
»حوار يتسع للجميع« .. احلوار الوطني يؤسس 
قواعد اجلمهورية اجلديدة يف مصر 

أمني احلزب املصري 
الدميقراطي بالدقهلية :  

مشاركون يف احلوار الوطني 
ومستمرون يف انتقاء أكفأ 
الكوادر الشبابية والنسائية

هل سينجح ريكاردو سواريس »املغمور« 
يف واليته األولى مع املارد األحمر؟ 

أنباء اليوم املصرية يف 
حوار خاص مع رئيس 

احلي الهادئ اللواء أحـمد 
جودة عبد السميع

توقعات سوق 
الذهب وعوامل صمود 

اإلقتصاد املصري ..
خبيرة أسواق املال »دعاء 

زيدان« جتيب
 عن هذا وأكثر يف حوار 

خاص لـ أنباء اليوم 
املصرية

 نقابة املهن 
املوسيقية 
ترد على 
شائعات 
اختفاء
 آمال ماهر

د/ اسماعيل حامد 
: يوضح »الطـنني 
املسـتمر« قد يكون 
سببه اخـتالل يف 

األوعـية الدمـوية 

أنباء اليوم املصرية يف حوار 
خاص مع الفنان شريف محسن 
و»جولة بني املاضي واحلاضر«

الشيخ »محمد سعد 
عبد الرحمن« يوضح : كيفية 
العودة بشبابنا وبناتنا لعاداتنا 
موسـم ذهـبي البن مـدريد البار الفرنسـي »كـرمي بنزيـما«وتقاليدنا السليمة الصحيحة

 حوار خاص مع 
الفنان الكبير 

»محمد عبد اجلواد« 
بعد جناحه يف 

مسلسل »املداح 2” 

السعر٥ جنيه١٢ صفحةذو احلجة  ١443هـيوليو   ٢٠٢٢مالعدد ١٥

رئيس مجلس اإلدارة:صحافة ما وراء اخلبر

  السيد سالمة

نائب رئيس مجلس اإلدارة:

شريف احلسيني

رئيس التحرير:

على محمد

30 يونيـو..
»ثـورة شـعب« أعادت مصر إلى حضن املصريني 
نحو إعادة الوطن ملسار اإلصالح والبناء .. 

8 سنوات من اإلجنازات يف عهد الرئيس السيسي

»لقاءات عربية مثمرة للرئيس السيسي« 
جسور مصر متتد

 لكل األشقاء والقاهرة حتتضن اجلميع 
بعد إحالة أوراقه للمفتي ..

رسائل إنسانية واجتماعية 
هامة من قاضي 

محاكمة قاتل »نيرة«

»القبول الذاتي« طريقك 
لتنشئة أطفال أسوياء نفسياً



02 ذو احلجة  1443هـمنوعات

 يوليو  2022م

أنباء اليوم املصرية

رئيس التحرير
أ. على محمد

رئيس مجلس اإلدارة 
م. السيد سالمة

نائب رئيس مجلس اإلدارة 
م. شريف احلسيني
املستشار السياسي

اللواء د. مصطفى عبيه
املستشار القانوني

املستشار . محمد نعيم
املدير التنفيذى

أ. هبة قاسم
مدير حترير الديسك املركزي 

أ. محمد عادل رشدي
سكرتارية التحرير

أ. إنتصار اجلالد
أ . رحاب جاد املولي

أ .  شريف يحيى
أ . هدير طارق
أ-إميان حجاج

أ.آية سرور
أ.عماد أبو اليزيد

املصور 
أ. بالل سامح

الشرقية - منيا القمح 
01006379955

WWW.ANBAAALYOUMEG.COM

املقاالت املنشورة باجلريدة تعبر عن أراء 
اصحابها وليس  فكر اجلريدة

توزيع

ترخيص رقم ١٠٨٣٠٦٦

أجمل التهاني واملباركات من أسرة 
جريدة أنباء اليوم املصرية إلى 
األستاذ »محـمد شـاكر املرسـي« 

وذلك مبناسبة جناح ابنته 
»نورسني محمد شاكر« وتفوقها 
يف الشهادة اإلعدادية، سائلني 

املولى عز وجل - لها دوام التفوق 
والنجاح إن شاء اهلل وتتمنى أسرة 

اجلريدة لها مستقبالً مشرقًا نافعًا 
إن شاء اهلل.

تتقدم جريدة أنباء 
اليوم املصرية واألستاذة 

» آية سرور« بخالص 
التهاني القلبية إلى 
»أالء محمد سرور« 
والطفلة اجلميلة 

»ريتال عالء« مبناسبة 
عيد ميالدهم . نسأل 

اهلل أن يبارك يف عمرهم 
وأن يحفظهم ونتمنى 
لهم مستقبالً مشرقًا 

نافعًا إن شاء

 تتقدم جريدة أنباء اليوم 
املصرية أن تتقدم بخالص 

التهاني القلبية وأسمى التبريكات 
إلى األستاذ “عبدالقادر محمد 
عبد الباسط« وذلك مبناسبة 
زفاف جنلته األستاذة« هـاجر 

عبدالقادر« على األستاذ« محـمد 
أشـرف أبو العطا »نسأل اهلل 

أن يبارك لهما ويبارك عليهما 
ويجمع بينهما يف خير وأن يتم 

عليهما زفافهما السعيد بكل 
خير وسعادة، كما للعروسني حياة 

هانئة سعيدة إن شاء اهلل.

أرق التهاني القلبية وأسمى 
املباركات من أسرة جريدة 

أنباء اليوم املصرية إلى 
العروسني األستاذ« محمد 
رفاعي إبراهيم مبارك«  

واآلنسة » آية خالد حسن 
حجاب« وذلك مبناسبة 

عقد القران والزفاف نسأل 
اهلل أن يبارك لهما ويبارك 
عليهما ويجمع بينهما يف 

خير،وتتمنى أسرة اجلريدة 
للعروسني حياة هانئة سعيدة 

إن شاء اهلل.

تتقدم جريدة انباء اليوم املصرية 
واالستاذ »صالح ابوزينة« بالتهاني 

القلبية إلى اللجنة النقابية بأسعاف 
الغربية مبناسبة الفوز فى انتخابات 

النقابة دور 2022الى 2026 وهم األستاذ 
/ أحمد عبد الفتاح األستاذ / إبراهيم 
اجلمل _األستاذ / بكير فودة _األستاذ 

/ أحمد صبري _األستاذ / محمد 
أبو عيسى _األستاذ / أحمد سالم 

_األستاذ / جنيب مصطفى _األستاذة 
/ أميرة نوح _األستاذ / رمضان امليهى 

_األستاذ / السيد شعبان _األستاذ 
/ محمد رجب .. ومزيد من التقدم 

واالزدهار

أجمل التهاني واملباركات 
من أسرة جريدة أنباء اليوم 

املصرية إلى األستاذ “محـمد 
السـيد رمضـان » وذلك 

مبناسبة جناح ابنته »تُقى 
مـحمد السـيد« وتفوقها يف 
الشهادة االبتدائية، سائلني 

املولى -عز وجل- لها دوام 
التفوق والنجاح إن شاء اهلل 
وتتمنى أسرة اجلريدة لها 

مستقبالً مشرقًا نافعًا إن شاء 
اهلل

أجمل التهاني واملباركات من 
أسرة جريدة أنباء اليوم املصرية 
واألستاذ » ياسر السيد يوسف« 
إلى »رنا ياسر يوسف« و »شهد 
حسام جودة« وذلك مبناسبة 

النجاح والتفوق يف الشهادة 
اإلعدادية، سائلني املولى -عز 

وجل- لهما دوام التفوق والنجاح 
إن شاء اهلل، وتتمنى أسرة اجلريدة 
لهما مستقبالً مشرقًا نافعًا إن شاء 

اهلل.

بقلم -
 د/ اسماعيل 

حامد

بقلم - 
آيـة عـادل

كتب – محمد سيد عيد

تصوير- محمد سيد عيد

 كتب - عادل عيد حسن 

تصوير -عادل عيد حسن 

كتب - 
محمود ياسر 

املصري
أخصائي ذوي 
االحتياجات 

اخلاصة 

كوادر شبابية مَُشرِّفة ومشروع »بصير« 
خلدمة ذوي اإلعاقات البصرية

»الطـنني املسـتمر« قد يكون سببه اخـتالل يف األوعـية الدمـوية

»القبول الذاتي« طريقك لتنشئة 
أطفال أسوياء نفسياً

مصر هبة النيل  برج القاهرة وتاريخنا املعاصر

ــى الكــوادر  ــذوي االحتياجــات اخلاصــة تتوال ــة ب يف ظــل اهتمــام الدول
ــوم  ــة كليــة عل ــوم، ومــن هــذه الكــوادر طلب ــا بعــد ي الشــبابية املشــرفة يوًم
ذوي االعاقــة والتأهيــل، مــن املعــروف عنــد الوصــول إلــى مرحلــة التخــرج 
مشــاريع  هنــاك  يكــون  أن  املفتــرض  مــن  بالكليــة  األخيــرة  الســنة  أو 
ــن هــذه املشــاريع مشــروع »  ــوس وم ــي البكالوري الســتكمال احلصــول عل

ــة : ــام هــؤالء الطلب ــث ق ــر« حي بصي
- محمود ياسر محمود
- حسام محمد أحمد

- فاطمة هشام عبد الفتاح
- ثناء أمني السيد

- إميان سعيد عبد الرحمن
- أمل السعيد محمود
- ياسمني محمد عيد

- فاطمة محمد عبد الوهاب
- أحمد سامي خيري

- علياء ناصف جمال الدين 
بيانــات علــى شــكل كــود  بعمــل شــريحة إلكترونيــة وإنشــاء قاعــدة 
يصطحبــه املعــاق بصرًيــا معــه يف شــكل مــن الوســائل األساســية التــي 
يســتخدمها خــال يومــه مثــل كارت يحملــه أو ســاعة يلبســها املعــاق بصرياً
البيانــات اخلاصــة  مــن  العديــد  يحمــل  الــذي  الكــود  عليــه  ويوجــد 

بالطفــل مثــل االســم / العنــوان / فصيلــة الــدم / نــوع اإلعاقــة التــي 
يعانــي منهــا الطفــل.

ــرا  ــر كامي ــه مــن أي شــخص مبجــرد متري بهــدف ســهولة التعــرف علي
ــدف  ــل، وكان اله ــه الطف ــذي يحمل ــكارت ال ــي الشــريحة أو ال ــل عل املوباي
األكبــر مــن تلــك املشــروع هــو اســتخدام الفكــرة مــن قبــل الكفيــف أو 
األشــخاص العاديني بشــكل ال ســهل وميســر، ومن مميزات تلك الشــريحة 
أو قواعــد البيانــات إنهــا مــن املمكــن أن تســتخدم بــدون احلاجــة إلــي 
اســتخدام األنترنــت وتلــك كانــت مــن أهــم األهــداف الهامــة واألساســية يف 
مشــروع بصيــر لتوفيــر األمــن والســامة للطفــل الــذي يعانــي مــن إعاقــة 
مــا، كمــا أن املشــروع ليــس يختــص ذوي اإلعاقــات البصريــة فقــط بــل 

خدمــة ذوي االحتياجــات اخلاصــة بشــكل عــام.
كمــا عبرتــا )الدكتــورة رشــا مصطفــى( )والدكتــورة كاميليــا الوكيــل( عــن 
مــدى إعجابهــم بفكــرة املشــروع، وهــم يترأســون جلنــة تقييــم املشــاريع 
اخلاصــة بقســم اإلعاقــة البصريــة بكليــة علــوم ذوي اإلعاقــة والتأهيــل؛

كما ساهم يف إعداد هذا املشروع عدد من املهندسني :
١/ املهندس عمر عبد السام

٢/ املهندس بوال نادر
٣/ املهندس أحمد الشحات

لــم يكــن يومــآ بــرج القاهــرة مجــرد مبنــى مت تشــييده، 
القاهــرة وتصميمــه  قلــب  بــل ان موقعــه اجلغــرايف يف 
كتحفــة معماريــة جعلــه منــه أيقونــة نفتخــر بهــا علــى مــر 

الزمــان .
 بــرج القاهــرة هــو بــرج يقــع يف العاصمــة املصريــة 
مــن  و١96١   ١956 عامــي  بــني  بنــاؤه  مت   ، القاهــرة 
اخلرســانة املســلحة علــى تصميــم زهــرة اللوتــس املصريــة 
، مــن تصميــم املهنــدس نعــوم شــبيب ، ويقــع يف قلــب 
القاهــرة علــى جزيــرة الزمالــك بنهــر النيــل يصــل ارتفاعــه 
إلــى ١87 متــراً وهــو أعلــى مــن الهــرم األكبــر باجليــزة 
بحوالــي 4٣ متــرا. يوجــد علــى قمــة بــرج القاهــرة مطعــم 
ســياحي علــى منصــة دوارة تــدور بــرواد املطعــم ليــروا 
ــرز  ــرج مــن أب ــم القاهــرة مــن كل اجلوانــب ويعــد الب معال
علــى  ويقــف  طابقــاً   ١6 مــن  ويتكــون  القاهــرة  معالــم 
ســبق  التــي  األســواني  اجلرانيــت  أحجــار  مــن  قاعــدة 
معابدهــم  بنــاء  يف  القدمــاء  املصريــون  اســتخدمها  أن 
البــرج  مصعــد  داخــل  الرحلــة  وتســتغرق   ، ومقابرهــم 
للوصــول إلــى نهايتــه 45 ثانيــة لتشــاهد عندمــا تقــف 
علــى القمــة بانورامــا كاملــة للقاهــرة ، األهرامــات ، مبنــى 
التلفزيــون، أبــي الهــول ، النيــل ، قلعــة صــاح الديــن ، 
ــرج القاهــرة  ــارة واحــدة لب ــل هــو أن زي األزهــر . واجلمي
ومشــاهدة جمــال املشــهد مــن أعــاه يشــعرك بأنــك قــد 

قمــت بزيــارة ســبع مــزارات ســياحية .

رمبــا تســبب هــذه املشــكلة أرقــا كبيــرا لكثيــر مــن املرضــى، ورمبــا يصعــب 
ــم التوجــه نحــو اإلجــراء العاجــي املناســب ، فمــا هــو  تشــخيصها ومــن ث

الطنــني املزمــن اســبابه وطــرق عاجــه..
املشــكلة تنحصــر فــى ســيدة فــى منتصــف العمــر أو طفــل صغيــر يعانــى 
مــن صفيــر مســتمر فــى جانــب مــن الوجــه والــرأس ، قــد يكــون مصحوبــا 
ــا  ــر ، قــد يكــون مصحوب ــر كبي ــرأس وتوت ــان فــى ال بصــداع أو دوار أو غلي
بعصبيــة زائــدة والتــي بالفعــل مجهولــة الســبب لآلخريــن ، فمــن يعانــى هــو 

فقــط املريــض ال احــد غيــره.
تبــدأ التوجهــات البديهيــة إلــى مشــكلة مــا فــى األذن والســمع واالتــزان 
فيتوجــه املريــض بــدوره إلــى استشــاري األذن والســمع للبحــث عــن حــل 
أن  يتبــني  واألشــعة  وبالفحــص  نهــار  ليــل  تؤرقــه  التــى  املتازمــة  لتلــك 
املريــض معافــى متامــا مــن ناحيــة االذن واالتــزان وهنــا يــزداد املريــض 

أحباطــا وتتفاقــم املشــكلة نفســيا وعضويــا.
ــخ واعصــاب ، رمبــا  ــى استشــاري م ــرض إل ــض بالع رمبــا ينصحــه البع
يكــون الســبب عصبــي ويذهــب املريــض إلــى استشــاري األمــراض العصبيــة 

للبحــث عــن طــوق جنــاه مــن هــذه األصــوات وهــذا الــوش، وبالفحــص 
ــرام. ــا ي ــى م ــني أن كل شــيء عل واألشــعة يتب

اإلحبــاط يتزايــد ويفقــد املريــض االمــل فــى الهــدوء والســكينة حتــى يقول 
لــه أحدهــم أرى أن تعــرض نفســك علــى استشــاري جراحــة أوعيــة دمويــة 
رمبــا تكــون املشــكلة فــى شــرايني واوردة الرقبــة ، رمبــا يأخــذ املريــض 
النصيحــة بســخرية لكنــه يقــرر أن يأخــذ باألســباب ويطــرق كل االبــواب.

وبالفعــل تكــون املشــكلة خاصــة باألوعيــة الدمويــة فيكــون الطنــني والــوش 
املســتمر ســببه هــو وجــود متــدد وتضخــم فــى وريــد الرقبــة الوداجــى والــذى 

يســبب ارتفــاع ضغــط وســريان الــدم للــرأس فتحــدث هــذه األعــراض.
وهــو مــن حــاالت النــادرة واملنشــور عنهــا عامليــا مقارنــة بتضخم الشــرايني 
ويكــون احلــل جراحيــا أو عــن طريــق القســطرة التداخليــة وهــو عمــل تضيــق 
للوريــد التضخــم للتحكــم فــى ضغــط الــدم الواصــل ألعلــى للحــد مــن هــذه 

املشكلة. 
بالفعــل تتحســن احلــاالت تدريجيــا بعــد هــذا التدخــل ويقــل الطنــني 
والصــداع والدوخــة ويكــون مبثابــة العــاج الســحري لهــذه املشــكلة املحيــرة.

فيرفضوننــا، ومــن ثــم نبــدأ يف تطويــر ميكانيزمــات دفاعيــة غيــر 
صحيــة إلخفــاء مــا بداحلنــا مــن قصــور ونقــص وعيــوب، ببســاطة 
ألننــا ال نتحمــل ألــم اخلجــل واخلــزي والعــار الــذي يعترينــا عندمــا 
ينتقدنــا اآلخــرون أو يرفضوننــا أو حتــى عندمــا تظهــر لهــم أوجــه 

ــا. ــا وأخطائن ــا وعيوبن قصورن
البيولوجــي  الذاتــي ال يعتــرف باألســاس  القبــول  علــم نفــس 
واجلينــي لاضطرابــات النفســية، ويــرى أن أســاس كل مشــكاتنا 
النفســية )مبــا يف ذلــك القلــق والتوتــر واخلجــل االجتماعــي ومرورا 
املختلفــة(  الوجدانيــة  واالضطرابــات  الشــخصية  باضطرابــات 
ــف وقصــور  ــن ضع ــا م ــا فيه ــكل م ــا ألنفســنا ب ــدم قبولن راجــع لع
ــزال اإلنســان يف تشــخيصات  وعيــوب، وبالتالــي فهــو يرفــض اخت
النفســية  للتشــخيصات  اإلحصائــي  الدليــل  يفعــل  كمــا  ضيقــة 
)DSM(، وينطلــق مــن ضيــق التشــخيصات املرضيــة مبــا يحملــه 
ذلــك مــن »حكــم judgment« لبــراح قبــول كل نفــس بشــرية علــى 

ــه.  ــز يف ذات ــا كل متكامــل ممي أنه
ــاألم واألب أو مــن  ــة ب ــي أن البداي ــول الذات ــم نفــس القب ــرى عل وي
يقــوم مقامهمــا؛ فاألمهــات واآلبــاء الذيــن يقبلــون ذواتهــم قبــوالً غيــر 
مشــروط وبــدون أحــكام ســلبية أو حتــى إيجابيــة )أنــا األفضــل أو أنــا 
األكثــر متيــزاً(.. اآلبــاء واألمهــات الذيــن يقبلــون وجودهــم اإلنســاني 
ــه هــم القــادرون علــى أن يكونــوا ألطفالهــم منوذجــاً يف قبــول  بتكامل
الــذات، وعلــى العكــس فعــدم قبــول األمهــات واآلبــاء لذواتهــم ينعكــس 

بالتبعيــة علــى أطفالهــم، مــا يــؤدي لتنشــئة أطفــال غيــر قادريــن علــى 
حتمــل إحســاس اخلجــل واخلــزي والعــار ألنهــم حســب توقعاتهــم غيــر 
متاليــني وغيــر كاملــني وغيــر جيديــن بالدرجــة التــي توافــق توقعاتهــم، 
وبالتالــي فهــم ال يحتملــون النقــد وال يحتملــون الرفــض ويطــورون 
أســاليبهم املرضيــة للتعامــل مــع هــذه املشــاعر، والتــي قــد تكــون يف 
بعــض األحيــان مرضيــة ومعوقــة أكثــر بكثيــر ممــا عنــد الوالديــن. 
ُتبنــى عليهــا فلســفة علــم  التــي  مــن هــذه األساســيات  وانطاقــاً 
نفــس القبــول الذاتــي، فإنهــا تعتبــر أن الــدور األساســي يف صحــة 
وســواء األطفــال يرجــع للبيئــة التــي نشــأ فيهــا األطفــال وديناميــكات 
العاقــة مــع مقدمــي الرعايــة األساســيني، وكمــا يــردد الدكتــور رفعــت 
محفــوظ دائمــا: »عــاوز أوالدك يتغيــروا اتغيــر انــت األول.. البدايــة 

مــن عنــدك«، وهــذا بالنســبة للوقايــة.
أمــا العــاج ملــن يعانــون بالفعــل مــن مشــكات يف قبــول ذواتهــم، 
فاحلقيقــة ال يوجــد عــاج دوائــي، والعــاج الوحيــد هــو العــاج 
النفســي بأشــكاله املختلفــة )فــردي - جماعــي - ســيكودراما - 
إلــخ ..(، وكل هــذه العاجــات هدفهــا مســاعدة اإلنســان علــى 
قبــول ذاتــه قبــوالً غيــر مشــروط، وأن يتوقــف عــن احلكــم عليهــا، 
وأن يتحــول مــن النظــرة الناقــدة لذاتــه أو لبعــض أجــزاء مــن ذاتــه 

لنظــرة أكثــر عطفــاً ورحمــة وقبــول.
ــة قبــول الــذات   وقــد يبــدو الــكام ســهاً وبســيطاً، ولكــن رحل

ــة مســتمرة؛ تبدأهــا مــع معالــج، وتكملهــا مــع نفســك. هــي رحل

الصحــة  مــن  مســتوى  أفضــل  لتحقيــق  واألمهــات  اآلبــاء  جــل  يلهــث 
ــى  ــة ســنتعرف عل ــم، ويف هــذه املقال ــة ألطفاله اجلســدية والنفســية والعقلي
مدخــل جديــد للصحــة والســواء النفســي، وهــذا املدخــل يســتند علميــاً إلــى 
»علــم نفــس القبــول الذاتــي«، وقبــل أن نتطــرق للنصائــح العمليــة، دعونــا يف 

ــم. ــى هــذا العل ــرف عل ــة نتع البداي
العقليــة  »االضطرابــات  كل  أن  الذاتــي  القبــول  نفــس  علــم  يفتــرض 
والنفســية« تقريبــاً هــي اضطرابــات ناجتــة عــن صدمتنــا حينمــا اكتشــفنا أننــا 
نخطــئ ونفشــل ونخــاف وجنــن، وأننــا غيــر كاملــني ولنــا ضعفنــا وعيوبنــا؛ 
هــذا االكتشــاف مرعــب وشــعور اخلجــل واخلــزي والعــار الــذي يصاحبــه 
يكــون شــديد اإليــام، حيــث نتصــور بعقولنــا القاصــرة أننــا وحدنــا مــن 
نعانــي مــن هــذه األشــياء، ونشــعر بالرعــب مــن أن يكتشــف اآلخــرون حقيقتنــا 

ــرودوت  ــي« هي ــى املــؤرخ اليونان ــآ عل ــم يكــن غريب ل
» أن يطلــق عبارتــه الشــهيرة والتــي ال زالــت حتيــا 
معنــا أن مصــر هبــة النيــل .فنهــر النيــل تاريــٌخ ضــارٌب 
يف الِقــدم، إذ نشــأت علــى ضفافــه واحــدة مــن أقــدم 
احلضــارات يف العالــم وهــي احلضــارة الفرعونيــة 
التــي يعــود تاريخهــا إلــى أكثــر مــن ســبعة أالف ســنة 
. اعتمــدت هــذه احلضــارة علــى النهــر منــذ العصــور 
القدميــة، حــني كانــت الزراعــة هــي النشــاط الرئيــس 
املميــز لهــا خصوًصــا يف الســودان ومصــر ، ويعــد 
نهــر النيــل هــو املصــدر الرئيــس للميــاِه يف ِمصــر 
والســودان علــى وْجــه اخلصــوص، َتعتمــُد مصــر علــى 
النيــل للحصــول علــى حوالــي 96% مــن ميــاِه الــري 

والشــرب ولهــذا فقــد شــكل فيضــان النيــل أهميــة 
كبــرى يف احليــاة املصريــة القدميــة والنوبيــة أيًضــا. 
شــبه  بطقــوس  الفيضــان  ارتبــط  الفراعنــة  فعنــد 
النيــل  وفــاء  احتفــاالت  يقيمــون  فكانــوا   ، مقدســة 
ابتهاًجــا بالفيضــان. كمــا ســجلوا هــذه االحتفــاالت 
يف صــورة نقــوٍش علــى جــدران معابدهــم ومقابرهــم 
وعلــى األهرامــات لبيــاِن مــدى تقديســهم للفيضــان . 
ولهــذا كان لنهــر النيــل أهميــة عظمــى، بــل كان ملهًمــا 
لكثيــر مــن الشــعراء والكتــاب واألدبــاء الذيــن أفــردوا 
لــه فصــواًل يف كتبهــم ومؤلفاتهــم .كمــا أن لنهــر النيــل 
ومناظــره  مكانــة ســياحية جاذبــة جلمــال ضفافــه 

اخلابــة .

تتقدم جريدة أنباء اليوم املصرية 
واألستاذ “جورج ميالد« بخالص 

التهاني القلبية إلى العريس« 
روماني ميالد زكي«- والعروسة 
»مارينا جابر خلف« مبناسبة 

الزواج واألكيل
وال يسعنا هنا إال أن نقدم 
للعروسني أجمل التهاني 

بدخولهما القفص الذهبي 
متمنني لهما حياة زوجية مليئة 

باألفراح واملسرات واملوفقية 
والتألق واالزدهار
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 بقلم -
 د. شريف 
احلسيني

جــاءت دعــوة احلــوار الوطنــي فــى الوقــت 
عليــه  متوافــق  لالصطفــاف  العــودة  يتطلــب 
مــن خــالل رجــال النخبــة السياســية املصريــة 
مــن أحــزاب وكيانــات وقــوي سياســيه مختلفــة 
اقِصــاء  دون  فيــه  يشــاركون  وطنــي  بحــوار 

ألحــًد.
ــس باحلــوار  ــات الســيد الرئي ــي توجيه وتأت
اجلديــدة  احلقيقيــة  البدايــة  هــي  الوطنــي 
لألحــزاب  السياســية  احليــاه  ملمارســه 
السياســية وإثبــات تواجدهــم علــي الســاحة 
الفتــرات  خــالل  غيابهــم  بعــد  السياســية 

الســابقة.
لــرؤى  الوصــول  بدايــة  الوطنــي  واحلــوار 
والكيانــات  السياســية  لألحــزاب  مشــتركة 
املدنــي  املجتمــع  وقــوى  املختلفــة  السياســية 
الوطنيــة للقضــاء علــي قــوي الشــر بالبــالد 
وحــل املشــكالت السياســية املختلــف عليهــا 
ــه الساســة املصريــن  القــوي السياســية ونخب
ــة  ــة واالجتماعي ــول االقتصادي ووصولهــم للحل
للجمهوريــة  املنشــودة  التنميــة  وحتقيــق 
اجلديــدة ومســانده حــرص الســيد الرئيــس 
علــى تطبيــق رؤيتــه إلصــالح الدولــة وأعــاده 
تأسيســها وانقــاذآ للحيــاة السياســية واحلزبية 

يف مصــر
وان يتفــق أو يختلــف القــوي السياســية علــي 
اآلراء واملقترحــات باحلــوار الوطنــي املنشــود، 
ملصرنــا  العليــا  املصلحــة  النهايــة  يف  ولكنــه 

ــة. الغالي
 وممــا ال شــك فيــه أنــه البــد أن يكــون هنــاك 
املعارضــة، ولكــن املعارضــة التــي تعلــو لصالــح 

البــالد مــن األحــزاب السياســية يف مصــر.
وجــاء اختيــار األكادمييــة الوطنيــة ممثلــه 
التنفيــذي  املديــر  راغــب  رشــا  الدكتــورة  يف 
لألكادمييــة الوطنيــة إلدارة احلــوار الوطنــي 
مــع مجلــس أمنــاء اتفقــت عليــه ورحبــت بــه 
القــوي  اعطــي  املختلفــة  السياســية  القــوي 
الكبــري احلــوار الوطنــي والضمانــة للجميــع 

إلدارتــه بشــكل حيــادي .

للحــوار  لالحــزاب  السيســي  الرئيــس  دعــوة 
الوطنــي ، هــى انقــاذ للحيــاة السياســية واحلزبيــة 
يف مصــر ، فالدعــوة ضروريــة، فــى ظــل الظــروف 
التــى متــر بهــا البــالد مــن خــالل ارتفــاع االســعار 
فــى كل شــيء ، فــكان الشــغل الشــاغل يف تلــك 
مجــال  ال  وكان  والتعميــر،  البنــاء  هــو  املرحلــة 
علــى  فــكان   ، لألخريــن  االســتماع  أو  للحــوار 
أســس  لبنــاء  أخــرى  هامــة  قضايــا  أولويــات 
للدولــة املصريــة احلديثــة، وتأســيس اجلمهوريــة 

اجلديــدة.
ــه إلصــالح  ــى رؤيت  فــكان الرئيــس حريــص عل
الدولــة وتأسيســها مــن جديــد بعــد مــا فعلتــه 
جماعــة اإلخــوان يف البــالد مــن جرائــم وخطــط 
ــا ونحــن اآلن نتحــدث  ــدم مؤسســاتها وكياناته له
ــق إجنــازات  ــد حتقي ــي شــامل بع عــن حــوار وطن
فيجــب ســماع املجتمــع بجميــع أطيافــه وااللتقــاء 
باآلخريــن ، واحليــاة السياســية واحلزبيــة لهــا دور 
كبيــر فــى تقــدمي بعــض احللــول للدولــة، وأتــت 
اللحظــة للحــوار الشــامل علــى الســاحة بــدون 
ــرأي  ــرأي وال إقصــاء أحــد وضــرورة االســتماع لل
يف  الغايــة  ولكــن  نختلــف،  نتفــق  ســواء  األخــر 

النهايــة املصلحــة العليــا للوطــن .
أتــت مــن الرئيــس فلهــا  ودعــوة احلــوار وإن 
الرمــوز  دعــوة  عــن  أمــا  وأهميتهــا،  تقديرهــا 
الوطنيــة فهــذا يعتبــر ميــالد جديــد لهــم.، امــا عــن 
أبــرز األولويــات والقضايــا التــي مــن املفتــرض 
أن يشــملها احلــوار الوطنــي ، ونثــق فــى قــدرة 
األكادمييــة الوطنيــة التــي ســتدير احلــوار الوطنــي 
االساســية   واملحــاور    ، ونزاهــة  شــفافية  بــكل 
أهمهــا قضيــة مســتقبل احليــاة احلزبيــة يف مصــر 
وإصــدار قانــون اإلدارة املحليــة باعتبــاره مــن أهــم 
انتخابــات  وإجــراء  للدســتور،  املكملــة  القوانــن 
املجالــس املحليــة لتقــوم بدورهــا فــى رفــع معانــاة 
املواطنــن  مشــاكل  حلــل  وســيقومون  املواطــن 
اليوميــة ويكونــون حلقــة وصــل جيــدة بــن الشــعب 
و الســلطة املحليــة وتكــون الســلطة التنفيذيــة قــد 
اســتكملت مقوماتها الدســتورية التى لم تســتكمل  
حتــى اآلن ، واملحــور االقتصــادي، فتتمثــل قضاياه 
يف ضــرورة فتــح نقــاش حــول خطة دعــم الصناعة 
الوطنيــة وتطويــر شــركات القطــاع العــام وقطــاع 
األعمــال العــام، والنظــر يف إجــراءات اقتصاديــة 
جديــدة لتحفيــز االســتثمار ورفــع معــدالت االداء 
االقتصــادي وزيــادة احليــاة االنتاجيــة بســواعد 
والفنيــن  الشــباب  وتأهيــل  البشــرية  الثــروة 
واخلرجــن مــن جميــع املؤهــالت. وفيمــا يتعلــق 
مواجهــة  كيفيــة  فتضمــن  االجتماعــي  باملحــور 
االســواق  علــي  والســيطرة  واالحتــكار  الغــالء 
وحتفيــز املســئولية االجتماعيــة للقطــاع اخلــاص 
ومشــاركة جميــع املجتمــع خلــروج افضــل االفــكار 
التعليمــي  واملحــور   ، املشــاكل  لبعــض  واحللــول 
العقــل  إلصــالح  االساســية  املحــاور  اهــم  مــن 
والنهــوض بثقافــة العلــم والتعليــم ونهضــة االمم 
ووضــع خطــة حقيقيــة مــن علــى ارض الواقــع 
لتصحيــح املســار التعليمــي .واهــم شــيء ان يكــون 
فــى عدالــة اجتماعيــة حقيقيــة إلرضــاء املواطــن 
واخلريجــن  للشــباب  البطالــة  نســبة  وتقليــل 
وعمــل مشــاريع قوميــة ، وحريــة الــرأي والتعبيــر 
باحلجــة  واحلجــة  حمايتــه  تكفــل  ان  للمواطــن 
حــق  فــى  التجــاوز  بعــدم  القانــون  يطبــق  ان 
الدولــة ، املحــور اإلعالمــي ان يكــون فــى وضــوح 
وشــفافية حقيقيــة ومصدقيــه بــن مــا ينشــر او 
لرفــع  اهــم شــيء  يــذاع علــى الشاشــات وهــى 
الوعــى للمواطــن ، فتكليــف مهــام احلــوار مــن 
قبــل هيئــة علميــة مثــل األكادمييــة فهــذه ضمانــة 
للجميــع بشــكل حيــادي وان  األكادمييــة أكــدت 
علــى اســتعدادها لتوفيــر كافــة أشــكال الدعــم 
التنظيــم  علــى  القــادرة  والعناصــر  اللوجيســتي 
ووكلــت اثنــان مــن أفضــل قامــات ، وهمــا الكاتــب 
الصحفــي ضيــاء رشــوان ،  واملستشــار محمــود 
فــوزي ، يتمتــع بخبــرات قانونيــة كبيــرة، وخبــرات 
 ، لألعــالم  الوطنيــة  الهيئــة  وآمــن  تنظيميــة 
ويعــرض مســتخرجات احلــوار الوطنــي للســيد 
رئيــس اجلمهوريــة عبدالفتــاح السيســي ، حفــظ 
اهلل مصــر وشــعبها العظيــم ورئيســها واجليــش 

والشــرطة والهيئــة القضائيــة

حياه سياسية جديدة 
باحلوار الوطني 

30 يونيـو. . »ثـورة شـعب« أعادت مصر إلى حضن املصريني احلوار الوطني ودعوة الرئيس

»لقاءات عربية مثمرة للرئيس السيسي« »حوار يتسع للجميع« .. احلوار الوطني يؤسس قواعد اجلمهورية اجلديدة يف مصر 
جسور مصر متتد لكل األشقاء والقاهرة حتتضن اجلميع 

نحو إعادة الوطن لمسار اإلصالح والبناء .. 8 سنوات 
من اإلنجازات في عهد الرئيس السيسي 

بقلم -عادل محمود 
يونيو  من   30 ال  يف  كمصرين  جميعا  نحتفل 
الشعب  خاللها  سطر  شعب  ثورة  العظيمة  بثورتنا 
الوطن  هوية  على  للحفاظ  خالدة  ملحمة  املصري 
حينما  الشعوب  أن  على  القوية  بعزميتها  وبرهنت 
،وغيرت  عائق  أمامها  يقف  أن  ميكن  ال  تنتفض 
واملعاصر  احلديث  املصري  التاريخ  أحداث  مجرى 
من  جديد  مسار  ميالد  نــور  مــن  بــأحــرف  وكتبت 
لتنطلق  اخلالص،  املصري  الوطني  العمل  مسارات 
مسيرة البناء والتنمية احلقيقية واحلديثة على كافة 
التالحم  من  قوية  دعائم  على  ترتكز  املستويات، 
التحديات.  ملجابهة  الوطني  واالصطفاف  الشعبي 
انهي الشعب املصري حكم محمد مرسي بعد عام 

وثالثة أيام فقط قضاها يف احلكم. 
وبن  بينه  العالقة  أنهت  فادحة  أخطاء  ارتكب خاللها 
الشعب يف خالل هذه املدة الزمنية الضائعة من عمر مصر 
يوم  كل  الستثمار  تكون  ما  أحوج  فيها  البالد  كانت  التي 

للبناء، والتقدم، والنمو، واالستقرار.
ومن أبرز األخطاء التي تسببت يف استياء الرأي العام 
مرسي  بها  قــام  التي  املتعددة  الــزيــارات  الشعبي:فشلت 
شرقاً وغرباً يف فتح آفاق التعاون البناء بن مصر ودوالً 
عديدة يف العالم.وبات واضحاً ان عالقات مصر اخلارجية 
مصر.  يف  اإلخـــوان  حكم  تدعم  بعينها  دول  يف  تقزمت 
خاصة  عديدة  محورية  بــدول  مصر  عالقات  وتراجعت 
اثيوبيا  ملباشرة  للغاية  سلبية  العربي.معاجلة  العالم  يف 
بناء سد النهضة فضالً عن سوء إدارة احلوار مع القوي 
السياسية وبثه علي الهواء مبا ساهم يف توتر العالقات مع 
معه. السياسي  احلوار  أسس  وأجهض  االثيوبي  اجلانب 
االستقطاب  من  حالة  عام  مدار  علي  مرسي  حكم  رسخ 
احلاد وقسم املجتمع بن مؤيد للمشروع اإلسالمي الذي 
ميثله الرئيس وجماعته دون أن يقدموا دليالً واحداً علي 
األحيان  أغلب  له يوصف يف  املشروع وبن مناهض  هذا 
بــ »العلماني«. وبدالً من أن يتفرغ الشعب للعمل واالنتاج 
عمل  والرفض.  التأييد  بن  والعراك  التناحر  الي  اجته 
ونشر  األخونة  ترسيخ  علي  كبيرة  وبسرعة  مرسي  حكم 
له من يوم آلخر.  املعادي  الشعور  تنامي  الفكر رغم  هذا 
واحلد  األمن  تشتيت جهود  الي  الرامية  األزمــات  افتعال 
من اكتمال البناء األمني وكانت أبرز املشاهد احياء ذكري 
أحداث محمد محمود وستاد بور سعيد واحداث قالقل 
بور  خاصة  املحافظات  من  بالعديد  آلخر  آن  من  أمنية 
سعيد والسويس. إصدار العديد من القرارات واإلعالنات 
علي  الشعبي  الضغط  زيــادة  يف  تسببت  التي  الدستورية 
اجلهاز األمني باخلروج يف مظاهرات عارمة الي االحتادية 
علي  ملواطن  سحل  حالة  أول  مصر  فشهدت  والتحرير 
مرأي العالم أجمع. اإلفراج عن سجناء جهادين من ذوي 
الفكر املتطرف استوطنوا سيناء وسعوا الي تكوين إمارة 
مع  التهريب  انفاق  من  العون  تستمد  متطرفة  إسالمية 
رئيس  من  واحلماية  الدعم  بكل  التي حظيت  غزة  قطاع 
الدولة ذاته. نفذت هذه اجلماعات فعالً خسيساً باإلجهاز 
علي 16 شهيداً من األمن وقت اإلفطار يف رمضان وبعد 
بفعل  يفرج عنها  أن  قبل  اختطاف سبعة جنود  أشهر مت 
حشود اجليش لتعقب اإلرهابين وتدخل جماعة الرئيس 
لإلفراج عن اجلنود.  فضالً عما تكشف بعد إقصاء هذا 

الرئيس من كون هذه اجلماعات اإلرهابية السند جلماعة 
اإلخوان يف حربها اإلرهابية ضد الدولة.استمرار األزمات 
واخلدمات  السلع  أسعار  يف  املتواصل  واالرتفاع  الغذائية 
تكررت  التجار.  جشع  لوقف  يسعي  حكومي  تدخل  دون 
علي  أثر  مبا  والسوالر  البنزين  أزمــات  متواصل  وبشكل 
االنقطاع  علي  ذلك  وأنعكس  للمواطن  احلياتية  احلركة 
الستخدام  احلكم  اجتــاه  واضحاً  بــدا  للكهرباء.  املتكرر 
ومحاولة  االنتخابية  أغراضه  خلدمة  التموينية  املنظومة 
التموينية.وكان  باحلصص  التالعب  عبر  شعبية  كسب 
ملحمد مرسي اجتاه واضح نحو تغيير هوية مصر الثقافية 
متخلفة. رجعية  توجهات  ارتدادها حلساب  علي  والعمل 

بدًء من منع عروض الباليه بدار األوبرا الي إقصاء قيادات 
الثقافة والفنون واآلداب مقابل إحالل قيادات تدين بالوالء 
للجماعة الداعمة للحكم. أيضا عمل على حتجيم اإلعالم 
واقصاء رموزه لدوره السريع يف كشف املسالب أمام الرأي 
العام. وسعي بكل قوة ألخونة مؤسسات الدولة الصحفية 
الفكر اإلخواني  لتأسيس  واإلعالمية يف محاولة واضحة 
من جهة واحلد من تأثير اإلعالم املضاد من جهة ثانية.

النائب  القضاء بدًء من إقصاء  افتعال أزمات متتالية مع 
قبل  من  العليا  الدستورية  املحكمة  محاصرة  الي  العام 
دستور  يف  دورهـــا  حتجيم  محاولة  ثــم  الرئيس.  أنــصــار 
وقــرارات  دستورية  إعــالنــات  فــإصــدار   .2012 ديسمبر 
متس بالسلب القضاء واحلريات العامة ومؤسسات الدولة 
تسببت يف إثارة غضب الرأي العام الذي عبر عن ضيقه 
بعض  عــن  الرئيس  فعاد  الرئيس  حلــزب  مقار  بــإحــراق 
إعالناته وقراراته ومضي يف أخري مما تسبب يف زيادة 
احلنق الشعبي عليه وعلي جماعته.استمرت األزمات بن 
اإلداري  القضاء  محكمة  قضت  حيث  والرئاسة  القضاء 

أن  فكان  البرملانية.  االنتخابات  تنظيم  قرار  تنفيذ  بوقف 
رفعت جماعة اإلخوان شعار تطهير القضاء والعمل علي 
سن تشريع يقضي بتخفيض سن التقاعد للقضاة ليقصي 
احلكم.وكانت  انصار  منهم  بــدالً  ليحل  منهم  آالف  عــدة 
املقصي  للرئيس  القضاء  سددها  التي  األخيرة  الضربة 
هي اإلشارة اليه باالسم وعدد كبير من قيادات جماعته 
اقتحام سجن  واقعة  يف  اهلل  وحزب  حماس  مع  بالتعاون 

وادي النطرون.
خمس  ضمن  املــواصــالت  مشكلة  بحل  مرسي  تعهد 
حكمه،  من  األولــي  يوم  املائة  خالل  بحلها  تعهد  مشاكل 
شهد  الــذي  العام  خــالل  املــواصــالت  مشكلة  فاستفحلت 
كوارث يومية للطرق ابرزها حادث مصرع 50 طفالً علي 
أي  تشييد  احلكم  من  العام  يشهد  لم  بأسيوط.  مزلقان 
فضالً  القائمة  الطرق  اصــالح  أو  اجلــديــدة  الطرق  من 
تراجع  أيضا  احلديدية.  السكك  مرفق  أداء  تراجع  عن 
االحتياطي  تآكل  الــعــام..  الدين  ــادة  زي النمو..  معدالت 
النقدي.. تهاوى مؤشرات البورصة. تراجع تصنيف مصر 

االئتماني..
كلها مؤشرات تعكس انهيار االقتصاد فى حكم جماعة 
والفشل  تعرف سوى اخلــراب  التى ال  اإلرهابية  اإلخــوان 
من  فبدال  كالسرطان.  الدولة  جسد  فى  استشرى  الــذى 

محاولة النهوض بالبالد وتشجيع االستثمار
كان يتم محاربة املستثمرين لصالح رموز اإلخوان إلى 
وزارة  مثل  الدولة  فى  االقتصادية  املناصب  أخونة  جانب 
املالية ووزارة االستثمار دون أي اعتبار ملعايير الكفاءة او 
القدرة على إدارة هذه املناصب احليوية.. الوضع الكارثي 
أوضح  فى  جتلى  »اجلماعة«  عهد  فى  االقتصاد  حلالة 
البنك  إحصاءات  أشــارت  حيث  األرقــام  وجسدته  صــوره 

الدين  فارتفع  الكارثية  األرقــام  من  العديد  إلى  املركزي 
العام خالل فترة حكم اإلخوان بنحو 23.36% بعدما سجل 
فى  املقارنة  بفترة  مقارنة  مليار جنيه  مستوى 1527.38 
 1238.11 عند  الدين  مستويات  كانت  والتي   2012 عام 
مليار جنيه. كما زادت نسبة الدين العام املحلى إلى الناجت 
املحلى بنحو 10%، بعد أن ارتفعت من 79% إلى نحو %89 
الدوالر  النقدي من  االحتياطي  تآكل  استمرار  إلى جانب 
مليار دوالر  إلى نحو 14.93  املركزي فوصل  البنك  لدى 
قدرها  انخفاض  بنسبة  دوالر  مليار   15.53 مــن  بــدال 
وقد  نــرى مصر  العام  هــذا  يونيو   30 ذكــرى  ويف   .%3.8
تغيرت إلى األفضل. إذ شهدت تطورات كبيرة يف مجاالت 
األمنية  احلالة  بعودة  إال  ليتحقق  هذا  يكن  ولم  مختلفة. 
السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس  جهود  بفضل  كفاءتها  إلى 
الذي خاض ويخوض حربا ضروسا ضد اإلرهاب فضال 
يف  سنوات  ستتطلب  كانت  سريعة  منجزات  حتقيقه  عن 
الظروف الطبيعية. فاليوم تشهد مصر بناء عاصمة إدارية 
البالد  بطول  عمالقة  قومية  ومشروعات  جديدة.  عاملية 
بشهادة  حتّسن  يف  بــدا  اقتصاديا  واســتــقــرارا  وعرضها 
عبد  الرئيس  حقق  الدولية.لقد  االقتصادية  املؤسسات 
إجنــازات عديدة على  فترة حكمه  السيسي خالل  الفتاح 
اخلارجية  بالسياسة  يتعلق  فيما  خاصة  مختلفة  أصعدة 
القومية  القضايا  جتــاه  املصري  املوقف  ثبات  حيث  من 
اإلقليمية والدولية.لذا حظيت مصر بثقة واحترام العالم 
وبدا ذلك يف احلضور املكثف للوفود املصرية يف املؤمترات 
توطيد  درب  »الــســيــســي«  انتهج  ــة.إذ  ــي ــدول ال واملــحــافــل 
املصالح  مبدأ  وإعالء  ككل  الدولي  املجتمع  مع  العالقات 
سياسة  يف  املطلوب  التوازن  مؤسسا  والتنمية  املشتركة 

مصر اخلارجية.

كتب -محمد عادل
للبالد  حكمه  فترة  خــالل  السيسي  عبدالفتاح  الرئيس  حقق 
العديد من اإلجنازات على مختلف األصعدة، حيث تسلم الرئيس 
مهام رئاسة اجلمهورية ألول مرة يف الثامن من يونيو 2014 ، وسعت 
تنمية  خريطة  ووضع  والبناء  اإلصالح  ملسار  الوطن  إلعادة  مصر 
عمالقة ملصر، وبذل املزيد من اجلهود حتى تخرج الدولة املصرية 
طموح  برنامج  غمار  وخاضت  واالقتصادية  السياسية  كبوتها  من 
جتتازه  أن  واستطاعت  والسياسي  واملالي  االقتصادي  لإلصالح 
من  مكنها  ما  وهو  واإلقليمية،  الدولية  املؤسسات  وبشهادة  بنجاح 
وخلق  والعمرانية  املؤسسية  والبنى  الهياكل  إصــالح  نحو  التحول 
بيئة جاذبة لالستثمار وداعمة للتنمية، وتبنت الدولة املصرية منذ 
2014 حتى اآلن العديد من البرامج القومية التي تستهدف تعزيز 
الكرامة اإلنسانية وإحداث نقلة نوعية مستدامة يف مستوى جودة 
بإطالق  السيسي  الرئيس  فترة حكم  املصرين، حيث متيزت  حياة 
الوطنية  بناء مؤسساتها  وإعادة  الدولة  أركان  تثبيت  العمالقة، وجنحت مصر يف  القومية  املشاريع 
وإحداث نهضة تنموية كبرى، كما مت إطالق إستراتيجية التنمية املستدامة مصر 2030 ، ونستعرض 

أهم امللفات على النحو التالي:
- القضاء على اإلرهاب: قدمت مصر منوذجاً تاريخياً يف ملف مكافحة اإلرهاب والتطرف على 

مدى السنوات املاضية.
الذى شهد  بعام 2014  العمليات ملعدالت غير مسبوقة مقارنة  وتيرة  وجنحت مصر يف خفض 

تصاعد وتيرة اإلرهاب رداً على سقوط جماعة اإلخوان.
- العمل على النهوض باملواطن املصري »صحياً، اجتماعياً، اقتصادياً«:

 )قطاع الصحة( شهد تنفيذ املئات من املشاريع وإطالق العديد من املبادرات الرئاسية على رأسها 
مبادرة 100 مليون صحة.

)نهضة التعليم( حيث مت إنشاء أكثر من 3 آالف مدرسة فضال عن تصميم وتنفيذ وإطالق نظام 
التعليم املصري اجلديد.

)التضامن االجتماعي( عن طريق توسيع قاعدة مظلة احلماية االجتماعية مع 85.5 مليار جنيه 
كاستثمارات يف هذا القطاع »تكافل وكرامة«.

- مصر بال عشوائيات: مت تنفيذ ما يقرب من 1000 مشروع لتحقيق العدالة االجتماعية وسكن 
كرمي جلميع فئات املجتمع، وانخفض معدل الفقر يف مصر ألول مرة منذ قرابة 20 عاماً ليسجل 

-%29.7
- إنشاء املدن اجلديدة: حيث مت إنشاء أكثر من 20 جتمًعا عمرانياً جديداً يجري بناؤها يف شتى 

أنحاء اجلمهورية ومن املخطط أن تستوعب التجمعات العمرانية اجلديدة نحو 15 مليون نسمة 
وتوفر نحو 6 مالين فرصة عمل دائمة، كما يتم تنفيذ العديد من مشروعات اإلسكان والبنية 

األساسية واخلدمات مبناطق توسعات التجمعات العمرانية القائمة.
- مشروعات تنمية الصعيد: وذلك عن طريق عدة محاور »املحور األول« يتعلق مبشروعات 
تطوير املدن القائمة مبحافظات الصعيد، وذلك بتكلفة 45.7 مليار جنيه، »املحور الثاني« متعلق 

بتنفيذ املشروعات املختلفة باملدن اجلديدة )األجيال السابقة(، بتكلفة 26 مليار جنيه، 
»املحور الثالث« يتعلق بتنفيذ املشروعات مبدن اجليل الرابع، بتكلفة 11.2 مليار جنيه.
- قطاع الكهرباء: مت إجناز 28 محطة طاقة كهربائية لزيادة القدرة الكهربائية بأكثر 

من 25 ألف ميجاوات.
- الطرق والسكة احلديد واملوانئ املصرية: حتولت مصر من أكثر الدول خطورة يف 
الطرق، إلى وصولها للترتيب الـ 45 عاملياً يف مجال جودة وأمان الطرق نتيجة املشاريع 
التنموية العمالقة التي حدثت يف مجالي الطرق والكباري واألنفاق؛ حيث مت تنفيذ 

ما يقرب من 400 مشروع.
مطار  من  االنتهاء  مت  حيث  جديدة،  مطارات   5 إنشاء  مت  جديدة:  مطارات   -
العاصمة اإلدارية اجلديدة، ومطار البردويل الدولي املليز ومطار سفنكس الدولي، 
وجار تنفيذ مطارات برنيس ورأس سدر كما مت رفع كفاءة وتطوير املطارات املوجودة 

حالياً.
- مشروعات األنفاق: ربطت مشروعات األنفاق سيناء بكافة نواحي اجلمهورية 
لتحقيق نهضة تنموية حقيقية كبرى يف مختلف املجاالت والتخصصات والصناعات 

على أرض الفيروز.
- مدن صناعية جديدة: مت إنشاء مدن صناعية جديدة وحل مشكالت املستثمرين؛ 

حيث مت إنشاء العديد من املدن واملشروعات التنموية العمالقة مثل مدينة الروبيكي للجلود 
الصناعية  املنطقة   _ البالستيكية مبرغم  الصناعات  مجمع   - بدمياط  األثــاث  مدينة   -
بوسط سيناء، فضالً عن إنشاء وافتتاح العديد من املصانع ذات الصناعات الثقيلة واملصانع 

اإلنتاجية الكبرى يف العديد من محافظات مصر.
وحتويل  االقتصاد  لدفع  مهمة  خطوة  اجلديدة  القناة  تعد  اجلديدة:  السويس  قناة   -
مصر إلى مركز جتارى ولوجيستي عاملي، وتعتبر قناة السويس اجلديدة خطوة مهمة على 
الطريق إلجناح مشروع محور التنمية مبنطقة قناة السويس ودفع عجلة االقتصاد القومي 

املصري لتحويل مصر إلى مركز جتاري ولوجيستي عاملي.
- املنطقة االقتصادية لقناة السويس: تعد املنطقة أحد أضخم املشروعات القومية حيث 

تتميز مبوقع إستراتيجي.
- تطوير قطاعات الزراعة والثروة احليوانية والسمكية: شملت استصالح األراضي وتنمية 

الثروة احليوانية، وإنشاء الصوبة الزراعية، ومشروع االستزراع السمكي يف بركة غليون بكفر 
البحر  يف  السمكي  االستزراع  ومشروع  بورسعيد،  يف  السمكي  االستزراع  ومشروع  الشيخ، 

األحمر والبحر املتوسط.
- نقلة نوعية يف عدة مجاالت: تشمل قطاعات الري واملوارد املائية فضالً عن اهتمام 
املعدنية، حيث  والثروة  البترول  السياحي وقطاع  واالستثمار  السياحة  بقطاع  الدولة 
احتل اإلقتصاد املصري املركز الثاني كأكبر معدل منو اقتصادي عاملي يف 2020 
إلى  النقدي  االحتياطي  وارتفع  النقد،  توقعات صندوق  متجاوًزا   %306 بنسبة 

40.3 مليار دوالر نهاية مارس املاضي.
- كما جاءت أبرز املشروعات القومية اجلاري تنفيذها كالتالي:

)إنشاء العاصمة اإلدارية اجلديدة وما تشمله - مدينة العلمن اجلديدة، وما 
تضمه من مشروعات - مدينة اخليول العاملية »مرابط« وما تضمه من منشآت 
املشروع   - الترع  لتبطن  القومي  املشروع   - تشمله  وما  اجلاللة  مدينة   -
القومي لتطوير قرى الريف املصري. “حياة كرمية« - املشروع القومي لتنمية 
سيناء - املشروع القومي »الدلتا اجلديدة« مبساحة مليون فدان - املشروع 
القومي إلحياء الريف املصري مبساحة مليون ونصف املليون فدان - مشروع 
»مستقبل مصر« لإلنتاج الزراعي - تنمية الساحل الشمالي الغربي ومنطقة 
محور الضبعة - تنمية جزيرة الوراق - التطوير الشامل للقاهرة التاريخية، 
خاصة مبنطقة بحيرة عن الصيرة ومحيط املتحف القومي للحضارة املصرية 
وحديقة الفسطاط مبصر القدمية - عملية التطوير اجلارية يف منطقة املدابغ 
إقامة مشروع »ممشى  جانب  إلى  ماسبيرو،  مثلث  وكذا  العيون،  وسور مجرى 
أهل مصر« املطل على النيل - تطوير حي 6 أكتوبر - مشروعات قطاع محطات 
معاجلة وحتلية املياه على مستوى اجلمهورية - املحطة الدولية املتكاملة للحافالت - 
إنشاء اجلامعات احلكومية واألهلية والتكنولوجية واملراكز واملعاهد البحثية اجلديدة 
- مشروعات رفع املياه للمحطات الناقلة ملياه الري من مصرف بحر البقر .. وغيرها(
- أمن مصر املائي: جنحت الدولة يف إنهاء مشروعات بتكلفة 30 مليار جنيه حلماية 

أمن مصر املائي.
- الساحة الدولية: أخيراً .. استعادت مصر دورها الرائد يف املنطقة على الساحتن 
اجلميع،  القاهرة  واحتضنت  األشقاء  لكل  مصر  جسور  وامتدت  والدولية،  اإلقليمية 
وقادت مصر  الفلسطينية  األراضــي  الهدنة يف  إقرار  يف  دور مصر حاسماً  كان  حيث 
البناء وإعادة اإلعمار يف غزة وسط ترحيب وإشادة عاملية، ويف إفريقيا عادت  عملية 
قبلة  إلى  أخرى  القاهرة مرة  لتتحول  ناجحة  التاريخي عبر سياسة  إلى عمقها  مصر 

األشقاء األفارقة.

كتبت - هدير طارق
ــس عــبــد الــفــتــاح  ــي ــرئ أعــلــن ال
عن  اجلــمــهــوريــة  رئــيــس  السيسي 
إطالق احلوار الوطني خالل إفطار 
أبريل  شهر  يف  املــصــريــة  ــرة  األسـ
املشاركة  إطار  فى  وذلك  املاضي، 
ــة حتـــت مظلة  ــال ــفــع ال ــة  ــي ــوطــن ال
يضمن  مبا  اجلــديــدة،  اجلمهورية 
املستدامة  التنمية  أهداف  حتقيق 

ورؤية مصر 2030.
الوطني  احلــوار  إدارة  وأعلنت 
نقيب  رشــــــوان  ــاء  ــيـ ضـ اخـــتـــيـــار 
للحوار  عــامــاً  منسقاً  الصحفين 
اختيار  إلـــى  بــاإلضــافــة  الــوطــنــي، 
املستشار محمود فوزى األمن العام للمجلس األعلى لتنظيم اإلعالم 
جلسات  أولى  بدء  إلى  الفتة  الوطني،  للحوار  الفنية  لألمانة  رئيسا 

احلوار الوطني فى األسبوع األول من شهر يوليو املقبل.
وأوضحت إدارة احلوار الوطني أن أولى مهام املنسق العام للحوار 
وكل  والنقابية  السياسية  القوى  مع  التشاور  بدء  تتمثل فى:  الوطني 
األطراف املشاركة فى احلوار الوطني، لتشكيل مجلس أمناء احلوار 
الوطني من ممثلي كل األطراف والشخصيات العامة واخلبراء ، مبا 
يضمن املشاركة الفعالة والتوصل إلى مخرجات وفقا للرؤى الوطنية 

املختلفة ومبا يخدم صالح املواطن املصري.
كما أكدت إدارة احلوار الوطني استمرار األكادميية يف اتباع نهج 
احلياد والتجرد التام، يف إطار دورها التنظيمي والفني والتنسيقي، 

بعيداً عن التدخل يف مضمون احلوار الوطني الفعال.
وأضافت أن األمانة الفنية سلمت كافة طلبات املشاركة واملقترحات 
املقدمة من فئات الشعب املختلفة إلى املنسق العام ، متهيداً ملناقشتها 

وبدء جلسات احلوار.
اللجنة إلى توسيع قاعدة املشاركة يف احلوار من خالل  وأشارت 
بأكبر  ومؤسساته  فئاته  بكافة  املصري،  املجتمع  جميع ممثلي  دعوة 
املجتمعي،  ــوار  احلـ يف  الفئات  جميع  متثيل  لضمان  ممكن  عــدد 
واحلرص على الوصول إلى جميع مناطق اجلمهورية، وبالتنسيق مع 
كافة التيارات السياسية احلزبية والشبابية إلدارة حوار وطني فعال.

فجاء  الوطني  احلــوار  إطــالق  يف  السياسية  القوى  رأي  عن  أما 
حوار  بإجراء  السيسي  الرئيس  لدعوة  الواسع  السياسي  التجاوب 
وطني يشمل كل األطياف السياسية ليؤكد أنها جاءت يف وقتها متاما 
ولها صدى واسع داخل املجتمع، هكذا رأى أعضاء مجلسي النواب 
الوطني  أن احلوار  للحوار، مؤكدين  بالدعوة  الذين أشادوا  والشيوخ 
أمام  للتوقف  مهمة  ومحطة  للوطن  جديدة  بداية  سيكون  املرتقب 
القضايا املختلفة وكيفية عالجها واالنطالق للمستقبل سواء سياسياً 

أو اقتصادياً أو يف مجاالت حقوق االنسان.
وأكدت أحزاب وقوى وطنية وعدد من الرموز السياسية أن إعالن 
التنسيق إلدارة احلوار الوطني  للتدريب عن بدء  األكادميية الوطنية 
بكل جترد وحيادية تامة، مبشاركة جميع التيارات السياسية واحلزبية 

وتستمع  اجلميع  تسع  اجلديدة  اجلمهورية  أن  على  دليل  والشبابية، 
السيسي،  عبدالفتاح  الرئيس  عنه  كشف  ما  وهو  اآلراء،  جميع  إلى 
خالل إفطار األسرة املصرية، بتكليفه املؤمتر الوطني للشباب، الذى 
مع  بالتنسيق  للتدريب،  الوطنية  األكادميية  مظلة  حتت  تنظيمه  يتم 
جميع التيارات السياسية واحلزبية والشبابية إلدارة حوار وطني حول 

أولويات العمل الوطني، ورفع نتائجه إلى الرئيس مباشرة.
»األكادميية  دعــوة  قبولها  السياسية  والــقــوى  األحـــزاب  وأعلنت 
الوطنية« للمشاركة فى احلوار، والبدء فى تشكيل جلان عمل لعرض 

املقترحات
كما خاطبت األكادميية الوطنية للتدريب مختلف القوى السياسية 
واملدنية ودعوتهم للمشاركة فى احلوار الوطني وإرسال رؤيتهم آلليات 
عمل  أولويات  باستراتيجية  للخروج  احلــوار  إلدارة  العمل  وأجندة 

الدولة املصرية.
وعن آليات املشاركة فى احلوار الوطني، وجهت األكادميية الوطنية 
للتدريب دعوات لألحزاب والنقابات واالحتادات والشخصيات العامة 
أطلقت  كما  دعــوة،   400 من  أكثر  جــاءت  التى  و  اجلهات  ومختلف 
استمارة لتسجيل الرغبات واملقترحات عبر املوقع اإللكتروني للمؤمتر 

الوطني للشباب و بلغ عدد االستمارات 69530 استمارة حتى اآلن.
ومؤسساته  فئاته  بكافة  املصري  املجتمع  ملمثلى  الدعوة  ووجهت   
بأكبر عدد ممكن لتوسيع قاعدة املشاركة وذلك لضمان متثيل جميع 
واملصداقية  احلقيقي  الزخم  وحتقيق  املجتمعي  احلوار  فى  الفئات 
السياسية  األحــزاب  املستهدفة:  الفئات  ومن  الوطني،  احلــوار  حول 
األهلية  اجلمعيات  و  املدني  واملجتمع  مــعــارض«،  وســط-  »مــؤيــد- 
الفنانن  و  واإلعالمين  الصحفين  و  والفكرية  السياسية  النخبة  و 
واحتــاد  الصناعات  واحتــاد  والشيوخ،  النواب  مجلسي  و  واملثقفن 
القوى الطبيعية »شيوخ  التجارية وجمعيات رجال األعمال و  الغرف 
وعواقل املحافظات احلدودية – الصعيد- النوبة«، واملجالس القومية 
املتخصصة حلقوق اإلنسان واملرأة والطفل و ممثلي األزهر والكنيسة 
البحثية  واملــراكــز  والنقابات  واملعارضة  احلقوقية  الشخصيات  و 
وفالحن  وعمال  املعاشات  وأصحاب  الطلبة  واحتــادات  واجلامعات 
والشباب واملجلس األعلى لتنظيم اإلعالم و الهيئة الوطنية للصحافة.
واستكماالً ألركان احلوار الوطني .. أعلنت إدارة احلوار الوطني 

التشكيل الكامل ملجلس األمناء، وذلك على النحو التالي:
السيد/ أحمد الشرقاوي عضو مجلس النواب.

السيدة / أميرة صابر عضو مجلس النواب.
السيد / جمال الكشكي رئيس حترير مجلة األهرام العربي.

األسبق  االجتماعي  التضامن  وزيــر  عبداخلالق  جــودة  الدكتور/ 
وأستاذ االقتصاد بجامعة القاهرة.

الدكتورة/ ريهام باهي أستاذ العالقات الدولية بجامعة القاهرة.
السيد/ سمير مرقص الباحث والكاتب السياسي.

الدكتور/ طلعت عبد القوي عضو مجلس النواب ورئيس االحتاد 
العام للجمعيات األهلية.

السيد/ عبد العظيم حماد الكاتب الصحفي.
والكاتب  الــشــيــوخ  مجلس  عضو  حسن  الــديــن  عــمــاد  الــســيــد/ 

الصحفي.
للدراسات  األهرام  نائب مدير مركز  ربيع  الدكتور/ عمرو هاشم 

السياسية واإلستراتيجية.
الدكتورة/ فاطمة السيد أحمد، الكاتبة الصحفية.

الدكتورة/ فاطمة خفاجي منسقة الشبكة العربية للمجتمع املدني 
النسوي.

السيد/ كمال زايد، رجل األعمال.
الدكتورة/ مايا مرسي رئيس املجلس القومي للمرأة. 

السيد/ محمد سلماوي األديب والكاتب الصحفي.
للدراسات  األهــرام  مركز  مدير  فرحات  فايز  محمد  الدكتور/ 

السياسية واإلستراتيجية.
الدكتور/ محمود علم الدين أستاذ الصحافة بجامعة القاهرة.

السيد/ جناد البرعي املحامي احلقوقي.
والبحري  التجاري  القانون  أستاذ  الدين  سري  هاني  الدكتور/ 

بجامعة القاهرة.
ملختلف  املتنوعة  الفّعالة  املشاركة  عن  ليعبر  التشكيل  هذا  ويأتي 
إلى  التوصل  يضمن  مبا  واملهنية،  الفنية  واخلبرات  الوطنية  الــرؤى 
مخرجات إيجابية للحوار مبا يخدم صالح املواطن املصري، وسوف 

تتم دعوة مجلس األمناء الجتماعه األول خالل أيام قليلة.
احلــوار  إدارة  أمناء  مجلس  بتشكيل  احلزبية  القيادات  ورحبت 
أن  املجتمع، مؤكدة  أطياف  كافة  من  الذي يضم 19 عضواً  الوطني 
الوطني مبا  احلوار  لنجاح  وأساسية  التشكيل ميثل ضمانة حقيقية 

حمله من خبرات فنية ومهنية كبيرة.
 يشمل التشكيل ممثلن من كافة األطياف، حيث أنه يعبر بشكل 
املصرية،  الدميقراطية  للقوى  السياسي  التنوع  عن  وجــاد  حقيقي 
صياغة  نحو  الوحيد  السبيل  هــو  اجلــاد  احلـــوار  أن  إلــى  مشيرين 

مستقبل هذا الوطن، مبا يحقق مصلحة مصر واملصرين.
وختاماً: أيام قليلة تفصلنا عن بدء أولى جلسات احلوار الوطني 

والتي ستعقد يف األسبوع األول من شهر يوليو املقبل.
ونتمنى من اجلميع املشاركة الفعالة والتوصل إلى مخرجات وفقاً 
وذلك  املصري.  املواطن  صالح  يخدم  ومبا  املختلفة  الوطنية  للرؤى 
حتت مظلة اجلمهورية اجلديدة، مبا يضمن حتقيق أهداف التنمية 

املستدامة ورؤية مصر 2030.

كتب - على احلويف
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي عدداً من 
اللقاءات الهامة مع الزعماء العرب وذلك من 
وتهدف  األشقاء،  مع  املشترك  التنسيق  أجل 
العرب  الزعماء  مع  السيسي  الرئيس  لقاءات 
بشأن  العربية،  ــدول  الـ بــن  ــرؤى  الـ لتوحيد 
ترسيخ األمن القومي العربي ومنع التدخل يف 
بآخر  ونبدأ  العربية،  للدول  الداخلية  الشئون 
تلك اللقاءات الهامة، حيث التقى الرئيس عبد 
العاصمة  يف  الــيــوم،  صباح  السيسي  الفتاح 
البحرينية »املنامة«، األمير سلمان بن حمد آل 
رئيس  األعلى  القائد  نائب  العهد  ولي  خليفة 

مجلس الوزراء البحريني.
أمس  مساء  وصل  السيسي  الرئيس  وكان 
استقبله  حيث  املــنــامــة،  البحرينية  للعاصمة 
جاللة امللك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين يف مطار املنامة ثم قصر 

الصخير امللكى، وأقيمت لسيادته مراسم االستقبال الرسمي.
جلسة  الــرئــيــس  عقد  حيث  عــمــان:  لسلطنة  السيسي  الــرئــيــس  زيـــارة   -
بن  السلطان هيثم  ثمن  بن طارق،  السلطان هيثم  منفردة مع جاللة  مباحثات 
طارق الدور املصري البارز يف تعزيز آليات العمل العربي املُشترك يف مواجهة 
التجارية واالقتصادية  العالقات  باملنطقة، خاصة  الراهنة  األزمات والتحديات 
املشترك  األعمال  مجلس  عن  املنبثقة  النتائج  ظل  يف  املشتركة،  واالستثمارية 

واللجنة املصرية العمانية املشتركة والتي عقدت مبسقط يف يناير ۲۰۲۲.
الرؤى  ووحــدة  القائم  التنسيق  مبستوى  السيسي  الرئيس  أشاد  جانبه  من 
بن البلدين الشقيقن حول القضايا ذات االهتمام املتبادل، إلى جانب التوافق 

العماني املصري إزاء دعم اجلهود للحفاظ على أمن املالحة سواء باخلليج العربي 
أو البحر األحمر، فضالً عن مكافحة التنظيمات اإلرهابية واملتطرفة، وناقش 

اجلانبان أيضاً تطورات القضايا العربية واإلقليمية ذات االهتمام املشترك. 
- زيارة أمير دولة قطر ملصر: تأتي زبارة األمير متيم بن حمد آل ثاني أمير 
دولة قطر إلى مصر تأكيداً على ما تشهده العالقات املصرية القطرية من تقدم، 
وترسخ ملسار تطوير العالقات الثنائية بن البلدين خالل الفترة القادمة يف كافة 
املجاالت، وذلك يف إطار مصلحة البلدين والشعبن الشقيقن، ويف ظل النوايا 

الصادقة املتبادلة بن اجلانبن.
 من جانبه ه نأ أمير دولة قطر الرئيس السيسي مبناسبة االحتفال بذكرى 
ثورة 30 يونيو، ومعرباً عن تقدير بالده ملصر قيادًة وشعباً، كما أكد أمير دولة 
قطر حرص بالده على استمرار اخلطوات املتبادلة بهدف دفع وتعزيز مختلف 

آليات التعاون الثنائي بن البلدين الشقيقن خالل الفترة املقبلة. 
- زيارة ولي العهد السعودي ملصر: وتأتي أيضاً زيارة األمير محمد بن سلمان 
أهمية  على  للتأكيد  ملصر  السعودية  العربية  اململكة  عهد  ولي  العزيز  عبد  بن 
استمرار التنسيق والتشاور املكثف وتبادل وجهات النظر بن مصر والسعودية 
للتصدي ملا تواجهه األمة العربية من حتديات وأزمات، والوقوف أمام التدخالت 

يف الشئون الداخلية للدول العربية 
العالقات  شهدته  الذي  والنوعي  الكبير  بالتطور  السيسي  الرئيس  وأشــاد   
والعسكرية،  واألمنية  واالقتصادية  السياسية  املجاالت  يف  السعودية  املصرية 
والنمو امللحوظ يف معدل التبادل التجاري وحجم االستثمارات، مشيراً سيادته 
إلى احلرص املشترك للمضي قدماً نحو مزيد من تعميق وتطوير تلك العالقات.
كما توافق اجلانبان على أهمية القمة املرتقبة التي سوف تستضيفها اململكة 
العربية السعودية الشقيقة بن قادة دول مجلس التعاون اخلليجي ومصر واألردن 

والعراق والواليات املتحدة األمريكية.
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بقلم - 
هبه قاسم 

أحفاد قابيل لم تتعظ؟!
ــد مــن  ــرة العدي ــة األخي لقــد انتشــرت يف اآلون
اجلرائــم، بــل وتوحشــت عــن ذي قبــل!. واجلميــع 
احلقيقــي  الســبب  يعــرف  أن  ويريــد  يتســاءل 
موجــودة  اإلجابــة  أن  الرغــم  لكثرتها؟!فعلــى 
ــاء  ــا أبن ــة أن نتذكــر أنن ــا بالبداي بســهولة !! فعلين
وأحفــاد قابيــل ابــن نبــي اهلل آدم عليــه الســام .

فمــن منــا ال يعلــم أول جرميــة قتل بشــرية لوثت 
ــارة  ــه نفســه األم ــت ل ــذي زين ــل ال األرض ...قابي
ــأن  ــك ب ــل، وذل ــه هابي ــام مــن أخي بالســوء باالنتق
يقــوم بقتِلــه، فقــام ببدايــة األمــر بتهديــد أخيــه 
هابيــل بالقتــل وأخــذ هابيــل يعظــه ويقــول لــه أنــه 
ــل اهلل لقربانــه  وأن ســبب  ليــس الســبب بعــدم َتَقبُّ
ــل قربانــه هــو تقــوى اهلل، وحــاول تذكيــره بــأن  َتَقبُّ
ــل  ــم يتقبــل قابي ــار فل ــره الن ــل ســيكون مصي القات
ُنصــح أخيــه لــه، وقــام بقتلــه ولــم يســتفيق مــن 
مقتــل أخيــه إال بعــد ان دفنــه كمــا أوحــى اهلل 
لــه وســرعان مــا شــعر قابيــل بالنــدم علــى ِفعلتــه، 
وأنــه لــم يحصــل علــي فائــدة مــن قتــل أخيــه ســوى 
أن نــال غضــب اهلل وســخط والــداه وإخوتــه عليه.

ــا  ــع فيم ــر اهلل والطم ــدم الرضــا بأم ــك لع وذل
اختصــه اهلل ألخيــه، فتغلغــل احلقــد والكــره لقلبــه 
وافتعــل جرميتــه التــي أشــعرته أنــه عاجــز عــن 
دفــن أخيــه ولــوال الغــراب ملــا عــرف كيــف يدفنــه. 
فالشــعور بالنــدم هــو حــال كل مجــرم ُيقــدم 
علــى قتــل نفــس أو ارتــكاب جرائــم ضــد البشــرية 
لنجــد أن كل جرميــة قتــل يظهــر خلفهــا جــاٍن 
مصــاب مبــرض نفســي دفعــه الرتــكاب جرميتــه، 
وقــد جنــد جــاٍن يقــوم بالتهديــد بالقتــل ملجــرد 
أنــه لــم يحصــل علــى مــا يرغــب فيــه، وآخــر غيــب 
عقلــه باملخــدرات بإرادتــه، وآخــر يتلقــى النصائــح 
وطــرق الهدايــة إلــى اهلل لكنــه ال يســتمع لهــا بقلبه 
فُيميــُت ضميــره حتــى تتاشــى بداخلــه اإلنســانية 
مبتــاع  يطمــع  وآخــر  دمــوي،  كحيــوان  ويصبــح 
الدنيــا دون تعــب ومجهــود فتــرك نفســه للظلمــات 
وألعمالــه  للشــيطان  مطيعــاً  عبــداً  واصبــح 

اخلبيثــة.
ببنــي  أوقعــت  التــي  اخليبــات  تلــك  ورغــم 
اإلنســان يف شــرور الظــام لــم يفكــر ان يتعــظ 
ممــا حــدث جلــده قابيــل ،و لــم يــدرك الســبب 
للقتــل  يدفعــه  نفســي  مــرض  واكبــر  احلقيقــي 
اهلل  بقســمة  الرضــا  عــدم  هــو  الغيــر  وإيــذاء 
وقدره...واإلنصــات إلبليــس وأتبــاع أعوانــه فيمــا 
حذرنــا اهلل منــه فالطمــع مــن أبشــع الصفــات 
البشــرية التــي جتلــب احلقــد والكــره والكــذب 
إلــى  تقــوده  بــأن  كفيلــة  فهــي  اإلنســان  لنفــس 
ــوم  طريــق الهــاك والظــام حتــى وإن حِظــَي بعل

الدنيــا وعــا شــأنه.
وقــد ذكــر اهلل بهــذا الشــأن :يــا ِابــَن آدَم َخلَقُتــَك 
َفــا  ِرزُقــَك  َلــَك  َتلَعــب  َوقَســمُت  َفــا  ِللِعَبــادَة 
ــا َقَســمُتُه َلــَك أَرَحــَت َقلَبــَك  َتتَعــب  َفــِإن رَِضيــَت مِبَ
ــرَض  ــم َت ــوداً  وِإن َل ــِدي َمحُم ــَت ِعن ــَك ، وُكن َوبَدَن
ألَُســلَِّطنَّ  َوَجاِلــي  ِتــي  َفَوِعزَّ َلــَك  َقَســمُتُه  ــا  مِبَ
َعلَيــَك الُدنَيــا َترُكــُض ِفيَهــا رَكــَض الُوحــوش يِف 
ــةَ ، ُثــمَّ الَ َيكـُـوُن َلــَك ِفيَهــا ِإال َمــا َقَســمُتُه َلــَك  الَبريَّ

ــا . ــِدي َمذُموَم ــَت ِعن ، َوُكن
لذلــك ال يحــق لنــا أن نلقــي اللــوم علــي األســرة 
فحســب، فلــم يكــن هنــاك أفضــل مــن نبينــا وأبونــا 
ــة،  ــه الســام وقــد أجنــب قابيــل يف اجلن آدم علي
ــذي  ــل ال ــه هابي ــاء أخي ــه أفســد االرض بدم ولكن
ُوِلــَد بــاألرض، وال أفضــل مــن نبــي اهلل نــوح عليــه 
الســام الــذي احســن تربيــة ابنــه، ولكنــه عصــاه 

وكان مــن الهالكــن.
اخليــر  بذرتــي  وبداخلــه  يولــد  انســان  فــكل 
والشــر، وعليــه هــو مــن يحــدد مصيــره وأي بــذرة 
يفضــل أن تنمــو، فــكا الطريقــن »النــور وتقــوى 
اهلل، وظــام إبليــس« واضحــن كوضــوح الشــمس 

وماعلينــا إال اإلختيــار.
وأخيــراً: الُنلقــي اللــوم علــى مجتمــع وال إعــام 
أنفســنا  نلــوم  مــا  بقــدر  والمدرســة  أســرة  وال 
األمــارة بالســوء ونعتــرف أننــا منــذ أن ابتعدنــا 
ــي  ــم اإلســام الت ــم وتعالي ــاع مفاهي عــن اهلل واتب
ونحــن  وأعوانــه  الشــيطان  مــن  باتــت حتفظنــا 
كل  بالغــرق  الظــام وسنســتمر  بطريــق  غرقنــا 
ــود  ــوم الســاعة ونع ــى تق ــن األول حت ــر م ــوم أكث ي

إلــى اهلل.

ممثــل  اجلــواد«  عبــد  محمــد  الكبيــر/  »الفنــان 
ــة التجــارة  ــد يف القاهــرة وتخــرج يف كلي مصــري، ول
اخلارجيــة وحصــل علــى لقــب ممثــل أول للجامعــة 
باملعهــد  التحــق  ثــم  مصــر  جلامعــات  أول  وممثــل 
ــون املســرحية. عمــل باملســرح والســينما  ــي للفن العال

والتليفزيــون،
»الطريــق  فيلــم  يف  دوره  خــال  مــن  اشــتهر   -
الفنيــة  األعمــال  مــن  العديــد  لــه  إيــات«.  إلــى 
أكثــر  وأفــام،  بــن مسلســات  املتنوعــة  الناجحــة 
األدوار املعروفــة لــه هــو دوره فــى فيلــم )الطريــق 
إلــى إيــات(، بخافــه اشــترك يف أفــام )الصبــر 
فــى  وال  الصاغــة،  ســاخنة،  ليلــة  املاحــات،  فــى 
النيــة ابقــى(. اشــترك أيًضــا يف املســرح يف أعمــال 
عــدة يذكــر منهــا )احللــم يدخــل القريــة، عرائــس 
ــن،  ــن ب ــة، خربشــة، الب ــرص، التوهــان، البلطجي بتت
النــاس النــص نــص، عصفــور طــل مــن الشــباك(، مــن 
أشــهر املسلســات التــي شــارك فيهــا )إمــام الدعــاة، 
ــة والديــر، ضميــر ابلــة حكمــت، اإلمــام  خالتــي صفّي
الشــافعي( وغيرهــا الكثيــر حيــث يعــد إســهامه األكبــر 

التليفزيونيــة. الدرامــا  يف مجــال 
بدايــة نرحــب بحضرتــك وســؤالنا األول هــو 
ــَن األعمــال اللــي شــاركت فيهــا .. كلمنــا عــن  ِم

أحــب األعمــال لقلبــك؟
أهــاً وســهاً بكــم وبــكل املتابعــن والقــراء .. أحــب 
األعمــال إلــى قلبــي مسلســل »إمــام الدعــاة« والــذي 
ــم  ــة للشــيخ »الشــعراوي« وفيل يجســد الســيرة الذاتي
»الطريــق إلــى إيــات«، ومــن أعــز التكرميــات إلــى 

قلبــي هــي التــي تخــص تلــك العملــن بالتحديــد.
  ماذا عن أعمالك الفنية القادمة؟ 

ــة  ــرة القادم ــدة يف الفت ــال اجلدي بخصــوص األعم
األســتاذ/  إخــراج  تانــي«  »عالــم  مسلســل  يوجــد 
عبــد العزيــز حســان، بطولــة الفنانــة رانيــا يوســف 

القادمــة. األيــام  واحتماليــة عرضــه 
للجــزء  الغامضــة  النهايــة  بحكــم   ..»2 »املــداح 
ثالــث؟  لــه جــزء  »املــداح«  هــل مسلســل   .. الثانــي 
ــر أن يكــون للمسلســل  ــع يوجــد احتمــال كبي بالطب
جــزء ثالــث، وذلــك اســتمرارية لنجــاح العمــل وإشــادة 

اجلمهــور والنقــاد بــه.
-مــاذا عــن األعمــال الدراميــة التــي تعــرض 

ــي؟ ــم الرمضان ــال املوس خ
أشــكال  مــن  هــى شــكل  أعمــال رمضــان  بعــض 
ــا ليســت أعمــال هادفــة وحتقــق الهــدف  ــو، ألنه الله
املطلــوب مــن عرضهــا ألن رمضــان شــهر كــرمي فعلــى 
ــة.  ــة وديني ــد مــن طــرح مسلســات تاريخي األقــل الب
كمــا أن األعمــال الدينيــة لــو قدمــت علــي شــكل 
ــى الوصــول  ــدر عل عمــل درامــي منمــق ومــدروس أق
للعقــول مــن محاضــرة يقدمهــا شــيخ، ففــي الســابق 
كان رمضــان ال يخلــو مــن املسلســل الدينــي وذلــك مــا 
يحتاجــه الشــباب يف هــذا الوقــت للبعــد عــن العنــف 
الــذي شــاهدناه منهــم يف هــذه الفتــرة، هــذا ينمــي 
مؤثــرة يف  أمثــال  فكرهــم مبشــاهدة  ويغيــر  منهــم 

املجــال الدينــي وتخاطــب العقــول.
كلمنا عن مسلسل عجبك يف رمضان؟

بعــد  ولكــن  حاجــة،  متابعتــش  أنــا  رمضــان  يف 
غمــام«  »جزيــرة  مسلســل  علــى  اتفرجــت  رمضــان 
وكل النــاس أثنــت علــى إنــه يســتحق املشــاهدة مــش 
أنــا لوحــدي، وعجبنــي يف املسلســل كل حاجــة مــن 
 .. التمثيــل   .. الديكــور   .. اإلخــراج   .. )الصــورة 
اللوكيشــن( أنــا معجــب بــكل النــاس إللــي كانــت فيــه.

شايف من من النجوم احلالين يشبهك؟
أنــا شــايف إن كلهــم أحســن منــي وربنــا يوفقهــم 

كلهــم.
برنامــج  يف  تشــارك  حضرتــك  ممكــن 

؟  يــو د ا لر با
ياريــت نفســي جــداً ، أحــب أشــارك يف برنامــج 
أو  إعاميــاً  املشــاركة  كانــت  ســواء  الراديــو  علــى 
كضيــف، لطــرح بعــض الــرؤى والعمــل علــى تنفيذهــا، 
مــن  واحــدة  مــرة  إعاميــاً  بالتجربــة  مريــت  أنــا 
ــة  ــة املصري ــى الفضائي خــال برنامــج مت عرضــه عل
يف  وجــدت  أننــي  املذيع،كمــا  هــو  الضيــف  وكان 
الفتــرة الســابقة واحلاليــة كل املذيعــن بيمثلــوا ..! 
وكل الفنانــن بيقدمــوا برامــج وبعضهــم جمــع بــن 
العملــن، فكنــت يف حالــة مــن االســتغراب ملــاذا هــذا 
التبــادل؟ )تبــادل املقاعــد( فممكــن تكــون شــطارة مــن 
بعضهــم للتواجــد أو زيــادة يف االنتشــار والنجوميــة أو 

انتعــاش شــخصي.
يف رأيك هل »املسرح« تاشى يف مصر؟  

ال طبعــاً املســرح دلوقتــي انتعــش ألن يف فتــرة مــن 
الفتــرات املســرح كان انتهــى أمــره، ألنــي حاليــاً عايــز 
أروح اتفــرج علــى أكتــر مــن عمــل وده يف فتــرة مــن 

الفتــرات مكنــش موجــود،
أزمــة  عــز  لــه مميــزات ألن يف  »مســرح مصــر« 
بالشــكل ده، وكان ســبب  املســرح لقينــا يف مســرح 
ــوا مســرح صــح. الســتفزاز كل املوجوديــن إنهــم يعمل
مســرح مصــر يقــال عليــه مســرح وليــس اسكتشــات 
ألن الفنــان أشــرف عبــد الباقــي ســاهم إن املســرح 

يرجــع تانــي ويلــم شــمل األســرة املصريــة؛

ناقــص حاجــة واحــدة بــس أنــا شــايف إنــه الزم 
ألنــه  للمســرح  الفنــي  البيــت  وهــو  حالهــا  ينصلــح 
املســئول عــن املســرح يف مصــر وهــو مســرح الدولــة، 
ــا نفســي بجــد حــد يبــص للمــكان كويــس علشــان  أن

يتصلــح حالــه ألن حالــه وحــش أوي.
ــام كــرم مطــاوع والســيد راضــي وســعد  املســرح أي
الدعايــة  مــن  البــد  تانــي،  وضــع  ليــه  كان  أردش 
واإلعــان للمســرح بطريقــة أفضــل،  زمــان كان يف 
ــة للمســرح، كانــت توجــد أفيشــات يف الشــوارع  دعاي

ملــاذا اختفــت؟ 
ظاهرة أغاني املهرجانات لقتها ازاي؟ 

املهرجانــات،  وليــس  الشــعبي  الطــرب  أحــب 
لألســف ســمعت البعــض مــن مطربــي املهرجانــات ال 
صــوت وال حلــن وال كلمــات فهــل هــذا غنــاء؟ ال يف 
رأيــي أنــه أكل عيــش، وأوجــه كامــي إلــى نقابــة املهــن 
املوســيقية والبــد مــن احلــد مــن انتشــار هــذا النــوع 

ــاء.  مــن الغن
بتحب تسمع مني من املطربني الشعبيني؟

إلــى قلبــي املطــرب الشــعبي    أحــب االصــوات 
حلــو. وصــوت  وكام  شــيبة« حلــن  “أحمــد 

أخيــرًا: ماهــي نصيحــة الفنــان محمــد عبــد 
اجلــواد لنجــوم الفــن احلاليــني؟

والبعــض  نصيحــة،  يحتــاج  ال  منهــم  كبيــر  جــزء 
يحتــاج للمزيــد مــن االطــاع والقــراءة والوعــي الثقــايف 

ألن الفنــان الغيــر مثقــف يضــر املجتمــع ولــن يفيــده، 
ــه مــن الضــروري مناقشــة وطــرح مشــكات  حيــث أن
ــم باألســرة  ــي تهت ــال الت ــا أن األعم ــع، كم ــم املجتم ته
والشــارع املصــري تعــد مــن أهــم األعمــال الناجحــة، 
وذلــك يف إطــار خطــة الدولــة للنهــوض املجتمعــي، 
واملشــاريع  االســتثمار  املثــال:  ســبيل  علــي  ونأخــذ 
يف قــرى مصــر باملليــارات، فمــن املمكــن االســتثمار 
ــث  ــة واحلدي ــاب للكتاب ــاء والكت ــن وندعــو األدب يف الف
عــن احلــارة املصريــة ونرتقــي بالفكــر، واالبتعــاد عــن 
واخليانــة(  واملطــاوي،  )الســكاكن،  العنــف  أعمــال 
ــف  ــة أو العن ــه باخليان فــا ميكــن وصــف املجتمــع كل
األدبــاء  وبعــض  انتهــت  مرحلــة  وهــذه  واملخــدرات، 
تكلــم عنهــا ألن الفســاد كان موجــوداً .. ولكــن ..هيــا 
ــة الصعــود التــي تشــهدها  نأخــذ بيــد بلدنــا يف مرحل
ونعلــو بالفكــر العــام وباألســرة املصريــة، ونتحــدث عــن 
اإليجابيــات وأيضــاً طــرح الســلبيات اجلديــدة التــي 
توجــد  املصــري  فالشــارع  املرحلــة،  هــذه  تشــهدها 
بــه مشــاكل جديــدة بخــاف الســابقة كمــا أن القــوى 

الناعمــة أخطــر مــن البندقيــة واملدفــع ..!
الــذوق  بنــاء  يف  تســاهم  الناعمــة  القــوى  ألن 
والوجــدان ولــو جنحــت يف بنــاء وجــدان ســليم تأكــد 
مــن وجــود عقــل وفكــر ســليم ولــو العكــس ســتؤثر 

العقــل والقلــب وســيتم تدميــر كل شــيء علــي 
علــي ســبيل املثــال مسلســل )إمــام الدعــاة(  كان 
اإلمــام  حيــاة  يف  جــداً  كبيــرة  إيجابيــات  يقــدم 
ــة ملشــاهدة ســيرة  الشــعراوي وأدعــو األســرة املصري
واقعيــة مؤثــرة يف العالــم وأمتنــي أن تكــرر مثــل هــذه 
ــي شــاركت  ــة الت ــة وأيضــاً كل األعمــال الديني التجرب
فيهــا ولألســف هــذا النــوع مــن األعمــال ليــس موجــود 
علــى الســاحة اآلن وهــذا يضــر ال ينفــع، فابــد مــن 
تنــاول هــذه املوضوعــات ألن هــذه األعمــال ترســخ 

ــر. الفك
ويف النهايــة نشــكر الفنــان الكبيــر/ محمــد عبــد 
اجلــواد علــى حــواره املمتــع املثمــر متمنيــن لــه دوام 
إن  القادمــة  الفنيــة  األعمــال  والنجــاح يف  التوفيــق 

شــاء اهلل.

»أحب الطرب الشعبي وليس املهرجانات ... بعض أعمال رمضان ليست هادفة«
 تصريحات هامة للفنان الكبير »محمد عبد اجلواد« يف حوار خاص مع أنباء اليوم املصرية

فضيلة الشيخ »محمد سعد عبد الرحمن »من علماء األزهر الشريف
 يوضح كيفية العودة بشبابنا وبناتنا لعاداتنا وتقاليدنا السليمة الصحيحة

حوار - فاطمة 
عبد الواسع

 كتب - 
عبد القادر محمد 

بســم اهلل والصــاة والســام علــى ســيدنا رســول اهلل -صلــى 
اهلل عليــه وســلم- فضيلــة الشــيخ الدكتــور/ محمــد ســعد عبــد 
الرحمــن أهــاً ومرحبــاً بفضيلتكــم ونريــد منكــم بيــان الكيفيــة التــي 
نعــود بشــبابنا وبناتنــا بهــا لعاداتنــا وتقاليدنــا الســليمة اجلميلــة 

ــا عليهــا؟ التــي تربين
ــى  ــى ســيدنا رســول اهلل صل  احلمــد هلل والصــاة والســام عل
اهلل عليــه وعلــى آلــة وصحبــه ومــن وااله أفضــل ســام وصــاة، 

ــم أمــا بعــد: ــع املتابعــن والقــراء، ث أهــاً وســهاً بكــم وبجمي
يجــب علينــا أن نربــي أوالدنــا تربيــة صاحلــة، وأن نربيهــم علــى 

االلتــزام مبنهــج اإلســام عقيــدة وشــريعة

ـيٓ ِإَلــٰى  كمــا قــال ربنــا تبــارك وتعالــى:﴿ قــل ِإنَِّنــي َهَدٰىِنــي رَبِـّ
لَّــةَ ِإبۚرَِٰهيــَم َحِنيــفٗاۚ َوَمــا َكاَن ِمــَن  ا مِّ ا ِقَيــمٗ ِصــَرٰطٖ مُّسَۚتِقيــمٖ ِديــنٗ
ــوٍد  ــَن ﴾والرســول صــل اهلل عليــه وســلم قــال:«كلُّ مول ٱلُۚمشِۚرِك

ــُد علــى الفطــرِة ...« يوَل
كمــا أننــا كــي نعــود إلــى ديننــا علينــا كذلــك أن نشــارك وأن نكــون 
ايجابيــن، يعنــى دائمــاً نســمع مــا يقــول ال تكــن ســلبى وكــن أيجابــي 
ويجــب أن يكــون عنــدك مشــاركة فعالــة وحتــى يكــون لإلنســان دور 
ــه  ــد وأن يكــون رجــل إيجابــي ألن الرســول صــل اهلل علي فعــال الب
ــف وال  ــن ال يأَْل ــر فيم ــف، وال خي ــف وُيْؤَل ــن يأَْل ــال: »املؤم وســلم ق
ُيْؤَلــف« - كذلــك ينبغــى أن نحافــظ علــى الــوازع الدينــي وكيــف 
نحافــظ علــى الــوازع الدينــي؟ أننــا نحافــظ علــى مــا أمرنــا بــه ربنــا 
تبــارك وتعالــى ومــا ورد يف القــرآن الكــرمي والســنة املطهــرة عبــادة 

وســلوكاً وتطبيقــا علميــاً ممنهجــاً.
الصحابــة رضــي اهلل عنهــم قالــوا: كان الرســول -صلــى اهلل 
عليــه وســلم- يعيــش معهــم كواحــد منهــم مبعنــى ال يعيــش يف جانــب 

وهــم فــى جانــب أو كمــا يقــال يعيــش يف وادي وهــم يف وادي
ــا إذا  ــال: كن ــت ق ــن ثاب ــد ب ــة ســيدنا زي ــال أحــد الصحاب ــا ق كم
ــا وإذا  ــور الدني ــا يف أم ــم الرســول معن ــا تكل ــور الدني ــا يف أم تكلمن

ــور اآلخــرة ــا يف أم ــم معن ــور اآلخــرة تكل ــا يف أم تكلمن
ولذلــك القــرآن الكــرمي يرفــع صاحبــة عنــد اهلل تبــارك وتعالــى 

منزلــة يــوم القيامــة والقــرآن الكــرمي يأتــي يــوم القيامــة شــفيعاً 
ــه وســلم- ــى اهلل علي ــي -صل ــال النب ــا ق ــه كم ألصحاب

ولذلــك علــى اآلبــاء واألمهــات أن يربــو أوالدهــم كمــا قــال -صــل 
اهلل عليــه وســلم- ربــو أوالدكــم علــى ثــاث

»حــب نبيكــم وحــب آل بيتــه وحــب القــرآن الكرمي«،ولذلــك قــال 
القــرآن  َحَملــة  عــن  تكلــم  الشــاطبي رحمــه اهلل عندمــا  اإلمــام 
ــن  الكــرمي وعــن جــزاء حامــل القــرآن الكــرمي وعــن فضــل الوالدي

َهــا  اللذيــن كان ســبباً يف حفــظ أبناءهــم القــرآن الكــرمي قــال:  َفَيــا أَيُّ
ــا َهِنيئــاً َمرِيئــاً  ــكاً ... ُمِجــاًّ َلــُه يِف ُكلِّ َحــاٍل ُمَبجِّ اْلَقــاِري ِبــِه ُمَتَمسِّ

ــاِج َواحُلــاْ ــَن التَّ ــَواٍر ِم ــُس أَْن ــَداَك َعلَْيِهمــا ... َماَِب َواِل
َفــَوُة  ْجــِل ِعْنــَد َجَزاِئــِه ... أُوَلِئــَك أَْهــُل اهللِ والصَّ كـُـْم بالنَّ  َفمــا َظنُّ

املـَـَا
َقــى ... ُحاَُهــُم ِبَهــا َجــاَء  ْبــرِ َوالتُّ أُوُلــو اْلِبــرِّ َواإِلْحَســاِن َوالصَّ

ــَا ُمَفصَّ اْلُقــَراُن 
ْنَيــا   َعلَْيــَك ِبَهــا َمــا ِعْشــَت ِفيَهــا ُمَناِفســاً ... َوِبــْع َنْفَســَك الدُّ

اْلُعــَا ِبأَْنَفاِســَها 
ــةً ... َلَنــا َنَقلُــوا الُقــَرآَن َعْذبــاً  ــا أَِئمَّ ْيــَراِت َعنَّ َجــَزى اهللُ ِباخْلَ

َسلَْســَا َو
ــَطْت ... َســَماَء اْلُعلـَـى واَْلَعــْدِل ُزْهــراً  َفِمْنُهــْم بُــُدورٌ َســْبَعةٌ َقــْد َتَوسَّ

َا ُكمَّ َو
ــى َتَفــرَّق  َجــى َحتَّ رَْت ... َســَواَد الدُّ  َلَهــا ُشــُهٌب َعْنَهــا اُْســَتَنارَْت َفَنــوَّ

َا َواجْنَ
ــِه  ــْن أَْصَحاِب ــْنِ ِم ــَع اْثَن ــَد َواِحــٍد ... َم  َوَســْوَف َتَراُهــْم َواِحــداً بَْع

ــَا ُمَتَمثِّ
وأخيــراً: يجــب علينــا التمســك بديننــا ويجــب تربيــة أوالدنــا 
ــاد  ــا وســائر ب ــك، وحفــظ اهلل مصــر وأهله ــى ذل ــر عل ــن الصغ م

املســلمن . . والســام عليكــم ورحمــة اهلل تعالــى وبركاتــه.

توقعات سوق الذهب، وعوامل صمود اإلقتصاد املصري 
خبيرة أسواق املال »دعاء زيدان« جتيب عن هذا وأكثر يف حوار خاص لـ أنباء اليوم املصرية

رغم إنتشارها .. بعض األمراض المزمنة غير المعروفة .!

حــــــوار -
 أمير عادل

منــاخ  لتحســن  شــاملة  اســتراتيجية  مصــر  تتبنــى 
االســتثمار وإنشــاء بيئــة مواتيــة وحاضنــة تشــجع مجتمــع 
األعمــال علــى التوســع يف اإلنتــاج، وهــو مــا يدعــم آفــاق 
اإلقتصــاد املصــري الســيما مــع التغلــب علــى تداعيــات 
جائحــة كورونــا واألزمــات العامليــة وانعكاســاتها علــى 

املؤشــرات االقتصاديــة. 
كمــا يتميــز اإلقتصــاد املصري بجاذبيته لإلســتثمارات 
وذلــك يف ظــل سياســات اإلصــاح االقتصــادي والهيكلي، 
والتــي كان لهــا عظيــم األثــر يف تنميــة تدفقــات رؤوس 
مــع  املصــري،  اإلقتصــاد  إلــى  األجنبيــة  األمــوال 
الفــرص االســتثمارية الواعــدة والضمانــات واحلوافــز 
االســتثمارية، وهــو األمــر الــذي انعكــس بشــكل إيجابــي 

علــى ثقــة ورؤيــة املؤسســات الدوليــة لاقتصــاد املصــري 
وآفاقــه املســتقبلية. 

  ويعــد ذلــك أيضــاً نتيجــة حقيقيــة للتطــور احلــادث 
ــاره فــرس الرهــان لاقتصــاد  ــة، باعتب ــة التحتي يف البني
التنافســية  لتناســب  البنيــة  تهيئــة  أجــل  مــن  املصــري 
تصديــر  يوجدهــا  التــي  بالفــرص  ومرتبــط  العامليــة، 
الطاقــة وكذلــك مشــروعات الربــط الكهربائــي املختلفــة، 
مبــا يســهم يف زيــادة التدفقــات االســتثمارية، وحتــت 
مظلــة االســتقرار السياســي باعتبــاره عامــاً رئيســياً 
ومهمــاً يف دعــم التوقعــات اإليجابيــة لاقتصــاد املصري. 
وحتــاور أنبــاء اليــوم املصريــة خبيــرة أســواق املــال 
األســتاذة الكبيــرة / دعــاء زيــدان نائــب رئيــس قســم 
البورصــة  وخبيــرة  للتــداول،  بتايكــون  الفنــي  التحليــل 
املصريــة، وعضــو اجلمعيــة املصريــة للمحللــن الفنيــن، 
للوقــوف باإليضــاح والتبيــن علــى أهــم مســتجدات ســوق 

اإلقتصــاد املصــري والعاملــي.
بدايةً نرحب بحضرتك ونستهل احلوار بسؤال:

ــة  ــة املصري ــاعدت الدول ــي س ــل الت ــم العوام أه
االقتصاديــة  األزمــات  ظــل  يف  الصمــود  علــى 

العامليــة؟ 
 أهاً وسهاً بكم وبجميع املتابعن والقراء ..

الدولــة  ســاعد  شــيء  أهــم  الســابقة  األزمــات  يف   
املصريــة علــى الصمــود هــو اجلهــاز املصــريف ووجــود 

ــى عــدم االنحــدار يف األزمــات  نظــام صــارم حافــظ عل
علــى املــدى املتوســط والطويــل وتأثيــر بيكــون مؤقــت 

علــى املــدى القصيــر.

شــهدت أســعار الذهــب يف مصــر حالــة مــن عــدم 
االســتقرار .. إلــى أي مــدى ســوف تســتمر هــذه 
احلالــة؟ ومبــاذا ننصــح املقبلــني علــى الشــراء؟ 

ــر؟  ــب يف مص ــوق الذه ــم لس ــي توقعاتك وماه
 أســعار الذهــب يف مصــر تتأثــر بعاملــن همــا ســعر 
ذهــب عامليــاً وســعر الــدوالر، وحاليــاً الذهــب يف إجتــاة 
عرضــي هابــط، وســعر الــدوالر متقلــب الفتــرة احلاليــة، 

ينصــح بعــدم الشــراء للذهــب خــال الفتــرة احلاليــة.
 مــا هــو حجــم تأُثّــر الســوق املصــري بقــرار رفــع 

الفائــدة األمريكيــة؟ وكيــف نتغلــب عليــه؟ 
أســواق  علــي  بتأثــر  األمريكيــة  الفائــدة  أســعار   
ــه  ــس الســوق املصــري فقــط ودة بيواكب ــه ولي ــم كل العال
ــى  رفــع أســعار الفائــدة يف مصــر ممــا يحمــل عــبء عل
الدولــة املصريــة يف فوائــد الســندات وبيســبب عجــز يف 

امليزانيــة، 
نحــن حاليــاً يف قمــة أزمــة الركــود التضخمــي وســتقل 
تدريجيــاً مــع الوقــت ســواء علــى املســتوى املحلــي أو 

العاملــي.
شــهد الســوق املصــري ارتفاعــًا يف ســعر الفائــدة 
فمــا ســبب ذلــك؟ وهــل أســعار األســهم املصريــة 

تتناســب مــع أســعارها املعلنــة أم ال وملــاذا؟ 
ــي ســندات  رفــع أســعار الفائــدة بســبب اإلعتمــاد عل
ــة لألمــوال  ــرة الســابقة علشــان تكــون جاذب ــن الفت الدي

الفتــرة  التضخــم  وبســبب  األجانــب  مــن  الســاخنة 
األخيــرة ومــع خــروج الكثيــر مــن االســتثمارات األجنبيــة 
علــي  الضغــط  لتقليــل  التثببــت  مت  األخيــرة  الفتــرة 

امليزانيــة، 
والتضخــم  للفائــدة  مناســبة  غيــر  األســهم  أســعار 

الهبــوط. علــى  املضاربــة  وبيتــم 
هــل يتوقــع اســتمرار موجة رفــع أســعار الفائدة 

أم يتوقــف املشــهد عند النســب احلالية؟ 
ســعر الفائــدة يتــم علــي دراســات كثيــرة مــن تضخــم 
وركــود وعلــى حســب الفتــرة يتــم حتديــد ســعر الفائــدة.
الرقمــي  للتحــول  الدولــة  توجــه  ظــل  يف 
ذلــك علــى  هــل ينعكــس  املســتدامة  والتنميــة 

املصريــة؟  البورصــة 
محتاجــة هيكلــة وطــرح  املصريــة حاليــاً  البورصــة 
بضاعــة جديــدة فالتحــول الرقمــي والتنميــة املســتدامة 

يؤتــي بثمــاره علــى املــدى الطويــل واملتوســط.
التعاونيــة هــل  العربيــة  صفقــات االســتثمار 
ــا  ــا تأثيره ــدة وله ــتثمارية واع ــة اس ــر فرص تعتب
اإليجابــي علــى الســوق املصــري لدفــع عجلــة 

األجنبــي؟  االســتثمار 
صفقــات االســتثمار العربيــة تتــم حاليــاً علــي أســعار 
متدنيــة علــى املــدى القصيــر وتأثيرهــا يكــون جيــداً علــي 

املــدى املتوســط والطويــل.

تقرير - ندى مجاهد
ــر املعروفــة بالرغــم مــن إنتشــارها  ــر مــن األمــراض غي ــاك الكثي هن
بــن األشــخاص وتعــد أمــراض مزمنــة أحيانــاً يعانــى منهــا فئــه كبيــرة 
مــن األشــخاص وعلــى الرغــم مــن كل هــذا إال أنهــا مازالــت غيــر معروفة 

بيننــا وليــس لدينــا أي علــم بهــذه األمــراض ومــن هــذه األمــراض
ــرض وراثى،وهــو  ــد هــذا امل 1- مــرض حمــى البحــر املتوســط:- يع
أكثــر أنــواع احلمــى شــهرة وتتــم هــذه احلمــى بنوبــات متكــررة مــن 
ارتفــاع درجــه حــرارة اجلســم ، وآالم فــى البطــن والصــدر، وقــد تســتمر 

ــام. ــى 3 أي ــوم إل ــات مــن ي النوب
وتبــدأ األعــراض فــى الظهــور منــذ الطفولــة بــن ســن 5 عــام إلــى 15 

عــام مــن عمــر الشــخص، ومــن أعراضــه
- ظهور لون ازرق على األظافر.
-تغير لون اجلسم للون الغامق.

-الرعشة والشعور بالبرد.
عاجــه :- ال يتوفــر عــاج حقيقــي حلمــى البحــر املتوســط، ولكــن 

يتــم اســتخدام بعــض األدويــة للســيطرة علــى األعــراض ومــن أبــرز أنــواع 
األدويــة

» الكولشيســن » حيــث يقلــل مــن معــدل االلتهابــات فــى اجلســم 
ويســاعد علــى منــع النوبــات.

وإذا لــم يتلقــى مرضــى حمــى البحــر املتوســط العــاج بشــكل منتظــم 
ســيصابون بأمــراض أكثــر خطــورة.

2-مرض الذئبة احلمراء: -
يعــد مــرض الذئبــة احلمــراء مــن األمــراض املزمنــة ويحــدث عندمــا 
يهاجــم اجلهــاز املناعــي أنســجة وأعضــاء اجلســم الســليمة، وهــو مــرض 

ال يعرفــه الكثيــرون.
 وحتــى اآلن ال يعــرف األطبــاء الســبب احلقيقــي الــذى ُيولــد أمــراض 
املناعــة الذاتيــة، ويعــد هــذا املــرض أكثــر إنتشــاراً بــن النســاء مقارنــة 
بالرجــال، وقــد يصيــب مــرض الذئبــة احلمــراء األشــخاص فــى أي 

مرحلــة عمريــة،
وهــو مــرض مناعــي، مــن أعراضــه ارتفــاع درجــة حــراره اجلســم 

مصحــوب بطفــح جلــدي، كمــا تختلــف حــده اإلصابــة باملــرض مــن 
بســيط إلــى متوســط.

 ومــن الصعــب تشــخيص هــذا املــرض ألن األعــراض تختلــف كثيــراً 

مــن شــخص آلخــر.
 وعاج هذا املرض هو »الكورتيزون« لتقليل االستجابة املناعية.

3- مــرض البهــاق: - يعــد مــرض البهــاق مــن األمــراض اجللديــة 
املزمنــة التــى تظهــر بســبب خلــل مناعــي بســبب نقــص أو مــوت 
لــون  امليانــن املســئولة عــن صبغــة  تفــرز صبغــة  التــى  اخلايــا 
اجلســم، ويظهــر البهــاق علــى شــكل بقــع بيضــاء فــى مختلــف أنحــاء 
اجلســم، وأكثــر شــيوعاً فــى اليديــن والوجــه، وتغيــر لــون الشــعر إلــى 

األبيــض.
ينتقــل  وال  املعديــة  غيــر  األمــراض  مــن  املــرض  هــذا  ويعــد 

. بالتامــس 
وقــد يظهــر فــى أي مرحلــة عمريــة، ولكنــه فــى العــادة يظهــر قبــل 

ســن 30
وال يوجــد دواء ميكنــه إيقــاف هــذا املــرض ،ولكــن عنــد اســتخدام 
ــن أن  ــي ميك ــاج الضوئ ــع الع ــا م ــا أو دمجه ــة مبفرده بعــض األدوي

تســاعد فــى اســتعادة بعــض لــون اجللــد .

ــد االســتيقاظ مــن  ــوم:- يحــدث هــذا املــرض عن 4-مــرض اجلاث
النــوم، كمــا يكــون الشــخص واعيــا، ولكــن غيــر قــادر علــى التحــرك 
أو الــكام خــال النوبــة، وقــد يصــاب الفــرد بالهلوســة ،وغالبــا يــؤدى 
إلــى اخلــوف، وتســتمر النوبــات أقــل مــن بضــع دقائــق وقــد حتــدث 

كنوبــه واحــدة أو متكــررة.
ويعــد اجلاثــوم حالــة تصيــب اإلنســان فــى الليــل، حيــث يــرى 
ــك أطرافــه،  ــى حتري ــر قــادر عل ــه غي كل شــئ ويســمع كل شــئ ولكن
أو النطــق أو الصــراخ، وتكــون عضــات اجلســم مشــلولة ماعــدا 
العينــن والتنفــس وهــذا ليــس كابوســاً، بــل ظاهــرة معروفــة تســمى 

»اجلاثــوم«.
 وبالرغــم مــن أنهــا مزعجــة إال أنهــا ليســت خطيــرة، فاألشــخاص 
ــى اســتعادة  ــوم ينتهــى بهــم األمــر دائمــا إل ــون مــن اجلاث ــن يعان الذي
الســيطرة الكاملــة علــى أجســامهم ومــن محــاوالت التخلــص مــن 
هــذا املــرض هــو محاولــة حتريــك عضلــة اللســان وحتريكــه عضــات 

الوجــه أو األطــراف.
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كتبت - آية سـرور

»القـَرابنيُ البشـريَّة« 
أسـطُورة العَصـر  أنباء اليوم املصرية فى حوار خاص مع رئيس احلي الهادئ

ترميم مسجد سيدنا الحسين وتاريخه عبر العصور

»حسني محمود« أمني احلزب املصري الدميقراطي بالدقهلية : 
 مشاركون فى احلوار الوطني ومستمرون فى انتقاء أكفأ الكوادر الشبابية والنسائية

حوار -
 انتصار اجلالد

حوار -
 ياسر يوسف 

تقرير -
 تامر املنشاوي

يف حــوار خــاص جلريــدة انبــاء اليــوم املصريــة ومــن 
ــل للمجالــس  ــة للتأهي ــدوة التدريبي خــال حضــور الن
باحلــزب  الدقهليــة  أمانــة  اقامتهــا  والتــي  املحليــة 
رعايــة  حتــت  االجتماعــي  الدميقراطــي  املصــري 
محافظــة  عــام  أمــن  محمــود  »حســني  املهنــدس 
ــات  ــة دور املحلي ــن احلــزب بأهمي ــا م ــة اميان الدقهلي
الشــابة  الكــوادر  بتأهيــل  أيضــا  منــه  واهتمامــا 
القادمــة. املحليــات  انتخابــات  خلــوض  بالدقهليــة 

أكــد حســني : بــأن أمانــة الدقهليــة باحلــزب بــدأت 
بالفعــل لتنفيــذ حزمــة الــدورات التدريبيــة والنــدوات 
كذلــك  و  وغيرهــا  والطبيــة  والسياســية  التثقيفيــة 
عقــد حلقــات نقاشــية ملناقشــة مــا يــدور مــن ظواهــر 
دخيلــة علــى املجتمــع الدقهــاوي لــم نراهــا مــن قبــل 
داخــل بيــوت وشــوارع الدقهليــة كمــا مت عمــل الــدورات 
التدريبيــة املجانيــة للســادة أعضــاء احلــزب مبحافظــة 

الدقهليــة ولغيــر االعضــاء مــن املهتمــن بالتدريــب 
علــى كل مــا يخــص املحليــات.. والراغبــن بخــوض 

ــة باملحافظــة ومراكزهــا. ــات القادم املحلي
ــي  ــر احلــزب باملنصــورة يوم ــدورات مبق أقيمــت ال
اخلميــس واجلمعــة ٢٣ و ٢٤ مــن الشــهر اجلــاري.. 

ــا :  ــد مــن املحــاور منه وشــملت العدي
_ أهمية املجالس املحلية املقبلة 

_ دور عضو املجلس املحلى 
_ الصاحيات املمنوحة طبقا للدستور ٢٠١٤

_ كيفية إدارة حمات انتخابية 
حيــاة  تطويــر  يف  املحليــة  املجالــس  أهميــة   _

٠ املواطــن
وحاضر بالدورة الدكتور : بسام الصواف 

 * باحــث قانونــي مبحكمــة النقــض دار القضــاء 
ــي العال

املجالــس  لشــؤون  املركزيــة  األمانــة  امــن   *  
املحليــة - عضــو الهيئــة العليــا - حلــزب املصــري 

لدميقراطــي  ا
 * باحــث دكتــوراه - كليــة احلقــوق جامعــة بنــي 

ســويف 
 * مرشح برملاني سابقا.

 * عضو مؤسس لكيان احتاد شباب طامية 
 * عضــو جلنــة املســاءلة املجتمعيــة ملعــاش تكافــل 

وكرامــة 
 * عضــو اجلمعيــة املصريــة لاقتصــاد السياســي 

واالحصــاء والتشــريع 
 * أمــن جلنــة الشــؤون القانونيــة ملؤسســة القــادة 

للعلــوم والتنميــة 
اإلدارية بالفيوم

مت  وقــد  واملحافظــة  املنصــورة  قيــادات  بحضــور 
املتدربــن.  جلميــع  شــهادات  تســليم 

الدقهليــة  أمانــة  خطــة  عــن  وبالســؤال 
؟ الدميقراطــي  للمصــري 

قــال أمــن املحافظــة ان خطــة عملنــا تأتــي انطاقــا 

مــن توجيهــات رئيــس احلــزب األســتاذ فريــد زهــران 
بشــأن املشــاركة يف بنــاء الدولــة متاشــيا مــع خطــة 
الدولــة واملســاعدة يف دفــع عجلــة التنميــة املســتدامة 
٢٠٣٠ والتواصــل الدائــم لتحقيــق مصالــح املواطنــن 
مــن خــال تقــدمي عــدًدا مــن األنشــطة والفعاليــات 

ــة لألعضــاء واملواطنــن باملحافظــة  اخلدمي
والســؤال عــن قانــون األحــوال الشــخصية 
ــات  ــدمي مقترح ــزب يف تق ــاركة احل ــدى مش وم

للتعديــل

الدميقراطــي  املصــري  احلــزب  ان  حســني  ذكــر 
االجتماعــي عقــد   حلقــة نقاشــية حــول مقترحــات 
عــدد  بحضــور  الشــخصية  األحــوال  قانــون  تعديــل 
وناشــطات  بالبرملــان  ونوابــه  احلــزب  قيــادات  مــن 

حقوقيــات.
حيــث ناقــش احلضــور االنتقــادات املوجهــة للقانــون 

احلالــي وأهــم التعديــات املقترحــة.
وبســؤال أمــن املصــري الدميقراطــي بالدقهليــة 
عــن حــوار األحــزاب السياســية ومــدى اجلــدوى منــه؟
أكــد حســني أن امليــزة التــي يتمتــع بهــا احلــوار أكثــر 
مــن منابــر اجلــدل السياســي العاديــة والتــي تتمثــل 
يف أن احلــوار يف كثيــر مــن األحيــان لديــه القــدرة 
علــى جتــاوز النخبــة السياســية جللــب كل مــن النســاء 
والرجــال وكذلــك األقليــات يف عمليــة صنــع القــرار 
السياســي. وعــاوة علــى ذلــك فــإن عمليــة احلــوار 
ــا  ــى املشــاركة فيه ــاج إل ــا حتت ــن األحــزاب ونتائجه ب

ــل  ــق عليهــا مــن قب والتصدي
املواطنــن أيضــا عــن طريــق إعــام املجتمــع املدنــي 
ووســائل اإلعــام.  ويف نفــس الوقــت ينبغــي ان يكــون 
حجــم احلــوار مناســباً كــي يكــون ذا فاعليــة ويســتطيع 

ميســر عمليــة احلــوار أن يلعــب 
اإلدمــاج  بنــي  التــوازن  حتقيــق  يف  إيجابيــاً  دوراً 
واإلقصــاء بــن هــذه املجموعــات املدعــوة للمشــاركة.
والســؤال عــن تصــورات احلــزب حــول احلــوار 

الوطنــي؟

أكــد حســني بــأن وفــد مــن قيــادات احلــزب قــد قــام 
بتقــدمي التصــور املقتــرح للحــزب وقــد ضــم الوفــد: 
ــد زهــران، رئيــس احلــزب، باســم كامــل، األمــن  فري
العــام للحــزب، النائــب محمــود ســامي االمــام، رئيــس 
رئيــس  ونائــب  بالشــيوخ  للحــزب  البرملانيــة  الهيئــة 
احلــزب للشــؤون السياســية والتشــريعية، النائبــة مهــا 
ــس  ــب رئي ــواب ونائ ــس الن ــد الناصــر، عضــو مجل عب
احلــزب للشــؤون املاليــة واالداريــة، وخالــد راشــد، 

ــي. ــب رئيــس احلــزب لشــؤون املجتمــع املدن نائ
األســاس  ان  احلــزب  قيــادات  فيــه  أكــد  والــذي 
يف احلــوار الوطنــي هــو اإلصــاح السياســي الــذي 
ســوف يعــد القاطــرة الرئيســية التــي ســتؤدي إلصــاح 
اقتصــادي و اجتماعــي مــع أهميــة حتديــد املخرجــات 
املرجــوة ووضــع إطــار زمنــي لهــا كمــا مت التأكيــد علــى 
ضــرورة وجــود أمانــة عامــة للحــوار تضــم شــخصيات 
علــى  محســوبة  وأخــرى  املــواالة  علــى  محســوبة 

املعارضــة بشــكل متــوازن .
املصــري  عــام  امــن  محمــود  حســني  املهنــدس 
التحيــة  كل  بالدقهليــة  االجتماعــي  الدميقراطــي 
الدقهليــة  أمانــة  يف  بذلــة  يتــم  مــا  علــى  والتقديــر 
وخصوصــا ان املصــري الدميقراطــي اثبــت وجــودة 
وبقــوة خــال االشــهر األخيــرة يف محافظــة الدقهليــة 
ملــا مت تقدميــه مــن خدمــات نقديــة وعينيــة يف املجــال 
السياســي والطبــي والتثقيفــي واالجتماعــي والشــبابي 

و كذلــك الصحافــة واإلعــام.

اخلرافــة ال تــزال تســكن العالــم إلــى اليــوم، فاإلنســان بحســب علمــاء 
النفــس، ال يــزال يضــع جــزء كبيــر مــن فكــره بطريقة تقوم على األســطورة، 

يف حــن أن اجلــزء الــذي يفكــر منطقيــاً ال يتعــدى ٣٠%.
منــذ قــدمي األزل مت الكشــف عــن عمليــات اختطــاف وقطــع أجــزاء مــن 

أجســاد أطفــال كجــزء مــن طقــوس احتفاليــة للتضحيــة،
و يرتبــط ذلــك الســلوك اإلجرامــي مبمارســة الســحر، حيــث ُيعتقــد 
ــه، هــي  ــروح، وأن بعــض األجــزاء من ــأن جســم اإلنســان هــو جتســيد لل ب
املكونــات األكثــر فعاليــة يف تنفيــذ الســحر والســيطرة علــى اخلصــوم 

وإخــراس األعــداء.
القربــان أو القرابــن هــي عبــارة عــن تقدميــات ماديــة بأشــكال مختلفــة 
تقــدم لإللــه للتعبيــر عــن اإلجــال واالحتــرام أو ألســباب أخــري غيــر 
معلومــة، هــذه القرابــن تقــدم لإللــه عبــر طقــوس وشــعائر دينيــة معينــة 

اختلفــت باختــاف احلضــارات.
ومــن املتعــارف عليــه إنــه عنــد فتــح املقابــر الفرعونيــة وجــود دجــال 
ومــا هــو اال ســاحر ويقــوم بأعمــال الســحر،  ويقــوم بقــراءة الطاســم 

واســتحضار اجلــن، بدمــاء األطفــال والطفــل بيكــون طفــل الزهــري.
حيــث أن الطفــل الزهــري هــو الطفــل الــذي ميتلــك قــدرات خاصــة 
جتعلــه مبثابــة حلقــة وصــل بــن العالــم الواقعــي والعالــم االفتراضــي 
ــة دائمــة بهــم ولهــذا جتــد العديــد  اخلــاص باجلــن، فهــو يكــون علــى صل
مــن الســحرة يرغبــون يف احلصــول علــى دمــاء هــذا الزهــري حتــى تكــون 
وســيلة لتقدميهــا للجــن واحلصــول علــى مــا يرغبــون مــن الكنــوز وأغــراض 
ــوز املرصــودة مــن اجلــن ال  الســحر والشــعوذة، حيــث أن فــك رصــد الكن
ميكــن حتريرهــا إال بدمــاء الطفــل الزهــري، ويقــال أن اجلــن يعمــل علــى 
تســليم الكنــز للطفــل الزهــري بــدون أي مشــكلة، وظاهــرة الطفــل الزهــري 

هــي ظاهــرة منتشــرة يف الكثيــر مــن البلــدان .
وربــط بعــض املفســرين وعلمــاء التنجيــم أن خلــق االنســان الزهــري 
متــت والدتــه أثنــاء ســيطرة كوكــب الزهــرة علــى ســاعة والدة الــذي متــت 
بهــا والدة الطفــل الزهــري وذلــك ألن كوكــب الزهــرة يتميــز باللمعــان، 
كمــا ربــط بعــض الروحانيــن أن الطفــل الزهــري لــه طابــع البــرج الهوائــي 
ــو واجلــوزاء،  ــزان والدل ــرج املي ــل يف ب ــي تتمث ــراج الت ــه مــن أقــوى األب وأن
وقــد وضــع الفراعنــة صــور للشــخص الزهــري علــى نقوشــهم وهــذا دليــل 
علــى متيــز االنســان الزهــري ومعرفتــه مــن العصــور القدميــة، حيــث مت 
اســتخدامهم يف ســحب الكنــوز ورؤيــة الكنــوز يف باطــن االرض، فالشــخص 
الزوهــري شــخص خــارق القــوة ودمــاؤه ميكــن االســتعانة بهــا يف كشــف 

الكنــوز ورؤيــة اجلــن.
ويوصــف الطفــل الزهــري بــأن لديــه لســان مقســوم وفيــه شــق طويــل 
واضــح، وكــف مقســوم وهــي عامــات الكــف الواضحــة حيــث جتــد خــط 
مميــز عميــق يف الكــف يقســم عرضيــاً الكــف إلــى قســمن وال يزيــد عمــره 
عــن ١٠ ســنوات، عيــون الزهــري فيهــا حولــة احلســن وهــي مــن أهــم 
عامــات الطفــل الزهــري وهــي أن احــد العينــن فيهــا ميــان لألخــرى، 

دم الطفــل الزهــري ففــي احلفــص يتبــن أنــه دمــه ليــس ذو لــون قــامت.
الطفــل الزهــري هــو طفــل مدلــل لــدى كل أنــواع اجلــن، ألنهــم يعتبرونــه 
تابــع لهــم، والقريــن لهــذا الطفــل هــو أقــوى قريــن علــى وجــه األرض فهــو 
ينصــاع للطفــل الزهــري ويعمــل علــى حمايتــه مــن الســحر واملــس، ويقــول 

الســحرة أن دم الطفــل الزهــري هــو شــراب ملــوك اجلــن.
ويتــم فتــح املقابــر عــن طريــق الدجــال حيــث يقــوم  بالتواصــل مــع اجلــن 
الــذي قــام بتســخيره ويطلــب منــه حتديــد املــكان اخلــاص باملقبــرة بشــكل 
ــم  ــك املنطقــة التــى نتواجــد فيهــا، ويجــب أن يت محــدد، أي مــكان فــى تل
االمــر فــى ليــال معينــة حســب شــكل القمــر، وأحيانــا اجلــن مقابــل أن 
يعطــي املعلومــة، يطلــب احلصــول علــى مقابــل واملقابــل يكــون قربانــا مــن 
الدمــاء،  وهــو هنــا مــا يحتاجــون فيــه الطفــل الزهــري، ثــم بعــد ذلــك يقــوم 
بوضــع مــا يســمي بالتربيــع وهــى وضــع اربعــة احجــار علــى شــكل مربــع، 
كل منهــا مكتــوب عليــه اســم مــن اســماء اجلــن، ويتــم ذبــح الضحيــة ووضــع 
دمــه فــوق تلــك األحجــار، ولذلــك يســتخدمون الدمــاء والقرابــن إللهــاء 

اجلــن اللــي بيحــرس املقابــر الفرعونيــة.
ومازلنــا حتــي اآلن ننهــض وراء املــال علــى حســاب أوالدنــا نتيجــة الفقــر 

وجهــل البســطاء، إنــه الثــراء الســريع امللــوث بدمــاء أطفــال أبريــاء.

يعتبــر حــي املعــادي مــن أهــم أحيــاء املنطقــة اجلنوبيــة 
واملعــروف  احلضــاري  مبظهــره  يتميــز  والــذي  بالقاهــرة 
بطريقــة تخطيــط شــوارعه املميــزة وميادينــه العريقــة والتــي 
تتصــف بالكاســيكية واألناقــة، ومنــذ أن أصــدر محافــظ 
اللــواء/  بنقــل  قــراراً  عبدالعــال  خالــد  اللــواء/  القاهــرة 
أحمــد جــودة عبدالســميع مــن حــي البســاتن إلــى رئاســة 
حــي املعــادي يف شــهر إبريــل املاضــي، عمــل ســيادته علــى 
التواصــل اإليجابــي مــع أبنــاء احلــي، مــن خــال عقــد لقــاءات 
ــى  مــع الســادة املواطنــن والســماع إلــى شــكواهم والعمــل عل
حلهــا وحتديــد يــوم الثاثــاء اللقــاء األســبوعي باملواطنــن 

حلــل مشــكات احلــي. 
واجلديــر بالذكــر أن تعــن اللــواء/ أحمــد جــودة رئيســاً 
حلــي املعــادي نتيجــة ملجهوداتــه والطفــرة التــي حدثــت يف حــي 
البســاتن مــن انضبــاط والقضــاء علــى املخالفــات بــكل حــزم.

وإلى نص احلوار: 
- ماهي الشكاوى التي مت مناقشتها مع املواطنني؟

أبــرز الشــكاوي طلــب للحصــول علــى عربيــه متنقلــة وضــح 
ســيادته املوافقــات التــى يلــزم احلصــول عليهــا وبعــد ذلــك يتــم 
التنســيق مــع احلــي و بخصــوص توكتــوك مت القبــض عليــه 
وعربــة مشــروبات مت مصادرتهــا وبنــاء بــدون ترخيــص وطلــب 
للحصــول علــى تشــطيب داخلــي و طلــب منــوذج ١٠ ومنــوذج 
٣ تصالــح بنــاء وطلــب فحــص املبنــى الســتعجال الدارســة 
األمنيــة و أرض فضــاء بهــا مخلفــات قمامــة مت اعطاؤهــم 
ــدون ترخيــص .وقــد  ــام لرفــع املخلفــات وهــدم ب ــه ١٠ إي مهل

مت توجيــه الشــكاوى إلــى اجلهــات املختصــة التخــاذ الــازم
- ما هي املعوقات التي تشغل احلي باستمرار؟ 

هــي مشــكات املخالفــات واإلشــغاالت وذلــك بنــاء علــي 

العــال  عبــد  خالــد  اللــواء/  القاهــرة  محافــظ  توجيهــات 
وتعليمــات املهندســة/ جيهــان عبــد املنعــم بضــرورة التصــدي 
إدارة  ومبرافقــة  واإلشــغاالت  املخالفــات  علــى  والقضــاء 
املتابعــة امليدانيــة وادارة االعانــات باحلــي برفــع االعانــات 
ــا  ــواردة الين ــك اســتجابة للشــكوى ال املخالفــة بشــارع ٦٩ وذل

مــن مجلــس الــوزراء
وايضــا التصــدي والقضــاء علــى املخالفــات واإلشــغاالت 

باحلــي برفــع االعانــات املخالفــة مبيــدان دجلــة.
مصادرتهــا  ومت   ٧ بشــارع  كاروا  عربــة  ضبــط  مت  كمــا 
املخالفــات  علــى  والقضــاء  احلــى  مخــازن  وايداعهــا 
ــى تعــوق ســير املــارة برفــع إشــغاالت بشــارع  واإلشــغاالت الت
٢٥٠ الغربــي . ومت مصــادرة االشــغاالت وايداعهــا باحلــي .و 
مت رفــع وازالــة االعانــات املخالفــة وبــدون ترخيــص بشــوارع 
٧٩ والقنــال  و٢١٦ وميــدان فيكتوريــا. ورفــع إشــغاالت كافيــة 
بشــارع مصــر حلــوان الزراعــي واالســتجابة الفوريــة لشــكوى 

املواطنــن.
- مــن املعــروف أن ملــف النظافــة مــن أهــم امللفــات 
عــن  ســيادتكم  حدثنــا  الهــادئ  احلــي  تشــغل  التــي 

ذلــك؟
والرصــد  النظافــة  فــرع هيئــة  مــع  بالتعــاون  قمنــا  لقــد 
البيئــي باحلــي بأعمــال نظافــة وجمــع املخلفــات واالتربــة 
بعــددة شــوارع منهــا شــارع ٩وجمــع املخلفــات واالتربــة بحــارة 
بــدران. وقمنــا بأعمــال كنــس وغســل الــى بنطــاق حــي املعــادي 
وجــاري متابعــة االعمــال بنطــاق احلــي كمــا مت رفــع إشــغاالت 
ومت  مكــة  شــارع   -  ٢ ســيناء  شــمال   -  ١ ســيناء  بشــمال 

مصــادرة االشــغاالت وايداعهــا مخــازن احلــي.
- مــا هــي أبــرز مشــكالت امليــاه والصــرف الصحــي 

باحلــي وكيــف يتــم التغلــب عليهــا؟
امليــاه ولزيــادة  يذكــر أن هنــاك اســتهاك يف اســتخدام 
ــا بالتعــاون مــع شــركة  كثافــة عــدد الســكان باحلــي لقــد قمن
بأعمــال  باحلــي  املرافــق  وادارة  الصحــي  والصــرف  امليــاه 
ــاه ٤٠٠ بشــارع الزهــراء امــام شــركه  إصــاح كســر خــط مي
امليــاه الزهــراء ومت االصــاح، كمــا مت رفــع تراكمــات صــرف 
مــن  االنتهــاء  وجــارى  الثاثــن  شــارع   ٣ عمــاره  صحــى 

االصــاح.
٥ب  الغــاز  مباســورة  كســر  بوجــود  بــاغ  تلقينــا  ولقــد 
شــارع اخلمســن بزهــراء املعــادي وعلــى الفــور االنتقــال الــى 

العنــوان املذكــور ومبرافقــة احلمايــة املدنيــة وشــركة الغــاز 
وادارة املتابعــة وادارة املرافــق باحلــي ومت غلــق الغــاز وجــارى 

االصــاح وال توجــد خســائر فــى االرواح او املمتلــكات.
اإلجنــازات  احتفاليــة  عــن  ســيادتكم  حدثنــا   -

املعــادي.؟ بحــي  املدنــي  املجتمــع  مــع  بالتعــاون 
هنــاك تغييــرات جذريــة تولــد يف عاملنــا املعاصــر ســواء يف 
التحديــات التــي تواجــه العالــم او يف املؤسســات التــي تخطــط 
ملواجهــة هــذه التغييــرات واميانــا مــن الدولــة بأهميــة املجتمــع 
املدنــي )شــركاء التنميــة( الشــريك الرئيســي للحكومــة، يف 
التنميــة املجتمعيــة فالــدور الــذى يقــوم مكمــل لــدور الدولــة  

ويف أجــواء احتفاليــة حضرتهــا نائــب املحافــظ للمنطقــة 
األســتاذة/منال  و  عبداملنعــم  جيهــان  املهندســة/  اجلنوبيــة 
محمــود - ســكرتير حــي املعــادي والنائب/احمــد الطيبــي 
و لفيــف مــن املجتمــع املدنــي حيــث رحــب املجتمــع املدنــي 
بالســادة احلضور و مت اســتعراض مســاهمات املجتمع املدني 
يف تطويــر حــي املعــادي و قــد قامــت املهندســة نائــب املحافــظ 
للمنطقــة اجلنوبيــة بإلقــاء كلمــة أثنــت فيهــا علــي دور املجتمــع 
املدنــي و أهميتــه يف التنميــة الشــاملة املســتدامة   كمــا مت 

ــي بتطويرهــا يف  ــام املجتمــع املدن ــي ق اســتعرض املناطــق الت
حــي املعــادي 

ــا و  ــراد حتقيقه ــد مــن األهــداف امل ورصــدت بعــض العدي
هــي كاالتــي :

اختيــار منطقــة بحــي املعــادي و العمــل علــى تطويرهــا و 
رفــع كفاءتهــا مــن حيــث الرصــف و تبليــط و عمــل بلــدورات 

لألرصفــة املتهالكــة و دهانهــا
ــة و  عمــل ســور مــن األشــجار مــن العــرب حتــى وادي دجل

وضــع إنــارة علــى الســور 
حتفيــز القائمــن علــى نظافــة الشــوارع و ذلــك عــن طريــق 
عمــل مســابقات عــن طريــق املجتمــع املدنــي و تقــدمي حافــز 

مــادي و معنــوي للفائــز
كمــا طالــب املجتمــع املدنــي بزراعــة أشــجار جديــدة مثمــرة 
و ذلــك لظهــور حــي املعــادي باملظهــر احلضــاري و اجلمالــي 
كســابق عهــده و يف نهايــة احلفــل وعــدت النائبــة الســادة 

احلضــور بإعــادة رصــف شــارع )١٠-١١-٨٢(
ومــن ضمــن مشــاركة احلــي باملجتمــع املدنــي لقــد قمــت 
اإلدارة  مســتوى  علــى  اإلعداديــة  الشــهادة  أوائــل  بتكــرمي 
مديــر  مبكتــب  وذلــك  باحلــي  العاملــن  وأبنــاء  التعليميــة 
عــام اإلدارة التعليميــة باملعــادي األســتاذة/ إميــان عبــد اهلل 
التفــوق  الطــاب وأوليــاء األمــور . متمنيــا دوام  وبحضــور 
والنجــاح للطــاب فهــم ثــروة الوطــن ومســتقبله، مشــيرا إلــى 
النجــاح ليــس مجــّرد رغبــة وإمنــا هــو ســعٌي وأحــام يتــم 
ترجمتهــا إلــى واقــٍع رائــع لُيصبــح الشــخص ناجًحــا ُيشــار اليــه 
و لهــذا النجــاح الباهــر، متمنًيــا لهــم دوام التفــوق يف املراحــل 
التعليميــة املقبلــة، وبــذل مزيــد مــن اجلهــد حلصــد مراكــز 

متقدمــة علــى مســتوى اجلمهوريــة.
ترجوهــا  التــي  الطموحــات  هــي  مــا  وختامــًا 

املعــادي؟  بحــي  ســيادتكم 
امتنــي تعــاون أهالــي احلــي معنــا للقضــاء علــي املخالفــات 
والســلبيات املوجــودة باحلــي واإلبــاغ عــن أي مخالفــة، وإننــا 
ــي  ــاً مــن أجــل هــدف واحــد وهــو خدمــة مواطن نعمــل جميع
ــع لتلقــي مشــكات احلــي  ــوح للجمي املعــادي وإن مكتبــي مفت

والعمــل علــي حلهــا٠
عبــد  جــودة  أحمــد  اللــواء/  ســيادة  نشــكر  النهايــة  ويف 
ــدا مــن  ــي احلــوار الهــام ، متمنيــن لســيادته مزي الســميع عل

واإلجنــازات. التقــدم 

ومقــام  باحتضانه مســجد  التاريخــي  متيز حــي احلســن 
اإلمــام احلســن، الــذي يتمتــع مبكانــة خاصــة لدى املصريــن، 
اجلامــع  بعــد  الثانية« للقاهــرة  »القبلــة  مبثابــة  يعتبــر  إذ 
األزهــر، ويقــام لــه مولــد ســنوي يف هــذا احلــي، ويعــد مســجد 
احلســن من أهــم املــزارات الســياحية الدينيــة، إذ يتوافــد 
عليــه الســياح مــن جميــع أنحــاء العالــم، ويتزيــن خــال شــهر 
رمضــان باألنــوار وأنــواع الزينــة املختلفــة، وتلفــه حلقــات الذكر 
مــن ابتهــاالت وتوشــيح والتــي تضفــي نفحات روحانية فريــدة 
بناء مســجد  تاريــخ  القاهرة. ويعــود  قلــب  يف  نوعهــا  مــن 
ميــادي،  الفاطمين عــام ١١٥٤  احلســن إلى عهد 
اإلســامية املهمة  من املقتنيــات  العديــد  علــى  ويحتــوي 
مثــل قطعــة مــن قميــص النبــي محمد، وقطعــة مــن عصــاه 
ومكحلتــه وشــعرتن مــن حليتــه، باإلضافــة إلــى نســختن مــن 
املصاحف باخلــط الكــويف أحدهمــا بخــط يــد اخلليفة عثمــان 
ــب،  ــي طال ــن أب ــي ب ــد اخلليفة عل ــان واآلخــر بخــط ي ــن عف ب
ويكتسب املسجد اســمه نســبةً لضمه رأس اإلمــام احلســن، 
وقــد روي أنه »مــع بدايــة احلــروب الصليبيــة خــاف حاكــم 
مصــر اخلليفــة الفاطمــي علــى الــرأس الشــريف مــن األذى 
الــذي قــد يلحــق بهــا يف مكانهــا األول يف مدينــة عســقان 
ــل  ــى مصــر وحم ــرأس إل ــدوم ال ــب ق بفلســطن، فأرســل يطل
الــرأس الشــريف إلــى مصــر ودفــن يف مكانــه احلالــي وأقيــم 
ضريحاً متوســط  أصلــه  يف  املســجد  كان  عليــه«  املســجد 
املســاحة مــن احلجــر، بـــ ٣ أبــواب ومئذنتــن وقبــة واحــدة 

علــت الضريــح.
الترميــم علــى مســجد احلســن، ومنهــا  وتوالــت أعمــال 
يف عهــد اخلديــوي إســماعيل، الــذي أمر بتجديــد املســجد 
ــي،  ــي الثان ــاس حلم ــوي عب ــك يف عهد اخلدي وتوســيعه، وكذل

ــي  ــادي، والت ــار النبوية عــام ١٨٩٣ مي ــذي أنشــأ قاعة اآلث ال
يزيــن جدرانها الرخــام املزخــرف بالبســملة، وســورة »الشــرح«، 
ونــص كتابــي يشــرح مــا هــو محفوظ مــن آثــار النبــي محمــد.
ذلــك  علــي  ودليــا  البيــت،  ال  حــب  املصريــون  وعشــق 
زيــارة عــدد مــن أســرة و أحفــاد النبــي الــي مصــر واســتقبلهم 
املصريــون مبواكــب عظيمــة عبــرت عــن حبهــم للرســول الكــرمي 
ــي  ــة يف مصــر ، والت ــت، ومــن أهــم األماكــن التاريخي وال البي
يزورهــا الــزوار ومنهــا مســجد ســيدنا األمــام احلســن والــذي 
يقــع بالقــرب مــن اجلامــع األزهــر وشــارع املعــز ومت جتديــده 
الرؤســاء  مــن  العديــد  بزيارتــه  وقــام  وتطويــره  وتوســعته 
ــام  ــد الناصــر، وق ــس األســبق جمــال عب ــام بترميمــه الرئي وق
بزيارتــه الرئيــس األســبق أنــور الســادات، وقــام بترميــم ضريــح 
ــارك، ويف عــام  ــس األســبق محمــد حســني مب احلســن الرئي
ــح ســيدنا  ــاح ضري ــر ســاحته ومت افتت ــم وتطوي ٢٠٢٢ مت ترمي
احلســن يف يــوم ٢٦ رمضــان، وذلــك احتفــاال بليلــة القــدر 
بحضــور الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي وقــام بتفقــد عمليــات 

ــح. ــي جــرت يف املســجد والضري ــم الت الترمي

وجديــر بالذكــر أنــه مت أنشــاء املشــهد احلســيني ســنة ٥٤٩ 
هجريــة لينتقــل إليــه رأس احلســن بــن علــى بــن أبــى طالــب 
ولــم يبــق منــه اآلن غيــر البــاب املعــروف بالبــاب األخضــر 
الــذى يقــع شــرق الوجهــة القبليــة للمســجد أمــا املئذنــة املقامــة 
ــة  ــى لوحــة مثبت ــة عل ــة تاريخي ــاب فيســتدل مــن كتاب ــوق الب ف
أســفلها أنهــا بنيــت ســنة ٦٣٤ هجريــة ١٢٣٧م فــى أواخــر 
ــا  ــا أيضــا ســوى قاعدته ــق منه ــم يب ــي، وهــذه ل العصــر األيوب
املربعــة التــى حتليهــا زخــارف جصيــة بديعــة أمــا مــا يعلوهــا 
فقــد جــدده األميــر عبــد الرحمــن كتخــدا كمــا جــدد املشــهد 
والقبــة املقامــة علــى الضريــح ســنة ١١٧٥ هجريــة ١٧٦١/ 
٦٢م وقــد حليــت هــذه القبــة مــن الداخــل بالنقــوش امللونــة 
التــى يتخللهــا التذهيــب وكســى محرابهــا واجلــزء األســفل مــن 

ــون. ــوزرة مــن الرخــام املل ــا ب جدرانه
وملــا تولــى اخلديــوي إســماعيل ســنة ١٢٧٩ هجريــة ١٨٦٣م 
أمــر بتجديــد املســجد وتوســيعه فبــدئ فــى العمــل ســنة ١٢٨٠ 
ــة ١٨٧٣م فيمــا عــدا  ــة ١٨٦٤م، ومت ســنة ١٢٩٠ هجري هجري

املئذنــة التــى كمــل بناؤهــا ســنة ١٢٩٥هجريــة ١٨٧٨م.

العقــود  مــن  صفــوف  خمســة  علــى  املســجد  ويشــتمل 
املحمولــة علــى أعمــدة رخاميــة وبجانبــه منبــر مــن اخلشــب.
أنشــأها  النبويــة  اآلثــار  قاعــة  املســجد  مقتنيــات  ومــن 
اخلديــوي وعبــاس حلمــي الثانــي عــام ١٨٩٣م ولهــا بابــان 
ُيزيــن  القبــة،  إلــى  يــؤدي  واألخــر  املســجد  إلــى  أحدهمــا 
جــدران القاعــة الرخــام املزخــرف بالبســملة وســورة » الشــرح« 
ــة املباركــة مــن  ونــص كتابــي يشــرح مــا هــو محفــوظ باخلزان
ــة  ــي: قطع ــه وســلم، وهــو كاآلت ــى صــل اهلل علي ــار املصطف أث
ــه ومــرود  ــه وســلم ومكحل مــن قميــص الرســول صــل اهلل علي
وقطعــة مــن عصــاه وشــعرتن مــن اللحيــة الشــريفة، مصحفــان 
كرميــان باخلــط الكــويف أحدهمــا بخــط ســيدنا عثمــان بــن 
ــرم اهلل  ــي ك ــام عل ــه واآلخــر بخــط اإلم ــان رضــى اهلل عن عف

وجهــه.
ــم العربــي حيــث  كمــا يوجــد باملســجد أكبــر جنفــة يف العال
املحلــى  الكريســتال  مــن  أطنــان  إلــى خمســة  وزنهــا  يصــل 

بالذهــب اخلالــص وقوائمــه مــن الفضــة اخلالصــة.
البيــت  ألهــل  الشــديد  املصريــن  حــب  املعــروف  ومــن 
وتبجيلهــم لهــم، ولذلــك يتوافــد علــى مســاجدهم املايــن كل 
ــد أحدهــم،  ــال مبول ــارة أو االحتف عــام ســواء للصــاة أو الزي
ــة  ــى القيم ــاظ عل ــرا باحلف ــة كثي ــم الدول ــك تهت ومــن أجــل ذل
التاريخيــة لهــذه املــزارات، والعمــل علــى تطويرهــا وترميمهــا 

باســتمرار
وكان الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي قــد أفتتــح خــال شــهر 
إبريــل املاضــي مســجد ســيدنا احلســن بعــد أعمــال التجديــد 
الشــاملة للمســجد مبــا يف ذلــك املقصــورة اجلديــدة للضريــح 

الشــريف لألمــام احلســن..
وتطويــر مســجد ســيدنا احلســن يأتــي يف إطــار توجيهــات 
الرئيــس السيســي بترميــم وجتديــد مقامــات وأضرحــة آل 
البيــت، خاصــةً أضرحــة ســيدنا احلســن، والســيدة نفيســة، 
الصــاالت  يشــمل  متكامــل  بشــكل  وذلــك  زينــب،  والســيدة 
الداخليــة باملســاجد ومــا بهــا مــن زخــارف معماريــة، وعلــى 
نحــو يتناغــم مــع الطابــع التاريخــي والروحانــي لألضرحــة 
الشــامل  التطويــر  مــع  إلــى جنــب  وذلــك جنًبــا  واملقامــات، 
يف  مبــا  األضرحــة،  مبواقــع  املحيطــة  واملرافــق  للخدمــات 
ذلــك الطــرق واملياديــن واملداخــل املؤديــة لهــا، لتتكامــل مــع 
جهــود الدولــة يف تطويــر املواقــع االثريــة بالقاهــرة الفاطميــة 

والتاريخيــة.٠ 

تصوير :  أحمد ياسر 
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أنباء اليوم املصرية فى حوار خاص مع الفنان شريف محسن و »جولة بني املاضي واحلاضر«

لــكل حــوار فكــرة ولــكل فكــرة بدايــة ولــكل بدايــة حكايــة 
املــرادي هنعــرف أصــل احلكايــة مــن الفنــان املبــدع شــريف 

محســن .
جميــع  عاصــر   ، واحلاضــر  املاضــي  بــن  جمــع  فنــان 
الفنــون الدراميــة » مســرح و تليفزيــون » الفنــان اللــي معانــا 
جســد دور بطولــة رغــم صغــر ســنه أمــام عمالقــة الدرامــا 
يف مسلســل ”مبــروك جالــك ولــد” للفنــان الراحــل محمــود 

ــي . ــة نيل ــز والفنان ــد العزي عب
ــي  ــدأ مشــواره الفن ــل مصــري ب شــريف محســن هــو ممث
ــد  ــك ول ــروك جال ــكان محــور أحــداث مسلســل مب ــاً ف طف
عــام 1978 مــع نيللــي ومحمــود عبــد العزيــز وواصــل تألقــه 
طفــاً ليــؤدي دور كــرمي ابــن عــادل إمــام يف دور حمــاده 
ولبلبــة يف دور الطفــل كــرمي يف فيلــم عصابــة حمــادة وتوتــو 
)فيلــم( عــام1982 ويف مرحلــة املراهقــة إشــترك يف مسلســل 

ــو فــراش. رأفــت الهجــان عــام 1990 يف دور نين
شاشــة  علــي  مجــدداً  محســن  شــريف  الفنــان  ظهــر 
 «  2 املــداح  مسلســل  يف   2022 رمضــان  يف  التلفزيــون 
أســطورة الــوادي« بتجســيد دور طبيــب يقــوم مبعاجلــة أم 
صابــر« الفنانــة حنــان ســليمان “ مــن مــرض يصعــب التعــرف 

عليــه .
يف بدايــة حوارنــا إحنــا بنرحــب بحضرتــك وكل فريــق 
العمــل بيرحــب بحضرتــك مــن رؤســاء و محرريــن وأعضــاء 

وبنتمنــي حلضرتــك كل التوفيــق والنجــاح .
األعمــال  أحــب  عــن  تكلمنــا  ممكــن  حضرتــك 
حضرتــك  اللــي  األعمــال  مــن  لقلبــك  الدراميــة 

؟  مثلتهــا
أهــاً وســهاً أســتاذة إميــان إزاي صحــة حضرتــك برحــب 
بحضرتــك وبــكل فريــق العمــل يف اجلريــدة واشــكرك علــى 
هــذا احلــوار ،  هــو صعــب الواحــد يحــدد عمــل معــن ال 
انــا أعمالــي مــش كتيــره أوي َككــم بــس هــو احلمــد هلل أنــا 
ميكــن ربنــا كرمنــي أن الكَيــف كان كويــس كانــت احلمــد هلل 

معظمهــا أعمــال مميــزة يعنــي لــو اعتبرتهــا مراحــل. 
ــة الطفولــة كان فيــه مسلســل« مبــروك جالــك ولــد  مرحل
» مــع نيلــي ميكــن ده مــن أحــب األعمــال وكان فيلــم عصابــة 
حمــادة وتوتــو مــع األســتاذ عــادل إمــام زي مــا حضرتــك 
ــي  ــة الل ــة تاني ــة يف املقدمــة بعــد كــدا جــت مرحل كنتــي قايل
هــي نضــوج شــوية زي مسلســل » رأفــت الهجــان » دور« نينــو 

» ده بــردوا مــن العامــات اللــي عملتهــا. 
احلاجــات اللــي عاملــه عامــة يف حياتــي ألن كانــت بدايــة 
ــي  ــا وتعرفن ــدأت تتعامــل معاي ــاس ب ــا والن ــاس بي معرفــة الن
بشــكل جديــد غيــر أنــي طفــل يعنــي وطبعــاً بعتــز » بيوميــات 
ونيــس » بجميــع أجزائــه يعنــي أنــا شــايف أن العمــل ده مهــم 
جــداً علــى مســتوى الدرامــا بشــكل عــام وعلــى املســتوى 

الشــخصي. 
مــا هــي الشــخصية اللــي الفنــان شــريف محســن 

مثلهــا كانــت تشــبه شــخصيته احلقيقــة متامــًا؟ 

يبقــى  ميحاولــش  الفنــان  أن  األفضــل  صعــب  واهلل 
شــخصيته األساســية مقصــرة او ليهــا تأثيــر علــى الــدور 
أي  علــي  بيــدور  فنــان  اي  بالعكــس  يعنــي  بيعملــه  اللــي 
األكبــر  التحــدي  بيبقــى  ده  هــو  عنــه  مختلفــة  شــخصية 
عنــده فلــو عمــل شــخصيته املوضــوع مــش هيبقــى ليــه متعــة 
بالنســباله،  دائمــاً الواحــد بيــدور علــى احلاجــة املختلفــة 
عــن شــخصيته يعنــي وأنــا صغيــر كنــت بعمــل دور شــقي 
أنــا ألنــي بطبعــي هــادي ، دي  شــوية عكــس شــخصيتي 

أنــك تعمــل شــخصية عكســك . التحــدي  الفكــرة إن 
 أثنــاء تصويــر فيلــم أو مسلســل حلضرتــك، هــل 
وحياتــك  الشــغل  بــن  املوازنــة  يف  صعوبــة  بتجــد 

؟  لشــخصية ا
ال احلمــد هلل بحــاول أوفــق. بشــتغل يف مجــال امليديــا 
يعنــي ألن أنــا خريــج كليــة إعــام قســم إذاعــة وتلفزيــون ألن 
ده أســاس الشــغل بتاعــي ، التمثيــل بتعامــل معــاه علــى أنــه 
موهبــة انــا لســه موصلتــش ملرحلــة االحتــراف إن يبقــى فيــه 
مسلســات علــى طــول يعنــي أنــا كل فتــرة يبقــى فيــه حاجــة 
تســتهويني فبعملهــا يف إطــار تبقــى هوايــة مــش احتــراف 
فمســأله الوقــت مــش مشــكلة بالنســبالي ،  وأنــا صغيــر 
ــت  ــرة فكان ــه مذاك ــي في ــط بدراســة مــرواح ويعن ــت مرتب كن
مرحلــة مرهقــة جــداً بالنســبالي فكنــت بحــاول علــى قــد 
ــا  ــوا معاي ــوا بيتعاون ــي كان ــدي ووالدت ــا ووال ــا أقــدر أوفقه م

ــى حاجــة يعنــي . ــر عل بحيــث مفيــش حاجــة تأث
مــا هــي الصعوبــات اللــي حضرتــك قابلتهــا علــي 
مــدار مشــوارك الفنــي منــذ بداياتــك، ومــاذا كان رد 

ــك؟  فعل
بصــي هــو أي مجــال فيــه صعوبــات وبيبقــي جــزء مــن 
حــاوة النجــاح إن يبقــى فيــه صعوبــات وبعــد كــدا الدنيــا 
اتســهلت واألمــور بتبقــى ماشــية كويــس فأنتــي تبــدأي تبقــى 
بالنســبة    ، تتنســي  والصعوبــات دي  بنجاحــك  مبســوطة 
لصعوبــات الوســط الفنــي مواجهتنيــش غيــر مؤخــراً  آخــر 
خمــس ســنن تقريبــاً ، أنــا كنــت بشــتغل لغايــة 201٦ ميكــن 
كنــت مرتبــط أكتــر باألســتاذ محمــد صبحــي بــس كان فيــه 
شــغل عملــت فيلمــن فيلــم ملــك وكتابــة مــع األســتاذة كاملــة 
أبــو ذكــرى وفيلــم  واحــد صفــر مــع األســتاذة كاملــة أبــو 
ذكــرى وعملنــا برنامــج مفيــش مشــكلة خالــص مــع األســتاذ 
محمــد صبحــي لكــن بعــد كــدا واجهتنــي صعوبــة فعــاً ألن 
األمــور بقــت صعبــة اوي أصبــح املجــال الفنــي بقــى كلــه 
عــارف جتيلــه  عــارف ميثــل محــدش  صعوبــات محــدش 
ــة بضوابــط  فرصــة. املوضــوع بقــى متحــدد بحاجــات معين
معينــة ونــاس معينــة فمعندكيــش أي فرصــة إنــك تعــريف 
ــات مــن  ــا الصعوب ــر فرصــة واجهــت فيه تخشــي ميكــن أكت

2017 ل 2022
ــت  ــي وكن ــط الفن ــى يف الوس ــك األعل ــو مثل ــن ه  م

حريــص دائمــًا علــى مشــاورته يف أعمالــك؟ 
بالنســبة للمثــل األعلــى نــاس كثيــر فعــا وأنــا بحبها وبحب 
متثيلهــا فعــاً وعلــى أجيــال مختلفــة ســواء أجيــال زمــان 
أو دلوقتــي فيــه دلوقتــي ممثلــن كويســن جــداً منقــدرش 
نغفلهــم والواحــد بيتمنــي أنــه يعمــل أدوار زيهــم ويبقــى زيهــم 
لكــن أشــاور حــد يف أعمالــي ؟  أنــا لســه موصلتــش ملرحلــة 
ــار أعمــل  ــه أعمــال وأبقــى محت ــة أوي إن يبقــى في النجومي
إيــه ال أنــا يف مرحلــة دلوقتــي عايــز اشــتغل وعايــز اضبــط 
الدنيــا تانــي واألمــور متشــي كويــس وأنــا فاملرحلــة دي يعنــي 
هقبــل اي أدوار ألن الواحــد عايــز يرجــع وعايــز يشــتغل 
وعايــز يتشــاف تانــي فــدى بســيبها للنصيــب والظــروف وإن 
ربنــا يوفقنــي إن يجيبلــي أعمــال كويســة اشــتغلها وأثبــت 

نفســي فيهــا.
من وجهة نظرك التمثيل موهبة أَم هواية؟ 

ال التمثيــل موهبــة طبعــاً ، أنــا شــايف بقــدر كبيــر موهبــة 
وبتبــان ، فيــه نــاس بتكــون موهبتهــا قويــة وفيــه نــاس بتكــون 
موهبتهــا ضعيفــة ، اللــي موهبتــه ضعيفــة بيبــدأ مــع النــاس 
اللــي يف الشــغل ليــه مــع النــاس الداعمــة ليــه ويبــدأ يأخــذ 
كورســات ، احلاجــات دي كلهــا بتخليــه يتطــور مــع الوقــت ، 
ومهنــة التمثيــل زيهــا زي أي هوايــة ملــا بتمشــي فيها بتكتســب 
خبــرات جديــدة وقــدرات ومهــارات جديــدة ، فبتبــدأ تبقــي 
أحســن ، فــازم يكــون عنــدك الهوايــة دي البــذرة هــو دا 
األســاس ، ملــا حــد بيكــون معندهــوش الهوايــة ويبــدأ يدخــل 
املجــال املوضــوع بيكــون صعــب والنــاس مــش بتكــون قابــاه 

و دا رأيــي الشــخصي.
 مــن الداعــم حلضرتــك مــن بدايــة مشــوارك يف 

التمثيــل حلــد اآلن؟  مجــال 
ــر فعــا ، اول حــد  ــاس كتي ــي ن ــا مــن بدايت الداعمــن لي
اكتشــفني  ، األســتاذة  معالــي احلفنــاوي معــدة املوســيقية  
التصويريــة هــي كانــت زميلــة لوالدتــي ، هــي اكتشــفت إن 
عنــدي موهبــة التمثيــل مــن وأنــا طفــل ، وهــي اللــي قدمتنــي 
للمخــرج فهمــي عبداحلميــد اهلل يرحمــه وعملــت  مسلســل 
مبــروك جالــك ولــد ، أســتاذ يحــي العلمــي املخــرج العظيــم 
ــا  ــع بي ــا جــداً وكان مقتن ــي كانــت داعمــة لي ــاس الل مــن الن
محمــد  أســتاذ   ، أعمالــه  معظــم  يف  معــاه  وكنــت  جــداً 
صبحــي مــن ســنة 9٥ حلــد 201٦ أنــا كنــت يف معظــم 
ــون ســواء برامــج  ــه ســواء مســرح أو تليفزي األعمــال بتاعت
أنــا كنــت معــاه فيهــا ، والــدي ووالدتــي كانــوا داعمــن ليــا 
دائمــا ونــاس كتيــر يف الوســط الفنــي مؤخــراً بــردوا بشــكر 
املنتــج ســمان هــو كان داعــم ليــا يف مسلســل املــداح هــو 
منتــج مسلســل املــداح ، وهــو رجعنــي تانــي أبــدا اشــتغل 
وإدانــي فرصــة كويســة يف املسلســل ، فاحلمــد هلل علــي 
ــه بشــكل  ــاس داعمــن لي مــدار الســنن الواحــد بياقــي ن

كبيــر أوي.
ما هو الدور الذي يلهم شخصيتك يف العادي؟ 

األدوار االجتماعيــة ألن بحســها بتعلــق أكتــر مــع اجلمهور 
وبتحقــق جنــاح عــن أي أدوار تانيــة .

  لــو شــريف محســن هيقــدم نصيحــة ألي شــخص 

مقبــل علــي التمثيــل هتكــون إيــه؟ 
لــو حــد عايــز ُيقبــل علــي التمثيــل نصيحتــي ليــه إن أنــت 
الزم يف األول تبقــي متأكــد إن أنــت عنــدك املوهبــة وال ال 
بتعــرف متثــل وال ال ، كل النــاس عــاوزه متثــل ، كل النــاس 
عــاوزه تلعــب كــورة ، أنــا شــايف إن املوضــوع دا مــش صــح 
ــة أقــوي  ــك يف حاجــه تاني ــت ممكــن تكــون موهبت ــي أن يعن
مــن التمثيــل بكتيــر ، ممكــن تبقــي أحســن مــن نــاس كتيــره.

أنــك  عرفــت  ال  وال  بتمثــل  أنــت  تعــرف  األول  الزم   
بتمثــل ال نبــدأ نشــوف بقــي كورســات تتأخــذ ، موضــوع 
الكورســات دا مهــم جــداً يف ورش محترمــة أوي ويف مراكــز 
زي مركــز اإلبــداع مثــاً زي الــورش اللــي بيعملهــا األســتاذ 
موهبــة  عنــدك  فعــاً  أنــت  لــو  بــردوا.  محمــد صبحــي 
هتاقــي نفســك خــاص أنــت بــدأت تخــش ،  بــدأت تنطلــق 
والعاقــات بــردوا بتلعــب جــزء كبيــر يف املوضــوع يعنــي أنــت 
لــو تقــدر اللــي يقــدر يبنــي عاقــات يف بدايــة شــغله دي 

ــر . هتســهله حاجــات كتي
  مــن وجهــة نظــرك مــا الــذي يفتقــده الفــن حاليــًا 

عــن قبــل ذلك؟! 
مــش عــارف حاســس إن الفــن بيفتقــد دلوقتــي االلتــزام ،  

بيفتقــد احتــرام اجلمهــور طبعــاً انــا مــش بعمــم .
ــي  ــردوا بتكــون متكــررة جــداً يعن ــع ب ــد إن املواضي بيفتق
ممكــن تشــويف مسلســل مــن أول حلقتــن تبقــي عارفــة آخــر 
حلقــة هيحصــل فيهــا أيــه ، والعكــس ممكــن تتفرجــي علــي 
آخــر حلقتــن يبقــي مفتكيــش كتيــر حتســي إن املوضــوع 
لكــن  احلاجــات  إفتقــاد  مــع  ولكــن  كتيــر  مختلــف  مــش 
الصناعــة نفســها اتطــورت ، التقنيــات واملعــدات اتطــورت 
جــداً ، ولكــن الزم نشــتغل علــي املضمــون ونســتغل التطــور 
دا صــح ، واألفــكار بــردوا ، الزم نســتخدم الفــن يف خدمــة 
قضايــا زي مــا كان الفــن زمــان ، ألن الفــن اجتماعــي بــدوره 
، وإحنــا كمصريــن بــذات بنحــب املسلســات االجتماعيــة 
، فتاقــي احلاجــات االجتماعيــة دائمــاً هــي اللــي محققــة 
جنــاح ، األكشــن ماشــي والتنــوع املفــروض بيبقــي موجــود 
املواضيــع  بيحققهــا  اللــي  احلاجــات  مبيحققــش  ولكــن 
ــون  ــا مرتبطــة مبسلســل الزم يك ــاس كله ــة ، الن االجتماعي

بيحكــي موضــوع اجتماعــي.
الــوادي«    أســطورة   «  ٢ املــداح  مسلســل  يف  دورك 
صابــر«  أم  مبعاجلــة  يقــوم  طبيــب  دور  بتجســيد 
الفنانــة حنــان ســليمان “ مــن مــرض يصعــب التعــرف 
ُمرضــي  كان  وهــل  الــدور  يف  رأيــك  مــا   ،  . عليــه 

حلضرتــك؟  بالنســبة 
بالنســبالي  جــداً  ُمرضــي  املــداح  يف  الــدور  احلقيقــة 
بصــي أنــا مــش بهتــم باملســاحة وزي مــا قولتلــك أنــا يف 
مرحلــة أنــا عــاوز أشــتغل تانــي ، دائمــا اللــي بيبقــي غايــب 
فتــرة عــن أي مجــال وبيرجــع بيكــون عنــده شــغف أنــه يبــدأ 
تانــي ويشــوف الدنيــا وأيــه حصــل ويبــدأ بقي ينشــط نفســه 
ويحــرك موهبتــه تانــي ويشــتغل عليها تانــي ، التجربة كانت 
مرضيــة جــداً والــدور كان مرضــي جــداً بالنســبالي أوي 
ودا اللــي حســيته أوي احلمــد هلل يف رد فعــل النــاس بعــد 
كــده ، أنــا كنــت داخــل علــي أســاس مشــاهد صغيــرة بــس 
بعــد كــده ملــا قالولــي حوالــي متــن حلقــات أو تســع حلقــات 
قولتلهــم معنديــش أي مشــكلة يف العــدد بــس املهــم يكــون 
دور مؤثــر ، و دا احلمــد هلل الحظتــه ملــا إتــذاع املسلســل و 
رد فعــل النــاس ونــاس كتيــر رجعــت تفتكرنــي تانــي هــو دا 
اللــي كان نفســي فيــه هــو دا اللــي كان مقصــود ، إن النــاس 

تبــدأ تشــوف شــريف مــن تانــي بعــد فتــرة الغيــاب.
 بــرة الصنــدوق«، ممكــن حضرتــك تقولنــا تصريحــات 

خاصــة ألنبــاء اليــوم املصريــة عــن دورك يف املسلســل وهــل 
كانــت التجربــة كويســة بالنســبة حلضرتــك أم ال؟ 

التجربــة كانــت حلــوة أوي وأنــا اتبســطت أوي بشــكر 
يف  غايــة  ممثــل  فعــا  هــو  ألن  هــال  حمــادة  النجــم 
االحتــرام وكان ودودو جــداً معايــا الصراحــة ودا كان جــزء 
ــان  ــا فن ــاً مل ــة طبع ــي عارف ــان ، انت ــت قلق ــا كن ــر ألن أن كبي
بيغيــب فتــرة ويرجــع لــو لقيــت حاجــة مختلفــة املوضــوع 
دا كان هيبقــي ســلبي أوي بالنســبالي ، بشــكر األســتاذ 
أحمــد ســمير فــرج املخــرج ، شــخصية رائعــة ، هــادي جــداً 
ومحتــرم جــداً ومشــجع وشــاطر وبيــدي املعلومــة بشــكل 
ــه  ــف من ــت خاي ــي كن ــا كســروا احلاجــز الل ــاً هم ودود فع
ــي هــو  ، بشــكر مســاعد املخــرج األســتاذ أحمــد يحــي الل
كان مــن ضمــن النــاس اللــي رشــحتني بــردوا يف الــدور دا 
وهــو بــردوا اللــي اختارنــي وعاملــي كاســتنج يف الــدور دا ، 

فاحلمــد هلل التجربــة كانــت بالنســبالي حلــوة أوي.
زمنــك  مــن  فنانــن  فيــه  كان  املسلســل  إن  مبــا    
اجلميــل زي الفنــان أحمــد عبــد العزيــز والفنــان 
اجلــواد،  عبــد  محمــد  والفنــان  ريــة  أبــو  كمــال 
كان  وهــل  حضرتــك؟  عنــد  إيــه  شــعور  بعــث  دا 
االجتمــاع بالشــخصيات دي ليــه أثــر شــخصي أو 

الفنــي؟  األثــر  بخــاف  حضرتــك  عنــد  روحــي 
أنــا دائمــاً بحــب اجليــل القــدمي ، بحــب احلنــن للماضــي 
فطبعــاً الفنــان أحمــد عبدالعزيــز ارتبطنا معاه مبسلســات 
كبيــرة جــداً األســتاذ كمــال أبــو ريــة ، وكل النــاس ، أســتاذ 
معاهــم  مشــاهد  ليــا  مكنــش  أنــا   ، عبداجلــواد  محمــد 
عبداجلــواد  محمــد  أســتاذ  بــس  لألســف  ومقبلتهمــش 
قابلتــه كان ليــه مشــاهد يف الديكــور بتاعــي فقابلتــه وقعدنــا 
نتكلــم بصراحــة كان راجــل لطيــف جــداً ، قعــد يكلمنــي 
علــي األســتاذ محمــد صبحــي واملســرح والفتــرة اللــي فاتــت 
إيــه اللــي حصــل ، وبنقعــد نحكــي دائمــاً علــي الفــن وأحــوال 
الفــن ، فأنــا دائمــاً بحــب النــاس املحترمــة دي إحنــا اتربينــا 
عليهــا ، واتربينــا علــي األعمــال اللــي كانــوا بيقدموهلنــا .

 مــا الــذي ينتظــره اجلمهــور مــن ممثلنــا القديــر 
ــة؟  الفتــرات املقبل

اجلمهــور ينظــر إيــه منــي الفتــرة اجلايــة ، واهلل أنــا 
ويوفقنــي  يكرمنــي  ربنــا  إن  اجلمهــور  زي  زيــي  منتظــر 
ونعمــل حاجــة زي مســتوي املــداح أو أكتــر شــوية والدنيــا 
تبــدأ تشــتغل أكتــر ، أمتنــي إنــي مقفــش تانــي ومتعطلــش 

تانــي ويــارب خيــر بــإذن اهلل.
نهايــة  يف  شــيء  أي  تضيــف  حابــب  حضرتــك 

حلــد؟  كلمــة  توجــه  أو  حوارنــا 
علــي احلــوار اجلميــل دا  أنــا بشــكر حضرتــك جــداً 
ويــارب أكــون ضيــف خفيــف وبشــكر حضراتكــم ألنكــم 
شــوفوا املسلســل وحبيتــوا تعملــوا حــوار معانــا ف دا أكبــر 
دعــم وخصوصــاً ليــا و أكتــر حاجــة تســعدني أنــا شــخصياً 
، بدليــل إن املسلســل كان ليــه تأثيــر و النــاس احلمــد هلل 
ــا بشــكر حضرتــك جــداً ويــارب يكــون  ارتبطــت بيــه ، فأن
حــوار لطيــف وأكــون عنــد ُحســن الظــن ، بشــكر حضرتــك 

جــداً
طريــق النجــاح ليــس ممهــداً وإال لتمكــن اجلميــع مــن 
بلوغــه، لكنــه طريــق صعــب ال يتمكــن مــن مواصلتــه إال 

أصحــاب الهمــم.
 يف ختــام حــواري أتقــدم بخالــص الشــكر للفنــان القديــر 
لــه  شــريف محســن علــي هــذا احلــوار املمتــع وأمتنــي 

ــق. ــد مــن النجــاح والتوفي املزي

مصنع روتابيوجني يعلن عن إمكانيات جديدة لتصنيع املستحضرات الطبية 
كتبت - هبه قاسم 

ــع روتـــابـــيـــوجـــن  ــن ــص ــن م ــلـ أعـ
فارما  حفني  مجموعات  احـــدي 
تصنيع  إمكانية  عن   HPG جــروب 
العقيمة  الطبية  املستحضرات 
إنتاج  خلط  والبيطرية  البشرية 
التي  للغير  سائل  والفيال  األمبول 
خطتك  تنفيذ  على  سيساعدك 
بدقة  مواعيدها  يف  اإلنتاجية 

وكفاءة عالية.
ومـــن جــانــبــهــم أوضــــح مــســؤول 
التصنيع  طلب  كيفية  التسويق 
ــل :  ــي ــن خـــال اإلمي بــالــتــواصــل م
toll@hefnypharmagroup.
 : رقــــم  عــلــي  واالتــــصــــال   com

01100549853
مجموعة  أن  بالذكر  جدير 
جــروب  فــارمــا  حفني  شــركــات 

صناعة  رواد  من  ــدة  واح  HPG
األدوية يف مصر تقدم كل ماهوا 
الصحية  الــرعــايــة  يف  أفــضــل 

مدار  علي  الدوائية  والصناعات 
الدكتور  رئــاســة  حتــت  ــام  ٢5عـ
مجلس  ــس  ــي رئ حــفــنــي  ــر  ــاس ي

عــاطــف  ــور  ــتـ ــدكـ والـ اإلدارة 
مجلس  ــس  ــي رئ ــب  ــائ ن حــفــنــي 
لشركة  املنتدب  والعضو  اإلدارة 

روتابيوجن لاستثمار الدوائي 
وفريق عمل متكامل .

حـــيـــث اصـــبـــحـــت الــشــركــة 
الصيدالنية املفضلة ألخصائيي 
واألعــمــال  الصحية  الــرعــايــة 
إفريقيا  مــنــاطــق  يف  واملــرضــى 
والشرق األوسط وشمال إفريقيا 
، ومعترف بها يف تصنيع األدوية 
بااللتزام  متيزت  حيث  املبتكرة 
والنزاهة جلعل الرعاية الصحية 
أجل  من  االولــي  أولويتها  دائًما 
افضل  صحية  رعاية  مستقبل 
بــأمــراض  املصابن  لألشخاص 
منتجات  توفير  عن   ، خطيرة 

دوائية آمنة وموثوقة .

د . عاطف حفنيد. ياسر حفني
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نساء رائدات في تاريخ مصر 

نسـمات وروحـانيات ربانية “عيدكم مبارك«

يوميات مترجمة

ما أطيبك يا طيبة

صالح المجتمع يبدأ من األسرة َعْشـرُ ذِي احلِجَّةِ .. أيَّامٌ مَْعـلُومَاٌت  فاغـتَنُِموهَـا ..!

بعد إحالة أوراقه للمفتي .. رسائل إنسانية واجتماعية هامة من قاضي محاكمة قاتل نيرة 
املستشار بهاء الدين املري: »نفس تدثرت برداء حب زائف مكذوب .. وعصر اختلطت فيه املفاهيم«  

بقلم - 
محمد عادل

كتبت - 
ندى أحمد 

متولي

 بقلم  - 
فاطمة 

محمد خليل

بقلم - 
د. أسماء 

رمضان

بقلم -
 محمد 
فاروق

 بقلم -
 إميان 

املرصفي

المجتمع والناس
تتقدم أسرة حترير 

جريدة أنباء اليوم 
املصرية بخالص العزاء 

واملواساة إلى األستاذة » أميرة 
وحيد« وذلك يف وفاة املغفور 

له بإذن اهلل تعالى والدها 
،املرحوم  احلاج “وحيد 

أبو سمك “مؤذن مسجد أحمد الصغير بشبرا 
اخليمة “ نسأل اهلل أن يتغمد الفقيد بواسع 

رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه 
الصبر والسلوان وإنا هلل وإنا إليه راجعون.

ــل  ــم بقت ــة أوراق املته ــات املنصــورة، إحال قــررت محكمــة جناي
نيــرة أشــرف طالبــة جامعــة املنصــورة، والتــي قتلــت غــدرا علــى 
يــد زميلهــا أمــام بوابــة مجمــع كليــات اجلامعــة، للمفتــي ألخــذ 
العمــد، وحتديــد  القتــل  بتهمــة  إعدامــه  فــى  الشــرعي  الــرأي 

جلســة 6 يوليــو املقبــل للنطــق باحلكــم.
وشــهدت كلمــة املستشــار بهــاء الديــن املــري رئيــس محكمــة 
جنايــات املنصــورة العديــد مــن الرســائل التــي وجههــا للمتهــم، 

وللمجتمــع ولإلنســانية أيضــاً.
وقــال القاضــي يف كلمتــه: »دنيــا مقبلــة زخارفهــا، وإنســان 
العقــول  فاســتلبت  ســيطرت،  ماديــة  مفاتنهــا،  علــى  متكالــب 
وصــار اإلنســان آلــة .. يقــٌن غــاب، وباطــل بالزيــف يحيــا، وبيــت 
نظــر  الغاليــات صــرن يف  واملؤنســات  أو آلخــر،  لســبب  غــاب 
ــرداء حــب  ــر، ونفــس تدثــرت ب ــر فواتي املوتوريــن ســلعة، والقواري
زائــف مكــذوب، تأثــرت بثقافــة عصــر اختلطــت فيــه املفاهيــم .. 
الرغبــة صــارت حبــاً، والقتــل ألجلــه انتصــاراً، واإلنتقــام شــجاعة، 
واجلــرأة علــى قيــم املجتمــع تســمى حريــة مكفولــة، ومــن هــذا 
الرحــم، ولــد جنينــا مشــوهاً .. وقــود األمــة صــار حطبهــا .. بــات 
النــشء ضحيــة قــدوة مشــوهة، وثقافــات هــذا هــو حالهــا، ومــن 
فــرط شــيوعه واعتبــاره مــن قبيــل كثيريــن كشــفاً لواقــع، زيــن 
لهــم فــرأوه حســناً، فــكان جــرم اليــوم لــه نتاجــاً، أفتذهــب نفســنا 

عليهــم حســرات؟!

إن هــذا اخللــل إن لــم نأخــذ علــى أيــدي املوتوريــن ومروجيــه، 
اســتفحل ضــرره وعــز اتقــاء شــره واتســع الرتــق علــى الراتــق.

ولــكل مــا تقــدم تطلــق املحكمــة صيحــة: يــا كل فئــات املجتمــع 
.. ال بــد مــن وقفــة، يــا كل مــن يقــدر علــى فعــل شــيء .. هلمــوا، 
املتباينــة،  اإلنســان  قــوى  بــن  كبــرى،  صلــح  محكمــة  اعقــدوا 

لننمــي فيــه أجمــل مــا فيــه، أعيــدوا النــشء امللتــوي إلــى حظيــرة 
اإلنســانية، علموهــم أن احلــب قريــن الســام، قريــن الســكينة 
ــح  ــل وســفك الدمــاء، أن احلــب ري ــداً بالقت واألمــان، ال يرتفــع أب
مــن اجلنــة وليــس وهجــاً مــن اجلحيــم، ال تشــوهوا القــدوة يف 
معناهــا، فتنحــل األخــاق، عظموهــا تنهــض األمــة، هكــذا يكــون 

التنــاول بالتربيــة، باملوعظــة احلســنة، بالثقافــة بالفنــون، مبنهــج 
ــه. ــه، والرشــد غايت ــون الوســطية وســيلته، والتســامح صفت تك

تعولــون،  مــن  تضيعــوا  ال  أقــول:  واألمهــات  اآلبــاء  وإلــى 
تتركوهــم  ال  تفكيرهــم،  يف  غوصــوا  ناقشــوهم،  صاحبوهــم، 

القيــم. فيهــم  اغرســوا  ألوهامهــم، 

وإلــى القاتــل أقــول: جئــت بفعــل خســيس، هــز أرضــاً أبيــة 
أســرت لويــس، أرقــت دمــاً طاهــراً بطعنــات غــدر جريئــة، ذبحــت 
اإلنســانية كلهــا يــوم أن ذبحــت ضحيــة بريئــة .. إن مثلــك كمثــل 
نبــت ســام يف أرض طيبــة، كلمــا عاجلــه القمــع قبــل أن ميتــد كان 

خيــراً للنــاس ولــأرض التــي نبــت فيهــا.
ــة  ــة األوراق وســماع املرافع ــد مطالع ــى الدعــوى: »بع ــود إل ونع
الشــفوية واملداولــة، فقــد اطمــأن وجدان املحكمة متــام االطمئنان 
وباإلجمــاع، إلــى إعمــال نــص الفقــرة الثانيــة، مــن املــادة 381 مــن 
قانــون اإلجــراءات اجلنائيــة، لذلــك قــررت املحكمــة إرســال أوراق 
القضيــة إلــى فضيلــة مفتــى اجلمهوريــة، ألخــذ الــرأي يف إنــزال 
عقوبــة اإلعــدام باملتهــم، وحــددت للنطــق باحلكــم جلســة يــوم 

األربعــاء املوافــق يــوم الســادس مــن شــهر يوليــو 2022 ».
وكانــت نيــرة قتلــت غــدراً علــى يــد زميلهــا أمــام بوابــة مجمــع 
ــه ارتكــب  ــة أن ــام املحكم ــم أم ــرف املته ــا اعت ــة كم ــات اجلامع كلي

ــة. ــواه العقلي اجلرميــة بكامــل ق
يشــار إلــى أن إحالــة املتهــم كانــت مــن أســرع اإلحــاالت فــى 
تاريــخ النيابــة العامــة بعدمــا تضمنــت الفتــرة الزمنيــة بــن وقــوع 
اجلرميــة واملحاكمــة 48 ســاعة فقــط بعدمــا مت قتــل املجنــى 
ــد  ــة وعق ــم الني ــت املته ــأن بَي ــع ســبق اإلصــرار ب ــداً م ــا عم عليه
العــزم علــى قتلهــا انتقامــا منهــا لرفضهــا اإلرتبــاط بــه وإخفــاق 

محاوالتــه املتعــددة إلرغامهــا علــى ذلــك.

لهــم  جعــل  أن  عبــاده  علــى  تعالــى  اهلل  فضــل  مــن 
ــح،  مواســم للطاعــات، يســتكثرون فيهــا مــن العمــل الصال
ويتنافســون فيهــا فيمــا يقربهــم إلــى ربهــم، والســعيد مــن 
اغتنــم تلــك املواســم، ولــم يجعلهــا متــّر عليــه مــروراً عابــراً. 
ومــن هــذه املواســم الفاضلــة عشــر ذي احلجــة، وهــي أيــام 
ــا أفضــل  ــه وســلم بأنه ــى اهلل علي ــا الرســول صل ــِهد له َش
أيــام الدنيــا، وحــث علــى العمــل الصالــح فيهــا؛ بــل إن هلل 
تعالــى أقســم بهــا، وهــذا وحــده يكفيهــا شــرفاً وفضــاً، إذ 

ــم. ــم ال يقســم إال بعظي العظي
عامــة  الطاعــات  مواســم  يســتقبل  أن  املســلم  فعلــى 
ــى الرجــوع إلــى اهلل،  ــة الصادقــة والعــزم األكيــد عل بالتوب
ففــي التوبــِة فــاٌح للعبــد يف الدنيــا واآلخــرة، يقــول تعالــى: 
ــْم ُتْفِلُحــوَن{. ــوَن َلَعلَّكُ ــَه امْلُْؤِمُن ــا أَُيّ ــى اهللَِّ َجِميًع ــوا ِإَل }َوُتوبُ
ــى  ــى املســلم أن يحــرص حرصــاً شــديداً عل وينبغــي عل
عمــارة هــذه األيــام باألعمــال واألقــوال الصاحلــة، ومــن 
عــزم علــى شــيء أعانــه اهلل وهيــأ لــه األســباب التــي تعينــه 
علــى إكمــال العمــل، ومــن صــدق اهلل صدقــه اهلل، قــال 
ــُبلََنا َوِإَنّ اهللََّ  ــْم ُس ُه ــا َلَنْهِدَيَنّ ــُدوا ِفيَن ــَن َجاَه تعالــى: }َواَلِّذي

ـَـَع امْلُْحِســِنن{. مَل
ففي فضلها: 

- أن اهلل تعالــى أقســم بهــا، وإذا أقســم اهلل بشــيٍء دّل 
هــذا علــى ِعَظــم مكانُتــه وفضلــه قــال تعالــى: }َواْلَفْجــرِ . 
َوَلَيــاٍل َعْشــٍر{  والليالــي العشــر هــي عشــر ذي احلجــة، 
وهــذا مــا عليــه جمهــور املفســرين واخللــف، وقــال ابــن 

ــر يف تفســيره. كثي
- أنهــا األيــام املعلومــات التــي شــَرع فيهــا ذكــره قــال 
ْعلُوَمــاٍت َعلَــٰى َمــا  ــاٍم َمّ تعالــى: }َوَيْذُكــرُ وا اْســَم اهللَِّ يِف أََيّ
ــن بَِهيَمــِة اأْلَْنَعــاِم{، ونقــل ابــن رجــب رأُيّ جمهــور  رَ َزَقُهــم ِمّ
العلمــاء علــى أن األيــام املعلومــات هــي عشــر ذي احلجــة.
لهــا  َشــِهَد  أن رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم   -
بأنهــا افضــل أيــام الدنيــا، فعــن جابــر رضــي اهلل عنــه عــن 
ْنَيــا  ــاِم الُدّ النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم قــال: »ِإَنّ أَْفَضــَل أََيّ
اْلَعْشــُر« -يعنــي عشــر ذي احلجــة-. َقاُلــوا: َيــا رَُســوَل اهللَِّ؛ 
َوال ِمْثلُُهــَنّ يِف َســِبيِل اهللَِّ؟ َقــاَل: »َوال ِمْثلُُهــَنّ يِف َســِبيِل اهللَِّ 

ــَراِب«. ــَر َوْجَهــُه يِف الُتّ ِإال َمــْن َعَفّ
- أن فيهــا يــوم عرفــة، ويــوم عرفــة يــوم احلــج األكبــر، 
ــم  ــو ل ــران، ول ــق مــن الني ــوم العت ــوب، وي ــرة الذن ــوم مغف وي
يكــن يف عشــر ذي احلجــة إال يــوم عرفــة لكفاهــا ذلــك 

فضــاً.
ــد  ــنة عن ــام الّس ــوم النحــر، وهــو أفضــل أي ــا ي - أن فيه
»أَْعَظــُم  وســلم  عليــه  اهلل  صلــى  قــال  العلمــاء،  بعــض 
« ]رواه أبــو داود  ــْوُم اْلُقــرِّ ــَمّ َي ْحــرِ ُث ــْوُم الَنّ ــاِم ِعْنــَد اهللَِّ َي اأْلََيّ

األلبانــي[. والنســائي وصححــه 
أمــا فضــل العمــل يف العشــر األَُول مــن ذي احلجــة، 
فعــن ابــن عبــاس رضــي اهلل عنهمــا قــال: قــال رســول اهلل 

إن بنــاء أســرة صاحلــة قويــة يعــد أول خطــوه ببنــاء 
مجتمــع صالــح قــوي ومتقــدم؛

ومبــا أننــا نتحــدث عــن مشــروع بنــاء فدعونــا نعتبــر 
اســمه  كبيــر  مشــروع  فــروع  مــن  فــرع  األســرة  بنــاء 
املجتمــع، ومبــا أنــه مشــروع هــام لــذا فهــو يحتــاج دراســة 
ــي الفــرد  ــه. فــأول خطــوه يجــب عل ــل البــدء في ــة قب وافي
اتباعهــا قبــل اتخــاذ قــرار االرتبــاط هــي أن يــدرس نفســه 
جيــداً ويعــرف منــط شــخصيته، حتــى يســهل عليــه إختيــار 
ــك األســرة  ــاء تل ــذي سيشــارك معــه بن الطــرف اآلخــر ال
الصغيــرة التــي ســتصبح جــزء هــام يف املجتمــع، لذلــك 
فــإن مرحلــة اإلختيــار ليســت ســهلة ألنهــا نــواة النجــاح 
ولذلــك البــد أن تبنــى علــى عــدة أســس مــن التكافــؤ: 
كالتكافــؤ االجتماعــي، التكافــؤ الفكــري، التكافــؤ العلمــي، 

التكافــؤ املــادي، التكافــؤ النفســي.
والتكافــؤ هنــا ال يعنــى التطابــق، فالتطابــق الكامــل بــن 
الشــخصيات شــئ مســتحيل، ولكــن هنــاك شــخصيات 
قريبــة يف امليــول واألفــكار واألمنــاط مــن بعضهــا البعــض، 

وهــذا مــا نعنيــه بالتكافــؤ.
فتــرة  بهــا  واملقصــود  اإلختيــار  مرحلــة  تأتــي  ثــم 
املشــروع. بنــاء  فــى  فتــره  أهــم  وهــي   .  .  . اخلطوبــة 
لذلــك واجــب علينــا اتبــاع قواعدهــا الســليمة وأخذهــا 

يف االعتبــار األول علــى النحــو التالــي:
- أن يبتعــد الطرفــن عــن كافــة الشــكليات أي االهتمام 

باجلوهــر وليــس املظهــر اخلارجي فقط.
ألن  جــداً  هــام  الطرفــن  بــن  االحتــرام  -تبــادل 

. واحلــب  التفاهــم  يولــد  االحتــرام 

ســوف نلقــي الضــوء علــى بعــض مــا قامــت بــه املــرأة يف 
ــخ  ــرن يف تاري ــي أث ــخ مصــر ومــن أهــم الســيدات الات تاري

مصــر.
ــو عــام  ــدت يف 24 مــن ماي ــراوي: ول - الســيدة ســيزا نب
1897 يف قريــة القرشــية إحــدى قــري الســنطة مبديريــة 
الغربيــة وكان اســمها عندمــا ولــدت )زينــب محمــد مــراد( 
عــن  والدهــا  انفصــل  عمرهــا  مــن  العاشــر  الشــهر  ويف 
ــراوي(،  ــة هــامن نب ــة أمــه )عديل ــت خال ــا بن ــا وكفلته والدته
أســمتها ســيزا وأعطتهــا لقــب أســرتها فتحولــت الطفلــة 
يف  وعاشــت  نبــراوي(  )ســيزا  إلــى  مــراد  محمــد  زينــب 
إلــى  اجلديــدة  أســرتها  مــع  ســافرت  ثــم  اإلســكندرية 
باريــس عــام 1905 وتلقــت تعليمهــا يف مدرســة »ليســيه 
دو فرنســاي« حتــى ســن الســابعة عشــر، ويف عــام 1931 
انتحــرت أمهــا البديلــة بســبب بعــض املشــكات مــع زوجهــا 
وعــادت ســيزا إلــى مصــر لتكتشــف أن أمهــا عديلــة ليســت 

أمهــا احلقيقــة، وكان هــذا االكتشــاف قاســياً علــى 
نفســها خاصــة بعــد احليــاة املحافظــة التــي 

ــأن تضــع  ــا والدهــا وأمرهــا ب فرضهــا عليه
علــى وجههــا البرقــع، ومــن هنــا أغلقــت 
أيــام  لعــدة  غرفتهــا  بــاب  نفســها  علــى 
رافضــة اخلــروج مــن البيــت إلــى أن جــاءت 
رئيســة  ســيزا  وكانــت  شــعراوي«  »هــدى 

حتريــر مجلــة فرنســية يصدرهــا اإلحتــاد 
النســائي وأيضــاً كانــت ســيزا أشــهر عضــوات 

ــة وأصبحــت رئيســة اإلحتــاد  اإلحتــاد لعقــود طويل
النســائي الدميقراطــي الدولــي ومقــره يف برلــن،

 ويف هــذا الوقــت حققــت عــدة مطالــب منهــا: رفــع 
ــح 16 عــام، وأيضــاً  ــات ليصب ــزواج للفتي ســن ال

أكــدت علــي حــق الفتــاة يف التعليــم واســتقالت 
منــه فيمــا بعــد اعتراضــاً علــى موقفــه مــن 
القضيــة الفلســطينية وقــد توفيــت زينــب 
محمــد مــراد أو ســيزا نبــراوي يف عــام 24 

فبرايــر عــام 1985.
»ســميرة  املصريــة  الــذرة  عاملــة   -

عــام  يف  موســى  ســميرة  ولــدت  موســى«:  
والدهــا  الحــظ  إذ  الغربيــة،  مبحافظــة   1917

فيهــا النبــوغ منــذ الطفولــة، وعندمــا قــرر أن ينتقــل 
محافظــة  إلــى  الغربيــة  محافظــة  مــن  بالعائلــة 

االبتدائيــة  الشــوق  قصــر  مبدرســة  أحلقهــا  القاهــرة، 
ــات  ــى مدرســة بن ــك إل ــت بعــد ذل ــم انتقل بحــي احلســن، ث
األشــراف الثانويــة اخلاصــة والتــي أسســتها نبويــة موســى 

املعروفــة. النســائية  الناشــطة 
حصــدت »ســميرة« اجلوائــز األولــى يف جميــع مراحــل 
تعليمهــا، وكانــت أول فتــاة حتصــل علــى املركــز األول يف 

الشــهادة التوجيهيــة عــام 1935.
ــة ولقبــت بـــ  وتعــد ســميرة موســى أول عاملــة ذرة مصري

اِلــُح ِفيِهــَنّ  ــاٍم اْلَعَمــُل الَصّ صلــى اهلل عليــه وســلم: »َمــا ِمــْن أََيّ
ــاِم اْلَعْشــرِ« -يعنــي أيام العشــرـ  أََحــُبّ ِإَلــى اهللَِّ ِمــْن َهــِذِه اأْلَيّ
َفَقاُلــوا: َيــا رَُســوَل اهللَِّ! وال اجْلَِهــاُد يِف َســِبيِل اهللَِّ؟! َفَقــاَل: 
ــِه  ال رَُجــٌل َخــَرَج ِبَنْفِســِه َوَماِل ــاُد يِف َســِبيِل اهللَِّ، إَِ »َوَال اجْلَِه

َفلـَـْم َيْرِجــْع ِمــْن ذَِلــَك ِبَشــْيٍء«.
فهــذا احلديــث وغيــره يــدل علــى أن كل عمــل صالــح 
يقــع يف أيــام عشــر ذي احلجــة أحــب إلــى اهلل تعالــى مــن 
نفســه إذا وقــع يف غيرهــا، وإذا كان العمــل فيهــن أحــب 
إلــى اهلل فهــو أفضــل عنــده،  ودَلّ أيضــاً علــى أن العامــل 
يف هــذه العشــر أفضــل مــن املجاهــد يف ســبيل اهلل الــذي 
رجــع بنفســه ومالــه، وأن األعمــال الصاحلــة يف عشــر ذي 

احلجــة تضاعــف مــن غيــر اســتثناء شــيٍء منهــا.
ومــن األعمــال التــي ُيســتحُبّ للمســلم أن يحــرص عليهــا 

ويكثــر منهــا يف هــذه األيــام مــا يلــي:
- أداء مناســك احلــج والعمــرة:  وهمــا أفضــل مــا يعمــل 
يف عشــر ذي احلجــة، ومــن يّســر اهلل لــه حــج بيتــه أو أداء 
العمــرة علــى الوجــه املطلــوب فجــزاؤه اجلنــة؛ لقــول النبــي 
ــارٌَة مِلَــا  صلــى اهلل عليــه وســلم: »اْلُعْمــَرُة ِإَلــى اْلُعْمــَرِة َكَفّ

ــةَ«. َنّ ــُجّ امْلَْبــُرورُ َلْيــَس َلــُه َجــَزاٌء ِإال اجْلَ بَْيَنُهَمــا، َواحْلَ
- الصيــام:  وهــو يدخــل يف جنــس األعمــال الصاحلــة، 
بــل هــو مــن أفضلهــا، وقــد أضافــه اهلل إلــى نفســه لعظــم 
شــأنه وعلــو قــدره، فقــال ســبحانه يف احلديــث القدســي: 
َيــاَم َفِإَنّــُه ِلــي َوأََنــا أَْجــِزي  »ُكُلّ َعَمــِل ابْــِن آَدَم َلــُه ِإاَلّ الِصّ

ِبــِه«.
وقــد خــّص النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم صيــام يــوم 
عرفــة مــن بــن أيــام عشــر ذي احلجــة مبزيــد عنايــة، وبــن 
فضــل صيامــه فقــال: »ِصَيــاُم َيــْوِم َعَرَفــةَ أَْحَتِســُب َعلَــى 

ــَدُه«. ــي بَْع ــَنةَ اَلِّت ــُه َوالَسّ ــي َقْبلَ ــَنةَ اَلِّت ــَر الَسّ اهللَِّ أَْن ُيكَِفّ

وعليــه فُيســّن للمســلم أن يصــوم تســع ذي احلجــة، ألن 
ــح  ــى العمــل الصال ــه وســلم حــث عل ــى اهلل علي ــي صل النب
فيهــا. وقــد ذهــب إلــى اســتحباب صيــام العشــر اإلمــام 

النــووي وقــال: صيامهــا ُمســتحٌب اســتحباباً شــديداً.
- الصــاة:  وهــي مــن أجــل األعمــال وأعظمهــا وأكثرهــا 
فضــاً، ولهــذا يجــب علــى املســلم املحافظــة عليهــا يف 
أوقاتهــا مــع اجلماعــة، وعليــه أن يكثــر مــن النوافــل يف 
هــذه األيــام، فإنهــا مــن أفضــل القربــات، وقــد قــال النبــي 
ــَزاُل  صلــى اهلل عليــه وســلم فيمــا يرويــه عــن ربــه: »َوَمــا َي

ــُه«. ــى أُِحَبّ ــِل َحَتّ َواِف ــَيّ ِبالَنّ ُب ِإَل ــَرّ ــِدي َيَتَق َعْب
- التكبيــر والتحميــد والتهليــل والذكــر:  فعــن ابــن عمــر 
رضــي اهلل عنهمــا عــن النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم قــال: 
ــاٍم أَْعَظــُم ِعْنــَد اهللَِّ، َواَل أََحــُبّ ِإَلْيــِه اْلَعَمــُل ِفيِهــَنّ  »َمــا ِمــْن أََيّ
ْســِبيِح،  ــاِم اْلَعْشــرِ، َفأَْكِثــُروا ِفيِهــَنّ ِمــَن الَتّ ِمــْن َهــِذِه اأْلََيّ
كِْبيــرِ«، وقــال البخــاري: »كان ابــن  ْهِليــِل، َوالَتّ ْحِميــِد، َوالَتّ َوالَتّ
عمــر وأبــو هريــرة رضــي اهلل عنهمــا يخرجــان إلــى الســوق 

مــن  أن  الصــدق و الصراحــة، مبعنــى  -اتبــاع مبــدأ 
لديــه مــن الطرفــن طبــاع ســيئة يبــوح بهــا حتــى ال يحــدث 

ــزواج . ــت بعــد ال تصــادم ممي
ــى منــط شــخصية  - أن يتعــرف كاً مــن الطرفــن عل
الطــرف اآلخــر بــا خجــل . . . مبعنــى: طبيعــة النــوم 
ــراً، فرمبــا  ــوم مبك ــن الطرفــن يحــب الن لرمبــا طــرف م
تبــدو طبــاع بســيطة ولكنهــا فــى احلقيقــة قــد تســبب 
ضيــق شــديد للطــرف اآلخــر لعــدم التعــود عليهــا . . . 
أو مــن املمكــن أن يكــون طــرف يحــب الضحــك كثيــراً 
فــى حــن الطــرف اآلخــر شــخصيته جــادة طــول الوقــت 
. . . حتــى معرفــة عــادات األكل والشــرب للطرفــن مــن 
األمــور الهامــة ايضاً.واألهــم مــن ذلــك هــو اتفــاق الطرفن 
علــى عــدم التغيــر بعــد فتــرة اخلطوبــة واالنتقــال ملرحلــة 
الــزواج، فالتغيــر بعــد الــزواج مــن األمــور املزعجــة التــي 

ــاة األســرة بالفشــل. ــدد حي ته
فالتصنــع والتجمــل مهمــا حــاول طــرف اســتخدمهم 
ــو بعــد وقــت  إلرضــاء الطــرف اآلخــر، فمــن الطبيعــي ول

طويــل أن يرتــد إلــى منــط شــخصيته األصليــة.
ــم  ــي ل ــال الشــعبية الت ــع غــاب كمــا ذكــر باألمث فالطب
تــأت مــن فــراغ . لنصــل بعــد ذلــك إلــى بوابــة احليــاة. هــذه 
هــي البدايــة الفعليــة للمشــروع »الــزواج«. وهنــا ســأكتفي 
بنصيحــة واحــده. وهــي أنــه مــن املهــم أن نــدرك أن املــرأة 
والرجــل كائنــن مختلفــن ولذلــك علــى كل طــرف أن يفهــم 
طبيعــة الطــرف اآلخــر ويتعامــل معــه علــى هــذا األســاس. 
وال عيــب يف التصــدي ألي معوقــات ومشــاكل باحليــاة 

بالتفاهــم واحلكمــة وليــس باحلــدة واألخــذ بالثــأر.

»ميــس كــوري الشــرق« وهــي أول معيــدة يف كليــة العلــوم 
بجامعــة فــؤاد األول  )جامعــة القاهــرة حاليــا( .

التحقــت ســميرة موســى بكليــة العلــوم بجامعــة القاهــرة، 
وحصلــت علــى البكالوريــوس، حيــث كانــت األولــى 
بالكليــة، وذلــك  علــى دفعتهــا وعينــت معيــدة 
بفضــل جهــود اســتاذها مصطفــى مشــرفة 
اعتــراض  رغــم  تعيينهــا  عــن  دافــع  الــذي 

األجانــب. األســاتذة 
حصلــت ســميرة موســى علــى املاجســتير 
للغــازات  احلــراري  التواصــل  موضــوع  يف 
ثــم ســافرت إلــى بريطانيــا، حيــث حصلــت 
علــى شــهادة الدكتــوراة يف األشــعة الســينية 

وتأثيرهــا علــى املــواد املختلفــة.
توصلــت ســميرة موســى مــن خــال أبحاثهــا إلــى 
القنبلــة الذريــة  معادلــة ميكــن بواســطتها تصنيــع 

بتفتيــت املعــادن الرخيصــة.
ســميرة موســى لــم تكــن تهتــم بالعلــم فقــط، 
كانــت  فقــد  هوايــات  عــدة  لهــا  كان  فقــد 
تكويــن  علــى  وحرصــت  بالقــراءة  مولعــة 
مكتبــة كبيــرة تضــم كتًبــا متنوعــة منهــا: 
الذاتيــة،  الســير  وكتــب  والتاريــخ،  األدب، 
القومــي  املركــز  إلــى  بهــا  التبــرع  وقــد مت 

للبحــوث.
وأجــادت اســتخدام النوتــة واملوســيقى وفــن 
العــزف علــى العــود، باإلضافــة إلــى تنميــة موهبتهــا 
األخــرى يف فــن التصويــر بتخصيــص جــزء مــن بيتهــا 

للتحميــض والطبــع.
توفيــت ســميرة موســى يف حــادث ســيارة يف كاليفورنيــا 
ــة يف اخلامــس مــن أغســطس  ــات املتحــدة األمريكي بالوالي
ــة  ــى املطــار يف رحل ــا إل ــام 1952، وهــي يف طريقه ــن الع م
عــودة إلــى مصــر، حيــث ســقطت الســيارة مــن ارتفــاع 40 
ــط بظــروف  ــإن الغمــوض يحي ــا هــذا ف ــي يومن ــا، وحت قدًم

ــا. ــًرا الغتياله ــه كان مدب ــذي يعتقــد أن احلــادث ال
حتيــا مصــر بلــد التاريــخ واألمــان، وحفــظ اهلل مصــر 

وشــعبها وجيشــها مــن كل ســوء.

● إنَّ اللغــة اإلجنليزيــة تزخــر بالتعبيــرات التــي ال 
ــا،  ميكــن بــأي حــال مــن األحــوال أن ُتترجــم حرفًي
ولــو ُترجمــت حرفًيــا النتهــى األمــر بنــا لترجمــة ال 
عاقــة لهــا علــى اإلطــاق باملعنــى األصلــي ومنهــا: 

 -
• green_eyed monster « احلسد_ الغيرة

• sleeping policeman « مطب صناعي
• yellow cake « اليورانيوم املخصب

• love apple « طماطم
فيــه  يصــب  الرمــل  مــن  قالــب   »  pig bed  •

احلديــد
• horse sense « حكمة فطنة حنكة

• The Big apple « نيويورك
• pen name « اسم ُمستعار

• Good Book « الكتاب املُقدس
)نــوع  الســوداء  األرملــة   »  black widow  •
مــن العناكــب الســامة مــن عادتهــا أن تأمــل األنثــى 

الذكــر(
• Mother Hubbard « َعبــاءة أو ثــوب نســوي 

فضفاض
املتعالــم )مــن يدعــي  املغــرور،   »  wise guy •

العلــم بــكل شــيء(
طويــل  تلفزيونــي  مسلســل   »  soap opera  •

ومُمــل
• eleventh hour « اخر حلظة 

التقــوّي  ُمســتخدم   »  )New style )adj  •
اجلريجــورى التقــوي  اجلريجورى_وفــق 

• change of life « سن اليأس
• ceiling unlimited « ســماء خاليــة أو تــكاد 

تخلــو مــن النجــوم 
قيــادة  علــى  ُمــدرب  كلــب   »  seeing eye  •

ن لُعميــا ا
• Jolly Roger « رايــة القرصــان )رايــة ســوداء 

متثــل جمجمــة بيضــاء وعضمتــن متصالبتــن(
• Job›s news « خبر شؤم

• small potatoes « شخص او شيء تافه
• brain trust « هيئة من اخلبراء 

• kidney bean « الفاصوليا
• prince Albert « ُســترة طويلــة بصفــن مــن 

األزرار
• black dog « كآبة

• John Doe « الشعب اإلجنليزي 
رســمي  نصــف  ســهرة  لبــاس   »  black tie  •

للرجــال
علــف  مــن  )نــوع  ُكســب   »  cotton cake  •

القطــن(  بــذرة  مــن  ُيصنــع  املاشــية 
• God›s acre « مقبرة 

)رئيــس  العرجــاء  البطــة   »  lame duck  •
أو حكومــة أو حــزب أو حاكــم علــى وشــك تــرك 

لســلطة( ا

إذا قــدر اهلل لــك زيــارة املســجد النبــوي يف مثل هذا 
الوقــت مــن العــام الهجــري فســترى تناغــم عجيــب 
ومــودة ورحمــة نــادرا أن جتــد مثلهــا يف أي بقعــة من 
بقــاع العالــم، ففــي مســجد ســيد اخللــق وحبيــب 
املســلمن  مــن  اآلالف  عشــرات  يتجمــع  احلــق 
ــارة  ــم شــوقا لزي ــة حــول العال ــن دول مختلف ــوا م أت
الرســول الكــري ونيــل شــرف الصــاة يف الروضــة 
الشــريفة لعــل قــدم أحدهــم تقــع علــى موضــع وضــع 
رســول اهلل قدمــه عليــه فينــال البركــة والشــرف 
الــزوار  هــؤالء  شــرف،ولكن  يضاهيــه  ال  الــذي 
تختلــف لغاتهــم وتتبايــن ثقافتهــم وتتعــدد ألوانهــم 
وأشــكالهم فهــذه املجموعــة ذات البشــرة الســمراء 
تتحــدث  التــي  اإلفريقيــة  البــاد  أحــد  مــن  أتــت 
الفرنســية أمــا هــذه املجموعــة فتتحــدث الروســية 
اوزباكســتان واألتــراك أصحــاب  أتــت مــن  حيــث 
البشــرة األوروبيــة يقــف بجوارهــم مجموعــة مــن 
جنــوب شــرق أســيا يتحدثــون اللغــة البنجاليــة أو 
الهنديــة وعلــى الطــرف األخــر يوجــد مجموعــة مــن 
شــمال افريقيــا التــى تتحــدث الفرنســية أو العربيــة 
وأفغانســتان  باكســتان  أهــل  أمــا  األمازيغيــة  أو 
فلغتهــم األرديــة تتواجــد بكثــرة يف جوانــب املســجد 
املختلفــة  اللغــات  هــذه  كل  اجتمعــت  النبــوي... 
لتنصهــر  الغريبــة  والثقافــات  املتباعــدة  والبلــدان 
ألحــد  تفضيــل  وال  متييــز  ال  واحــدة  بوتقــة  يف 
علــى أحــد فالــكل سواســية تربطهــم  غايــة واحــدة 
محبــة  وهــي  مســبق  اتفــاق  دون  عليهــا  احتــدوا 

رســولهم األمــن وإدراك شــفاعته العظمــى.
هــذه التجربــة الفريــدة لــو مت تعميمهــا علــى مســتوى 
حقــوق  ملنظمــات  البشــرية  احتاجــت  ملــا  العالــم 
اإلنســان وال ملحاكــم العــدل الدوليــة فــإذا عــرف كل 
إنســان مــا عليــه مــن واجبــات وقــام بآدائهــا وعــرف 
مــا لــه مــن حقــوق ومتســك بهــا يف ظــل نظــام عاملــي 
يســوده العــدل واملســاواة ألصبــح العالــم كلــه يعيــش 

حيــاة هانئــة ســعيدة.

يف أيــام العشــر ُيكّبــران ويكبــر النــاس بتكبيرهــا. وقــال: 
وكان عمــر ُيكّبــر يف قبتــه مبنــى فيســمعه أهــل املســجد 
فُيكّبــرون، وُيكّبــر أهــل األســواق حتــى تــرجّت منــى تكبيــراً. 
وكان ابــن عمــر ُيكّبــر مبنــى تلــك األيــام وخلــف الصلــوات 
تلــك  وعلــى فراشــه، ويف فســطاطه ومجلســه وممشــاه 

األيــام جميعــاً.
- الصدقــة:  وهــي مــن جملــة األعمــال الصاحلــة التــي 
يســتحب للمســلم اإلكثــار منهــا يف هــذه األيــام، وقــد حــث 
ــا  َهــا اَلِّذيــَن آَمُنــوا أَنِفُقــوا مِمَّ أَُيّ اهلل عليهــا فقــال: }َيــا 
ــةٌ َواَل  ــِه َواَل ُخلَّ ــٌع ِفي ــْوٌم اَلّ بَْي ــَي َي ــِل أَن َيأِْت ــن َقْب ــم ِمّ رَ َزْقَناُك
َشــَفاَعةٌ ۗ َواْلكَاِفــرُ وَن ُهــُم الَظّامِلُــوَن{، وقــال صلــى اهلل 

ــْن مــال«. ــٍة ِم ــْت َصَدَق ــا َنَقَص ــه وســلم: »َم علي
القــرآن  قــراءة  األيــام:  هــذه  يف  أيضــاً  ويســتحب   -
األرحــام  وصلــة  الوالديــن،  وبــر  واالســتغفار،  وتعلمــه، 
واألقــارب، وإفشــاء الســام وإطعــام الطعــام، واإلصــاح 
بــن النــاس، واألمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر، وحفــظ 
وإكــرام  اجليــران،  إلــى  واإلحســان  والفــرج،  اللســان 
عــن  األذى  وإماطــة  اهلل،  ســبيل  واإلنفــاق يف  الضيــف، 
الطريــق، والنفقــة علــى الزوجــة والعيــال، وكفالــة األيتــام، 
وزيــارة املرضــى، وقضــاء حوائــج اإلخــوان، والصــاة علــى 
النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم، وعــدم إيــذاء املســلمن، 
والدعــاء  الوالديــن،  أصدقــاء  وصلــة  بالرعيــة،  والرفــق 
ــاء بالعهــد،  ــات والوف ــب، وأداء األمان ــر الغي لإلخــوان بظه
ــة امللهــوف، وغــض البصــر  ــة واخلــال، وإغاث ــر باخلال والب
عــن محــارم اهلل، وإســباغ الوضــوء، والدعــاء بــن اآلذان 
ــوم اجلمعــة، والذهــاب  واإلقامــة، وقــراءة ســورة الكهــف ي
اجلماعــة،  صــاة  علــى  واملحافظــة  املســاجد  إلــى 
ــى صــاة  ــة، واحلــرص عل ــى الســن الراتب واملحافظــة عل
العيــد يف املصلــى، وذكــر اهلل عقــب الصلــوات، واحلــرص 
ــى املســلمن،  ــى الكســب احلــال، وإدخــال الســرور عل عل
والشــفقة بالضعفــاء، واصطنــاع املعــروف والداللــة علــى 
اخليــر، وســامة الصــدر وتــرك الشــحناء، وتعليــم األوالد 
والبنــات، والتعــاون مــع املســلمن فيمــا فيــه خيــر. وصلــى 

اهلل علــى نبينــا محمــٍد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم.

وعلــى الرجــل أن يتفهــم أن املــرأة تتغــذى علــى الكلمــة 
ــون مــن  ــة الطيبــة واالهتمــام الذيــن يجعل ــوة واملعامل احلل

املــرأة مصبــاح يضــيء حيــاة زوجهــا.
ــى  ــي املــرأة أن تــدرك ايضــاً أن الرجــل يتغــذى عل وعل
كلمــات املــدح والشــكر علــى أبســط مجهــود يقــوم بعملــه 
واالهتمــام بــه كأنــه طفلهــا الصغيــر املدلــل فالرجــل طفــل 
ليشــق  الصغيــر  الطفــل  يحتاجــه  مــا  كل  يحتــاج  كبيــر 

ــاة مــن أجــل ســعادة وراحــة أســرته. احلي
فــكل مــا ذكرنــاه مــن أجــل بنــاء مشــروع زواج ناجــح 
وبالتالــي  نفســياً  وأســوياء  أصحــاء  أطفــال  عنــه  ينتــج 
ينشــأ مجتمــع صالــح قــوى ومتقــدم، وهــذا هــو كل مــا 
نتمنــاه كبشــر أن نحيــا ويحيــا أوالدنــا يف مجتمــع متقــدم 
ومزدهــر وينعــم كل فــرد فيــه بالصحــة النفســية الســليمة 

والســام واألمــان .
بسم اهلل الرحمن اهلل

ــْن أَنُفِســكُْم أَْزَوًٰجــا لَِّتْســكُُنواْ  ِتــِه أَْن َخلـَـَق َلكـُـم مِّ َوِمــْن َءاَيٰ
ــٍت  ــَك َلَءاَيٰ ــى ذَِٰل ــةً  ِإنَّ ِف ًة َورَْحَم ــَودَّ ــم مَّ ــَل بَْيَنكُ ــا َوَجَع ِإَلْيَه

ــُروَن   ــْوٍم َيَتَفكَّ لَِّق
صدق اهلل العظيم.

سميرة موسى

سيزا نبراوي

نعيــش اآلن أيامــاً مباركــة تفــوح منهــا نســمات ربانيــة 
وروحانيــات تبعــث يف النفــس اإلحســاس بقيمــة وعظمــة 
االحتفــال بعيــد األضحــى املبــارك، فهــو عيــد اخليــر والبركــة 

للمســلمن.
 أيــام قائــل وتبــدأ تكبيــرات العيــد مــع مطلــع أول شــهر 
وتنتشــر  واألماكــن  األجــواء  نســائمه  وتعــم  احلجــة،  ذي 

الســعادة بــن النــاس فرحــاً بقدومــه.
العيــد فرصــة حقيقيــة ومنحــة ربانيــة لصلــة الرحــم   
وإصــاح ذات البــن باجتمــاع األهــل واألقــارب واألصدقــاء 
ــس  ــد لی ــرح والســرور، والعب ــى الف ــون عل ــران، يجتمع واجلي
ثيابــاً وطقوســاً تــؤدى، بــل العيــد جوهــر وهــو اجتمــاع األحبــة 
ــة هــي  ــات اجلميل ــذه العاق ــود والتراحــم فه ــر وال ــى الب عل
التــي تصنــع العيــد، العيــد فرصــة لزيــارة األقــارب و األرحــام 
ــد. ــان عليهــم ومعهــم يشــعر اإلنســان بفرحــة العي واالطمئن

بالفــرح  األيــام  مــن  غيرهــا  عــن  العيــد  أيــام  تتميــز   
هــذا  األطفــال  ينتظــر  حيــث  واحلــب،  واملــودة  والســرور، 
مــن  العديــد  ويوجــد  والشــغف،  الصبــر  مبنتهــى  اليــوم 
األمــور التــي تدخــل الفــرح والســعادة إلــى قلــوب األبنــاء 
الصغــار: كالعيديــة ولبــس املابــس اجلديــدة وغيرهــا ...  
ولكــن يجــب اال يقتصــر معنــى العيــد علــى املظاهــر املاديــة 
واملتمثلــة باملابــس اجلديــدة واحللويــات والهدايــا وغيرهــا، 
الروحيــة  الســعادة  جانــب  إلــى  تتعداهــا  أن  يجــب  وإمنــا 
والــذي يفتــرض تنميتــه يف قلــوب األطفــال منــذ الصغــر،  
ــى الفقــراء  ــي اإلحســان يف نفوســهم بالعطــف عل وزرع معان
وزيــارة  األرحــام  صلــة  أهميــة  إلــى  وتوجيهــم  واملســاكن 

واألصدقــاء. األقــارب 
ــا  ــادة م ــة فع ــد متــأ األرض بهجــة وعفوي إن فرحــة العي
يــردد األطفــال أغانــي العيــد الشــعبية ويف صبيحــة العيــد 
ــد وبعدهــا يلهــو األطفــال  ــون مــع أهليهــم لصــاة العي يذهب
الطرقــات  ويف  مدنهــم  وســاحات  متنزهــات  يف  ويلعبــون 

والشــوارع واملنــازل فرحــاً بقدومــه.
الســعادة،  ريــح  األشــقياء  يســتروح  العيــد  وختامــاً: يف 
يــذوق  وفيــه  الســعة،  مــن  جــو  يف  املختنقــون  ويتنفــس 
ــه، ويف  ــرزق، ويتنعــم الواجــدون بأطايب املُعدمــون طيبــات ال
اخليــر،  إلــى  قيادهــا  اجلامحــة  النفــوس  تســلس  العيــد 
وتهــش النفــوس الكــزة إلــى اإلحســان، ويف العيــد تنطلــق 
علــى  وامليــول  العواطــف  وتبــرز  علــى فطرتهــا،  الســجايا 

. حقيقتهــا
أدام اهلل للجميــع أحبتهــم وأهلهــم، وال حــرم إنســاناً مــن 

فرحــة العيــد، وكل عــام وأنتــم بخيــر .. »عيدكــم مبــارك«.

تتقدم أسرة حترير 
جريدة أنباء اليوم 

املصرية بخالص العزاء 
واملواساة إلى الزميلة األستاذة 

» نهـى صـابر« وزوجها 
األستاذ “ممدوح طة » وذلك 
يف وفاة املغفور له بإذن اهلل 

تعالى شقيقة ،املرحوم »محمد طة “ نسأل اهلل 
أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح 

جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا هلل 
وإنا إليه راجعون.

تتقدم أسرة حترير 
جريدة أنباء اليوم 

املصرية واألستاذة »هبه 
قاسم« املدير التنفيذي 

للجريدة بخالص التهاني 
القلبية والتبريكات لسيادة 

املستشار الدكتور »ميمي محمد 
حسن« أستاذ القانون اجلنائي، 

مبناسبة جناح وتفوق أبنائه
»ندى، شهد، محمد، حبيبة«. 
داعني املولى عز وجل أن يدمي 
عليهم نعمة الصحة والعافية 

ودوام التفوق والنجاح يف 
مسيرتهم العلمية.
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يوليو ٢٠٢٢م

بقلم-
هالة سليم

بقلم - 
رحاب جاد 

املولي
بقلم -
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إجنازات الرئيس السيسي 
تلفزيونــي  أذيــع مسلســل  يف اآلونــة األخيــرة 
قامــت مــن خاللــه الفنانــة »نيللــي كــرمي« بتجســيد 
مــا يحــدث بشــأن اجــراءات التقاضــي املتعلقــة 
ــى وجــود  باملنازعــات األســرية والقــت الضــوء عل
بعــض العيــوب التشــريعية التــي مــر عليهــا الكثيــر 
ــي  ــا، والت مــن الســنوات دون تعديــالت الحقــة له
الوضــع  مقتضيــات  مــع  تتماشــى  ال  اصبحــت 

الراهــن.
أمــد  طــول  علــى  أيضــاً  الضــوء  وســلطت 
التقاضــي النــاجت عــن العــوار التشــريعي، وســردت 
مــن خــالل أحــداث املسلســل الواقــع املريــر الــذي 
تعيشــه املطلقــة أو التــي انفصــل عنهــا زوجهــا أو 
تركهــا تصــارع موجــات الزمــان مبفردهــا ومــا 
يعانيــه اجلهــاز القضائــي مــن تكــدس املنازعــات 
األســرية والتــي يقــف أمامهــا مغلــول اليــد بســبب 
حكمــاً  صــدور  مــع  وحتــى  التشــريعي،  العــوار 
املطلقــة  أيضــاً  تصطــدم  النــزاع  يف  فاصــالً 

بصعوبــات بالغــة يف تنفيــذه؛
ومــن اجلديــر بالذكــر وعلــى ســبيل املثــال ال 
مــازال  االجتماعــي  ناصــر  بنــك  أن  احلصــر، 
يصــرف مبلــغ خمســمائة جنيــه للمطلقــة، ومــع 
ضآلــة هــذا املبلــغ فإنــه بــات لزامــاً أن تعــدل تلــك 
ــاظ  ــل أصبحــت ضــرورة ملحــة للحف القواعــد، ب
علــى كيــان األســرة التــي باتــت مشــردة بــن عنــاد 

زوج وإرهــاق امــرأة تصــارع مــن أجــل البقــاء.
يعطــي  ال  ناصــر  بنــك  أن  األصعــب  ولكــن 
مــن  ولكــن  الطــالق،  وقــوع  تاريــخ  مــن  النفقــة 
ــو أن الزوجــة أخــذت احلكــم  تاريــخ اإلخطــار، فل
اليــوم فــإن حالتهــا النفســية قــد ال تســمح لهــا 
باملطالبــة ملــدة عــام وتضيــع عليهــا الســنة كاملــة.

ومــن املفارقــات الغريبــة أن الدرامــا ســلطت 
الضــوء عــدة مــرات، وذلــك عندمــا عملــت ســيدة 
ــد حــاًل« واســتجابت  ــة »أري ــن حمام الشاشــة فات
الدولــة وتدخلــت بتغييــر القانــون وأصبــح هنــاك 
ــع .. وأصبحــت املتضــررة تســتطيع أن حتــرر  خل

نفســها.
السيســي  الفتــاح  عبــد  الرئيــس  وجــه  ولقــد 
إثــر  علــى  الشــخصية  األحــوال  قانــون  بتعديــل 
مداخلــة هاتفيــة للتلفزيــون املصــري لـــ برنامــج 
صالــة التحريــر الــذي أذيــع علــى قناة صــدى البلد 
منــذ شــهر، كمــا قــال ســيادته: املــرأة مظلومــة وال 
بــد مــن وجــود قانــون أحــوال شــخصية عــادل، 

نريــد قانــون أحــوال شــخصية متزنــاً.
- وأضــاف أيضــاً: أن عــدد األســر التــي تعانــي 
انفصــال الــزوج والزوجــة زاد بشــكل كبيــر خــالل 
العقديــن املاضيــن، مشــيراً إلــى أن املشــكالت 
ــوم هــي نفســها  ــري مســيرة األســرة الي ــي تعت الت
وتســاءل  عامــاً،   40 قبــل  تعرقلهــا  كانــت  التــي 
أن  يعقــل  هــل  مســتنكراً:  السيســي  الرئيــس 
توجــد دولــة ال يقــدر أهلهــا علــى حســم مثــل هــذه 

القضيــة )األحــوال الشــخصية( ؟
السيســي قــال: »سنحاســب أمــام اهلل، كقضــاة 
ودولــة ورئيــس وحكومــة وبرملــان وأزهــر، عمــا 
أوالدنــا  الشــخصية،  األحــوال  ملــف  يف  فعلنــاه 
بــن  مشــاكل  هنــاك  طاملــا  رقبتنــا  يف  وبناتنــا 

الزوجــن«.
إجــراءات  عــن  ســيادته  حديــث  وتضمــن 
األحــوال  بقانــون  املتعلقــة  للدعــاوى  التقاضــي 
الشــخصية وأعــرب ســيادته عــن وجــود رغبــة 
ــون ســالف  ــواد القان ــل بعــض م ــة يف تعدي حقيقي

الذكــر.

مــازال الــدوالر يعــزف ســيمفونية بيتهوفــن أكــون 
أو ال أكــون محاولــة منــه إلثبــات هيمنتــه الكاملــة 
علــى اإلقتصــاد العاملــي ،نعــم فالــدوالر األمريكــي 
يتربــع وبقــوة علــى عــرش أصابــع البيانــو ليأكــد 
اإلقتصــاد  علــى  الفعــال  وتأثيــره  القــوى  وجــوده 
العاملــي بصفــة عامــة وعلــى اقتصــاد الــدول الناميــة 
تعتمــد  الناميــة  الــدول  أن  حيــث  خاصــة  بصفــة 
وبشــكل كبيــر علــى االســتيراد لكافــة مســتلزمات 
احليــاة بهــا ،فهــي تســتورد الغــذاء والــدواء وكذلــك 
كافــة  مــن  وغيرهــا  للســيارات  بالنســبة  احلــال 
االحتياجــات احلياتيــة للمجتمــع ولهــذا الســبب فــإن 
اقتصادهــا يتأثــر تأثيــراً مباشــراً كاد أن ُيبــدى بهــا 
إلــى االنهيــار .وبنــاءاً علــى مــا تقــدم فإنــه ال توجــد 
حلــول حقيقــة توقــف مــن حركــة الــدوالر ونشــاطه 
الغيــر مرغــوب فيهــا فــى وقتنــا احلاضــر ســوى 
إيقــاف اســتيراد الســلع الغيــر ضروريــة لــردع حالــة 
ارتفــاع ســعر  التــى قــد تفشــت نتيجــة  التضخــم 
للعمــالت  الشــرائية  القيمــة  وانخفــاض  الــدوالر 
األخــرى ومــن  َثــّم دخــل املواطــن  حتــى ولــو رفعــت 
البنــوك أســعار الفائــدة ألن الــدوالر يعــزف علــى 

القيمــة الشــرائية
للســلعة مــن ناحيــة وعلــى وجوديــة هــذه الســلعة 

وهــي  كثيــرة  معانــي  ذات  كلمــة  البلطجــة 
وجتــاوز  وتعــدي  عنيــف  إجرامــي  ســلوك 
للقانــون وهــوا ســلوك مــن فــرد أو مجموعــة 
يهــدف إلــي إحلــاق األذى والضــرر بــه وهــوا 
ســلوك عدوانــي ويتمثــل يف االيــذاء البدنــي، 
ــدي اللفظــي ،أو التشــهير  أو النفســي، أو التع

الشــائعات  وإطــالق 
وهي وسيلة لترويع اآلمنن

وهيــا  للبلطجــة  وســائل  عــدة  وهنــاك 
البلطجــي الــذي يــروع أهــل املنطقــة جلمــع 

وســطوته لنفــوذه  أو  االمــوال 
مــادي  مبقابــل  املأجــور  البلطجــي  أو 
وحتقيــق  أعدائــه  لترويــع  النفــوذ  لصاحــب 

الشــخصية  املصالــح 
طالبــة  أشــرف  نيــرة  حــادث  رئينــا  كمــا 
جامعــة املنصــورة التــي هــزت قضيتهــا الــرأي 
العــام املصــري التــي تعرضــت للقتــل بطريقــة 
بشــعة يف الطريــق العــام الطالبــة التــي فارقــت 
بجامعــة  اآلداب  كليــة  يف  تــدرس  احليــاة 
املنصــورة كانــت تــؤدي امتحانــات نهايــة العــام 
ــة  ــوم وبعــد االمتحــان كانــت نهاي الدراســي الي

نحــن نتغيــر بســرعة الصــاروخ ففــي الوقــت 
الــذى نعتــب فيــه علــى شــبابنا وفتياتنــا مــن 
الديــن  حيــث تغيــر الســلوكيات والبعــد عــن 
وحتطيــم القيــم وضعــف الشــخصيات واللجــوء 
الــى املخــدرات والقتــل واالنتحــار واالعتــراض 
علــى كل شــيء ملجــرد االعتــراض واصبحــت 
حيــاة الشــباب والفتيــات او ذلــك اجليــل بوجــه 
عــام ظاهــرة للغــش واخلــداع بــل والتفاخــر 
باملعصيــة والرزيلــة وخيــر دليــل مــا حــدث فــى 
الســنوات االخيــرة مــن انتشــار عمليــات القتــل 
بينهــم واالنتحــار بحجــة الهــروب مــن مشــكلة 
أســرهم  إشــراك  محاولــة  دون  تقابلهــم  قــد 
او معارفهــم فــى حلهــا ومــع اعتراضنــا علــى 
كل ذلــك  جنــد أنفســنا امــام ظاهــرة مــن نــوع 
ــار  ــازل الكب ــك املــرة هــى تن أخــر ولكــن فــى تل
الــذى  الهــادر  املــوج  ذلــك  امــام  وضعفهــم 
اصبــح يحاصرهــم فنــرى تنــازل الكثيــر مــن 
األبــاء االبتعــاد عــن الكثيــر مــن العــادات بــل 
عــن الديــن وظهــر ذلــك فــى رفــض الكثيــر مــن 
الكثيــر  وهنــاك  لشــباب  بناتهــم  زواج  األبــاء 
ال  الشــاب  امكانيــات  ان  إمــا  احلجــج  مــن 

كانــت  إذا  عمــا  آخــر  أخــرى مبعنــى  ناحيــة  مــن 
،أيضــاً  اســتيراد  أنهــا  أو  الصنــع  محليــة  ســلعة 
يجــب تشــجيع اإلنتــاج املحلــي وخاصــة مــن الســلع 
الغذائيــة وخاصــة يف مجــال الزراعــة كل مايحتاجــة 
الســوق والــذي ال يتــم إال مــن خــالل دراســة جــدوى 
محاولــة  احلالــي  الوضــع  حقيقــة  مــرآة  تكــون 
لتقليــص حجــم التضخــم. وهــذا هــو احلال بالنســبة 
للــدول الناميــة التــى تعتمــد علــى الــواردات . 0ولكــن 
هنــاك دول فــى العالــم كلنــا يعلــم أن الــدوالر ال 
يؤثــر فيهــا بالكــم الــذى تأثــرت بــه هــذه الــدول 
فــى الفتــرة األخيــرة وذلــك ألن كلنــا يعلــم أنهــا دول 
مصــدرة مبعنــى أنهــا حتصــل علــى الــدوالر مقابــل 
إمتــام عمليــة التصديــر فالعملــة بالنســبة لهــم ال 
ــى اقتصــاد البــالد وتضــرب الصــن  ــر ســلبا عل تؤث
والهنــد والبرازيــل أمثلــة فــى ذلــك فــى نفــس الوقــت 
مــن  الرغــم  فعلــى  ننســى روســيا  أن  نســتطيع  ال 
العقوبــات املفروضــة عليهــا إال أن الروبــل الروســي 
الــدوالر أن  مــازال يحتفــظ بقوتــه ولــم يســتطيع 

ميســه بســوءوهنا تتكشــف أمــور عديــدة:
اســتمرار  ضمــان  يف  العملــة  دور  أولهــا   
تقــل  ال  وأنهــا  وانتعاشــها،  الــدول  اقتصــادات 
أهميــة عــن وســائل القــوة األخــرى.  وثانيهــا: أن 

اآلداب  كليــة  يف  زميلهــا  يــد  علــي  حياتهــا 
املجــرم  اســتل  بــأن  انتهــت  كالميــة  مشــادة 
طعنــات  لهــا  وســدد  مالبســة  مــن  ســكينا 
الســالح يف  ذات  اســتخدم  وبعدهــا  متفرقــة 
التــي  الضحيــة  برقبــة  قطعــي  جــرح  عمــل 
كانــت واقعــة علــى األرض وغارقــة يف دمائهــا 
ومت القبــض علــى املتهــم بواســطه املواطنــن 
وتســليمه للجهــات األمنيــة وحبســه حيــث أمــر 
التحقيــق  مبباشــرة  املصــري  العــام  النائــب 
العاجــل يف الواقعــة واســتجواب املتهــم فيهــا 

وهــذه صــورة أخــري مــن أنــواع البلطجــة
فأصبــح القتــل والبلطجــة أمــرا عاديــا يف 
بالشــكل  تختلــف  البلطجــة  فصــور  حياتنــا 
والنــوع والعصــر والزمــان باســتعراض القــوة 

املواطنــن  وترويــع  الســالح  وحمــل 
القانون وعقوبة البلطجة

قانــون  مــن  مكــرر   375 املــادة  ونصــت 
العقوبــات »يعاقــب باحلبــس مــدة ال تقــل عــن 
ســنة كل مــن قــام بنفســه أو بواســطة الغيــر 
أو  بالعنــف  التلويــح  أو  القــوة  باســتعراض 
التهديــد بأيهمــا أو اســتخدامه ضــد املجنــى 

ــة  ــه بالرجعي تتناســب مــع مســتواهم او يتهمون
اشــباه  ويقبلــون  العصــر  مســايرة  وعــدم 
الرجــال الذيــن يتشــبهون بالنســاء مــن حيــث 
املالبــس وتطويــل الشــعر وتضفيــره بــل يتشــبه 
بســلوكيات بعيــدة عــن الديــن بــل الفتــاة نفســها 
قــد تبتعــد عــن خطيبهــا او تنفصــل عــن زوجهــا 
بحجــة انــه يغــار عليهــا او ال يشــعرها بنفســها 
او ال بغازلهــا وجنــد االهــل يقــف يف صفهــا ال 
ينظــرون الــى اى شــيء ســوى ان ابنتهــم تريــد 
ــا  ــا ويشــعرها بأنوثته ــزل فــى جماله رجــل يتغ
ليــال ونهــارا واجلديــد االن اننــا تناســينا مــا 
ــن  ــا ان م ــى حياتن ــا ف ــه قدميــا بينن ــا نتناول كن
غشــنا فليــس منــا تلــك العبــارة الــى محوناهــا 
بضاعتــه  يف  يغــش  التاجــر  فأصبــح  متامــا 
ــى  ــا عل ــل األســوأ شــجعنا اوالدن ــزان ب ويف املي
الغــش فهــا نحــن نــرى تســريب االمتحانــات 
ــة العامــة ومــن  ــات وفــى الثانوي داخــل اجلامع
يســتطيع ان يدفــع يشــترى االمتحــان ومــن لــم 
يســتطع الشــراء بالفهلــوة والفســاد يســتطيع 
بدينــه  املتمســك  او  الفقيــر  بينمــا  يصــل  ان 
الفئتــن وجتــد ان مــن يدفــع  يضيــع وســط 

أمريــكا  تســتخدمه  ســالح  العمــالت  اســتهداف 
بفاعليــة  البقــاء  قــدرة مناوئيهــا علــى  إلضعــاف 
ضمــن اآلليــات املاليــة الدوليــة. وثالثهــا: أن هيمنــة 
الــدوالر علــى اإلقتصــاد العاملــي كان ومــا يــزال 
ــل  ــكا، ب ــة ألمري ــر الصديق ــدول غي ــق لل مصــدر قل
حتــى أصدقائهــا أيضــا يف أوروبــا، وأن هــذه الــدول 
كثيــرا مــا فكــرت يف جتــاوز الــدوالر أو طــرح عملــة 
عامليــة بديلــة. ورابعهــا: أن العمــالت التــي اقترحــت 
ومنهــا اليــورو الــذي حــل محــل العمــالت اخلاصــة 
حتــى  تســتطع  لــم  األوروبــي،  االحتــاد  بــدول 
اآلن إقصــاء الــدوالر عــن موقعــه علــى الســاحة 
االقتصاديــة واملاليــة الدوليــة. وهنــا جتــدر اإلشــارة 
ــة  ــورو يعتبرمــن أجنــح العمــالت البديل ــى أن الي إل
أن منــط  وخامســاً  بــه.  التــداول  طــرح  أن  منــذ 
تبــادل الســلع بــن الــدول حقــق شــيئا مــن النجــاح 

لكنــه لــم يســتطع إقصــاء الــدوالر متامــا. 
ــادل النفــط بســلع  ــم تب ــة، يت ومبوجــب هــذه اآللي
أخــرى، أو تســتخدم عائداتــه لشــراء الســلع مــن 
إلــى  النقــد  إرســال  مــن  بــدال  املشــترية  الدولــة 

البائعــة. الدولــة 
عديــدة  محــاوالت  حدثــت  قــد  بأنــه  ويذكــر 
المتــالك  عديــدة  دول  وجلــأت  الــدوالر،  لتجــاوز 

عليــه أو مــع زوجــه أو أحــد أصولــه أو فروعــه، 
وذلــك بقصــد ترويعــه أو التخويــف بإحلــاق أي 
أذى مــادى أو معنــوي بــه أو اإلضرار مبمتلكاته 
ــه  ــة من ــى منفع ــه أو احلصــول عل أو ســلب مال
ــه  ــه لفــرض الســطوة علي ــر فــى إرادت أو التأثي
ــى  ــه عل ــل أو حمل ــام بعم ــى القي ــه عل أو إرغام
االمتنــاع عنــه أو لتعطيــل تنفيــذ القوانــن أو 
منــع  أو  الســلطات  مقاومــة  أو  التشــريعات 
اإلجــراءات  أو  األوامــر  أو  األحــكام،  تنفيــذ 
األمــن  تكديــر  أو  التنفيــذ  واجبــة  القضائيــة 
أو الســكينة العامــة، متــى كان مــن شــأن ذلــك 
الفعــل أو التهديــد إلقــاء الرعــب فــى نفــس 
املجنــى عليــه أو تكديــر أمنــه أو ســكينته أو 
ســالمته  أو  حياتــه  تعريــض  أو  طمأنينتــه 
للخطــر أو إحلــاق الضــرر بشــيء مــن ممتلكاتــه 
أو مصاحلــه أو املســاس بحريتــه الشــخصية أو 

شــرفه أو اعتبــاره.
عــن  تقــل  ال  مــدة  احلبــس  العقوبــة  وتكــون 
ســنتن وال جتــاوز 5 ســنوات إذا وقــع الفعــل مــن 
شــخصن فأكثــر، أو باصطحــاب حيــوان يثيــر 
أو  ،أو عصــى،  أســلحة  أيــة  بحمــل  أو  الذعــر، 

ــك  ــه خلي ــه او ابنت ــار ومــن يقــول البن هــم الكب
يأكلــك  للعصــر وال  لتصبــح مســايرا  فهلــوي 
االخريــن وال تضــرب علــى قفــاك ثــم نعتــب 
علــى ابناؤنــا اى عتــاب نتحــدث عنــه ونحــن مــن 
ســرقتنا احليــاة واســتهوتنا الدنيــا وانغمســنا 
فــى امللــذات ثــم نعتــب علــى الشــباب والفتيــات 
إتقــوا اهلل فبنــاء األســرة  واملجتمــع يبــدأ مــن 
حــث االبنــاء علــى االلتــزام وعلــى التمســك 
بالديــن وعلــى العــودة لقيمنــا املجتمعيــة التــى 
تناســيناها علــى نبــذ الرشــوة والفســاد علــى 
ــى التقشــف  ــة االوالد عل ــة وتربي نشــر الفضيل
يدخــل  وقــد  يســتدين  فالكثيــر  واالعتــدال 
ابنتــه  او  ابنــه  يجهــز  ان  اجــل  مــن  الســجن 
ــى ال تقــل  بجهــاز ليــس باســتطاعته ولكــن حت
عــن ابنــة فــالن او عــالن نســتدين مــن اجــل 
املظهــر ثــم تأتــى تلــك الفتــاه او ذلــك الفتــى 
وتعــود  الطــالق  ويحــدث  مشــكله  اى  أمــام 
االبنــة الــى بيــت أهلهــا وقــد تكــون حامــل او 
لديهــا أطفــال وبــدال مــن تقوميهــا وإعادتهــا 
الــى أهلهــا او بتدخــل العقــالء جتــد اخلناقــات 
وااللفــاظ واملحاضــر فــى االقســام هــى الغالبــة 

اليــورو  مثــل  أخــرى  بعمــالت  نقديــة  احتياطــات 
واليــوان  اليابانــي  والــن  اإلســترليني  واجلنيــه 
الصينــي، فانخفضــت نســبة ســيطرة الــدوالر علــى 
االحتياطــات النقديــة مــن 70 إلــى 59 باملائــة خــالل 
أخــرى  دول  وحاولــت  األخيــرة.  عامــا  العشــرين 
ــك  ــم تنجــح تل ــة، لكــن ل ــة مشــتركة بديل لطــرح عمل
املحــاوالت. ويف الســنوات األخيــرة، طرحــت الصــن 
فكــرة العملــة الرقميــة )بيتكويــن( التــي بــدأت تأخــذ 
ــى  ــا عل مداهــا، لكــن يصعــب التكهــن مبــدى قدرته
ولكــن  املنظــور.   املســتقبل  الــدوالر يف  إســتبدال 
مــازال الــدوالر يعــزف ســيمفونية بقــوة )أكــون أو 
ال أكــون (  إزاء هيمنتــة علــى االقتصــاد العاملــي.

،أو كاويــة أو  آالت، أو أدوات، أو مــواد حارقــة 
غازيــة أو مخــدرات أو منومــة أو أيــة مــواد أخــرى 
ضــارة، أو إذا وقــع الفعــل علــى أنثــى، أو علــى مــن 

ــة. ــة كامل ــي عشــرة ســنة ميالدي ــغ ثمان ــم يبل ل
إذا  اإلعــدام  إلــى  العقوبــة  تصــل  بينمــا 
فــى  عليهــا  املنصــوص  اجلرميــة  تقدمــت 
ارتبطــت  أو  اقترنــت  أو  مكــررا   375 املــادة 
بهــا أو تلتهــا جنايــة القتــل العمــد املنصــوص 
عليهــا فــى الفقــرة األولــى مــن املــادة )234( 
فــى جميــع  ويقضــى  العقوبــات.  قانــون  مــن 
األحــوال بوضــع املحكــوم عليــه بعقوبــة مقيــدة 
للحريــة حتــت مراقبــة الشــرطة مــدة مســاوية 
ملــدة العقوبــة املحكــوم بهــا عليــه بحيــث ال تقــل 

عــن ســنة وال جتــاوز خمــس ســنن.

واجلميــع يشــاهد ثــم تظهــر وســط ذلــك عبــارة 
جديــدة واصبحــت واقــع دول محســودين او 
معمــول لهــم عمــل فقــد انتشــر الســحر وانتشــر 
احلقــد واصبــح النــاس ال يحبــون اخليــر للغيــر 
وقــد يكــون مــن قــام بالســحر مــن االهــل او 
ــوم  ــا الي ــاء . عــذرا هــو حــال مجتمعن االصدق
ــاء وقــل  ثــم نقــول ضاقــت الدنيــا وانتشــر الوب
الــرزق وغيــر ذلــك عــودوا الــى اهلل فــال ملجــأ 
واحســنوا  ابناؤكــم  فــى  واتقــوا اهلل  اليــه  إال 
ســندنا  وهــم  املجتمــع  بنــاة  فهــم  تربيتهــم 
حملوهــم املســؤولية إجعلوهــم رجــال وأمهــات 
وشــعبها  مصــر  وحمــى  ابناؤنــا  اهلل  خمــى 
ــا مصــر  ــا مصــر حتي وجيشــها وقائدهــا وحتي

ــا مصــر حتي

ــه صــوت أفــكاري  ــج ال أســمع من ضجي
اخلافــت، مشــتتة رمبــا بــأي يــوم نحــن 
رائحــة الهــواء تشــبه يومــاً اخــر غيــر 
ــا  ــى وصلن ــي قدمــاي حت هــذا ،تســير ب
ــو فيــه الصــوت  لــذاك البيــت الــذي يعل
عليهــا  يختلــف  التــي  القــرآن  بآيــات 
مــا إن كانــت لنــا أو لصاحــب اجلمــع 
الــذي لــم يعــد بيننــا، بــن بــكاء وعويــل و 
حــزن يخيــم علــى املــكان رائحــة القهــر 
تفــوح بقــوة مــن أحــد اجلوانــب مــن األم 
املكلومــة واملنكســرة مــن اجلانــب اآلخــر 
فقــدت  التــى  العــروس  متكــث  حيــث 

ــه  ــا املُبكــي علي بعله
نفــس  ســبقه  الــذي  الســرادق  يشــبه 
وكان اخلــوف  واحلــزن  القهــر  رائحــة 
التــى  العــروس  تلــك  مــن  أكثــر  فيــه 
يدهــا  ميســك  بينمــا  والدهــا  ســقط 
ليضعهــا بيــد عريســها ســتالزمها تلــك 
اللحظــة مــا حييــت ال تعلــم مــا ســتلقاه 
ــراً فــى عــدد  ــف كثي مــن بعــده وال يختل
املقاعــد يف عــزاء اإلخــوة، ولكنــي بــذاك 
قلــب  انفجــار  صــوت  ســمعت  العــزاء 

أمهــم أصــم أذنــاي مــن قوتــه. 
لــم أري وجــوه، بــل رأيــت أرواح باكيــة 
ضائعــة حتــى أنهــا ال تســتطع أن تلملــم 
شــتاتها، قلــوب انكســرت علــى فــراق 
أرواح ُيتــرك مــن بعدهــا احليــاة حقــاً 
لــم احتمــل مــا رأت روحــي ففزعــت و 

ذهبــت عنــى مــع شــتات عقلــي وتــركا 
جســدي بــن ســرادق العــزاء. 

وحــن ألتقينــا مجــدداً ســأالني أهــذا 
إنــه  ال  فأخبرتهــم  ؟!  فبرايــر  شــهر 

مايــو  مــن شــهر  الثلــث األخيــر 
فأجابــت روحــي يبــدو أن فبرايــر بــادل 

األدوار مــع مايــو وســلمه مهامــه. 
أقســم  آيــار  وكأن  شــتاتي  عليهــا  ورد 
ــوب و  ــل أن يعتصــر القل ــأال ينتهــي قب ب
يقطــع األفــراح بحــزن يســتمر ألعــوام 
دار  كل  مــن  واألنقــى  األحــب  بأخــذ 
لــوال  قائلــة  بالــكالم  روحــي  فلحقتــه 
ــه لكــن  ــه ال يجــوز ســب الدهــر للعنت أن
العيــب ليــس باأليــام إمنــا هــى أقــدار 
اهلل لعــل األســوأ قــادم فذهــب األفضــل 
ــوا  ــا اهلل هــم ذهب ــم فليرحمن ــة به رحم

لرحمتــه ونحــن نرجــو رحمتــه 
مــن  الوجــوه  ألجــد  لنفســي  وعــدت 
حولــي املتحدثــة الناقــدة التــي لــم تــري 
مــا فــى األرواح خافيــة مــن ألــم وحــزن 
وأمــور قاســية فقومــت مــن بينهــم حتــى 
واحــد  بقــول  أســلم  لرأســي خافضــة 

ــة  ــكل باكي ل
أحسن اهلل عزاكم وغفر ملوتاكم

هل يوجد فرق بن النيابة اإلدارية والرقابة اإلدارية؟
نعــم يوجــد فــرق بينهــم الن. لــكل جهــة منهــم لهــا عملهــا لذلــك يوجــد بعــض مــن املواطنــن لــم يعــرف 

الفــرق بــن اجلهتــن حينمــا يتقــدم املواطــن بشــكوى رســمية الــى اى جهــة منهــم .
ــم  ــى يت ــع الشــكاوى واملوضوعــات الت ــا جمي ــدم له ــة مســتقلة يق ــة قضائي ــة هــى هيئ ــة اإلداري النياب
بحثهــا بواســطة الرقابــة اإلداريــة والتــي مت االنتهــاء منهــا يتــم التحقيــق يف هــذا املوضــوع مبعرفــة 
النيابــة اإلداريــة ومتتنــع الرقابــة عــن البحــث فــى هــذا املوضــوع بعــد البــدء بالتحقيــق بواســطة النيابة 
اإلداريــة وهــى لهــا الســلطة باتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة الالزمــة حيــال الواقعــة. وفــى حالــة تقــدمي 
املواطــن بشــكوى ضــد اى موظــف او مســئول بــأي مصلحــه او جهــة حكوميــة يتــم التحقيــق يف هــذا 
موضــوع الشــكوى علــى الفــور واذ كان املوظــف خالــف القوانــن واللوائــح اجلهــة التابــع لهــا وتكــون 
النيابــة اإلداريــة هيئــة قضائيــة مســتقلة ويتــم ايضــا فحــص اى مذكــره مت عملهــا مبعرفــة الرؤســاء 
او املديريــن باجلهــة التــى بهــا املوظــف الــذى اهمــل العمــل او تقاعــس عــن تنفيــذ العمــل املكلــف بهــا. 
ويتــم احــاالت املوظــف الــى املحكمــة التأديبيــة فــى حالــة ثبــوت علــى املوظــف اخلــروج عــن املقضــي 

الوظيفــي 
امــا الرقابــة اإلداريــة يف هــي هيئــة تقــوم بعمليــة املتابعــة والرقابــة علــى جميــع املســتويات باملصالــح 
واالدارات احلكوميــة مــن أكثــر مســئول الــى اقــل موظــف باملصلحــة او اجلهــة ويتــم ايضــا الــى مراقبــة 
املديــر والتقييــم األنشــطة موظفيــه واإلشــادة الــى عمليــة التحكــم يف املســتويات املتوســطة والعليــا 
لــإدارة وتكــون الرقابــة مــن الوظائــف اإلداريــة الهامــه ألنهــا تقــوم بعمليــة املتابعــة واملراقبــة وتســاهم 
فــى عمليــة تعليــة جميــع وظائــف اإلدارة لتحقيــق األهــداف املخطــط وتقــوم بقيــاس اى انحــراف يتــم 
ــح مــن  ــه الترب ــى عملي ــى تهــدف ال إصالحــه وتقــوم بالكشــف والضبــط اى فســاد او اى جرميــة الت
الوظيفــة او منفعــة باســتغالل صفــة اى موظــف    عمومــي مــن املدنيــن او منصــب مديــر عمومــي 

بــأي جهــة او مصلحــه حكوميــة بالدولــة.

ثــوره الثالثــن مــن يونيــو حقــا كانــت طــوق اإلنقــاذ بالنســبة لنــا 
ولهــا نتائــج ايجابيــه عــده علينــا  وليــس علينــا وحدنــا بــل علــي 
العالــم أجمــع وعلينــا أن نتذكــر تلــك الثــورة املجيــدة بــكل احلــب 
والوفــاء والبهجــة الن مــن نتائجهــا علينــا نحــن املصريــن انــه مت 
انقاذنــا مــن اإلرهــاب األســود وليــس انقاذنــا وحدنــا بــل والعالــم  
بأســره مصــر هــي الدولــة الوحيــدة التــي اســتطاعت بفضــل هــذه 
ــا أيضــا  ــورة كســر شــوكه اإلرهــاب يف داخــل مصــر وخارجه الث
ــا الســيطرة  ــذي اســتطاع يف وقــت م وهــذا اإلرهــاب األســود ال
علــي حكــم مصــر وكانــت فتــره حكمــه فتــره عصيبــة ولــن متحــا 
مــن ذاكــره املصريــن بســبب شــده االلــم وبســبب الضعــف الــذي 
خلفتــه تلــك الفتــرة الدولــة املصريــة ككل ألننــا كنــا قبــل الثالثــن 
مــن يونيــو يف حالــه يرثــي لهــا وينــدي لهــا اجلبــن ال عدالــة وظلــم 
وقهــر وتعذيــب واقصــاء وكلــه باســم الديــن وفــوق هــذا كنــا نعانــي  
مــن الشــلل التــام يف كل اخلدمــات بــل ونقــص حــاد يف كل الســلع 
ــي  ــه لك ــوم كل ــات الي ــام البنزين ــا نقــف أم ــا كن ــن ننســي عندم ول
نحصــل علــي البنزيــن أو الســوالر و حتــي رغيــف اخلبز كنا نعاني 
ــورة  ــي حصــاد هــذه الث ــي اآلن ال ــن نأت ــه ولك ــي نحصــل علي حت
العظيمــة والــي فضلهــا علينــا حيــث أن دول عــده يف اخلــارج 
ودول كبيــره وليســت صغيــره تعانــي مــا كنــا نعانــي منــه يف فتــره 
ــكاس  ــك باملرصــاد ونفــس ال ــة وكأن رب حكــم اجلماعــة اإلرهابي
الــذي شــربنا منــه أراد اهلل أن يتذوقــه العالــم مثلنــا ونحــن اآلن 
ــام  ــذ وق ــذي خطــط ونف ــورة وقائدهــا ال نشــكر اهلل وبفضــل الث
وصنــع مــا كان يعجــز العقــل حتــي يف التفكيــر فيــه وهــو أن يقــف 
ضــد االخــوان يف ذاك الوقــت ويهــزم كل قــوي الشــر ومبســانده 
شــعب فاهــم وواع وقــادر علــي الصمــود والتحــدي ونحــن اآلن 
نحصــد نتيجــة هــذا العمــل الكبيــر الــذي ســيقف التاريــخ أمامــه 
ــا  ــا أنن ــن نتائجه ــي م ــة والت ــوره التنمي ــا ث ــا بدأن ــث أنن ــرآ حي كثي
ــي توافــر كافــه الســلع وهــذا  ــادة عل شــهدنا كيــف حرصــت القي
الصــرف  ميــاه  معاجلــه  يف  والتوســع  الزراعــة  يف  بالتوســع 
والتوســع يف زراعــه الصــواب الزراعيــة ولــم تبخــل القيــادة بــأي 
مجهــود حتــي يتوافــر للشــعب املصــري مــا يحتــاج إليــه مــن ســلع 
لذلــك لــم نتأثــر كثيــرآ بغلــق بعــض الــدول علــي تصديــر احلبــوب 
أننــا اذا كان  اإلخــوان يف احلكــم الــي االن علينــا أن نتذكــر 

أو نتخيــل كيــف كان ســيكون 
حالنــا ولكــن ونحــن االن و 
مــن  يعانــي  أغلبــه  العالــم 
وجــود ســلع غذائيــة  عــدم 
وغيــر غذائيــة بصــوره كافيــه 

جنــد مصــر العامــرة مليئــة بالســلع وباخليــر ومــا شــيء ينقــص 
فيهــا أبــدا وال خدمــه تأثــرت نعــم هنــاك ارتفــاع األســعار ولكــن 
هــذا علــي كل العالــم مبــا فيهــم اكبــر اقتصاديــات العالــم تعانــي 
وتكافــح وتقــاوم التضخــم الكبيــر الــذي يحــدث لديهــم شــهر عــن 
شــهر ومــا نحــن فيــه اآلن يف مصــر الفضــل فيــه يرجــع إلــي اهلل 
أوال ثــم الــي القيــادة احلكيمــة التــي خططــت ونفــذت وهــذا مــن 
النتائــج اإليجابيــة املوســع للثــورة ومنــذ قيــام الثــورة والقيــادة 
فأخــذت  النجــاح  علــي  وتصــر  كبيــر  جهــود  وتبــذل  تخطــط 
النجــاح مــن اهلل مكافئــه علــي اخالصهــا لوطنهــا ولشــعبها وعلــي 
بذلهــا أقصــي مجهــود لديهــا مــن أجــل رفعــه اســم مصــر ومــن 
أجــل أجــاد حيــاه كرميــة لــكل املصريــن أن مصــر التــي غيــرت 
العالــم يف الثالثــن مــن يونيــو وانقاذتــه مــن افــه اإلرهــاب  تقــف 
ومــن جديــد لتنقــذ العالــم مــن نقــص الطاقــة وخاصــه الغــاز 
ــا التــي  وتصبــح مصــر مصــدر للغــاز للمنطقــة بأســرها وألوروب
حتــرم واحــده تلــو األخــرة مــن الغــاز الروســي ال جتــد ســوي 
مصــر ام الدنيــا متــد يديهــا بالعــون لهــا و لــكل مــن يحتــاج وتوفــر 
الغــاز للعالــم وتصبــح مصــر مركــزا لتســيل الغــاز أيضــآ لتكــون 
مركــزا إقليميــا للغــاز وكل هــذا بفضــل ثــوره الثالثــن مــن يونيــو 
ــن  ــا ل ــي املجاعــة والفقــر والعــوز وكن ــا االن نعان ــي لوالهــا كن الت
جنــد مــن يعطينــا أمــا اآلن نحــن الذيــن نعطــي ومننــح ومنــد 
أيدينــا ملــن هــم يف احتيــاج لنــا أننــا اذا تكلمنــا عــن فضــل هــذه 
الثــورة العظيمــة لــن نســتطيع ايقــاف الــكالم ألنــه ثــوره حقــا 
عظيمــه وفضلهــا كثيــر ليــس علــي مصــر وشــعبها فقــط بــل 
نســتطيع أن نقــول إنــه علــي كل شــعوب األرض عاشــت مصــر 
حــره وعــاش شــعبها االصيــل وعــاش جيشــها الــذي كان ومــازال 
العمــود الفقــري لهــذه الدولــة وعــاش قائــد الثــورة العظيــم ســيادة 
ــو  ــوره الثالثــن مــن يوني ــد ث ــاح السيســي قائ ــد الفت الرئيــس عب

ــة  ــة االقتصادي ــر والتنمي ــاء والتعمي ــوره البن ــد ث وقائ

مــن أكثــر اجلمــل التــى نســمعها مــن اللجان 
.واملغرضــن  الوطــن  وأعــداء  اإللكترونيــة 
واحلاقديــن. هــو السيســي عمــل إيــه غيــر 
شــوية شــقق وطــرق وكبــاري ...هــو مفيــش 
غيــر الكبــاري كل ده مــن أجــل التقليــل مــن 
حجــم اإلجنــاز احلقيقــي علــي أرض مصــر. 
أن  بالرغــم  باإلحبــاط.  املواطنــن  وليشــعر 
الطــرق والكبــاري ســهلت كثير علــي املواطنن 
.يف الوقــت واجلهــد واملــال وكمــان بترفــع مــن 
ــة  ــة مصــر االســتراتيجية .لتكــون واجه مكان
إلــي  .باإلضافــة  الزائريــن  أمــام  مشــرفة 
فوائدهــا علــي التنمية واالقتصاد والتشــغيل. 
إال إنهــا أقــل إجنــاز مت علــي أرض الواقــع. 
فهنــاك العديــد مــن املشــاريع اإلنتاجيــة ال 
تقــل أهميــة عــن مشــاريع الطــرق والكبــار. 
وأثــرت علــي املواطــن وبــدأت تؤتــي ثمارهــا. 
ولكــن لــم يشــعر بهــا املواطــن نظــرا لألزمــات 
ــة التــي متــر بهــا معظــم  ــة واالقتصادي العاملي
ــت مــن النجــاح الهائــل يف  ــي قلل ــدول .والت ال
املشــاريع اإلنتاجيــة التــي قامــت بهــا الدولــة 
املصريــة .باإلضافــة إلــي اإلعــالم املضلــل  
ــة . واقتطــاع أجــزاء مــن  واحلمــالت املنهجي
لقــاءات الرئيــس للنقــد والتهكــم. دون أدنــي 

مســؤولية. 
ولــو تكلمنــا عــن جــزء بســيط مــن الــذي 
السيســي  الفتــاح  عبــد  الرئيــس  بــه  قــام 
ســتجد  الســابقة  ســنوات  الســبع  خــالل 
املجاالت....._مصــر  معظــم  يف  طفــرة 
ومزرعة_مصــر  ١0000مصنــع  افتتحــت 
ــرة  ــار دوالر ألول م ــن 45 ملي ــر م تصــدر أكث
يف تاريــخ مصر_أكبــر مصنــع إلنتــاج الســكر 
غليــون  ســمكية يف  مزرعــة  املنيا_أكبــر  يف 
للمتزوجــات  مصنــع  _أكبــر  بورســعيد  و 
لإنتــاج  مزرعــة  الكبري_أكبــر  املحلــة  يف 
الزراعيــة  احليواني_أكبــر مشــروع الهــوب 
الشــمالي_أكبر مدينــه إلنتــاج  الســاحل  يف 
الــدواء يف الشــرق األوســط_مصنع احلديــد 
إطــارات  الفيوم_مصنــع  يف  الصلــب  و 
إلنتــاج  بورســعيد_مصنع  يف  الســيارات 
األلــواح الشمســية يف بنها_مصنــع األســمنت 
بســوهاج_مصنع األســمدة بالعــن الســخنة_

غيــر املشــروعات الزراعيــة 200 الــف فــدان 
فــدان_ الــف   ١50 توشكي_اســتصالح  يف 

إنشــاء منظومــه متكاملــة للقطــار الكهربائــي 
وموقعهــا  مصــر  مكانــه  لتعظيــم  الســريع. 
التجــاري إقليمًيــا وعاملًيــا عــن طريــق تســهيل 
وحتويــل  البضائــع  و  الــركاب  نقــل  حركــة 
ــة الســكك  ــده يف تكنولوجي ــون رائ مصــر لتك
وتنشــيط  األوســط  الشــرق  يف  احلديديــة 

. وخارجًيــا  داخلًيــا  الســياحة 
القطــارات  صناعــة  مدينــه  »نيــرك«   _
الكهربائيــة ومســتلزماتها يف شــرق بورســعيد 

شــمال ســيناء.
ــع..... ــالث مصان ــي تضــم ث ــة األول املرحل

القطــارات  تأهيــل  إلعــادة  مصنــع  األول. 
.مصنــع  املتهالكة...الثانــي  الكهربائيــة 
عربــات القطــار الكهربائــي LAT..الثالــث. 
مصنــع عربــات املتــرو...كل هــذه املشــروعات 
لــم تكــن موجــوده مــن قبــل هــي دي ال حمــت 
مصــر مــن الكــوارث االقتصاديــة ال بتمــر 

بيهــا معظــم الــدول
 وزاد اإلنفــاق علــي مخصصــات التعليــم 
والصحــة مــن نــاجت املصانــع. وخلــق فــرص 
اإلقــراض  بعــض  هنــاك  يكــون  وقــد  عمــل 
ــة األمــن  ــي أو خارجــي مــن أجــل حماي داخل
الغذائــي املصــري ..ومــع ذلــك لــن ولــم تتواني  
اســتكمال  عــن  السياســية  والقيــادة  مصــر 
املجــاالت  كل  بدأتهــا.يف  التــي  املشــروعات 
.فاملواطــن املصــري مــن حقــه العيــش بكرامــة 
متمتًعــا بكافــة حقوقــه بحيــاة أفضل...حمــي 

اهلل مصــر وشــعبها وجيشــها ورئيســها

الدوالر مفتاح صول لسيمفونية اإلقتصاد العاملي

سرادِقُ
 عـزَاء

الفرق بني النيابة اإلدارية 
والرقابة اإلدارية

30 يونيو . .
 ثورة أنقذت العالم كلة

البلطجة والقانون

املال والبنون . . وما أغالها من تضحية

بقلم-
أمين سمير                                                            
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جرائم السب والقذف عن طريق 
وسائل التواصل االجتماعي 

هـل عرفت
 احلـب يومـاً ؟

ال تؤجل األشياء اجلميلة 

اصبحــت جرائــم الســب والقــذف اإللكترونيــة مــن 
اكثــر اجلرائــم املنتشــرة يف الوقــت احلالــي 

القــذف  أو  للســب  البعــض  يتعــرض  مــا  فكثيــرا 
ذلــك  كان  ســواء  االتصــاالت  أجهــزة  باســتعمال 
بواســطة املوبايــل أو البريــد اإللكترونــي أو عبــر وســائل 
التواصــل االجتماعــي وهــذا يشــكل جرميــة منصــوص 
عليهــا يف املــواد 166 مكــرر و306 و308 مكــرر مــن 
قانــون العقوبــات واملــواد 70 و76 مــن قانــون تنظيــم 
االتصــاالت رقــم 10 لســنة 2003. وهنــا نســتعرض 
واجلهــة  وقــذف  ســب  محضــر  عمــل  إجــراء  كيفيــة 
يف  تتــم  التــي  اإلجــراءات  إلــى  بإضافــة  املختصــة 
مباحــث االنترنــت وســلطات النيابــة العامــة وشــروط 
إثبــات اجلرميــة وتقــدمي البــاغ وكيفيــة تعامــل القانــون 

معهــا وعقوبتهــا 
اوال: كيفيــة إجــراء عمــل املحضــر ومــا هــي اجلهــة 

املختصــة ؟
إذا مت الســب أو القــذف عــن طريــق تطبيــق الفيــس 
مباحــث  طريــق  عــن  املحضــر  حتريــر  فيتــم  بــوك 
االنترنــت وهــي اجلهــة الوحيــدة املختصــة بهــذا األمــر 
وإذا مت الســب عــن طريــق تطبيــق الواتــس آب مــرة 
أخــرى عــن نفــس ذات الشــخص يتــم حتريــر محضــر 
يف نفــس اجلهــة ويتــم قيــده برقــم ملحــق للرقــم الــذي 
مت قيــده ســابًقا علــى هــذا املحضــر. أمــا إذا مت الســب 
ــق الفيــس  ــدون تطبي ــق الواتــس آب ب ــق تطبي عــن طري
االتصــاالت  مباحــث  يف  املحضــر  يتــم حتريــر  بــوك 
ــذا الشــأن  ــدة به ــة املختصــة والوحي ــي اجله ــط فه فق

ثانيا: بشان كيفية حترير املحضر
البــد وأن يتــم حتريــر املحضــر عــن طريــق الشــاكي 
فقــط أو وكيلــه اخلــاص فقــط ويف خــال مــدة أقصاهــا 
ثاثــة أشــهر وذلــك طبقــا لنــص املــادة الثالثــة مــن 
قانــون اإلجــراءات اجلنائيــة وقضــت محكمــة نقــض 

يف هــذا األمــر
“إن املــادة الثالثــة مــن قانــون اإلجــراءات اجلنائيــة 
نصــت علــى أنــه ال يجــوز أن ترفــع الدعــوى اجلنائيــة إال 
بنــاء علــى شــكوى شــفهية أو كتابيــة مــن املجنــي عليــه او 
مــن وكيلــه اخلــاص إلــى النيابــة العامــة أو أحــد مأمــوري 
عليهــا يف  املنصــوص  اجلرائــم  القضائــي يف  الضبــط 
مــن  18٥و27٤و277و27٩و2٩3و303و306و308  املــواد 
قانــون العقوبــات وكذلــك يف األحــوال األخــرى التــي ينص 
عليهــا القانــون وال تقبــل الشــكوى بعــد ثاثــة أشــهر مــن 
يــوم علــم املجنــي عليــه باجلرميــة ومبرتكبهــا مــا لــم ينص 
القانــون علــى خــاف ذلــك الطعــن رقــم 1618 لســنة ٥3 

ق جلســة ٩/11/1٩83 س3٤، ص٩27
ــت  ــم يف مباحــث االنترن ــي تت ــا:  اإلجــراءات الت ثالث

ــة العامــة؟ ومــا هــي ســلطات النياب
مباحــث  إلــى  الذهــاب  بعــد  يتــم حتريــر محضــر 
ــا مت مــن ســب  ــت مــع صــورة اســكرين شــوت مل االنترن
عــن  املحضــر  ويتــم حتريــر  منــه  متضــرر  قــذف  أو 
طريــق ضابــط الشــرطة املختــص بالفحــص الفنــي يف 
ــر الفحــص الفنــي  ــداع تقري ــم إي مباحــث االنترنــت ويت
ويتــم ارســال املحضــر إلــى قســم الشــرطة املختــص 
لقيــد املحضــر برقــم جنــح مثــل أي محضــر مت حتريــره 
ــة العامــة التخــاذ اإلجــراءات  ــى النياب ــه إل ــم إيصال ويت
ــى  ــم العــرض عل ــال الواقعــة ويت ــة الازمــة حي القانوني
ويتــم حتديــد ميعــاد جلســة  املختــص  النيابــة  وكيــل 
لــه وهنــا البــد وأن يتــم املتابعــة اجليــدة ومعرفــه   مــا 
ــون  ــن قان ــادة 306 م ــى امل ــد والوصــف عل إذا كان القي
العقوبــات أم انــه مت قيــده ووصفــه طبقــا لنــص املــادة 
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بإنشــاء املحاكــم االقتصاديــة .
وهــى  اجلرميــة  بهــذه  اخلاصــة  العقوبــة  رابعــا: 

قانونــا  عليهــا  املعاقــب  اجلنحــة 
للســباب  يتعــرض  شــخص  أي  أن  يعنــي  وهــذا 
ــى الواتــس أب او  واإلهانــات أو التهديــد أو االبتــزاز عل
ــع التواصــل االجتماعــي  ــوك أو أي مــن ومواق ــس ب الفي
ســترد لــه حقوقــه عــن طريــق القانــون ومعاقبــة اجلانــي 
ــر  ــة ، ويجــب تواف ــرض للغرام ــن أن يتع ــس وممك باحلب
ــوع هــي  ــاغ مــن هــذا الن عــدد مــن الشــروط لتقــدمي ب
ضــرورة وجــود ســكرين شــوت أو نســخة مــن صفحــة 
املتهــم مرتكــب هــذه اجلرميــة مــن قبــل املجنــي عليــه 
وبعــد ذلــك يتــم حتريــر محضــر يف مباحــث االنترنــت 
وأهــم أركان جرميــة الســب والقــذف هــو ركــن العانيــة 
وهــذا يتحقــق عــن طريــق النشــر وأيضــا ركــن تعمــد 
أو  بالغرامــة  املتهــم  ويعاقــب   ، عليــه  املجنــي  إهانــة 
احلبــس واحلبــس وجوبيــا وقــد يصــل احلبــس إلــى 3 
ســنوات بحــد أقصــى وغرامــة 200 ألــف جنيــه وإذا كان 
الهــدف مــن التشــهير أو االبتــزاز علــى مواقــع التواصــل 
ــة أو  ــة أو عيني ــة مادي ــى منفع االجتماعــي احلصــول عل
جنســية فهنــا تصــل العقوبــة إلــى الســجن  ٥ ســنوات

 هــل عرفــت احلــب يومــا ؟ هــل ســالت نفســك مــا 
املقصــود باحلــب ؟ هــل للحــب أنــواع حقيقــي وغيــر 

حقيقــي ؟
لقــد حــاول الكثيــرون األدبــاء والشــعراء والفاســفة 
ــه او  ــا عــن وصف ــام كبه وصــف احلــب وعجــزت االق
وضــع  حاولــوا  األطبــاء  حتــى  كامــاً  حقــه  اعطائــه 
نفســيرا طبيــا لنبضــات القلــب املحــب فمــا اســتطاعوا 
عــن  .فاحلديــث  التفســير  مــن  القليــل  غيــر  جميعــا 
احلــب كقيمــة انســانية هامــه فــى حياتنــا ذلــك احلــب 
اجلميــل املنــزه عــن كل غــرض غيــر مرتبــط بجنــس وال 
مــال وال شــهوة ذلــك احلــب الصــايف املخلــص الصــادق

ذلــك احلــب كقيمــة عظمــى اعظمهــم احلــب فــى 
اهلل فقــد ذكــر الرســول ان مــن الســبعة الذيــن يظلهــم 
عــرش الرحمــن يــوم ال ظــل اال ظلــه رجــان حتابــا 
فــى اهلل   ، فمــا املقصــود باحلــب اذن ؟ احلــب للحــب 
هــو احلــب املنــزه عــن غــرض وغيــر مرتبــط بــأي شــيء 
ســوى هــدف واحــد أن تســعد الطــرف األخــر بــكل مــا 
متلــك . . احلــب هــو حالــة بــن روحــن يتعانقــان فــى 
الســماء دون كلمــة تنطــق رمبــا حتملهــا نظــرة ورمبــا ال 
تكــون النظــرة لكــن حتملهــا أحاســيس ومشــاعر لتطيــر 
ــن  ــب فيتراقــص القلب ــار القل ــى اوت باجلــو وتعــزف عل
متعانقــن ، تعانــق ال شــعوري تعانــق روحــي ونفســي 
متلكتهــم  جســدين  احلقيقــي  احلــب   .  . ووجدانــي 
. . احلــب  روح واحــده ترفــرف لتضمهــا بجناحيهــا 
أن تبتســم وتشــعر الســعادة حــن تتذكــر مــن حتــب 
وتشــعر انــه ايضــا يتذكــرك ويرســل لــك عبــر الســماء 
ــه المعــه تنظــر  ــرى فــى الســماء عيون ــه وت فيضــان حب
اليــك وحــدك نعــم اليــك وحــدك . . احلــب اكبــر مــن 
ان يوصــف أو يشــرح . . احلــب قــوة نفســية وشــعوريه 
وتتحــدى  وتتحــدى ضعفــك  الدنيــا  تتحــدى  جتعلــك 

ــم احلــب ضــد الكســر . الكســر. نع
ــزل عليهــا ليحولهــا  ــوب املتأملــة لين ــر للقل احلــب جب
لكتلــه نووريــه مشــعة بالســعادة جتــوب ومتــآ العالــم .

بــه وتتمنــى  وجتعلــك راضيــا عــن نفســك ســعيد 
نشــره علــى ربــوع الدنيــا فتزهــر الــورود وتتمــأ االرض 

ــر  بالعبي
ــن  ــن املحب ــون مرســاال ب ــر لتك وتتراقــص العصافي
. .احلــب الثقــة املطلقــة فــى الطــرف اآلخــر ثقــة فيــه 
وثقــة منــه أنــه لــن يخذلــك أنــه ســندك ويقــف فــى 
ظهــرك . . احلــب هــو األمــان املطلــق دومنــا أي أســباب 
أمــا اخلــوف واالنــكار واالختبــاء كأمنــا تســرق لــن يكــون 
أبــدا حــب . .احلــب يطبطــب علــى القلــب ويترجــم 
عينــك  تغمــض  أن  احلــب  مترجــم.  دون  أحساســيه 
وأنــت متأكــد أن هنــاك عــن احلبيــب وقلبــه يحرســك 
ليقــف أمــام الدنيــا ألجلــك انــت متحديــاً كل الصعــاب. 
. احلــب انــه يــراك العالــم ويســمعه منــك ومــن خالــك 
..احلــب هــو الكلمــة الوحيــدة التــى تنطــق دون صــوت 
وحتــس دون ملــس وتطيــر دون أجنحــه واللغــة الوحيــدة 

ــوق . ــك مخل ــا ل ــى تســتطيع اتقانهــا دون أن يعلمه الت
 تلــك اللغــة التــى لــم يســتطيع األدبــاء وال الشــعراء 
وال مخلــوق وصفهــا الوصــف الكامــل وتلــك اللغــة التــى 
تتقنهــا دون تعلــم . . . احلــب حالــه تأخــذك الــى عالــم 
بعيــد عالــم ال يشــعره اال احلبيــب وال يتلمســه اال مــن 
فــى قلبــه مثــل مــا فــى قلبــك لــه وال ميكــن قيــاس 
املســافة بداخلــه بــأي وحــده زمنيــة . . احلــب اكبــر مــن 

ان يوصــف أو يشــرح 
 . قلوبنــا  ويجبــر  وليقوينــا  ليدعمنــا  خلــق  احلــب 
.احلــب قــوة نفســية وشــعوريه جتعلــك تتحــدى الدنيــا 
وتتحــدى ضعفــك وتتحــدى الكســر ، نعــم احلــب ضــد 
الكســر . .احلــب الثقــة املطلقــة فــى الطــرف االخــر 
ثقــة فيــه وثقةمنــه انــه لــن يخذلــك انــه ســندك ويقــف 
دومنــا  املطلــق  االمــان  هــو  احلــب   .  . ظهــرك  فــى 
اى أســاس . .احلــب يطبطــب علــى القلــب ويترجــم 
احساســيه دون مترجــم . . احلــب هــو الكلمــة الوحيــدة 
وتطيــر  ملــس  دون  وحتــس  صــوت  دون  تنطــق  التــى 
دون اجنحــه وهــو الســعادة غيــر املشــروطة للمحبــن 
...احلــب مســتحيل ان نضــع لــه وصفــا اال للحبيــب 
ــه وال  ــراه متجســدا فــى نظــرة عــن محبوب وحــده ان ي
يقرأهــا اال هــو وحــده . . ذلــك هــو احلــب احلقيقــي أما 
ــوا  ــن األســاس ،ال تظلم ــون حــب م ــن يك ــك فل ــر ذل غي
احلــب وتســموه مبســميات اخــرى فاالســتغال موجــود 
واالنكســار موجــود والضعــف موحــود كلــه موحــود فــى 

العاقــات االنســانية .
ــن يرســخ شــيء ويقــوى  ــه ل ــزي املحــب تأكــد أن  عزي
ــم  ــوم دعائ ــد ان تك ــم احلــب لكــن الب ــت دون دعائ ويثب
قويــه ومتينــه أساســها الطرفــن معــاً والتســاوي بينهمــا 
فــى العطــاء واإلخــاص والتضحيــة وليــس االســتغال 
ــواع  والضغــط واالبتــزاز باســم احلــب فليــس هنــاك ان
للحــب فهــو امــا حقيقــي وصــادق وامــا انــه ليــس حــب 
مــن االســاس . لتكــن عزيــز النفــس واثــق اخلطــى ثابــت 
القلــب ال يضعفــك احلــب الزائــف وال يأخــذ منــك اذا 
ــا  ــف مرحب ــك فأهــا وأل ــك ولقلب ــا ل كان احلــب داعم
وان كان يحمــل كســرا وضعفــاً وذالً فــا اهــاً وال ســها 
ً لــه وال داعــى لــه . لتكــن قويــاً وال متنــح حبــك اال ملــن 
يســتحق حتــى ولــو كان مــن حتبــه أقــرب املقربــن اليــك 
ــاً يســعد  ــك ويقــدرك ليكــون حب يجــب أن يعــرف قيمت
قلبــك ويجعلــك متلــك الدنيــا وســاعتها فقــط تســتطيع 
ان تقــول أنــك فــى حالــة حــب حقيقــي ووقتهــا ســوف 

تشــعر حقــا أنــك ملكــت الكــون .

 مــن روائــع األدب الروســي للكاتــب »أنطــون تشــيخوف«:   
الفــاح العجــوز

فــاح عجــوز حمــل زوجتــه املريضــة يف املقعــد اخللفــي 
مــن العربــة التــي يجرهــا حصــان هزيــل، حملهــا إلــى املدينــة 
الرجــل  بــدأ  الطويــل،  الطريــق  ويف  لعاجهــا.  البعيــدة 
ولكنــه يف  نفســه،  يناجــي  كأمنــا  يفضفــض..  يتحــدث،  
ــه املريضــة التــي عاشــت معــه  الوقــت نفســه يواســي زوجت
طــوال أربعــن عامــا يف شــقاء وبــؤس ومعانــاة تكــد وتكــدح، 

ــت. ــاء البي ــا أعب ــل وحده ــل، وتتحم تســاعده يف احلق
الســنوات  أنــه كان قاســيا معهــا طــوال  اآلن.. أحــس 
املاضيــة، وأن عليــه، اآلن، أن يعاملهــا بلطــف ولــن، وأن 
وأن  إنــه ظلمهــا،  لهــا  قــال  الطيبــة،   الكلمــات  ُيســمعها 
احليــاة أيضــا ظلمتهــا، ألنــه لــم يجــد الوقــت يف حياتــه 
اليوميــة ليقــول لهــا كلمــة طيبــة حلــوة وعذبــة، أو يقــدم 
يعطيهــا حلظــة  أو  كاملــاء  رقيقــة  ابتســامة صافيــة  لهــا 
حنــان! وظــل الرجــل يتحــدث بحــزن وأســى، طــوال الطريــق 
والكلمــات حتفــر لهــا يف النفــس البشــرية.. مجــرى كمــا 
يحفــر املــاء املتســاقط علــى الصخــر.. خطوطــا غائــرة. 
ليعوضهــا ـ بالكلمــات ـ عمــا فقدتــه خــال األربعــن عامــا 
الزوجيــة  احليــاة  ودفء  واحلنــان  احلــب  مــن  املاضيــة 
وأخــذ يقــدم لهــا الوعــود بأنــه ســوف يحقــق لهــا كل مــا 
تريــده وتتمنــاه يف بقيــة عمرهــا… عندمــا وصــل املدينــة، 
نــزل مــن املقعــد األمامــي ليحملهــا مــن املقعــد اخللفــي بــن 
ــه إلــى الطبيــب، ولكــن وجدهــا  ذراعيــه ألول مــرة يف حيات
قــد فارقــت احليــاة.. كانــت جثــة بــاردة.. ماتــت بالطريــق.. 

ماتــت قبــل أن تســمع حديثــه العــذب الشــجي!
▪وإلــى هنــا تتوقــف قصــة األلــم، التــي كتبهــا تشــيخوف 
ليتركنــا نحــن مثــل الفــاح العجــوز الــذي كان يناجــي نفســه 
ولكــن بعــد فــوات األوان. فالكلمــات لــم تعــد مجديــة اآلن.. 
فقــد فقــدت مغزاهــا!  نحــن ال نعــرف قيمــة بعضنــا إال يف 
ــٌر مــن أن تقــدم كل  ــات! أن تقــدم وردة يف وقتهــا خي النهاي

مــا متلــك بعــد فــوات األوان..
أن تقــول كلمــة جميلــة يف الوقــت املناســب خيــر مــن أن 

تكتــب قصيــدة بعــد أن تختفــي املشــاعر..
ــة  ــا كُقبل ــرة عــن وقته ــي متأّخ ال جــدوى مــن أشــياء تأت

اعتــذار علــى جبــن مّيــت.  ال تؤجــل األشــياء اجلميلــة.
 فقد ال تتكرر مرة أخري.

املــرأة مشــكلة كبيــرة ويجــب حلهــا  العنــف ضــد  يعتبــر 
ألنــه إنتهــاكاً حلقوقهــا، وهــو ســلوك عنيــف مُيــارس ضــد 
املــرأة ويــؤدي إلــى إحلــاق األذى بهــا مــن الناحيــة اجلســدية 
والنفســية واجلنســية وهــو جرميــة يجــب ان ُيعاقــب عليهــا كل 

ــرأة. ــف ضــد امل ــارس العن ــر أن مُي ــن ُيفك م
لــذا يجــب علــى املــرأة عــدم الســكوت عــن العنــف، ألن 
الصمــت يف كثيــر مــن األحيــان يكــون أبلــغ رســالة مــن املــرأة 
علــى اإلســاءة وإهانــة لكرامتهــا علــى ســبيل املثــال حادثــة 
عليهــا  وتعــدى  زوجهــا  هانهــا  التــي  اإلســماعيلية  عــروس 
َتقبلــت  لأســف  وهــي  النــاس  أمــام  الشــارع  بالضــرب يف 
الوضــع ورضيــت أن ُتهــان كرامتهــا وال تعــرف مــا نتيجــة هــذا 
الوضــع يف املســتقبل ألن حياتهــم ابتــدأت بالعنــف وســوف 
تكــون كغيرهــا مــن النســاء الاتــي يتعرضــن للعنــف وحياتهــن 
ــة ســوف ينتهــي  ــل ويف النهاي أمــا أن تنتهــي بالطــاق أو القت
الســيناريو أمــا يف محكمــة األســرة أو محكمــة اجلنايــات. 
ــف  ــف جســدي، عن ــا : عن ــف منه ــرة للعن ــواع كثي ــاك ان هن

نفســي، عنــف لفظــي، عنــف اقتصــادي.
العنــف اجلســدي وهــو يعتبــر ابشــع أنــواع العنــف الــذي 

مُيــارس ضــد املــرأة وهــو منتشــر يف اآلونــة االخيــرة التــي 
نســمع ونقــرأ عنهــا ممــا يزيــد مــن حــاالت القتــل، وهــو عنــف 
الــزوج ضــد الزوجــة وعنــف األب ضــد األبنــة وعنــف األخ 
ضــد االخــت وعنــف األبــن ضــد األم، وهــو ال ُيعتــرف بــه يف 
اإلســام والشــريعة اإلســامية وال ُيعتــرف بــه يف القانــون.
امــا العنــف النفســي فهــو مرتبــط بالعنــف اجلســدي ألنــه 
إذا تعرضــت املــرأة الــى عنــف جســدي فهــي ُتعانــي مــن آثــار 
ــاب أو عــدم ثقــة  ــة اكتئ ــى هيئ ــرة، وهــو يظهــر عل نفســية كثي

املــرأة بنفســها.
امــا العنــف اللفظــي وهــو شــتم املــرأة بألفــاظ بذيئــة او 
الســخرية منهــا أمــام النــاس وهــو األكثــر إنتشــاراً يف املجتمــع.
امــا العنــف االقتصــادي وهــو حتكــم الرجــل باملــرأة يف 
األمــور املاليــة وعــدم إمكانيــة املــرأة يف حصولهــا علــى املــال 

وعــدم مشــاركتها يف اتخــاذ القــرارات املاليــة.
املــرأة التــي تتعــرض للعنــف يجــب أن يســمعها املقربــن 
منهــا ويدعموهــا حتــى تســتمد قوتهــا منهــم ويشــجعونها علــى 

التحــرر مــن العنــف الــذي مُيــارس ضدهــا.
اإلنســان  حلقــوق  العامليــة  املنظمــات  أن  نذكــر  ودعونــا 

أطلقــت مبــادرات عديــدة لوقــف العنــف ضــد املــرأة فقــد 
خصصــت اجلمعيــة العموميــة لــأمم املتحــدة يــوم 2٥ مــن 
نوفمبــر مــن كل عــام يومــاً دوليــاً للقضــاء علــى العنــف ضــد 

املــرأة.
ــة الـــ  ويف مصــر أطلقــت وزارة التضامــن االجتماعــي حمل
16 يــوم ملناهضــة العنــف ضــد النســاء والفتيــات حتــت شــعار 
ــى 10 ديســمبر  ــن 2٥ حت ــداءاً م ــم أبطــال أســرتكم« إبت » انت
ــوم أيضــاً  ــوم العاملــي حلقــوق اإلنســان، وتق بالتزامــن مــع الي
ببــث رســائل وفيديوهــات توعيــة للمــرأة للتغلــب علــى العنــف 
عبــر صفحتهــا علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي ، وقــد 
اســتعرضت احلملــة قصــص ســيدات جنحــن يف التغلــب علــى 

العنــف ضدهــن.
حــول  املــرأة  حلقــوق  مصــر  يف  تقريــر  رصــد  مت  وقــد 
الســيدات الاتــي يتعرضــن للعنــف وقــد ذكــر التقريــر ان 
حوالــي ثمانيــة مايــن امــرأة تتعــرض للعنــف االســري مــن كل 
عــام، وقــد رصــد أيضــاً تقريــر حقوقــي عاملــي ان واحــدة مــن 

كل 3 نســاء تتعرضــن للعنــف اجلســدي واجلنســي.
يجــب أن ال ننســى ان املــرأة هــي نصــف املجتمــع ومتنــح 

ــة  ــذا يجــب ان ُتعامــل املــرأة معامل املجتمــع النصــف اآلخــر ل
حســنة كمــا كان رســولنا الكــرمي ُيعامــل املــرأة وكان شــديد 
معاملتهــا  وُحســن  باملــرأة  أوصانــا  وقــد  بالنســاء  العنايــة 
وبالعنايــة  بهــن  وصيتــه  يف  ورد  مــا  ذلــك  علــى  والدليــل 
بحقوقهــن واإلحســان إليهــن يف حجــة الــوداع حــن قــال : 
بأمــان اهلل«. فإنكــم أخذمتوهــن  النســاء  »فأتقــوا اهلل يف 

كمــا قالــت دكتــورة آمنــة نصيــر اســتاذ العقيــدة والفلســفة 
ــة  ــة للكرام ــه اهان ــرأة في ــف ضــد امل ــة األزهــر ان العن بجامع

وقتــل معنــى املــودة واحلــب مــن ِقبــل املــرأة للرجــل.
اذا كنــا نريــد ان ينتهــي العنــف ضــد املــرأة يجــب أن نقــف 
ــا ونســترد  ــاً مــع أي امــرأة تتعــرض للعنــف وان ندعمه جميع

لهــا حقهــا. ال للعنــف ضــد املــرأة.

البســيط  ثمنهــا  لهــا  االشــياء  ابســط  حتــي  ثمــن  لــه  حياتنــا  يف  شــيء  كل 
أن  تريــد  عندمــا  الســكن  ثمــن  تدفــع  انــك  البــد  تســكن  أن  تريــد  عندمــا  مثــال 
تــأكل البــد انــك تدفــع املقابــل لذلــك وهــذا متفــق عليــه مــن اجلميــع                                                                                        تلبــس او 
ولكــن مــا نــود أن نقولــه أن حياتــك االن واألمــان الــذي حتيــا فيــه ومجــرد أن  وجــودك 
ــم لــان تســديدها وبالفعــل  ــة ويت ــه ثمــن وضريب ــاه هــذا ل ــي قيــد احلي االن حــر وعل
ــت  ــا هــذا ، ان ــي يومن ــة حت ــي مــن هــذا الثمــن أو هــذه الضريب ــم اآلن ســدد الباق يت
تعيــش اآلن علــي حســاب شــهداء ميوتــون عنــك وعنــي حلمايتنــا مــن األعــداء أعــوان 
الشــيطان الذيــن يريدونهــا نــارا وال يريــدون ملصــر أن تتقــدم ولــو خطــوه واحــده نحــو 
األمــام فوجدنــا مــن ايــام قليلــه عناصــر ارهابيــه آخــري وبعــد فتــره مــن اختفائهــم عنــا 
يظهــرون بشــكلهم القبيــح مــره اخــري ويذهبــون ليدمــروا محطــه ميــاه. ولكــن جنودنــا 
البواســل كانــوا لهــم باملرصــاد ولــم يســتطيعوا إحلــاق اي ضــر باملحطــة ولكــن ذهــب 
بعــض هــؤالء البواســل شــهداء ودافعــوا هــم الضريبــة عنــا ولكــي تســتمر التنميــة 
يف ســيناء بــل ويف مصــر كلهــا  ذهبــوا الــي مثواهــم االخيــر وهــم أصحــاب فضــل 
علينــا ألنهــم بشــهادتهم يحفظــون لنــا كرامتنــا وعزتنــا التــي جنتهــد للمحافظــة عليهــا 
أمــام اجلميــع بــل ويعطونــا الفرصــة لنبنــي ونتقــدم وكل هــذا علــي حســابهم هــم 
ــا،  ــل مــن مصــر وعزته ــد الني ــا نقــاوم اي احــد يري ــي به ــروح الت ويعطــون القــدرة وال
ــي  ــم االن يعان ــاه أن العال ــاذا محطــه مي ــة ومل ــاذا يف هــذا الوقــت هــذه العملي ولكــن مل
ــا بعــض الــدول  ــاره ومشــاكل يف الغــذاء ويف توفيــره ورأين ــه جب مــن مشــاكل اقتصادي

الكبــري عجــزت عــن توفيــر الســلع ملواطنيهــا وهــذا األمــر الــي ايــن ســيصل ال يعلــم 
أحــد لــان وهــذا ترتــب عليــه ازمــه يف توفيــر الســلع الغذائيــة وازديــاد يف األســعار 
وبســبب قلــه املعــروض وقلــه املعــروض هــذا جــاء نتيجــة الزمــه كورونــا كمــا نعلــم 
وبســبب احلــرب الروســية األوكرانيــة ، ولكــن ذهبــت الدولــة املصريــة لتعــد محطــات 
ميــاه وارضــي لزراعتهــا لتحقيــق االكتفــاء الذاتــي مــن القمــح واحلبــوب حتــي ال نصــل 
الــي مــا وصــل إليــه غيرنــا ولكــن أعداءنــا يترصــدون خطواتنــا وال يرضيهــم أن مصــر 
حتقــق اكتفــاء ذاتــي مــن املــواد الغذائيــة بــل يريدونهــا دائمــا يف حالــه احتيــاج ولكــن 
علــي املصريــن جميعــا التكاتــف وان يعملــوا بجهــد وجــد حتــي نســتطيع أن نعبــر 
هــذه االزمــه علــي خيــر كمــا جــاءت الينــا ازمــه كورونــا يف كل مراحلهــا وخرجنــا منهــا 
ســاملن وغيــر متأثريــن بهــا وهــذا بســبب حكمــه احلكومــة والقيــادة السياســية التــي 
أدارت هــذا امللــف بنجــاح منقطــع النظيــر، ونحــن اآلن لنــا كل الثقــة يف احلكومــة 

ــدة  ــة الوحي ــه االكل ــه البطاطــس املحمــرة هي ــن لي عارفــ
البطاطــس  ؟!!  حبهــا  علــي  كلهــم  النــاس  اجتمــع  اللــي 
ــت بتبقــي عــادة مقرمشــة مــن  ــي يف الزي ــا بتتقل املحمــرة مل
بــرة و طريــة مــن جــوة عشــان كــدة ملــا حــد يعمــل معــاك 

موقــف ســخن اوي ماتعملهــوش وحــــش اوي ..
أيــوة حاسســه انــك زعـــــان منــه و خــد موقــف بــس خلــي 

قلبك ابيــــض و وطــــري »طيــــب يعني »
مش ناشف و سامــح عشان ربنا بيسامــح .

البطاطــس املحمــــرة تاقيهــا عنــد ماكدونالــدز ) فرينــش 
ــة :  ــول والطعمي ــاع الفــ ــد بت ــا عن فرايــس( و برضــه تاقيه

يعنــــي انــت كمــان خليــك زي » البطاطســــاية »
ماتتكبــرش علــي حــد وصاحــب كل الناس غنــــي او فقــــير 

- البطاطــــس املحمــــرة بتتقدم مع حاجات كتــــير 
مايونيــــز ▪ كاتــشب،صالــــصات مختلفــــة، و ســاعات 
ــس بتفضــل يف االخــر اســمها بطااااطــس  ــة ب كمــان طحين
مختلفــــة  بيئــــات  و  لثقافــــات  اتعرضــــت  مهمــا  -يعنــــي 

احتفــظ داميــا
بشخصيتــــك املســتقلة و طريقــة تربيتــك و خلــي النــاس 
هيــه اللــي تتاثــر بيــــك ..:(البطاطــــس كمــان ممكــن تبقــــي 
شيبســي و هــي اول حاجــة بنفكــر فيهــا ملــا بنحــس باجلــــوع 

و احنــا بــرة البيــــت
- ســاعد النــاس داميــــا و خليــــك اول واحــد ييجــــي علــي 
بالهــــم ملــا يقعــــوا يف مشكــــلة خليــك جــــدع زي »الشيبســــي 

“: البطاطــــس املحـــمرة لو اتهرســــت
بتبقــي كمــان طعمــــها حــــلو و ممكــن نسمــــيها »بطاطــس 

بيوريــــه« - مهــــما الدنيــا تــــهرس و تبهــدل فيــــك
خليــــك شــخص كويــــس و لذيــذ و طلــع للدنيــا لســانك و 

قــول »..انــا بطاطســاية بيوريــه.. » 
عشان تبقــي محبــوب من كل الناس خليــك بطاطــس .

احلجــاج  علــى  مقتصــرة  ليســت  احلــج  فوائــد  إن 
ــن  ــذا الدي ــكل مــن ينتســب له ــل هــي شــاملة ل فحســب، ب
فاجلميــع يف املنفعــة ســواء، وفــرض اهلل تعالــى احلــج 
ــة ليســت دينيــة فحســب،  لتحقيــق غايــات ومقاصــد جليل
بــل للحــج مقاصــد تربويــة ودنيويــة منها:تربيــة للمســلم 
علــى التــوازن يف حياتــه اليوميــة، فاإلســام ديــن عــدل 
واهلل  نفســه،  علــى  املســلم  مــع حقــوق  حتــى  ووســطية 
-عــز وجــل- ال يأمــر بأمــر فيــه ضــرر أو إجحــاف بــل 
كل أوامــره ونواهيــه تصــب يف مصلحــة عبــاده يقــول اهلل 
ــاٍم  تعالــى }..ِلَيْشــَهُدوا َمَناِفــَع َلُهــْم َوَيْذُكــُروا اْســَم اهللَِّ يِف أَيَّ

،} ْعلُوَمــاٍت..  مَّ
فاحلــج يجمــع بــن مصالــح الفــرد الدنيويــة مــن بيــع 
وشــراء وغيرهــا وبــن مقاصــد هــذه العبــادة مــن ذكــر 
وصــاة ودعــاء وغيــر ذلــك. - حتقيــق مبــدأ املســاواة، 
ويتجلــى ذلــك واضحــاً يف احلــج حيــث يجتمــع املســلمون 
واحــد  صعيــد  يف  ووطــن  ولــون  ولغــة  جنــس  كل  مــن 
لباســهم واحــد وعملهــم واحــد ومكانهــم واحــد ووقتهــم 
واحــد وحــدة يف املشــاعر ووحــدة يف الشــعائر وحــدة يف 
الهــدف ووحــدة يف العمــل ووحــدة يف القــول، وال فضــل 
لعربــي علــى أعجمــي وال لعجمــي علــى عربــي وال ألحمــر 
علــى أســود وال أســود علــى أحمــر إال بالتقــوى، فهــو دعــوة 
للتواضــع وهضــم النفــس لتعــرف حقيقــة هــذه الدنيا وأنها 
فانيــة وزائلــة. - التعلــق بــاهلل وحــده ونبــذ مــا ســواه مــن 
املعبــودات، ذلــك أن احلــج ُيؤصــل معنــى مهــم يف قلــب كل 
حــاج فمنــذ شــروع احلــاج يف بدايــة احلــج بلبــس مابــس 
اإلحــرام وهــو يؤكــد يف نفســه صلتــه بــاهلل وحــده ومرجعــه 
إليــه وأن ال معبــود ســواه ُيعَبــد بحــق فلــه يصــرف جميــع 
والقربــات. الطاعــات  بجميــع  يتقــرب  وإليــه  العبــادات 
وإذا تأملنــا باقــي املناســك مــن طــواف وســعي ووقــوف 
تؤكــد ذلــك  بعرفــة ورمــي اجلمــار وغيرهــا لوجدناهــا 
ــي  ــْل ِإنَّ َصاَِت ــى }ُق ــى وتؤكــد حقيقــة قــول اهلل تعال املعن
اِتــي هللِِّ رَبِّ اْلَعامَلِــَن {- تأصيــل  َوُنُســِكي َوَمْحَيــاَي َومَمَ

البشــر  نعــم اهلل علــي  أهــم  مــن  العــام هــو واحــد  املــال 
ســواء كانــوا مســلمن أو غيــر مســلمن وجعــل اإلســام للمــال 
اخلــاص عنايــة وقداســة ويف املقابــل لــم يغفــل عــن حرمــت املال 
العــام واعتنــي اإلســام باملــال العــام وحــرم االعتــداء عليــه حتى 
لــو بشــيء بســيط واملــال العــام أشــد خطــرا وأكثــر حرمــه مــن 
املــال اخلــاص الن الــذي يســرق مــن املــال العــام فكأمنــا يســرق 
مــن األمــة كلهــا ولقــد شــدد النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم يف 
أمــر املــال العــام تشــديدا قــل ناظريــه يف أمــر مــن األمــور وصــل 
األمــر إلــي حــد نهــي العامــل واملوظــف عــن أخــذ مــا ليــس لــه 
حــق فيــه ولــو كانــت أبــره أو ورقــه ولكــن املــال العــام أصبــح يف 
زماننــا مبــاح عنــد كثيــر مــن النــاس ولكــن النبي صلــى اهلل عليه 
وســلم شــدد علــي خطــورة املــال العــام تشــديدا كبيــرا وصــل اي 
حــد أن املــوت والشــهادة يف ســبيل اهلل حتــول بــن العبــد وبــن 
املســألة أو العقوبــة مبعنــى اخــر لــو أن الســارق مــات يف ســبيل 
اهلل ال يعفــي مــن املحاســبة أو العقــاب لقــد تفشــي يف النــاس 
أشــياء وصــور محرمــه تخــص املــال العــام كالــذي يســتخدم 
هواتــف املصلحــة أو الشــركة يف قضــاء حاجاتهــم الشــخصية 
كالــذي يســتعمل الهواتــف يف االتصــال علــي أهلــه وأقاربــه 
واصدقائــه وال يعلــم أن هــذا العمــل محــرم وأن هــذا يعتبــر 
تعــدي علــى املــال العــام وأيضــا اســتخدام امليــاه والكهربــاء 
يســرق  كالــذي  الدولــة  مــن ممتلــكات  وغيرهــا  واحلواســب 
الكهربــاء بحجــة أن فاتــورة الكهربــاء مرتفعــة وأن هــذا الفعــل 
مبــاح يف ظــل تلــك الظــروف وأيضــا مــن يســتعمل الكهربــاء 
املحمولــة  الهواتــف  شــحن  يف  الشــركة  أو  املصلحــة  داخــل 
وســرقة امليــاه واهدارهــا يف غســيل الســيارات ورش الشــوارع 
ويعتبــر هــذا الفعــل عاديــا لكــن احلقيقــة أن هــذه األفعــال 
محرمــه يف جميــع الكتــب الســماوية وتعتبــر تعــدي اخــر علــي 
املــال العــام وكذلــك اســتخدام الســيارات التابعــة للمصلحــة أو 
املؤسســة أو جهــة العمــل ويظــن العامــل أنهــا ملكيــة خاصــة 
أو املؤسســة يف قضــاء  أو مــن يســتغل عامــل املصلحــة  لــه 
ــه حراســة هــذا  ــول الي ــكل شــخص موك ــه الشــخصية ف حاجت
املــال كالــذي يحــرس حديقــة أو مزرعــة فيــأكل منهــا ويهــادي 

ــا  ــه؟ مــن من ــا حقــق طموحات ــه؟ مــن من ــق أحام ــا حق مــن من
حقــق الســعادة؟

 كل هــذه تســاؤالت نظــل نســألها ألنفســنا، منــا مــن يجــد 
اإلجابــة ومنــا مــن ال يجدهــا.

هنــاك فــروق فرديــة بــن البشــر يف مــدى قناعــة كل إنســان يف 
حتقيــق وعــدم حتقيــق مــا يتمنــاه ...!  
ما الذي نتمناه لتحقيق احامنا؟  

ــدون  ــا ب ــش فيه ــاة كرميــة بســيطة نســتطيع العي ــى حي - نتمن
تعقيــدات.

- نتمنى الصحة والستر من اهلل -سبحانه وتعالى- 
- نتمنى أن نتعلم كب ُنَعلِّم.

- نتمنــى أن جنــد مــن يشــبهنا ويفهمنــا حتــى نســتطيع أن نكمــل 
مــا تبقــى مــن حياتنــا دون مشــاحنات ألن مــا تبقــى مــن العمــر 

ليــس أكثــر مــن مــا قــد مضــى.
ما الذي نتمناه لتحقيق طموحاتنا؟

- نتمنــى الوصــول إلــى أعلــى درجــات الطمــوح وهــذا ليــس 
ــد مــن التحــدي  ــه الب ــد حتقيق ــا وعن ــاً، أن تكــون طموحــاً ومل عيب
حتــدي  املعرقلــة،  األشــخاص  بعــض  حتــدي  أنواعــه  بجميــع 
الهــدف  إلــى  للوصــول  الصنــدوق  خــارج  بالتفكيــر  الظــروف 

املنشــود، 
ال ميكــن أن حتقــق طموحــك إال بالتعــب واالجتهــاد والعمــل 

الــدؤوب واملثابــرة يف حتقيــق حلمــك وطموحــك.
ما الذى نتمناه لتحقيق السعادة؟

السعادة .. يف الرضى
السعادة .. يف الكلمة الطيبة 

السعادة .. يف االكتفاء بالنفس دون االحتياج
السعادة .. يف التأكد من اختياراتك

السعادة .. يف التغافل وعدم الوقوف على أدق التفاصيل
أن  دون  ويفهمنــا  يشــبهنا  مــن  مــع  احليــاة  يف   .. الســعادة 

بكلمــة  نتحــدث 
السعادة .. يف الضمير البد وأن يكون حي

لوجــود  حتتــاج  ال  تتخيلــوا  ممــا  أبســط  ســادة  يــا  احليــاة 
تعقيــدات، تبســموا يف الوجــوه، اجعلــوا ضحكاتكــم مــن القلــب 
صادقوهــم  تعلمتمــوه،  مــا  أوالدكــم  علمــوا  وراءه،  مــن  وليــس 

ــل وســنخرج منهــا  ــة ب ــا هــذه االزمــه العاملي ــر بن ــادة السياســية انهــا ســوف تعب والقي
اكثــر قــوه وأكثــر صابــه ولــن يســتطيع عــدو او ارهابــي أن يثنــي عزميتنــا وعــن ســيرنا 

يف ســبيل التقــدم واالرتقــاء مبصــر.
ولكــن البــد أن الشــعب املصــري االصيــل أن يعلــم جيــدا هنــاك نــاس يدفعــون الثمــن 
والثمــن يكــون حياتهــم فابــد مــن االحتمــال والصمــود والصبــر بــل والعمــل والكفــاح بــكل 
مــا اتينــا مــن قــوه حتــي تعبــر بادنــا هــذه االزمــه والتــي تأثــر بهــا كل العالــم ولكــن مصــر 
ــا وحدهــا وســتكون  ــا ومــن أجله ــون مــن أجله ــب وبفضــل رجــال يعمل ســتعود وعــن قري
اكثــر قــوه وصابــه عــن ذي قبــل وحتيــا مصــر ام الدنيــا والتــي ســوف تســتطيع أن تكــون 
ــا  ــا  البــد أيضــا أنن ــم انــت وان ــا كمــا حتل ــا ولكــي يصبــح وطنــك هكــذا اد الدني اد الدني
نعلــم اننــا علينــا ضريبــه وعلينــا دفعهــا وهــي مزيــد مــن العمــل والعــرق والكفــاح والصمــود 
ونأخــذ االمــر وكأنــه حتــدي أمــا أن تكــون مصــر أو ال تكــون وال يجــب أننــا ننصــت الــي 
أعــداء الوطــن الذيــن يشــككون يف كل شــيء ويف كل جنــاح تصنعــه الدولــة املصريــة وجنــد 
أن ســياده الرئيــس أيضــا بنفســه يدفــع الضريبــة مــن احتمالــه وصبــره علــي قليلــي الفهــم 
وقليلــي املســؤولية الذيــن يروجــون للــكام الهــدام وهــم ال يفهمــون مــاذا يقولــون ويدفــع 
ضريبــه اخــري وهــي العمــل ليــل مــع نهــار ألنــه يأخــذ مائــة مليــون مصــري يف قلبــه 
يعمــل علــي راحتهــم وتوفيــر حيــاه كرميــة لهــم بــل وحمايتهــم وتوفيــر الغــذاء ويســعي بــأن 
يجعــل مصــر لديهــا اكتفــاء ذاتــي مــن جميــع املنتجــات الزراعيــة فندعــو لــه أن اهلل يســدد 
خطــوه ويعطيــه النجــاح حتــي يخــزي أعــداء الوطــن املتربصــن بنــا ، علينــا أن نقــدم مزيــد 
مــن اإلنتــاج ومزيــد مــن العطــاء ومصــر تســتحق الكثيــر والكثيــر منــا، يوجــد مــن يقــدم 
حياتــه كلهــا مــن أجلهــا وهــي تســتحق أننــا جميعــآ أن نضحــي بأرواحنــا فــداء لهــا ولكــن 
ليــس مطلــوب مــن كل منــا تقــدمي حياتــه لهــا بــل مطلــوب إن جنتهــد يف بناءهــا علــي 
قــدر اســتطاعتنا كل منــا يف عملــه، ومطلــوب أن نكــون مخلصــن لهــا وأمنــاء مــن نحوهــا 
وعاشــت مصــر وعــاش شــعبها االصيــل وحتيــه مــن عمــق القلــب الــي أرواح االبطــال 
الذيــن ضحــوا بحياتهــم ألجلهــا، وحتيــه لســياده الرئيــس الــذي احتمــل ومــازال يحتمــل 
مــن اجلهــا والــي كل مصــري يضــع مصــر ومصلحتهــا نصــب عينيــه قبــل أن ينطــق بكلمــه 

وحتيــا مصــر حتيــا مصــر حتيــا مصــر. 

أشــكرك يــا رب يــا مــن أعطيتنــي نعــم كثيــرة.. أشــكرك 
علــي كل جتربــة ألن التجربــة تنشــأ صبــرا وقــوة. فيــارب 
اطلــب اليــك أن تعطينــي هــذه القــوة العظيمــة لكــى تتغلــب 
وانتصــر علــي كل اآلالم وســاعدني علــي احتمــال كل شــيء 
بصبــر وحــب لكــى اعــول كل مــن يحتــاج منــى اى خدمــة.. 
قوينــى يــارب علشــان ليــس لــي معــن وال ســند إال انــت 
ــة  ــدك حنون ــت ي ــي، ولكــن ان ــك بإرادت ــا بعــدت عن ــارب ان ي
ال ترفضنــى وال تتركنــي.  انــا ابنــك.. بخطايــاي ابنــك.. 
بذنوبــي برضــه ابنــك..  وأنــا وحيــد ماليــش غيــرك ارمى كل 
حمولــي وهمومــي علــي اكتفــاك.. خليــك جنبــي ومتســبنيش 
ــا  ــى ي ــوا إل ــي تعال ــت قوتل ــارب.. مــش ان ــك ي ــوى بي ــا بتق ان
جميــع املتعبــن وثاقلــي األحمــال وانــا اريحكــم؟  فأنــا حملــي 
ــرك احتمــى  ــي ســند ومعــن ماليــش غي ــت ل ثقــل أووى وان
يف صــدرة..  فأنــت فيــض مــن احلنــان.. مــد ايــدك وإنقــاذ 
اهلــي مــن املــرض وســاعدني علــي اخلدمــة لكــى أكــون 
معــك.  ألنــى ال أريــد شــيئا علــي األرض ســواااااااك. لــك 

ــارب. ــة ي كل املجــد والعــزة والبرك

مبــدأ ) إمنــا املؤمنــون إخــوة (، فحينمــا يقصــد احلجــاج 
ــى  ــاً واحــداً يف وقــت واحــد عل ــا مكان ــاد الدني مــن كل ب
هيئــة واحــدة ويــؤدون منســكاً واحــداً يتحقــق يف النفــوس 
أخــوة الديــن التــي جمعتنــا ينــادي كل أخ أخــاه ويحاكيــه 
متذكــراً تلــك األخــوة التــي عاشــها أصحــاب النبــي -صلــى 
اهلل عليــه وســلم- والتــي كانــت مــن أول األعمــال التــي 
قــام بهــا حــن قــدم املدينــة مهاجــراً فآخــى بــن املهاجريــن 
واألنصــار فتحقــق بذلــك أخــوة الديــن. -التعــارف، ففــي 
احلــج يتحقــق ذلــك املعنــى الرفيــع كمــا أخبــر اهلل بذلــك 
ــن ذََكــٍر َوأُنَثــى  ــاُس ِإنَّــا َخلَْقَناُكــم مِّ َهــا النَّ فقــال تعالــى }َيــا أَيُّ
ِعنــَد  أَْكَرَمكُــْم  ِإنَّ  ِلَتَعارَُفــوا  َوَقَباِئــَل  ُشــُعوبًا  َوَجَعلَْناُكــْم 
اهللَِّ أَْتَقاُكــْم ِإنَّ اهللََّ َعِليــٌم َخِبيــٌر{ وإن اختلفــت اللغــات 
واألوطــان واملشــارب فالتعــارف مــن أكبــر أســباب األلفــة 

بــن أهــل اإلســام.
- غــرس كثيــر مــن الصفــات واألخــاق احلميــدة، فاحلــج 
معالــي  علــى  النفــس  تربيــة  وميــدان  األخــاق  مدرســة 
األخــاق والتباعــد والتجــايف عــن ســيء األخــاق ورديئهــا. 
- املداومــة علــى العبــادة، ومــن أبــرز مــا يجنيــه احلــاج مــن 
وهــو  احلــج  بعــد  العبــادة  يف  واإلســتمرار  الــدوام  حجــه 
ــام  ــول العمــل، فاحلــاج يف خــال هــذه األي ــى قب عامــة عل
القائــل يتنقــل مــن عبــادة إلــى عبــادة فمــا أن تنتهــي عبــادة 

ــادة أخــرى، ــدأ عب إال وتب
وعلــى  العبــادة  علــى  النفــس  تتربــى  األعمــال  وبهــذه 
التنقــل بــن العبــادات تقربــاً إلــى اهلل وأنســاً بــه فتنقلــب 
ــق  العــادات إلــى عبــادات وبــذا يتحقــق مقصــد وحكمــة خل
اهلل لأنــس واجلــن كمــا قــال تعالى:}َوَمــا َخلَْقــُت اجْلِــنَّ 
نــَس ِإالَّ ِلَيْعُبــُدوِن{ . - التعــود علــى االنضبــاط واعتيــاد  َواإْلِ
النظــام، فاحلــج يف شــهر ذي احلجــة وصيــام رمضــان يف 
شــهر رمضــان ومواقيــت الصــاة يف وقــت محــدد معــروف 
ــي املســلم  ــة ترب ــك هــي منظوم ــادات فتل ــن العب ــا م وغيره
علــى أن يكــون منضبطــاً يف حياتــه ويــزداد ذلــك حينمــا 
يكــون يف أيــام فاضلــة كأيــام احلــج يتنقــل فيهــا احلــاج 
مــن عبــادة إلــى عبــادة ليعــود املســلم نفســه علــى أن يكــون 
م شــهر احلــج عــن شــهره وال يــوم عرفــة  منضبطــاً فــا يَقــدِّ
عــن يومهــا وال الرمــي عــن وقتــه وال الطــواف عــن موعــده، 
فمواقيــت العبــادة يف احلــج منضبطــة فــا ميكــن أن يؤخــر 
بعضهــا وال يقدمهــا ولــو لثوانــي وهــي دعــوة ألن يتميــز 
املســلم عــن غيــره بانضباطــه يف مواعيــده وأعمالــه فيعتــاد 

االنضبــاط يف حياتــه كلهــا ومــع اآلخريــن.
أشــرفها  ومــا  مقاصــد  مــن  أعظمهــا  فمــا  وختامــاً: 
حجــه  بعــد  احلــاج  ميثلهــا  نبيلــة  غايــات  مــن  وأعاهــا 
املوســم  هــذا  مــن  أجمــع  اإلســام  أهــل  بهــا  ويســتنير 
العظيــم، وامليــدان الفســيح امللــيء بتلــك املقاصــد والغايــات 

والنبيلــة. اجلليلــة 

بهــا أقاربــه واصدقائــه وال يبالــي بحرمــة هــذا األمــر العظيــم 
الــذي ذكــره القــرأن الكــرمي والرســول صلــى اهلل عليــه عندمــا 
قــال ســيأتي علــي النــاس زمــان ال يبالــي بــه املــرء مــن حــال 
أخــذ أم مــن حــرام حتــي وأن كان هــذا العمــل بســيطا فهــو 
عنــد اهلل عظيــم ال يجــوز ملســلم اســتغال الفقــر واحلاجــه أو 
ظــروف واحــداث مريــره وصعبــه متــر بهــا البــاد حجــه لســرقة 
ــع يجــب احلفــاظ  ــع وحــق للجمي ــه مــال اجلمي ــام ألن ــال الع امل
عليــه وعــدم العبــث بــه ألنــه ملــك لأجيــال القادمــة ولأبنــاء 
ــة ســليمه وصحيحــه  ــام بطريق ــال الع ــاد فاســتعمال امل واالحف
خلدمــة العمــل ال يترتــب عليــه أي ذنــب أو معصيــه مــادام 
ــام  ــال الع ــوع يف امل هــذا االســتخدام يف مصلحــة العمــل واملمن
عــدم اســتعماله واســتغاله ألغــراض شــخصيه ومنافــع خاصــة 
ويجــوز اســتعمال املنافــع العامــة 0واملــال العــام متمثــا يف تلــك 
املنافــع العامــة يف حــدود معينــه تخــدم القائمــن علــي العمــل 
كاملــاء يف حالــة الوضــوء للصــاة وري األشــجار واســتخدام 
الســيارات يف إطــار العمــل وغيرهــا مــن هــذه األعمــال لكــن 
املمنــوع هــو إتــاف وتخريــب هــذه املنافــع كالعبــث باحلمامــات 
العامــة وأتــاف األشــجار واســتهاك الكهربــاء بطــرق ملتويــه 
وغيرهــا مــن األعمــال وذلــك مــن أجــل احلفــاظ علــى تلــك 

ــاء واالحفــاد. املنافــع لينعــم بهــا األبن

وعلموهــم أن احلريــة لهــا حــدود، بثــوا فيهــم الثقــة بالنفــس حتــى 
ــون مشــاكلهم  ــف يواجه ــاة، علموهــم كي ــة احلي يســتطيعوا مواجه
ــق  ــال خلل ــال ألجي ــة، كل هــذا رســالة أجي ــول بعقاني وإيجــاد حل
جيــل واٍع صــادق لديــه حــث وضميــر يقــظ يعتمــد علــى نفســه 

ويســتطيع خلــق جيــل صالــح لوطنــه ولنفســه. 
تعلمنا أن احلب واالحترام شعور ال يتجزأ ..

تعلمنا أن نزرع لكي نحصد.
عندمــا نتحــدث عــن األحــام والطمــوح والســعادة ســوف جنــد 
أن جميعهــم هــدف والســعي إليهــم مطلــب لــكل إنســان، مــن منــا 
ال يحلــم بالســعادة والطمــوح؟  مــن منــا ال يتمنــى أن يســعد بحلمــه 

وطموحــه؟  ومــن منــا لــم يطمــح لتحقيــق احللــم والســعادة؟
 احلموا وحققوا احللم .. 

اسعدوا وحققوا السعادة ..
اطمحــوا وحققــوا الطمــوح ..  لكــي نصــل إلــى كل مــا هــو مفيــد 

ألنفســنا ولغيرنــا، منــذ زمــن كان كل جيــل لــه احامه البســيطة.  
أذكر الشخصية الوطنية .... مصطفى كامل 

ال يأس مع احلياة ... وال حياة مع اليأس 
ــم والطمــوح  ــى احلل ــال تعيــش عل ــال وراء أجي ــراً ... أجي وأخي

ــق الســعادة. لتحقي

متى ينتهي العنف ضد املرأة ؟! 
بقلم - 

جنالء فاروق

ريبة الضَـّ

خليـــك زي البطاطــس

احلـج ومقاصده التربوية املال العام بني املباح واملمنوع

مخـالفُة الشَّرع والقانون من أجـل المال 

أجـياٌل تذهب ... وأجـياٌل تأتي

 أصبحنــا اليــوم ُنعانــى مــن مشــاكل اجتماعيــة كثيــرة يف مجتمعنــا املصــري، 
وحقيقــة األمــر أن أغلــب أفــراد املجتمــع يقومــون بحــل هــذه املشــاكل بطــرق غيــر 

شــرعية للتعايــش معهــا والتغلــب عليهــا.
ومــن هنــا ســوف نلقــي الضــوء علــى مشــكلة »طلب الطاق مــن أجل احلصول 
علــى معــاش الوالــد أو الوالــدة ثــم العــودة مــرة أخــرى بطريقــة غيــر شــرعية« 
حيــث انتشــرت هــذه املشــكلة بشــكل ُماحــظ آخــر فتــرة يف املجتمــع املصــري، 
وتغيــرت معهــا عــادات وتقاليــد وأخاقيــات الشــعب املصــري، فمــن املعــروف عن 
املصريــن النخــوة واجلدعنــة والتديــن، وكل ماحتملــه الصفــات اجليــدة، إال أن 
بعــض األمــور تبدلــت وأصبــح الشــعب منقســم إلــى نصفن:نصــف ظــل كمــا هــو 
ــه. والنصــف اآلخــر  ــره وتدين ــده، وضمي ــه، وتقالي ــه وعادات متمســك بأخاقيات
تبدلــت أحوالــه وتغيــرت حياتهــم يف يــوم وليلــة مــن أجــل شــيء مــادي أال وهــو: 
ــى  ــا عل -   »جمــع األمــوال« بغــض النظــر عــن كيفيــة احلصــول عليــه، وجميُعن
ــى املــال، وأن العيــش  ــاس لديهــم احلاجــة إل ــب الن ــم أن يف هــذا الوقــت أغل عل
أصبــح صعبــاً، ولكننــا علــى علــم أيضــاً أن احلــرام ســيظل حرامــاً، ولكــن بعــض 
النــاس يفعلــون اجلرميــة وبعــد ذلــك يحللــون ارتكابهــم لهــذا الفعــل، بــل ويقتنعــوا 
بهــذا التحليــل ويتعايشــوا معــه ..  فنجــد أمثلــة كثيــرة علــى هــذه املشــكلة، 
ففــي األغلــب تلجــأ العديــد مــن الســيدات عقــب وفــاة والدهــا الســتخدام حيلــة 
الطــاق الصــوري، رغــم اســتمرارها يف اإلقامــة مــع زوجهــا وذلــك لضمــان 
احلصــول علــى معــاش والدهــا لتكــون أمــام أجهــزة الدولــة مطلقــة رســمياً وهــي 
يف احلقيقــة متزوجــة، ولكــن بطريقــة غيــر رســمية وهــي » الــزواج العــريف« 
...دعونــا ننظــر إلــى وجــود أطفــال يف هــذه األســرة... مــاذا ستنشــأ هــؤالء 

األطفــال؟ يف وجــود أب وأم غيــر متصاحلــن مــع أنفســهم وخادعــن للقانــون، 
ــى  ــر مــن هــذا، وهــذا يرجــع إل ــال أكث ســوف جندهــم فيمــا بعــد يقومــون بأفع
التنشــئة غيــر الســوية مــن قبــل األهالــي، ومــع انتشــار هــذه املشــكلة تعــددت آراء 
النــاس حــول هــذه املشــكلة، ومــن خــال حــواري مــع بعــض النــاس حــول وجهــات 

نظرهــم فــى هــذه املشــكلة، 
ــكاب  ــا صحيحــاً أم ال؟ وهــل يجــوز ارت ــا؟ وهــل هــذا فع ــع له ــا الداف - وم
هــذا الفعــل مــن أجــل املعــاش مــع اســتمرار الــزواج أمــام النــاس بطريقــة غيــر 

شــرعية؟ 
فبعــض النــاس رحبــوا بهــذا الفعــل وجعلــه لــه أســبابه اخلاصــة التــي تدفــع 
الســيدات والرجــال القيــام بهــذا الفعــل ، وهــو أن :-    »املعــاش« مــا هــو 
األمــوال مــن حــق األب واألم وبعــد الوفــاة فهــي مــن حــق االبنــة أو االبــن حتــى لــو 
متزوجــون، فهنــاك الكثيــر مــن املتزوجــون وهــم أشــد احلاجــه للمــال، كمــا قامــوا 
هــؤالء النــاس بتحليــل آرائهــم وهــو إن مــن يقومــون بهــذا الفعــل لــم يخبــروا 
أحــد مــن النــاس، ولكــن بيتــم الطــاق أمــام القانــون فقــط وأمــام النــاس مازالــوا 
ــن اإلســامي إشــهار وهــذا  ــزواج يف الدي ــل إن ال ــرروا هــذا الفع متزوجــون، وب
مــامت أمــام النــاس. وجنــد علــى النقيــض متامــاً بعــض النــاس أل يعجبهــم هــذا 
الفعــل ومســتأين مبــن يقومــون بهــذا ألى ســبب مــن األســباب ولديهــم أســبابهم 
ــزواج العــريف  ــن ، ألن ال ــون وللدي أيضــا، وهــو إن هــذا الفعــل يعــد خــداع للقان
محــرم فــى الديــن اإلســامي ، وال يجــب اخلــداع فــى أمــر مهــم مثــل هــذا ، 

فاالحتيــاج املــادي لــه طــرق متعــددة للتخلــص منــه ومــن هــذه الطــرق:  
_ البحــث عــن وظيفــة مــن قبــل الــزوج أو الزوجــة بــدال مــن التفكيــر الســهل 

والســريع، ألرتــكاب هــذا الفعــل.
وســوف نقيــس هــذا الفعــل علــى ســيدة أرملــة تقــوم بالــزواج بعــد فتــرة، ولكــن 
فــى الســر خوفــاً منهــا علــى خســارة املعــاش ، ولكــن عنــد قيامهــا بهــذا ســوف 

تخســر ضميرهــا أمــام نفســها. 
فالــزواج مــن حــق اجلميــع ،ولكــن اخلــداع والكــذب أمــر ُيحاســب عليــه 
القانــون، فأصبحنــا نعيــش يف مجتمــع ســاد فيــه اخلــداع وعــدم املســئولية جتــاه 

اآلخــر، بــل جتــاه النفــس أيضــاً.
ــن اإلســامي إن  ــن مــن هــذا الغعــل : فأوضــح الدي ــا موقــف الدي  وأوضحن
هــذا العمــل حــرام وإن املعــاش التــى تأخــذه الزوجــة ُســحت ألن مــن شــروط حــل 
املعــاش لهــا أن تكــون إمــا مطلقــة ظاهــراً وباطنــاً أو أرملــة ، كمــا أكــدت جلنــة 
ــورق للحصــول  ــى ال الفتــوى مبجمــع البحــوث اإلســامية إن طــاق الزوجــة عل
علــى املعــاش أمــر غيــر جائــز ، مــادام الــزواج مســتمر فــى حقيقتــه ، فضــا علــى 
أن الشــرع أمــر بالكســب احلــال، وحــذر مــن الكســب اخلبيــث لقولــه تعالى:بســم 
الَباٍطــٍل إاٍل  اهلل الرحمــن الرحيــم »َيــا أَيَهــا الَّذيــَن أََمُنــوا ال َتأُْكلـُـوا أَْمَواَلكـُـْم بَيَنكـُـْم ٍبٍ

ــارًَة َعــْن َتــَراٍض ٍمٌنكـُـْم » صــدق اهلل العظيــم. أَْن َتكـُـوَن جٍتَ
وأوضــح القانــون املصــري إن عــدم توثيــق الــزواج العــريف لغــرض احلصــول 
ــون ألنهــا تأخــذ مــاالً ال يحــل أخــذه وألن  ــى القان ــل عل ــى املعــاش يعــد حتاي عل

ــة أباحــت صــرف املعــاش بضوابــط معينــة. قوانــن الدول
وفــى نهايــة مقالــي علينــا وعلــى مــن يقومــون بهــذا الفعــل التفكيــر الصحيــح 
قبــل القيــام بهــذا، وأن يتأكــدوا متامــاً أن اخلــداع ليــس وســيلة للحصــول علــى 
األمــوال بهــذه الطريقــة، فهنــاك طــرق أخــرى كثيــرة فــا يوجــد أفضــل مــن 
احلــال بــكل مــا تعنيــه الكلمــة مــن معنــى، لذلــك علينــا أن نراجــع تفكيرنــا جيــداً 
خاصــة يف األمــور التــى تشــبه ذلــك، وأن نستشــير أهــل الديــن والعلــم فهــم علــى 

معرفــة، وأن نبتعــد عــن أي فعــل يحتمــل الشــك.
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يوليو  ٢٠٢٢م

 بقلم - 
صالح 

ابوزينة 

 بقلم - 
محمد 
سنوسي

بقلم - 
هناء علي 

راعية العلم يف مصرالسـعادة هي قرار شخصي 

وباء النرجسية

الســعادة قــرار شــخصي ؟ كــم مــرة كنــت تعتقــد أن هــذا 
اليــوم قــد يكــون مؤســًفا متاًمــا ألنــه فجــر األمطــار أو فجــأة 
ذلــك  لــك  حــدث  لقــد  بالتأكيــد  رمــادي؟  لونــه  أصبــح   ،
ــه ، يف يــوم مــن احلــرارة  نفــس الشــيء الــذي ميكــن أن نقول
الشــديدة يف يــوم تأخــرت فيــه الســاعة ؛ يبــدو أننــا علــى 
ــر  ــى بالنســبة لألشــياء األكث ــس حت ــرض التعي اســتعداد لنفت
تافهة.تعتقــد أن هــذا اليــوم يكــون بائســا بحــدث معــن، ولكــن 
لكــن الســعادة هــو اختيــار شــخصي، ميكننا أن جند الســعادة، 
ــاة. هــل  ــه يف احلي ــوق إلي ــا نت ــا كل م ــن لدين ــم يك ــو ل ــى ل حت
ميكــن أن تخبرنــي أن هــذا موقــف متطابــق ، فقــد يبــدو األمر 
ــًدا ، أال  ــك جي ــا ذل ــن إذا رأين ســخيًفا بالنســبة للبعــض ، لك
تربــح أكثــر مــن كونــك إيجابًيــا أكثــر مــن كونــه ســلبًيا؟?تقرر 
أن تكــون ســعيدا ،ميكننــا أن نكــون ســعداء بعــد أن نتخــذ 
قــرارًا بالســعادة، عندمــا نفتــرض أنــه ضــد كل مــا قــد يحــدث 
، ســيكون هنــاك دائًمــا شــيء مهــم ، يحفزنــا ، ويســعدنا ، 
و »إلــى حــد مــا« أفضــل مــن ال شــيء ، أو ال ،إنهــا أوقــات 
ــام واحلــب  ــا منــر األي متشــنجة، احلســابات ميكــن أن جتعلن

ــا التفكيــر فيــه حتــت الســيطرة. ليــس شــيئًا ميكنن
احلــب هــو مــا ميكــن أن يســبب لنــا معظــم التعاســة. إمــا 
ألننــا نشــعر بأننــا نســيء فهــم ذلــك الشــخص الــذي نحبــه ، 
أو ألننــا أدركنــا أن الوقــت ميــر وال جنــد أن »نصــف برتقالــي« 
ال يوجــد شــيء مــن هــذا القبيــل ، والشــعور بالوحــدة هــو 
ــا الشــعور بالوحــدة يف  ــاً ، وميكنن ــا وضعــه جانب شــيء ميكنن
وســط احلشــد ، ولكــن ميكننــا العمــل علــى الشــعور باالكتمــال 

مــن خــال استكشــاف أنفســنا.
نحــن ســعداء كمــا نريــد أن نكــون الســعادة هــي موقــف إنــه 
ألمــر مدهــش كــم يؤثــر عقولنــا يف مشــاعرنا. عندمــا نقــرر 
تغييــر مــا هــو مفقــود يف عاقاتنــا ، عندمــا نقــول بصراحــة 
أن احلــب شــيء معقــد أو أنــه يجــب علينــا أال نحــاول تغييــر 
أي شــخص ســوى احلــب ألننــا جنــد فيــه بالفعــل ســعادتنا 
اخلاصــة ، بــل عندمــا نقتــرب مــن الســعادة.عندما نتمكــن 
مــن االبتســام حتــى عندمــا تســوء األمــور ألنــه يف الواقــع كل 
شــيء مييــل يف مرحلــة مــا للتغييــر، لقــد حققنــا بالفعــل طفــرة 
لتشــعر بالســعادة. إذا وصلــت الســعادة ، ملــاذا نصــر علــى 
إيجــاد عيــوب يف احليــاه أو االشــخاص التــى نتعامــل معهــا؟ 
عندمــا نفكــر يف نقــاط الضعــف اخلاصــة بنــا ، ميكننــا أن 
نواجــه حقيقــة أنــه ال يوجــد أحــد مثالــي وذاك ميكننــا أن 
ــى الســعادة ، فلمــاذا  ــم تأت ــوب.وإذا ل نكــون ســعداء مــع العي
نحــاول أن نشــعر باحلــزن الســعادة حتــدث مثــل كل شــيء 
ــر مــن  ــا أن ننظــر أكث ــر متوقــع ، رمبــا ينبغــي لن ، بشــكل غي
حولنــا. يف بعــض األحيــان ننظــر دون إدراك ، ومــا نبحــث 

عنــه قــد يكــون أقــرب ممــا نعتقــد.
اختــرت أن أكــون ســعيدا اليــوم ، فجــر اليــوم الرمــادي 
ــي ، عــادة مــا  ــه ال يوجــد شــيء أســوأ. يف حالت ، وأعتقــد أن
يكــون اخلريــف هــو أفضــل الفصــول. علــى الرغــم مــن أننــي 
أعتــرف بذلــك ، يف بعــض األحيــان أســتيقظ احلنــن إلــى 
املاضــي، لدينــا دائمــا بعــض الذاكــرة أو بعــض اخلســارة التــي 
يبــدو أن يوًمــا بــدون شــمس يحــاول أن يذكرنــا. لكننــي ال 
أفعــل ذلــك عــادة بعــد اآلن، فهمــت منــذ بعــض الوقــت أننــي 
أســتطيع أن أبتســم وأقبــل اليــوم الــذي اقترحتــه، العديــد مــن 
األشــياء التــي ســتمنحنا الســعادة ، فقــط توقــع منــا أن نقــرر 

أن نعيــش فيهــا ...
الســعادة هــي يف أذهاننــا أكثــر ممــا يف قلوبنــا. علينــا أن 
ــا أن نعيشــها كمــا هــي  ــاة ... علين ــا للحي نغيــر طريقــة رؤيتن
ألنــه ســيكون هنــاك دائًمــا مــا يجعلهــا أفضــل ، حتــى لــو كنــت 

تصــر علــى االعتقــاد بأنهــا ال ...
يجــب أن تــزرع الســعادة يف أذهاننــا وتكــون علــى اســتعداد 
لتكــون ســعيدا. موقفنــا أساســي. نعتقــد أننــا ميكــن أن نكــون 
ســعداء والبــدء يف مراقبــة التفاصيــل الصغيــرة التــي حتيــط 

بنــا ســوف تســاعدنا.
ليــس فقــط يــوم واحــد للعيــش فيــه ، أليــس كذلــك مــا 
يكفــي مــن الســعادة? ملــاذا ال تبــدأ بالســعادة اآلن? اختــرت 
أكــون  أن  ال   ، ســعيًدا  ألكــون  .أعيــش  ســعيدا!  أكــون  أن 
مشــترًكا. احليــاة واحــدة وقصيــرة جــًدا حتــى ال نســتمتع بهــا 
بطريقتنــا ، لقــد علمونانــا بشــكل عــادي ، لكــن مــاذا لــو كانــت 
ــذي  ــكان ال ــب اآلخــر . . الســعادة هــي امل ســعادتنا يف اجلان

ــة  ــة ذهني ــده الســعادة هــي حال تري

منــذ عــدة ايــام وجــه الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي 
ــي ســكنت  ــة الت ــرة فاطم ــر لألمي ــة إجــال وتقدي حتي
قلــوب املصريــن مبــا قدمتــه مــن أجــل التعليــم يف 
مصــر فمــن هــي ‘‘ انهــا األميــرة فاطمــة ابنــة اخلديوي 
إســماعيل والتــي عرفــت بحبهــا للعمــل اخليــري وقــد 
كانــت صاحبــة اجلهــد واملســاهمة األكبــر يف تأســيس 
التــي  القاهــرة  اول جامعــة يف مصــر وهــي جامعــة 
تأسســت يف النصــف األول مــن القــرن العشــرين وقــد 
كانــت مســاهمة األميــرة فاطمــة يف تأســيس اجلامعــة 
كبيــرة جــدا لدرجــة ازالــت كل املعوقــات التــي كانــت 
ــرة  ــد قامــت األمي ــذ املشــروع فق تقــف يف ســبيل تنفي
اجليــزة  ارض شاســعة متتلكهــا يف  بقطعــة  بالتبــرع 
ــا تبرعــت بجــزء  ــة كم ــم للجامع ــر دائ ــاء مق ــك لبن وذل
كبيــر مــن مجوهراتهــا وذلــك لتوفيــر االمــوال الازمــة 
ايضــا  وقامــت  اجلامعيــة  االنشــاءات  علــي  النفــاق 
بتخصيــص قطعــة أرض زراعيــة حوالــي ســتمائة فــدان 
ــة وتبرعــت  ــات الســنوية للجامع ــة النفق كوقــف لتغطي
بنفقــات اقامــة حفــل وضــع األســاس للجامعــة وتوفيــت 

يف عــام1922
غيــر  جذورهــا  كانــت  وان  فاطمــة  األميــرة  ان 
اثــره  عظيــم ممتــد  بعمــل  قامــت  انهــا  اال  مصريــة 
ــخ املصــري  ــر أن التاري ــر بالذك ــا هــذا وجدي ــي يومن ال
يف  عظيــم  تاريــخ  ســطرن  ســيدات  بأســماء  يزخــر 
مصــر ومنهــن الســيدة صفيــة زغلــول التــي واجهــت مــع 
الرجــال صلــف االحتــال اإلجنليــزي ملصــر واعطاهــا 
هــدي  الســيدة  وايضــا  املصريــن  ام  لقــب  الشــعب 

كثيــرات  نبــراوي وغيرهــن  شــعراوي وســيزا 
ــكل مــن يعمــل لتقــدم هــذا  ــر واجــال ل ــة تقدي حتي

البلــد 
حفظ اهلل مصر حفظ اهلل اجليش

يعــد أحــد األنــواع املتعــددة الضطــراب الشــخصية حيــث 
يتســم باإلفــراط يف حــب الــذات والغــرور واألنانيــة الشــديدة 
وتضحيــم األنــا ) أنــا األفضــل،  أنــا األهــم، أنــا ومادونــي!، 

).....
إلــى  التســمية  تلــك  تعــود  بالنرجســية؟  ســمي  ملــاذا   ▪
ــا أن نارســيس كان شــخص  ــة قدميــة ورد فيه أســطورة يوناني
انعــكاس  رأي  حينمــا  نفســه  عشــق  وقــد  اجلمــال،  شــديد 
توازنــه،  اختــل  إليهــا حتــي  يتطلــع  املــاء فأخــذ  صورتــه يف 

املــاء ونبــت محــل موتــه زهــرة النرجــس. فســقط يف 
 ▪ صفــات الشــخص النرجســي:  - اإلفــراط يف حــب 
مــع  ومواهبــه،  اجنازاتــه  اســتعراض  املبالغــة يف   _ الــذات. 
ــا  ــه ظًن ــم بالعظمــة._ دائــم احلديــث عــن قدرات الشــعور الدائ
منــه أنــه محــور الكون._ينشــغل بأوهــام حــول النجــاح والتألــق 
ويســتغل اآلخريــن لتحقيــق تلــك الرغبــات._ يحتكــر احلديــث 
ويرفــض النقــد ويقلــل مــن شــأن اآلخريــن الذيــن يرونــه أقــل 
شــأًنا فهــو دوًمــا األفضــل وإن جلــأ للكــذب والتزييف._يواجــه 
مشــاكل كبيــرة يف العاقــات الشــخصية، حيــث يصعــب عليــه 
ضبــط املشــاعر والســلوكيات مــع اآلخريــن، خاصــة إذا حتــدوا 
كبريــاؤه ولــم يعطــوه التبجيــل الــازم. _يواجــه مشــاكل مــع 
التغييــر وغالًبــا مــا يشــعر باالكتئــاب ألنــه يتطلــع دوًمــا للكمــال.
وتلبيــة  لغايتــه  للوصــول  كأداة  النــاس  يســتخدم   _

. تــه جا حتيا ا
▪أســباب االضطــراب النرجســي: يعتقــد بعــض الباحثــن 

أنــه نتــاج لعــدة عوامــل:
عوامــل بيئيــة: ترجــع إلــى التدليــل الزائــد والعشــق املفــرط 
مــن األهــل للطفــل أو اإلهمــال الزائــد وســوء املعاملة._عوامــل 
وراثيــة: اجلينــات املتوارثــة مــن أحــد الوالدين._البيولوجيــة 

العصبيــة : الصلــة بــن املــخ والســلوك والتفكيــر.
▪هــل حتولــت النرجســية لوبــاء؟؟  يــري خبــراء الصحــة 
النفســية أن خطــر النرجســية يف ازديــاد خاصــة يف اآلونــة 
األخيــرة، وأصبــح أكثــر انتشــارًا يف احليــاة اليوميــة مــع زيــادة 

انتشــار مواقــع التواصــل االجتماعــي.
إلــى  يفتقــر   _ النرجســية:  الشــخصية  ضعــف  ▪نقــاط 
ــه الثقــة التامــة بالنفــس  ــه، رغــم ادعائ ــة لذات النظــرة الداخلي
_ال  داخلًيــا.  النفســية  بالهشاشــة  يتســم  انــه  إال  خارجًيــا، 

يحــاول أن يكــون أفضــل حــااًل فهــو ال يعتــرف بضعفــه.
نتيجــة  اآلخريــن  علــي  رأيــه  فــرض  دائمــا  يحــاول   ٠
شــخصيته اجلداليــة فــا يتقبــل اختــاف األراء أو االنتقــاد 

البنــاء.
▪النرجســي والــزواج:   يعــد الــزواج مــن نرجســي فًخــا 
كبيــًرا! ، فالشــخص الــذي يجــذب انتبــاه اآلخريــن، قــد يكــون 
ســبًبا يف معانــاة شــريك حياتــه معانــاة ال انتهــاء لهــا. _يرغــب 
املجتمــع.  عــن  احليــاة  شــريك  وعــزل  الســيطرة  يف  دائمــا 
ــاة.  ــه باإلنصــات، واالســتماع لشــريك احلي ــدي اهتمام _ال يب
_يوجــه كاًمــا الذًعــا ناقــًدا رمبــا يضعــف مــن ثقــة شــريك 
حياتــه. _دوًمــا يرغــب يف التصفيــق احلــار لــه صباًحــا ومســاًء. 
_رســم  النرجســي:  مــع  الصحيحــة  التعامــل  ▪طريقــة 
حــدود واضحــة يف التعامــل معــه وأخــذ موقــف صــارم حيــال 
تصرفاتــه. _ االعتمــاد علــي األحاديــث املختصــرة والرســمية 
لتجنــب الدخــول يف خــاف او مشــاجرة، ألن ذلــك مبثابــة 
بتغييــره  التفكيــر  بها._عــدم  فــوزه  تســتلزم  التــي  املعركــة 
ــع،  ــن يجــدي نفًعا._اعتــرف لذاتــك أنــك موجــود ورائ فهــذا ل
وتســتحق احلــب واالهتمــام فقــد يدفعــك القــرب منــه لفقــدان 
ثقتــك بذاتــك. _ ال تتــرك لــه فرصــة إليذائــك، واخيــًرا ال 

تتــردد يف قطــع عاقتــك بــه اذا اضطــررت لذلــك.

  بقلم -
 د/ شادية بكرى

بقلم -محمد 
شاكر املرسى

بقلم - 
والء مقدام 

بقلم - 
عماد أبواليزيد

ــه  ــه   ال يتــرك كل ــة ، “مــا ال يــدرك كل هــل ســمعت مــن قبــل عــن هــذه املقول
” مقولــة  مهمــة جــداً يف حياتنــا وعلــي اإلنســان أن يتبعهــا يف كل أمــور حياتــه،  
هــذه املقولــة  تهــدف إلــي معنــي ســامي وهــو أنــه إذا تعــذر حصــول الشــيء 
كامــا، و أمكــن الفــرد  فعــل بعضــه، فإنــه يفعــل املقــدور عليــه، و ال يتــرك الــكل 
بحجــة عجــزه عــن بعضــه، ألن إيجــاد بعــض الشــيء أفضــل مــن عدمــه ، مبعنــى 
أن  اإلنســان رمبــا ال يســتطيع أن يصــل إلــي كل شــيء  ولكــن إذا لــم يســتطيع أن 
يصــل إلــي القمــة  فــا ينــزل إلــي القــاع ، ولتوضيــح ذلــك مثــا  إذا كنــت تريــد 
أن تصبــح األول علــي دفعتــك  ولــم تســتطيع أن تــدرك ذلــك الهــدف فــا تتخلــي 
عــن هدفــك نهائيــاً فأنــت لــم تســتطيع أن ُتــدرك هدفــك كلــه ، ولكــن عليــك أن 

ال تتركــه كلــه  فــا بــأس باملركــز الثانــي مثــاً.
ــا  ــي ال تفهمه ــاك بعــض الصفحــات الت ــر وهن ــاب كبي ــر مــن كت ــت ُتذاك إذا كن
، هنــاك البعــض الــذي ييــأس ويتــرك املذاكــرة كلهــا ، وهنــاك اآلخــر األذكــى 
الــذي يســير بقاعــدة ” مــا ال ُيــدرك كلــه ال ُيتــرك كلــه ” ، يقــوم مبذاكــرة مــا 
يعرفــه  والعديــد مــن األمثلــة األخــرى ، فعلــي اإلنســان أن يلتــزم بتلــك القاعــدة 
طــوال حياتــه ، ليــس مــن الضــروري أن متتلــك كل شــيء ولكــن عليــك أن حتــرص 
علــي مــا مُيكنــك أن متتلكــه ، إذا أردت أن تبــدأ يف تغييــر حياتــك فأبــدأ اآلن 
ال تقــول لقــد فاتنــي الكثيــر ولــن أســتطيع التغييــر ، فهــذا خاطــئ عليــك أن 
تســير بالقاعــدة اآلتيــة وجتعلهــا عنــوان حلياتــك ” كل انســان منــا لديــه طمــوح 
وهــدف يتمنــي حتقيقــه ويســعى لــه بــكل قــوة ، فعلينــا أن نســعى وجنتهــد حتــي 
ــا  ــا أو حققن ــاذا يحــدث إذا تعثرن ــن م ــم ، ولك ــل الهــدف أو احلل ــي كام نصــل ال
نســبة مــن هــذا احللــم أو الهــدف ال بــأس . نســعى مــرة أخــرى ونحــاول ونحــاول 
ولكــن لــو شــاءت االقــدار التوقــف عنــد حــد معــن مــن حتقيــق الهــدف فنشــكر 
اهلل ونحمــده ونرضــي، وكــن متأكــداً بــأن اهلل شــايل لــك االحســن واملناســب لــك 
ولقدراتــك ولكــن هنــاك فئــات معينــة مــن النــاس يصيبهــا اليــأس بســرعة فــإذا 
مــا تعثــرت يف طريــق مســتقبلها تشــائمت وتعقــدت وتقــف عنــد هــذا احلــد وال 
تســتكمل مــا بدأتــه وهنــا أســمحوا لــي أن أؤكــد أن اليــأس صفــة ال تليــق بكبــار 
النفــوس وأن اليــأس طريــق ال يســلكه إال العاجــزون ، وال تيــأس مــن الشــدة 
واألزمــات وضيــق الفــرج فكــم مــن كربــة انفرجــت بقــدرة القــادر الواحــد األحــد 
نقــع فــى فــخ »البــكاء علــى اللــن املســكوب« فــى كثيــر مــن األحيــان، ونعيــش فــى 
ــا  وهــٍم كبيــٍر هــو »عــودُة الفرصــِة الضائعــة«، وننســى التعلــم مــن دروســها.. َمــْن ِمنَّ
ــه أنــه الوحيــد فــى هــذا الكــون الــذى يكــدح ويجتهــد، وأنــه أذكــى  لــم يتألــم لَظنِّ
ــا  َخلـْـق اهلل - ســبحانه وتعالــى؟ - ولألســف ال يشــعر بوجــوده اآلخــرون.. َمــْن ِمنَّ
شــخص وحلــل بصــدق األســباب الواقعيــة خلســارة وظيفــة أو صديــق أو ترقيــة، 
ــراءِة، أو  ــى تغييرهــا ســواء بالدراســِة، أو بالق وَكتــب أســباب الفشــل وَعِمــل عل
بالتدريــب، أو بتأهيــِل الــذات، بــداًل مــن َصــب َجــِم َغضبــه علــى احَلــظ والواســطة 

ــة  ــي ملحارب ــوم العامل ــوم التاســع مــن شــهر ديســمبر بالي ــل ي ــه يحتف ــم كل العال
الفســاد .

وقــد أعطــى الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي اهتمــام كبيــر مبحاربــة الفســاد 
ــوزارات .  ــد مــن الفاســدين فــى كل القطاعــات وال ــر البل وتطهي

ولكــن هنــاك مشــكلة كبيــرة وهــى : قيــادات مجالــس املــدن واألحيــاء والقــري 
جنــد ان بعضهــم مــن غيــر العاملــن يف احلكــم املحلــي ولــم ميارســوا اي أعمــال 
هندســية او تنظيميــة وهــم اغلبيــة البعــض منهــم يحصلــون علــى دورات تدريبيــة 
يف معهــد اعــداد القــادة، ولكنهــم لــن يكونــوا بكفــاءة مــن تربــى طــوال حياتــه 

الوظيفيــة يف املحليــات وخاصــة لــو كان مهندســا.
فــى األعــوام األخيــرة كان متعمــدا ان يقــال الفســاد يف املحليــات للركــب . 

ومازالــت هــذه املقولــة .
نريــد قيــادات تتولــى املحليــات تتصــف مبعاييــر أخــرى غيــر اهــل الثقــة أمــا آن 
األوان أن نطبــق معيــار الكفــاءة والنزاهــة وســرعة اتخــاذ القــرار وخاصــة يف ظــل 
بنــوك املعلومــات. وهنــاك دورات يف ذلــك ويتــم عمــل اختبــارات يف صحــة القــرار 
ــل املخطــئ  ــر ونق ــدال مــن عمــل تدوي ــاءة ب ــارا للكف وســرعة اتخــاذه ويكــون معي
واملتربــح والفاســد واملرتشــي مــن هنــا الــي هنــاك، ومــن هنــاك إلــي هنــا وهكــذا 
دون أن يأخــذ الفاســد العقوبــة احلقيقيــة ولذلــك ينمــو الفســاد ويترعــرع ويكثــر 

ويزدهــر .والبــد أن يتــم عمــل تدويــر وهيكلــه للمنظومــة ككل .
نريــد قيــادات نثــق يف اســتدامتها حتــي يعمــل مطمئنــا و يكــون التخطيــط علــى 
املــدى القصيــر والطويــل. وأن تكــون لــه بصمــه يف املــكان الــذي تولــي إدارتــه 
ويتــرك هديــه للحــي أو املدينــة أو القريــة التــي عمــل علــي تقــدمي خدمــات تليــق 

بهــا، يتذكــره بــه أهــل هــذا املــكان عنــد رحيلــه 

يــدرك اجلميــع معنــى كلمــة خــداع، وهــي صفــة ســلبية إذا اتصــف بهــا أي 
شــخص. 

ــات ال  ــب األوق ــاً وأغل ــه اجتماعي ــر مرغــوب ب الشــخص املخــادع شــخص غي
يرتــاح اآلخريــن بوجــوده داخــل إطــار حياتهــم الشــخصية واالجتماعيــة، لكــن هــل 
اخلــداع أحيانــاً يكــون مشــروعاً؟ هــل نســتخدم اخلــداع يف حتقيــق أهــداف طيبــة 

ومفيــدة ملــن نخدعــه؟
علينــا  وأطــل  العكســي  النفــس  علــم  مصطلــح  ظهــر  األخيــرة  اآلونــة  يف 
مبجموعــة مــن اإلســتراتيجيات املختلفــة التــي قــد تصيــب اإلنســان باحليــرة، 
ــه هــو أســلوب أو  ــم النفــس العكســي؟  يف أبســط تعريفات ــى عل ــا معن أوالً: م
طريقــة يتــم اســتخدامها إلقنــاع الشــخص للقيــام بســلوك مــا عــن طريــق تأييــد 
ــة أي رد  ــى املفاعل ــى كلمــة وهــي معن ــاً ويعتمــد هــذا األســلوب عل العكــس متام
فعــل عكســي أو ســلبي حيــث يرفــض الفــرد مــا يطلــب منــه بصــورة مباشــرة 

ــوب. ــوم بعكــس املطل ويق
بــدون اســتثناء  اليوميــة جتــد أن اجلميــع  إذا نظــرت يف مواقــف حياتــك 
اســتخدم هــذا األســلوب يف التعامــل، األمثلــة كثيــرة جــداً يف التعامــل خصوصــاً 

يف تربيــة األبنــاء.
جنــد أن أكثــر مــن يســتخدم هــذه الطريقــة هــم أمهــات لديهــم أطفــال يتصفــوا 
بالعنــد واملكابــرة، جنــد األم تقــوم باســتخدام  حيلــة مــن علــم النفــس العكســي 
حتــى تصــل إلــى هدفهــا الــذي هــو يف مصلحــة الطفــل، مثــاً: بعــض األطفــال ال 

الظلــم ظلمــات يــوم القيامــة، وكلمــا وقــع الظلــم مــن األهــل وخاصــة 
الوالديــن، كان وقعــه أشــد أملــاً وقســوة، وكلمــا ضاقــت حيلــة اليــد يف 

القــدرة علــى رفــع هــذا الظلــم اســتبد شــعور القهــر يف النفــوس، 
ــة  ــب والنفــس هــي القســوة واملعامل ــى القل ومــن أصعــب األمــور عل
اجلافيــة مــن أقــرب إنســان لدينــا والســيما إن كنــا ُنِكــنُّ لــه كل احلــب 
الــذي بقلوبنــا، ودومــاً يتوقــف عقــل اإلنســان منــا بــكل مــرة يعامــل فيهــا 
بقســوة علــى ســؤال حيــره ولــم يجــد لــه جوابــاً علــى اإلطــاق ... ملــاذا 

هــذه املعاملــة؟!، ومــا الــذي فعلتــه لــكل هــذا؟!
حقــاً لقــد اســتفحلت القســوة بــن بعــض األســر فنتــج عــن ذلــك 
العدوانيــة والعنــف والضــرب والقتــل والتشــريد واالنحــراف والطــاق 
وضروبــاً مــن أشــد أنــواع الشــقاء والتعاســة بــن أفــراد األســرة ومــن 
ــا نفعــل بهــم  ــا كأنهــم ملــك شــخصي لن املؤســف أن نتعامــل مــع أبنائن
مــا نريــد كأنهــم عجينــة نشــكلها كمــا نرغــب وال يحــق ألحــد التدخــل 
ــاه يف  ــن مــا قــد عانين ــا اخلــاص، متجاهل ــا وملكن ــم أبناؤن بحجــة أنه
صغرنــا مــن تســلط األهــل علــى حياتنــا وحتكمهــم يف رغباتنــا وميولنــا 

حتــى إن كان بحســن نيــة، 
ونحــن بصــدد احلديــث عــن العقــد النفســية التــي يســببها الوالــدان 
ألبنائهمــا وخاصــة األب، وتذكــرت مقولــة معروفــة لألديــب جبــران 
خليــل جبــران تقــول » أبناؤكــم ليســوا لكــم أوالدكــم أبنــاء احليــاة » 
مبعنــى أنــه ال يحــق لنــا بــأي حــال مــن األحــوال أن نتعامــل معهــم 
وكأنهــم ملــك شــخصي لنــا نريــد أن نشــكلهم كمــا نحــب، متناســن أن 
ــه  ــد ال يرون ــا ق ــراه مناســباً لن ــا ن ــا، وم ــة عــن رغباتن ــم مختلف رغباته
كذلــك، ففــي خضــم مــا نحلــم بــه لهــم واصطــدام أحامنــا بأحامهــم 
تصــدر منــا ردود أفعــال عنيفــة قــد تكــون مقصــودة يف بعــض األحيــان 
أو مــن دون قصــد يف أحيــاٍن أخــرى تســبب لهــؤالء الصغــار ُعَقــداً أو 
أزمــات نفســية تبقــى يف ذاكرتهــم يحملونهــا بــن خلجاتهــم مســببة لهــم 
ــاء هــم ســلوة األحــزان ودواء لألزمــان   ــرة، فاألبن مشــاكل ومآســي كثي

وزينــة احليــاة الدنيــا                       
يقــول األحنــف بــن قيــس » األبنــاء هــم ثمــار قلوبنــا وعمــاد ظهورنــا 
ونحــن لهــم أرض ذليلــة وســماء ظليلــة فــإن طلبوا فأعطهــم وإن غضبوا 
فأرضهــم فإنهــم مينحونــك ودهــم وَيحُبونــك جهدهــم والتكــن عليهــم 
ــوق«  ــري لفــظ »عق ــا ت ــوا وفاتك«.فعندم ــك ويتمن ــوا حياَتـَ ــاً فيمل ثقي
ــاء  ــك »عقــوق األبن ــي يف ذهن ــا يأت أو تســمعه يف أي مــكان ســرعان م
للوالديــن » ولــم يعطــي أحــد فرصــة لنفســه أن يفكــر قليــاً يف أســباب 
عقــوق األبنــاء للوالديــن .. ولكــن اإلجابــة تكمــن يف عكــس الــذي أتــى 

يف ذهنــك عزيــزي القــارئ ..وهــو« عقــوق الوالديــن لألبنــاء«.
دعنــي أحدثــك عزيــزي القــارئ عــن الــذي أحدثــه بعــض اآلبــاء 
يف نفــوس أبناءهــم بســب قســوتهم عليهــم وأروي لــك بعــض مشــاهد 
القســوة عليهم.طفــل يبلــغ مــن العمــر 11عامــاً يــروي مشــهد قســوة 

والظــروف ،علينــا االهتمــام مبــا بقــى لنــا و ال نتمــادى يف الولولــة علــى مــا فقدنــا 
.. ألن هــذا التمــادي يف البــكاء و احلــزن قــد يفقدنــا أشــياء أهــم وأقيــم مــن هــذا 
الــذى فقدنــاه .. فكــن ذكيــاً وال تضيــع مــا يف يديــك ومــا بقــى معــك يف مقابــل 
ــة مهمــا  ــن يعــود مــرة ثاني ــداً أن مــا ُســكب أو ضــاع ل ــم جي مــا فقــدت .. و اعل
فعلــت و لــن يفيــدك البــكاء أو احلــزن عليه.والبشــر صنفــان .. األول ،ولألســف 
هــو الغالــب وهــو مــن يلــق التهــم علــي األخريــن ودائمــاً يبحــث عــن شــماعة يعلــق 
عليهــا فشــله وينتظــر أســهل احللــول أو يدخــل فــى موجــة مــن االكتئــاب واحلــزن 
ــف  ــان.                 أمــا الصن ــي االنتحــار يف بعــض األحي ــؤدى ال ــذى قــد ي ال
الثانــي ، هــو مــن يتعلــم مــن أخطائــه ويعمــل علــي معاجلتهــا ، فهــو يوقــن أن عثــرة 
تؤهلــه لتعلــم مهــارات جديــدة ، ولــوال أخطــاء أجدادنــا ملــا تعلمنــا أن الكهربــاء 
تصعــق وان النــار حتــرق الفــرص الضائعــة مثــل » البرايــة » للقلــم الرصــاص 

فهــي تــأكل مــن جســده وعمــره ليتحســن أدائــه ويكتــب بجــودة أفضــل..
 بــل دعنــا نقــول أن “ الفشــل أول طريــق النجــاح » فالعبقــري ال يطلــق علــي 
الفرصــة الضائعــة فشــل – بــل تســمى جتربــة.  ونذكــر هنــا، عندمــا ســأل 
صحفــي »تومــاس أديســون« عــن شــعورِه نحــو 25 ألــف محاولــة فاشــلة قبــل 
النجــاح فــى اختــراع بطاريــٍة تخزيــن بســيطة، والــذى أجابــه قائــًا: »لســت أفهــم 
ِكُنــَك بهــا  يها محــاوالت فاشــلة؟ أنــا أعــرُف اآلن 25 ألــف طريقــة ال مُيْ ِلــَم ُتَســمِّ
ــرد ليبرهــن فلســفة اليقــن  ــرف أنت؟«وجــاء هــذا ال ــاذا تع ــة.. فم ــع بطَّاري صْن
بــأن اإلنســان عليــه أن يســعى باجتهــاد ويْطــرق بــاب التوفيــق مــرات ومــرات، وال 
ييأس..دعنــي أســألك ســؤااًل عزيــزي القــارئ .. مــاذا يحــدث لــك إذا تقدمــت 
للعمــل فــى وظيفــة بشــركة مرموقــة وعلمــت أن الراتــب 5٠ ألــف دوالر شــهرًيا 
ولــم ُيكَْتــُب لــك النجــاح؟ لــن أجيــب بــداًل عنــك، ولكــن دعنــي أحكــى لــك قصــة 
شــاب ذهــب لالتحــاق بالعمــل فــى شــركة »تويتــر« يــوم 23 مايــو 2٠٠9، حيــث 
ر املحاولــة فــى 3 أغســطس 2٠٠9 لالتحــاق  فشــل فــى االختبــار األول، ثــم كــرَّ

أعطــي  اآلن  حتــي  املحليــات  انتخابــات  قانــون  خــروج  عــدم  ظــل  يف  إن 
صاحيــات مطلقــه لرؤســاء القــري والصاحيــة املطلقــة البــد وأن تــؤدي ملفســده 
مطلقــه . نريــد قيــادات يف املحليــات تطلــب وتلــح يف طلــب الدعــم مــن اجلهــات 
األعلــى بــدال مــن مــد يدهــا يف جيــب املواطــن وزيــادة األعبــاء عليــه ملحاولــه 

ــه ورؤســائه . إرضــاء قيادات
يجتمــع الفاســدون ويصبحــوا متضامنــون ومتكافلــون متفقــون علــي حلــب 
املواطــن فاملصالــح واملكاســب وتوزيــع النســبة فيمــا بينهــم دائمــا تكــون علــي 
رأس طاولــة اجتمــاع الفاســدين وال يعيــروا اهتمامــا للهمــوم الوطنيــة والقوميــة 
مــا تخــدم مصاحلهــم  العامــة إال مبقــدار  باملصالــح  يهتمــوا  واإلنســانية وال 
البعــض  مــع بعضهــا  ترتبــط  املاديــة شــبكة مصالــح  الشــخصية ومكاســبهم 

مبنظومــه تبــادل املنافــع واملصالــح والفوائــد 
» مافيــا » متشــابكه مترابطــة يصعــب مقاومتهــا بوســائل اإلصــاح التقليديــة 
حيــث جتــد معظمهــم ميلــك القــدرة علــي املراوغــة حتــي علــي القوانــن التــي مــن 
ــه للصــاة  ــه زاوي املفتــرض احترامهــا فتجــد احدهــم يجعــل الــدور األول مبنزل
لكــي يســتطيع البنــاء علــي أرض مخالفــه للبنــاء للتحايــل علــي القانــون و لكــي 
يســتطيع الفــوز مبميــزات كثيــرة أخــري واملشــاركة يف أعمــال خاصــه جترمهــا 

القوانــن للمســؤول احلكومــي!! 
ــات ينخــر ويستشــري ويتغلغــل يف عظــم  ــي متــي سيســتمر ســرطان املحلي إل
ــا يف وضــح  ــة مــن خــال هــذة املؤسســة وخلــف اجلــدران املعتمــة وأحيان الدول
النهــار، انعــدم عندهــم احليــاء علــي عتبــات املــادة وأصبــح مجــرد حصولــك 
علــي حقــك الطبيعــي مــن توقيــع او ختــم ان تدفــع لتحصــل علــي البركــة وإال !!
فــوت علينــا بكــرة يــا ســيد ..للممثــل الراحــل رأفــت فهيــم يف البرنامــج 

يحبــون أكل اخلضــروات وإذا طلبــت األم مــن الطفــل أكل اخلضــروات بصــورة 
مباشــرة جنــد رفــض تــام مــن الطفــل وعــدم رغبــة منــه يف تنــاول اخلضــروات، 
ومصلحــة الطفــل يف تنــاول اخلضــروات ولكنــه ال يــدرك مصلحتــه، لذلــك تخبــر 
ــق اخلضــروات  ــرب مــن طب ــراد وأن ال يقت ــأكل أي شــي يف الب ــا أن ي األم طفله
ألنــه مخصــص للضيــوف، ســوف جتــد الطفــل يتــرك كل مــا يف البــراد ويذهــب 
للطبــق الــذي حــرم منــه، شــيء أشــبه بالتفاحــة املحرمــة .. »املمنــوع مرغــوب« يف 
هــذه احلالــة جنــد الطفــل يف اعتقــاده حقــق مــا يريــد، ولكــن يف حقيقــة األمــر 

هــو نفــذ لــألم مــا تريــده، ولكــن هــو ال يعلــم.
- هــل هــذه الطريقــة جيــدة مــع جميــع االفــراد أم قــد ال تكــون مجديــة مــع 

البعــض؟
قــد جتــدي هــذه الطريقــة مــع األشــخاص الذيــن يتســمون بالعنــد املفــرط أو 
األطفــال صغــار الســن ألنهــم يكونــوا ســهل التأثــر والتعامــل، إذا كان الفــرد يقبــل 
املناقشــة ويتفهــم الــرأي اآلخــر فليــس هنــا أي داع مــن اســتخدام هــذا األســلوب 
ويكــون أســلوب النقــاش واحلــوار أفضــل، ألنــه يف األســاس أســلوب واضــح 
ــه  ــن عيوب ــون م ــد يك ــم النفــس العكســي ق ــة وألن أســلوب عل ــى الثق ــي عل ومبن
فقــدان الثقــة بــن األشــخاص، ألنــه عندمــا يجــد الشــخص أن اآلخــر يتحايــل 
عليــه أو يخدعــه هنــا تهــدم الثقــة وخصوصــاً بــن األم وابنهــا، وهنــا لــن تعــود 
مهمــا فعلــت األم، لذلــك يجــب احلــذر جيــداً مــن اســتخدام هــذه اإلســتراتيجية 
وعــدم اســتخدامها كثيــراً حتــى ال يتــم الوقــوع يف اخلطــأ، ويجــب محاولــة عــاج 

أبيــه عليــه ويقــول عاقبنــي أبــي عقابــاً شــديداً لقــد جردنــي مــن 
مابســي بالكامــل ودهــن جســدي بالعســل وتركنــي يومــاً كامــاً أعلــى 
ــت تنهــش يف  ــي جســدي وكان ــت عل ــا واحلشــرات جتمع ســطح منزلن
جســدي ومرضــت مرضــاً شــديداً، ووصــف الشــعور الــذي داخلــه 
قــال: لقــد دمرنــي ولــم يتــرك داخلــي ســوى الكــره واحلقــد ولــن أنســى 
مــا فعلــه بــي ولــن أســامحة لكنــي ضعيــف وســوف يقتــص اهلل منــه.
ومــع التطــور الــذي يشــهده العالــم تطــور معــه أيضــا أســاليب اآلبــاء 
واألمهــات يف عقــاب أوالدهــم وبناتهــم حيــث تذكــر أحــد الفتيــات 
مشــهد قســوة والدتهــا عليهــا وتقــول جردتنــي أمــي مــن حجابــي أمــام 
زمياتــي وضربتنــي ضربــاً شــديداً وكانــت تشــد شــعري وتشــتمني 
بأقــذر األلفــاظ بســب أنــي تأخــرت يف العــودة إلــى املنــزل بعــد الــدرس 
وتقــول معبــرة عــن شــعورها لــم أجــد مــن أمــي احلنــان الــذي أمتنــاه، 
ــي  ــد أعدائ ــا مــن أل ــك اللحظــة أشــعر أنه ــا أمــي يف تل ــم أشــعر أنه ل
وتقــول أيضــاً: كنــت أمتنــى أن تفعــل بــي كل هــذا باملنــزل وليــس أمــام 
زمياتــي فلــم تتــرك لــي إال نظــرات الشــماتة والتنمــر وعــدم االحتــرام 
مــن زمياتــي، ملــاذا أجنبتنــي هــل هــي حقــاً كانــت تريــد أن تكــون 
ــي  ــي مهــاً بعين ــه: أب ــة ألبي ــاء يف رســالة موجه أم. ويقــول أحــد األبن

ــي ــوح باألســى ممــا دهان ــاِن ** تل دمعت
أناشــُد فيــَك يــا أبتــاه قلبــاً  ** عرفــُت بــه الســماحة والتفانــي يــا 
أبــي أعلــم أنــك حتبنــي لكنــي أريــد أن تعاملنــي بأســلوب يرضينــي، 
يــا أبــي أســمع عــن أبــاء هــم أصدقــاء ألبنائهــم أريــدك صديقــاً لــي 
ال أريــدك أن تخاطبنــي كأب، بــل كأب وصديــق، أريــدك يــا أبــي أن 
جتعــل أوامــرك ليســت أوامــر بــل اقتراحــات مصحوبــة بابتســامة 
مشــرقة، أريــدك أن تؤمــن بالتغيــرات التــي حتــدث حولنــا، أن 
تؤمــن بشــبابي كذلــك بطيشــي ال أعنــي أن ترضــى بذلــك ال يــا 
أبــي لكنــي ال أريــدك أن تتفاجــئ بفعــل منــي يفقــدك صوابــك 
فتلجــأ لشــتمي مثــاً، فضــاً عــن ضربــي ال يــا أبــي احــذر احــذر 
أن تتركنــي هائمــاً لوحــدي يف هــذه احليــاة، أرشــدني ال تتركنــي 
ــا أبــي أريــدك قــدوة لــي أريــدك أن  ملخالــب رفقــاء الســوء، نعــم ي
حتقــق معنــى القــدوة يف نفســي يــا أبــي، ال أريــدك أن توبخنــي 
أمــام زمائــي فهــذا الفعــل يخلــق يف نفســي عدوانيــة قــد تتفاجــئ 
بهــا..!  أبــي أرجــوك ال تعاملنــي بقســوة يف طفولتــي كــي ال أكرهــك 
عندمــا أكبــر، قــد ال أفصــح لــك عــن ذلــك قــد أقبــل يديــك لكــن 
ســوف تكــون نفســي بعيــدة عنــك، ســوف أجــد أن ال َتوافــق بيننــا 
وكل هــذا آثــار تلــك املعاملــة يف صغــري، أعلَــم يــا أبــي أنــك تريــد 
مصلحتــي، ولكــن أرجــوك أن تبحــث عــن أســلوب موافــق لــي كشــاب 
وموافــق لزماننــا يــا أبــي ال أريــد أن أشــعر بنقــص أمــام أقرانــي، 
ال لــم أقصــد النقــص املــادي وإمنــا املعنــوي والعاطفــي، أســمع عــن 
زميلــي بأنــه قــد متــازح مــع أبيــه ولعــب معــه، أســمع عــن آخــر 

بالعمــل فــى شــركة »فيســبوك« وحدثــت نفــس النتيجــة، لكنــه دائمــا كان متســلًحا 
باألمــل والعمــل الــدؤوب والصبــر علــى التعلــم وتطويــر الــذات وعــدم إلقــاء التهــم 
علــى اآلخرين.وجنــح هــذا الشــاب وُيْدَعــى برايــان اكتــون فــى عمــل برنامــج 
»واتــس آب« للمحادثــات علــى الهواتــف الذكيــة، وجنــح فــى بيــع البرنامــج إلــى 
شــركة »فيســبوك« نظيــر 16 مليــار دوالر، أو مبعنــى أدق - راتبــه فــى أكثــر مــن 
13٠٠ عــام - ولــن أكــون مبالًغــا فــى ذلــك، فإنــه لــو كان جنــح فــى الوظيفــة 
ــِل املوهبــة بالدراســة  ــا متتــع بهــذه الــروح مــن التحــدي وَثْق األولــى أو الثانيــة مَل
حتــى وصــل إلــى هــذه املكانــة، ولكــن الفكــرة هنــا أن النجــاح يأتــي مســتحقيه.
ومــن يقــرأ التاريــخ ال يدخــل اليــأس الــي قلبــه وســوف يــرى الدنيــا أيامــاً يداولهــا 
اهلل بــن النــاس ، فاألغنيــاء يصبحــون فقــراء ، والفقــراء ينقلبــون أغنيــاء ، 
ــك دوار  ــوم ، والفل ــوم ، وحــكام األمــس مشــردو الي ــاء الي وضعفــاء األمــس أقوي
واحليــاة ال تقــف علــي أحــد والنــاس يتبادلــون الكراســي ، وال حــزن يســتمر 
وال فــرح يدوم.واألهــم مــن كل هــذا ال تيــأس مــن رحمــة اهلل ، فهنــاك بعــض 
ــوا ودائمــا يتســاءلون  النــاس لديهــم ذنــوب ال يســتطيعوا تركهــا ومــع ذلــك يصل
هــل تقبــل صاتهــم رغــم الذنــوب التــى تغطيهــم ، فــرد أحــد املشــايخ بأنــه لــو كل 
واحــد أذنــب تــرك الصــاة لتركهــا كثيــر مــن النــاس علينــا أال نلتفــت لوســاوس 
الشــيطان ، وأن اهلل رحيــم بعبــاده ويقبــل الصــاة طاملــا صحيحــة طاملــا الذنــب 

لــم يصــل حلــد الكفــر بــاهلل ، ونســأل اهلل التوبــة مــن كل ذنــب.
اذا كان األمــس قــد ضــاع ، فلديــك الغــد – فــا حتــزن علــي األمــس فهــو 
ــم بغــد جميــل ،كــن انســان  ــي اليــوم فهــو راحــل ، وأحل ــن يعــود وال تأســف عل ل
متفائــل كلــك أمــل ، االنســان املتفائــل يقــول نصــف الكــوب ممتلــئ ، واالنســان 
املتشــائم يقــول نصــف الكــوب فــارغ ، رغــم انهــم نفــس املعنــى لكــن لــكل منهمــا 

ــاة  نظــرة مختلفــة للحي
أحيانــاً يغلــق اهلل ســبحانه وتعالــي أمامنــا بابــاً لكــى يفتــح لنــا بابــاً آخــر 
أفضــل منــه ، فــا تضيــع وقتــك يف النظــر للبــاب املغلــق ، فهنــاك بــاب مفتــوح 
علــي مصراعيــه أمامــك ، علينــا أن نتطلــع الــي االمــام بــدالً مــن النظــر للخلــف.
كــن متفائــا وابتســم دائمــاً ، ســيكون يومــك مشــابهاً للتعبيــر املرســوم علــي 
وجهــك ســواء كان ابتســام أو عبــوس ، فأضحــك وابتســم حتــي يكــون يومــك 
مشــرقاً ومبهجــاً وأذكــر اهلل وأحمــده دائمــاً علــي نعمــه التــي ال تعــد وال حتصــي 
االبتســامة هــى مفتــاح القلــوب ، والطريقــة املثلــي إلحيــاء األمــل وبــث التفــاؤل 
بــن النــاس وإزالــة احلواجــز بينهــم ، واالبتســامة صدقــة يؤجــر عليهــا. مــن 
ــا ، محــدش فينــا كامــل كلنــا فينــا عيــوب  ــا نعــرف عيوبن أساســيات النجــاح انن
ــر  ــن واحــد فاك ــا وم ــه وبيحــاول يصلحه ــن واحــد عــارف عيوب ــرق م ــس يف ف ب
نفســه مــاك مبيغلطــش،  وأختــم مبقولــة أعجبتنــي - لكــى تخبــز أحامــك 

ــأس . ــل ، وتطحــن الفشــل ، وتعجــن الي ــزرع األم ــك أن ت علي

اإلذاعــي ) همســة عتــاب ( الــذي جســد فيــه شــخصيه املوظــف البيروقراطــي 
والروتينــي كمــا ينبغــي 

رحــل رأفــت فهيــم عــن عاملنــا منــذ أكثــر مــن عشــر ســنوات وســنرحل جميعنــا 
وسنحاســب جميعــا علــي مــا اقترفتــه أيدينــا ســواء كنــا صاحلــن أو غيــر ذلــك 

وأال تكــون أســمائنا عكــس أخاقنــا » فالــكل إلــي زوال 
النريــد قيــادات تريــد أن حتصــل علــى الرضــا واملكافــأة. ويثقــل علــي كاهــل 

املواطنــن أعبــاء أخــري فــوق أعبائهــم 
نريــد قيــادات همهــا األول ارضــاء املواطــن وأن يواكبــوا التطــور الــذي يقــوده 
رئيــس اجلمهوريــة وهــي عندمــا نــري زيــادة يف أمــر مــا جنــد مــردوده مــن 

حتســن مســتوي اخلدمــات العامــة يحســها ويستشــعرها اجلميــع .
الســوداء  البقعــة  دائمــا  املفتوحــة  وأدراجهــا  وفســادها  املحليــات  ســتظل 
يف الثــوب األبيــض يف وزارة التنميــة املحليــة .. فإلــي متــي سيســتمر فســاد 

!!!!! املحليــات 

العنــد والغضــب وأي صفــة ســلبية لــدى الطفــل حتــى يصبــح إنســان ســوي، 
ــا يخبرهــم  ــه عندم ــم مــع طاب ــل: املعل ــرة مث ــم النفــس العكســي كثي ــة عل وأمثل
ــك  ــه وكذل ــم طاب ــا يســتفز املعل ــا، وهن ــن يســتطيعوا حله ــة ول أن املســالة صعب
يبــدأ الطــاب يف محاولــة حلــل املســالة، هنــاك أمثلــة يف التســويق .. البيــع .. 
العاقــات اإلنســانية هــي طريقــة يســعى اإلنســان للوصــول بهــا إلــى أهدافــه.

ومن هنا وجب عرض عيوب علم النفس العكسي :
ــاً: عــدم  ــة. وثاني أوالً: عــدم الثقــة وفقــدان األمــان إذا مــا مت اكتشــاف احليل

التواصــل اجليــد بــن الطرفــن.
لذلــك قــد تدمــر عاقــات وتهــدم أشــخاص فكــن علــى علــم جيــد مبــن تتطبــق 

عليــه هــذه احليــل املشــروعة.

قــد ذهــب هــو وأبيــه فقــط إلــى النزهــة والســفر، أســمع عــن شــاب قــد أتــى لــه 
أبــاه بهديــة رمزيــة، أبــي ال أريــد أن أكــون يتيمــاً وأنــت علــى قيــد احليــاة، ال أريــد 
مصروفــاً ماديــاً ال أريــد ســيارة أريــدك أنــت يــا أبــي أريــد أن أجلــس معــك أن متــأل 

فجــوة عطــف األبــوة التــي بداخلــي فأنــا أحبــك يــا أبــي.

ما ال يدرك كـله .. ال يترك كـله

فوت علينا بكرة يا سيد

خـداع مشـروع 

احذروا ..  رسائل هامة حول عقوق اآلباء لألبناء

بقلم -
 نهى عسل

لقــد خلقنــا اهلل لنكــون خلفــاء علــى االرض وســخر لنــا مــا عليهــا لنعمــر 
االرض قــال تعالــى فــى ســورة هــود ) هــو انشــاكم مــن االرض واســتعمركم فيهــا 
(فخلــق لــكل إنســان طابعــه اخلــاص و بصمتــه املختلفــة بصمــة صــوت بصمــة 
عــن بصمــة اصبــع لــذا لــكل إنســان رســالته علــى االرض يســعى لتحقيقهــا 
مــن هنــا جنــد ان رحلــة احليــاة والســعي لتحقيــق الرســالة ليــس امــر ســهل 

فأثنــاء رحلــة احليــاة تظهــر العقبــات 
والتحديــات وهنــا تظهــر إرادة اإلنســان 
برســالته  فأميانــه  برســالته  وإميانــه 
ــات  ــه يســعى رغــم التحدي ــوى يجعل الق

والعقبــات ويحــاول إيجــاد حلــول وطــرق للوصــول لهدفــه ورســالته واحيانــا 
يتســاءل اإلنســان ملــاذا هــذه العقبــات ملــاذا كل هــذه التحديــات ؟

فقــد يرســل إلينــا اهلل التحديــات والعقبــات امــا اننــا نبتعــد عــن الهــدف 
األساســي فيحــاول إن يذكرنــا اننــا ابتعدنــا عنــه لنعــود للطريــق الصحيــح او الن 
لنــا مكانــه اعلــى واكبــر ال يصــل إليهــا اإلنســان إال إذا امتحنــه اهلل فــى إرادتــه 
ودرجــة إميانــه برســالته وصبــره وســرعة ســعيه مثــل الفحــم االســود بالنــار 

الشــديدة جــدا، يتحــول الــى مــاس.
ــى احســن صــورة  ــات جــاءت ليصــل اإلنســان إل ــات والعقب ــرا فالتحدي واخي
منــه وافضــل اداء برســالته فقــط املطلــوب االســتمرار يف الســعي نحــو الهــدف 
)الرســالة( بالرغــم مــن التحديــات والعقبــات فاألمــل يولــد مــن رحــم االلــم 

ــر والســعي. ــد الظــام والنصــر بالصب ــي بع ــور يأت والن

احلـياة بني الفحـم واألملاس

بقلم - 
شيماء 
رمضان

مصر أواًل ثم جاء التاريخ
حــن عــرض مسلســل »نبــي اهلل يوســف« مــن عــدة 

أعــوام ، لفــت نظــري حاجــة مهمــة جــدا... 
ــه الســام ســافروا مــن »أرض  ــا أخــوة يوســف علي مل
حولهــا  ومــا  فلســطن  دلوقتــي  هــي  اللــي  كنعــان« 
مــن باديــة الشــام ، واللــي كانــت يف الوقــت ده مجــرد 

بدائــي جــدا.  صحــاري وخيــام ومنــط حيــاة 
وملــا أخــوة يوســف وصلــوا »مصـــر« لكــى يطلبــوا طعــام 
ومعونــة.. فجــأة وجــدوا أمامهــم حــرس احلــدود املصري 
اللــي وقفهــم وســألهم أيــن أنتــم ذاهبــون؟! طبعــا أخــوة 
يوســف انبهــروا مــن اجلنــود املصريــن.. ألنهــم ألول 
مــرة يــروا شــيء منظــم مثــل هــذا .. يونيفــورم عســكري 
موحــد .. نظــام رتــب عســكرية صــارم .. ســاح متطــور 
.. عجــات حربيــة مدهشــة.. اجــراءات اداريــة ُمحكمــة 
مــن توثيــق ألســماء الداخلــن..و تفتيــش وتدويــن ملــا 

يحملونــه مــن بضائــع .. وتصاريــح دخــول...... إلــخ
ــم  ــا رأوه، ألنه ــن مــن م ــر« وهــم منبهري ــوا »مصــ دخل
انشــاءات  ضخمــة..  بنايــات  أمــام  أنفســهم  وجــدوا 
بتراتبيــة  ُمســلّح  نظامــي  جيــش  ومنشــآت عماقــة.. 
و  دواويــن  و  حكوميــة  مصالــح   .. صارمــة  عســكرية 
ــوم  ــى واملفه ــه باملعن ــة عفي ــة كامل وزارات و قصــور. دول
احلديــث. اســتمروا يف طريقهــم يف حراســة اجلنــود 
املصريــن حتــى وصلــوا قصــر احلكــم ملقابلــة عزيــز 
ــك يف أفخــم وأبهــى صورهــا  مصــر ، فوجــدوا أُبهــة املُل
..ديــوان ُملــك مهيــب.. قاعــة عــرش فخمــة .. خــدم 
باملفهــوم  )الســكرتارية  وُحّجــاب  وحــرس  وحشــم 
احلديث(.موظفــن اداريــن و عمــال وحتــى يف مشــاهد 
الطعــام ، اخــوة يوســف اندهشــوا ملــا رأوه املصريــن 
ــى موائــد الطعــام ويســتعملوا أدوات  وهمــا جالســن عل
مائــدة مثــل الشــوك واملاعــق ، بينمــا يف املقابــل كان 
علــى  جالســن  وهمــا  بأيديهــم  يأكلــوا  يوســف  أخــوة 
لتنــاول  مائــدة  أدوات  أي  اســتخدام  وبــدون  األرض 

الطعــام.
التمــدن والتحضــر عنــد  كانــت مظاهــر  باختصــار 
مــن  تفصيلــة  وكل  مشــهد  كل  واضحــة يف  املصريــن 
البدائيــة  مشــاهد  مقابــل  يف   ، املسلســل  تفاصيــل 
والبــداوة عنــد غيرهــم مــن األمم والشــعوب يف ذلــك 

التوقيــت. 
القــرآن الكــرمي نفســه اســتخدم لفــظ القريــة والقــرى 
مــع جميــع البــاد تقريبــا ، إال مصــر فقــد اســتخدم 
معهــا لفــظ املدينــة واملدائــن ، مثــل )َوَقــاَل ِنْســَوٌة يِف 
امْلََداِئــِن  يِف  َوأَرِْســْل  َوأََخــاُه  أَرِْجــْه  )َقاُلــوا  امْلَِديَنــِة(.. 
ــِن َحاِشــرِيَن( يف  ــْوُن يِف امْلََداِئ َحاِشرِيَن(...)َفأَرَْســَل ِفْرَع
اشــارة إلــى التمــدن والتحضــر الــذي كانــت عليــه مصــــر 
دونــا عــن كل البــاد. مصــر عظيمــة مــن آالف الســنن.. 

ــخ. ــم جــاء التاري مصــر جــاءت أوال ث
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بقلم - هناء علي 

ــك ــ ــل ــ ــب ــ ق إن  ــي  ــ ــ ــن ــ ــ ــي ــ ــ ــوم ــ بــــــتــــــلــ
ورق يــــــــــــوم  يف  حـــــــــب  قـــــلـــــبـــــي 
ودك طــــلــــبــــت  يــــــامــــــا  مــــــــا  طــــــــب 
.. أل   وقــــــولــــــتــــــي  مــــــــــرة  ألــــــــــف 
ــة ــ ــح ــ ــام ــ ــي فـــــــرســـــــة ج ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ملــــــــا كـ
وســـــــــــط حـــــلـــــبـــــة بــــــــــــــدون جلــــــام
كــــــــل فـــــــــــــارس خــــــــادلــــــــه رفــــســــة
.. الـــــــــــكـــــــــــام   يف  خــــــــــــرف  ملـــــــــا 
كــــــــنــــــــت بــــــــتــــــــفــــــــرج عــــلــــيــــكــــي
وانـــــــــــتـــــــــــي شـــــــدلـــــــهـــــــم حـــــــــــزام
ــي ــ ــ ــأن ــ ــ كـــــــنـــــــت بـــــــراقـــــــبـــــــهـــــــم ك
.. إمـــــــتـــــــحـــــــان  جلــــــنــــــة  وســــــــــــط 
كـــــــــــل واحـــــــــــــــــد لـــــــــــه حـــــكـــــايـــــة
جـــــــــــــوه ألــــــــــبــــــــــوم ذكـــــــريـــــــاتـــــــك
ــة ــ ــايـ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــي الـ ــ ــطـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ كـــــنـــــتـــــي بـ
وقــــــــــت مــــايــــجــــيــــلــــك مـــــــزاجـــــــك .
بــــــــــس فــــــــوقــــــــي مــــــــــن غـــــــــــــرورك
هـــــــــي فــــــــتــــــــرة خــــــــــــاص وعـــــــــدت
دورك جــــــــاي  أهــــــــو  والـــــــنـــــــهـــــــاردة 
ــرت .. ــ ــب ــ ــي ك ــ ــل ــ ــدي الـــــزرعـــــة ال ــ ــص ــ حت
ــي ــ ــت ــ ــأل ــ انــــــتــــــي عــــــمــــــرك يــــــــــوم س
ــي عـــــــنـــــــدك يـــــــســـــــوى إيـــــه ــ ــبـ ــ ــلـ ــ قـ
مـــــشـــــاعـــــري يف  فــــــكــــــرتــــــي  وال 
.. لــــــيــــــه  بــــــــــــرة  راحـــــــــــــــت  هـــــــــي 
املــــــــرايــــــــا يف  ــي  ــ ــ ــصـ ــ ــ بـ روحــــــــــــــــي 
ــك ــ ــ وش يف  جتــــــاعــــــيــــــدك  شـــــــــــويف 
الــــنــــهــــايــــة بــــــــدايــــــــة  يف  ــي  ــ ــ ــتـ ــ ــ انـ
ــك . ــ ــشـ ــ ــغـ ــ ــك يـ ــ ــاجـ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ووعـــــــــــــي مـ
ــرة ــ ــيـ ــ ــغـ ــ ــة واحـــــــــــــــــــدة صـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــامـ ــ ــ عـ
وانـــــــــــــتـــــــــــــي ســـــــــــــت مـــــــــدكـــــــــرة
ــكـــي ــيـ ــلـ بــــــكــــــرة يــــيــــجــــي يــــــــــوم عـ
. الـــــــــــــــــــدرة  يف  وتـــــســـــتـــــخـــــبـــــي 
ــة ــ ــوم ــ ــك ــ ح خـــــيـــــل  زي  بــــقــــيــــتــــي 
ورا ــب  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــرتـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الـ يف  دوره 
عـــــــايـــــــزة طــــلــــقــــة مـــــــن مــــــاســــــورة
.. مـــــــعـــــــمـــــــرة  مـــــــلـــــــي  تــــــســــــعــــــة 
ــة ــ ــي ــ ــف ــ ــي فـــــــــاكـــــــــرانـــــــــي ه ــ ــ ــت ــ ــ ــن ــ ــ ك
وراكــــــــــي ــر  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ كـ زي  هــــــــاجــــــــري 
ــة ــ ــي ــ ــب ــ ملــــــــــا كــــــنــــــتــــــي زمــــــــــــــــان ص
ــت لـــــــؤاكـــــــي . ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــامتـ ــ عــــــمــــــري مـ

ــواِنـــي؟! ــَن َهـ ــِك ــب ــاَذا َت ــ ــَي ملَـ ــائ ــَم ــا َس َيـ
ورُوِحــــــــــــــــــــــــي َتــــــــَرْكــــــــُتــــــــَهــــــــا 
َبــــــــِعــــــــيــــــــَدٍة  ِبـــــــــــــــــــــَاٍد  يِف 
ُهــــــَنــــــاَك َتــــْســــَتــــِحــــمُّ ِبــــالــــُنــــوِر
ــــُر ِبــــَشــــَغــــِف احَلــــِنــــِن َوَتــــَتــــَقــــطَّ
َوَهـــــــِديـــــــِل احَلــــــَمــــــاِم املُــــــبــــــارَِك

األَْعـــــــــــَذارُ  َتـــْبـــتـــِكـــُر  اَل  ُهـــــَنـــــاَك 
ــِديِّ ــ ــِن األَبـ ــِوي ــْك ــَت ــال ــقــةً ِب ــلَّ ــَع َبــــــَراَءًة ُم
ــِمــَشــِة ــَك املـُـَن ــاِت  ــاَح ــَب ــصَّ ال يِف  ــَنـــاَك  ُهـ
ــــــا َنـــــــُشـــــــدُّ أَْحــــــــَزاَنــــــــَنــــــــا ُكــــــنَّ
ـــِذيـــَذ ــاِت الـــلَّ ــ ــ ــِق ــ ــ ــَراِه ــ ــ ُ َوَوَجــــــــــَع امل
َنــــَتــــَبــــارَُك ِبـــاْبـــِتـــَســـاَمـــِة الـــَقـــَمـــرِ
ــِه ــ ــِت ــ ــوَل ــ رُُج ــاِل  ــ ــَم ــ ــِت ــ اْك َســــاَعــــِة  يِف 
ــِذيِّ ــ ــي ــ ــِب ــ ــنَّ ــ ــاِء ال ــ ــَمـ ــ ـ ــسَّ ــ َوَوْجـــــــــــَه الـ
ــْســـَتـــِمـــيـــِت ــِل املُـ ــ ــَجـ ــ ِبـــَحـــْفـــَلـــِة اخَلـ
ــوٍن ــُنـ ــا ِمــــْن ُجـ ــَنـ ــا َبـــــَدا َلـ ــ ــُع َم ــَنـ ــْصـ َنـ
ــَق ِبــــأرَْواِحــــَنــــا ــْشـ ــِعـ َنـــْســـَتـــْبـــِدُل الـ
ــٍة ــ ــيَّ ــ ــَراِم ــ َوِبـــــْضـــــِع ُمـــــَراَهـــــَنـــــاٍت َغ
ــُض ِبــــــاملَــــــاِء َعـــــــِن الـــَقـــْلـــِب ــ ــي ــ ــِف ــ َت
ُنِحبُّ َمــْن  أََصــاِبــَع  يِف  الُقُرْنِفَل  َفُنذيُب 
ــِل ــَجـ اخَلـ ِمــــَن  َحـــْفـــلـــٍة  يِف  ــَوارَى  ــ ــَتـ ــ َنـ
ـــــــَهـــــــا َعـــــــــــــارًا  ــــــــا َنـــــــُظـــــــنُّ ُكــــــــنَّ
َكــِثــيــًرا  َعــلــْيــَهــا  ــْضــَحــُك  َن ِبــْتــَنــا  َواآلَن 
ــِة ــَم ــِل ــْس ــَت ـُـْس امل األَْوَقــــــــاِت  ــِل  ــ َذيـ َويِف 

ــا  ــَنـ ــَدْيـ ــَح َواِلـ ــاِئـ ــَصـ ــَض َنـ ــْعـ َنــْبــَتــِلــُع َبـ
َعــــــــــــــــَلــــــــــــــــى َمــــــــــــــَضــــــــــــــٍض
َنْفَهُمَها اَل  َتَماٍت  َومَتْ ِباخَلْوِف  َنْحَتاُط 
املَْسُكوَنِة ــارِة  احَلـ ــاِت  ِجــْنــيَّ ــَراِء  ــ ِإْغ ــْن  ِم
َوِســيــَقــاِنــِهــنَّ املـَـْســُكــوَبــِة َعــَلــى اجلِـــَداِر
يــــــــــَح َنـــــــــْســـــــــَتـــــــــِبـــــــــُق الــــــــــرِّ
َفـــــــَنـــــــْســـــــُكـــــــُن أَْحــــــــَاَمــــــــَنــــــــا
ُنــــــــــــَصــــــــــــافــــــــــــُح األَمــــــــــــــــــــَل
ــٍة ــَحـ ــنـ ــُدو َمــــاِئــــكــــةً ِبـــــا أجـ ــ ــغـ ــ َنـ
ــا ــَن ــِن ــي ــَراي َش يِف  الــَبــْهــَجــةُ  ــُق  ــَدَفـ ــَتـ َتـ

أََنـــــــــا  ُعـــــــــــــــــــْدُت..  َمـــــــــا  اآلَن 
ُهــــــــَو َكـــــــــــــــــــاَن..  َمــــــــــــْن  َواَل 
ــاٍت ــ ــ ــَع ــ ــ ــــْجــــَمــــاُت َدْم ــْت الــــنَّ ــ ــ ــاَت ــ ــ َب
َتـــــــْبـــــــِكـــــــي اْخــــــــِتــــــــَفــــــــاَءَنــــــــا

ــُه  ــ ــ ــاَبـ ــ ــ ــُر أَْغــــــــــَلــــــــــَق َبـ ــ ــ ــَمـ ــ ــ ــَقـ ــ ــ الـ
ــــــــــــــَل الـــــــُظـــــــْلـــــــَمـــــــةَ َوَفــــــــــــــضَّ
َقــْلــِبــي ــا يِف  ــًق ــرِي ــْت َح ــل أَشــَع ــُس  ــْم ــشَّ ال
َلـــــَهـــــا ُظــــــــــُهــــــــــوٍر  آِخــــــــــــــرِ  يِف 
ـــــــــــاُت ـــــــــــــــــــــــــا اجلِـــــــــــنـــــــــــيَّ أَمَّ
ــا ُعـــــــــدَن َيــــحــــَتــــِفــــَن ِبـــَنـــا ــ ــَمـ ــ َفـ
ِبــــــــَداَلٍل. األَرَْض..  وَيــــْضــــرِْبــــَن 

يــــامــــا نـــفـــســـــــي اتـــقـــمـــــــع  واتـــلـــمـــــــع
ــر  ــيـ ــاهـ ــــ ــشـ ــي هـــــــرم املـ ــ ــل ــ ــع ع ــ ــ ــربـ ــ ــ واتـ
ــي  إعـــــــــــــام وصـــحـــــــافـــة ــ ــاتـ ــ ــــ ــ ــومـ ــ يـ
قــــــنــــــوات  فـــضـــائـــيـــة ومـــشـــــــــــاويـــر
ــى بـــبـــركـــــــاتـــه ــ ــول ــ ـــ ــ يـــســـــــــــــــعـــدنـــي امل
ــر ـــ ـــ ــي ــت ك ــوس  ــ ــ ــل ــ ــ وف ــن   ــ ــ ــزايـ ــ ــ خـ دي   
مــخـــــــــــلــوق ــى   ــ ــل ــ ـــ ــ ع احـــــــــــــــقـــد   ال 
أغـــــــيـــر ــري  ــ ــيـ ــ غـ ــن  ــ ـــ ــ م ــى  ــتـ ــــ ــــ حـ وال 
ــه ـــ بــيـــ ــا  ــ يـ وال  ــدي  ــ ــنـ ــ أفـ تـــقـــــــول  ال 

ــر  ــي ــب ــك ال ــا  ــــ ــــ ــاشـ ــبـ الـ انــــــا  ده  وســـــــــــع 
ــم فــــقــــري بــــكــــام جـــزمـــة  ــ ــرِجـ ــ أنــــــا حـ
مبـــســـــــامـــيـــر أمـــــــــــه  ــك  ــــ ــشـ ــكـ ــشـ حـ و 
ــه ــل ـــ ـــ ُق أيـــامـــــــــــه  ورا  حــكــســـــــــــر  و 
ــــــر قـــــــول ِمـــــَيـــــة ووراهـــــــــــــــم كـــــــام زيـ
عــيــشــــــــة كــــــت  دي  داهـــــــــــيـــــة  يف 
ــر ــي ــف ســـــــــــودة وُمـــــــــــــــَرة عـــيـــشـــــــــــة غ
انـــحـــشـــرت ــا  ــ ــه ــ ــران ــ ــي ــ ج يف  أكـــــــــــواخ 
انـــكـــســـــــرت األرض  م  ضـــــلـــــوع  و 
ــر ـــ ـــ ـــ ـــ ــي ــصـــ ــرش      حـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــف ــ ال و 

ــنــا  ـــ ـــ ـــ ـــ ــوب    عـــلـــيـــــــــــــــــــــــنـــا    رب ــ ـــ ــ ـــ ــ ــت ــ ي
ــش  بــطــنــنــا ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــه ــن ــت عـــصـــــــــــافـــيـــر  ب
ــــــر احلـــمـــيـ أكــــــــل  مــــــن  و  اجلــــــــــوع  م 
ــل ــافـ فـ فـــــــول  و  عـــــــدس  ــي  ــ ــاتـ ــ ــومـ ــ يـ
ــل ـــ ـــ ــاف ـــ ـــ س جـــــــــــــــزمـــة  ابــــــن  فـــقـــر  ده 
ـــــيــر شــعـــ ــل  ــ ــاك ــ ب ــت  ــنـ كـ ــا  ــ ــام ــ ي انــــــا  ده 
ــام ــنـ ــــ ــــ املـ يف  ــة  ــمـ ــــ ــــ ــحـ ــلـ الـ أشـــــــــــــوف 
احلــــــــــــــمــام و  ــط  ــــ ــــ ــبـ الـ ــرة  ــيـ ــــ ــــ سـ و 
أســـــــــــاطـــيـــر ف  حـــــــــكــــاوي  كـــــــــــانـــت 
ــات ــروبـ ــــ ــــ ــشـ مـــكـــنـــتـــــــش اعــــــــــــــرف مـ
ــــــرات ــــ ــفـ الـ و  ــلـــة  ــــ ــــ دجـ و  ــل  ــيـ نـ ــر  ــيـ غـ
ــيــر ـــ خــمـــ و  ــا   ــ ــفـ ــ ِشـ ــوس   ــ ـــ ــ ــس ــ ــرق ــ ع و 
ــــــوافـــة ــــ جـ و  ــة  ــــ ــــ ــــ ــاجنـ مـ ــرب  ــــ ــــ ــشـ حـ
ــة ــاف ــن ـــ ـــ ـــ ك ــر  ــي ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــص ع ــت  ــ ــل ــ ُط لــــو  و 
ـــــيــر0 ـــ ـــ ــل عــصـــ ــي ــت ـــ ـــ ــوك ـــ ـــ ــا حـــبـــذا ك ــ ي

الــقــصــــــــص  م  اســـــــــــمـــع  مـــاكـــنـــتـــش 
ـــــص ـــ ــاريـــف آخــــــر هــجـــ ــــ ــــ ــــ غـــيـــر تـــخـ
الــضــــــــريــر ــا  ــ ــارنـ ــ جـ ــن  ــ مـ ــاوي  ــ ــكـ ــ حـ و 

ــدن  ــدن ـــ ـــ ـــ ــت دلـــوقـــــــــــــــتـــي احلـــــــــــالـــة  ب
مــعـــــدن  بـــقـــت  ــة  ــيـ ــــ ــــ ــــ ــــ األشـ ُهــــــب  و 
ـــــر ـــ ـــ ـــ ـــ ــيـــ ـــ عـــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــشـــــــــــة         أمـــ
ــا لـــذيـــذة ــي ـــ ـــ أشـــــــــــــــــتــري كـــــــــــــــام ڤ
ــة اجلـــــــــــيــزة ــلـ نـــاحـــــــــــــــيـــة بـــتـــطـــل عـ
ـــــفــيـــــر ســـ ــى  ــلـ عـ ــل  ــطـ تـ الـــتـــانـــيـــــــــــة  و 
ــولــة ـــ عــمـــ ــه  ــب ــي ـــ ـــ ـــ ـــ اج راح  لــلــنــــــــوم 
ــه ــوَل ـــ ـــ ـــ ط و  عـــرضـــــــــــــــه  خــــــــــــــيــالــي 
ـــــر ـــ ـــــريـــ ـــ ـــ ـــ ــر          ســـ ــــ ــــ ــبـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ أكـ
ــام ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــع مبـــــــــــراتـــب مـــــــن ريـــــــــــش ن
نـــام ــي  ــ لـ تــــقــــول  ــدة  ــــ ــــ ــخـ مـ كـــــــــــام  و 
ــر ــريـ ــــ ــــ ــاف مـــــن احلـ ــ ـــ ــ ـــ ــ مـــــع جـــــــوز حل
ــدة ـــ ـــ ـــ ــج ــن ــات كـــــــــــتـــيـــرة م ــونـ ــالـ ــــ ــــ ــــ صـ
ــده ــِن ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــهــا مــَس ـــ ـــ ـــ ـــ ــت عــلــيـــ ــَل ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ِش
ــي بــضــمــيــر ــلـ ــطـ أوبــــيــــســــون دهــــــب مـ

ــري  ــت ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــدر اش ــــ ــــ ــــ ــي أقـ ـــ ـــ ـــ ـــ ــوس ــل ــف ب
ــري ــي ـــ ـــ ــچ ال و  الــــتــــوم  عــــن  ــام  ــــ ــــ ــــ أفـ
ــمــيــر ســـ و  مـــيـــــــــــكـــي  ــدات  ــلـ ــــ ــــ ــجـ مـ و 
ــلــب ـــ ـــ ــكـــ ال ابـــــــــــن   يــــا  واد   يـــــــــــا  آه  
الـــــــــــــــرب ــك  ـــ ـــ ـــ ــي ــل ع يـــتـــــــــــــــوب  راح  

احلـــــــــــمـــيـــر  ركـــــــــوب  و  ــي  ــــ ــــ ــــ ــشـ املـ م 
أودي إم   ــي   ــ ـــ ــ ـــ ــ ب ــدس   ــيـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــرسـ مـ
وردي و  ــاروه   ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ك و  ــــــود  ــــ ــــ ــــ ــــ إسـ
ــر ــي ــوف ش كـــــــــــــــام  عـــــــــــنــدي  يـــبـــقـــي  و 
ــب ــتـ أكـ و  اروح  راح  ــال  ــ ــ ـــ ــ ــ احل يف 
ــدب ــك ــود مــــا ت ــهـ ــــ مــــــــأذون وعــــنــــدي شـ
سهير بــالــتــاتــة،كــمــان  ــيــهــن  أعــقــدعــل
كــيــســــــــي تــُفــــــــك  واحـــــــــــــــــــدة  ــل  ـــ ـــ ك و 
عــريــســـــــــــي ــام  ـــ ـــ ـــ ــق م ده  اهلل  إســـــــــــم 
ــر ــري ــف ال م  بــالــطــو  و  وشــنــطــة  ــة  ــزمـ جـ
عليـــه ــوا  ــول ـــ ـــ ــق ي ــم  ـــ عــمــرهـــ طــــــــول 
مــهــــــــــــــلــبــيــــــــة و  ــل   ـــ ـــ ـــ ـــ عــســـ واد   ده  
ــر ـــ أمــي ــان  ــم ـــ ـــ ـــ ك و  هــــــادي  و  ــب  ــي ـــ ـــ ـــ ط
ــت مـــــن الــطــيــــــــبــة ــق ـــ ـــ ــي زه ــواتـ ــــ يـــا اخـ

ــة عــصــيــبــة  ــش ــي ــش ع ــيـ ــاوز اعـ ــ ـــ ــ ــش ع ــ م
ــر ــري أشــــــرب عـــصـــيـــرشـــراســـةوابـــقـــى ش
مــحــــــــمــد وال  ــدي  ــم ـــ ـــ ح حـــصـــاحـــب  ال 
مــهـــــــــــــــــنــد و  ــم   ــث ــي ـــ ـــ ـــ ه ــطــنــش  ـــ ـــ حـــ و 
ــر ــاوي ـــ ـــ ــغ م مــــش  ــس  ــي ـــ ـــ س ــة  ــل ـــ ـــ ش دي 
حــنــكــــــــش و  ــــــفـــطـــورة  شـ ــى  ــل ـــ ـــ ـــ أح ــا  ــ م
ــا يــنــُكــش ــ ــيــنــة م ـــ ــي عـــلـــى عــجـــ ـــ ـــ ميــشـــ
الــكــــــــــــــبــيــر ــــــوه    ــــ ــــ أخـ و  ــه    ــل ـــ ـــ ـــ ـــ ــش ِب و 
ــمــرة ـــ ـــ خـــ و  ــش  ــي ـــ ـــ ـــ ــش ح ــرب  ــــ ــــ ــــ اشـ و 
ــة  و ســــــــــــــمــرة ـــ ـــ ـــ بــيــضـــ ــوان   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــس ن
خــطيـــر ــد    ـــ ـــ ـــ ــربــي ـــ عـــ ســكــــــــــــــــــــيــر  
ــدام ـــ ـــ ـــ ـــ امل م  ــوة  ــل ـــ ـــ ـــ ـــ ح ـــــة  ـــ ـــ بــلــمــســـ و 
ــســوبــكــو الــُهــمــام ـــ ــتــف مــحـــ ـــ ـــ ــى كـــ ــل ـــ ع
جــــــــهـــــــــــيــر ــوت  ـــ ـــ ـــ ــص ب ــي  ــ ل ــت  ــال ـــ ـــ ـــ ق و 

ــوة فــيـــــــــــــــــهــا لـــــــــــــــــوم  ــل ـــ ـــ ـــ ــرة ح ـــ ـــ بــنــبـــ
ــوم ـــ ــفــايــة ن ـــ ـــ قــــوم يـــا حـــــــــــــــــبــيــبــي كـــ
شــخــير ـــــــــــل  َبــَطّ ِعـــِلـــي  ــك  ــوت ـــ ـــ ـــ ص

وأنـــــــــــــــا جـــــــالـــــــســـــــةٌ أتـــــــــأمـــــــــل..

تــــخــــيــــلــــُت لـــــــو كـــــنـــــت طـــــــيـــــــًرا..

.. الــــــــفــــــــضــــــــاء  يف  أحـــــــــــلـــــــــــُق 
أشــــاء  ــا  ــمـ ــتـ وقـ  .. أشـــــــاء  مــــا  وأفـــــعـــــُل 
املــســاء يف  ــود  ــ وأعـ  .. ــاح  ــب ــص ال يف  ــرج  ــ أخ
ــِة صــيــاد ــق ــل ــي ط ــلـ لــكــنــنــي انــتــبــهــت ..عـ
حتــــــــــــولــــــــــــنــــــــــــي أشــــــــــــــــــــــــاء! 
فــــتــــخــــيــــلــــُت لــــــــو كـــــنـــــت أســــــــــًدا
ــة األرجـــــــــاء ــ ــ ــع ــ ــ ــة واس ــ ــابـ ــ ــُك غـ ــ ــ ــل ــ ــ أم
ــي وكـــأنـــه قــضــاء  ــم ــك ــل حل ــكـ ــع الـ ــض ــخ ي
ضحية  ــِة  ــرخ ص عــلــي   .. انتبهت  لكنني 
ــاْء! ــ ــ ــس ــ ــ ــع ــ ــ ــت ــ ــ مــــــــن ضــــــحــــــايــــــاي ال
وهــــــــي بــــــن انـــــيـــــابـــــي تـــــرجتـــــف..
ــاء ــ ــك ــ ــب ــ ــة الــــــــــهــــــــــروب ب ــ ــ ــاولـ ــ ــ ــحـ ــ ــ مـ
ــاء ــرض ب ــةٌ  ــرس ــت ــف م أصـــبـــح  أن  ــت  ــض ــرف ف
ــا  ــ ــًس ــ ــم ــ فــــتــــخــــيــــلــــُت لـــــــو كـــــنـــــت ش
ــن حــولــي  ــل مـ ــُح الــــــدفَء وأســـعـــُد كـ ــنـ أمـ
شــــــقــــــاء  أو  جــــــــــهــــــــــٍد  دون 
السماء  وأن أصبح ملكة متوجة... يف مملكة 
زادت  ــو  ــ ل ــا  ــهـ أنـ ــى  ــ إلـ ــت  ــه ــب ــت ان ــي  ــن ــن ــك ل
ســـتـــحـــرق كـــــل مـــــن يـــتـــنـــفـــس الــــهــــواء
ــاء ــ ــًرا وضـ ــ ــمـ ــ ــو كـــنـــت قـ ــ فـــتـــخـــيـــلـــُت لـ
وانتهاء ابــتــداًءا  احلب  قصص  علي  شاهًدا 
والـــغـــنـــاء دوًمـــــــــا  الـــشـــعـــر  يف  اذكــــــــر 
يوًما  غــبــُت  لــو  أنــنــي  إلــى  انتبهت  لكنني 
ســـــتـــــصـــــبـــــح لـــــيـــــلـــــة عـــــتـــــمـــــاء!
بالسماء  ــن  ومـ بــــاألرض  ــن  م وسيلعنني 
فــــــوجــــــدتــــــنــــــي اســــــــــــــأل نـــفـــســـي 
احلكماء  أحــكــم  ــو  وهـ اهلل  يخلقني  الـــم 
ــي حــكــمــة وذكـــاء ــن ــب ســـوانـــي بـــشـــًرا ووه
أكــــــون  أن  هــــــــذا  بــــعــــد  ءافـــــفـــــكـــــر 
ــاء! ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــم لــــــــي جـ ــ ــ ــره ــ ــ ــخ ــ ــ ممــــــــن س
مـــــــاذا دهــــانــــي ..أتـــــأمـــــل هـــــذا فــقــط 
بــــــدهــــــاء؟! تــــــــراودنــــــــي  ــرة  ــ ــكـ ــ فـ أم 
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العزقالني

ــا اخلـــــلـــــيـــــل ومــــــــعــــــــاه إســـــعـــــاد ــ ــ ــانـ ــ ــ جـ
بــــــــــاألمــــــــــن مــــــــــن عـــــــنـــــــد املـــــــولـــــــى
اهلل بــــــــيــــــــت  قــــــــــــواعــــــــــــد  رفــــــــــــــــع 
حــــــــوّل وال  ــم  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ لـ مــــــــا  والـــــــــنـــــــــاس 
إيــــــــــــدّي يف  مـــــســـــكـــــت  الـــــــرجـــــــفـــــــه 
اهلل لـــــــــذكـــــــــر  حــــــــــــــّن  والــــــــقــــــــلــــــــب 
ــى ــنـ ــيـ نـــــــــــور اجلــــــــــــــال شـــــــايـــــــفـــــــاه عـ
واملــــــــــــولــــــــــــى ذكــــــــــــــــره مــــــــــا أحــــــــــاه
ــاس ــ ــ ــن ــ ــ ــك يــــــــا إلـــــــــــه ال ــ ــ ــي ــ ــ احلـــــــمـــــــد ل
احلـــــب قــــلــــبــــي  يف  زرعــــــــــــت  يـــــالـــــلـــــي 
والــــــــقــــــــلــــــــب عـــــــــامـــــــــر بـــــــــاإلميـــــــــان
ــرب ــ ــ الـ ــة  ــ ــ ــاع ــ ــ ط يف  ــي  ــ ــاتـ ــ ــيـ ــ لـ ــف  ــ ــ ــاك ــ ــ ع
ــك ــ ــك ــ ــل ــ قــــــــــــــــادر وكـــــــــــــل الــــــــــكــــــــــون م
فـــلـــكـــك يف  ــي  ــ ــلـ ــ ــصـ ــ ــيـ ــ بـ والـــــــنـــــــجـــــــم 
ــــــح واجلـــــــــمـــــــــادات والــــــطــــــيــــــر يــــــســــــَبّ
عـــلـــمـــك يف  كــــــاتــــــبــــــه  شـــــــــئ  وكــــــــــــل 
جـــــبـــــال قــــــــــد  ذنــــــــــوبــــــــــي  أنــــــــــــــا    
أمــــــــــــوال وال  ــع  ــ ــفـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ بـ العـــــــــيـــــــــال 
ــــــا مــــــنِّ ــل  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــقـ ــ ــ يـ ربــــــــــنــــــــــا  لـــــــــــو    
نــــــــرجــــــــع كـــــــأنـــــــنـــــــا لـــــــســـــــه عـــــيـــــال
ــة ــ ــوبـ ــ ــتـ ــ انــــــــــت الـــــــلـــــــي بــــــإيــــــديــــــك الـ
ــة ــ ــوبـ ــ ــنـ ــ الـ دي  لـــــعـــــبـــــدك  فـــــاغـــــفـــــر 
ــي مــــــــن الـــــــــــزالت ــ ــ ــان ــ ــ ــس ــ ــ واحــــــــفــــــــظ ل
ــة ــ ــب ــ ــي ــ ــغ ــ واحــــــمــــــيــــــنــــــي مـــــــــن شـــــــــر ال
ــي ــ ــ ــان ــ ــ ــس ــ ــ ــل ــ ــ ــي وب ــ ــ ــب ــ ــ ــل ــ ــ ــق ــ ــ لــــــبــــــيــــــت ب
وجــــــــــيــــــــــت والبــــــــــــــــــــس أكـــــــفـــــــانـــــــي
ــي ــ ــج ــ ونـــــــفـــــــســـــــي ارجـــــــــــــــــع مـــــــــــن ح
ــي ــ ــان ــ ــف ــ جـــــــديـــــــد كـــــفـــــانـــــي الـــــــلـــــــي ك
املــــــــولــــــــود زي  طــــــــهــــــــور  أرجــــــــــــــــع 
ــد ــيـ ــعـ والــــــفــــــكــــــر صــــــــــايف وقـــــلـــــبـــــي سـ
ــه ــتـ ــشـ ــي أنــــــــــا عـ ــ ــ ــلـ ــ ــ وأنــــــــســــــــي كــــــــل الـ

ــد ــديـ جـ يف  ــد  ــ ــديـ ــ جـ ــي  ــ ــات ــ ــي ــ ح واشــــــــــوف 
ــك ــ ــ ــي ــ ــ ــب ــ ــ لـــــــبـــــــيـــــــك يــــــــــــا ربــــــــــــــــي ول
ــك ــ ــي ــ أنــــــــــا ســـــبـــــت أهــــــلــــــي وجــــــئــــــت إل
ونـــــــور ــر  ــ ــ ــت ــ ــ وس ــة  ــ ــ ــم ــ ــ رح يف  ــان  ــ ــمـ ــ ــشـ ــ عـ
وإلـــــــــيـــــــــك مـــــــــنـــــــــك  دا  وكـــــــــــــــــل 
ــت ــ ــي ــ ــب ــ ــال ــ ــق ب ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ أنـــــــــــا قـــــلـــــبـــــي مـ
أركــــــــانــــــــه يف  هــــــــاميــــــــة  وروحــــــــــــــــــي 
ــت ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــت وأمـ ــ ــ ــح ــ ــ ــب ــ ــ ــي أص ــ ــبـ ــ ــلـ ــ يــــــــا قـ
وإحــــــســــــانــــــه ربــــــــــــي  يف  طــــــمــــــعــــــان 
ــان ــ ــ ــرح ــ ــ ــت ف ــ ــ ــي ــ ــ ــب ــ ــ أبـــــــــــــدأ طـــــــــــــواف ال
رامــــــــــــي حـــــمـــــولـــــي عـــــلـــــى الــــرحــــمــــن
ذكــــــــــره عــــــــــن  بـــــيـــــشـــــغـــــل  شــــــــــئ  ال 
ــان ــ ــ ــنـ ــ ــ واقـــــــــــــــــــول يــــــــــــــــارب انـــــــــــــت املـ
وبـــــــــــــــــــــدأت بـــــــاحلـــــــجـــــــر األســـــــعـــــــد
ومـــــــــــن ذنــــــــــــــوب الــــــــنــــــــاس اْســــــــــــــــَوّد
وُبــــــــــســــــــــت وأنـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــارف إنـــــــه
رد مــــــــاعــــــــنــــــــدوش  أصــــــــــــم  َحــــــــجــــــــر 
ربـــــي ــت  ــ ــ ــي ــ ــ ــاج ــ ــ ون احَلـــــــجـــــــر  ُبــــــســــــت   
أنــــــــــا تـــــبـــــت وأنـــــــــــــا خـــــــايـــــــف ذنــــبــــي
ــي ــ ــ ــن ــ ــ ــوي ــ ــ يــــــــــــــــــــارب بــــــــاضــــــــعــــــــف ق
جـــنـــبـــي عـــــــايـــــــزك  أنـــــــــا  الـــــــشـــــــدة  يف 
تـــــايـــــب  اهلل  بـــــــــــــاد  ــت  ــ ــ ــيـ ــ ــ جـ أنـــــــــــــا 
وبـــــــعـــــــد الـــــصـــــبـــــا هــــــــارجــــــــع شــــايــــب
كـــبـــيـــر فــــــضــــــل  عــــــــنــــــــدي  رب  يـــــــــا 
ويــــــكــــــون لــــــي مــــــن الــــــغــــــفــــــران نـــايـــب
ــزم ــ ــ ــت ــ ــ ــل ــ ــ انـــــــــــــا جـــــــيـــــــت وشــــــــفــــــــت امل
وبـــــــــــعـــــــــــد حـــــــــجـــــــــي هــــــــالــــــــتــــــــزم
الـــــــغـــــــفـــــــران نـــــــولـــــــنـــــــي  رب  يــــــــــا 
رويـــــــــــنـــــــــــي مـــــــــــن بـــــــــركـــــــــة زمـــــــــــزم
ــه لـ نـــــــــــــادى   يــــــــا بـــــخـــــت مــــــــن ربــــــــــه 
والـــــــــلـــــــــي مــــــــــازرشــــــــــي عـــــقـــــبـــــى لـــه

وصــــلــــيــــت رحــــــــــــت  احلِـــــــــجـــــــــر  يف    
ــه ــ ــا ل ــ ــ ــه ــ ــ ــب ــ ــ ــت ــ ــ اتـــــــهـــــــنـــــــى الـــــــــلـــــــــي ك
وبــــــــــعــــــــــد مــــــــــــا طــــــــفــــــــت ولـــــبـــــيـــــت
ــت ــ ــي ــ ــع ــ وبـــــــــعـــــــــد مــــــــــا امتـــــــتـــــــعـــــــت س
ــه ــ ــ ــرت ــ ــ ــج ــ ــ ــس وه ــ ــ ــيـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ورجــــــــــمــــــــــت إبـ
وبــــــاســــــمــــــك انــــــــــت يـــــــــــــارب نـــــاديـــــت
عــــــلــــــي ِمـــــــنـــــــى روحـــــــــنـــــــــا جــــمــــاعــــة
حـــــــــاســـــــــن بـــــــــــراحـــــــــــة ووداعــــــــــــــــــة
ــر ــ ــم ــ ــع ــ ال بـــــكـــــل  ــة  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ لـ ــا  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ وبـ   
ــة ــ ــ ــاع ــ ــ س يف  دقـــــــيـــــــقـــــــة  كـــــــأنـــــــهـــــــا 
بــــــالــــــرحــــــمــــــة هــــــنــــــشــــــوف اجلـــــنـــــة
وبـــــــالـــــــشـــــــفـــــــاعـــــــة وبـــــــــالـــــــــقـــــــــرآن
ــة ــ ــمـ ــ ــرحـ ــ ــم قــــــــد الـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــوف نـ ــ ــ ــش ــ ــ ــن ــ ــ ه
ــان ــ ــب ــ ــض ــ لـــــــو ربــــــــــي مـــــــش هـــــيـــــكـــــون غ
أزورهـــــــــــــا الـــــــــروضـــــــــة  يف  ــي  ــ ــ ــس ــ ــ ــف ــ ــ ون
واعــــــيــــــش هـــــنـــــاك عـــــمـــــري جـــــوارهـــــا
حــــاجــــات الــــنــــفــــس  يف  ــر  ــ ــي ــ ــت ــ ك يـــــامـــــا   
تــــفــــســــيــــرهــــا يــــــــعــــــــرف  حــــــــــد  وال 
ــه ــ ط أزور  املــــــــديــــــــنــــــــة  رُحــــــــــــــــت 
ســــمــــاهــــا يف  طـــــــــايـــــــــرة  وروحــــــــــــــــــي 
دعـــــــيـــــــت وقـــــــلـــــــت يــــــــــــــارب الــــــكــــــون
ــا ــ ــاه ــ ــع ــ ــة واكــــــــــــــــون تـــــــانـــــــى م ــ ــبـ ــ ــحـ ــ صـ
ـــحــــــنــــــا األركــــــــــــــــان ــســـ صـــــلـــــيـــــنـــــا ومــــ
وإميــــــــان ونــــــــــور  عــــطــــر  الـــــــروضـــــــة  يف 
ــا ــ ــنـ ــ ــظـ ــ ــفـ ــ ودعــــــــيــــــــنــــــــا يـــــــــــــــــارب احـ
ــان ــ ــط ــ ــي ــ ــش ــ ال ــــبــــنــــا  جــــنِّ ــا  ــ ــ ــي ــ ــ ــدن ــ ــ ال يف 
ــي ــ ــب ــ أنـــــــــــــا قــــــتــــــيــــــل حـــــــبـــــــك يــــــــــا ن
الــــــُســــــنــــــة يف  دايــــــــــــــــب  وقـــــــلـــــــبـــــــي 
هــــــــــــى شـــــــفـــــــاعـــــــتـــــــي ومـــــكـــــســـــبـــــي
اجلـــــنـــــة يف  صــــــاحــــــبــــــك  وابـــــــــقـــــــــى 
ــة ــ ــاع ــ ــف ــ ونــــــفــــــســــــي أنــــــــــــــول مــــــنــــــه ش

بـــــــعـــــــد الــــــــتــــــــوســــــــل والـــــــطـــــــاعـــــــة
ونــــــــــســــــــــتــــــــــظــــــــــل بــــــــــــــــأنــــــــــــــــواره
ــة ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــض جـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــي مــــــــــع بـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــصـ ــ ــ ونـ
يــــــق الــــــّصــــــِدّ ع  ـــــم  ســـــلِّ الـــــــروضـــــــة  يف 
الــــــــــلــــــــــي حــــــــمــــــــى طــــــــــــه مبــــــالــــــه
ــار ــ ــغـ ــ الـ يـــــــــوم  يف  صــــحــــبــــة  وكــــــــانــــــــوا 
الـــضـــيـــق ــات  ــ ــ ــاعـ ــ ــ سـ يف  ــاه  ــ ــ ــع ــ ــ م وكـــــــــــان 
اخلـــــــطـــــــاب ابــــــــــــــن  قـــــــبـــــــر  وزرت 
رمـــــــــــــــز الــــــــــعــــــــــدالــــــــــة اإللــــــهــــــيــــــة
ــاب ــ وذكــــــــــــــره حــــــاضــــــر عــــــمــــــره مـــــــا غـ
ــة ــ ــي ــ ــن ــ ــح ــ والـــــــــدمـــــــــعـــــــــة كـــــــــانـــــــــت م
ربـــــــــــــــــك بـــــــــيـــــــــعـــــــــرف نــــــيــــــاتــــــنــــــا
الـــــــلـــــــي بـــــيـــــجـــــي لــــــبــــــابــــــه حـــبـــيـــب
صـــــلـــــواتـــــنـــــا وال  بــــــــالــــــــزكــــــــاة  ال 
ربــــــــــك لـــــصـــــاحـــــب الـــــــصـــــــدق مـــجـــيـــب
انــــــــــــت الــــــــقــــــــرّيــــــــب مـــــــــن روحــــــنــــــا
أقـــــــــــــــرب إلــــــيــــــنــــــا مـــــــــن األنــــــــفــــــــاس
ــا ــ ــنـ ــ ــروحـ ــ بــــتــــطــــيــــب مـــــــعـــــــاك كــــــــل جـ
أســــــــاس والـــــــــصـــــــــدق  روح  بـــــــصـــــــدق 
لــــــبــــــيــــــك يـــــــــــا إلـــــــــهـــــــــي ولـــــبـــــيـــــك
األمـــــــــــــــــــر مــــــــنــــــــك كــــــــلــــــــه إلــــــيــــــك
واحلـــــــــمـــــــــد والــــــنــــــعــــــمــــــة قـــــصـــــادنـــــا
ــك ــيـ ــبـ لـ نـــــــقـــــــول  خـــــــطـــــــوة  كــــــــل  وف 

الشــاعر  بقيــادة  الشــارع  صــوت  جمعيــة  قــررت 
واإلعالمــي الكبيــر عبــد التــواب الرفاعــي ومجلــس إدارتــة 
االحتفــال بعيــد ميــالد تأســيس جمعيــة صــوت الشــارع 
بالكلمــة  واملهتمــن  والداعمــن  املحبــن  العاشــر  وســط 
ــى  ــى وطــن وحتــت شــعار )بالكلمــة نبن ــى تبن ــة الت احلقيقي
وطــن  ( كان العــرس الثقــايف الكبيــر يف مقــر هيئــة خريجــي 
اجلامعــات وليلــة حــب وفــاء ســتظل يف الذاكــرة والقلــب 
الرفاعــي  التــواب  عبــد  الشــاعر  اللقــاء  أدار   ، لســنوات 
بروحــة املرحــة وبجــدارة و بابتســامته املحببــة التــى ال تغيــب  
وكانــت البدايــة مــع املوســيقار محمــد عبــد اللطيــف عازفــا 
علــى آلــة الكمــان وأغنيــة ) القلــب يعشــق كل جميل(و)هلــت 

ــة(  ــوة وهني ــي حل ليال
 وكان عزفــا رائعــا متميــزا وثــق اللقــاء  وصــور أحداثــه 
شــاعر الصــورة حبيــب الشــعراء االســتاذ دهــب املجرابــى،  
ازدانــت املنصــة بالشــعراء رفعــت السنوســي / أصــالن ابــو 
ســيف /ســيد عربــي ســكرتير اجلمعيــة /احمــد الســندباد 
وكان اجلميــع  كربــاش  كمــال   / الــرازق   عبــد  /حمــدي 
رمضــان  النبــي  عبــد  الشــاعر  األحبــاب  اســتقبال  فــى 
ناديــة  ة  والشــاعر  الشــارع  رئيــس جمعيــة صــوت  نائــب 
وبــدإ   املحترمــن  املجلــس  املــرأة واعضــاء  أمينــة  شــفيق 
تكــرمي األســاتذة د٠حنــان منصــور مديــر هيئــة خريجــي 
اجلامعــات التــي فتحــت قلبهــا للجميــع وذكــرت فــى كلمتهــا 
ان مجموعــة صــوت الشــارع مبــا حتملــه مــن أفــكار متميــزة 
الهابــط  األغانــي  محاربــة  علــى  قــادرة  هادفــة  وكلمــات 
املســفة املوجــودة لألســف بكثــرة والبعيــدة عــن عاداتنــا 
محمــود  لألســتاذ  التكــرمي  مشــهد  اســتمر  وتقاليدنــا،  
ســعيد مديــر املــكان علــى حســن تعاونــه ، محمــد البيــاع 
والــذى قــدم قصيــدة )ســاعات  ( أصــالن ابــو ســيف،. 
آمــال. مرســى، السيناريســت عبــد اهلل حامــد )رائــد الكلمــة 
الطيبــة( ، محمــد طلعــت، ناهــد عبــد الســالم، عــالء الديــن 
حمــدي، ســامح هريــدي الــذي ابكانــا بقصيــدة ) االب( ، 

طــارق زيــادة، اســامة النــكالوي، ومحمــد عمــران  واداءة 
املتميــز يف ) بــاب الرجــا( و، )قمــر( والتــي حــازت إعجــاب 
احلضــور فــرددوا معــه امَلقاطــع فــى جــو بهيــج،  و شــعبان 
املنشــد احمــد  ثــم  يــا صاحبــي(  ) وداع  ونــص  املصــري 
عبــد الغفــار )مــادام قلبــي خاشــعا ولســاني(؛، وكان أداءه 
رائعــا شــجيا، ثــم فقــرة تكــرمي املتفوقــن دراســًيا بحضــور 
ــة مــرمي  ــه محمــود و الطالب ــة اي ــم والطالب ــم و ذويه أهاليه
محمــود و الطالــب يوســف نصــر و الطالبــة ســلمى ماهــر، 
و تكــرمي مجلــس إدارة جمعيــة عطــر اجلنــة علــى حســن 
تعاونهــا مــع جمعيــة صــوت الشــارع بقيــادة األســتاذة آمــال 
، احمــد  امــل جــالل، محمــد عمــران  موســى،  وتكــرمي 
الســندباد الــذي أمتعنــا بنــص) بأحــب ســيدنا النبــي( ، 
ــة  (، احمــد حســن  ــون عافي ــد صال عــوض األســواني )رائ
عمــر وقصيــدة )لســة احلــروف ( و )حتــى القمــر( ، ســميرة 
الرائــع  تــرك ونصهــا  (، عفــاف  نونــا  اإلســريجي )مامــا 
)خــالص( ، ســيد عربــي، ناديــة شــفيق ونــص )شــعور تانــي 
( ، عمــرو وحيــد، جمعــة اجلــر صاحــب صالــون اجلــر 
الثقــايف،  امــل كــرم اهلل مســئول تصميــم الدعــوات بصــوت 
الشــارع وعضــو صالــون اجلــر، محمــود عويضــة، واملصــور 
الفنــان وليــد جمــال )موقــع مصــر ٣٠٣٠(،  محمــد صــالح 
عبــد القــادر والــد املختــرع الشــاب يوســف محمــد الــذي 
ــر يف احلركــة  عــدل فــى عصــاة املكفوفــن لتســاعدهم أكث

وحتذرهــم صوتيــا بعوائــق الطريــق واختراعــات أخــرى،. 
ــة صــوت الشــارع  ــب رئيــس جمعي ــي رمضــان نائ ــد النب عب
الــذي كان بشوشــا ســعيدا بــكل ضيــوف صــوت الشــارع 
ــا يف  ــذي طــاف بن ــاش ال ،. ، احمــد الشــعراوي، كمــال كرب
قصيــدة مبســيرة صــوت الشــارع وعــدد من الذكريــات داخل 
النــص، وحمــدي عبــد الــرازق الــذى قــدم نــص بعنــوان ) 
صــوت الشــارع (، و)أنقــاض احــالم(، وكان نــص موســى 
كامــل موســى عــن القــدس )ملــا أســمع ومــا اسمعشــى (، كمــا 
اســعدتنا املبدعــة صفــاء الكومــي بإغنيتــن ) يــا ليلــة العيــد( 
ــاء ا. ميرفــت  ــي ف خاطــري( وحضــرت اللق و، )مصــر الت
جمــال، و القاصــة دعــاء أحمــد ، ا. ســماح محمــود، صفــاء 
املويلحــي،. احمــد البســكوتي،. الشــاعر واإلعالمــي رزق 
محمــد ) امــن صنــدوق رابطــة الزجالــن وكتــاب األغانــي(،  
النجــم حمــدي موســى  كــروان الشــعر الــذي اســعد حضــوره 
البهــي القلــوب، ثــم نــص )انــا مــش انــا( لعبــد الرحمــن 
لعلــي  الظنــون(  يكــون خلــف  )مــاذا  ونــص   مصيلحــي،  
يحــي، يذكــر أن هــذا هــو عيــد ميــالد تأســيس اجلمعيــة 
العاشــر  بعــد ســنوات مــن اجلهــد. التعــب وطــرق األبــواب 
وإقامــة ٣٦ مســابقة  ديــوان،  النجــاح يف طبــع ١٧  حتــى 
أدبيــة والطــواف بالكلمــة الهادفــة يف املياديــن واحلدائــق 
العامــة واملــدارس واملستشــفيات و القــرى والنجــوع ومراكــز 
الشــباب ، واختتمــت الليلــة الرائعــة بأغنيــة ليلــة ليلــة ليلــة 
امــا ليلــة يــا ســالم بصــوت اجلميــع والصــور التذكاريــة يف 
ليلــة جمعــت االحبــاب وعطرتهــا املحبــة بشــعراء وأصحــاب 
كيانــات راقيــة أصحــاب الدعــم واملســاندة، ليلــة ناجحــة 
تعــد انطالقــة قويــة لبدايــة ســنة جديــدة ونشــاط جديــد 
لصــوت الشــارع لتكــون ندواتــه الســبت األخيــر مــن كل شــهر 

بهيئــة خريجــي اجلامعــات، 
وحقــا وصدقــا )بالكلمــة نبنــى وطــن (،كان يف اســتقبال 
عبــد  ومحمــد  احمــد  الصغيــران  الشــاعران  احلضــور 

التــواب.

الشــارقة  مبعــرض  الــروح  شــغف  توقــع  عطــا  هويــدا 
الدولــي للكتــاب ال٣8  يف أمســية شــعرية بديعــة عمتهــا 
ومحبــي  مرتــادي  مــن  الكثيــر  ،بتواجــد  واحلــب  الفرحــة 
الثقافــة واالبــداع واهــل االدب واســاتذة اجلامعــة ,هويــدا 
عطــا والتوجيــه االســرى ، قامــت الشــاعرة هويــدا عطــا 
بتوقيــع ديوانهــا النثــرى اخلامــس »شــغف الــروح« بركــن 
التوقيعــات مبعــرض الشــارقة الدولــي للكتــاب فــى نســخته 
الثامنــة والثالثــون والــذى يقــام مبركــز إكســبو الشــارقة 
والتقــاط  نســخة  علــى  للحصــول  املهتمــن  التــف  حيــث 
الصــور التذكاريــة ويعــد« شــغف الــروح« الديــوان اخلامــس 
للشــاعرة, ويعــد  التاســع مــن مجموعــة أصدارتهــا األدبيــة 
,الشــعر »الطــرف االخــر مــن العتمــة »وحريــر احلــزن » واه 
ياغلبــي  وفضفضــة –مخبــي قلبــه فــى حنينــه« والــدب 
الرحالت«عابــرو الربــع اخلالــي –مرافقــوا مبــارك بــن لنــدن 
يتكلمــون« وايــام لطيفــة الكنديــة« وايــام الفيــروز وشــرفة 
الياســمن مقــاالت نقديــة فــى االدب واالجتمــاع ويضــم 
الــروح  ١١٤ قصيــدة نثريــة ممزوجــة مبوســيقي  شــغف 
احلنــن«  الشغف«شــغف  عــن  قصيــدة   ١٧ منهــا  الــروح، 
ــدة وشــغف مســتحيل وشــغف  ــو وشــغف القصي شــغف الله
املوتــى وشــغف االرصفــة وغيرهــا  واألخــرى يف متاهــات 
داخلــي  وجــع  عــن  ،معبــرة  املختلفــة  واملشــاعر  احليــاة 
املبتلــى  ابجديــة  مثــل  املــدى  جــاوزت  حقيقيــة  لتجــارب 
وترنيمــة عشــق جنوبيــة ودون مراوغــة وثمــن قليــل للمــوت 

وابتهــاج مزيــف واملمنوعــة مــن البهجــة قهــوة بــاردة وقســوة 
الياســمن وغيرهــا وكان قــد قدمــا كال مــن الشــاعر الدكتور 
احمــد غــراب والدكتــور ســعيد عرفــة دراســتا للديــوان .

قــال غــراب : ظهــرت الشــاعرة الرقيقــة األســاتذة هويــدا 

الهادئــة  واملشــاعر  باألحاســيس  مفعمــة  شــاعرة  عطــا.. 
الرقيقــة الراقيــة... ال اتخيــل أحــدا ســيقرأ أشــعار هويــدا 
دون أن يســرح بعينيــه يف أفــق اخليــال ومتــر أصابعــه علــى 
عذبــة  ابتســامة  شــفتيه  علــى  وترتســم  شــعره  خصــالت 
الصــوت  جهيــرة  ليســت.  اخلنســاء  ليســت  إنهــا  واســعة 
ليســت صاخبــة اإليقــاع ال انهــا تهمــس يف رقــة وتنســاب يف 
عذوبــه تنتقــل مــن ســطر إلــى ســطر كعصفــور وتغيــر الــرؤي 
وتتالعــب بالكلمــات العشــبية دون تكلــف أو لــؤي العنــاق 
الظلــك  الســواك  غيــرك..  ال  انــت...  انــت...  الكلمــات 
كأنــه دمــي الــذي يتدحــرج أرضــا حتــت قدميــك فلتضــئ 

بســماوات العشــق املرتقــب
هــذه هــي شــاعرة جيــل مابعــد احلداثــة.. يف أرق صورهــا 
اللغويــة وأبهــى اوشــحتها العربيــة بوركــت أيتهــا املبدعــة 
الصاعــدة مــن أعمــاق نيــل مصــر وقــال عرفــة: هــى جتــذب 
الــروح وهــى  القــارئ ملعرفــة تلــك االشــياء املتمســكة يف 
تذكرنــي مبفــردات الشــاعرة مــي زيــادة فــى خطهــا الشــعري 
لــذا اطلــق عليهــا هويــدا املصريــة.. بــل االثنتــان تــوأم روح 
الــروح  ديوانهــا اخلامــس شــغف  تتنــاول يف  ،فهــي  وقلــم 
التحليــل الطبيعــي لــكل كلمــة جتــول بخاطرهــا وتتحــدث يف 
ديوانهــا وكأنهــا ترســم لوحــة فنيــة ذات ابعــاد كثيــرة وتعــد 
بذلــك مــن الفنانــن التشــكيلين مزيــد مــن النجــاح واآللــق 
لســاحرة احلــرف واملعنــى ســفيرة النوايــا احلســنة املصريــة 

د. هويــدا أبــو العطــا.

جنــوم  مــن  بباقــة  الصفصافــة  ظــل  ســماء  تــألألت 
الفــن واملبدعــن  أمســية رائعــة غلفتهــا مشــاعر احلــب 
ــن الشــعر وعدســة  ــا )الصــورة ب ــر عنوانه ــود والتقدي وال
الكاميــرا( حشــًدا كبيــًرا مــن الشــعراء واألدبــاء والفنانــن 
واملثقفــن لالحتفــاء بتكــرمي الشــاعر الكبيــر أحمــد حســن 
عمــر الشــاعر اإلنســان  عضــو احتــاد كتــاب مصــر، عضــو 
رابطــة الزجالــن وكتــاب األغانــي، نائــب رئيــس قســم 
األدب بجريــدة أنبــاء اليــوم املصريــة حاصــل علــى مركــز 
أول جمهوريــة يف األغنيــة الســياحية ٢٠٠٧،ومركــز أول 
جمهوريــة مــن رابطــة الزجالــن وكتــاب األغانــي يف كتابــه 
األغنيــة ٢٠١٩ وشــاعر الصــورة ا/دهــب املجرابــي جلهــد 

ــه يف توثيــق الصــورة  مشــكور يبذل
الشــاعرة  امللتقــى  ملؤســس  بكلمــة  األمســية  بــدأت 

القديــرة وداد الهــواري ثــم املطــرب رضــا أحمــد الــذي 
أشــعل القاعــة حماســا وبهجــة ثــم إهــداء مــن أميــر الزجــل 
الصفصافــة  ظــل  وقصيــدة  الصفصافــة  ظــل  مللتقــى 

وأمتعنــا ببعــض قصائــده منهــا :
ياريتك تفهمي املعني

ما باشتاقلكش
ح تتخطبي وتتزيف

حتي القمر
لسه احلروف

منكم هلل
افرض مثال

 يليهــا كلمــة شــاعر الصــورة عــن تراث النوبــة ومحطات 

يف حياتــه املهنيــة والفنيــة ثــم توالــت قصائــد ومداخــالت 
املبدعــن يف مقــر مؤسســة برادايــس برئاســة الشــاعر 

اجلميلــي احمــد عضــو احتــاد كتــاب مصــر .
ا/ محمــود يحيــى - أ/ أحمــد الســندباد -ا/أحمــد 
موســى -ا/أحمــد رشــوان -ا/إبراهيــم عاشــور -ا/متولــي 
ــا   ــز -ا/زنوبي ــادر عزي حجــازي - ا/مرســي محمــد - ا/ن
- ا/محمــد الشــمندي -ا/عبــد املطلــب عمــران - ا/عبــد 
املجيــد حســن خليــل -ا/محســن الشــاذلي -ا/ميرفــت 

ــرزاق  موســى -ا/ســامح هريــدي -ا/حمــدي عبــد ال
ا/ناهــد عبــد الســالم -ا/ليلــى راشــد -ا/هشــام ذكــري 
-د/صفــاء عبــد الفتــاح -ا/محمــد الرفاعــي -ا/ ميرفــت 
شــوقي -ا/ماجــدة ياســن -ا/محمــد عبــد املنعــم -ا/

ريــاض ميخائيــل -ا/عــوض ســليمان - ا/ هــدى عبــد 
دهــب  -ا/كــرمي  دمــوش  أحمــد  اهلل  -ا/عبــد  الــرازق 
املجرابــي -ا/عبــداهلل حامــد العــزب -ا/رزق محمــد -ا/
ــي -ا/ســلوى ســعد  ــو املعاطــي - ا/حســن العرب ماهــر أب
-د/حنــان إســماعيل -د/ســلوى ذكــري -ا/مايــك بســتود 
- ا/دعــاء أحمــد شــكري -ا/وفــاء علــى - ا/رضــا أحمــد 
- د/خالــد يســري -ا/أحمــد الشــدوي -ا/ياســر عبــد 

ــا الرحمــن -ا/روشــان صف
ا/محمــد عبــد الهــادي - ا/عبــد الرحمــن مصلحــي 
-ا/وفــاء  القصبــي  -ا/محمــود  االســوانية  -ا/زينــب 

الطيــب
ــدي -ا/أشــرف  ــد الترامســي -د/محمــد احلدي ا/خال
-ا/ أحمــد  -ا/منصــورة  الشــاعر  -ا/أحمــد  البنــا 
مصطفــى البحــر -ا/عــادل قشــطة -ا/أمــل عامــر -ا/
محمــد عــوض -ا/عائشــة الكاشــف -ا/محمــد ســرور 
-ا/كــرم اجلعفــري -ا/نورهــان ســيد -ا/نعمــة محمــد 
-ا/محمــد ســالمه -ا/هشــام الدشــناوي -ا/ماهيتــاب 

اجليالنــي 
ظــل  ملتقــى  وأســرة  باملكرمــن  املنصــة  وإذدانــت 

. الصفصافــة 

ادخلوهــا امنيــن ٠٠ وكونــوا مــن احلامديــن الذاكريــن 
  ) ومنــن  فيــش  )مــا  لعبــارة   وتبــا   ٠٠ الشــاكرين 

٠٠٠٠٠٠٠
رغــم ان لدينــا   قانــون ملعاقبــة املتســولن ٠٠٠ اال وان 

ظاهرة التســول واعداد املتســولن تتصاعد ٠٠٠٠٠٠  
الظواهــر  احــدي  التســول  ظاهــرة  اصبحــت 
ــة   التــي تتزايــد حجمهــا   خــالل الســنوات  االجتماعي
االخيــرة !!!!!  واجلديــر بالذكــر ان االجــراءات العقابيــة   
لــم تســاهم ولــم تكــن رادعــه ملواجهــة هــذه الظاهــرة 
علــي االطــالق ممــا ادي   الــي   تفشــي صــور التســول   
يف ربــوع مصرنــا احلبيبــة وتشــويه شــموخنا   امــام 
العالــم ٠٠٠ فمنهــم اطفــال يف عمــر الزهــور   يقفــون 
يف االشــارات بــن الســيارات ويتســابقون   علــي تطويــق 
زجــاج الســيارة   ليحظــى بفتــات مــن مالكهــا  ٠٠٠ 
ومنهــم  مــن يســرع بالدخــول املفاجــئ  علــي الكافيهــات 

واالســواق  واملحــال  ملجــرد   الســؤال بأحلــاح 
دون حياء وجه !!!  

املخــدرات    تاجــر    يــدي  حتــت  وقــع  مــن  ومنهــم 
ليــروج لــه   هــذه الســموم القاتلــة   التــي اصبحــت 
ارتفــاع معــدل نســب اجلرميــة  الرئيســي يف  الســبب 

واخلرابــات  الشــوارع  يف  يبيــت  مــن  ومنهــم     !!!!!
وحتــت الكبــاري وقــد تناولــت الدرامــا املصريــة العديــد 
الدراســات  اثبتــت  !!! ممــا  املؤملــة  الصــور  هــذه  مــن 
ــة ان التفــكك االســري   وشــدة  واالبحــاث   االجتماعي
الفقــر   هــم مــن اهــم االســباب الرئيســية   يف انتشــار 
هــذه   الظاهــرة   !!!  فهــل ان االوان ملؤسســات الدولــة   
ووزارة   التضامن االجتماعي ووزارة   الداخلية وايضا 
هــذه  احتــواء    املصريــة    للمــرأة  القومــي  املجلــس 
ــة  ــة ومواجه ــل   وســائل احلماي ــف وتفعي ــة وتكثي الكارث
هــذه الظاهــرة  بــكل  قــوة  حيــث  انهــا  افــه  تهــدد  كيــان  

وامــن  وامــان  مصرنــا  احلبيبــة  ؟
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الذين  الالعبني  أكثر  من  وواحد  املجتهدين  تنصف  القدم  كرة 
منحوا وأضافوا لكرة القدم الكثير هو الفرنسي كرمي بنزميا .

حمل الالعب الفرنسي سفينة الفريق امللكي التى كادت ان تغرق 
برحيل االسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو .

وبدأ  جزائرية  اصــول  من  ألبوين  ليون  فى  بنزميا  كــرمي  ولــد 
مسيرته الكروية مع نادى مسقط رأسه اوملبيك ليون فى عام 
الــدوري  فى  القاب  ثالث  فى  متقطع  بشكل  وساهم   .  2005
من  العب  افضل  لقب  على  2008 حصل  عام  وفى  الفرنسي 
االحتاد الوطني لالعبي كرة القدم املحترفني وكان ضمن الفريق 
العام حيث انهى املوسم كأفضل هداف فى الدوري وفاز بلقبه 

الرابع وأول كأس فرنسا .
حتى عام 2009 حيث انتقل الالعب الفرنسي الى نادى ريال 

مدريد األسباني فى صفقة بلغت قيمتها 35 مليون يورو .
امللكي  النادي  مع  بالبطوالت  بنزميا حافلة  وكانت رحلة كرمي 
حيث توج بالعديد من االلقاب معهم منهم الدوري األسباني 4 
مرات و كأس ملك اسبانيا 3 مرات وكأس السوبر األسباني 4 
مرات ودوري ابطال اوروبا 5 مرات و كأس السوبر األوروبي 4 

مرات وكأس العالم 4 مرات .
بالدوري األسباني  ليتألق ويتوج  امللكي هذا املوسم  الفرنسي راية  القائد  حمل 

ويتوج بجائزة هداف الدوري األسباني برصيد 27 هدف بفارق 
كما تشارك مع مواطنه عثمان  اقرب مالحقيه  اهداف عن   9
متريرة   13 برصيد  االهــداف  صانعي  ترتيب  صــدارة  دميبلى 

حاسمة لكل منهما .
وفى دوري االبطال لعب الفرنسي كرمي دورا بارزا فى وصول 
من  وسجل  مــبــاراة   12 فى  شــارك  النهائي حيث  الــى  الــريــال 
خاللهما 15 هدف ليتصدر ترتيب هدايف البطولة وكما متكن 

من صناعة هدفني .
ويضاف اليه فى ختام املوسم تتويجه بالبطولة التى يحلم بها 
الى  فريقه  وصول  فى  رئيسيا  سببا  وكان  املوسم  بداية  منذ 
فى  الفرق  امام  محوريا  دورا  لعب  انه  حيث  النهائية  املباراة 
باريس  فريق  امــام  الهاتريك  سجل  حيث  اإلقصائية  االدوار 
سان جيرمان الفرنسي وهاتريك اخر امام تشيلسي اإلجنليزي 
امام مانشستر سيتي ولعب دورا  ايضا ثالثة اهداف  وسجل 
له  اخلامسة  بالبطولة  بعدها  ليتوج  ليفربول  امــام  النهائية  املباراة  فى  بــارزا 

والرابعة عشر فى تاريخ نادى ريال مدريد.

ســر وجــود األبتــالء فــى هــذه احليــاة الدنيــا، والغــرض منــه والغايــة 
،أن احليــاة الدنيــا هــى يف األصــل دار امتحــان، و ســر االبتــالء، 
ــه  ــي تواجه ــاب الت وحتمــل اإلنســان يف أوقــات الشــدائد، إزاء الصع
، والبــالء اليكــون يف حتمــل الصعــاب فقــط، بــل يكــون يف اخليــر 
ْيــرِ ِفْتَنــةً ﴾، قــال أبــو  ــرِّ َواخْلَ والشــر، كمــا قــال تعالــى: ﴿َوَنْبلُوُكــم ِبالَشّ
ــة«، واهلل  ــه املحن ــون ســيئا، وأصل ــون حســًنا ويك ــالء يك ــم: »الب الهيث
-عــز وجــل- يبلــو عبــده بالصنــع اجلميــل ليمتحــن شــكره، ويبلــوه 
والفتنــة  االبتــالء  ليمتحــن صبره.وكلمــات  يكرههــا  التــي  بالبلــوى 
واملحنــة تشــترك يف معنــى االمتحــان واالختبــار، كمــا أن بعضهــا قــد 

ــا اآلخــر . ــي ال يتضمنه ــن معان يتضم
الفتنــة: وتأتــي مبعنــى االختبــار واالمتحــان ، كمــا أنهــا تأتــي مبعــان 
أخــرى كاإلضــالل، كقولــه تعالــى : ﴿َفِإَنّكُــْم َوَمــا َتْعُبــُدوَن * َمــا أَْنُتــْم 
واملحنــة: مبعنــى  ِحيــِم﴾  اجْلَ َصــاِل  ُهــَو  َمــْن  ِإالَّ   * ِبَفاِتِنــنَي  َعلَْيــِه 
اَلِّذيــَن اْمَتَحــَن  التصفيـــة والتهذيــب، كمــا قــال تعالــى : ﴿أُوَلِئــَك 
ــى  ــي مبعن ــا، وتأت ــدة : صفاهــا وهذبه ــو عبي ــال أب ــْم﴾ . ق اهللُ ُقلُوبَُه
االختبــار كمــا يف قـــوله تعالــى : ﴿ِإذَا َجاَءُكــُم امْلُْؤِمَنــاُت ُمَهاِجــَراٍت 

ــَنّ ﴾ أي اختبروهــن  َفاْمَتِحُنوُه
ومــن ِحكَــم االبتــالء : تكفيــر الســيئات-رفع الدرجــات )يف الدنيــا 

واآلخــرة(- بيــان حقيقــة النــاس ومعادنهــم-
وكمــا قــال اإلمــام األكبــر الدكتــور أحمــد الطيــب، شــيخ األزهــر، 
إن االبتالء بالنســبة للمؤمــن كله خيــر؛ ألن البــالء يعــرض املُبتلــى 
لثــواب عظيــم ينالــه جــزاًء علــى مــا قــدم مــن شــكر أو صبــر، منوًهــا 
ــة  ــب كالفقــر واملجاعــة واألمــراض وفقــد األحب بأن االبتالء باملصائ
ليــس أمــارة علــى ســوء حــال املُبتلــى، وأن صفــوة البشــر هــم الذيــن 

يصيبهــم البــالء.
ــدل،  ــر وال تتب ــي ال تتغي ــى يف الكــون الت واالبتالء مــن ســن اهلل تعال
وتــارة  باخليــر،  تــارة  الدنيــا  احليــاة  هــذه  يف  اإلنســان  وُيبتلــى 
بالشــر، وقد يبتلــي اهلل تعالــى، اإلنســان بشــيء ظاهــره الشــر لكنــه 

يف حقيقتــه خيــر كثيــر، وقــد يكــون عكــس ذلــك متاًمــا.
 كمــا يجــب عــدم تعظيــم املشــكلة بــل تهوينهــا مهمــا تكــن كبيــرة وذلــك 
بعــدم النظــر إلــى مــن هــم أفضــل منــا حــاالً وأقــل ابتــالًء بــل النظــر 
ــا  ــى م ــم نحمــد اهلل عل ــالًء ث ــا وأشــد ابت ــم أســوأ من ــى مــن حالته إل
نحــن فيــه وكذلــك الترويــح علــى النفــس بااللتجــاء إلــى شــخص 
قريــب أو صديــق مخلــص والتكلــم معــه ) ليــس بالشــكوى ( واإلصغــاء 
ــا التوجيــه الصحيــح فــى أمــور كنــا غافلــني عنهــا  إليــه فرمبــا وجهن
ــى فــى دعــاء  ــه تعال ــى اهلل جــل وعــال لقول وال تكــون الشــكوى إال إل
نبــي اهلل يعقــوب » إمنــا أشــكو بثــى وحزنــي إلــى اهلل » واالســتعاذة 
بــاهلل » اللهــم أنــى أعــوذ بــك مــن الهــم واحلــزن » والدعــاء بالقــرآن 
الكــرمي » اللهــم اجعــل القــرآن الكــرمي جــالء همومنــا وذهــاب أحزاننــا 
وشــفاء أمراضنــا ..«  أمــا إذا استســلمنا لليــأس واحلــزن واالعتراض 
علــى قضــاء اهلل فــإن ذلــك يــؤدى إلــى القنــوط مــن رحمــه اهلل وبذلــك 
ينقطــع احلبــل الــذى بيننــا وبــني اهلل فنكــون آثمــني مذنبــني وال يغيــر 
ذلــك مــن قضــاء اهلل فــى شــيء وال يعقبــه إال النــدم والهــالك لقولــه 
تعالــى : “ قــال ومــن يقنــط مــن رحمــة اهلل إال الضالــون » – والقنــوط 

هــو شــدة اليــأس مــن رحمــه اهلل .
  قــد تكــون احلكمــة مــن املصيبــة أمــر غيبــي غيــر كل مــا ســبق 
وال يعلمــه إال اهلل فهــو ســبحانه العليــم بأســرار ومصالــح عبــاده 
, واحلكيــم فــى صنعــه » وعســى أن تكرهــوا شــيئاً وهــو خيــر لكــم 
وعســى أن حتبــوا شــيئاً وهــو شــر لكــم واهلل يعلــم وأنتــم ال تعلمــون »

حتــل علينــا ثــورة 30 يونيــو لتذكرنــا بخــروج املاليــني للشــوارع فــى 
اإلخــوان  جماعــة  ُحكــم  بإســقاط  مطالبــني  املحافظــات،  جميــع 
اإلرهابيــة، وحتولــت مــن ثــورة إنقــاذ إلــى إعجــاز وكانــت مبثابــة 

تصحيــح حقيقــي للمســار.
وثــورة شــعب حماهــا اجليــش املصــري العظيــم يف مشــهد أبهــر 
ــاذ  ــة شــعبية إلنق ــع بســلمتيه، وجتســيد لرغب ــم وشــهد اجلمي العال
الدولــة مــن مصيــر مجهــول علــى يــد اجلماعــة اإلرهابيــة والتــي 

أرادت هــدم املؤسســات وتفتيــت البــالد.
لتنطلــق البــالد بعدهــا إلجنــازات فــى متاســك الدولــة وبناء اإلنســان 
ورفــع الوعــى ومكافحــة الشــائعات التــى تتســبب فــى إحبــاط احلالــة 

املعنويــة للشــعب املصري.
واســتطاع الشــعب مبســاعدة الرئيــس السيســي لتصــدى ملعركــة 
غيــر مســبوقة مــع أخطــر تنظيــم إرهابــي عرفــه العالــم وواجــه مــع 
الشــعب املصــري معركــة تأخــرت 90 عامــا الســتئصال ورم اإلخــوان 

الســرطاني.
وجنحــت مصــر بقيــادة الرئيــس السيســي، منــذ 30 يونيــو 2013 
مؤسســاتها  بنــاء  وإعــادة  الدولــة  أركان  تثبيــت  فــى  اآلن،  حتــى 
الوطنيــة، مــن دســتور وســلطة تنفيذيــة وتشــريعية، لتشــكل مــع 
الســلطة القضائيــة، بنياًنــا مرصوًصــا واســتقرارًا سياســًيا يترســخ 
يوًمــا بعــد يــوم، كذلــك جنحــت الدولــة املصريــة فــى إحــداث نهضــة 
اقتصاديــة كبــرى وتنفيــذ عمليــة إصــالح شــامل مخطــط ومــدروس.
وشــملت مســارات التحــرك التصــدي للعمليــات اإلرهابيــة وإبعادهــا 
عــن املدنيــني بنشــر الوعــى ومكافحــة الشــائعات وبنــاء الثقــة بــني 
املواطــن والدولــة والبنــاء والتنميــة بــال توقــف ومتكــني املــرأة والشــباب.

ولــم يبقــى اإلجنــاز يف ذلــك فقــط، بــل جــاءت ثــورة 30 يونيــو لتعيــد 
كانــت  والتــي  أزمــة طوابيــر اخلبــز  واختفــت  كرامتــه،  للمواطــن 

ــورة. ــل الث ــا قب ــة م ــة املاضي تتصــدر املشــهد يف املرحل
ــو  ــورة 30 يوني ــل ث ــي قب ــاجت القوم ــع الن ويف االقتصــاد اســتطاع رف
لـــ3.9  وصــل  واليــوم  جنيــه،  تريليــون  بـــ1.5  ُيقــدر  كان  والــذي 
ــدي  ــع االحتياطــي النق ــف ورف ــد عــن الضع ــه مبــا يزي ــون جني ترلي
إلــى مــا يزيــد عــن 35 مليــار دوالر. ويف مجــال حقــوق اإلنســان 
جنحنــا يف كتابــة دســتور يصــون احلريــات ويحمــي املواطــن مــن 
ــع  ــني جمي ــة ويحقــق املســاواة ب ــه الوطني ــدد وحدت ــدات ته أي تهدي
أطيــاف الشــعب يف احلقــوق والواجبــات، حيــث كفــل لنــا دســتور 
2014 حــق االعتقــاد املطلــق وحريــة ممارســة الشــعائر الدينيــة 
ــة  ــان الســماوية. كمــا أن الدول ــادة ألصحــاب األدي وإقامــة دور العب
كفلــت حريــة عمــل منظمــات املجتمــع املدنــي والتــي متثلــت يف قانــون 
اجلمعيــات األهليــة، فاملــادة 75 مــن الدســتور أقــرت للمواطنــني حــق 
تكويــن اجلمعيــات واملؤسســات األهليــة علــى أســاس دميقراطــي 
ومتــارس  اإلخطــار  مبجــرد  االعتباريــة  الشــخصية  لهــا  وتكــون 
ــة التدخــل يف شــئونها،  ــات اإلداري ــة وال يجــوز للجه نشــاطها بحري
ــم  ــا إال بحك ــس أمنائه ــا ،أو مجال ــس إدارته ــا، أو حــل مجال أو حله
قضائــي.  وانشــاء برامــج احلمايــة االجتماعيــة وشــملت مجموعــة 
مــن البرامــج والتدابيــر مــن أجــل توفيــر احلمايــة مــن املخاطــر 
االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة التــي تواجــه األســر املصريــة وال 
ســيما الفئــات املســتضعفة ومنهــا برامــج الدعــم النقــدي وبرنامــج 
ســكن كــرمي، كذلــك مت إطــالق العديــد مــن املبــادرات الصحيــة 
منهــا مبــادرة 100 مليــون صحــة، كذلــك مبــادرة الكشــف املبكــر 
القليلــة  إجنــازات  بضعــة  كانــت  هــذه  الثدي.فــكل  عــن ســرطان 
ملصــر وغيرهــا الكثيــر لــم يذكــر كيــف كانــت تلــك الثــورة نقطــة 
ــى  ــه اإلخــوان إل ــا ب ــذي أودعه ــم ال ــق املظل ــن النف خلــروج مصــر م
ــور واالندفــاع نحــو املســتقبل املشــرق وتعيــد للمواطــن املصــري  الن

حضارتــه وكرامتــه.
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اقــتــرب كــثــيــرآ اإلعــــالن الــرســمــي عــن املــديــر 
بعد  ــك  وذلـ ــراء  احلــم للقلعة  اجلــديــد  الــفــنــي 
رحيل اجلنوب افريقي بيتسو موسيماني املدير 
وصلة  تقدمية  بعد  األهلي  عن  السابق  الفني 
ــازات مــع األهــلــي ، وقــد ارتبط  بــطــوالت واجنـ
إسم البرتغالي ريكاردو سواريس ان يكون املدير 

الفني للفريق يف الفترة املقبلة . 
رابع  سيصبح  األهلي  إلى  سواريز  انتقل  وإذا 
ــي بــعــد املـــدرب  ــادة األهــل ــي بــرتــغــالــي يــتــولــى ق
أوليفيرا  وتــونــي  جــوزيــه  مــانــويــل  األســطــوري 
املدرب  سينجح  هل  ولكن   ، بيسيرو  وخوسيه 
مع  اللعب  طريقة  وتطابق  األهلي  مع  املغمور 

الفريق يف هذه الفترة . 
البرتغالي ريكاردو سواريش يصل إلى القاهرة 
 ، اخلميس  مهمته  ويبدأ  الــقــادم  األربــعــاء  يــوم 

و   ، املــعــاون  طاقمه  بصحبة  سيصل  ــدرب  املـ
سيحصل املدرب على 1.5 مليون يورو سنوًيا، 
النادي  إدارة  وبني  بينه  مت  الذي  لالتفاق  وفًقا 

األهلي ، 
األهلي سيتكفل بدفع 250 ألف يورو لنادي جيل 

فيسنتي البرتغالي قيمة الشرط اجلزائي . 
ريــكــاردو  البرتغالي  ونــشــأة  مولد  على  تعرف 
ريبيرو  سواريس  ريكاردو  خوسيه   : سواريس 
هذا هو االسم كامال ولد عام 11 نوفمبر عام 
1974 وهو العب كرة قدم برتغالي كان يشغل 
مدربآ يف  واصبح  اللعب  واعتزل  اجلناح  مركز 

اوائل 2005 . 
اليكم أبرز محطات البرتغالي ريكاردو سواريس 

يف مسيرته التدريبية : 
درب ريكاردو العديد من الفرق وكانت بداياته 

مع جيل فيسنتي )الدوري البرتغالي( لعب معهم 
61 مباراة متكن من حتقيق الفوز يف 23 مباراة 
وتعرض  مــواجــهــة   16 يف  الــتــعــادل  وحتقيق   ،

للهزمية يف 9 مباريات . 
موريرنسي  فــريــق  لــه  الثانية  املحطة  وكــانــت 
)الدوري البرتغالي( حيث لعب معهم 26 مباراة 
متكن من حتقيق الفوز يف 8 لقاءات و التعادل يف 
10 مباريات وتعرضه الهزمية يف 8 مواجهات . 
ثم تغيرت االوضاع ودرب فريق كوفيلها )دوري 
الدرجة الثانية البرتغالي(  حيث دربهم يف 13 
مباراة حقق الفوز يف 6 مباريات فقط ، وحتقيق 

التعادل يف اثنني ، واخلسارة يف 5 مباريات . 
تدريب  يف  واستمر  علية  هو  كما  احلــال  بقي 
بــالــدوري  الثانية  بــالــدرجــة  املــتــواجــدة  الــفــرق 
الدرجة  )دوري  كوميبرا  أكادمييكا  البرتغالي 

 18 يف  الفريق  تولي  حيث  البرتغالي(  الثانية 
مباراة حقق الفوز يف 9 مباريات وحقق التعادل 

يف 4 مواجهات وتعرضة لـ 5 هزائم . 
ــدرجــة االولــى  لـــدوري ال ــرى  ليصعد مــره اخـ
)الــدوري  أفيس  األول  كان  فريقني  درب  حيث 
ــات حقق  ــاري ــب ــبــرتــغــالــي( لــعــب مــعــهــم 8 م ال
مواجهات   3 يف  التعادل  حتقيق  ثم  فوز وحيد 

وتعرضة لـ 4 هزائم . 
)الــدوري  تشافيس  هي  الثانية  الفرقة  وكانت 
ــهــم يف 20 مــبــاراة حــقــق 4  الــبــرتــغــالــي(  درب
انتصارات ثم 7 تعادالت وتعرضة لتسع هزائم . 
الثانية  الدرجة  ثم مرورآ بفريق فيزيال )دوري 
البرتغالي( الذي استمر معهم 19 مباراة حقق 
فيهم 5 فوز و 11 تعادل وتعرضه لـ 3 هزائهم .

»بنْشِوة تََسلُقْ األهرامات«.. األهلي يُواجه سموحة »العنيد« حتت أنظار مدربه اجلديد.. وعينه على النقاط الثالث 
قُمصان يخشى مفاجآت الفريق السكندري.. ويطالب الالعبني »باحلسم املُبكر«
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بقيــادة  األهلــي  بالنــادي  األول  الكــرة  فريــق  يســتعد 
مديــره الفنــي املؤقــت ســامي قمصــان، ملواجهــة صعبــة 
جتمعــه مبضيفــه فريــق ســموحة الســكندري، علــى ملعــب 
منافســات  األربعــاء، ضمــن  اليــوم  مســاء  االســكندريه، 
األســبوع الثالــث والعشــرون مــن ُعمــر مســابقة الــدوري 

املمتــاز.   املصــري 
يدخــل األهلــي، مواجهــة ســموحة مبعنويــات عالية منتشــياً 
ــل هــدف يف  ــدز بهدفــني مقاب ــى بيرامي ــر عل ــوزه األخي بف
ربــع نهائــي كأس مصــر موســم 2020-2021، حيــث يرغب 
الفريــق األحمــر يف مواصلــة نغمــة االنتصــارات املحليــة 
ــى غــزل  ــوز عل ــا الف ــي كان آخره ــدوري والت ــة ال يف بطول

املحلــة بهدفــني لهــدف.  
وطالــب الكابــن ســامي قمصــان العبيــه بضــرورة حتقيــق 
الفــوز علــى ســموحة وحصــد النقــاط الثــالث لضمــان 
ــي، وإعطــاء  ــى اللقــب املحل ــى املنافســة عل االســتمرار عل
بــات  الــذي  الــدوري  فــرق  لباقــي  مبكــر  انــذار  جــرس 
مشــتعالً يف أســابيعه األخيــرة خاصــة بــني ثنائــي املقدمــة 

األهلــي والزمالــك.  
إهــدار  مــن  الالعبــني  لألهلــي  الفنــي  اجلهــاز  وحــذر 
الفــرص وضــرورة التركيــز يف املبــاراة واســتغالل أنصــاف 
الفــرص التــي تســنح لهــم مــن أجــل التســجيل املبكــر وعــدم 
منــح اخلصــم األفضليــة للدخــول يف اللقــاء وتفــادي اي 
مفاجــآت خاصــة أن الفريــق الســكندري ميلــك عناصــر 
ــاراة يف اي وقــت.  ــات املب ــب مجري ــى قل ــادرة عل ــدة ق جي
وحــرص ســامى قمصــان، املديــر الفنــي للنــادي األهلــي، 
علــى دراســة آخــر 5 مباريــات لفريــق ســموحة يف الــدوري، 

ــق الســكندري  ــوة والضعــف للفري ــى نقــاط الق للوقــوف عل
قبــل مالقاتــه بالــدوري حلصــد النقــاط الثــالث ومواصلــة 
مســيرة االنتصــارات بعــد حصــد تذكــرة التأهــل لنصــف 
نهائــي بطولــة كأس مصــر علــى حســاب بيراميــدز. ويغيــب 
عــن املــارد األحمــر يف مواجهــة ســموحة العبــه محمــود 

نفــت نقابــة املهــن املوســيقية برئاســة املطــرب هانــي شــاكر، الشــائعات التــي أثيــرت مؤخــراً حــول اختفــاء املطربــة آمــال 
ماهــر ، و علــى األخبــار املتداولــة بحبــس الفنانــة آمــال ماهــر يف اآلونــة األخيــرة .

كمــا أهابــت النقابــة املواطنــني بضــرورة االبتعــاد عــن الشــائعات ، وجــاء نــص البيــان كالتالــي » تهيــب نقابــة املهــن املوســيقية 
بجمهــور الفنانــة آمــال ماهــر ومحبيهــا عــدم االنخــراط وراء الشــائعات التــي انتشــرت مؤخــراً علــى كافــة وســائل التواصــل 
االجتماعــي« حيــث أضافــت نقابــة املهــن املوســيقية املصريــة يف بيــان »تواصلــت نقابــة املهــن املوســيقية مــع أســرتها وأكــدت 

عــدم صحــة هــذه الشــائعات متامــا و أوضحــوا أن النجمــة آمــال ماهــر تعيــش حيــاة هادئــة بــني أســرتها » .
ذكــرت النقابــة املصريــة يف البيــان املقتضــب أنهــا لــم تكــن بعيــدة عــن أي مــن أعضائهــا يف ســرائه أو ضرائــه، وأكــدت 

النقابــة أنهــا دائمــا ســند لــكل أعضائهــا .
جديــر بالذكــر ، أن الفنانــة آمــال ماهــر ، شــاركت جمهورهــا أحــدث إطالالتهــا عبــر حســابها الرســمي علــى »انســتغرام« 

الثالثــاء املاضــي، منــذ إعــالن اعتزالهــا يف يونيــو 2021.
ونشرت آمال ماهر صورة لها على شاطئ البحر ، وكتبت عليها » أجواء الصيف.. أفتقدكم جميعاً ».

إضافة إلى ذلك والدتها أكدت أن أمال أبنتها بخير ، و سترد على جمهورها يف الوقت الذي تراه مناسباً .

وحيــد بعــد أن أثبتــت األشــعة تعرضــه لشــد يف العضلــة 
الضامــة  ويحتــاج إلــى فتــرة عــالج تتــراوح مــا بــني أســبوعني 
إلــى ثالثــة أســابيع، فيمــا تأكــدت جاهزيــة سداســي الفريــق 
علــي معلــول وحمــدي فتحــي وحســني الشــحات وأميــن 

ــي لطفــي ومحمــد عبــد املنعــم.   أشــرف وعل

علــى اجلانــب اآلخــر، تعــادل ســموحة مــع طالئــع اجليــش 
ــات األســبوع الـــ  ــكل فريــق يف ضمــن مباري ــة أهــداف ل بثالث
الفريــق  الــدوري املصــري، وهــي آخــر مواجهــات  22 مــن 
الســكندري قبــل لقــاء األهلــي، حيــث يطمــح أصحــاب املــوج 
األزرق يف حتقيــق نتيجــة إيجابيــة ُتقربــه إلــى املربــع الذهبــي. 

ــر الفنــي لســموحة،   وُيخطــط عبــد احلليــم بســيوني املدي
خلطــف نقــاط املبــاراة ومباغتــة األهلــي وإحــراز هــدف 
أن  ســيما  ال  األحمــر،  الفريــق  حســابات  ُيربــك  ُمبكــر 
العامــل  هــو  اليــوم  لقــاء  يف  لبســيوني  األكبــر  الرهــان 
البدنــي بــني الالعبــني وضغــط املباريــات والــذي ظهــر 
ــة عناصــر  ــالً يف إصاب ــي ُمتمث ــي األهل ــى العب مؤخــًرا عل
ــك اإلرهــاق. ويفتقــد  ــدة مــن القــوام األساســي وكذل عدي
ــق  ــري صدي ــل والنيجي ــي رجــب نبي ــق ســموحة، الثنائ فري
لتراكــم  اإليقــاف  بســب  األهلــي،  مبــاراة  يف  أوجــوال، 
اإلنــذارات، حيــث حصــال علــى اإلنــذار الثالــث يف مبــاراة 
طالئــع اجليــش، التــي انتهــت بالتعــادل اإليجابــي 3 – 3. 
ويف ســياق ســابق حقــق الفريــق األول لكــرة القــدم بنــادي 
ســموحة فــوزاً كبيــراً علــى نظيــره كفــر الشــيخ بنتيجــة 
ــة  ــاراة الودي ــك يف املب ــل ال شــئ، وذل ــة أهــداف مقاب أربع
التــي أقيمــت منــذ أيــام قليلــة بــني الفريقــني .وقــدم فريــق 
ــد بســيوني  ــد احلمي ــادة عب ــاً حتــت قي ســموحة أداء رائع
حيــث ظهــرت بصمــات املديــر الفنــي علــى مســتوى الفريــق 

ــر مؤخــراً. بشــكل كبي
وأحــرز أهــداف فريــق ســموحة الالعــب »فهــد جمعــة« 
والالعــب  هــدف،  نــادي«  »محمــد  والالعــب  هدفــني، 
»اليــا ســيال« هدف.ويحتــل األهلــي بقيــادة مدربــه ســامي 
قمصــان، املركــز الثالــث برصيــد 44 نقطــة، وميتلــك 3 

يبــدو أن أزمــة الفنــان محمــد الشــرنوبي مــع املنتجــة ســارة الطبــاخ مالكــة شــركة »إيرث 
برودكشــن«، لــم تنتــه بعــد ، علــى الرغــم مــن إعــالن األول انتهــاء عقــده مــع األخيــرة 
وأنــه أصبــح حــراً ، أصــدرت الشــركة بيانــاً تكشــف فيــه تطــورات جديــدة وأكــدت أن 

الفنــان مــا يــزال تابعــاً لشــركتها .
أعلنــت شــركة »إيــرث برودكشــن« أن الفنــان محمــد الشــرنوبي مــا يــزال مرتبطــاً بعقــد 
مــع الشــركة ، وذكــرت يف بيــان الصــادر مــن الشــركة و الــذي كان نصــه » تعلــن شــركة 
إيــرث برودكشــن التــي متثلهــا املنتــج ســارة الطبــاخ ، بصفتهــا رئيــس مجلــس اإلدارة ، 
بــأن كافــة احلقــوق وااللتزامــات املترتبــة علــى العقــد املبــرم بينهــا وبــني الفنــان محمــد 

الشــرنوبي مســتمرة وصحيحــة وســارية ».
كمــا أكــدت الشــركة أن جميــع االلتزامــات وحقــوق العقــد انتقلــت إلــى شــركة إيــرث 
برودكشــن منــذ نشــأتها يف 2018/5/23 ، والتــي متتلــك فيهــا املنتجــة ســارة 
الطبــاخ نســبة 90% مــن حصــص الشــركة وميتلــك الســيد محمــد الشــرنوبي 
10 % منحــت لــه دون مقابــل طبقــا لعقــد التأســيس وطبقــا للحكــم النهائــي 
الصــادر يف االســتئناف املقــدم مــن الفنــان محمــد الشــرنوبي ، واملقيــد برقــم 
2012 لســنة 138 الدائــرة 6 اســتئناف عالــي القاهــرة مأمــورة اجليــزة الصــادر 

.2022/5/24 بتاريــخ 
حيــث ذكــرت شــركة ســارة الطبــاخ أنهــا الوكيــل احلصــري ألعمــال الفنــان محمــد 

الشــرنوبي كافــة ، وهــذه الوكالــة تشــمل جميــع أعمالــه الفنيــة 
ــة . ــة كاف ــة واإلعالمي ــة والدعائي ــة كاف والنشــاطات الفني

ونبهــت شــركة ســارة الطبــاخ يف البيــان، علــى جميــع 
واملوســيقية  والســينمائية  )التمثيليــة  الفنيــة  النقابــات 
وغرفــة صناعــة الســينما والرقابــة علــى املصنفــات ، 
وجميــع شــركات اإلنتــاج الفنــي بعــدم إبــرام أي تعاقــدات 
حتــت أي مســمى مــع الفنــان محمــد الشــرنوبي إال مــن 
خــالل الوكيــل احلصــري لكافــة أعمالــه وهــي شــركة 

إيــرث برودكشــن طبقــاً وتنفيــذاً ألحــكام القضــاء .
برودكشــن  إيــرث  تهيــب شــركة  بــأن  البيــان  أختتــم  و 
بــأن احلكــم  الكافــة بااللتــزام باحلكــم النهائــي علمــاً 
ــد  ــان محم ــال الفن ــة أعم ــة الشــركة لكاف يشــمل حصري
مكتــب  ســيتخذ  ذلــك  مخالفــة  حالــة  ويف  الشــرنوبي 
املستشــار القانونــي ياســر قنطــوش اإلجــراءات القانونيــة 
علــى  واحلفــاظ  القضــاء  أحــكام  يخالــف  مــن  جتــاه 

الشــركة وحقوقهــا جتــاه الغيــر.

مباريــات مؤجلــة، أمــا ســموحة مــع مدربــه عبــد احلميــد 
بســيوني، يحتــل املركــز اخلامــس بجــدول الــدوري برصيــد 
36 نقطة.وفــاز األهلــي يف مبــاراة الــدور األول بنتيجــة 
ســتاد  علــى  الســادس،  األســبوع  ضمــن  وكانــت   ،1-4
وحملــت  املاضــي.  ثــان  نوفمبر/تشــرين  يف  الســالم، 
ــع أميــن أشــرف وحســني الشــحات  ــي، توقي ــة األهل رباعي
وبيرســي تــاو »هدفــني«، وســجل محمــد متولــي كناريــا، 
هــدف ســموحة.وتقابل األهلــي ضــد ســموحة، 23 مــرة 
يف مســابقة الــدوري، مقابــل 3 مواجهــات يف بطولــة كأس 
مصر.وفــاز األهلــي يف 15 مبــاراة، بينمــا انتصــر ســموحة 
4 مــرات، وحضــر التعــادل يف 7 مواجهات.وســجل العبــو 
األهلــي، 44 هدفــا مقابــل 21 هدفــا لســموحة، ويعــد عبــد 
اهلل الســعيد هــداف املواجهــات بــني الفريقــني برصيــد 8 
أهــداف، ويأتــي خلفــه إســالم محــارب )5 أهداف(.وكانــت 
املواجهــة األولــى بــني الفريقــني يف موســم 2011-2010، 
عندمــا صعــد ســموحة للــدوري املمتــاز، وانتهــت بالتعــادل 
ــرام.وكان  ــن إت ــو تريكــة وجودي ــع محمــد أب 1-1 مــن توقي
حمــزة اجلمــل، يقــود ســموحة يف مباراتــه األولــى أمــام 
عبــد  العزيــز  عبــد  وقتهــا  يدربــه  كان  الــذي  األهلــي، 

الشــايف.
ــي أمــام ســموحة، كان 0-4  ــر فــوز حققــه األهل ولعــل أكب
يف املوســم املاضــي، مــن توقيــع محمــد شــريف »هدفــني« 
وحســني الشــحات وعلــي معلول.أمــا أكبــر فــوز حققــه 
ســموحة أمــام األهلــي، كان بثالثيــة دون رد يف موســم 
2015-2016، مــع املــدرب ميمــي عبــد الــرازق، مــن توقيــع 

ــد قمــر هــدف. إســالم محــارب »هدفــني« وخال

 بسيوني »طمعان« يف الفوز.. 
ويُراهن على »العامل البدني«


