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سعيد محمود

ال يخفــى علــى محبــى التاريــخ اإلســامى ســيرة 
الثقفــى، ولمــن ال يعلمهــا،  بــن يوســف  الحجــاج 
فهــو باختصــار أحــد طغــاة العصــر األمــوى الذيــن 
قاتــل  فهــو  بوحشــية،  المســلمين  دمــاء  ســفكوا 
الزبيــر بــن العــوام، بعــد حصــار الكعبــة المشــرفة 

بالمنجنيــق.
ــرة مــا ســفك الحجــاج مــن الدمــاء، كرهــه  ولكث
الجميــع، وتمنــوا موتــه، بــل جعلهــم الغضــب منــه 
يقســمون بــأن اللــه لــن يرحمــه وســيدخله جهنــم 
عندمــا  الرجــل  مــن  كان  فمــا  المصيــر،  وبئــس 
رواه  لمــا  -وفقــا  أنشــد  أن  إال  الوفــاة  حضرتــه 
ابــن عســاكر فــى كتــاب تاريــخ دمشــق، وابــن كثيــر 
فــى البدايــة والنهايــة- »يــا رب قــد حلــف األعــداء 
النــار..  ســاكنى  مــن  رجــل  بأننــى  واجتهــدوا.. 
أيحلفــون علــى عميــاء ويحهــم.. مــا علمهــم بكثيــر 
البصــرى  الحســن  علــم  وعندمــا  غفــار«،  العفــو 

بذلــك قــال »باللــه إن نجــا لينجــون بهمــا«.
بــل إن الحســن البصــرى، ورغــم أنــه ســجد للــه 
ــا ســمع  ــه عندم ــد مــوت الحجــاج، إال أن شــكرا بع
أحدهــم يســب الرجــل بعــد وفاتــه، قــال لــه - وفقــا 
حليــة  كتابــه  فــى  األصبهانــى  أبونعيــم  رواه  لمــا 
األوليــاء وطبقــات األصفيــاء- »يــا ابــن أخــى فقــد 
مضــى الحجــاج إلــى ربــه، وإنــك حيــن تقــدم علــى 
اللــه ســتجد إن أحقــر ذنــب ارتكبتــه فــى الدنيــا 
اجترحــه  ذنــب  أعظــم  مــن  نفســك  علــى  أشــد 
الحجــاج، ولــكل منكمــا يومئــذ شــأن يغنيــه، واعلــم 
يــا ابــن أخــى أن اللــه عــز وجــل ســوف يقتــص مــن 
للحجــاج  ســيقتص  كمــا  ظلمهــم،  لمــن  الحجــاج 
ممــن ظلمــوه، فــا تشــغلن نفســك بعــد اليــوم بســب 

أحــد«.
واليــوم، وفــى عصرنــا الحالــى، وخصوصــا بعــد 
مبــارك،  األســبق محمــد حســنى  الرئيــس  وفــاة 
الحســن  إلــى  الحاجــة  أشــد  فــى  أنفســنا  نجــد 
البصــرى يذكرنــا أال نســب أحــدا حتــى وإن كان 
ظالمــا، ألن اللــه ســيقتص منــا بذلــك الســباب، 
حتــى ال يخــرج علينــا مــن يهاجمنــا، ويســب الراحــل 
ويقذفنــا  بــل  جهنــم،  نــار  ســيدخل  أنــه  مؤكــدا 
ــا  ــا ترحمن ــات والشــتائم، لمجــرد أنن بأبشــع الكلم

عليــه، وكأننــا هدمنــا الكعبــة المشــرفة.
يــا جماعــة الخيــر، لقــد انتقــد الحســن البصــرى 
ــه  ــه، لكن ــه وســجد شــكرا لوفات الحجــاج فــى حيات
أحــد  يقــدر  بالمثــل، ال  ونحــن  مــن ســبه،  حــذر 
أن يمنعنــا مــن انتقــاد مبــارك الرئيــس ونظامــه 
ــا  ــه، فــا دخــل لن ــه وعذاب الفاســد، أمــا رحمــة الل
أن  دون  باألولــى  لــه  يدعــو  مــن  فاتركــوا  بهمــا، 
ــم. ــة إن أردت ــه بالثاني ــه، وادعــوا علي تحجــروا علي

واخيــرا، تذكــروا قــول اللــه تعالــى فــي اآليــة رقــم 
40 مــن ســورة الشــورى: بســم اللــه الرحمــن الرحيــم 
»وجــزاء ســيئة ســيئة مثلهــا فمــن عفا وأصلح فأجــره 

علــى اللــه إنــه ال يحــب الظالميــن«.

حواديت

دروس من وفاة الحجاج

منة هللا محمد عبدالعظيم

فــى عــام »800 ق.ب« ُعثــر علــى قطعــة مــن »وســائد محشــوة يربطهــا 
إطــار بســيط«، ليكتشــف العالــم أن ذلــك الشــىء هــو »ســرج الخيــول« كما 
كان قبــل الميــاد، وبعــد اكتشــافه فــى القرنيــن الثامــن عشــر والتاســع 
عشــر واتخــاذه الشــكل المعــروف بــه حالًيــا، كان العــرب أول مــن وضعــوه 
علــى خيولهــم، وقــد تفنــن العــرب قديًمــا فــى صنعــه وتزيينــه والعنايــة بــه، 
ــه  ــد أهميت ــه فــى التنقــل والترحــال، وتزي ــر علي بســبب اعتمادهــم الكبي

فــى الحــروب والغــزوات حتــى ال يعرقــل فارســه ويســهل حركــة فرســه.
»ســرج الخيــل« يعــرف أيًضــا باســمين، همــا »الرحــل والُقْعــَدُة«، ومثلمــا 

عرفــت أســماء كثيــرة للخيــول، عرفــت أيضــاً أســماء كثيــرة 
للســرج ومســتلزماته، يســتخدم ليجلــس عليــه الراكــب 

علــى ظهــر الخيــل، ويتكــون مــن عــدة أجــزاء ليصبــح 
ــة،  ــم، اإلطناب ــل: »اإلبزي جاهــزا لاســتعمال، مث

ــركاب«. ــة، الحــزام وال الجدي
التــى  للمهنــة  األصيــل  التاريــخ  ورغــم 
كانــت مصــر قديًمــا رائــدة مــن روادهــا، 
أصبحــت المهنــة اآلن تعانــى من التاشــى 
ــة عصــر النهضــة  ــد بداي ــال، فبع واإلهم
مناحــى  شــتى  فــى  التطــور  وظهــور 
يــد  علــى  الســيارات  واختــراع  الحيــاة، 
عــام  كونينــو«  »نيقــوالس  الفرنســى 

1768م، وتطورهــا الســريع، بــدأ االعتمــاد 
بالتراجــع  التقليديــة  النقــل  وســائل  علــى 

حتــى أصبــح العاملــون بهــا اآلن ال يتجــاوز 
الواحــدة. اليــد  أصابــع  عددهــم 

ورغــم األزمــة التــى تمــر بهــا المهنــة، إال أنهــا 
كانــت منتشــرة قديًمــا فــى الكثيــر مــن المناطــق بمصــر، 

ولعــل أشــهرها هــو شــارع بــاب الخلــق بمنطقــة الــدرب األحمــر، 
تلــك المنطقــة العريقــة التــى شــهدت علــى الكثيــر والكثيــر مــن األحــداث 
التاريخيــة وتشــهد آثارهــا الباقيــة علــى حكايتهــا، وكانــت تعــد المنطقــة 
األساســية بالقاهــرة للعامليــن بالمهنــة، ولكــى نعــرف تاريــخ المهنــة 
العريــق أكثــر تتبعــت »7 راكــب« مشــروع تخــرج قســم صحافــة بكليــة 
اآلداب، آثــار تصنيــع الســرج فــى شــارع بــاب الخلــق حتــى عثــرت علــى 

»عــم خالــد حمــودة«.
يجلــس عــم خالــد وقــد بلــغ بــه العمــر مــا بلــغ، بدكانــه الخــاص بشــارع 
بــاب الخلــق وعلــى وجهــه ترتســم ابتســامة تــدل علــى مصريتــه األصيلــة، 
يعمــل علــى صنــع وإعــداد ســروج ولــوازم الخيــل، بينمــا يســتمع إلذاعــة 

القــرآن الكريــم، ســائا اللــه فــى نفســه أن 
يصلــح الحــال ويغيــر األمــور.

أهلــه  فوجــد  وشــب  كبــر  التــى  المهنــة  هــذه 
ــره  ــذى يدي ــال، فالمحــل ال ــذ عــدة أجي ــا من ــون به يعمل
وينــوى  تقريًبــا،  1950م  عــام  منــذ  جــده  افتتحــه  قــد  اآلن 
االســتمرار بــه وتوريثــه ألحــد أبنائــه رغــم صعوبــة ذلــك فــى الوقــت 
الحالــى، لتطــور الزمــن وتغيــر الفكــر وربمــا ال يفضلــون امتهــان الحرفــة.

الســرج الــذى يصنعــه »عــم خالــد« يتكــون مــن عــدة أشــياء ليصبــح 
األقمشــة،  الحديــد،  »الجلــود،  إلــى  فيحتــاج  بــه،  المعــروف  بشــكله 
الخيــوط وإكسســوارات التزييــن«، فيبــدأ بتقطيــع الجلــد الخــام وتفصيله 
علــى آلــة خاصــة بــه، ثــم يوضــع علــى القالــب ليأخــذ الشــكل الخــاص بــه، 

ثــم تضــاف المكونــات تباعــا حتــى يأخــذ شــكله النهائــى.
وكل تلــك الخامــات أصبــح الحصــول عليهــا اآلن صعًبــا ومكلفــا لزيــادة 
أســعار معظمهــا، مــا أدى إلــى عــزوف معظــم المشــترين عنهــا ولجوئهــم 

إلــى المنتجــات المصنعــة فــى الصيــن والهنــد اللتيــن أصبحتــا أكبــر 
ــة،  ــق للمهن ــل والعري ــخ الطوي ــك رغــم التاري ــة، ونتيجــة ذل منافــس للمهن
ــة  ــة الســياحة وقل فإنهــا اآلن تواجــه أزمــة كبيــرة فــي ســوقها بســبب قل
زيــارة العــرب المهتميــن بشــراء األعمــال اليدويــة والمحبيــن لتربيــة 

ــول بمصــر. ــة الخي ــن بتربي ــة المهتمي ــه وقل ــة ب ــل والعناي الخي
وقــد كانــت مصــر مــن أهــم الــدول المصنعــة والمصــدرة لســروج الخيل 
فــى الوطــن العربــى، فكانــت تصــدر لعــدة دول، منهــا الســعودية والكويــت 
واألردن، وإلــى أن تعــود المهنــة إلــى مكانتهــا المرموقــة مــرة أخــرى، 
ــع  ــا صن ــة، منه ــع منتجــات أخــرى مختلف ــة لتصني اتجــه أصحــاب المهن
ــا،  ــا نهائًي ــى عنه ــى التخل ــى ال يضطرهــم الوضــع إل ــكاب حت أطــواق لل

منتظريــن ومتأمليــن عــودة المهنــة لمــا كانــت عليــه.

حكاية من قبل الميالد

فــى  يقــل  ال  الفكــر  علــى  الســطو 
المنــازل  علــى  الســطو  عــن  جرمــه 
تكــون  ربمــا  وآثــاره  الخــاص  والمــال 
أكثــر إيامــا مــع عــدم قــدرة األول علــى 
إثبــات حقــه فــى كثيــر مــن األحيــان.. 
بحــى  يقيــم  الــذى  حســن،  مصطفــى 
الســيدة  بميــدان  القديمــة  الخرطــة 
عائشــة، أحــد ضحايــا الســطو الفكــرى 
بعــد أن حــرر محاضــر تثبــت تعرضــه 
والمســرحية  األدبيــة  افــكاره  لســرقة 
وعرضهــا دون نســبها إليــه أو الحصــول 

علــى المقابــل المــادى لهــا.
يقــول مصطفــى حســن فــى شــكواه 

»سرج الحصان«
 أول من عرفه العرب ووضعوه على خيولهم.. و»باب الخلق« الشاهد على آثاره الباقية

 »عم خالد« أسطى وصنايعي »السرج اليدوي« يشكو غالء الخامات ومنافسة الصين

مؤلف يتهم »مسرح مصر« بسرقة أفكاره
 مصطفى حسن: مؤلف المسرح اقتبس إيفيهاتي والمواقف المضحكة ووزعها على أعماله.. ومسرحية الخاتم فضحت المستور

استغاثة

إنــه قــام بكتابــة مســرحية كوميديــة مــن 
العقــارى  بالشــهر  3 فصــول وســجلها 
مــارس   29 بتاريــخ  ميكروفيلــم  مــع 

2005 وبعدهــا ذهــب إلــى مســرح الغــد 
كنــوع مــن التســويق فــى هــذا التوقيــت، 
ثــم قــام بتســليمها إلــى شــخص يدعــى 

يســرى ســعودى ووعــده بأنــه ســيقوم 
بمســاعدته.

ويتابــع المجنــى عليــه »لكنــى فوجئــت 
مــن  صــورة  تــرك  مــن  ســنوات  بعــد 
علــى  بتســريبها  المســرحية  نســخة 
مســرح مصــر ووقعــت فــى يــد المؤلــف 
بحنكــة  فقــام  الديــن  صــاح  نــادر 
والمواقــف  اإليفيهــات  بتوزيــع  وتعمــد 
فــى موســم  أعمالــه  المضحكــة علــى 

.»2018
وأضــاف »لكــن الــذى ظهــر جيــدا هــى 
مســرحية الخاتــم التــى فضحتهــم حيــث 
اختلــس مضمــون المســرحية وأســماء 

وأنتــم  بتوظيفهــا  قــام  ثــم  األبطــال 
صعبــة  الكوميديــا  كتابــة  أن  تعلمــون 
ذهنــى  مجهــود  إلــى  وتحتــاج  جــدا 
دعــوى  برفــع  فقمــت  مرتبــة  وأفــكار 
قضائيــة لــرد حقــى المــادى واألدبــى 
طبقــا  القاهــرة  جنــح   16430 برقــم 
مصنفــات  الفكريــة  الملكيــة  لقانــون 

فنيــة«.
حديثــه  حســن  مصطفــى  واختتــم 
وشــكواه بتوجيــه كلمــات للفنــان أشــرف 
األول  المســؤول  باعتبــاره  عبدالباقــى 
ــم،  ــه عل ــه ليــس لدي ــذى ســيدعى أن وال

قائــا لــه »ربنــا اســمه العــدل«.
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كورونــا ذلــك الفيــروس المخيــف الــذى بــدأ مــن ووهــان الصينيــة 
ليتســلل ألغلــب دول العالــم مخلفــا عــدة آالف مــن القتلــى وعشــرات 
اآلالف مــن المصابيــن، امتــدت آثــاره أبعــد مــن ذلــك ليضــرب حركة 
ويضــرب  مقتــل،  فــى  واالســتيراد  والتصديــر  العالميــة  التجــارة 

الركــود األســواق.
مصــر ليســت بمعــزل عــن العالــم، بــل تعتمــد فــى جــزء كبيــر مــن 
اســتيرادها علــى الســلع الصينيــة، مــا يلقــى بظاللــه علــى األســواق 
الشــعبية  األســواق  وباألخــص  والمســتورين،  والتجــار  المصريــة 
مثــل )الموســكى ودرب البرابــرة والمناصــرة(، فعلــى مــدار الشــهور 
الماضيــة أصبــح التجــار والبائعــون بتلــك االســواق يعانــون بســبب 
قلــه البيــع وعــدم االســتيراد مــن الصيــن، خاصــة تجــار النجــف 
بتلــك  المبيعــة  الســلع  فجميــع  الصناعــى،  والــورد  واالنتيــكات 
األســواق صناعــة صينيــة، ولكــن بعــد ظهــور فيــروس كورونــا وقلــة 
حركــة الطيــران والشــحن اصبحــت هنــاك حالــة شــلل بأســواق 

ــة واألزهــر. العتب
ــا مســهل  ــى التفاصيــل .. »ي »الطريــق« كانــت هنــاك للوقــوف عل
الحــال يــارب«.. تلــك هــى الجملــة الشــهيرة التــى تتــردد علــى لســان 
تجــار الــورد الصناعــى والتحــف واالنتيــكات، فــكل يــوم يمــر يحــدث 
تغيــر مفاجــئ بحركــة البيــع والشــراء، ممــا يســبب خســائر فادحــة 

لهــوالء التجــار.

»الوضــع أصبــح ال يطــاق«.. هكــذا صــرخ الحــاج صالــح صاحــب 
ــدا أن  ــا، مؤك محــل »زهــرة اللوتــس« بســوق الموســكى فــي وجوهن
الوضــع حاليــا غيــر مســتقر بســبب حركــة البيــع، ففــى الفتــرة 
األخيــرة وباالخــص آخــر خمــس ســنوات أصبحــت حركــة البيــع 
معدومــة، فعلــى مــدار تلــك الســنوات شــاهدنا تغييــرا كبيــرا، ممــا 
يجعــل مشــترى الــورد الصناعــى واالنتيــكات والمقبليــن علــى الــزواج 

ــج الصينــى. يصدمــون، والســبب فــى ذلــك هــو ايقــاف المنت
قــام  مــن  وهنــاك  محلــه  أغلــق  مــن  »هنــاك  التاجــر  وأضــاف 
ــدا أن تجــارة  ــس«، مؤك ــع المالب ــا لمحــالت لبي بتأجيرهــا وتحويله
الــورد الصناعــى تراجعــت وقلــت بســبب نقــص االســتيراد مــن 
الخــارج وباألخــص الهنــد والصيــن، قائــال »ســوق االنتيــكات يعمــل 
بشــكل بطــىء، فاألمــر ال يقــف عنــد توقــف حركــة البيــع فقــط، بــل 

أوقــف المســتوردون اســتيراد البضائــع مــن الصيــن«.
وعلــى الصعيــد نفســه، يقــول الحــاج محمــود الشــحات صاحــب 
ســوق  تضــرب  الركــود  مــن  حالــة  هنــاك  إن  »انتيــكات«،  محــل 
الموســكى وباألخــص ســوق درب البرابــرة علــى مــدار الســنة، حيــث 
ــة البيــع خــالل الســنة  يعانــى التجــار والبائعــون بالموســكى مــن قل
األعيــاد  باســتثناء  ظهور»كورونــا«،  بدايــة  فــى  وزادت  الماضيــة 
والمواســم، ففــى الســابق كانــت معــدالت البيــع مرتفعــة بصــورة 
كبيــرة نظــرا النخفــاض أســعار المــواد الخــام وســهولة التصنيــع 

واالســتيراد، لكــن بعــد ظهــور »الفيــروس اللعيــن«، أصبــح هنــاك 
صعوبــة فــى االســتيراد مــن الصيــن.

واســتطرد »الشــحات« قائــال »حالنــا واقــف ومــش عارفيــن نــاكل 
لقمــة عيــش«، مضيفــا أن حركــة البيــع فــى الوقــت الحالــى تعانــى 
مــن الشــلل التــام بســبب انتشــار الفيــروس وقيــود االســتيراد، الفتــا 
»فــى البدايــة كنــا نبيــع ونســتورد ونصنــع وجميــع تجــار الســوق 
يصنعــون التحــف واالنتيــكات الخاصــة بالســبوع، لكــن األغلبيــة 
كانــت تســتورد مســتلزمات اإلنتــاج والتصنيــع مــن الخــارج وخاصــة 
ــا  ــة معدومــة تمامــا، لكنن ــن ممــا جعــل الصناعــة المحلي مــن الصي
كنــا نســتورد بســبب رخــص البضائــع الصينيــة، لكــن بعــد وقــف 

ــة«. ــع المحلي ــار التجــار مــن غــالء البضائ االســتيراد احت
ــة،  ــى العتب ــرأى محمــد محمــود، أحــد الباعــة ف ــا عارضــه ال كم
مضيفــا أنــه يعانــى مــن قلــة البيــع هــذا العــام علــى الرغــم مــن أنــه 
اعتــاد فــى مثــل هــذه األيــام أن تكــون حركــة البيــع والشــراء كبيــرة، 
ــن  ــك المســتلزمات م ــا بعــض التجــار بســبب اســتيرادهم لتل متهم

الخــارج ووقفهــم للصناعــة المحليــة.
الصناعــة  يعيــد  ســوف  الفيــروس  هــذا  أن  محمــود  وأضــاف 
التجــار  أحــد  فتحــى،  محمــد  أكــد  كمــا  جديــد،  مــن  المحليــة 
المتواجديــن داخــل ســوق العتبــة أن األســعار فــى متنــاول الجميــع 
وهنــاك ألعــاب تبــدأ مــن 7 جنيهــات ونصــف وأخــرى تصــل إلــى 14 

جنيهــا، فلــكل ســعر زبائنــه، قائــال »البضائــع الصينيــة أكثــر طلبــا 
فــى األســواق الشــعبية بســبب انخفــاض اســعارها«.

ــى، صاحــب  ــول الحــاج رمضــان الحميل ــه، يق ــى الســياق ذات وعل
ــه يعمــل ســنوات  ــه يــرث المحــل عــن جــدوده وإن محــل انتيــكات إن
طويلــة بســوق الموســكى، مضيفــا »أعمــل طــوال حياتــى بذلــك 
الشــارع وربحــت الكثيــر أمــا الوضــع اآلن فأصبــح ال يســر عــدو وال 
ــرات  ــة وشــاهدت أيضــا فت ــات جميل ــد شــاهدت ذكري ــب، فلق حبي

ســيئة«.
البرابــرة،  درب  بســوق  البائعيــن  أحــد  محمــود،  عــم  وأضــاف 
ــه بالشــراء، أن  ــاع زبائن ــه يحــاول اقن ــام محل ــذى كان جالســا أم ال
ــج  ــون يبحــث عــن المنت ــام بســبب أن الزب ــع فــى شــلل ت حركــة البي
الرخيــص أو الــذى يتناســب مــع أموالــه وهــذه الميــزة غيــر موجــودة 
إال بالمنتجــات الصينيــة، أمــا بالنســبة للبضائــع المحليــة التــى 
تصنــع داخــل مصــر فــال تتناســب مــع أغلــب الزبائــن بســبب ارتفــاع 
أســعارها، فــى حيــن قــال مصطفــى ربيــع صاحــب ورشــة لتصنيــع 
ــوازم الســبوع إن الركــود والخمــول التجــارى ســوف يحــل بجميــع  ل

ــى. ــج الصين ــم وقــف المنت التجــار اذا ت

أعــالم  ألحــد  اســما  تحمــل  قــد  زرقــاء«  »الفتــة 
يمــر  قــد  العظــام،  قادتهــا  أو  المصريــة  الدولــة 
ــة،  ــق ثقاف ــه أو عــن ضي ــل ب مــرور الكــرام ســواء للجه
بينمــا يعتبــره العامــة اســما تأتــى عليــه المراســالت 
والطــرود والعناويــن، وفــى الحقيقــة، هنــاك أســماء 
وضعهــا  والمواطنيــن  المــارة  مــن  تســتدعى  شــوارع 
علــى »جوجــل« ليتبيــن أن صاحــب االســم قــدم لمصــر 
هويتنــا  مــن  مهــم  جــزء  هــو  العنــوان  وألن  الكثيــر، 
وحتــى  الشــخصية،  بطاقتنــا  فــى  األهــم  والجــزء 
وقــت قريــب كانــت تتوقــف المراســالت علــى »عنــوان 
الجــواب« فــكان البــد أن نعــرف كيــف ولمــاذا ومــا هــى 

الشــوارع. تســمية  معاييــر 
عندمــا يذكــر اســم ميــدان »قشــتمر« - والــذى يبعــد 
خطــوات عــن ميــدان الظاهــر - علــى ســبيل المثــال 
يتــوارد إلــى الذهــن روايــة نجيــب محفــوظ التــى كُتبــت 
ــه، أمــا أصــل  ــى قهــوة »قشــتمر« الموجــودة ب نســبة إل
االســم فيرجــع إلــى األميــر المملوكــى ســيف الديــن 
قشــتمر العجمــى، قائــد فــى الجيــش فــى عهــد الظاهــر 

بيبــرس.
ــر،  ــاك الكثي ــر أســماء األشــخاص، فهن ــا عــن غي أم
ــه  ــى قرب ــود تســميته إل ــل وتع ــا شــارع قصــر الني ومنه
مــن النيــل، باإلضافــة إلــى تشــييد محمــد علــى قصــًرا 
البنتــه عــرف بـ»قصــر النيــل«، ورغــم أنــه تــم هدمــه إال 

إن اســمه مــازال يتصــدر الشــارع.
ســامح حنفــى، مديــر إدارة التســميات بمحافظــة 
التنمويــة  المناطــق  تســميات  إن  قــال  القاهــرة، 
لهــا  والتــى  والمعــادى  مثــل مدينــة نصــر  الجديــدة، 
تقســيمات جديــدة، فتلــك ظهــرت فــى التســعينيات 
اقتراحهــم ألســماء جديــدة  عــن طريــق  واأللفينــات 
للشــوارع، إمــا أرقامــا وإمــا أســماء تعــرض علــى اللجنــة 
القاهــرة،  محافــظ  يرأســها  التــى  عليهــا،  للموافقــة 
وتضــم نخبــة مــن أســاتذة الكليــات، مثــل كليــة اآلداب 
مــن  المعنيــة  الجهــات  وكل  التاريــخ  فــى  وأســاتذة 

وتعليــم. وتربيــة  ضرائــب، شــهر عقــارى 
وأوضــح »حنفــى« أنــه إذا كان اســم الشــارع تاريخيــا 
أو تراثيــا فــال يمكــن تغييــره، مثلمــا تقــدم طلــب لتغييــر 
اســم شــارع »حمــام المصبغــة« باألزهــر وقــد تــم رفــض 
تغييــر االســم ألنــه جــزء مــن التاريــخ، الفتــا إلــى أنــه إذا 
ــم اللجــوء إلــى  ــة يت كان الشــارع داخــل منطقــة تاريخي

مديــر إدارة الحفــاظ علــى التــراث باللجنــة.
مديــر إدارة التســميات لفــت إلــى أنــه تــم تغييــر اســم 
شــارع ســليم األول بطلــب مــن أســاتذة التاريــخ ألنــه 
كان مســتعمرا وقــد تمــت إزالتــه بالفعــل، موضحــا أن 
األســماء تتغيــر أو تســمى فــى األصــل علــى أســماء 
أعــالم راحليــن، وكذلــك كل مــن صنــع عمــالً باقًيــا 
ينفــع بــه وطنــه، وال تســمى الطــرق بأســماء أشــخاص 

ــاة. ــى قيــد الحي عل
ــم إطــالق اســم  ــه ال يت ــر اإلدارة أن ــا أوضــح مدي كم

شــخص غيــر مصــرى مــن المعاصريــن علــى الطــرق 
أو الشــوارع إال فــى األحــوال االســتثنائية، وذلــك وفق 

قــرار 189 لســنة 1966 لمجلــس محافظة القاهرة.
ــت  ــل إدارة التســميات، فقال ــة ســعيد، وكي ــا نعيم أم
إن األســماء القديمــة الموجــودة والتــى ليــس لهــا معنــى 
فأغلبهــا تســميات عرفيــة غيــر رســمية، مثــل أن يكــون 
باســم أول مــن ســكن فــى المنطقــة أو أول مــن بنــى 
ــك األســماء  ــر تل ــم تغيي ــه يت ــاك، منوهــة بأن ــزال هن من
ــر اســم  ــا لتغيي ــة طلب ــم أهــل المنطق ــق تقدي عــن طري
الشــارع مــع إضافــة الســبب أن يكــون غيــر متالئــم مــع 

المنطقــة مثــال.
وأضافــت ســعيد لمشــروع تخــرج طــالب إعــالم عيــن 
ــر  ــورة يناي ــذ ث ــه من شــمس ويحمــل اســم »7 راكــب« أن
وتتوالــى الطلبــات مــن أهالــى الشــهداء، كل حســب 
منطقتــه، ولكــن البــد أن يكــون الطلــب عــن طريــق 

وزارتــى الداخليــة أو الدفــاع حســب خدمــة كل شــهيد، 
مــع أهميــة تقديــم الســيرة الذاتيــة مثــال والتعــرف 
للمحافظــة ســبب  فُيرســل  االستشــهاد  واقعــة  علــى 
الوفــاة والواقعــة وتاريخهــا ونبــذة مختصــرة عــن حيــاة 

الشــهيد.
كمــا لفتــت مســؤولة التســميات إلــى أن الشــوارع 
المســتجدة وبــدون أســماء فيرســل ســكانها للمحافظــة 
أى طــرود  اســتقبال  أو  إرســال  يســتطيعون  أنهــم ال 
ــى هــذه  ــوان« وف ــر »عن ــات بســبب عــدم تواف أو مكاتب
ــة  ــة يتــم إخطــار الحــى المختــص لموافــاة اللجن الحال

بمقترحــات أســماء وتختــار مــن بينهــا.
للتنســيق  القومــى  الجهــاز  قــام  ذلــك،  إثــر  وعلــى 
أبوســعدة  محمــد  المهنــدس  برئاســة  الحضــارى 
بمبــادرة »حكايــة شــارع« لتعريــف النــاس عــن أصــل 
وتاريــخ تلــك الشــوارع. وقالــت هايــدى أحمــد شــلبى، 

مديــر اإلدارة العامــة للحفــاظ علــى المناطــق والمبانــى 
التاريخيــة بالجهــاز، إن »حكايــة شــارع« تهــدف لتعريــف 
النــاس بســبب تســمية الشــوارع ولمــاذا هنــاك أســماء 
حاليــة وســابقة، وقالت:»وجدنــا أن هنــاك معلومــات 
المكدســة  الشــوارع  فــى  خاصــة  التوثيــق،  تســتحق 
وقــراءة  الوقــوف  فرصــة  لديهــم  الذيــن  بالمشــاة 
اللوحــات التــى تحــوى تاريــخ الشــارع واســم المنطقــة«، 
ــاس فقــط بأســماء  ــادرة ال تعــّرف الن مضيفــة أن المب
»األشــخاص«، بــل أســماء مثــل 26 يوليــو وغيرهــا، غيــر 
ــى  ــة حت ــم تخــرج عــن القاهــرة الخديوي ــادرة ل أن المب
ــة إلــى أنهــم بصــدد إعــداد 50 لوحــة ألهــم  اآلن، الفت

الشــوارع الموجــودة فــى وســط البلــد.
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رقص محترم
قالــت الفنانــة فيفــي عبــدة، إن الرقــص الشــرقي فــن راقــي مثــل 
الباليــه والتمثيــل، والدليــل علــى هــذا أن فرقــة رضــا والفرقــة 
القوميــة فرقــا حكوميــة، وكمــا يوجــد رقــص راقــي وراقصــات 
محترمــات هنــاك أيًضــا رقــص غيــر الئــق وراقصــات تســيئ 

ــة. للمهن
 وأضافــت عبــده انهــا لــم تنقطــع عــن الرقــص 

تمارســه  ومازالــت  كانــت  ألنهــا  الشــرقي، 
فــي منزلهــا، وأن ابتعادهــا عــن الرقــص 

ودخولهــا عالــم الســينما والدرامــا كان 
ســببا فــي ســمنتها وزيــادة وزنهــا. 

مــن جانبهــا قالــت الراقصة الروســية 
مــن  الشــرقي  الرقــص  إن  جوهــرة، 
هوايتهــا، وأنهــا بــدأت الرقــص منــذ 
لهــا  أصبــح  حتــى  ســنوات  عشــر 

مدرســة خاصــة تقــوم بتدريــب الرقــص 
ألنــه  للتمثيــل  ســتتوجه  وانهــا  فيهــا، 
مصــر. لحضورهــا  األساســي  الســبب 

الرقــص  تعلمــت  أنهــا  جوهــرة  وأضافــت 
ســامية  الفنانــة  فــي  المتمثلــة  بالمــدارس 

عــن  فضــا  كاريــوكا،  وتحيــة  جمــال 
الراقصــة منــى الســعيد وهــي مــن العصــر 
الحديــث وحققــت نجاحــا كبيــرا بــدول 
ــده هــرم  ــي عب ــر فيف ــا تعتب ــا، وانه أورب
الرقــص الشــرقي فــي مصــر ألن لديهــا 
احســاس عــال، وكاريزمــا مختلفــة عــن 

الراقصــات. مــن  غيرهــا 
ــر موهبتهــا  وتقــوم جوهــرة اآلن بتطوي

فــي الرقــص الشــرقي لتصبــح أكثــر مهنيــة 
وتنــال  تليــق بجمهورهــا  وتقديــم رقصــات 

إعجابــه، لكنهــا لفتــت الــي نقطــة مهمــة وهــي: 
ــو كانــت القاهــرة هــي عاصمــة الرقــص الشــرقي  ل

فــي العالــم، فلمــاذا أغلــب الراقصــات الجــدد مــن غيــر 
مصريــات؟ .

الرقص الشعبي
أكــد نبيــل مبــروك، مديــر عــام الفنــون الشــعبية ســابقا، وأحــد 
مؤسســي فرقــة رضــا االســتعراضية، أن كل حركــة علــى ايقــاع 
يعتبــر رقــص، فهــو تعبيــر عــن الوجــدان الشــخصي لإلنســان 
حتــى قــام محمــود رضــا بتأســيس فرقــة رضــا وبعــد ذلــك الفرقــة 
ــة الرقــص الشــعبي.  ــم الســيرك القومــي وهــذا بداي ــة ث القومي

بــدأ قديمــا منــذ  الشــرقي  الرقــص  إلــى أن  ولفــت مبــروك 
زمــن العبوديــة ثــم تطــور فــي القــرن 19 وتحــول مــن فــن إلــى 
رقــص تجــاري، وفرقــة رضــا طافــت العالــم كلــه وقامــت بالرقــص 

ــى مــدار  فــي حفــات الرئيــس الراحــل جمــال عبدالناصــر، وعل
مختلفــة  رقصــة   400 حوالــي  الفرقــة  قدمــت  عاًمــا  خمســين 
مؤسســها  جمعهــا  تفاصيلــه،  بــكل  المصــري  الفلكلــور  تجمــع 
محمــود رضــا مــن خــال رحــات مــن الجنــوب إلــى أطــراف 
ــكل رقصــة  ــروح الخاصــة ب الشــمال، وحــاول جمــع األســلوب وال
وتحليــل وتوثيــق المكونــات األساســية لهــا، ولــم يكتــف 
رضــا بجمــع أســاليب الرقــص واألغانــي بــل جمــع 
الحكايــات والقصــص واألزيــاء والموســيقي 
ــد أن  ــا مــن أن الرقــص جامــع والب انطاق
يكــون ملمــا بالموســيقي وفنــون اإلضــاءة 

والتصويــر واألزيــاء والمســرح. 
تدهور الرقص الشرقي

وأوضــح مديــر عــام الفنــون الشــعبية 
الرقــص  تدهــور  ســبب  أن  الســابق 
خبــرة  قلــة  هــو  فــي مصــر  الشــرقي 
ــوع مــن الفــن،  المســؤولين فــي هــذا الن
وتحولــه لفــن تجــاري وانتشــار الراقصــات 
قــل  هنــا  ومــن  واألجانــب،  الروســيات 
ــى أن وصــل لعــدم  المســتوى وأخــذ ينحــدر إل
وجــود راقصــات مصريــة باســتثناء »دينــا« التــي 
الرقــص الشــرقي،  تحــاول الحفــاظ علــى 
كمــا لفــت أنــه ال يوجــد تطــور فــي زي 
الراقصــات فــي فرقــة رضــا منــذ عشــر 
بعمــل  حاليــا  الفرقــة  وتقــوم  ســنين، 
عــرض » ريحانــة » بجانــب الرقصــات 
إنشــاء  بضــرورة  مطالبــا  القديمــة، 
مــدارس لتعليــم الرقــص بجانــب المعهــد 
العالــي للفنــون الشــعبية إلحيــاء الرقــص 

مــن جديــد. 
إحــدى  »اينــاس«  قالــت  الســياق  فــي 
رضــا  الفرقــة  إن  رضــا،  بفرقــة  الراقصــات 
تجهــز لعــرض مســرحية »فرحانــة »، والتــي يغيــر 
فيهــا المصمــم المابــس علــى حســب األدوار، مشــيرة إلــى 
أن الراقصــات األجنبيــات يحاولــن تقليــد هــذا الفــن وتقديمــه مــن 
خــال قنــوات الرقــص التــي انتشــرت خــال الفتــرة الماضيــة . 
ــا راقصــات  ــول إن مصــر به ــد طــارق الشــناوي، فيق ــا الناق أم
هــي  األساســية  الراقصــة  كانــت  ولكــن  زمــن  مــن  أجنبيــات 
ــؤاد،  ــف ونجــوى ف ــة عاك ــوكا ونعيم ــة كاري ــال تحي ــة، أمث المصري
ثــم تأتــي فــي المرتبــة الثالثــة األجنبيــة، أمــا اآلن فــا يوجــد 
علــى الســاحة ســوى الراقصــة المصريــة ديــن كان أخــر جيــل مــن 

المصريــات فيفــي عبــده ولوســي ودينــا. 
فيمــا يــرى الدكتــور عــادل عبــده، رئيــس اإلدارة المركزيــة للبيت 
الفنــي للفنــون الشــعبية واالســتعراضية، أن البيــت الفنــي للفنــون 

زمان يا رقص..

سوق العوالم جبر
خلخال يترنح بعنف في ساق بيضاء، وجسد يتمايل وينثني مثل 

ثعبان مرن، على وقع الناي الحزين، قبل أن يزداد االيقاع سريعا »على 
واحدة ونص«، لتنشط الراقصة أو »العالمة والغازية« وينتفض جسدها 

بحركات أكثر سرعة ورشاقة لتلهب مشاعر وغرائز جمهورها العريض 
بينما يصطف الفتوات على جانبي المسرح حتى ال يقتحم مغامر 

الخشبة محتضنا »الراقصة« التي أشعلت الصالة بمفاتنها، كل ما سبق 
كان مشهدا معتادا في األفالم العربية القديمة حيث يكاد ال يخلو 

أحدهم من تجسيد دور راقصة في الفيلم إلثارة األحداث داخله بل 
في كثير من األحيان كانت الراقصة هي محور السيناريو والحوار حتى 

أن أفالم من عالمات السينما حملت اسم الراقصة عالنية مثل الراقصة 
والسياسي والراقصة والطبال، وكانت مصر مهد الرقص الشرقي منذ 

سنوات طويلة ليمتزج بالفلكلور الشعبي وعنها أخذت بقية الدول 
أصول الفن الذي كانت له رائدات..لكن مع خروج الجيل الذهبي من 

راقصات مصر من الخدمة، ودخول الراقصات لـ»كار الرقص« تراجعت 
مكانة هذا الفن والنبالغ إن قلنا أنه على وشك اإلنقراض  وفي تحقيق 

عن الرقص الشرقي أجرته طالبة قسم علوم االتصال واإلعالم 
بجامعة عين شمس نشر في مشروع التخرج باسم مجلة »7 راكب« 

تعرفت على األسباب..

 فيفي عبده: »زمان كنا نرقص بأدب واحترام عكس دلوقتي«
ــورة  ــر مــن الدكت ــر مســبوقة بدعــم كبي الشــعبية شــهد طفــرة غي
إينــاس عبــد الدايــم، وزيــرة الثقافــة،  وذلــك بتفعيــل دور القطــاع 
ممــا انعكــس علــى افتتــاح ســيرك ومســرح مايــو بعــد إغــاق دام 
ألكثــر مــن عشــرون عامــا، باإلضافــة إلــى تفعيــل دور األوركســترا 

الحيــة لفرقتــي رضــا والقوميــة.
ــة  ــر عــام فرق ــاوي، مدي ــد الفرم ــي ذات الســياق أشــار محم ف
رضــا، أن بــدل الرقــص مــرت بعــده تحــوالت، بدايــة مــن بــدل 
عرفــت  التــي  الشــعوب  أول  انهــم  إذ  الفراعنــة  أيــام  الرقــص 
ــت  ــي، فكان ــى العصــر الحال ــة حت ــى الطقــوس الديني الرقــص عل
بــدل الرقــص أيــام الفراعنــة عبــارة عــن قطــع مــن المابــس 
وعليهــا رســومات فرعونيــة وتتميــز بالطــول والنقــوش مــن أعلــى 

ألســفل. 
وأشــار الفرمــاوي إلــي أنــه فــي عهــد بديعــة مصابنــي، احتفظــت 
ــت  ــذي يغطــي الصــدر والبطــن وأضيف ــدل الرقــص بشــكلها ال ب

إليهــا اإلكسســوارات فــي اليديــن وعلــى الصــدر والــرأس.
ــد  ــد الســبعينات كان عه ــى أن عه ــة رضــا إل ــر فرق ولفــت مدي
فيفــي عبــده ونجــوى فــؤاد، وكــن يرقصــن ببــدالت مغطــاة مــن 
القمــاش  مــن  وقطعــة  الشــيفون  مــن  بقطعــة  البطــن  ناحيــة 

ــم بعــد  المطــرزة بالخــرز ترتديهــا الراقصــة فــي معصمهــا، ث
وأصبحــت  الملونــة  الليكــرا  الجابيــة  اســتمرت  ذلــك 

ألوانهــا أكثــر زهــوا، موضًحــا أن الراقصــة فيفــي عبــده 
اســتمرت فــي الرقــص بالجابيــة البيضــاء . 
ــه بالتزامــن مــع  ــر الفرفــة أن واســتطرد مدي

ومنهــن  األجنبيــات  الراقصــات  اقتحــام 
وجوهــرة  كوشــنير  واال  صافينــار 

ظهــرت البــدل المتنوعــة ذات الطابــع 
الراقصــات  التقليــدي حيــث تســعي 

ــدل الشــرقية  لجــذب الجمهــور بالب
القديمــة.

وظــل تطــور الرقــص الشــرقي 
ظهــور  مــع  متعــددة  بأشــكال 
عديــد مــن الراقصــات الاتــي 
واضحــا  وجــودا  لهــن  كان 

مــن  بدايــة  المهنــة،  تلــك  فــي 
نجــوي فــؤاد مــرورا بفيفــي عبــده 

ومــن بعدهــا دينــا ولــكل منهمــا بصمــة 
مختلفــة فــي صنــع حالــة خاصــة بهــا، 

معــرض  نــوع  المصريــة  الراقصــة  أن  ويبــدو 
ولمصــر،  للفــن  محــزن  امــر  وهــذا  لانقــراض 

الفرقــة. مديــر  تعبيــر  حســب 

 نهاية 
الجيل الذهبي.. 
والروسيات يزحن 

المصريات من عرش 
»هز الوسط«

فــى واقعــة غريبــة مــن نوعهــا وغيــر متوقعــة مــن 
قبــل وزارة التربيــة والتعليــم، قامــت الــوزارة بتطبيــق 
المنظومــة الحديثــة وهــى منظومــة »التابلــت« لرفــع 
المثيــر  الشــىء  لكــن  المصــرى،  الطالــب  كفــاءة 
للدهشــة هــو حرمــان واســتبعاد بعــض الطــاب مــن 

اإلعاقــة.   بســبب  »التابلــت«  اســتام 
وبــاب  أغــا«  »الخليــل  مدرســة  داخــل  »الطريــق« 
الشــعرية الثانويــة لرصــد معانــاه طــاب ذوى اإلعاقــة 

بســبب تجاهــل الــوزارة لهــم.
ناصــر  المدرســة  مديــر  التقينــا  البدايــة،  فــى 
مــن  أكــد أن حرمــان ذوى اإلعاقــة  الــذى  مدبولــى، 
التابلــت المدرســى غيــر معــروف ســببه وأن كل مــا 
يعرفــه هــو أن هنــاك تعليمــات مــن قبــل الــوزارة تنــص 
علــى أن الطــاب المعاقيــن ليــس لهــم حــق اســتام 
التابلــت المدرســى حتــى وإذا تــم دفــع رســومه الماليــة، 
ويرجــع الســبب فــى ذلــك إلــى أن هنــاك نحــو 12 % 
مــن طــاب الثانويــة العامــة لديهــم إعاقــة جســدية 
ــى التعامــل معــه  ــت أو حت ــر مؤهليــن لحمــل التابل وغي
بســبب اعاقتهــم، أمــا بالنســبة لباقــى الطــاب ســواء 
بعــد  التابلــت  تســليمهم  فتــم  بنــات  أو  بنيــن  كانــوا 
دفعهــم جميــع الرســوم وهــى 200 جنيــه فقــط ال غيــر، 
وبالنســبة لمدرســين المدرســة والمشــرفين فأيضــا 
فتــم تســليمهم التابلــت لتطبيــق المنظومــة بالكامــل.

وأضــاف مبدولــى »نحــن ال بأخــذ حــق أحــد وانمــا 
هنــاك تعليمــات يجــب تنفيذهــا، أمــا بالنســبة للطــاب 

التربيــة  مديريــة  إلــى  الرجــوع  فيمكنهــم  المعاقيــن 
والتعليــم أو الــوزارة للشــكوى أو تقديــم تظلــم«. 

وعلــى الصعيــد نفســه، يقــول »م .س« أحــد العامليــن 
بــإدارة الوايلــى التعليميــة، إن الطالــب يتســلم الجهــاز 
مــن المدرســة التابــع لهــا بعــد توقيــع ولــى األمــر علــى 
إيصــال باالســتام بعــد دفــع رســوم 100 جنيــه مقابــل 
إيصــال، والــذى يضمــن التأميــن علــى التابلــت فــى 
ــر  ــى األم ــى ول ــك يتوجــب عل ــد ذل ــة الضــرر، وبع حال
ــت مــن  ــى التابل ــزم فــى اإلقــرار بالمحافظــة عل أن يلت
العبــث أو التلــف أو الفقــد، ويقــر باالســتخدام الجيــد 

للدخــول علــى بنــك المعرفــة المصــرى مــن خــال 
كلمــة الســر التــى يتــم اســتامها مــن المدرســة، 
وبعــد ذلــك يقــر باســتخدامه فــى االختبــارات 

ــة الثانويــة العامــة. الخاصــة بمرحل
وأضــاف المســؤول أن الطالــب ســيحصل على 
ــة رســوم ســواء فــى  ــا دون دفــع أي التابلــت مجان

المــدارس الحكوميــة أو الخاصــة باســتثناء 
الطــاب المعاقيــن خوفــا عليهــم مــن أن 

يكونــوا عرضــة للســرقة.
التابلــت  لتوزيــع  بالنســبة  أمــا 
بيانــات  خــال  مــن  فيكــون 
بعــد  المــدارس  فــى  الطــاب 

إدارة  قبــل  مــن  تحديثهــا 
التكنولوجــى  التطويــر 

وتحــت إشــراف مديــر 

المدرســة ومســؤول »it« الموجــود بالمدرســة واإلدارة 
 . لتعليميــة ا

أوليــاء  إحــدى  ســليمان،  حنــان  قالــت  حيــن  فــى 
األمــور والتــى لديهــا طالبــان توءمــان بمدرســة واحــدة، 
إن واحــدا منهمــا فقــط مــن اســتلم التابلــت المدرســى 
واألخــر لــم يأخــذ التابلــت بســبب أن لديــة اعاقــة، 
مؤكــدة انهــا عندمــا ذهبــت إلــى البريــد لدفــع الرســوم 
أخــذت إيصاليــن للطالبيــن وعندمــا ذهبــت إلــى إدارة 
المدرســة الســتام التابلــت وتوقيــع اإلقــرار وجــدت 
أن اإلدارة لــم تعطهــا ســوى تابلــت واحــد فقــط البنهــا 

بســبب  رفضــه  فتــم  لحســام  بالنســبة  أمــا  محمــد، 
»ابنــك مينفعــش وغيــر مؤهــل ألن  اعاقتــه، وقالــوا 
يحمــل تابلــت مدرســى ومــن الســهل أن يســرق منــه 

وأن يتلفــه«.           
وعلــى المســتوى النفســى، يقــول الدكتــور محمــد 
عــاء االخصائــى النفســى، إن الوضــع النفســى للمعاق 
غالبــاً مــا يتــرك أثــره الســلبى علــى حياتــه وحيــاة 
ذويــه، ودائمــا مــا يوصــون األطبــاء النفســيين بالرعايــة 
واالهتمــام وتوفيــر مــا يحتاجــه المعــاق، موضحــا أنــه 
ــاق الشــفقة  ــى المع ــاس إل ــدى نظــرة الن يجــب أن تتع
والعطــف، ومســاعدته علــى مواجهــة مصاعــب 
الحيــاة بدرجــة تجعــل المعــاق ال يشــعر بنقــص 

ــى. داخل
الطالــب  حرمــان  لمشــكلة  بالنســبة  أمــا 
المعــاق مــن التابلــت المدرســى فيراهــا الخبيــر 
النفســى كارثــة ومصيبــة كبــرى، ألنهــم مدركــون 
شــىء،  كل  يفعلــوا  أن  وقــادرون 
فاشــك أن هنــاك معاقيــن لديهــم 
ومنهــم  عاليــة  ذهنيــة  قــدرات 
اإلعاقــة  بهــذه  يتأثــر  ال  مــن 
ويواصــل مشــوار الحيــاة، وربمــا 
المعــاق  الرجــل  فــرص  تكــون 
فــى الحيــاة أكثــر مــن فــرص 
المــرأة ومنهــن مــن تصــر 
الحيــاة  مواصلــة  علــى 

ــا  ــة وتتخــرج لكنه ــى الجامع ــى تصــل إل والدراســة حت
ولفــت  تعييــن،  او  دون عمــل  البيــوت  تظــل حبيســة 
مــن  الفئــة  تلــك  حرمــان  أن  إلــى  النفســى  الخبيــر 
حقوقهــم قــد يدفعهــم للدخــول فــى نوبــات اكتئــاب 

وحــزن وقــد يــؤدى بهــم إلــى االنتحــار.
»هنــد ع« طالبــة ولــدت بإعاقــة ذهنيــة محــدودة، 
تنتقــد قــرار حرمانهــا مــن التابلــت، وتصفــه بالظالــم، 
مضيفــة أنــه ال يوجــد نظــام لتأهيــل المعاقيــن وتوفيــر 
فــرص عمــل لهــم وجعلهــم ينســجمون مــع المجتمــع 
أن  الــى  ويعيشــون حياتهــم بشــكل طبيعــى، مشــيرة 
الكثيــر مــن المعاقيــن لديهــم مواهــب مميــزة، إال أنهــا 
ــى.           ــة أو المجتمــع المدن ــل الدول ــم تســتثمر مــن قب ل

هــم  المعاقيــن  مــن  الكثيــر  أن  أضافــت  هنــد 
معاقــات  نســاء  وهنــاك  عليــا،  شــهادات  أصحــاب 
يبدعــن فــى الخياطــة والتطريــز والحياكــة ومهــارات 
ــر  ــى، والكثي ــر بطــرق متطــورة مثل اســتخدام الكمبيوت
الحــرف  فــى  لديهــم مهــارات عاليــة  المعاقيــن  مــن 
ــة كالحــدادة، لكــن فــرص االســتفادة مــن هــذه  اليدوي
الطاقــات ضعيفــة جــدا. واختتمــت »اذا شــعر الطفــل 
المعــاق بأنــه محــروم مــن شــىء مــا يمكــن ان يفكــر 
فــى االنتحــار واالبتعــاد عــن المجتمــع الــذى يتجاهلــه«.
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تحقيق- فاطمة عاهد

الرجــال  كبــار  زوجــات  كل  يجمــع  مهيــب،  مشــهد 
المســؤولين فــى مصــر بمــكان واحــد، ارتصــت النســاء 
حــول مائــدة طوليــة بهــا أطبــاق مــن الفاكهــة أمامهــن، 
وبحانــب كل طبــق ســكين إلحداهــن، تخــرج عليهــن 
زوجــة عزيــز مصــر،  زليخــة،  تدعــى  امــرأة جميلــة 
ــا  ــب مــن كل واحــدة أن تمســك فــى إحــدى يديه وتطل
الفاكهــة  مــن  ثمــرة  األخــرى  اليــد  وفــى  الســكين، 

أمامهــن. الموضوعــة 
طلبــت منهــن فــى وقــت واحــد أن يقطعــن الثمــرة 
بالســكين، وفــى تلــك اللحظــة نــادت علــى شــخص مــن 
الداخــل ليخــرج حامــًا طبقــا مــن الفاكهــة، ليمشــى 
يصــل  حتــى  الفاكهــة  تقطيــع  فــى  ويبــدأن  بينهــن، 
الســكين إلــى أيديهــن ولــم تشــعر أى منهــن باأللــم إال 

بعــد خــروج ذلــك الشــاب الوســيم مــن الغرفــة.
لتســتفيق كل واحــدة علــى ألــم يديها، وتترك الســكين 
وهنــا  الغزيــر،  النزيــف  توقــف  أن  محاولــة  بســرعة 
ــِذي  ــنَّ الَّ ِلكُ ــْت َفَذٰ ــة: » َقاَل ــز قائل تتحــدث زوجــة العزي
ــُه َعــن نَّْفِســِه َفاْســَتْعَصَم َوَلِئــن  ِنــي ِفيــِه َوَلَقــْد رَاَودتُّ ُلْمُتنَّ
اِغرِيــَن«. ــَن الصَّ ــْم َيْفَعــْل َمــا آُمــُرُه َلُيْســَجَننَّ َوَلَيكُوًنــا مِّ لَّ

وعلــى الجانــب اآلخــر، جلــس الشــاب الوســيم وهــو 
ــى  ــًا: »رب الســجن أحــب إل ــه قائ يتضــرع ويدعــو الل
ممــا يدعوننــى إليــه وإال تصــرف عنــى كيدهــن أصــب 
إليهــن وأكــن مــن الجاهليــن«، فاســتجاب لــه ربــه ودخــل 
الســجن بأوامــر عزيــز مصــر، خوفــا علــى ســمعته مــن 
كام النــاس عــن عاقــة زوجتــه بالغــام الــذى ربــاه 

بيــن جــدران قصــره.

سجن يوسف
وضــع يوســف عليــه الســام نبــى اللــه فــى الســجن، 
وذاق ألوانــا مــن العــذاب داخل ســجن منف »البدرشــين 
حالًيــا«، لكنــه لــم يستســلم علــى الرغــم مــن محــاوالت 
ــه عــن  ــراوده عــن نفســه وأن ترجع ــز أن ت امــرأة العزي

قــراره، لكنــه اســتعان بذكــر اللــه علــى مكائدهــا.
كان يجلــس كل يــوم علــى »مصطبــة« الســجن ليدعــو 
اللــه أن يلهمــه الصبــر، ويصلــى، لينتبــه لــه كل مــن 
حولــه ولمــا يفعلــه، ويبــدأوا بالتجمــع حولــه ليتحــول 
ســلوكهم بشــكل كبيــر، ويصبحــوا أكثــر تقــوى وورًعــا.

البدرشــين  لمركــز  التابعــة  أبوصيــر  قريــة  فــى 
بمحافظــة الجيــزة، بالقــرب مــن الهــرم المــدرج، توجــد 
غرفــة مــن الطــوب األحمــر موضــوع عليهــا لوحــة مــن 
الخــارج، كتــب عليهــا جملــة »ســجن يوســف« باللــون 
األزرق، بداخلهــا كتلــة حجريــة تحتهــا ســرداب ســرى، 
بــاب  يحرســها  التكويــن،  بســيط  خشــبى،  ســقفها 

حديــدى صغيــر أســود اللــون.
تتغيــر أحجــار الغرفــة وتهــدم كل فتــرة ليقــام مكانهــا 
غرفــة أخــرى جديــدة، حتــى ال يضــل موقــع ســجن 
أجمــل الخلــق أجمعيــن ســيدنا يوســف عليــه الســام، 

لــم يكــن المــكان تحــت حراســة وزارة اآلثــار قبــل ذلــك، 
لكنــه اآلن محمــى بحراســة تابعــة لهــا.

معجزات السجن
يؤكــد أهالــى قريــة أبوصيــر علــى معجــزات المــكان، 
فيــه  والدعــاء  بأكملهــا،  قريتهــم  بركــة  أنــه  وعلــى 
مســتجاب، لــم يخيــب اللــه ألحــد منهــم رجــاءه طالمــا 
يدعــو داخــل الســجن، وكأن عبــق يوســف بــاٍق فيــه 

حتــى اآلن.
ــن  ــا، م ــد عــاء، صاحــب الـــ40 عام ــول محم يق
عــرب أبوصيــر، إنــه لطالمــا ســمع مــن أجــداده 

عــن بركــة ســجن »زويــرا« الــذى ســجن فيــه ســيدنا 
مهــزوم  أنــه  ربــه  ودعــا  الســام،  عليــه  يوســف 
فانتصــر، وأصبــح عزيــز مصــر بعــد أن ذاق المــرار 

فــى ســجونها.
خاصــة  تصريحــات  فــى  »عــاء«  وأضــاف 
لـ»الطريــق«، أن المــكان ال يحتمــل وجــود ســقف فوقــه، 
وكلمــا وضعــوا ســقفا وجــدوه ينهــار مــن تلقــاء نفســه 
بعــد مــدة ليســت بالكبيــرة، ففهــم األهالــى أن المــكان 
ــه، فاعتمــدوا ســقفا خشــبيا  يحــب دخــول الضــوء إلي
ــى يدخــل  ــى حت ــن فــى األعل مفرغــا مــن بعــض األماك

منــه الضــوء للســجن.

ومــن جانبــه قــال ماك فاضل، مدير مدرســة زوســر 
والدعــوات  مبــارك،  الســجن  إن  الســجاد،  لصناعــة 
فيــه مســتجابة، وبهــذا أصبــح ســجن يوســف قبلــة 
المحتاجيــن للدعــم والملحيــن فــى الدعــاء، ليســتقر 
ــى  ــدور حت ــون بال ــى ليــا ونهــارا، كمــا يدخل ــه األهال ب

ــه. ــم حاجت ــكل منه يقضــى ل
وأضــاف فاضــل فــى تصريحــات خاصــة لـ»الطريق«، 
أن كل مــن تظــن أن ولدهــا أصيــب بمــس أو ســحر 
ــدة ســبعة  ــه داخــل الســجن لم ــى بـ»أطــره«، وتضع تأت
أيــام كعــدد البقــرات الثمانــى والعجــاف لتفاجــأ بعــودة 

ــه الطبيعيــة. ولدهــا إلــى حالت

حكايات األجداد
حكــى محمــد اللمعــى، أحــد أبنــاء قريــة أبوصيــر، 
عمــا قالــه لــه جــده وهــو كفــل صغيــر، مــن حــكاوى 
حــول ســجن يوســف، وســرد لــه قصــة عــن لصــوص 
ســرقوا بهائــم مــن حظيــرة بالقــرب مــن الســجن، 
يخطــوا  أن  يســتطيعوا  لــم  بــه  مرورهــم  وعنــد 
الصبــاح،  أرجلهــم حتــى  أخــرى، وعقــدت  خطــوة 
وقتهــا ال  ومــن  األمــر،  األهالــى  اكتشــف  أن  إلــى 
يقتــرب اللصــوص مــن المنــازل الموجــودة بمحــاذاة 

الســجن.
عندنــا  »الجبــل  قائــًا:  اللمعــى  وأكمــل 
قبــل  فيــه،  المدفونــة  باآلثــار  معــروف 
الحكومــة مــا تيجــى وتعمــل ســور حوالين 
الســجن كان فيــه نــاس كتيــر بينقبــوا 
عــن اآلثــار، وكل مــا كانــوا بيقربــوا 
مــن الســجن كانــت بتحصــل معجــزة، 
وهــى إن الرملــة بتدفــن المــكان تانــى 
لوحدهــا، وبيجيلهــم تحذيــرات أثنــاء 
ــن الســجن  ــوا م ــى ال يقترب ــوم حت الن

ألنــه مــكان مقــدس«.

مقابر عجول السرابيوم
يوجــد بالقــرب من ســجن يوســف والهرم 
المــدرج مقابــر الســرابيوم، والســرابيوم يعنــى 
ــه ســرابيس(، وهــو مســمى يونانــى  )ضريــح اإلل
يطلــق علــى )ســرابيس( اإللــه المصــرى القديــم الــذى 
يرمــز للحــب، أى )الثــور أبيــس(، وكلمــة »ســرابيس« 
كلمــة مركبــة تجمــع بيــن اإللــه »أوزيــر«، واإللــه »حــب«.
و»ســرابيوم ســقارة« هــو مجموعــة مــن الممــرات 
لدفــن  خصصــت  التــى  األرض،  تحــت  الموجــودة 
موميــاوات »العجــل أبيــس« فــى توابيــت كبيــرة مــن 
الجرانيــت، بعــد أن تحنــط، لتدفــن بكاملهــا ومعهــا 

المجوهــرات. أفخــم 
ــة فــى باطــن األرض  وممــرات الســرابيوم منحوت
لمســافة 380 متــرا، تتفــرع منهــا حجــرات جانبيــة 
بهــا 24 تابوتــا للعجــل أبيــس وزن الواحــد منهــا 
ســوى  منــه  يبقــى  يعــد  ولــم  طًنــا،   65 حوالــى 
»الدهاليــز الســفلية« التــى تضــم مقابــر »العجــل 
إلــى  تاريخهــا  بدايــة  وترجــع  المقــدس«،  أبيــس 

المتأخــر. والعصــر   18 األســرة 
ــدة أن تلــك المقابــر هــى للســبع  لكــن يظــن أهالــى البل
بقــرات العجــاف والســبع بقــرات الســمان التــى رآهــا حاكم 
مصــر فــى منامــه، وكانــت الســبب فــى خــروج يوســف عليــه 

الســام مــن الســجن، بعــد تأويلــه لرؤيــا الحاكــم.

الطريق فى سجن 
»النبى يوسف«

  ظاهرة غريبة فى سجن النبى يوسف بـ»أبوصير«   حجرة الزنزانة ال تقبل السقف الخرسانى.. واألهالى: فهمنا الرسالة

  األهالى: وضعنا سقفًا خشبيًا »مثقوبًا« ليهبط الضوء كل ليلة على سرير النبى يوسف 

بالسجن   زائر يكشف لـ»الطريق« كيفية الحج بسجن يوسف.. والدعاء المبروك

 األهالى:

سجن يوسف أوقف 

»حرامية مواشى« 

وطارد منقبى

اآلثار فى منامهم

 ممرات

السرابيوم منحوتة

فى باطن األرض لمسافة 

380 مترا تتفرع منها 

حجرات جانبية

بها 24 تابوتا

للعجل أبيس

 ألول مرة 

»الطريق« تكشف سر 

البقرات الـ7 العجاف 

والتوابيت

المجهولة

نكشف معجزات السراديب 

المقدسة بالبدرشين



طريقنا.. وهنكمله

الحريف  الثالثاء 03 / 03 / 062020

وليعلــن النــادى األهلــى شــكوى اللجنــة الخماســية 
ــدم  ــرة الق المســؤولة عــن إدارة االتحــاد المصــرى لك
برئاســة عمــرو الجناينــى، أمــام كل الجهــات المعنيــة 
الدوليــة  الرياضيــة  والمحكمــة  للفيفــا  والتصعيــد 
حيثياتهــا  المليئــة  القــرارات  هــذه  إللغــاء  »كاس« 
بالعــوار والحفــاظ علــى حقــوق النــادى، لتفتــح فصــًا 
جديــًدا فــى مسلســل صراعــات النــادى األهلــى مــع 

اتحــاد الكــرة المصــرى.
ــى واتحــاد الكــرة أعــاد  ــن األهل فتجــدد الصــدام بي
لألذهــان، التاريــخ الطويــل مــن الصــراع بيــن مجالــس 
إدارات األحمــر المختلفــة واتحــاد الكــرة، وتســتعرض 
»الطريــق« فــى الســطور التاليــة أبرزهــا، كاشــفة عمــن 

تكــون لــه الغلبــة فــى النهايــة.
إلغاء موسم 1955

البدايــة مــع موســم 1955عندمــا اعتــرض النــادى 
األهلــى علــى طــرد العبــه طلعــت عبدالحكيــم بنــاء 
علــى تقريــر الحكــم المســاعد، بعــد مبــاراة التــرام 

التــى اقيمــت قبــل نهايــة الــدورى بجولتيــن.
علــى  التــرام  العــب  اعتــدى  المبــاراة  فخــال 
عبدالحكيــم وأشــهر حكــم اللقــاء البطاقــة الحمــراء 
العــب  بطــرد  طالــب  الرايــة  حامــل  لكــن  لاعــب، 
األحمــر أيضــا، وهــو مــا رفضــه الحكــم، ليرفــع تقريــرا 
التحــاد الكــرة يطالــب بمعاقبــة العــب األهلــى، ليقــرر 
بملعــب  وإعادتهــا  المبــاراة  نتيجــة  إلغــاء  االتحــاد 
طنطــا بــدون جمهــور، مــع إيقــاف طلعــت مباراتيــن، 
والعــب التــرام لنهايــة الموســم، وهــو مــا دفــع مجلــس 
األحمــر برئاســة األميــراالى عبــاس حلمــى الغمــراوى، 
لاعتــراض علــى القــرار، واالنســحاب مــن عضويــة 

االتحــاد المصــرى باإلجمــاع.
مجــددا،  الكــرة  التحــاد  العليــا  اللجنــة  اجتمعــت 
وأصــدرت قــرارات جديــدة باعتمــاد نتيجــة مبــاراة 
األحمــر،  المــارد  لصالــح   2  -  3 والتــرام  األهلــى 
وإقامــة مبــاراة األهلــى واألولمبــى فــى طنطــا بــدالً 
مــن ملعــب األهلــى، واعتبــار خطــاب اســتقالة النــادى 
األهلــى مــن االتحــاد قائمــا لحيــن ورود خطــاب آخــر 

مــن النــادى يلغــى الخطــاب األول.
إال أن مجلــس إدارة األهلــى رأى أن قــرارات اتحــاد 
الكــرة لــم تغيــر مــن األمــر شــيئا، واعتبــر المجلــس 
أن قــراره باالنســحاب قائــم، ليقــرر االتحــاد شــطب 
األهلــى مــن ســجاته، ليتدخــل عبدالرحمــن أميــن 
رئيــس اللجنــة األولمبيــة وتوســط بيــن األهلــى واتحــاد 
الكــرة، وتــم االتفــاق علــى أن يوقــف االتحــاد قراراتــه، 
ويســحب األهلــى اســتقالته حتــى يســتطيع االتحــاد 
تســتكمل  ولــم  المنتخــب  فــى  باعبيــه  االســتعانة 

البطولــة.
عقوبة مع إيقاف التنفيذ

اعتراضــا   ،1966 عــام  القمــة  مبــاراة  شــهدت 
الثانــى  الهــدف  علــى  األهلــى  العبــى  مــن  كبيــرا 
صبحــى  الحكــم  لكــن  التســلل  بداعــى  للزمالــك، 
نصيــر تمســك بالقــرار ليــزداد اعتــراض الاعبيــن، 
ونــزول الجماهيــر إلــى أرض الملعــب وإحــداث أعمــال 
شــغب، ليقــرر الحكــم إلغــاء المبــاراة واعتبــار الزمالــك 
فائــزا بهدفيــن دون رد، مــع إيقــاف ثاثــة العبيــن مــن 

األهلــى.
وكان األهلــى يســتعد لمواجهــة هامــة أمــام الترســانة 
فــى نهائــى كأس مصــر، مــا يعنــى خوضــه اللقــاء بــدون 

ــى، طــه  ــة مــن أهــم العبيــه وهــم رفعــت الفناجيل ثاث
إســماعيل ومــروان كنفانــى، ليهــدد مجلــس األهلــى 
وقتهــا برئاســة الفريــق عبدالمحســن مرتجــى حينهــا، 
بإلغــاء النشــاط وإيقــاف كــرة القــدم إذا لــم يتــم إلغــاء 
الكــرة إلقــرار  اتحــاد  قــرارات اإليقــاف، ممــا دفــع 

العقوبــة مــع إيقــاف التنفيــذ.
حل اتحاد الكرة

ــى  ــك عل ــى والزمال ــن األهل انحصــرت المنافســة بي
األهلــى  مبــاراة  وخــال  عــام 1988،  الــدورى  لقــب 
والمحلــة قبــل ثــاث جــوالت علــى النهايــة احتســب 

الدقيقــة  فــى  لألهلــى  جــزاء  ركلــة  اللقــاء،  حكــم 
العبــى  مــن  واســعة  اعتراضــات  قابلتهــا  األخيــرة، 
المحلــة، وبعــد شــد وجــذب قــام الحكــم باســتطاع 
رأى مراقــب المبــاراة، قبــل أن يتراجــع ويلغــى ركلــة 
المبــاراة  اســتكمال  األهلــى  العبــو  رفــض  الجــزاء، 
ليطلــق الحكــم صافرتــه، واعتبــر اتحــاد الكــرة األهلــى 
خاســرا، مــا يعنــى أن الحكــم أنهــى المبــاراة ولــم يلغها.
ســليم،  صالــح  برئاســة  األهلــى  مجلــس  ورفــض 
القــرار معلنــا تجميــد النشــاط، ليتدخــل عبداألحــد 
جمــال الديــن وزيــر الرياضــة فــى ذلــك الوقــت ويعلــن 
حــل مجلــس إدارة اتحــاد الكــرة وتعييــن مجلــس جديــد 
مــع  الجوينــى  واجتمــع  الجوينــى،  إبراهيــم  برئاســة 
صالــح ســليم ووعــده بحــل األزمــة، وطالبــه باســتئناف 
الــدورى لحيــن دراســة األمــر، وشــارك األهلــى بالفعــل 

فــى مــا تبقــى مــن مباريــات الــدورى.
األزمة األكثر اشتعاًل

شــهد عــام 1993 األزمــة األكثــر اشــتعاال بعدمــا 
ــس إدارة اتحــاد الكــرة،  ــى فــى حــل مجل تســبب األهل
العــرب  المقاولــون  مواجهــة  األحمــر  رفــض  حيــث 
قبــل خــوض  الــدورى  بطولــة  علــى  وقتهــا  منافســه 
األخيــر مباراتــه المؤجلــة، ورفــض اتحــاد الكــرة قــرار 
األهلــى وأصــر علــى إقامــة المبــاراة فــى موعدهــا.
ليتمســك األحمــر بموقفــه ولــم يذهــب الفريــق إلــى 
ــق  ــم وفري ــاراة رغــم وصــول طاقــم التحكي ملعــب المب
نتيجــة  الكــرة  اتحــاد  ليعتمــد  العــرب،  المقاولــون 
المبــاراة بخســارة األهلــى 0 - 2، حيــث هــدد األهلــى 
باالنســحاب مــن بطولــة الــدورى ليقــرر وزيــر الرياضــة 
ــس إدارة االتحــاد وإعــادة  ــى هــذا الوقــت حــل مجل ف

ــاراة. المب
إيقاف أحمد الشيخ

قــرر اتحــاد الكــرة عــام 2015، إيقــاف أحمــد الشــيخ 
ــا لصفــوف الفريــق فــى  العــب األهلــى المنتقــل حديًث
ذلــك الوقــت، لمــدة 4 أشــهر وغرامــة 133 ألــف جنيــه 
ليقــرر  والزمالــك،  األهلــى  لناديــى  توقيعــه  بداعــى 
ــى برئاســة محمــود  ــادى األهل وقتهــا مجلــس إدارة الن
الخاصــة  الكرويــة  األنشــطة  كافــة  مقاطعــة  طاهــر 
القــدم  كــرة  اتحــاد  ينظمهــا  التــى  بالمســابقات 

المصــرى.
وألغــت بعدهــا لجنــة التظلمــات قــرار لجنــة شــؤون 
الاعبيــن بإيقــاف الاعــب وتغريمــه، وقــررت قبــول 
تظلــم الاعــب وانقضــاء العقوبــة بالتصالــح، ليعتــرف 
بعدهــا محمــود الشــامى رئيــس لجنــة شــؤون الاعبين 
فــى  بخطئــه  تلفزيونيــة  فــى تصريحــات  بالجبايــة 

إيقــاف الاعــب.
أزمة الستبدال

المصــرى،  الــدورى  فــى  االســتبدال  أزمــة  تعــد 
وجــاء  موســم،  كل  المتكــررة  المشــاكل  مــن  واحــدة 
صــراع األهلــى مــع اتحــاد الكــرة عــام 2017 هــذه 
االنتقــاالت  فتــرة  االســتبدال خــال  بســبب  المــرة، 
بيــن  والجــذب  الشــد  مــن  فتــرة  وبعــد  الشــتوية، 
األهلــى ومجلــس أبوريــدة، انتصــر مجلــس األحمــر 
ــى إصــدار قــرار  ــة عل ــر مســؤولى الجباي بعدمــا أجب

فقــط. العبيــن  باســتبدال 
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»مــش بيجيلــى نــوم إال وأنــا داخــل فــى 5 أو 6 معــارك«.. 
ــن  ــس واحــد م ــر للجــدل رئي ــا المثي ــى به ــات أدل ــك الكلم تل
أكبــر األنديــة العربيــة واإلفريقيــة، مرتضــى منصــور، رئيــس 
نــادى الزمالــك، عندمــا تــم ســؤاله عــن كثــرة المشــاكل التــى 
يواجههــا خــال عملــه ســواء فــى المحامــاة أو فــى مجــال كــرة 
القــدم مــن خــال عملــه كرئيــس للقلعــة البيضــاء، وكانــت 
آخــر معاركــه مــع اتحــاد الكــرة، عندمــا تحــدى بــأن يخصــم 
ــاراة  ــن مب ــد انســحابه م ــاط بع ــك أى نق ــن الزمال ــر م األخي

القمــة األخيــرة أمــام األهلــى.
وخــال مداخلــة هاتفيــة مــع اإلعامــى أحمــد موســى 
فــى برنامــج »علــى مســؤوليتى« علــى قنــاة صــدى البلــد، 
قــال رئيــس نــادى الزمالــك، إن كل شــىء محســوب بالورقــة 
والقلــم، وفريــق الزمالــك لــن يتعــرض لعقوبــات، ولــن يتــم 
ــا شــاطر  ــا: »أن ــدورى، مضيًف ــده بال ــاط مــن رصي خصــم نق
فــى القانــون، مافيــش نقطــة هتتخصــم وإذا حــدث ســأعتزل 
المحامــاة ومجلــس النــواب وأتــرك مصــر كلهــا، وســأذهب 
عمــرو  يفعلــه  مــا  لهــم  أقــول  الرياضيــة  المحكمــة  إلــى 

الجناينــى باعبــى األهلــى والزمالــك«.
بــدأت األزمــة عندمــا أعلــن مرتضــى منصــور عــدم خــوض 
مبــاراة القمــة يــوم اإلثنيــن الماضــى، وأن األمــر محســوم 
بالنســبة لــه، وذلــك خــال حديثــه مــع أعضــاء نــادى الزمالــك 
ــى  ــع األهل ــب م ــف نلع ــة، مشــيًرا: »كي ــر اإلذاعــة الداخلي عب
يــوم اإلثنيــن المقبــل وبعدهــا نواجــه فريــق الترجــى التونســى 

يــوم الجمعــة المقبــل فــى بطولــة دورى أبطــال إفريقيــا«.
وتواجــد العبــو األهلــى فــي اســتاد القاهــرة الدولــى الــذى 

كان يســتضيف المبــاراة، إال أن العبــى الزمالــك لــم يصلــوا 
بداعــى تعطــل الحافلــة أعلــى كوبــرى أكتوبــر، ليعلــن الحكــم 
إلغــاء اللقــاء بعــد مــرور 20 دقيقــة، ويقــرر بعدهــا اتحــاد 
الكــرة اعتمــاد مــا اتخذتــه إدارة المســابقات بشــأن المبــاراة، 
باعتبــار األهلــى فائــزا بالمبــاراة 2 - 0 مــع خصــم ثــاث 
نقــاط أخــرى مــن رصيــد الزمالــك فــى نهايــة موســم 2019 - 
2020 ويعــاد ترتيــب الفريــق نفســه ضمــن الجــدول النهائــى 
ــى نــادى  للمســابقة، باإلضافــة إلــى توقيــع غرامــة ماليــة عل
الزمالــك قيمتهــا 200 ألــف جنيــه تســدد لخزينــة االتحــاد 

خــال شــهر مــن تاريخــه.
هــذه لــم تكــن واقعــة عــدم الحضــور األولــى التــى حدثــت 
ــاراة  ــى مب ــى ف ــت األول ــل كان ــد مرتضــى منصــور، ب ــى عه ف
ــي موســم 2016  ــام مصــر المقاصــة ف ــض أم ــارس األبي الف
- 2017، وكان لقــاء مؤجــا مــن الجولــة الـــ22 مــن عمــر 
مســابقة الــدورى المصــرى موســم 2016 - 2017، حيــث 
لــم يحضــر إلــى ملعــب المبــاراة، فيمــا ظهــر فريــق المقاصــة 
وطاقــم الحــكام علــى أرض الملعــب، وقــرر الحكــم إنهــاء 
الزمالــك،  حضــور  لعــدم  دقيقــة   20 مــرور  بعــد  اللقــاء 
 3 خصــم  بخــاف  للمقاصــة   0  -  2 النتيجــة  واحتســاب 
ــب تغريمــه  ــة الموســم بجان ــادى األبيــض نهاي نقــاط مــن الن
200 ألــف جنيــه وتحميلــه كل تكاليــف المبــاراة واإلعانــات 

وحقــوق البــث.
ــى معركــة اخــرى تحــدى فيهــا مرتضــى منصــور  ننتقــل إل
واللجنــة  )كاف(  القــدم  لكــرة  االفريقــى  االتحــاد  قــرارى 
جامعــة  ملعــب  فــى  تواجــد  عندمــا  المصريــة،  األولمبيــة 

الملــك ســعود بالريــاض فــى اللقــاء الــذى جمــع بيــن الهــال 
الســعودى والزمالــك علــى كأس الســوبر المصــرى الســعودى 
الــذى يحمــل اســم الرئيــس عبدالفتــاح السيســى، والــذى فــاز 

ــل هــدف.  ــن مقاب ــك بهدفي ــه الزمال ب
قبــل مبــاراة الســوبر المصــرى الســعودى، كان االتحــاد 
ــك  ــة رئيــس الزمال ــن معاقب اإلفريقــى لكــرة القــدم، قــد أعل
باإليقــاف لمــدة عــام ومنعــه مــن ممارســة أى نشــاط يتعلــق 
بكــرة القــدم باإلضافــة إلــى تغريمــه 40 ألــف دوالر، بســبب 
تطاولــه علــى الراحــل عمــرو فهمــى، ســكرتير عــام االتحــاد 
ــة، مرتضــى  ــة المصري ــة األولمبي الســابق، كمــا منعــت اللجن
منصــور مــن حضــور كافــة المنافســات الرياضيــة فــى كافــة 
األلعــاب األولمبيــة وغيــر األولمبيــة التــى يشــارك فيهــا أو 
يكــون طرفهــا نــادى الزمالــك، وفــى حالــة مخالفــة هــذا 
ــادى الزمالــك حســب  ــع تحتســب النتيجــة بالخســارة لن المن

ــى كل اتحــاد. ــح المســابقات ف لوائ
وفــى واقعــة مشــابهة أيًضــا، تحــدى مرتضــى منصــور قــرار 
لجنــة االنضبــاط واألخــاق باتحــاد الكــرة، الصــادر بإيقافــه 
عــن ممارســة أى نشــاط رياضــى لمــدة 3 مباريــات، بســبب 
اإلســاءة لحكــم لقــاء فريقــه ضــد ســموحة بالــدورى الموســم 
الماضــى، وجلــس فــى مدرجــات الدرجــة األولــى باســتاد 
الســام لمتابعــة مبــاراة الزمالــك ضــد اإلنتــاج الحربــى، فــى 

الجولــة العاشــرة للــدورى فــى نفــس الموســم.

متى ينتهى؟
صراعات األهلى والجبالية

 عقوبات السوبر كتبت فصلًا جديًدا
فى مسلسل صراع األهلى والجبالية

مازالت أصداء مباراة السوبر المصرى التى جمعت 
األهلى والزمالك، فى العاصمة اإلماراتية أبوظبى، 

وتتويج الفارس األبيض بالبطولة مستمرة.
وعلى عكس التوقعات بدأت إثارة المباراة بعد 

صافرة النهاية وإعالن الزمالك بطاًل للسوبر 
المصرى، وبين خناقات واستفزازات للجماهير، 

أصدرت لجنة النضباط واألخالق بالتحاد 
المصرى لكرة القدم عقوبات صارمة على القطبين.

فقرار لجنة النضباط واألخالق بإيقاف محمود 
عبدالمنعم كهربا لعب األهلى لنهاية الموسم، 

باإلضافة إلى إيقاف ياسر إبراهيم وجونيور أجايى 
لعبى الفريق األحمر مباراتين، أثار غصب مجلس 

إدارة النادى األهلى الذى أعلن عن رفضه لتلك 
العقوبات.

إيمان محمود

محمد الهادى

يعملها مرتضى.. والزمالك يشيلها
  فضيحة »األتوبيس التائه«.. واالنسحاب المهين من مباراة القمة ومعارك الكاف.. خطايا رئيس النادى

  لم يحضر مباراة المقاصة موسم 2016 - 2017 وفرط فى 6 نقاط.. وتحدى اللجنة األولمبية
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أحمد واعر

محمد أبوالعال 
مصــر،  ومنتخــب  الســابق  الزمالــك  العــب 
االحتقــان  أســباب  أن  يــرى  أبوالعــا،  محمــد 
لعــدة  يرجــع  مصــر  فــى  الرياضــى  والتعصــب 
بيــن المســؤولين عــن  أســباب، أولهــا التاســن 
كــرة القــدم المصريــة، وكذلــك المســؤولون فــى 
األنديــة، فتجــد مثــًا بعــض األشــخاص يوجهــون 
ــى  ــى هــى الت ــأن سياســة الصــوت العال رســائل ب
بعــض  تجــد  كذلــك  والحقــوق،  بالحلــول  تأتــى 
ــاس  ــة، ون ــرات القانوني األشــخاص يســتغلون الثغ
بتلعــب بالبيضــة والحجــر، والســؤال هنــا لحــد 

إمتــى هيبقــى موجــود الــكام ده فــى مصــر؟
تصريحاتــه  فــى  »أبوالعــا«  وأضــاف 
ــا، ووســائل  ــا أيًض ــق«: »السوشــيال ميدي لـ»الطري
اإلعــام المختلفــة، وكل الوســائل المســتخدمة 
فــى التاســن، والتراشــق بيــن الاعبيــن واألنديــة 

األزمــة«. ســبب  والجماهيــر 
وتابــع: »الحــل فــى تطبيــق القوانيــن واللوائــح 
ــى  ــأن الل ــو شــعرت ب ــاس ل ــع؛ إلن الن ــى الجمي عل
بيخطــئ بيتعاقــب، النــاس هيبــدأ يقــل عندهــا 
االحتقــان، كل دول العالــم بتنفــذ القوانيــن علــى 
فــوق  الكبيــرة قبــل الصغيــرة، ال أحــد  األنديــة 
القانــون، وال فــى حــد فــوق القانــون فــى مصــر؟.. 

ياريــت حــد يجاوبنــا«. 
ــوات أون ســبورت: »رســالتي  ــل قن ــم محل واختت
للجماهيــر  المصريــة أن تضــع مصلحــة مصــر 
أنهــا  علــى  الرياضــة  مــع  نتعامــل  وأن  أمامهــا، 
كمــا  الدولــة،  مــوارد  مــن  تزيــد  فهــى  صناعــة، 
أنهــا قــوى ناعمــة وقيمــة مضافــة فــى المجتمــع، 
ــا بتقــرب البلــدان مــن بعضهــا،   لغــة عالميــة حالًي
كذلــك علــى الجماهيــر أن تتقبــل الهزيمــة قبــل 
المكســب، ده حــال كــرة القــدم، شــوفوا الاعيبــة 
فــى أوروبــا بتعمــل إيــه مــع بعضها بعــد المباريات، 
ليــه منبقــاش زى النــاس دى، ليــه دايًمــا الدنيــا 
عندنــا مشــدودة وفــى احتقــان؟، أنــا بأتفاجــئ مــن 
ــا  ــد كلن ــى بيحصــل بجــد، إزاى ده يحصــل أكي إلل

متفاجئيــن«.

أنور سالمة 
العــب األهلــى الســابق ومدربــه، أنــور ســامة 
التعصــب  أســباب  أهــم  أحــد  أن  علــى  أكــد 
المســؤولين  تعصــب  هــو  فــى مصــر  الرياضــى 
فــى األنديــة المصريــة، وفــى مثــل بيقــول »إذا 
فشــيمة  ضــارب؛  بالــدف  البيــت  صاحــب  كان 
أهــل البيــت الرقــص«،  المســؤولين عــن الرياضــة 
فــى مصــر مســؤولون عــن الوضــع الحالــى مــن 
االحتقــان والتعصــب بدايــة مــن وزيــر الرياضــة 
إلــى أصغــر مســؤول عــن الرياضــة فــى مصــر.

وأضــاف مــدرب األهلــى الســابق فــى تصريحاته 
للمدربيــن  تثقيــف  نعمــل  »عاوزيــن  لـ»الطريــق« 
فــى األنديــة، كذلــك  والجماهيــر، والمســؤولين 
نمنــع المجامــات، ونطبــق اللوائــح علــى الجميــع، 
الرياضــة أساســها أخــاق وروح رياضيــة، فيــن ده 
فــى ماعبنــا؟، اللعيبــة بتســب الديــن فــى الملعــب 
حــركات  وبيعملــوا  بعــض،  وبيضربــوا  لبعضهــا 
وإيحــاءات جنســية فــى المباريــات، فيــن القوانيــن 

ــح«؟ واللوائ
ــى  ــرم جــداول المســابقات الت ــع: »الزم نحت وتاب
ــا  ــت م ــب وق ــة، ونلع ــا االتحــادات المصري تنظمه
أوروبيــة  وأنديــة  ويوفينتــوس  ليفربــول  يقولــوا؛ 
كثيــرة بتلعــب يــوم ويــوم، دول بيلتزمــوا بالجــداول 

والقوانيــن واللوائــح«.
واســتطرد: »إللــى حصــل فــى اإلمــارات ده شــىء 
ــم العربــى، الرياضــة فيهــا  مخــز جــًدا أمــام العال
انحــدار كبيــر جــًدا عندنــا لألســف، وهــذا األمــر 
أحــد األســباب الرئيســية فــى غيــاب بطولــة أمــم 

إفريقيــا عــن مصــر منــذ 2010«. 
وتابــع: »كنــت علــى عاقــة جيــدة بطــه بصــرى، 
كان عنــدى علــى طــول فــى البيــت وأنــا عنــده 
ــة، نفــس األمــر مــع حســن شــحاتة،  ــا العيب وإحن
وفــاروق جعفــر، وغيرهــم مــن العبــى الزمالــك، 
وبعديــن شــوفوا إللــى حصــل زمــان بيــن الخطيــب 

احتقان كبير، وتربص وصل إلى حد 
التراشق باأللفاظ، بل بلغ األمر مداه 
باشتباك بين العبين ومسؤولين من 

قطبى كرة القدم المصرية األهلى 
والزمالك فى مباراة السوبر المصرى 
األخيرة التى أقيمت بدولة اإلمارات 

األسبوع قبل الماضى.
هذا بخالف االحتقان بين الجماهير 

فى المدرجات، وعلى المقاهى، بل وصل 
الحد إلى اشتباك بعض الجماهير 
وقتالهم من أجل الكرة؛ األمر الذى 

ينبئ بكارثة محتملة الوقوع، بل بات 
مؤكًدا أن تحل كارثة تعصف بمستقبل 

الرياضة المصرية بوجه عام، وبكرة 
القدم اللعبة الشعبية األشهر فيها. 

وهو األمر الذى دفع »الطريق« للبحث 
فى األمر، ومناقشة ظاهرة التعصب 

الرياضى فى مصر، وضرورة البحث 
عن حلول قبل أن تحل الكارثة، وهو 
ما سنوضحه فى السطور التالية من 

معرفة أسباب التعصب ومقترحات وأد 
االحتقان والتعصب فى مالعب كرة 

القدم المصرية. 

وإنــه مســك بأيــد حســن شــحاتة ونزلــوا الملعــب، 
ومؤازرتــه لاعبــى الزمالــك قبــل مبــاراة مهمــة فى 
بطولــة إفريقيــا، ونفــس األمــر حــدث مــن العبــى 

الزمالــك مــع العبــى األهلــى«. 
واختتــم أســطورة التدريــب: »األهلــى لــم يكــن 
بحاجــة للتعاقــد مــع كهربــا مــن الزمالــك، كذلــك 
الزمالــك لــم يكــن بحاجــة إلــى إنــه يســعى للتعاقــد 
زيــادة  أســباب  الســعيد، كل هــذه  مــع عبداللــه 
ــك بالنســبة لإلعــام،  ــى مصــر، كذل ــان ف االحتق
ــاك بعــض األشــخاص بيأخــذوا ســبوبة  نجــد هن
علشــان يســبوا فــى األنديــة المنافســة، غيــر زمــان 
رياضييــن  إعامييــن  خمســة  أو  أربعــة  كانــوا 
وكانــت معروفــة انتماءاتهــم، إال انهــم كانــوا دائًمــا 
حالــة  فــى  ومســؤوليهم  أنديتهــم  يهاجمــون  مــا 

خطــأ أحدهــم«.

أخصائى طب نفسى
فرويــز،  الدكتــور جمــال  تحــدث  جانبــه،  مــن 
الســبب  أن  عــن  النفســى  الطــب  أخصائــى 
فــى  الرياضــى  التعصــب  وجــود  فــى  الرئيســى 
مصــر، هــو تعصــب المســؤولين وتعاملهــم كأنهــم 

جمهــور عــادى، وبيتلفظــوا بألفــاظ ال تصــح أن 
صغــار  أطفــال  ويســمعها  اإلعــام  فــى  تخــرج 

قــدوة. يعتبرونهــم 
وأضــاف فرويــز فــى تصريحاتــه لـ»الطريــق«: 
»اإلعــام عليــه مســؤولية كبيــرة فــى إنــه بينقــل 
تزيــد  التــى  والتصريحــات  األلفــاظ  هــذه  مثــل 
مــن االحتقــان بيــن الجماهيــر، ويقعــد يرددهــا 
أو  مكتوبــا  أو  مرئيــا  إعامــا  ســواء  ويعيدهــا 
ــن  ــه عاوزي ــى بنقــول في مســموعا، فــى الوقــت إلل
نرفــع الثقافــة، واحتــرام اآلخــر، ونرســخ للقيــم 

والمبــادئ«. 
وتابــع: »أولــى خطــوات وأد االحتقــان والتعصــب 
فــى مصــر يتمثــل فــى إزاحــة المســؤولين عــن 
الرياضــة  ونتــرك  الحاليــة،  الرياضيــة  الســاحة 
مشــاكلنا  عــن  القضــاء  ونبعــد  للرياضيبــن، 
أفســدنا  نحــن  اآلن،  يحــدث  مثلمــا  الرياضيــة 
الرياضــة، وكان ظاهــر علــى مســتوانا فــى كأس 
العالــم األخيــر، أطالــب بــدورى محترفيــن مثلمــا 
يحــدث فــى الــدول الكبــرى، بدايــة مــن التنظيــم، 
وجــداول المســابقة، والجماهيــر والتعامــل معها«. 
أوصلــه  عــاوز  للجمهــور  »بالنســبة  واختتــم: 

ــن  حاجــة واحــدة بــس وهــى إن الاعبي
واألنديــة  ماييــن،  بياخــدوا  دول 
بتتربــح ماييــن منهــم أيًضــا، انــت 
خســران  الوحيــد؛  الخســران 
صحتــك، ومالــك، وأصدقــاءك 
ودخولــك  تعصبــك  بســبب 
فــى خافــات كرويــة، اللعيبــة 
بتتغلــب وبتاخــد ماييــن، ومــش 
ــك  ــو ســابوا نادي ــارق معاهــم ل ف
النهــاردة هيروحــوا أنديــة أخــرى 
تانــى يــوم وياخــدوا ماييــن، وأنــت 
مــش مســتفاد شــيئا غيــر خســارة صحتــك، 

ومالــك«.  ووقتــك 

مؤتمر وزير الرياضة لنبذ العنف 
الدكتــور  والرياضــة  الشــباب  وزيــر  أن  ُيذكــر 
أشــرف صبحــى كان قــد عقــد فــى مــارس مــن 
العــام الماضــى مؤتمــر نبــذ العنــف والتعصــب 
الرياضــى، الــذى حضــره رئيــس رابطــة النقــاد 
الرياضييــن حســن خلــف اللــه، وجمعيــة الاعبيــن 
كمــا  عبدالغنــى،  مجــدى  بقيــادة  المحترفيــن 
حضــره هانــى أبوريــدة رئيــس اتحــاد كــرة القــدم 
الثنائــى مرتضــى  بيــن  للصلــح  وذلــك  الســابق؛ 
نــادى الزمالــك،  منصــور، رئيــس مجلــس إدارة 
وأحمــد شــوبير، نائــب رئيــس االتحــاد الســابق، 
وذلــك بعــد تراشــقهما لفظًيا، واالشــتباك باأليدى 
مطلــع العــام الماضــى فــى أحــد اجتماعــات اتحاد 

الكــرة بمســؤولى األنديــة. 
ــى  ــر إل ــه الوزي ــذى دعــا إلي ــص المؤتمــر ال وخل
لنبــذ  والدعــوة  وتصافحهمــا،  الثنائــى  تصالــح 
العنــف والتعصــب الرياضــى فــى ماعــب كــرة 
كــوارث  لتكــرار  منًعــا  وذلــك  المصريــة؛  القــدم 
بورســعيد  اســتاد  كأحــداث  مؤســفة  وأحــداث 
مــن  كبيــر  عــدد  واستشــهاد  الجــوى،  والدفــاع 
جمهــور قطبــى الكــرة المصريــة بســبب العنــف 
والتعصــب الرياضــى، وأوصــى المؤتمــر بعــدد مــن 

كالتالــى:  التــى جــاءت  التوصيــات 

توصيات وزارة الشباب والرياضة:
1- أن تقــوم وزارة الشــباب والرياضــة بدورهــا 
تجــاه جميــع أطــراف المنظومــة الرياضيــة وحثهم 

علــى االلتــزام بمســؤولياتهم.
2-  تشــكيل لجنــة »حكمــاء« مــن كبــار رمــوز 
الكــرة المصريــة الحتــواء أى خافــات تحــدث فــى 
ــة، والتزامهــم بعــرض تصــور  المنظومــة الرياضي
لوزيــر الرياضــة بمقترحــات الخــروج مــن األزمــة.

ــادرة »شــجع فريقــك« بالتنســيق  3- إطــاق مب
مــع ادارات األنديــة وكافــة وســائل االعــام لعقــد 
ــر بشــكل  ــة الجماهي ــدوات لتوعي ــن الن سلســلة م

مســتمر.

توصيات اتحاد الكرة:
1-  أن يتحمــل اتحــاد الكــرة مســؤولياته تجــاه 
جميــع أطــراف المنظومــة الكرويــة، بفــرض حالــة 
الرياضيــة داخــل وخــارج  بالــروح  االلتــزام  مــن 
لجــان  دور  وتفعيــل  اللوائــح،  بتطبيــق  الملعــب 

االنضبــاط، والقيــم واألخــاق.
األنديــة  لطلبــات  باالســتجابة  اإلســراع   -2
بتطبيــق تقنيــة الفيديــو؛ لوضــع حــد لألخطــاء 
التحكيميــة التــى تتســبب فــى الكثيــر مــن الجــدل، 
ــا؛  واالحتقــان الجماهيــرى عبــر السوشــيال ميدي
وهــو مــا أعلــن عنــه االتحــاد الحالــى ببــدء تنفيــذ 
ــدورى  ــى لل ــدور الثان ــة مــن ال ــو بداي حكــم الفيدي

الممتــاز الموســم الحالــى. 
لجنــة محترفــة إلدارة شــؤون  اســتحداث   -3
الجماهيــر؛ للتنســيق مــع نظرائهــا فــى األنديــة 
لبحــث كافــة األمــور التنظيميــة لــكل مــا يتعلــق 

بهــذا الملــف .
توصيات المجلس األعلى لتنظيم اإلعام:

التراشــق  لمنــع  رادعــة  عقوبــات  توقيــع   -1
االعامــى الصريــح أو الضمنــى الــذى يحــدث فــى 
ــة  ــة، وأال تقتصــر العقوب بعــض البرامــج الرياضي
علــى اســم البرنامــج أو مقدمــه فقــط، بــل يتــم 
ــاة مــن عــرض أى  ــع القن ــى من ــا لتصــل إل تغليظه

برنامــج رياضــى خــال فتــرة تنفيــذ العقوبــة.
2- توجيــه القنــوات الرياضيــة بإعــادة النظــر 
فــى الفقــرات التحليليــة ألداء الحــكام عقــب كل 
مبــاراة محليــة، والتــى تســهم فــى زيــادة حالــة 
بــآراء  الجماهيــر  بيــن  واالحتقــان  االنقســام 

الصحيحــة. غيــر  والخبــراء  المحلليــن 
3- توجيــه كافــة مقدمــى البرامــج الرياضيــة 
بعــدم اســتخدام بعــض المصطلحــات التــى مــن 

شــأنها إثــارة الفتــن.

توصيات األندية الشعبية:
1-  ضــرورة فتــح صفحــة جديــدة فــى التعامــل 
والتقديــر  االحتــرام  علــى  تقــوم  األنديــة  بيــن 

الســخرية. وعــدم  المتبــادل 
2- أن يتحمــل مجلــس إدارة كل نــاد مســؤولياته 
تجــاه تصريحــات أى مــن مســؤوليه والتــى ينبغــى 
أن تأتــى فــى إطــار الــروح الرياضيــة دون التعرض 

صراحــة أو ضمنًيــا للمنافســين. 
ــه  ــة بالتنبي ــس إدارات األندي ــوم مجال 3- أن تق
علــى كل اآلالت اإلعاميــة الممثلــة لهــا باالبتعــاد 
تمامــا عــن اســتفزاز مشــاعر الجماهير المنافســة 

صراحــة أو ضمنيــا.
األنديــة  فــى  الجماهيــر  إدارات  تلتــزم   -4
الشــعبية بتكويــن مجموعــات جماهيريــة شــابة 
مــن أعضــاء ومحبــى النــادى؛ وذلــك للمســاعدة 
مــع شــركة األمــن الخاصــة فــى تنظيــم دخــول 

فرقهــا. لمباريــات  الجماهيــر 

التعصب الرياضى فى مصر.. إلى أين؟ 
 محمد أبوالعال: اإلعالم وتالسن مسؤولى األندية

واستغالل ثغرات القوانين السبب.. كفاية لعب بالبيضة والحجر..
وعلى الجماهير أن تتقبل الهزيمة قبل المكسب

 أخصائى نفسى 
موجًها رسالة 

للجماهير: »اللعيبة 
بتاخد ماليين 

وإنتوا خسرانين 
صحكتم ومالكم 

وأصدقاءكم« 

 أنور سالمة: 
»كهربا« وعبدهللا 

السعيد وسبوبة بعض 
اإلعالميين فى قنوات 
األندية والسوشيال 
ميديا سبب االحتقان
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نهلة المحروقى

عواطف الوصيف 

تهديــدا  يشــكل  اإلرهــاب  ومــازال  كان 
عظيمــا للعالــم أجمع خاصة االســتراتيجيات 
الســلم  تهديــد  فــى  يتبعهــا  التــى  الحديثــة 
والعالمــى  واالقليمــى  الدولــى  واألمــن 
ــم  ــؤرق قــادة العال ــؤر االرهــاب ت وأصبحــت ب
أجمــع، ولقــد عقــدت عــدة مؤتمــرات عــدة 
للســام وكذلــك اتفاقيــات ومعاهــدات بيــن 
فــكان  االرهــاب،  مكافحــة  لدعــم  الــدول 
ــل  ــد مصــادر تموي ــه تحدي أول مــا يجــب فعل
اإلرهــاب للوقــوف علــى منابــع الفســاد والبؤر 
ــا  ــف منابعه الســرطانية الســتئصالها وتجفي
وذلــك للحــد مــن اإلرهــاب، ثــم القضــاء عليــه 
والفكريــة  العســكرية  القــوة  اســتخدام  مــع 
واألدبيــة إن لــزم األمــر، وهــو مــا نــادى بــه 
الرئيــس السيســى فــى كافــة المؤتمــرات ذات 

الشــأن.
ــرة  ــدرة كبي ــل ذات ق ــات تموي ــون عملي وتك
علــى التعلــم والتكيــف ولبعضهــا اســتراتيجية 
مثــل  ســليمة،  تجاريــة  ممارســات  ويــزاول 
األســواق  مــن  واالســتفادة  االنشــطة  تنــوع 
الجديــدة، وتتميــز هــذه المنظمــات بالتطــور 
والهيــاكل التنظيميــة ذات المرونــة والفعاليــة 
واالســتفادة  الفعالــة  اإلداريــة  واألســاليب 
مــن المستشــارين المتخصصيــن، بــل إنهــا 
أنشــأت فــي بعــض الحــاالت برامــج للبحــث 
والتطويــر، وكان ذلــك واضحــا علــى وجــه 
الخصــوص فــى مجــال غســل األمــوال الــذى 
تمويــل  فــى  منــه  أو جــزء  اســتخدامه  يتــم 

اإلرهابيــة.  العمليــات 
أنواع تمويل اإلرهابيين

هــو  اإلرهابييــن  بتمويــل  المقصــود 
»تقديــم الدعــم المالــى لرعايــة أو تســهيل 
نشــاط إرهابــى«، وهنــاك نوعــان مــن تمويــل 
اإلرهــاب: األول هــو الدعــم المالــى الــذى 
جمــع  ومبــادرات  منــح،  شــكل  فــى  يكــون 
الــدول  مــن  يأتــى  عــادة  وهــو  التبرعــات؛ 
والتنظيمــات الكبــرى أو مــن األفــراد. ومثــال 
علــى ذلــك تنظيــم »القاعــدة« الــذى يعتمــد 

التمويــل. النــوع مــن  علــى هــذا 
التــى  األنشــطة  فهــو  الثانــى  النــوع  أمــا 
اإلجراميــة  األنشــطة  ســواء  دخــاً،  تــدر 
ــب والغــش،  ــزاز والتهري ــل الخطــف واالبت مث
مثــل  المشــروعة  االقتصاديــة  األنشــطة  أو 
تجــارة المــاس أو االســتثمار فــى العقــارات. 
والنمــوذج اإلرهابــىي الــذى يمثــل هــذا النــوع 

هــو تنظيــم داعــش.
وفقــا  االرهــاب  تمويــل  أســاليب  تتبايــن 
المباشــر  التمويــل  منهــا  االرهــاب،  لنــوع 

يقدمهــا  التــى  والعينيــة  النقديــة  باألمــوال 
بعــض الــدول الكبــرى، والتمويــل المباشــر 
يقدمهــا  التــى  والعينيــة  النقديــة  باألمــوال 
كمــا  والمؤسســات،  الجماعــات  االفــراد 

يتخــذ صــورة  الــذى  التمويــل  أن هنــاك 
االرهابيــة  للجماعــات  تدريــب 

بأعمالهــا  القيــام  علــى 
لتخريبيــة. ا

تمويل مواٍز
تعكــف الجماعات 
علــى  اإلرهابيــة 
نفســها  تمويــل 
خــال  مــن  ذاتيــا 
مشــاريع  إنشــاء 
اســتثمارية قانونيــة 

أو  فعليــة  ســواء 
موازيــة  افتراضيــة 

هيئــة  علــى  وتأتــى 
مؤسســات  أو  مصــارف 

التحويــات  فــى  اســتثمارية 
ــة بمعــزل  ــة، وتكــون هياكلهــا المالي النقدي
وتحــت  فيهــا  تنشــط  التــى  الــدول  عــن 
الشــبهة. عــن  بعيــدة  أخــرى  مســميات 

المشــاريع  هــذه  اســتغال  ويتــم 
الضخمــة كغطــاء لعمليــات مصرفيــة مــن 

ــة باإلضافــة  ــح حســابات وتحويــات مالي فت
ــذى  ــات غســيل األمــوال، األمــر ال ــى عملي إل

ــة  ــع الحــركات المالي يجعــل مــن الصعــب تتب
ــة التــى  للعمليــات المصرفيــة بســبب الحماي
تتمتــع بهــا بمقتضــى القوانيــن التــى تضبــط 

المصرفيــة. العمليــات 
حمالت تبرعات 

اإلعــام  وســائل  تعــد 
مصــادر  أحــد  الحديثــة 
الرئيســية  التمويــل 
عمليــات  لتســهيل 
األمــوال  نقــل 
وتبييضها 
تأميــن  أو 
علــى  الحصــول 

األمــوال بشــكل مباشــر للتنظيــم عبــر الغطــاء 
اإلعامــى وحمــات توصــف بأنهــا تبرعــات 
ــاء المستشــفيات أو  ــل بن ــة مث ــال خيري ألعم
شــابه. مــا  أو  المحتاجــة  األســر  دعــم 

بإنشــاء  التنظيمــات  تلــك  تقــوم  كمــا 
مؤسســات خيريــة تتلقــى الدعــم مــن قبــل 
الحكومــات والمؤسســات والشــركات إضافــة 
إمــا  ونقلهــا  األفــراد  عبــر  التبرعــات  إلــى 
بشــكل إلكترونى أو شــخصى لتمويل أنشــطة 
التمويــل  عبــر  إمــا  اإلرهابيــة  الجماعــات 
النقــدى أو عبــر شــراء األســلحة مــن أمــراء 
الشــركات  أو  الســوداء  واألســواق  الحــرب 

المصنعــة للســاح تحــت غطــاء دولــى.
ــى  ــة أيضــا إل  وتلجــأ الجماعــات اإلرهابي
للتمويــل  الشــرعية كمصــدر  التجــارة غيــر 
تلــك  تجنيهــا  التــى  الهائلــة  األربــاح  مثــل 
التنظيمــات فــى صناعــة وتجــارة المخــدرات 
واالتجــار  المهربــة،  والمــواد  اآلثــار  وبيــع 
بالبشــر والفديــة التــى تتحصــل عليهــا مــن 

للســياح. الخطــف  عمليــات 
الجماعــات  تحــاول  األغلــب،  وعلــى 
مصــادر  تنويــع  اإلرهابيــة  والتنظيمــات 
»القانونــى«  بالشــكل  وتمويلهــا  دخلهــا 
أو  الحكومــات  عبــر  المباشــر  والدعــم 
االســتثمارات أو غيــر المباشــر مــن خــال 

األمــوال. غســيل 
فبعــض الــدول علــى ســبيل المثــال تحــاول 

تمويــل جماعــات متطرفــة لتنفيــذ مخططــات 
إرهابيــة وتوظيــف اإلرهــاب لترســيخ فكــرة 
مــا لــدى العامــة فــى ذات الدولــة أو غيرهــا، 
أو ســعيا لبــث الفوضــى وزعزعــة االســتقرار 
الدعــم  تقديــم  خــال  مــن  مــا  بلــد  فــى 
ألطــراف متناحــرة عــدة مــن أجــل مصالــح 
سياســية أو اقتصاديــة علــى المــدى البعيــد.

كمــا تعتمــد الجماعــات اإلرهابيــة أيضــا 
إلــى  علــى مصــادر غيــر قانونيــة كاللجــوء 
التجــارة غيــر الشــرعية واالرتبــاط بشــبكات 
الجريمــة المنظمــة وعصابــات المخــدرات 
وأمــراء الحــرب وتجــار الســاح أو التهريــب.

أشكال التمويل اإلرهابى
الكيانــات  علــى  الخنــاق  تضييــق  مــع   
اإلرهابيــة والتحفــظ عليهــا وقطــع مصــادر 
التمويــل، بــدأ التمويــل يأتــى خارجيــا عــن 
طريــق وســائل متعــددة، منهــا الحصــول علــى 
ــن الخــارج للداخــل عــن  ــوال مباشــرة م األم
معروفــة  غيــر  أشــخاص  حســابات  طريــق 
العناصــر اإلرهابيــة، أو  ومتفــق معهــا مــن 
ــر لهــا  ــق شــركات اســتيراد وتصدي عــن طري

كيــان قانونــى. 
الجماعــات  إمــداد  علــى  تقتصــر  وال 
االرهابيــة باألمــوال للقيــام بعملياتهــا غيــر 
األدوات  كذلــك  تتنــاول  بــل  المشــروعة، 
العينيــة بمــا فــى ذلــك األســلحة بمختلــف 
أنواعهــا حتــى ولــو كانــت مــن أســلحة الدمــار 

والكيماويــة  النوويــة  كاألســلحة  الشــامل 
والجرثوميــة.

اإلنترنت أحدث وسيلة للتمويل
التواصــل  مواقــع  علــى  إنشــاء صفحــات 
االجتماعــى والحصــول علــى أربــاح مــن عــدد 
المشــاهدات لهــذه الصفحــات، وغيرهــا مــن 
الطــرق التــى يتمكــن منهــا العنصــر اإلرهابــى 
ــى تســاعده  ــوال الت ــى األم فــى الحصــول عل
عملياتــه  تنفيــذ  فــى  وماديــا  لوجيســتيا 

اإلرهابيــة.
العمالت الرقمية 

تمويــل  مكافحــة  اســتراتيجيات  نجــاح 
تزايــد  مــن  المخــاوف  أثــارت  اإلرهــاب 
للعمــات  التنظيمــات  تلــك  اســتخدام 
تلــك  أشــهر  البتكويــن  وُتعــد  االفتراضيــة. 
تشــين«  »البلــوك  علــى  وتعتمــد  العمــات، 
الــذى تتــم إدارتــه بواســطة شــبكة موزعــة 
علــى اإلنترنــت علــى نحو يتعقــب المعامات، 
ويحتفــظ بســجل للمعامــات اآلمنــة منهــا. 
بواســطة  بهــا  المشــاركين  تعريــف  ويتــم 
ــام العشــوائية دون  ــدة مــن األرق سلســلة فري

شــخصية. معلومــات  أى 
عمــات  ظهــرت  البتكويــن،  وبجانــب 
افتراضيــة جديــدة ذات خصائــص متباينــة 
مــع  تتوافــق  قــد  التــى   ،)Zcash( مثــل 
غيــر  وأنشــطتهم  اإلرهابييــن  احتياجــات 
معــدالت  تزايــد  مــع  خاصــة  المشــروعة، 
اســتخدامها،  عنــد  والخصوصيــة  األمــان 
ممــا يقــوض مــن قــدرة األجهــزة األمنيــة علــى 
ــر المشــروعة. ــة غي ــع المعامــات المالي تتب
تمويــل  مكافحــة  جهــود  إطــار  وفــى 
اســتخدام  احتمــاالت  وتزايــد  اإلرهــاب، 
وجــه  مســتقبًا،  االفتراضيــة  العمــات 
باالســتخدام  االهتمــام  السياســة  صانعــو 
قبــل  مــن  العمــات  لتلــك  المحتمــل 
ذلــك  فــى  بمــا  اإلرهابيــة،  التنظيمــات 
تــم تقديــم  ينايــر 2018،  البيتكويــن. ففــى 
لمطالبــة  الكونجــرس  فــى  قانــون  مشــروع 
وزارة الخزانــة األمريكيــة بإعطــاء األولويــة 
للتكنولوجيــا  المشــروع  غيــر  لاســتخدام 
الماليــة الجديــدة، بمــا فــى ذلــك العمــات 
توظيــف  إمكانــات  لفهــم  االفتراضيــة 
خيــارات  ذلــك:  فــى  بمــا  لهــا،  اإلرهــاب 
والقــدرات  االســتخدام،  وتتبــع  تحديــد 
التكنولوجيــة للجماعــات اإلرهابيــة، وآفــاق 

المســتقبل. فــى  اســتخدامها 
نموذج »داعش« فى مصادر التمويل

- متحصــات غيــر شــرعية يحصــل عليهــا 
التنظيــم بســبب احتالــه لــأرض، وتتضمــن 
هــذه المتحصــات: إيــرادات وأصــول فــروع 
ــة للســيطرة،  ــوك فــى المناطــق الخاضع البن

ســفير  وصــف  هكــذا  الســام«..  أمــام  »عقبــة 
إســرائيل فــى األمــم المتحــدة دانــى دانــون الرئيــس 
التصريحــات  فــى  عبــاس،  محمــود  الفلســطينى 
التــى أدلــى بهــا مؤخــرا، والتــى جــاءت بعــد أن أكــد 
»أبومــازن« موقفــه الرافــض مــن صفقــة القــرن، وذلــك 
التصريــح الخطيــر يطــرح تســاؤالت خطيــرة، حــول 
ــى ال يظــل  ــرات إســرائيلية حت ــة نشــوب مؤام احتمالي
ممــا  السياســية،  الســاحة  علــى  متواجــدا  أبومــازن 
يســاعد الكيــان الصهيونــى علــى فــرض مخططاتــه 
الشــيطانية لســلب األراضــى الفلســطينية واغتصــاب 

الفلســطينى. الشــعب  حقــوق 
وفــى الكلمــة التــى وجههــا أبومــازن أمــام مجلــس 
األمــن الدولــى، أكــد رفضــه الشــديد لهــذه الخطــة 
ووصفهــا بأنهــا تشــبه »الجبنــة السويســرية« المليئــة 
الفلســطينى،  للشــعب  الســيادة  تحقــق  وال  بالثقــوب 
يعــرض خريطــة كبيــرة لفلســطين كمــا  قائــا وهــو 
تقترحهــا واشــنطن: »نؤكــد علــى الموقــف الفلســطينى 
الرافــض للصفقــة األمريكيــة - اإلســرائيلية.. نحــن 
نرفــض الصفقــة لمــا تضمنتــه مــن مواقــف أحاديــة 

الدوليــة«. للشــرعية  الجانــب ومخالفتهــا 
ــل أبيــب لــدى األمــم  ــون ســفير ت وجــاء رد دانــى دان
المتحــدة، علــى موقــف الرئيــس الفلســطينى المناصــر 
ــد  ــة التهدي ــذى جــاء بمثاب ــة شــعبه وأرضــه، وال لقضي
ــس  ــد أن اســتمرار الرئي ــد أك ــح والمباشــر، فق الصري
الســام،  عمليــة  يعرقــل  منصبــه  فــى  الفلســطينى 
مدعيــا أنــه دائمــا مــا يحــث شــعبه علــى العنــف، ويظــل 
ــاه هــو تأكيــده بــأن اســتمرار الرئيــس  مــا يلفــت االنتب
ــق الســام،  ــه يعرقــل تحقي محمــود عبــاس فــى منصب

ممــا يطــرح تســاؤالت حــول مــا إذا كانــت إســرائيل 
تخطــط لكــى يلقــى أبومــازن نفــس المصيــر الــذى 
واجهــه الرئيــس ياســر عرفــات، وهــل صمــت حركــة 
وجههــا  التــى  األخيــرة  الهجمــات  علــى  حمــاس 
ــا  ــى قطــاع غــزة وتركه ــال اإلســرائيلى عل االحت
ــة وحدهــا،  ــاد اإلســامى تتصــدر المواجه للجه
دليــل علــى أنهــا ستســاعد الكيــان الصهيونــى 

ــرن؟  ــة الق ــق صفق لتطبي
العاقــات  مســؤول  ابوســيدو،  ياســر  عقــب 
الخارجيــة فــى حركــة فتــح، علــى التصريحــات 

التــى قالهــا ســفير إســرائيل لــدى األمــم المتحــدة 
دانــى دانــون، وتأكيــده بــأن الرئيــس محمــود عبــاس 

حجر عثرة أمام الســام، ليوضح أنه وفى ســنة 1936 
كان عزالديــن القســام هــو العقبــة أمــام الصهيونيــة، 
ــه إســرائيل نفســها، وحينمــا تأسســت  وهــذا مــا أكدت
ــر الفلســطينية كان أحمــد الشــوقيرى  منظمــة التحري
عقبــة فــى وجــه الســام وفقــا للرؤيــة الصهيونيــة، 
وهــذا مــا حاولــوا ترويجــه عــن الزعيــم الراحــل جمــال 
عبدالناصــر، عــاوة علــى محمــد الــدرة، مشــيرا إلــى 
ــا  ــد أعلن ــات المتحــدة وإســرائيل، ق ــن الوالي أن كا م
أن الشــهيد ياســر عرفــات كان هــو العقبــة القويــة فــى 
وجــه الســام، واآلن بــات الترويــج الصهيونــى بــأن 
الرئيــس أبومــازن عقبــة فــى وجــه الســام، منوهــا بــأن 
الســؤال الــذى يســتوجب طرحــه علــى إســرائيل: مــا هو 
الســام الــذى تريــدون تطبيقــه؟، ومــن هــو الشــخص 
المناســب لهــم ويعتبرونــه ال يقــف عقبــة أمــام الســام؟

وأشــار أبوســيدو فــى تصريحات خاصــة لـ»الطريق«، 
إلــى أن الكيــان الصهيونــى يبحــث فقــط عــن ذرائــع 

وضيــاع  األرض،  واغتصــاب  االحتــال  الســتمرار 
الحقــوق الوطنيــة للشــعب الفلســطينى، موضحــا أن 
هــذا األســلوب الصهيونــى يتــم اتباعــه منــذ 1897.

ودلــل أبوســيدو رؤيتــه باإلشــارة إلــى مثال بســيط، 
وهــو أن واشــنطن بذلــت قصــارى جهدهــا لكــى تأتى 
ــارت باالســم  ــات، واخت ــس ياســر عرف ــب للرئي بنائ
ــح حجــر  ــاس، واآلن وحينمــا جــاء أصب محمــود عب
هــذه  بــأن  منوهــا  أهدافهــم،  طريــق  فــى  عثــرة 
الطــرق واألســاليب الصهيونيــة معروفــة، فهــم ال 

ــدون الســام. يري

مــن  األخيــر  حمــاس  حركــة  موقــف  وحــول 
الهجمــات التــى وجهــت ضــد قطــاع غــزة، أكــد 
مســؤول العاقــات الخارجيــة فــى حركــة فتــح 
أن الســؤال الــذى يســتوجب علــى حمــاس 
أن  تحــاول  لــم  لمــاذا  هــو:  عليــه  الــرد 
تــرد بــأى شــكل مــن األشــكال علــى هــذه 
الهجمــات، ولمــاذا تركــت حركــة الجهــاد 
اإلســامى تتصــدر المشــهد ضــد قــوات 

وحدهــا؟  االحتــال 
ــور أســامة شــعث  ــد الدكت ــه، أك ــن جانب م
المحلــل السياســى الفلســطينى والخبيــر فــى 
العاقــات الدوليــة، أن االحتــال اإلســرائيلى 
ســيحاول اســتهداف أو تصفيــة الرئيــس محمود 
عبــاس بطريقــة مــا، مشــيرا إلــى أن الرئيــس ياســر 

عرفــات تعــرض لنفــس المصيــر. 
وأوضــح شــعث فــى تصريحــات خاصــة لـ»الطريــق«، 
أن االحتــال فشــل فــى مواجهــة الحــراك الدبلوماســى 
عبــاس،  محمــود  الرئيــس  يقــوده  الــذى  والسياســى 
والذى كان ســببا فى اعتراف المجتمع الدولى بحقوق 
الشــعب الفلســطينى وتثبيــت الحــق الفلســطينى فــى 
األمــم المتحــدة لاعتــراف بدولــة فلســطين، كمــا أنــه 
ــى تقودهــا  ــة الت ــة التاريخي تمكــن مــن دحــض األكذوب
الفلســطينى  الشــعب  بوصــم  وادعاءاتهــا  إســرائيل 

باالرهــاب.
الرئيــس  بــأن  شــعث،  أســامة  الدكتــور  ونــوه 
ــادة  الفلســطينى دائمــا مــا يؤكــد حــرص فلســطين قي
وشــعبا علــى تحقيــق الســام، وان الســام لــن يتحقــق 
وأن  فلســطين  دولــة  واقامــة  االحتــال  بانهــاء  اال 

الشــعب الفلســطينى ينشــد الســام وســيواصل نضالــه 
ودفاعــه عــن ارضــه حتــى تحقيــق أهدافــه المشــروعة، 
ــة  ــة الشــعبية الســلمية والمقاطع موضحــا أن المقاوم
الشــاملة لاحتــال هــى وســائل اكثــر ســلمية للشــعب 
ــى الرغــم مــن حــرص الرئيــس  الفلســطينى، لكــن وعل
أبومــازن علــى الســام، إال أن االحتــال الصهيونــى ال 

ــك. ــد ذل يري
دانــى  تصريحــات  أن  الفلســطينى  الخبيــر  ويــرى 
دانــون ســفير حكومــة االحتــال اإلســرائيلى فــى األمــم 
ــى  ــدل عل ــا ت ــا أنه ــدا واضحــا، كم ــد تهدي المتحــدة تع
أن هــذا الكيــان يمثــل دولــة إرهــاب ال تعيــر القانــون 
للقانــون  مــن اخضاعهــا  اعتبــار، والبــد  أى  الدولــى 
الدولــى ومحاكمتهــا علــى جرائمهــا، مؤكــدا أن الشــعب 
الفلســطينى بالكامــل يتعــرض للتهديــد المســتمر مــن 

قبــل االحتــال االســرائيلى.
ــور شــعث علــى صمــت حركــة حمــاس  وعقــب الدكت
حيــال الهجمــات اإلســرائيلية األخيــرة التــى تعــرض 
لهــا قطــاع غــزة والتــى لــم تواجــه إال مــن قبــل حركــة 
الجهــاد اإلســامى، فأشــار إلــى أن حمــاس ولأســف 
والوحــدة  المصالحــة  اســتحقاقات  مــن  تتهــرب 

الوطنيــة، التــى دعــا إليهــا الرئيــس أبومــازن.
واختتــم خبيــر العاقــات الدوليــة الدكتــور شــعث 
باإلشــارة إلــى أن رفــض حمــاس التجــاوب مــع جهــود 
ــد مــن عامــات  المصالحــة حتــى اآلن يحيطهــا العدي

االســتفهام، فلمــاذا ترفــض المصالحــة مــع فتــح؟

بديل »أبومازن«
هل يلقى رئيس السلطة

الفلسطينية مصير عرفات؟
 أسامة شعث: إسرائيل تخطط للتخلص من محمود عباس على 

طريقة أبوعمار  مسؤول العالقات الخارجية لحركة فتح يكشف 

لـ»الطريق« مغزى تصريحات إسرائيل ضد الرئيس الفلسطينى ويؤكد: 

»تبحث عن ذرائع الستمرار االحتالل واغتصاب األرض«

مصادر تمويل اإلرهاب الجديدة
 العمالت الرقمية واليوتيوب و»زدكاش«..

وسائل خفية لتمويل عمليات الدم

 المنظمات 
اإلرهابية لجأت لعمل 

أفالم وتحصيل 
الدوالرات عبر »نسب 

المشاهدة
والاليكات«
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مــن  حالــة  المصــرى  الشــارع  يشــهد 
الجــدل حــول مصيــر دعــم الخبــز، وذلــك 
بعــد تصريحــات مصطفــى مدبولــى رئيــس 
الدعــم  تحويــل  بشــأن  الــوزراء،  مجلــس 
العينــى إلــى النقــدى المشــروط، وتنــص 
يحصــل  أن  علــى  الجديــدة  المنظومــة 
الشــهرية مــن  المواطــن علــى حصتــه 
دعــم الخبــز نقــدا كمــا فــى منظومــة 
يكــون  أن  علــى  التموينيــة  الســلع 
للمواطــن حريــة الحصــول علــى خبــز 
أو ســلع بإجمالــى قيمــة الدعــم داخــل 

التموينيــة. البطاقــة 
مــن  عــدد  آراء  »الطريــق«  ورصــدت 
والتجــارة  التمويــن  بــوزارة  المســؤولين 
تحويــل  منظومــة  تأثيــر  حــول  الداخليــة 
المشــروط  النقــدى  إلــى  العينــى  الدعــم 
علــى حصــة المواطــن وارتفــاع ســعر رغيــف 

كالتالــى: وجــاءت  المدعــم،  الخبــز 
رئيــس  حســنين،  أحمــد  اللــواء  يقــول 
الغذائيــة  للصناعــات  القابضــة  الشــركة 
التابعــة لــوزارة التمويــن والتجــارة الداخليــة، 
إن الســبب الرئيســى وراء تحويــل الدعــم 
العينــى إلــى الدعــم النقــدى المشــروط هــو 
حــرص الدولــة للتيســير علــى المواطنيــن 
مــن  والحــد  الدخــل،  محــدودى  ومراعــاة 
إلــى  وصولــه  وضمــان  الدعــم،  تســرب 

. مســتحقيه
خــاص  تصريــح  فــى  حســنين  وأكــد 
العينــى  الدعــم  تحويــل  أن  لـ»الطريــق« 
ــن يلغــى الدعــم عــن  ــى الدعــم النقــدى ل إل
الخبــز، وال توجــد أى نيــة لرفــع الدعــم عــن 
رغيــف الخبــز، مؤكــدا أن رغيــف الخبــز 
ســيظل  التمويــن  بطاقــات  علــى  المدعــم 
بخمســة قــروش دون أى زيــادة، وأن الدولــة 
ستســتمر فــى تحمــل فــارق التكلفــة فــى 
فــى  تغييــر  أى  دون  الخبــز  رغيــف  ســعر 

ســعره.
القابضــة  الشــركة  رئيــس  وأوضــح 

التمويــن  وزارة  أن  الغذائيــة،  للصناعــات 
رمضــان  لشــهر  باالســتعداد  اآلن  تقــوم 
2020 وذلــك مــن خــال توقيــع مجموعــة 
مــن التعاقــدات للســلع األساســية لتوافــر 
وأســعار  بكميــات  الســلع  أنــواع  جميــع 

للمواطنيــن. مناســبة 
علــى  الدكتــور  أن  إلــى  حســنين  وأشــار 
والتجــارة  التمويــن  وزيــر  المصيلحــى 
الداخليــة، يســعى دائمــا إلــى زيــادة وتكثيــف 
معــروض الســلع الغذائيــة فــى كافــة المنافــذ 
التابعــة للــوزارة ســواء كانــت المنافــذ الثابتــة 

أو المتنقلــة.
االســتراتيجى  االحتياطــى  أن  وأضــاف 
مــن الســكر يبلــغ 6 أشــهر، والزيــت 4 أشــهر، 
والقمــح 5 أشــهر، واألرز 3 أشــهر، بخــاف 
ســتبدأ  التــى  المحلــى  األرز  تعاقــدات 
للتوريــد   2020 مــارس  شــهر  منتصــف 
التموينيــة. للســلع  العامــة  الهيئــة  لصالــح 

وفــى الســياق نفســه، قــال عمــرو مدكــور 
مستشــار وزيــر التمويــن والتجــارة الداخلية، 
إن المســتفيد الوحيــد مــن نظــام تحويــل 

المشــروط  النقــدى  إلــى  العينــى  الدعــم 
ــد  ــك ألن النظــام الجدي ــو المواطــن، وذل ه
مــن  للمواطــن  االختيــار  حريــة  يتــرك 
ــى قيمــة الدعــم ســواء  خــال الحصــول عل
ســلعا أو خبــزا أو نقــدا، مشــيرا إلــى أن 

الجديــدة  النقــدى  الدعــم  منظومــة 
المواطــن  حصــول  علــى  تنــص 

نقــدا  الدعــم  قيمــة  علــى 
بحيــث  الشــراء  مقيــد  غيــر 
شــراء  المواطــن  يســتطيع 
بالســعر  والخبــز  الســلع 
التابعــة  المنافــذ  مــن  الحــر 
»المجمعــات  وهــى  للــوزارة، 
االســتهاكية، ومنافــذ جمعيتــى، 
والمخابــز«. التمويــن،  وتجــار 

وأكــد مدكــور فــى تصريــح خــاص 
لـ»الطريــق« أن حصــة الفــرد فــى الدعــم 

 140 هــى  التموينيــة  بالبطاقــة  الحالــى 
للخبــز،  جنيهــا   90 إلــى  تنقســم  جنيهــا، 
أن  مؤكــدا  التموينيــة،  للســلع  و50 جنيهــا 
المنظومــة الجديــدة لــن ترفــع ســعر رغيــف 
ــز يقــوم  ــة وجــود أى مخب ــز، وفــى حال الخب
برفــع ســعر رغيــف الخبــز المدعــم يقــوم 
ــة  ــى رقــم بواب ــم شــكوى عل المواطــن بتقدي

.)16528( الحكوميــة  الشــكاوى 
التمويــن  وزيــر  مستشــار  وأوضــح 
والتجــارة الداخليــة، أن تحويــل نظــام دعــم 
النقــدى  إلــى  العينــى  الدعــم  مــن  الخبــز 
لــن يؤثــر علــى حصــة المواطنيــن الشــهرية 
مــن الخبــز المقــدرة بـــ150 رغيفــا شــهريا، 
مشــيرا إلــى أن ملــف تحويــل الدعــم العينــى 
إلــى النقــدى المشــروط، تــم طرحــه بالفعــل 
منــذ ســنوات، وجــار عمــل دراســات خــال 
الفتــرة الحاليــة لرصــد مميــزات وســلبيات 

تطبيــق هــذه المنظومــة قبــل تطبيقــه.

علــى الرغــم مــن جهــود الدولــة لرفع معــدل الموازنة 
العامــة عــن طريــق فــرض ضرائــب ضخمــة، إال أن 
الموازنــة انخفضــت خــال ســتة أشــهر فــى اإليــرادات 
لتصبــح 390 مليــار جنيــه بــدال مــن 567 مليــار جنيــه 
كان مــن المخطــط تحصيلهــا، بنســبة تراجــع 31 % 
عــن المســتهدف، وهــو أمــر يؤكــد وجــود الركــود الــذى 
أثــر علــى مبيعــات الشــركات وعلــى أرباحهــا وبالتالــى 

علــى مــا تدفعــه مــن ضرائــب ورســوم.
لفــرض  العمليــة  التجربــة  وأثبتــت 

قدرتهــا  عــدم  الضرائــب  هــذه  كل 
علــى الصمــود، حيــث انخفضــت 

ــة الضريبــة علــى القيمــة  حصيل
مليــار   72 إلــى  المضافــة 
العــام،  نصــف  خــال  جنيــه 
بينمــا كان مــن المفتــرض أن 
مليــارات   105 خالــه  تبلــغ 
 30 يقــارب  بانخفــاض  جنيــه 

حصيلــة  انخفضــت  كمــا   ..  %
 18 حققــت  حيــث  الجمــارك، 

ــار جنيــه  ــار جنيــه مقابــل 26 ملي ملي
. مســتهدفة  كانــت 

الدمغــة  ضريبــة  حصيلــة  أن  عــن  فضــا 
ــاز  ــى اســتهاك الغ ــارت أيضــا، وهــى تحصــل عل انه
وعلــى  اإلعانــات  وعلــى  والبوتجــاز،  والكهربــاء 
التأميــن،  وعلــى  المصرفيــة  والمحــررات  األعمــال 

حيــث بلغــت حصيلتهــا أقــل مــن ســتة مليــارات 
جنيــه مقابــل أكثــر مــن 11 مليــارا كانــت 

اكثــر  انخفــاض  بنســبة  مســتهدفة 
مــن %45 .

شــيحة،  أحمــد  وأوضــح 
رئيــس شــعبة المســتوردين، أن 
حالــة الركــود التــي ســيطرت 
علــى الســوق المصــرى نتيجــة 
منــع  منهــا  عديــدة،  أســباب 
شــركات كثيــرة مــن االســتيراد، 

علــى  جمركيــة  رســوم  وفــرض 
. البضائــع 

شــعبة  رئيــس  وأضــاف 
كل  للطريــق:  حديثــه  فــى  المســتوردين، 

هــذه األســباب أدت إلــى رفــع األســعار، ممــا أحــدث 
الشــراء. عــن  العــزوف  مــن  حالــة 

رفيــق  المجوهــرات،  شــعبة  رئيــس  قــال  فيمــا 
عباســى، إن ســوق الذهــب فــى مصــر يعانــى مــن حالــة 

الركــود بســبب عــدم وجــود فائــض بميزانيــة المواطن، 
ــة المبيعــات  فضــا عــن أســباب أخــرى، منهــا ضريب
لهــا  العالميــة  الدمغــة، كمــا أن األحــداث  وضريبــة 

ــر قــوى. تأثي
ــق، أن  ــه للطري ــس الشــعبة، فــى حديث وأضــاف رئي
80 % مــن مبيعــات الذهــب فــى مصــر تعتمــد علــى 
عيــار 21 الــذى شــهد ارتفاعــا بســبب ســعر الــدوالر، 
فأصبــح أقــل مبلــغ لشــراء معــدن الذهــب 10 
للمواطــن  يتســنى  حتــى  جنيــه  آالف 

ادخــاره.
وقالــت خبيــرة االقتصــاد، حنــان 
بنــد  الضرائــب  إن  رمســيس، 
الهامــة  اإليــرادات  بنــود  مــن 
عــن  دولــة  وتختلــف  للدولــة، 
اعتمادهــا  مــدى  فــى  أخــرى 
والرســوم  الضرائــب  علــى 
لتأميــن  مواردهــا  تنميــة  فــى 
عجــز  ولســد  احتياجاتهــا 
الموازنــة، فبعــض الــدول تــرى أن 
تخفيــض الضرائــب علــى المنشــآت 
ــع هــو أســاس  ــى المصان ــة وعل الصناعي
الــرواج االقتصــادى وأن زيــادة اإلنتــاج وخلــق 
فــرض تنافســية جيــدة وخاصــة فــى التواجــد وســط 
واختــراق  التصديــر  خــال  مــن  العالميــة  األســواق 
األجنبيــة  العملــة  لتوافــر  الداعــم  هــو  األســواق 

االقتصــادى.  الدولــة  وضــع  وتحســين 
فــى  االقتصــاد  خبيــرة  وأضافــت 
أن  لـ»الطريــق«  خــاص  تصريــح 
مصــر  فــى  اختلــف  الوضــع 
وفــى  ينايــر 2011،  ثــورة  بعــد 
الســنوات األخيــرة اســتهدفت 
الحصيلــة  رفــع  الحكومــة 
تعديــل  فتــم  الضريبيــة، 
 1984 لســنة   147 قانــون 
المــوارد  تنميــة  رســم  لفــرض 
فكانــت  للدولــة،  الماليــة 
زيــادات مختلفــة علــى تراخيــص 
المحمــول  وخدمــات  الســيارات 
وجــوازات الســفر وإقامــة األجانــب، مــع 
ــى كل شــاحنة  ــة 300 دوالر عل فــرض رســوم بقيم
أجنبيــة تغــادر األراضــى المصريــة محملــة بالبضائــع، 
ــر  ــى رفــع أســعار رســوم القمامــة وفواتي باإلضافــة إل
ثبــات  مــع  الرســوم  فــى  االرتفــاع  هــذا  الكهربــاء، 

الوصــول الحتياجاتــه 
ال  فهــى  األساســية، 

توثــر فقــط علــى األســر األكثــر 
احتياًجــا، بــل تؤثــر أيًضــا علــى الطبقــة المتوســطة 

وتســهم فــى ارتفــاع معــدالت الفقــر.
المخاطــر الشــديدة التــى تصاحــب زيــادة الضرائــب 
بهــذه المعــدالت المرتفعــة جــًدا، تأتــى مــن أن عواقــب 
هــذا النــوع مــن السياســات، إذا أضيــف إليــه رفــع 
الدعــم علــى الســلع األساســية ســيؤدى إلــى انخفــاض 
علــى  ســيؤثر  ممــا  للمواطنيــن  الشــرائية  القــدرة 

ظروفهــم المعيشــية .
قيــم  تدنــى  حيــث  البورصــة  علــى  األثــر  وامتــد 
أثــر  ممــا  ملحوظــة  بطريقــة  التــداول  وأحجــام 
علــى إيــرادات رســم الدمغــة، حيــث لــم تصــل إلــى 
وبــات  الماليــة  وزارة  وضعتهــا  التــى  المســتهدفات 
األمــر متفاقمــا، حيــث يصــر العديــد مــن المتعامليــن 
فــى البورصــة علــى عــدم العــودة إلــى ضــخ ســيولة 
فــى البورصــة إال بعــد منــح اعفــاءات ضريبيــة تعطــى 
ميــزة لمتداولــى البورصــة والنظــر بإمعــان فيمــا يتعلــق 
بإعــادة العمــل بضريبــة األربــاح الرأســمالية، حيــث 
اإلعفــاء  إلــى  ويتطلــع  الخفــض  المتعامــل  يرفــض 
ووســط انخفــاض حصيلــة الضرائــب دون المتوقــع.
بنــود  إلــى  باللجــوء  الدولــة  »رمســيس«  وطالبــت 

الدعــم علــى الطاقــة  أخــرى كاالســتفادة مــن رفــع 
بنــود  فــى  الكهربــاء واســتخدام الحصيلــة  وخاصــة 
االســتمرار  جانــب  إلــى  والتعليــم  كالصحــة  أخــرى 
فــى خفــض اإلنفــاق الحكومــى مــن خــال التطبيــق 
الفعلــى لقانــون الحــد األعلــى لألجــور واالهتمــام ببنــد 
العــاج علــى نفقــة الدولــة وتوجيهــه لمــن يســتحق 
الرقعــة  ونمــو  المغلقــة  المصانــع  الفتتــاح  والعــودة 
ومتناهيــة  الصغيــرة  المشــاريع  وزيــادة  الزراعيــة 
الصغــر ألنهــا قاطــرة النمــو االقتصــادى والمســهم 
التــى  بالــدول  أســوة  اإلجمالــى  الناتــج  فــى  األكبــر 
ســبقتنا فــى هــذا المجــال كالهنــد وكوريــا الجنوبيــة 
دون  الدولــة  مــوارد  مــن  القصــوى  واالســتفادة 
األمثــل  باالســتغال  االهتمــام  مــع  إهــدار، 
للثــروات الطبيعيــة وللغــاز الطبيعــى والتوســع 
فــى األســواق جنوبــا واالســتفادة مــن القــارة 

. بالثــروات  المليئــة  الســمراء 
ــى، ســيد  ــل المال ــال المحل ــه، ق ومــن جانب
أبوحليمــة، إن رفــع أســعار الضرائــب يعــد مــن 
الطــرق االنكماشــية لعــاج عجــز الموازنــة، 
التــى ال  المشــروعات  فضــا عــن خصخصــة 
تحقــق ربحــا، وزيــادة أســعار الطاقــة التــى تســتخدم 
فــى االســتهاك المنزلــى، وتوقــف الدولــة عــن القيــام 
يقــوم  أن  يمكــن  التــى  االســتثمارية  بالمشــروعات 
ــى فــى  ــل المال ــا القطــاع الخــاص. وأضــاف المحل به
تصريــح لـ»الطريــق« أن إجــراءات الحكومــة المصريــة 
لرفــع الموازنــة وخفــض الديــن العــام تتمثــل فــى جــذب 
رؤوس األمــوال المحليــة والعربيــة واألجنبية من خال 
تحســين منــاخ االســتثمار لضمــان زيــادة عجلــة اإلنتــاج 
وبالتالــى ســد العجــز فــى الميزانيــة، ومــن ثــم تشــغيل 
تحصيــل  كفــاءة  ورفــع  المشــروعات،  فــى  الشــباب 
الضرائــب. وتشــجيع المســتثمرين علــى إنشــاء مصانع 
جديــدة وبالتالــى زيــادة المنتجــات المصريــة ومــن ثــم 
يغطــى االســتهاك المحلــى والفائــض يتــم تصديــره، 
ــة  ــة والصناعي ــة الزراعي ــادة اإلنتاجي ــى زي والعمــل عل
مــن خــال تنشــيط معــدالت النمــو المرتبطــة باإلنتاج. 
كمــا يجــب علــى الحكومــة وقــف االقتــراض المحلى أو 
الخارجــى وإصــدار بــدال منهــا أذونــات الخزانــة، دعــم 
المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة، تقليــل الــواردات 
المصريــة، زيــادة اإليــرادات للناتــج المحلــى مــن خال 

زيــادة الصــادرات المصريــة.

فى معركة الركود
اإلنتاج هو الحل
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المصانع   تعدد الضرائب ورفع الدعم يضرب القيمة الشرائية للمواطنين فى الصميم

 رمسيس:
الضرائب تمثل

70 % من الدخل العام 
فى موارد الخزانة 

العامة

 أبوحليمة: 
تشجيع المستثمرين 

إلنشاء مصانع 
جديدة وزيادة 

الصادرات
أهم الحلول

سارة صقر

شيماء ميزار

الدخــول أدى إلــى زيــادة الركــود، وانخفــاض معــدالت 
االســتثمار ومــا يتبعــه مــن زيــادة معــدالت البطالــة، 
ــى  ــؤدى إل ــا ي ــة، مم ــرادات الضريبي ــاض اإلي ــم انخف ث
تفاقــم عجــز الموازنــة. كمــا تضمــن تنفيــذ برنامــج 
الماليــة  السياســة  إصــاح  االقتصــادى  اإلصــاح 
العامــة فــكان تطبيــق نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة 
بــدل ضريبــة المبيعــات لُيختــم بذلــك مســار طويــل 
لنظــام ضريبــى متغيــر. وتابعــت »رمســيس« أن النظــام 
للمتابــع  الواضــح  مــن  الحالــى  المصــرى  الضريبــى 
الضرائــب  اســتحواذ  المصريــة  الماليــة  للسياســة 
علــى النســبة األكبــر مــن اإليــرادات الحكوميــة، حيــث 
وصلــت هــذه النســبة إلــى 71 % فــى موازنــة 2016 
مشــروع  فــى  للزيــادة  النســبة  اتجــاه  مــع   2017  -
الموازنــة للعــام المالــى 2017 - 2018 وســط ظــروف 
العجــز المتنامــى الــذى تعرفــه الموازنــة العامــة، األمــر 
زيــادة  أعينهــا  نصــب  تضــع  الحكومــة  جعــل  الــذى 
اإليــرادات الضريبيــة بغــرض تقليــص هــذا العجــز 

بيــن.. الضرائــب  وتتــراوح 
ضريبة الدخل

أهــم  مــن  الدخــول  علــى  العامــة  الضريبــة  ُتعــّد 
وتشــمل  فــى مصــر،  الضريبيــة  اإليــرادات  مصــادر 
الدخــل  تفــرض علــى  التــى  العديــد مــن الضرائــب 
المتجــدد الناتــج عــن المصــادر المختلفــة، التــى مــن 
أهمهــا: المرتبــات، النشــاط التجــارى أو الصناعــى، 
النشــاط المهنــى أو غيــر التجــارى، الثــروة العقاريــة.

ضريبة األرباح
ُتفــَرض ضريبــة ســنوية كنســبة تبلــغ 22.5 % علــى 
ــا  صافــى األربــاح الكليــة للشــخصيات االعتباريــة أّيً
ــة(  ــات العام ــوك والهيئ ــا )الشــركات والبن كان غرضه
وتســرى الضريبــة علــى جميــع األربــاح التــى تحققهــا 
هــذه المؤسســات، ســواء مــن مصــر أو خارجهــا، عــدا 
ــوزارة الدفــاع. ــة ب جهــاز مشــروعات الخدمــة الوطني

القيمة المضافة
ضريبــة القيمــة المضافــة )التــى حلــت محــل ضريبة 
المبيعــات بدايــة مــن العــام المالــى 2015 - 2016 
كإحــدى نتائــج المباحثــات بيــن الحكومــة المصريــة 
وصنــدوق النقــد الدولــى للحصــول علــى قــروض مــن 
أجــل خطــة إصــاح اقتصــادى تعــد الحكومــة بهــا(، 
وقــد تــم تطبيقهــا بحيــث يكــون الســعر العــام للضريبــة 
علــى الســلع والخدمــات 13 % خــال العــام المالــى 

2016 - 2017، و14 % خــال 2017 - 2018.
ــوع  ــى خطــورة هــذا الن ــرة االقتصــاد إل ــت خبي ولفت
مــن الضرائــب األكثــر تأثيــًرا علــى قــدرة المواطــن فــى 

»الدعم النقدى« ما له وما عليه
 القابضة للصناعات الغذائية تكشف عن السبب الرئيسى وراء تطبيق منظومة تحويل الدعم العينى إلى النقدى المشروط

 التموين
تكشف مصير 

رغيف الخبز داخل 
المنظومة
الجديدة



مقــر  عــن  يفصلهــا  عتيــق  مبنــى 
بالعباســية،  المرقســية  الكاتدرائيــة 
هيئتهــا  اإلكليريكيــة،  الكليــة  أقيمــت 
عليهــا،  المتعــارف  الكليــات  تشــبه  ال 

مــن الدخــول  فبمجــرد 
البــاب الحديــدى الخــاص بهــا، تجــد 
أمامــك ثــاث غــرف للمحاضــرات ينبعث 
منهــا أصــوات عذبــة أللحــان وجدانيــة 
اليســار  وعلــى  الكليــة،  طــاب  يرتلهــا 
مــدرج يحمــل اســم البابــا الراحــل شــنودة 
ــن يطالعــك  ــث، وبالنظــر نحــو اليمي الثال
مــن  أى رســوم  يزينــه  دهليــز طويــل ال 
الفــن القبطــى، ينتهــى بغرفــة ألعضــاء 
ــة التدريــس، تجدهــم جالســين بــزى  هيئ
المقــدس  الكتــاب  يتفقــدون  الكهنــوت 
أمامهــم والصليــب بجانبهــم، بينمــا يلــف 
التراتيــل  انتهــاء  مــع  المــكان  الهــدوء 
المدرســة  زارت  راكــب«   7« الدينيــة.. 
علــى  للتعــرف  بالعباســية،  اإلكليريكيــة 

نظــم الدراســة والمناهــج والتخــرج.

باســيليوس  الدكتــور  القــس  يقــول 
للكليــة  األســبق  الوكيــل  صبحــى، 
اإلكليريكيــة لألرثوذكــس بالعباســية، إن 
األول  القــرن  إلــى  يعــود  الكليــة  تاريــخ 
مرقــس  القديــس  يــد  علــى  الميــادى 
أرض  إلــى  المســيح  الســيد  رســول 
عــام  فــى  اإلســكندرية  بمدينــة  مصــر 
فــى  اإلكليريكيــة  وظلــت  مياديــا،   62
إعــداد قساوســة وخــدام لنشــر التعاليــم 
المســيحية  العصــور  المســيحية خــال 
عهــد  فــى  نشــاطها  وامتــد  المختلفــة، 
الســادس،  كيرلــس  البابــا  قداســة 
بالعباســية،  المرقســية  بالكاتدرائيــة 
وفــى عهــد قداســة البابــا شــنودة الثالــث، 
امتــدت بمحافظــات عديــدة داخــل مصــر 
كاإلســكندرية وطنطــا والمحلــة الكبــرى 
مصــر  خــارج  وفــى  وغيرهــا،  والمنيــا 
افتتحــت فروعــاً لهــا بســيدنى بأســتراليا 
أنجلــوس  ولــوس  ســيتى  وجيرســى 
ــة، بحســب  ــات المتحــدة األمريكي بالوالي

صبحــى. الدكتــور  شــرح 
نظــم  أن  إلــى  الكليــة،  وكيــل  وأشــار 
نهاريــاً، وهــو  الدراســة تتضمــن قســماً 

للخدمــة  الخريجيــن  بإعــداد  الخــاص 
فيــه  ليتخــرج  بالكنائــس  الاهوتيــة 
الــدارس بدرجــة »قســيس«، وعــن القســم 

أجــل  مــن  الدارســين  فيقبــل  الليلــى 
المعرفــة، وليــس للخدمــة الكنســية، وفيــه 
يتــم قبــول الفتيــات للدراســة فقــط، وفــى 
كلتــا الحالتيــن ال تقبــل الكليــة التحــاق أى 
طالــب إال بتفويــض مــن كاهــن الكنيســة 

التابــع لهــا.
فــى هــدوء، يتابــع القــس باســيليوس، 
طــرف الحديــث مضيفــا أن الكليــة تضــع 
شــروطاً صارمــة ال تهــاون فيهــا لقبــول 
الدارســين، حيــث يتعيــن علــى المتقــدم 
للقيــادة  دعوتــه  ســبب  عــن  يبرهــن  أن 
ــه  ــى تؤهل المســيحية وعــن المواهــب الت

لخدمــة الرســامة كشــماس
قبــول  فــى  الحــق  وللكليــة  قــس،  أو 
أو رفــض هــذا وفقــاً لدرجــة اقتناعهــا 
الشــروط  تتوقــف  التحاقــه، وال  لســبب 
عنــد هــذا الحــد، حيــث تتضمــن أيضــاً 
أال تتعــدى ســن الطالــب 27عامــاً، وأن 
ــزوج  ــر مت يكــون مســيحياً أرثوذكســياً غي
وحاصــاً علــى درجــة البكالوريــوس بــأى 

تخصــص.
هنــاك  أن  الكليــة،  وكيــل  وأوضــح 
ــا  ــارات يجــب أن يتصــف به ــات ومه صف
الكاهــن، وتســمى المهــارات الاهوتيــة، 
وتكــون فــى الكتابــة والمناقشــة الشــفهية، 
فــا يمكــن تخريــج كاهــن غيــر قــادر علــى 
التواصــل مــع شــعب كنيســته ومناقشــتهم 
فيمــا يــدور بأذهانهــم مــن أمــور خاصــة 

بالعقيــدة المســيحية.
فــى  باســيليوس  القــس  واســتفاض 
خــال  يــدرس  الكاهــن  بــأن  الحديــث 
تخصصــات،  عــدة  األربعــة  األعــوام 
منهــا تفســير العهديــن الجديــد والقديــم 
إلــى  باإلضافــة  واأللحــان،  والتســبحة 
واليونانيــة  والعربيــة  القبطيــة  اللغــات 
ــم  ــوم اجتماعيــة كعل وغيرهــا، بجانــب عل

االجتمــاع. وعلــم  النفــس 

طريقنا.. وهنكمله الحدث الثالثاء 03 / 03 / 102020

خطر االنهيار 
الكبارى »العجوزة«

 25 قبــل  مصــر  أصابــت  التــي  الجمــود  فتــرة  فــي 
ينايــر لعــام 2011، تعــرض قطــاع كبيــر مــن المنشــآت 
والمشــروعات لخطــر اإلهمــال الجســيم، مــا أثــر علــى 
كثيــر مــن تلــك المنشــآت، ومنهــا كبــاري القاهــرة الكبــرى 
وبعــض المحافظــات، وصــل عددهــا إلــى 700 كوبــري 
طبًقــا آلخــر إحصائيــات رســمية، مــا يشــير لحجــم الخطــر 
والكارثــة القادمــة لــو لــم تتدخــل األجهــزة المعنيــة فــي 
الوقــت المناســب، ويعــود أغلــب مشــكات تلــك الكبــاري 
إلــى قــدم إنشــائها أو للزيــادة الكبيــرة فــي الحمــوالت التــي 
تمــر فــوق ظهرهــا، فضــًا عــن قلــة الصيانــة الدوريــة.. »7 
راكــب« ناقشــت مشــكلة الكبــاري »العجــوزة« وطــرق حلهــا 

ــراء النقــل والطــرق.. مــع خب
األحمال الزائدة

ــة  ــز أحمــد، المتحــدث اإلعامــي للهيئ يشــير عبدالعزي
العامــة للطــرق والكبــاري، إلــى أن الخطــر الحقيقــي الــذي 
يهــدد الكبــاري هــو األحمــال الزائــدة لعربــات النقــل، حيــث 
يتجــاوز بعــض ســائقي النقــل الحمولــة المســموح بهــا، مــا 

يــؤدي إلــى تلــف الفواصــل والجســم المعدنــي والخرســاني 
للكوبــري، الفًتــا إلــى أنــه لذلــك تقــوم الهيئــة بصيانــة 
أســبوعية لفواصــل الكبــاري الرئيســية والمناطــق الحيويــة 
وصيانــة دوريــة ألجســام الكبــاري مــن خــال معــدة فحــص 
ــا  ــان والتــي تمكنن الكبــاري التــي تــم اســتيرادها مــن الياب

مــن فحــص حالــة أي كوبــري بســهولة.
فحص الكباري

أمــا عــن خطــة الهيئــة للقضــاء علــى الكبــاري المتهالكــة، 
فيوضــح المتحــدث أنهــا بــدأت منــذ عــام 2014، حيــث 
تشــكّلت لجنــة مــن ِقبــل هيئــة الطــرق والكباري بالمشــاركة 
مــع منظمــة التعــاون اليابانيــة ووفــد مــن أســاتذة الطــرق 
فــي الجامعــات المصريــة، وتــم فحــص وتشــخيص حالــة 
ــة 700 كوبــري، مــن  ــاري فــي مصــر، ورصــدت اللجن الكب
إجمالــي 1724 كوبــري تابعــة للهيئــة، تحتــاج إلــى صيانــة 

ســواء صيانــة متوســطة أو جســيمة.
وصــرح المتحــدث بأنــه بيــن 2014 و2018، عالجــت 
الهيئــة هــذا العــدد الهائــل مــن الكبــاري المتهالكــة، حيــث 

ــري، بيــن عامــي  ــدة لـــ300 كوب تمــت إضافــة أعمــار جدي
2014 و2015، وصيانــة 400 كوبــري بيــن عامــي 2016 
وتصميمهــا  تحملهــا  وزيــادة  كفاءتهــا  ورفــع   ،2017 و 
لتســتوعب حمولــة 70 طًنــا إلــى 120 طًنــا، وبعض الكباري 
تصــل إلــى 140 طًنــا، باإلضافــة إلــى زيــادة عــدد الكبــاري 
الجديــدة، حيــث تمتلــك الهيئــة حالًيــا 1921 كوبــري، منهــا 
43 كوبــري علــى النيــل، للربــط بيــن الشــرق والغــرب، 
وكبــاري ســطحية علــى التــرع والمصــارف وكبــاري علويــة 
علــى الســكك الحديديــة والطــرق الرئيســية، أي تمــت 
األربعــة  األعــوام  خــال  كوبــري   197 إجمالــي  إضافــة 

الســابقة .
إعداد دراسة

وعــن خطــة بنــاء الطــرق والكبــاري، اســتجابة لرغبــات 
مديــر  عبدالــرازق،  محمــود  اللــواء  يقــول  المواطنيــن، 
اإلدارة العامــة لمــرور القاهــرة: يتــم عمــل دراســة مروريــة 
مشــاة،  أو  ســيارات  كوبــري  أي  بإنشــاء  التفكيــر  قبــل 
ــا إلــى أن هنــاك طرًقــا حــرة، مثــل الطريــق الدائــري  الفًت

اإلقليمــي وغيــره مــن الطــرق الرئيســية الهامــة التــي ال 
ــة حتــى ال يفقــد  ــكل قري ــرة ل تســتوعب وجــود نــزالت كثي
صفتــه اإلنشــائية، واالتجــاه اآلن هــو إضافــة كبــاٍر مــن 
نائــب  ألي  فرديــة  رغبــات  تلبيــة  وليــس  التنميــة  أجــل 

برلمــان عــن دائرتــه بإنشــاء كوبــري معيــن.
وعلــى هــذا النحــو، يوضح أحمد الســجيني، رئيس لجنة 
اإلدارة المحليــة بالبرلمــان، أن هنــاك شــكاوى وطلبــات 
ــم  ــواب البرلمــان، تت ــاري مشــاة، مقدمــة مــن ن بإنشــاء كب
مناقشــتها مــن ِقبــل اللجنــة النوعيــة، بحضــور أعضــاء مــن 
هيئــة الطــرق والكبــاري. وبالنســبة لــدور البرلمــان فــي 
تخفيــض الضــرر الواقــع علــى الكبــاري، أكــد الســجيني 
أن هنــاك مشــروع قانــون لتغريــم مــن يتجــاوز الحمولــة 
الزائــدة المســموح بهــا وهــي 5%، مــع منــع اســتمرار ســير 

الســيارة وســحب رخصــة القيــادة.

  المتحدث الرسمي: اشترينا معدات من اليابان لفحص الكباري.. ونائب: مشروع قانون لتغريم قائدي سيارات الحموالت الخطرة

 700 كوبري
تحتاج صيانة

عاجلة.. وهيئة الطرق 
والكباري: الحمولة 

الزائدة السبب

لبنى سمير

مــن  العديــد  تنفيــذ  اإلســكندرية  محافظــة  تشــهد 
المشــروعات الكبــرى، أهمهــا مشــروع تطويــر المتحــف 
متاحــف  أشــهر  مــن  يعــد  الــذي  الرومانــي،  اليونانــي 
العالــم، والــذي يعــرض تشــكيلة واســعة مــن اآلثــار التــي 
ُعثــر عليهــا فــي اإلســكندرية ومــا حولهــا، وهــي فــي 
معظمهــا آثــار مــن العصــر البطلمــي والعصــر الرومانــي 
الاحــق لــه، وتحديــًدا منــذ نشــأة اإلســكندرية مــن القرن 
الثالــث قبــل الميــاد إلــى القــرن الثالــث بعــد الميــاد.

تقــول الدكتــورة إلهــام صــاح الديــن، رئيســة قطــاع 
وتطويــر  تغليــف  عمليــة  إن  اآلثــار،  بــوزارة  المتاحــف 
المتحــف بــدأت منــذ عــام  2006 حتــى أواخــر عــام 
2010، ثــم توقــف المشــروع بســبب أحــداث ثــورة 25 
ينايــر، وســوء األحــوال الماليــة، ثــم عــاد العمــل من جديد 
حينمــا رصــدت الدولــة ميزانيــة لخمســة مشــروعات فــي 
مجــال اآلثــار، كان مــن ضمنهــا مشــروع تطويــر المتحــف 

ــك فــي عــام 2018 . ــي، وذل ــي الرومان اليونان
قطــاع  رئيــس  عبدالجــواد،  شــعبان  الدكتــور  يشــير 
اآلثــار المســتردة بــوزارة اآلثــار، إلــى أنــه تمــت اســتعادة 
مــن  الرومانــي  اليونانــي  بالمتحــف  الخاصــة  اآلثــار 
العمــات  مــن  مجموعــة  فــي  تتمثــل  التــي  الخــارج، 
أثريــة  ومجموعــة  إيطاليــا،  مــن  الرومانيــة  اليونانيــة 
مــن األردن، وذلــك خــال عــام 2018، باإلضافــة إلــى 

تابــوت يرجــع إلــى نهايــة العصــر اليونانــي فــي مصــر مــن 
الواليــات المتحــدة األمريكيــة ســيتم اســتامه قريًبــا فــي 

األمريكيــة. الســفارة 
آثــار  مديــر  أبوالحمــد،  خالــد  الدكتــور  وأضــاف 
اإلســكندرية، أن 75 % مــن المبانــي تــم إنجازهــا مــن 
تحــت  تتــم  األعمــال  وأن  المتحــف،  تطويــر  مشــروع 

إشــراف القــوات المســلحة وقطــاع المشــروعات بــوزارة 
والســياحة  للجمهــور  عــام 2020  فــي  ليفتتــح  اآلثــار، 
العالميــة مــع إعــادة كاملــة لســيناريو العــرض لكامــل 
القطــع األثريــة، وتســتهدف التجهيــزات حمايــة األثــر 
مــن التلــف أو الســرقة بتقنيــات عاليــة الجــودة مــع وجــود 

مختصيــن مــن كل المجــاالت .

فكرة إنشاء المتحف
إنشــاء  فكــرة  تبلــورت  فقــد  للمصــادر،  وفًقــا 
المتحــف عــام 1891، وذلــك لحفــظ آثار 
مدينــة اإلســكندرية، وانتهــى العمــل 
فــي المتحــف بصــورة متكاملــة 
افتتحــه  حيــث   ،1895 عــام 
حلمــي  عبــاس  الخديــو 
الثانــي، وكان عــدد قاعاتــه 
11 قاعــة، ونتيجــة للنشــاط 
األثــري وتزايــد االكتشــافات 
زاد عــدد قاعاتــه حتــى وصــل 

25 قاعــة.
ويضــم المتحــف بعــض اآلثــار 
التــي ترجــع إلــى العصــر اليونانــي 
الفرعونيــة،  اآلثــار  وبعــض  الرومانــي 
ــن،  ــن مهمتي ــد كشــف المتحــف عــن مقبرتي وق
إحداهمــا مــن العصــر البطلمــي عثــر عليهــا بمنطقــة 
ســوق الورديــان، واألخــرى ترجــع إلــى العصــر الرومانــي، 
القبليــة  الحديقــة  إلــى  ونقلهمــا  قطعهمــا  تــم  وقــد 
للمتحــف، ويشــتمل المتحــف علــى عــدة قاعــات، كل 
قاعــة تضــم مجموعــة مــن اآلثار فــي العصــور المختلفة.
وتضــم قاعــات المتحــف مجموعــة مهمــة مــن العصــر 

القبطــي ُعثــر عليهــا باإلســكندرية، منهــا لــوح رخامــي 
مصــور للقديــس أبومينــا بيــن جمليــن رابضيــن، وقاعــدة 
ترعــة  تطهيــر  يخلّــد  نــص  عليهــا  رخامــي  تمثــال 
اإلســكندرية القديمــة، ومجموعــة مــن األوانــي الفخاريــة 
ــة  ــور داجن ــة طي ــى هيئ ــن المصــري عل ــي تصــور الف الت
مــن  هيئــة ســال  علــى  الرخــام  مــن  وتيجــان فخمــة 
ــح«، رمــز  ــال لـ»الراعــي الصال الخــوص المجــدول، وتمث

للســيد المســيح يرجــع للقــرن الســادس الميــادي.
كمــا يضــم المتحــف مجموعــة مــن الحلــي الذهبيــة 
والتحــف  الســيرابيوم  معبــد  أثــاث  وودائــع  والتماثيــل 
رأس  وهــو  أثــر  أهــم  القاعــة  تضــم  فيمــا  الفنيــة، 
لإلســكندر األكبــر مــن الرخــام األبيــض بارتفــاع 32 ســم، 
وقطعتيــن مــن الفسيفســاء علــى الجداريــن الشــرقي 
وتمثــااًل  »حربوقــراط«،  للمعبــود  وتمثــااًل  والغربــي، 
يجســد الصــورة المصريــة لإللــه ســيرابيس معبــود دولــة 
البطالمــة فــي هيئــة ثــور أســود، ورأًســا مــن الجرانيــت 
إيزيــس  لآللهــة  وتمثــااًل  األكبــر،  لإلســكندر  األحمــر 
ــظ  ــاء لحف ــا اليســرى إن ــة تمســك بيده ــح روماني بمام

ميــاه النيــل .

المتحف اليونانى.. رحلة إنقاذ عمرها 130 سنة

الكلية اإلكليريكية.. هنا يتعلم »تالميذ مرقس الرسول«

  عبدالجواد: استعدنا آثار المتحف من الخارج.. ورأس اإلسكندر والحلي الذهبية واآللهة المصرية.. أهم المقتنيات

  باسيليوس صبحي: تعود إلى القرن األول الميالدي وانتقلت للكاتدرائية بالعباسية في عهد البابا كيرلس السادس

  فكرة
إنشاء المتحف بدأت 

في 1891.. واآلثار 
تعيده للجمهور

في 2020

لبنى سمير

ياسمين سامي
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علــى طريقــة »نصيبــى وقســمتك« و»ريــح المــدام«.. 
فــى  جديــدة  طريقــة  يســلكون  الدرامــا  صنــاع  بــدأ 
الحكــى اســتطاعت أن تجــذب المشــاهد إليهــا وتجعلــه 
فــى انتظــار الحلقــة تلــو األخــرى لتشــابك األحــداث 
وتعقدهــا، باإلضافــة إلــى احتوائهــا علــى عديــد مــن 
ضيــوف الشــرف الذيــن أصبحــوا كلمــة ســر فــى نجــاح 

األعمــال.
 ونــرى ذلــك بشــكل كبيــر عــن الســابق، فــى الســباق 
منتجــى  ميــل  يبيــن  الــذى   2020 لعــام  الرمضانــى 
نوعيــة  مــن  دراميــة  أعمــال  إلنتــاج  المسلســات 

المتصلــة.  المنفصلــة  الحلقــات 
ويشــهد عــام 2020 طــرح عــدد مــن هــذه األعمــال 
ــم  ــا يت ــام 2020، وبعضه ــى لع داخــل الوســط الرمضان
طرحــه خارجــه وذلــك ألســباب عــدة، منهــا ســهولة 
تســويقها، باإلضافــة إلــى اختافهــا عــن المسلســات 

ــة. ــة التقليدي ــة الـــ30 حلق ذات نوعي
»تيمون وبومبا«

الحلقــات  ذات  المسلســات  مقدمــة  فــى  يأتــى 
المنفصلــة المتصلــة المشــاركة فــى رمضــان 2020، 
مسلســل »تيمــون وبومبــا« الــذى يتــم تصويــره حالًيــا 
تمهيــًدا لطرحــه بالماراثــون الرمضانى المقبل ويجســد 
بطولتــه كل مــن الثنائــى أحمــد فهمــى وأكــرم حســنى، 
ويعــد ذلــك ثانــى تعــاون يجمعهمــا بعــد نجاحهمــا فــى 
مسلســل »ريــح المــدام« الــذى تــم عرضــه عــام 2018.
وبعــد انضمــام الفنانــة »ويــزو«، شــهدت األســابيع 
علــى  للوقــوف  عمــل  جلســة  مــن  أكثــر  الماضيــة 
التفاصيــل النهائيــة المتعلقــة بالشــخصيات والســيناريو 

زمنيــة. بجانــب وضــع خطــة  التصويــر  وأماكــن 
طابــع  ذات  منفصلــة  حلقــات  فــى  أحداثــه  وتــدور 
كوميــدى يعتمــد علــى ظهــور عــدد مــن ضيــوف الشــرف 

وجــار االســتقرار علــى أســمائهم.
نساء من ذهب 

ألول مــرة تشــارك النجمتــان نبيلــة عبيــد وناديــة 

ويحمــل  مًعــا  درامــى  عمــل  بطولــة  فــى  الجنــدى 
ــر  اســم »نســاء مــن ذهــب«، ويواصــل صناعــه تصوي
مشــاهده حالًيــا فــى لبنــان. ويشــارك فــى بطولــة 
هالــة  ومنهــم  الفنانيــن  مــن  مجموعــة  المسلســل 
النجــوم  مــن  وغيرهمــا  أيــوب  وســميحة  فاخــر 
والمقــرر ظهورهــم كضيــوف شــرف خــال الحلقــات، 
حيــث يعتمــد المسلســل نوعيــة مسلســات الحلقــات 
ــة والتــى تقتــرب فــى شــكلها إلــى  ــة المتصل المنفصل

الســيت كــوم.
وصل أمانة

ينافــس مسلســل »وصــل أمانــة« بالســباق الرمضانــى 
بالنجميــن علــى ربيــع ومصطفــى خاطــر فــى أول عمــل 

يجمعهمــا بالبطولــة المطلقــة.
منفصلــة  حلقــات  حــول  المسلســل  فكــرة  وتــدور 
متصلــة يتولــى تأليفهــا فــاروق هاشــم، ومصطفــى عمــر 
والمسلســل مــن إخــراج معتــز التونــى وإنتــاج شــركة 

المسلســات  ثانــى  العمــل  هــذا  ويعــد  »ســينرجى«، 
مسلســل  بعــد  الرمضانــى  الموســم  فــى  الكوميديــة 
ــه كل مــن أحمــد  ــا« الــذى يجســد بطولت »تيمــون وبومب

فهمــى وأكــرم حســنى.
بالقوة

يشــارك كل مــن عمــرو وهبــة والفنانــة شــيماء ســيف 
فــى المنافســة الرمضانيــة المقبلــة مــن خــال  »بالقوة« 

الــذى انضمــت إليــه الفنانــة هــدى المفتــى مؤخــًرا.

مجموعــة  بيــن  تعــاون  أول  المسلســل  ويأتــى 
»المتحــدة للخدمــات اإلعاميــة« مــع شــركة »روزنامــا«، 
التــى يرأســها المنتــج هشــام جمــال، ويتكــون المسلســل 
مــن ثــاث قصــص مختلفــة تــدور أحــداث كل قصــة 
فــى إطــار درامــى مختلــف. ويحتــوى المسلســل علــى 
خمــس عشــرة حلقــة لــكل قصــة، وتأتــى القصــة األولــى 
مــن تأليــف أميــن جمــال، ومحمــد أبوالســعد، ووليــد 

أبوالمجــد وإبراهيــم ربيــع.
نمرة اتنين

دراميــة  تجربــة  أول  اتنيــن«  »نمــرة  مسلســل  يعــد 
ــر منصــة  ــا عب ــم عرضهــا حصرًي ــة منــى زكــى يت للفنان
إلكترونيــة وهــى »شــاهد«، حيــث يعتمــد المسلســل علــى 
نوعيــة الحلقــات المتصلــة المنفصلــة، إذ تضــم قصصــا 
ومــن  الرومانســية،  العاقــات ومفهــوم  عــن  مختلفــة 
ــة. ويشــارك فــي  ــرة المقبل المقــرر طرحــه خــال الفت
المسلســل مجموعــة كبيــرة مــن النجــوم، منهــم شــيرين 
رضــا، ونيللــى كريــم، وأمينــة خليــل، وصبــا مبــارك، 

ــرم، وعمــرو يوســف وغيرهــم. وعــادل ك
»dox«

تعاقــدت الفنانــة مــى ســليم علــى بطولــة مسلســل 
جديــد بعنــوان »dox« الــذي يتكــون مــن ثمانــى حلقــات، 

وســيتم عرضــه عبــر إحــدى المنصــات الرقميــة.
وصــورت »مــى« أول مشــاهدها بالعمــل الــذى يشــرف 
علــى كتابتــه محمــد الصفتــى، ويؤلفــه زلفــى عبداللـــه، 
وآيــة ســيف، ومحيــى الديــن أحمــد، والمسلســل مــن 
علــى  المسلســل  ويعتمــد  الخبيــرى.  محمــد  إخــراج 
منهــا  حلقــة  كل  تناقــش  متصلــة،  منفصلــة  حلقــات 
موضوعــا مختلفــا، مــن بطولــة مــى ســليم وميــدو عــادل 
ــى رزق، وبســنت شــوقى ومحمــود حافــظ،  ومحمــد عل

وغيرهــم مــن النجــوم.

»الحلقات المنفصلة«.. مفاجأة دراما رمضان 2020
 بعد نجاح التجربة.. 6 مسلسالت تتبنى نظام العرض الجديد

غابــت الفنانــة بســمة عــن العمــل الفنــى لفتــرات طويلــة، 
بينمــا حققــت شــهرة خــال ســنوات تواجدهــا فــى الوســط 
الفنــى ممــا دفــع المنتجيــن والمخرجيــن لاســتعانة بهــا فــى 
تعــود  الحاليــة،  الفتــرة  وخــال  الفنيــة،  األعمــال  مــن  عــدد 
للظهــور مجــدداً فــى ثاثــة أعمــال ســينمائية، األول هــو فيلــم 
»رأس الســنة«، الــذى تــم طرحــه فــى دور العــرض مــن الخامــس 
مــن فبرايــر الماضــى، إضافــة الــى فيلميــن اخريــن، همــا »بعلــم 
الوصــول«، وفيلــم »ماكــو«، وخــال حوارهــا لـ»الطريــق«، تحدثت 
بســمة عــن تفاصيــل تلــك األعمــال الفنيــة، بينمــا كشــفت عــن 
تفاصيــل خاصــة برأيهــا فــى حــال الســينما الفتــرة الحاليــة، 

ــى نــص الحــوار.. وال
* بداية.. حدثينا عن فيلم »رأس السنة«؟

هــذا العمــل مــن األفــام التــى تــدور أحداثهــا فى 
يــوم واحــد، ويســتلزم أن تكــون بهــا أحــداث 

ــرج  ــوم الواحــد وأال يشــعر المتف ــى الي تكف
بــأن هنــاك حالــة  لهــا  فــور مشــاهدته 
مــن الملــل، وعلــى مســتوى الكتابــة أو 
االخــراج أو االنتــاج فقــد توافــر فيــه كل 

ــاً. شــىء فني
جذبتــك  التــى  األمــور  أكثــر  مــا   *

وتنفيــذه؟ فنيــًا  العمــل  لتقديــم 
البدايــة كانــت مــن خــال الفكــرة التــى 

والمنتــج  والمؤلــف  السيناريســت  كتبهــا 
محمــد حفظــى، مــروراً بفريــق العمــل نفســه، 

فأنــا أحترمهــم وأقدرهــم بشــدة، خاصــة المخــرج 
وبالطبــع  كإخــراج،  لــه  عمــل  أول  وهــو  محمــد صقــر 

حماســة المخــرج ألول عمــل ســينمائى لــه تكــون مختلفــة، وهــذا 
ال يقلــل مــن فكــرة أن حمــاس المخــرج الــذى قــدم أعمــاالً يكــون 
قليــاً، بــل يكــون لديــه عامــل آخــر وهــو الخبــرة، والــدور الــذى 
أقدمــه فــى فيلــم »رأس الســنة« ظريــف جــداً، وحدوتــة الفيلــم 

أيضــاً.
بالنســبة  التجــارى  وغيــر  التجــارى  الفيلــم  مفهــوم  مــا   *

؟ لبســمة
مصطلــح ســينما المهرجانــات اإلعــام هــو مــن ابتدعــه، 
الســينما هــى الســينما، وجــودة العمــل ال تقــل أو تزيــد مــا بيــن 
العمــل التجــارى أو غيــر التجــارى، فالجــودة واحــدة، وأريــد أن 
أقــول بــأن المصطلــح بــدأ منكــم أنتــم، والســينما مــن المفتــرض 
أن تقــدم فــى جميــع األحــوال بشــكل جيــد، ســواء تــم تمثيلهــا 
يتــم  ســوف  كانــت  ان  أو  مصــر  فــى  تعــرض  ســينما  كونهــا 
عرضهــا فــى الخــارج، ســواء علــى مســتوى الحدوتــة أو االخــراج 

أو الديكــور أو التمثيــل.
مراكــش..  مهرجــان  فــى  عرضــه  تــم  الســنة«  »رأس  فيلــم   *

؟ تعليقــك
لألســف لــم يكــن لــدى الحــظ فــى أن اســافر مع الفيلــم، نظراً 

لعــدة أمــور خاصــة بــى، ولكــن ردود األفعال كانــت إيجابية.
* ما الرسالة التى يقدمها فيلم »رأس السنة«؟

للمتفــرج، وال يشــترط  الترفيــه  الهامــة  الفــن  مــن رســائل 
ــم نفســه مــن وجهــة  أن تكــون الرســالة عميقــة، أمــا عــن الفيل
ــا  ــم فيه ــى نتكل ــو واحــد مــن اهــم الموضوعــات الت نظــرى، فه
عــن فكــرة االزدواجيــة، وعــن الحكــم علــى األمــور، األمــر الثانــى 

مــن خــال شــخصيتى التــى أقدمهــا فــى الفيلــم نفســه، ويجــب 
خــال  مــن  االخريــن،  أو  شــخص  أى  علــى  الحكــم  يتــم  أال 
اإلشــاعات التــى نســمعها، البــد أن نكــّون رأينــا مــن أجــل أن 
ــة  ــم مــن وجه ــرز رســائل الفيل ــن، وهــذه أب ــى االخري ــم عل نحك

نظــرى.
* هناك نشــاط ســينمائى واضح لبســمة فى الفترة المقبلة.. 

كيــف تريــن ذلك؟
نحــن  الــذى  الســنة«،  »رأس  هــى  أعمــال،  ثاثــة  هنــاك 
بصــدد الحديــث عنــه، وفيلمــان آخــران همــا »بعلــم الوصــول«، 
و»ماكــو«، وأتمنــى أن تكــون فتــرة العــادة تقييمــى واتمنــى أال 
أكــون موهومــة وأنــا أقــول إننــى أدخــل علــى مرحلــة جديــدة 
النضــج والتفكيــر، والمســتوى  فــى حياتــى علــى مســتوى 
اإلنســانى والفنــى وأعتقــد أن عــرض االفــام يتيــح 
للنــاس أو القائميــن علــى األعمــال بــأن ينظــروا 
لــى بطريقــة مختلفــة ألننــى أؤمــن بالمقولــة 
ــد عــن  ــن بعي ــد عــن العي ــة »البعي المعروف
الرجــوع مــن  القلــب«، وأرى أن أهميــة 
خــال ثاثــة أفــام بــأدوار مختلفــة هــى 

ــى. ــة بالنســبة ل ــرة ومهم خطــوات كبي
الخاصــة  االبتعــاد  أســباب  مــا   *

؟ ببســمة
أســباب شــخصية وراء ابتعادى وليســت 
فنيــة والظــروف تغيــرت واتمنــى أن أقــدم 
نفســى خــال الفتــرة المقبلــة بشــكل مختلــف 

للجمهــور والمنتجيــن.
* هل اختلفت معاييرك فى االختيار بسبب االبتعاد؟

لــم تختلــف منــذ بداياتــى حتــى اآلن، مــا يهمنــى هــو فكــرة، أن 
أشــعر بالــدور والشــخصية، وأن يرضينــى مــن الداخل.

* كيف ترين المنصات اإللكترونية التى ظهرت مؤخرًا؟
جيــدة جــداً، والعالــم أجمــع يتجــه إلــى تلــك الفكــرة، ولــو 
جــاءت لــى فرصــة مناســبة لــن أتــردد فــى العمــل بهــا، والعالــم 

ــال«. ــه يتجــه لـ»الديجيت كل
*حدثينــا عــن »بعلــم الوصــول«.. وهــل هنــاك فقــر فــى األفــكار 

التــى تقــدم للمــرأة؟
نعــم وال فــى نفــس الوقــت، وأنــا رأيــت كثيــرا مــن األفــام 
التــى تقــدم وجهــة نظــر المــرأة مؤخــراً وأرى أن عــودة المــرأة 
للســينما أصبحــت أكثــر مــن ســنوات مضــت، وهــذا مؤشــر 

أو زوجــات  الســيدات لســن أمهــات  جيــد جــداً ألن 
أو حبيبــات، فهــن يقدمــن كثيــراً وفــى الفيلــم 

حالتهــا  فــى  المــرأة  مــع  يعيــش  العمــل 
النفســية والتطــور الــذى يحــدث لهــا.

* وماذا عن فيلمك الثالت »ماكو«؟
بــكل  الخاصــة  بالمســاندة  شــعرت 

إخــراج  مــن  الفيلــم  فــى  الزمــاء 
وممثليــن وديكــور ومدربيــن غطــس 

أهــم  مــن  ســيكون  أنــه  وأرى 
األفــام فــى الســينما المصريــة، 

بــه،  الخــاص  للموضــوع  نظــراً 
والتصويــر أيضــاً وســوف يثبــت 
الجرافيــك  مــن خــال  الفيلــم 

اإلمكانيــات  مــن  كثيــر  لديهــا  مصــر  أن  تنفيــذه  تــم  الــذى 
الســينما. بصناعــة  الخاصــة 

الفتــرة  فــى  متراجعــة  النســائية  البطولــة  أن  تريــن  هــل   *
األخيــرة؟

كانــت متراجعــة وبــدأت خــال الســنوات الماضيــة فــى العودة 
ــة األعمــال  مــرة أخــرى، وأرى أن المشــكلة مرتبطــة أيضــاً بقل
الســينمائية، ومرتبطــة بكــم االبطــال المتواجديــن، فــكان منــذ 
فتــرة هنــاك مــا يقــرب مــن 15 بطــاً واالن مــا يقــرب مــن 
خمســة أبطــال فقــط، ولهــا عاقــة بالظــروف االقتصاديــة التــى 
ــة، وبإحساســى ارى أن كل شــىء  ــة اإلنتاجي ــى العملي ــرت عل أث

يعــود بقــوة بشــكل كبيــر.
*هل تؤثر اإليرادات على مستوى الممثل؟

أنــه مــن المفتــرض أن  وجهــة نظــرى الشــخصية أعلــم 
ممثلــون  وهنــاك  الممثــل  ثقــل  علــى  تؤثــر  ال  اإليــرادات 
أفامهــم ال تحقــق إيــرادات، الميــزة فــى اإليــرادات تعطيــك 
مســاحة اختيــارات أكبــر، وبالتالــى ال تشــعر بأنــك تقــدم 
عمــا ألنــه أفضــل شــىء ألنــك تحبــه. موضــوع االيــرادات 
يعطيــك حريــة تصــرف ولكــن فــى النهايــة الممثــل ممثــل 

ــرادات. ــا كانــت االي أي
ألــم تخشــى  أفــام..  العــام ثاثــة  * تقدميــن هــذا 

الحســد؟
الصدفــة هــى التــى لعبــت دورا فــى ان األعمــال 
الثاثــة دفعــة واحــدة تعــرض فــى وقــت متقــارب 

وهــى صدفــة ســعيدة. 
رمضــان  شــهر  درامــا  عــن  مــاذا  *أخيــرًا.. 

2020؟ المقبــل 
فبرايــر  فــى  نحــن  حاجــة«،  »مافيــش 

ــب األدوار. ــم تســكين أغل ــه ت وأعتقــد أن

سينما المهرجانات
بسمة فى حوار من العيار الثقيل لـ»الطريق«:

 أسباب
شخصية وراء 
ابتعادى عن 

الساحة.. »وكل واحد 
وليه جمهوره«

 أنتظر عرض
ثالثة أعمال فى 

2020.. وسعدت 
بالتواجد فى »ماكو« 

و»بعلم
الوصول«

عفريت حّضره اإلعالم
 »رأس السنة« يناقش فكرة االزدواجية.. وانجذبت للعمل بعد قراءة سيناريو محمد حفظى

حوار- دعاء محمد

ياسمين حمادة



طريقنا.. وهنكمله

الثالثاء ٣ مارس ٢٠٢٠ م 
٨ رجب ١٤٤١ هـ 

العدد ٢٥٣
السعر ٢ جنيه

األخيرة

حكايات حقيقية أغرب من الخيال )2(

رجل خارق يكشف لغز مقتل فنانة شهيرة

ــى  ــن محب ــرة م ــات« يشــغل نســبة كبي ــم »الماورائي عال
ــا  ــون عــن كل م ــك تجدهــم يبحث ــارة، لذل الغمــوض واإلث
هــو غريــب ومثيــر، إلشــباع رغبتهــم الملحــة فــى اقتحــام 

ــا مــا وراء الطبيعــة. دني
وفــى العــدد الســابق مــن »الطريــق« وعدناكــم بالحديــث 
عــن حــاالت خارقــة للطبيعــة والقــدرات البشــرية حيــرت 
الطائــرة 401،  ملفــات  معــا  والعلمــاء، وفتحنــا  العالــم 
قصــة  وروينــا  األرواح،  تنقــذ  كانــت  التــى  وأشــباحها 
الســيدة األمريكيــة ليونــورا بيبــر، وكيــف كانــت تتواصــل 

مــع األرواح والموتــى.
الســيدة  قصــة  معكــم  نســتكمل  العــدد،  هــذا  وفــى 
بيبــر العجيبــة، ونســرد عليكــم أيضــا قصــة الهولنــدى 
الغامــض بيتــر هوركــوس، وكيــف اســتعانت بــه شــرطة 
البوليســية  الهيئــات  مــن  والعديــد  ســكوتالنديارد 

قضيــة. مــن  أكثــر  عــن  للكشــف  األوروبيــة 
األمريكية الغامضة ليونورا بيبر وحديث الموتى

فــى العــدد الماضــى تعرفنــا إلــى الســيدة األمريكيــة 
ليونــورا بيبــر، التــى كانــت تتمتــع بقــدرة خارقــة علــى 
الدكتــور  أقنعــت  وكيــف  الموتــى،  أرواح  مــع  التواصــل 
وليليــام جيمــس، أشــهر علمــاء النفــس فــى الخمســينيات 
بتلــك القــدرة، بعــد أن أخبرتــه بمــكان دفتــر شــيكات 
يخــص والدتــه، كانــت قــد فقدتــه منــذ أمــد بعيــد، وهــو 
مــا تأكــد مــن صحتــه بعــد عثــوره علــى الدفتر فــى الموقع 
التــى حددتــه بيبــر، قبــل أن تخبــره فــى يــوم آخــر بوفــاة 
عمتــه التــى ال تعرفهــا مــن األســاس، ثــم تلقــى برقيــة فــى 

ــوم نفســه تؤكــد صحــة الواقعــة. الي
 ،survival after death ووفقــا لمــا ذكــره موقــع
الشــهير  عنايــت  راجــى  كتــاب  فــى  أيضــا  جــاء  ومــا 
»30 ظاهــرة خارقــة حيــرت العلمــاء«، فــإن مــا حــدث 
تكــرر مــع  الدكتــور وليليــام جيمــس فــى أمريــكا،  مــع 
الجمعيــة  عضــو  هودجســون،  ريتشــارد  البروفيســور 
جاهــدا  حــاول  والــذى  النفســى،  للبحــث  البريطانيــة 
إثبــات كــذب بيبــر، لكنــه لــم يجــد بــدا مــن االعتــراف 
ــه وعــن  ــه بــكل شــىء عن ــة، عندمــا أخبرت بهــا فــى النهاي
عائلتــه بمنتهــى البســاطة، لدرجــة أنهــا ذكــرت لــه اللعبــة 

المفضلــة لــه فــى طفولتــه.
هودجســون  أجــرى  العلمــى،  ضميــره  يرتــاح  وحتــى 
تجربــة اســتمرت 3 أشــهر، حيــث أخــذ ليونــورا بيبــر معــه 
إلــى بريطانيــا، وجعلهــا تعقــد 88 جلســة روحيــة، وكانــت 
آخــر التجــارب هــى تلــك الجلســات التــى حضرهــا عالــم 
مــن جامعــة كولومبيــا يدعــى جيمــس هيســلوب، كان لــه 
تاريــخ طويــل فــى كشــف خــدع الوســطاء الروحانييــن، 

بيبــر،  الســيدة  أمــام  الشــديدة  بالحيــرة  أصيــب  لكنــه 
ــده  ــى روح وال ــا وجــد نفســه يتحــدث إل خصوصــا عندم
المــرأة  خــالل  مــن  بصوتــه  تحدثــت  التــى  المتوفــى 

األمريكيــة.
الصحيــة،  حالتهــا  ســوء  وبعــد   ،1910 عــام  وفــى 
اعتزلــت بيبــر التجــارب الروحانيــة، التــى لــم تأخــذ عنهــا 
ــى واألرواح  ــم الموت ــت لعال ــم رحل ــا، ث ــة حياته أجــرا طيل

فــى الثالــث مــن يوليــو عــام 1950.
الهولندى الغامض وشرطة سكوتالند يارد

قــد يعتــرف العامــة والعلمــاء ببعــض األمــور الخارقــة، 
البوليــس  إدارات  أهــم  مــن  واحــدة  اعتــراف  لكــن 
وأشــهرها فــى العالــم بتلــك األمــور واســتعانتها بأحــد 
مــن  يعتبــر  العاديــة،  غيــر  المواهــب  أصحــاب  البشــر 
األشــياء النــادرة، وهــو مــا فعلتــه شــرطة ســكوتالند يــارد 
فــى كشــف غمــوض حــادث شــهير عــرف بـ»اختفــاء حجــر 

ســكون«.
ــد  ــو عــام 1911، ول ــن ماي ــى الحــادى والعشــرين م فف
الهولنــدى بيتــر هوركــوس، وفــى ســن الثالثيــن، ســقط 
مــن الطابــق الرابــع وأصيــب بشــدة فــى رأســه، وبعــد 
الحــادث المؤلــم بقليــل، اكتشــف قدرتــه علــى معرفــة مــا 
ــه الشــديد  ــار رعب ــأى شــىء يلمســه، وهــو مــا أث ــق ب يتعل
ــدة. ــه الجدي ــى قدرات ــود عل ــل أن يتع ــر، قب ــى أول األم ف

قــدارت بيتــر الخارقــة مكنتــه مــن حــل العديــد مــن 
األلغــاز الصعبــة، وكشــف غمــوض أكثــر مــن جريمــة، 
ســاعد  األمريكــى،   crimelibrary موقــع  فبحســب 
هوركــوس الشــرطة فــى القبــض علــى قاتــل متسلســل 
حيــر الجميــع فــى الســتينيات، كمــا كشــف ســر سلســلة 
حرائــق حدثــت فــى مزرعــة صغيــرة، عــن طريــق قفــل 

محــروق مــن أقفــال المزرعــة.
ويقــول الكاتــب راجــى عنايــت فــى كتابــه »رجــل يعــرف 
قصــة  لســرد  بالكامــل  الــذى خصصــه  األســرار«،  كل 
الهولنــدى بيتــر هوركــوس المثيــرة للدهشــة، إنــه بعــد أن 
ذاع صيتــه اســتعانت بــه شــرطة ســكوتالنديارد والعديــد 
مــن الهيئــات البوليســية األوروبيــة للكشــف عــن أكثــر مــن 
قضيــة، كان أشــهرها قضيــة »اختفــاء حجــر ســكون«، 
وهــى تتعلــق باختفــاء حجــر كريــم ســرقه أحدهــم مــن 
بإنجلتــرا.  »ويستمنســتر«  كنيســة  فــى  التتويــج  كرســى 
حيــث ســافر بيتــر إلــى هنــاك، وبــدأ يلمــس الكرســى، 
ثــم أخبــر الشــرطة بمــا حــدث بالتفصيــل، قبــل أن يدلهــم 
علــى مــكان الحجــر المســروق، ويخبرهــم أن ســارقيه هــم 
مجموعــة مــن الصبيــة، وان األمــر تــم بغــرض المــزاح 

فقــط.

ومــن أشــهر القضايــا التــى ســاعد هوركــوس الشــرطة 
ــة  ــد ســنوات صحيف ــا بع ــت عنه ــى تحدث ــا، والت فــى حله
فــى  الصــادر  بعددهــا  األمريكيــة،  تايمــز«  »نيويــورك 
القاتــل  قضيــة  هــى   ،1988 عــام  يونيــو  مــن  الثانــى 
وأتباعــه  هــو  كــون  الــذى  تشــارلز مانســون،  الوحشــى 
ــد مــن  ــت العدي ــة قتل ــة مانســون«، جماعــة إجرامي »عائل
شــارون  الشــهيرة  الممثلــة  رأســهم  علــى  األمريكييــن، 
تيــت، زوجــة المخــرج رومــان بوالنســكى. حيــث قالــت 
الكاتبــة نورمــا لــى بروننــج عــن تلــك الواقعــة فــى كتابهــا  
The Psychic World of Peter Hurkos »إن مــا 
ــن  ــة ال يمك ــى القضي ــدى المعجــزة ف ــه الهولن توصــل إلي

تصديقــه، لكنــه يؤكــد تمتعــه ببصيــرة نافــذة«.
هوركوس والتنبؤ بالمستقبل أيضا

ــى معرفــة مــا  ــر مقصــورة فقــط عل ــم تكــن قــدرة بيت ل
حــدث فــى الماضــي، وإنمــا كان يمتلــك مــا هــو أكثــر مــن 

ذلــك، وهــو التنبــؤ بالمســتقبل أيضــا.
ففــى  الحــادى عشــر مــن يونيــو عــام 1960، وبالتحديد 
فــى واليــة فيرجينيــا األمريكيــة، وعندمــا كان هوركــوس 
فــى حديقــة منــزل الطبيــب النفســى األمريكــى الشــهير 
طفلتــه  بشــفاء  تنبــأ  ريزنمــان،  ريجيــز  دكتــور  وقتهــا 
ــغ مــن العمــر ســنتين ونصــف،  ــت تبل ــى كان ــرة الت الصغي

ــة. ــا عــن الحرك ــذى كان يعيقه مــن الشــلل المخــى ال
ــده فــوق  ــر ي ــت، وضــع بيت ــاب راجــى عناي وبحســب كت
ظهــر الطفلــة مــارى ريزنمــان، ثــم قــال لوالدهــا »هــذه 
الطفلــة ســتتمكن مــن الســير علــى قدميهــا ألول مــرة 
فــى عيــد ميالدهــا يــوم 21 ديســمبر، وبعــد هــذا بأربعــة 
ــن الســير  ــاالت الكريســماس ســتتمكن م ــى احتف ــام ف أي
حتــى شــجرة عيــد الميــالد، وتتنــاول هداياهــا بيدهــا ثــم 

ــك«. تواصــل الســير بعــد ذل
المثيــر للدهشــة هنــا أنــه بالفعــل، وفــى المــدة التــى 
حددهــا الهولنــدى الخــارق بالتحديــد، خطــت الطفلــة 
أولــى خطواتهــا فــى عيــد ميالدهــا، ثــم ســقطت علــى 
األرض، قبــل أن يتكــرر األمــر فــى الموعــد اآلخــر، وتبــدأ 
الســير بنجــاح حتــى شــجرة الكريســماس التــى أخــذت 
منهــا هداياهــا، وســط دهشــة وذهــول األســرة التــى لــم 

ــا. تصــدق مــا يحــدث أمامه
ــارة ذهــول مــن  ــى إث ــوس ف ــر هورك ــذا اســتمر بيت وهك
يعرفــه، حتــى فــارق الحيــاة عــام 1988، تــاركا العلمــاء 
فــى حيــرة بســبب قدراتــه التــى لــم يتمكــن أحــد مــن 

معرفــة ســببها إلــى وقتنــا هــذا.

 متخصص فى كشف الدجالين وجد نفسه يتحدث مع روح والده المتوفى

 امرأة تتحدث 
مع الموتى واألرواح 

خالل 88 جلسة
فى 3 أشهر  

 رجل
غامض يساعد 

الشرطة فى 
القبض على قاتل 

متسلسل
سعيد محمود

12


