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الجمعية العمومية العادية االولى

بتاريخ 2020/4/12

باالشــارة الــى الئحــه الحــزب االساســيه فــى الفصــل الخامــس والــى 
اجتمــاع الهيئــه العليــا للحــزب فــى تاريــخ 2020/3/1 والــذى نــص 
علــى عقــد اجتمــاع الجمعيــة العموميــة العاديــة الســنوية للحــزب 

فــى تاريــخ 2020/4/12 .
يتشــرف رئيــس الحــزب المهنــدس/ مدحــت حســنين احمــد وشــهرته 
العموميــة  الجمعيــة  لحضــور  ســيادتكم  بدعــوة  بــركات  مدحــت 
العاديــة االولــى لحــزب ابنــاء مصــر فــى تاريــخ 2020/4/12 وذلــك فــى 
فنــدق بيراميــزا) قاعــة فرســاى( بالدقــى محافظــة الجيــزة وذلــك 
لمناقشــة جــدول اعمــال المؤتمــر العــام الســنوى والــذى ينــص علــى :
الســابق  العــام  المؤتمــر  اجتمــاع  قــرار محضــر  علــى  التصديــق   -1
 2019/9/28 فــى  الســابق  العموميــة  الجمعيــة  اجتمــاع  ومحضــر 

2- مناقشــة تقريــر الهيئــة العليــا عــن نشــاط الحــزب واعمــال الهيئــة 
فــى العــام الســابق. 

3- مناقشة خطة العمل للعام الجديد واقرارها .
4- مناقشــة الحســاب الختامــى للســنة الماليــة المنتهيــة واعتمــاد 
حالــة اقــراره واعتمــاد تقريــر مراقــب الحســابات وابــراء ذمــه االميــن 

العــام للصنــدوق عــن الســنه المنتهيــة.
5- اعتماد ماجاء فى محاضر الهيئة العليا عن الفترة السابقة 

دعوة
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استبعاد كهربا 

من المنتخب 

منطقى

هنا عاش ومات ابن خليفة رسول هللا
محمد بن أبى بكر الصديق

»ميت دمسيس«

القبور العائمة
مأساة الالجئين العرب فى بحار الغدر التركية

فى الذكرى الـ51 الستشهاده

عبدالمنعم رياض.. القادة يُصنعون وال يولدون
فــى 22 أكتوبــر 1919 ولــد الفريــق محمــد 
ســبرياى  قريــة  فــى  ريــاض  عبدالمنعــم 
ــة،  ــة طنطــا بمحافظــة الغربي التابعــة لمدين
وكان والــده القائمقــام محمــد ريــاض قائــد 
والــذى  الحربيــة  بالمدرســة  الطلبــة  لــواء 
تشــرب منــه حــب الحيــاة العســكرية والرغبة 
فــى االلتحــاق بالكليــة الحربيــة رغــم قبولــه 
بكليــة طــب قصــر العينــى، إال انــه أصــر على 
االلتحــاق بهــا وبكــى أمــام والدتــه مــن اجــل 
تحقيــق هــذه الرغبــة حتــى تحقــق لــه مــا 

ــه فــى عــام 1938. كان يطمــح إلي
ونــال  ثــان  مــازم  برتبــة  فيهــا  تخــرج 
شــهادة الماجســتير فــى العلــوم العســكرية 
عــام 1944 وكان ترتيبــه األول وأتــم دراســته 
كمعلــم مدفعيــة مضــادة للطائــرات بامتيــاز 
فــى انجلتــرا عامــى 1945 و1946 وعيــن 
بعــد تخرجــه فــى الكليــة الحربيــة فى ســاح 
المضــادة  البطاريــات  بإحــدى  المدفعيــة 

للطائــرات فــى المنطقــة الغربيــة واشــترك 
فــى الحــرب العالميــة الثانيــة ضــد ألمانيــا 
 1948  –  1947 عامــى  وخــال  وإيطاليــا 
عمــل فــى إدارة العمليــات والخطــط فــى 
القاهــرة وشــارك فــى حــرب فلســطين فــى 

عــام 1951 .
تولــى قيــادة مدرســة المدفعيــة المضــادة 
ثــم  مقــدم،  برتبــة  وقتهــا  وكان  للطائــرات 
أصبــح قائــدا للــواء األول المضاد للطائرات 
وحتــى   1954 يوليــو  ومــن   1953 فــى 
ــاع المضــاد  ــادة الدف ــى قي ــل 1958 تول ابري
للطائــرات فــى ســاح المدفعيــة، وفــى 9 
ابريــل 1958 ســافر فــى بعثــة تعليميــة إلــى 
تكتيكيــة  دورة  إلتمــام  الســوفيتى  االتحــاد 
تعبويــة فــى األكاديميــة العســكرية العليــا، 
امتيــاز،  بتقديــر   1959 عــام  فــى  وأتمهــا 
وقــد لقــب هنــاك بالجنــرال الذهبــى، وبعــد 
عودتــه شــغل منصــب رئيــس أركان ســاح 

عــام  وفــى   ،1960 عــام  فــى  المدفعيــة 
ــات  ــا لرئيــس شــعبة العملي ــن نائب 1961 عي
المســلحة،  القــوات  حــرب  أركان  برئاســة 
وهــو  اشــترك  و1963  عامــى1962  وفــى 
برتبــة لــواء فــى دورة خاصــة بالصواريــخ 
للطائــرات  المضــادة  المدفعيــة  بمدرســة 
حصــل فــى نهايتهــا علــى تقديــر امتيــاز، 
األنــواط  مــن  العديــد  علــى  حصــل  كمــا 
واألوســمة ومنهــا ميداليــة الخدمــة الطويلــة 
والقــدوة الحســنة ونــوط الجــدارة الذهبيــة 
ووســام األرز الوطنــى بدرجــة ضابــط كبيــر 
ــة  ــى طبق ــان ووســام الكوكــب األردن مــن لبن
أولــى ووســام نجمــة الشــرق، وفــى 11 يونيــو 
1967 اختيــر رئيســا ألركان حــرب القــوات 
المســلحة المصريــة فبــدأ مــع وزيــر الحربية 
والقائــد العــام للقــوات المســلحة الجديــد 
بنائهــا  إعــادة  فــوزى  محمــد  أول  الفريــق 

وتنظيمهــا.
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سعيد محمود

عصر 5 / 3 / 1997
أنفاســها  تلفــظ  ليجدهــا  مدرســته  مــن  عــاد 
جبهتهــا  ــل  قبَّ المــرض..  فــراش  علــى  األخيــرة 
وهــو يحــاول أن يقنــع نفســه أن مــا يحــدث مــا هــو 
إال مجــرد معانــاة شــديدة مــع المــرض ســتنتهى 
ــه  ســريًعا.. مــرت الســاعات وفــرد الظــام جناحي
علــى المــكان.. ورغــم أنــه ظــل يصــارع النــوم طــوال 

الليــل، إال أنــه استســلم لــه فــى النهايــة.
فجر 6 / 3 / 1997

أن  فوجــد  للســاعة  نظــر  اســتيقظ  عندمــا 
الفاجعــة حدثــت فــى خمــس دقائــق فقــط.. خمــس 
النقيــة  الطاهــرة  روحهــا  فيهــا  فارقــت  دقائــق 
معهــا  مصطحبــة  الســماء  إلــى  لتصعــد  األرض 

وعقلــه. كيانــه 
ظهر 21 / 3 / 1997

األغنيــة  تنشــد  الكاســيت  محــل  ســماعات 
الشــريرة التــى تتغنــى بهــا فايــزة أحمــد لتعذبــه بهــا 
دون اكتــراث.. يغلــق النافــذة بإحــكام ليجــد محمــد 
راديــو  فــى  الكلمــات  بنفــس  يتغنــى  عبدالوهــاب 
الجيــران.. يهــرب للشــارع فيجــد المحــات مكتظة 
ــى  ــا المخصصــة لذلــك اليــوم.. يجلــس عل بالهداي

ــكاء شــديدة. ــة ب ــه نوب ــف وقــد انتابت الرصي
2020 / 3 / 6

لــم تكتمــل أى فرحــة لــه بعــد فراقهــا.. كانــت هى 
مــن تتــوج الفرحــة ببســمتها ونظرتهــا الحانيــة.. 
ــى  ــا ف ــره الـــ39- مراهًق ــى - رغــم ســنوات عم بق
فارقتــه  الــذى  العمــر  نفــس  العامــة..  الثانويــة 
فيــه منــذ 23 عاًمــا.. امتنــع عــن شــرب »الشــاى 
ــرة أخــرى..  ــه م ــه ل ــن تصنع ــا ل ــا ألنه ــن« نهائًي بلب
الشــخصية  بطاقتــه  اســتخرج  يفــرح عندمــا  لــم 
ألول مــرة فهــى لــم ترهــا.. تخــّرج فــى الجامعــة 
فلــم يجــد لذلــك طعًمــا مميــًزا ألنهــا ليســت معــه.. 
تقلــد منصًبــا كبيــًرا فــى مجلــة شــبابية شــهيرة 
لكنــه لــم يحــس بــأى شــعور طيــب نحــو ذلــك ألنهــا 
النجاحــات  بعــض  حقــق  فرحتــه..  تشــاركه  لــم 
البســيطة فــى عملــه لكنــه كالعــادة لــم يفــرح بهــا.. 
حتــى فرحــة زواجــه التــى انتظرهــا كثيــًرا لــم تكــن 

ــوم. ــك الي ــم تكــن بجــواره فــى ذل ــا ل ــة ألنه كامل
ــه  ــة وعصبيت ــه الغريب ــع مــن حالت يتعجــب الجمي
ــام.. يعتقــدون  ــك األي ــاد فــى تل ــدة عــن المعت الزائ
أنــه ال يتحمــل العمــل وبعــض مشــاكله البســيطة.. 
لكنهــم ال يدركــون أنــه يصــارع االكتئــاب الشــديد 
الــذى يهاجمــه كل ســنة فــى هــذا الميعــاد.. ويفكــر 
فيمــا ينتظــره عندمــا تغنــى فايــزة أحمــد أغنيتهــا 

الشــهيرة وتعصــر قلبــه عصــًرا بعــد أيــام قليلــة.
رحمــك اللــه يــا أمــى وغفــر لــك.. فرغــم مــرور 
23 عاًمــا علــى فراقــك.. لــم أعتــد الحيــاة دون 
وجــودك حتــى اآلن.. وأعيــش يوميــا قصــة طويلــة 

ــة. حزين

حواديت

قصة طويلة حزينة

يعــد واحــدا مــن أبــرز شــعراء جيــل الثمانينيــات، صــدر ديوانــه األول 
ــن »هــواء لشــجرات  ــه دواوي ــام 1996، وتلت »حمامــات اإلنشــاد« فــى الع
ــاة«، »الشــيطان فــى  ــة للحف ــة«، »طــرق طيب ــى قطيف ــول عل ــام«، »خي الع
حقــل التــوت«، »أوقــات مثاليــة لمحبــة األعــداء«، »قصائــد الغرقــى«، 

ــى الشــعراء«. ــا مبغ ــات مشــرقية«، »تفضــل.. هن »لعن
مــن أبــرز مؤسســى »ملتقــى قصيــدة النثــر« و»جماعــة شــعراء غضــب« 
األخــرى«  »الكتابــة  مجلــة  تأســيس  فــى  وشــارك  »مقدمــة«،  ومجلــة 
ومجلــة »العصــور الجديــدة«. كمــا شــارك فــى كثيــر مــن مهرجانــات 
الشــعر العربيــة والعالميــة، مثــل مهرجــان أصــوات المتوســط بفرنســا، 
مهرجــان جــرش فــى األردن، مهرجــان الشــعر العربــى الثالــث بالمغــرب.. 
هــو الشــاعر محمــود قرنــى الــذى التقــت بــه »الطريــق« ودار معــه هــذا 

الحــوار.. 
* فــى ديوانــك »تفضــل.. هنــا مبغــى الشــعراء« يظــل الشــعر بطــا 
لخطــاب توجهــه الــذات الشــاعرة ودائمــا مــا تؤجــل اإلفصــاح عــن وجهتــه 

حتــى نهايــة القصيــدة.. هــل هــذا جــزء مــن تصوراتــك لبنــاء النــص؟ 
بطبيعــة الحــال الشــعر هــو الجوهــر الوحيــد الــذى يبحــث عنه الشــاعر 
وســط ركام مــن المعــارف النظريــة والخبــرات الحياتيــة والثقافيــة علــى 
البنــاء  الكشــف عــن ماهيــة  لكنــك ربمــا قصــدت بســؤالك  الســواء. 
الشــعرى لنــص مــا، وفلســفة ذلــك لــدى الشــاعر. وأحــب هنــا أن أشــير 
إلــى أن فكــرة البنــاء قديمــة ِقــَدم الشــعر نفســه، لكــن أدوارهــا تراوحــت 

بيــن العصــور المختلفــة. فاألبنيــة الكاســيكية كانــت تؤمــن بوحــدة 
ــوة  ــا بق ــر إيمان ــت أكث ــا كان ــذات ألنه ــة ال ــم فــى مواجه العال

الطبيعــة، لذلــك تميــزت فــى المقابــل بوحــدة القصيــدة، 
الرومانســية فقــد كانــت تعبيــرا عــن  أمــا األبنيــة 

حضــور الــذات المنقســمة ومــن ثــم إعــادة االعتبــار 
باالعتقــادات  الظــن  تنامــى ســوء  ثــم  للتخييــل 
الكليــة علــى أكثــر مــن صعيــد، الســيما فيمــا 
يخــص المعتقديــن الدينــى والسياســى. مــن هنــا 
أباحــت الرومانســية لنفســها أن تــدرج مفهــوم 
وحــدة القصيــدة فــى القبــر علــى أن يحــل محلهــا 

النثــر أحيانــا ووحــدة المقطــع أحيانــا أخــرى. أمــا 
الشــعر الحديــث بشــكليه المــوزون والمنثــور فقــد 

انتقــل بفكــرة البنــاء إلــى معــان أكثــر مرونــة، كان علــى 
رأســها العــداء لفكــرة تفــوق القدمــاء وباتــت الــذات هــى 

مركــز النــص بــكل تطوحاتــه حتــى لــو كان النــص صاحــب 
إحــاالت غيــر شــعرية كالدعايــة السياســية مثــا، وباتــت فلســفة التنــوع 
ســيدا علــى فلســفة الوحــدة. وإذا كان الفنــان بصفــة عامــة ليــس بإمكانــه 
إنــكار فكــرة البنــاء، إال أنــه ليــس مــن الحتمــى أن يكــون أســيرا لهــا، 
ــن  ــه وم ــى ذات ــة ف ــأن الشــعر غاي ــون ب ــن يؤمن ــن هــؤالء الذي ــى بي وأظنن
ثــم فهــو يســمو فــوق كل التصــورات الســابقة علــى وجــوده. أقــول ذلــك 
وأنــا أتأمــل المشــكات التــى دفعــت النقــد إلــى المزيــد مــن العلمنــة 
والتجريــب بحيــث أصبــح البنــاء ســيدا علــى النــص والشــكل فــى عمومــه 
أصبــح أكثــر أهميــة مــن الموضــوع، وهــذا االعتقــاد شــكل خطــرا كبيــرا 
ــل عشــرات  ــه أســهم فــى تضلي ــا، وأعتقــد أن ــى الشــاعر والناقــد مع عل

الشــعراء. 
* فــى ظنــك هــل هــذه األســماء الحقيقيــة التــى تشــير إليهــا تغلــق 
مــدارات التلقــى أم تفعــل عكــس ذلــك حيــن تجــاوز الحقيقــى وتقــدم 

عالمــا تخييليــا؟
ال أعــرف إن كان وجــود تلــك الشــخصيات فــى الديــوان فتــح مــدارات 
التلقــى والتخييــل أم أغلقهمــا؟ مــا أعرفــه أن هــذه الرمــوز التــى تحدثــت 
عنهــا لــم تحضــر فــى النصــوص إال لتواجــه فعــا احتجاجيــا مــن حفيــد 
ــدو حــادة  ــر محــاورة تب ــا. ســتجد المعــرى حاضــرا عب ــه عاق ربمــا رأيت
وتقــف ضــد تصوراتــه عــن كثيــر مــن الشــعراء واألدبــاء الذيــن وضعهــم 
فــى الجحيــم فــى كتابــه العبقــرى »رســالة الغفــران«. فرغــم أن المعــرى 
متهــم بالمــروق فــى أكثــر مــن موضــع وفــى أكثــر مــن نــص، منهــا نــص 

رســالة الغفــران نفســه إال أنــه كان مدفوعــا بنــوازع تبــدو الهوتيــة غيــر 
محــددة الهــدف فــى بعــض مواضــع رســالته التــى كانــت ردا علــى رســالة 
صديقــه ابــن القــارح، الــذى يحولــه أبوالعــاء إلــى رســول للجنــة والنــار 
ليشــاهد بنفســه مصائــر الشــعراء فيلتقــى فــى الجنــة مــن يقــول المعــرى 
إن اللــه غفــر لهــم بســبب أبيــات قالوهــا كزهيــر بــن أبى ســلمى واألعشــى 
وعبيــد بــن األبــرص والنابغــة الذبيانــى ولبيــد بــن أبــى ربيعــة وحســان بــن 

النار ثابــت والنابغــة الجعــدى. ثــم يمــر وهــو فــى طريقــه إلــى 
لمحــاورة امــرؤ القيــس وعنتــرة بــن شــداد وبشــار بــن بــرد 
وعمــرو بــن كلثــوم وطرفــة بــن العبــد والمهلهــل والمرقــش 
األكبــر والمرقــش األصغــر والشــنفرى وتأبــط شــرا. 
ــى  ــوان ردا عل ــه فــى الدي أمــا النــص الــذى تتحــدث عن
المعــرى فقــد حمــل عنــوان »مقعــد فى الجحيــم« ويوجه 
لومــا محبــا إلــى شــيخ المعــرة عــن كيفيــة دخــول امــرؤ 
ــار مــن أجــل همــزة أو أن يدخلهــا أبوتمــام  القيــس الن
ألنــه قــال لــو كانــت صاتكــم نفعتنــى مــا تركتهــا، أو أن 
يذهــب إليهــا طرفــة بــن العبــد الــذى قــال لخولــة »خــا 
لــك الجــو فبيضــى وأصفــرى«. الفــارق بيــن الرؤيتيــن 
هنــا ربمــا فــارق زمنــى ال يعنــى أبــدا إقامــة مفاضلــة 
بيــن نصيــن، وهــو أمــر ينطبــق أيضــا علــى النــص 
ــر مــن التهكــم مــن ملحمــة جــون  ــذى يحمــل الكثي ال
ميلتــون »الفــردوس المفقــود« الــذى يبحــث عــن 
جنــة أرضيــة متوهمــة، لكنــه فــى الوقــت 
ذاتــه يبــدو مســيحيا فظــا وأصوليــا 

بغيضــا. 
*ألقيــت البيــان التحضيــرى لفعاليــات الجلســة 
األولــى لمنتــدى الشــعر المصــرى، وذلــك فــى 
أولــى فعالياتــه بمقــر حــزب التجمــع الوطنــى.. 
تعتبــره  ولمــاذا  المؤتمــر؟  هــذا  عــن  فمــاذا 
ــر األول والثانــى؟ ــدة النث ــداًدا لملتقــى قصي امت

ــرا، هــو  ــس مؤتم ــدى الشــعر المصــرى لي منت
منتــدى كمــا عبــر بيانــه االفتتاحــى. فالمؤتمــر 
ينعقــد وينفــض، أمــا المنتــدى ففعالياتــه مســتمرة. 
وأتصــور أن األســباب التــى دفعــت جيلنــا لالتفــاف 
حــول ملتقــى قصيــدة النثــر هــى نفســها األســباب التــى 

جــددت الحاجــة لوجــود فعاليــة تملــك صفــة 
االســتقال والجديــة. الحيــاة الثقافيــة فــى مصــر فقيــرة 
بشــكل مثيــر لألســى، وفاســدة بشــكل ال يمكــن فهمــه. 
الثقافــة مــن كونــه تعريفــا ألمــة  لقــد تحــول مفهــوم 
بأســرها إلــى كونــه تعريفــا لمجموعــة مــن الجيتوهــات 
وجماعــات المصالــح. فتحولــت مفاهيــم القيمــة إلــى 
ــا  ــم يتغيــر شــىء ي نقائضهــا وتحــت ذات الشــعارات. ل
عزيــزى بيــن األمــس واليــوم رغــم مــرور أكثــر من عشــر 
ســنوات علــى إطــاق منتــدى قصيــدة النثــر. لقــد 
كانــت صرختنــا فــى وجــه المحافظيــن عاليــة وغائــرة، 
لكــن شــيئا لــم يتغيــر. الدولــة ال تعيــر الثقافــة أدنــى 
انتبــاه، هــى نفســها تتعامــل معهــا باعتبارهــا عبئــا 
ــرى حــول  ــكار كب ــن المتهوســين بأف يخــص عــددا م
الحريــة والكفــاءة والعدالــة، لكــن يتبقــى لهــا فــى 
النهايــة مجموعــات مــن الفاســدين الذيــن ينتظــرون 

ــا لتدجينهــم.    ــات ثمن بعــض األعطي
ــك  ــى قارئ ــف تصــل إل ــر إذاً؟ وكي ــدة النث ــب قصي ــاذا تكت * لم

ــى جذورهــا؟ ــة ف ــدة غربي ــى بقصي العرب
وصــف قصيــدة النثــر بأنهــا ذات جــذر غربى ليس وصفا قيميا، بل هو 
وصــف تاريخــى وجمالــى يحــاول الوصــول إلــى جوهــر ومرجعيــات النــص 
ــة  ــا الثقافي ــه فــى إطــار مرجعياتن ــر جماليات ــا تطوي ــى يكــون بإمكانن حت

بمــا فــى ذلــك مؤثــرات المــكان وتجلياتــه. فالباغــة العربيــة تختلــف عــن 
الباغــة الاتينيــة فــى فهــم الشــعر. الشــعر فــى الثقافــة الاتينيــة ليــس 
فنــا لغويــا فحســب، لكنــه فــن موضوعــى ينتمــى إلــى نظريــة المعرفــة، 
رديفــا  ليســت  هنــا  والصنعــة  كبيــرا،  الصنعــة  بفكــرة  إيمانــه  ويبــدو 
النعــدام الموهبــة، بــل هــى تســاوى المعرفــة، أمــا الشــعر العربــى فيقــوم 
علــى ثاثــة عناصــر أساســية هــى: اللغــة والتخييــل والمحــاكاة وهــى 
عناصــر أرســطية قديمــة طورهــا الغــرب لكننــا لــم ننجــح فــى التعامــل 
يعــد  الــذى  بالتخييــل  يتعلــق  معهــا الســيما فيمــا 
أحــد مشــكات الشــعرية العربيــة تاريخيــا. وعندمــا 
نــدرك هــذه الفــوارق سنكتشــف الحاجــة إلــى كتابــة 
نــص ينتمــى لثقافتــه ال أن يتمثــل ثقافــة مســتعارة لــن 
ــى يتقــدم  ــر الت ــم عــن الجماهي ــر المائ تكــون التعبي
الشــاعر للحديــث باســمها. وأحــب هنــا أن اشــير إلــى 
ــى هبــة  ــه الســؤال كان ردا عل أن الــكام الــذى تضمن
نقديــة غيــر راشــدة تبحــث عــن جــذر عربــى لقصيــدة 
ــرآن،  ــى للق ــاء اإلعجــاز العلم ــة فقه ــى طريق ــر عل النث
فهنــاك مــن بحــث عنهــا فــى ســجع الكهــان أو نثــر 
محمــد فريــد ابوحديــد أو مقــاالت الرافعــى، وآخــرون 
اعتبــروا القــرآن نفســه أعلــى النصــوص النثريــة. وهــذا 
أنــه أحمــق، ألنــه  أقــل أوصافــه  األمــر شــكل خلطــا 
تجريــد للشــعر مــن خصائصــه، وكأن كل كام خــا مــن 
الــوزن والتقفيــة هــو بالضــرورة قصيــدة نثــر. هــل رأيــت 

أكثــر حمقــا مــن هــذا؟! 
* كيــف تــرى العديــد مــن التجــارب الشــعرية التــى 
ظهــرت فــى عالمنــا العربــى وهــى قائمــة علــى بعــد سياســى فــى المقــام 

األول؟
خــادم  إلــى  يتحــول  أن  مــن  وغيــره،  مقلــد  الشــاعر،  علــى  أخشــى 
لرغبــات المتلقــى. ففــى هــذا خطــر شــديد علــى الشــعر. ســاعتها يكــون 
الشــاعر مأخــوذا بجماهيريــة خادعــة، ســيتحول معهــا إلــى عصفــور فــى 
قفــص الرغبــات الواطئــة لجماهيــر تحتــاج لتعظيــم جهلهــا عبــر هدهــدة 
وتعظيــم مــا تعــرف. هــذا ال يعنــى بــأى معنــى التعالــى علــى الجماهيــر، 
فأنــا مــن أحــرص الشــعراء علــى وجــود المتلقــى فــى كل حــرف أكتبــه، 
لكــن المتلقــى ابــن مرجعيــة مســتقرة وســيظل التجديــد بالنســبة لــه أحــد 
المجاهيــل التــى تخيفــه مــن المســتقبل، لذلــك ســيكون فــى حاجــة دائمــة 
إلــى تعزيــز معارفــه القديمــة بالعــودة إلــى اإلنشــاد، 
ولعلــك تاحــظ ذلــك فــى النــدوات العامــة. ســتجد 
أن تفاعــل الجمهــور مــع األشــكال الكاســيكية أكبــر 
مــن تفاعلهــا مــع النــص النثــرى، رغم أن هــذا ال يعنى 
أبــدا أفضليــة األول علــى الثانــى، لكنــك خاطبــت 
بــاألول ذائقــة بديهيــة ال تحتــاج إلــى جهــاد مــن أجــل 
تشــكيل معرفتهــا، أمــا الثانــى فقــد وضــع الجماهيــر 
ــك تظــل مســاحات رفضــه  ــب، لذل ــار صع ــام اختب أم
قائمــة ومحتملــة. باختصــار البــد علــى الشــاعر أن 

يكــون نفســه ال شــيئا آخــر. 
*كيــف تــرى التجــارب الشــعرية الشــابة اآلن؟ وهــل 
هنــاك »كــوة« مــا فتحــت فــى ســور قصيــدة النثــر العربية 

يمكــن منهــا أن نستشــرف مســتقبل أكثــر جمــاال؟ 
ــى الســواء  ــة عل ــة والعربي ــم تخــل الشــعرية المصري ل
مــن شــعر جيــد وشــعراء جيديــن، وهــذا يقينــى. وفــى 
ضمــن  مهمــة  أســماء  تابعــت  الماضيــة  الســنوات 
األجيــال الجديــدة مثــل محمــد ريــاض، زيــزى شوشــة، 
عــزة حســين، عبدالرحمــن مقلــد، محمــد القلينــى، رضــا أحمــد، آالء 
فــودة، أحمــد أنيــس، جــورج ضرغــام، والشــك أن هنــاك أســماء أخــرى 
ســقطت مــن تلــك الذاكــرة الخربــة. المشــكلة الحقيقيــة لدينــا أننــا نفتقد 
إلــى الســياقات الثقافيــة التــى يمكنهــا أن تقــوم علــى صناعــة الظاهــرة 
الشــعرية ومــن ثــم تقديــم شــعراء اصحــاب مشــاريع كبيــرة يمكنهــا تغييــر 
ــام بواجباتهــا  ــة، المنوطــة بهــذا الــدور، ترفــض القي الواقــع، لكــن الدول

ــا.  ــس هــذا مكانه ألســباب لي
*هل ترى أن الشعر اآلن يعيش وضعا مأساويا؟

ســيظل الشــعر يعيــش وضعــا مأســاويا مــا عــاش اإلنســان، فتاريــخ 
الشــعر هــو تاريــخ األلــم. وانحيــاز الشــاعر هــو فــى جوهــره انحيــاز لمــا 
ــاز يماهــى بيــن لحظــات الصــدق  ــخ اإلنســانى، انحي ــل فــى التاري هــو نبي
النــادرة التــى نهضــت فيهــا الحضــارة رغــم أنــف القتلة والساســة والســلطة 
األبويــة، وحــروب العشــائر، لينــزع المعرفــة العامــة مــن أســر الكهانــة بــكل 
صورهــا. وعندمــا فــاز ســان جــون بيــرس بجائــزة نوبــل قــال فــى كلمتــه 
االفتتاحيــة: إننــا نقبــل، نيابــة عــن الشــعر، التحيــة المرفوعــة إليــه هنــا، 
لكــن ال تحيــة باتــت ترفــع اآلن مــن أجــل الشــعر، ويبــدو أنــه ال شــىء مــن 
ذلــك بــات ممكــن الحــدوث، ومــع ذلــك يتجــدد الســؤال: هــل مازلنــا فــى 
حاجــة إلــى الشــعر؟! وهــل مــازال الشــعر يمثــل فخــر الشــاعر؟! إذا جــاز 
لــى فعــل شــىء هنــا ألطبقــت علــى فــم الشــاعر األلمانــى »هانــز ماجنــوس 
أنســس برجــر« وهــو يســدى النصيحــة لفلــذة كبــده عندمــا يقــول: يــا ولــدى 

ال تقــرأ القصائــد، اقــرأ دليــل الســفر فهــو أدق! 

محمود قرنى:

سيظل الشعر يعيش 

وضًعا مأساويًا 
 الحياة الثقافية فى مصر فقيرة

بشكل مثير لألسى والدولة ال تعير

الثقافة أدنى انتباه

 وصف قصيدة النثر بأنها ذات

جذر غربى ليس وصفًا قيميًا..

بل وصف تاريخى وجمالى

 الحس المدينى فى قصيدة النثر كان تعبيرًا غربيًا تم نقله بعوالمه إلى الشعرية العربية دون تمحيص

حوار- بشرى عبدالمؤمن



لو ُيَقتلون مثلما قتلت
لو يعرفون أن يموتوا.. مثلما فعلت

لو مدمنو الكالم فى بالدنا
قد بذلوا نصف الذى بذلت
لو أنهم من خلف طاوالتهم

قد خرجوا.. كما خرجت أنت..
واحترقوا فى لهب المجد، كما احترقت

لم يسقط المسيح مذبوحًا على تراب الناصرة
وال اسُتبيحت تغلٌب
وانكسَر المناذرُة..

لو قرأوا - يا سيدى القائد - ما كتبت
لكنَّ من عرفتهم

ظلوا على الحال الذى عرفت..
يدخنون، يسكرون، يقتلون الوقت

ويطعمون الشعب أوراق البالغات كما علمت
وبعضهم.. يغوص فى وحوله..

وبعضهم..
يغصُّ فى بتروله..

وبعضهم..
قد أغلق الباب على حريمه..

ومنتهى نضاله..
جارية فى التخت..

يا أشرَف القتلى، على أجفاننا أزهرت..
الخطوة األولى إلى تحريرنا

أنَت بها بدأت..
يا أيها الغارق فى دمائه

جميعهم قد كذبوا.. وأنت قد صدقت..
جميعهم قد ُهزموا
ووحدَك انَتَصرت

قصيدة نزار قبانى 

فى رثاء الفريق 

عبدالمنعم رياض

03طريقنا.. وهنكمله تحقيقات  الثالثاء 10 / 03 / 2020

محمــد  الفريــق  ولــد   1919 أكتوبــر   22 فــى 
التابعــة  ســبرياى  قريــة  فــى  ريــاض  عبدالمنعــم 
والــده  وكان  الغربيــة،  بمحافظــة  لمدينــة طنطــا 
الطلبــة  لــواء  قائــد  ريــاض  محمــد  القائمقــام 
حــب  منــه  تشــرب  والــذى  الحربيــة  بالمدرســة 
الحيــاة العســكرية والرغبــة فــى االلتحــاق بالكليــة 
الحربيــة رغــم قبولــه بكليــة طــب قصــر العينــى، إال 
انــه أصــر علــى االلتحــاق بهــا وبكــى أمــام والدتــه 
مــن اجــل تحقيــق هــذه الرغبــة حتــى تحقــق لــه مــا 

كان يطمــح إليــه فــى عــام 1938.
ونــال شــهادة  ثــان  مــازم  برتبــة  تخــرج فيهــا 
 1944 عــام  العســكرية  العلــوم  فــى  الماجســتير 
ــة  ــم مدفعي ــم دراســته كمعل ــه األول وأت وكان ترتيب
مضــادة للطائــرات بامتيــاز فــى انجلتــرا عامــى 

1945 و1946 وعيــن بعــد تخرجــه فــى الكليــة 
الحربيــة فــى ســاح المدفعيــة بإحدى 

البطاريــات المضــادة للطائــرات 
فــى المنطقة الغربية واشــترك 

فــى الحــرب العالميــة الثانيــة 
وإيطاليــا  ألمانيــا  ضــد 
 –  1947 عامــى  وخــال 
إدارة  فــى  عمــل   1948
فــى  والخطــط  العمليــات 
فــى  وشــارك  القاهــرة 

عــام  فــى  حــرب فلســطين 
.  1951

مدرســة  قيــادة  تولــى 
المدفعيــة المضــادة للطائــرات وكان 

وقتهــا برتبــة مقــدم، ثــم أصبــح قائــدا للــواء 
األول المضــاد للطائــرات فــى 1953 ومــن يوليــو 
1954 وحتــى ابريــل 1958 تولــى قيــادة الدفــاع 
المضــاد للطائــرات فــى ســاح المدفعيــة، وفــى 
إلــى  تعليميــة  بعثــة  فــى  ســافر   1958 ابريــل   9
االتحــاد الســوفيتى إلتمــام دورة تكتيكيــة تعبويــة 
فــى األكاديميــة العســكرية العليــا، وأتمهــا فــى عــام 
1959 بتقديــر امتيــاز، وقــد لقــب هنــاك بالجنــرال 
الذهبــى، وبعــد عودتــه شــغل منصــب رئيــس أركان 
ســاح المدفعيــة فــى عــام 1960، وفــى عــام 1961 
عيــن نائبــا لرئيــس شــعبة العمليــات برئاســة أركان 
عامــى1962  وفــى  المســلحة،  القــوات  حــرب 
دورة  فــى  لــواء  برتبــة  وهــو  اشــترك  و1963 
خاصــة بالصواريــخ بمدرســة المدفعيــة المضــادة 
للطائــرات حصــل فــى نهايتهــا علــى تقديــر امتيــاز، 
كمــا حصــل علــى العديــد مــن األنــواط واألوســمة 
ومنهــا ميداليــة الخدمــة الطويلــة والقــدوة الحســنة 
الوطنــى  الذهبيــة ووســام األرز  الجــدارة  ونــوط 
ــان ووســام الكوكــب  ــر مــن لبن ــط كبي بدرجــة ضاب
األردنــى طبقــة أولــى ووســام نجمــة الشــرق، وفــى 
حــرب  ألركان  رئيســا  اختيــر   1967 يونيــو   11
وزيــر  مــع  فبــدأ  المصريــة  المســلحة  القــوات 
الحربيــة والقائــد العــام للقــوات المســلحة الجديــد 
الفريــق أول محمــد فــوزى إعــادة بنائهــا وتنظيمهــا.

معارك البطل
حقــق عبدالمنعــم ريــاض انتصــارات عســكرية 

فــى المعــارك التــى خاضتهــا القــوات المســلحة 
المصريــة خــال حــرب االســتنزاف مثــل معركــة 
رأس العــش التــى منعــت فيهــا قــوة صغيــرة مــن 
المشــاة ســيطرة القــوات اإلســرائيلية علــى مدينــة 
بورفــؤاد المصريــة الواقعــة علــى قنــاة الســويس 
وذلــك فــى آخــر يونيــو 1967، وتدميــر المدمــرة 
 1967 أكتوبــر   21 فــى  إيــات  اإلســرائيلية 
ــة اإلســرائيلية  ــرات الحربي وإســقاط بعــض الطائ

و1968.  1967 عامــى  خــال 
بــأن  يؤمــن  ريــاض  عبدالمنعــم  الفريــق  كان 
بالتأهيــل  يصنعــون  بــل  يولــدون،  ال  القــادة 
أن  يقــول »ال أصــدق  فــكان  والتعليــم  والتدريــب 
القــادة يولــدون، إن الــذى يولــد قائــدا هــو فلتــة مــن 
الفلتــات التــى ال يقــاس عليهــا مثــا كخالــد بــن 
الوليــد ولكــن العســكريين يصنعــون، يصنعهــم 
العلــم والتجربــة والفرصــة والثقــة«.
الشــهيد عبدالمنعــم  أشــرف 
الخطــة  علــى  ريــاض 
خــط  لتدميــر  المصريــة 
حــرب  خــال  بارليــف 
أن  ورأى  االســتنزاف، 
تنفيذهــا  علــى  يشــرف 
يــوم  وتحــدد  بنفســه 
مــارس 1969  الســبت 8 
لبــدء  موعــداً  مياديــة 
وفــى  الخطــة،  تنفيــذ 
انطلقــت  المحــدد  التوقيــت 
نيــران المصرييــن علــى طــول خــط 
الجبهــة لتكبــد اإلســرائيليين أكبــر قــدر 
مــن الخســائر فــى ســاعات قليلــة وتدميــر جــزء 
مــن مواقــع خــط بارليــف وإســكات بعــض مواقــع 
مدفعيتــه فــى أعنــف اشــتباك شــهدته الجبهــة قبــل 

.1973 معــارك 
وفــى اليــوم التالــى األحــد 9 مــارس 1969 قــرر 
عبدالمنعــم ريــاض أن يتوجــه نفســه إلــى الجبهــة 
ليــرى نتائــج المعركــة ويشــارك جنــوده فــى مواجهة 
الموقــف وقــرر أن يــزور أكثــر المواقــع تقدمــاً التــى 
لــم تكــن تبعــد عــن مرمــى النيــران اإلســرائيلية 
ســوى 250 متــرا ووقــع اختيــاره علــى الموقــع رقــم 
6 وكان أول موقــع يفتــح نيرانــه بتركيــز شــديد 
وانهالــت  الســابق  اليــوم  فــى  العــدو  علــى دشــم 
نيــران العــدو فجــأة علــى المنطقــة التــى كان يقــف 
فيهــا وســط جنــوده واســتمرت المعركــة التــى كان 
يقودهــا الفريــق عبدالمنعــم بنفســه حوالــى ســاعة 
ــات  ــى أن انفجــرت إحــدى دان ونصــف الســاعة إل
المدفعيــة بالقــرب مــن الحفــرة التــى كان يقــود 
المعركــة منهــا ونتيجــة للشــظايا القاتلــة وتفريــغ 
الهــواء استشــهد عبدالمنعــم ريــاض بعــد 32 عامــا 
قضاهــا فــى الجيــش وهــو بيــن جنــوده متقدمــا 
الصفــوف األولــى ليقــول بــأن القائــد دائمــا فــى 

ــة. المقدمــة وليــس فــى الخطــوط الخلفي

أغالــب مشــاعرى كلهــا اآلن ألكتــب فــى آخــر مــا كنــت أتصــور أن 
أكتــب فيــه، وآخــر مــا كنــت أريــد أن أكتــب فيــه.

ســمعت  حيــن  كلهــا  حواســى  دهــم  الــذى  الســؤال  كان  ولقــد 
نبــأ استشــهاد الفريــق عبدالمنعــم ريــاض، فــى موقــع مــن أكثــر 
ــق  ــه األف ــت ضــج في ــى وق ــال، وف ــة القت ــى جبه ــاً عل ــع تقدم المواق
بهديــر المدافــع، هــو: لمــاذا؟ لمــاذا ذهــب؟ لمــاذا كان فــى هــذا 
الوقــت بالــذات هنــاك وهــو يعــرف أكثــر مــن غيــره طبيعــة ضــرب 
المدفعيــة، خصوصــاً مــن عــدو ال يدقــق فــى التوجيــه، وال يهمــه أن 
يدقــق، ألنــه علــى جبهــة القنــاة، يعــرف أن كل طلقــة منــه يمكــن أن 
تصيــب بيتــاً، مدرســةً، مســجداً، مصنعــاً، موقعــاً، أى شــىء يســتوى 
األمــر لديــه، بينمــا مدافعنــا نحــن تحتــاج لكــى تصيــب إلــى تدقيــق 
فــى التوجيــه ضــد عــدو مســتحكم فــى خــاء الرمــال الواســعة علــى 
الضفــة الشــرقية حيــث حفــر لمواقعــه، وأســدل عليهــا مختلــف فنون 
التمويــه واإلخفــاء! لمــاذا ذهــب، اليــوم - األحــد - والتقديــرات كلهــا 
بعــد معــارك يــوم الســبت تشــير إلــى أن العــدو ســوف يحــاول فــى 
ــاالت أن تتجــدد  ــدة، وأرجــح االحتم ــأر لخســائره المؤك ــد أن يث الغ

معــارك المدافــع.
ــاً باللوعــة، مشــتعاً باللهــب  ــت أردد نفــس الســؤال، مختنق وظلل
ــم  ــه، ول ــر فــى حيات ــة للمشــهد األخي ــل الكامل ــا أســمع التفاصي وأن
يكــن أســاى ألنــى أعــرف عبدالمنعــم ريــاض صديقــاً قريبــاً وغاليــاً، 
ولكــن - أيضــاً - ألنــى أعــرف قيمــة الرجــل وقيمــة عطائــه للوطــن 
فــى وقــت يحتــاج فيــه هــذا الوطــن إلــى نفــس هــذا النــوع مــن العطــاء 

الــذى يســتطيع عبدالمنعــم ريــاض أن يعطيــه.
كان قــد عــاد بالطائــرة قبــل ســاعات مــن بغــداد حيــث حضــر 
ــع  ــة الشــرقية وتاب ــوش الجبه اجتماعــات لرؤســاء أركان حــرب جي
العامــة.  القيــادة  يــوم الســبت مــن مكتبــه فــى  معــارك المدافــع 
أحــد  إلــى  طريقــه  فــى  هليكوبتــر  طائــرة  ركــب  األحــد  وصبــاح 
المطــارات األماميــة للجبهــة، ثــم ركــب ســيارة عســكرية معــه فيهــا 
مرافــق واحــد غيــر الجنــدى الــذى يقــود ســيارة رئيــس هيئــة أركان 

الحــرب.
وانطلــق يطــوف بالمواقــع فــى الخطــوط المتقدمــة، يتحــدث إلــى 
الضبــاط والجنــود، يســألهم ويســمع منهــم، ويــرى ويراقــب ويســجل 
فــى ذاكرتــه الواعيــة، وفــى أحــد المواقــع التقــى بضابــط شــاب، 
لــه  وقــال  ومتدفقــة،  القلــب  مفتوحــة  للشــباب  وكانــت حماســته 

ــر المدافــع قــد اشــتد بعــد: ــم يكــن هدي الضابــط الشــاب، ول
-  ســيادة الفريــق.. هــل تجــىء لتــرى بقيــة جنــودى فــى حفــر 

موقعنــا؟
وقــال عبدالمنعــم ريــاض، بنبــل الفــارس الــذى كانــه طــوال حياتــه، 
وباإلنجليزيــة التــى كانــت تعبيــرات منهــا تشــع كثيــراً سلســة وطيعــة 

علــى لســانه:
Yes. By all means - أى: نعــم وبــكل وســيلة وتوجــه مــع 
الضابــط الشــاب إلــى أكثــر المواقــع تقدمــاً، الموقــع المعــروف 
وبــدأت  يقتــرب،  الضــرب  بــدأ  وفجــأة  باإلســماعيلية.   6 برقــم 

النيــران تغطــى المنطقــة كلهــا، وكان البــد أن يهبــط الجميــع 
إلــى حفــر الجنــود فــى الموقــع، وكانــت الحفــرة التــى 

نــزل إليهــا عبدالمنعــم ريــاض تتســع بالــكاد 
لشــخصين أو ثاثــة.

ــة  ــى حاف ــدو عل ــة للع وانفجــرت قنبل
الموقــع التــى كان هــو االقــرب اليهــا 

التــى بلــغ فيهــا تفريــغ الهــواء مــداه، 
فــى  انفجــار  شــبه  لــه  وحــدث 
انجلــى  وحيــن  التنفــس،  جهــاز 
الدخــان والغبــار كان عبدالمنعــم 
ريــاض مــازال حيــث هــو، وكمــا 
كان، إال تقلصــات ألــم صامــت 
المعبــر  وجهــه  تقاطيــع  شــدت 
عــن الرجولــة، ثــم خيــط رفيــع 

مــن الــدم ينســاب هادئــاً مــن بيــن 
شــفتيه، وتنــزل قطراتــه واحــدة بعــد 

الميــدان  بذلــة  صــدر  علــى  واحــدة 
التــى كان يرتديهــا بغيــر عامــات رتــب، 

فــى  يكــون  حيــن  دائمــاً  يفعــل  كان  كمــا 
ــاء  ــدى أطب ــم يكــن ل ــود. ول الجبهــة ووســط الجن

المستشــفى فــى اإلســماعيلية وقــت طويــل للمحاولــة، 
برغــم أمــل ســاورهم فــى البدايــة، حيــن وجــدوا جســده كلــه ســليماً 
بــا جــرح أو خــدش، لكنهــا خمــس دقائــق ال أكثــر ثــم انطفــأت 
الشــعلة، وتاشــت تقلصــات األلــم التــى كانــت تشــد تقاطيــع الوجــه 
المعبــر عــن الرجولــة، لتحــل محلهــا مســحة هــدوء وســام، ورضــى 

بالقــدر واســتعداد للرحلــة األبديــة إلــى رحــاب اللــه.
ورغــم كل هــذه التفاصيــل، فلــم أكــن قــادراً علــى تصديــق مــا 
ــق باللوعــة، والمشــتعل باللهــب  أســمع، وكان نفــس الســؤال المختن

مــازال يتكــرر صــادراً مــن أعمــاق أعمــاق الوجــدان:

- لمــاذا؟ لمــاذا ذهــب؟ لمــاذا وهــو أول مــن يعــرف طبيعــة ضــرب 
المدفعيــة، ثــم هــو أول مــن يعــرف أهميــة ســامة رئيــس هيئــة أركان 

حــرب الجيــش.. فــى أى جيــش فــى أى وطــن؟
وفــى أواخــر الخمســينيات وأوائــل الســتينيات تعــددت لقاءاتنــا 
فــى القاهــرة، إلــى جانــب مــرات عديــدة تصــادف وجودنــا معــاً فــى 
موســكو ذات الوقــت. وفــى تلــك المرحلــة كانــت تلفــت نظــرى فــى 

أحاديثــه عــدة مســائل تتكــرر باســتمرار:
ــوم  ــى آخــر ي ــاض ظــل إل ــم ري ــد أن عبدالمنع ومــن المؤك
فــى حياتــه طالــب علــم، وذلــك أعظــم مــا يمكــن أن 
ــع  ــدره وارتف ــا عــا ق ــه أى إنســان مهم يكون
عبدالمنعــم  ســاعد  وربمــا  مقامــه. 
ريــاض علــى حســن تقديــره ألهميــة 
ــه  ــة، أن ــى المعرك ــث ف ــم الحدي العل
كان بحكــم عملــه فــى المدفعيــة 
علــى  للطائــرات،  المضــادة 
بتطــورات  مباشــر  اتصــال 
األثــر،  واســعة  علميــة 
المضــادة  المدفعيــة  فــإن 
تعتمــد  أصبحــت  للطائــرات 
والتعامــل  الصواريــخ  علــى 
ذاتــه  حــد  فــى  بالصواريــخ 
إلــى  االنطــاق  علــى  مقــدرة 
ــك فــإن تعــدد مصــادر  ــد، كذل بعي
واالتحــاد  بريطانيــا  فــى  دراســاته 
الســوفيتى، واســتخدامه أكثــر مــن لغــة، 
كلهــا  والروســية  والفرنســية  اإلنجليزيــة 
بطاقــة، إلــى جانــب العربيــة بالطبــع، أتــاح لــه 

مقيــدة. غيــر  رحبــة  فرصــة 
وكانــت مشــكلة اآلخريــن حيالــه أنهــم ال يســتطيعون الخــاص 
منــه وإســكاته تحــت أى غطــاء، فلقــد كان امتيــازه فــى عملــه ال 

ينــازع، ولــم تكــن لــه مطالــب شــخصية.
ولــم يغيــر مســكنه الــذى كان فيــه بمصــر الجديــدة وهــو شــقة مــن 
أربــع غــرف فــى شــارع جانبــى صغير، وكانت تشــاركه فيها شــقيقته، 
وهــى أســتاذة بكليــة العلــوم بجامعــة عيــن شــمس. ولــم يتــزوج هــو 
ألن الســنوات التــى كان يســتطيع فيهــا الــزواج قــد انقضــت وهــو 
فــى دراســات بعيــدة أو فــى مواقــع خدمــة فــى المعســكرات ولــم 

تتــزوج هــى األخــرى ألنهــا أحســت بــأن واجبهــا خدمتــه وكانــت 
عــن »الدكتــورة«، نابضــة بحنــان عميــق وأصيــل  أحاديثــه دائمــاً 
ــى  ــه عل ــذر، ألن ــام واعت ــك األي وُعــرض عليــه منصــب ســفير فــى تل
حــد تعبيــره »ضابــط وابــن ضابــط«، ثــم إنــه اآلن ال يســتطيع أن 
ــةً . ــا طواعي ــى ســنوات حياته ــه أحل ــى أعطت ــورة« الت ــرك »الدكت يت

وشــاملة  كاملــة  صــورة  يرســم  اإلســتراتيجى  تفكيــره  بــدأ  ثــم 
للطريقــة التــى يمكــن بهــا أن تجــرى المواجهــة مــع العــدو، ولــم يكــن 
فــى تصوراتــه يتجاهــل الحقائــق، وإنمــا كانــت الحقائــق أســاس 
تصوراتــه، إلــى جانــب عنصــر المخاطــرة المحســوبة التــى ال غنــى 
عنهــا فــى تقديــرات أى قائــد عســكرى يريــد أن يحــارب بمــا يتوافــر 
لديــه ويجعــل مهمتــه ممكنــة، وليــس القائــد العســكرى الــذى ال يريــد 
أن يحــارب ويطلــب مــا ال يمكــن توفيــره لــه، ويجعــل بالتالــى مهمــة 

غيــره مســتحيلة.
فــى  ونحــن  بنــا  تجمــح  التصــورات  كانــت  كثيــرة  مــرات  وفــى 

العســكرى: بالحــزم  دائمــاً  كلمتــه  وتكــون  معــه،  مناقشــات 
ــا الســادة.. عــودة  Gentlemen, back to reality - أى أيه

إلــى الواقــع.
ثــم جــاءت ظــروف معــارك يونيــو ســنة 1967، وســأحتفظ للتاريــخ 
بتفاصيــل حديثيــن طويليــن مــع عبدالمنعــم ريــاض فــى هــذه الفتــرة:
- أولهمــا جــرى بالتحديــد يــوم 13 مايــو ســنة 1967، وفــى أعقــاب 
العلميــن  معركــة  قائــد  مونتجمــرى  المارشــال  ألقاهــا  محاضــرة 
وقــد حضــرت  العليــا،  العســكرية  ناصــر  أكاديميــة  فــى  الشــهير 
المناســبة مــع مونتجمــرى، ألن األهــرام كان مشــتركاً فــى تنظيــم 
رحلتــه إلــى مصــر، وحضــرت مــا تاهــا مــن مناقشــات اشــترك فيهــا 
عبدالمنعــم ريــاض مــع مونتجمــرى بــذكاء المــع، ولقينــى عبدالمنعــم 

ــى بــاب األكاديميــة وســألنى: ريــاض عل
- إلى أين؟

قلت: عائد إلى األهرام.
قال: أجىء معك إلى هناك وأعطنى فنجان قهوة.

وجلســنا معــاً فــى مكتبــى، وأحسســت أن لديــه شــيئاً يريــد أن 
يقولــه، وبالفعــل كان لديــه شــىء بالــغ الخطــورة يلــح علــى توقعاتــه 
لســير الحــوادث والتطــورات وال يســتطيع - كمــا قــال لــى يومهــا 
- أن يبعــده أو ينســاه. وفــى هــذه الجلســة التــى امتــدت أكثــر مــن 
ســاعة، أشــهد أن مــا ســمعته مــن عبدالمنعــم ريــاض لــم يختلــف إال 
فــى التفاصيــل عــن المجــرى الــذى ســارت فيــه الحــوادث بعــد ذلــك 

إلــى النكســة.

فى الذكرى الـ51 الستشهاده

عبدالمنعم رياض.. القادة يُصنعون وال يولدون

عبدالجواد توفيق

فى تحية عبدالمنعم رياض.. الجنود القدامى ال يموتون 

محمد حسنين هيكل يكتب:



طريقنا.. وهنكمله

تحقيقات  الثالثاء 10 / 03 / 042020

مى الكنانى

علــى بعــد حوالــى 40 كيلومتــًرا مــن مدينــة المنصــورة، تقــع قريــة 
ــدة  »ميــت دمســيس«، التابعــة لمركــز أجــا، بمحافظــة الدقهليــة، البل
الصغيــرة، التــى تخطــف أنظــار الجميــع خــال شــهر أغســطس مــن 
كل عــام، وتســتقبل اآلالف مــن كل حــدب وصــوب للتبــرك واالحتفــال 

بمولــد ابــن خليفــة رســول اللــه محمــد بــن أبــى بكــر.
تجمــع قريــة »ميــت دمســيس«، بيــن الطابــع الروحانــى اإلســامى 
والكنســى، حيــث تضــم مســجد محمــد بــن أبــى بكــر وتجــاوره كنيســة 
»مارجرجــس«، فــى مشــهد تتعانــق خالــه المئذنــة وأبــراج الكنيســة 

فــى تجــٍلّ للوحــدة الوطنيــة.
ويقــع ضريــح محمــد بــن أبــى بكــر فــى الطابــق الثانــى أســفل 
صحــن المســجد، ومســاحته ال تتعــدى المتــر، وهــو عبــارة عــن حفــرة 
عميقــة اكتشــفت فــى 2 فبرايــر عــام 1950، حســب اللوحــة التعريفيــة 
بالمســجد، وبُنــى فوقهــا هيــكل خشــبى بــه عيــن صغيــرة تطــل علــى 
المقبــرة، وتجــاوره صخــرة ضخمــة قيــل بأنهــا تتحــرك خــال حلقــات 

الذكــر.
وجــاء باللوحــة التــى وضعــت فــى مدخــل الضريــح للتعريــف بمحمــد 
بــن أبــى بكــر، أنــه ابــن الخليفــة األول لرســول اللــه أبــى بكــر الصديــق 
وآخــر ابنائــه، ووالدتــه أســماء بنــت عميــس الخشــمعية، التــى تزوجــت 
أبــا بكــر بعــد وفــاة زوجهــا جعفــر الطيــار، ثــم تزوجــت مــن اإلمــام علــى 
بــن أبــى طالــب، وكان ابنهــا مــازال فــى المهــد، وقــال عنــه »كان لــى 

ربيًبــا والبنــى أًخــا، وكنــت لــه والــًدا وأعــده ولــًدا«.
كمــا تــزوج الشــهيد ابــن خليفــة الرســول األكــرم مــن الســيدة عاتكــة 
بنــت زيــد بــن عمــرو بــن نفيــل بــن الخطــاب، وأنجــب القاســم الــذى 
يعــد مــن أعظــم فقهــاء زمانــه، وأحــد فقهــاء المدينــة الســبعة، وكان 
ولًيــا علــى مصــر فــى عهــد علــى بــن أبــى طالــب، لمــدة 5 أشــهر فقــط، 
ثــم استشــهد علــى يــد معاويــة بــن خديــج ســنة 38 هجريــة، وكان 

عمــره 27 عاًمــا.
وحســب الباحــث األثــرى ســامح الزهــار، فإنــه لــم يــرد فــى أى 
مصــدر أو مرجــع تاريــخ محــدد إلنشــاء المســجد، لكــن ذُكــر أنــه 
كان عبــارة عــن زاويــة متهدمــة فــى قريــة ميــت دمســيس، وقــام أحــد 
ــذى  ــاء المســجد ال ــه وبن ــراك، بهدم ــن األت ــه م ــال إن الشراكســة ويق

أصبــح مــن أهــم مســاجد القريــة.
أعمــال  أثنــاء   ،1950 عــام  فــى  اكتشــف  الضريــح  أن  ويضيــف 
الترميــم التــى أجريــت بالتنســيق بيــن وزارة األوقــاف وأهالــى القريــة، 

وتبيــن وجــود المقبــرة ولوحــة خشــبية عليهــا اســم الصحابــى محمــد 
بــن أبــى بكــر الصديــق، ونســب المــكان إليــه.

ويشــير الزهــار إلــى أن قبــر الصحابــى الجليــل يعتبــر مــن األماكــن 
البحــرى  الدقهليــة بشــكل خــاص، والوجــه  فــى محافظــة  القليلــة 
بشــكل عــام، الــذى يجمــع بيــن التراثيــن المــادى والمعنــوى، أى بيــن 
ــه الشــعائر، والعاقــة الروحانيــة  ــا وتقــام ب ــاء الــذى مــازال قائًم البن

ــراث الشــعبى. ــى الت ــه مــن محب ــط المــكان بمريدي ــى ترب الت
ويوضــح أن مئذنــة المســجد يبلــغ ارتفاعهــا 6 أمتــار، وعرضهــا 
ــى  ــًرا، مشــيًرا إل ــغ مســاحة الصحــن 150 مت ــر ونصــف، فيمــا تبل مت
أنــه لــم يــدرج ضمــن عــداد اآلثــار اإلســامية بالدقهليــة حتــى اآلن، 

بســبب مــا طــرأ عليــه مــن تغييــرات أفقدتــه جــزًءا كبيــًرا مــن قيمتــه، 
إثــر الترميمــات العشــوائية التــى جــرت بــه قبــل صــدور قانــون حمايــة 

اآلثــار عــام 1983.
األوليــاء  رفــات  دفــن  يؤكــد  مــا  يوجــد  ال  أنــه  الزهــار  ويوضــح 
لكــن  المســاجد،  فــى أضرحــة  وابنائهــم  الصحابــة  أو  الصالحيــن 
اعتقــاد المواطنيــن وتبركهــم بهــم فــى الشــعائر ســواء الموالــد أو 

الفاطمــى. العصــر  موروثــات  مــن  هــى  القــراءات 
ــر،  ــى بك ــن أب ــا حــول مــكان دفــن محمــد ب ــاك خاف ــد أن هن ويؤك
حيــث يقــال إن الــرأس فقــط دفــن فــى ضريــح ميــت دمســيس، وذلــك 
بعــد المعركــة التــى نشــبت فــى قريــة »المثنــاة« أو »متشــنة« كمــا يطلــق 

عليهــا حالًيــا بمركــز أجــا، والجســد بمحيــط الجامــع األزهــر بجــوار 
آل البيــت.

ومــع حلــول أول مــن أغســطس كل عــام، يتزين المســجد بالمصابيح 
ــوا  ــل، ليطوف ــى الجلي ــدى الصحاب ــوار اســتعداًدا الســتقبال مري واألن
حولــه ويتبركــوا بمثــوى »ربيــب اإلمــام علــى«، فــى احتفــاالت تســتمر 

علــى مــدار 15 يوًمــا.

واليته على مصر
أرســل اإلمــام علــى بــن أبــى طالــب، محمــد بــن أبــى بكــر 
ــاص  ــن الع ــة مــن عمــرو ب ــى مصــر لكــى يأخــذ الوالي إل
ــار  ــن أبــى ســفيان، فث ــة ب الــذى كان مــن أنصــار معاوي
أهــل مصــر بتحريــض مــن عمــرو بــن العــاص علــى 
محمــد بــن أبــى بكــر وانفضــت قواتــه مــن حولــه 
وتركــوه حتــى قتلــه معاويــة بــن خديــج بأمــر مــن 

معاويــة بــن أبــى ســفيان.
وهنــا قــرر اإلمــام علــى بــن أبــى طالــب، كــرم اللــه 
وجهــه، أن يرســل األشــتر النخعــى إلــى مصــر لحســم 
الصــراع الدائــر هنــاك وتســلم زمــام القيــادة بعــد مقتــل 

محمــد بــن أبــى بكــر.
واتفــق ابــن كثيــر والطبــرى أن محمــد بــن أبــى بكــر تطــاول 
علــى معاويــة بــن خديــج، وعمــرو بــن العــاص ومعاويــة بــن أبــى 
ســفيان وهــو مــا أثــار غضــب معاويــة بــن خديــج فقتلــه ثــم وضعــه فــى 

جثــة حمــار وأحرقــه بالنــار.
وعــن ذلــك يقــول ابــن كثيــر فــى كتابــه »البدايــة والنهايــة«: »لمــا بلــغ 
ذلــك عائشــة بنــت أبــى بكــر زوجــة النبــى، جزعــت عليــه جزعــا شــديدا 
ــى  ــت تدعــو عل ــه القاســم، وجعل ــه إليهــا، وكان فيهــم ابن وضمــت عيال
ــر:  ــن األثي ــوات«، بينمــا قــال اب ــر الصل ــن العــاص دب ــة وعمــرو ب معاوي
»انهــزم محمــد ودخــل خربــة، فأخــرج منهــا وقــت، وأحــرق فــى جــوف 
حمــار ميــت،  قيــل قتلــه معاويــة بــن حديــج الســكونى ،  وقيــل قتلــه عمــرو 
بــن العــاص صبــرا«، ولمــا بلــغ عائشــة قتلــه اشــتد عليهــا، وقالــت:  
»كنــت أعــده ولــدا وأخــا«. ومــذ أحــرق لــم تــأكل عائشــة لحمــا مشــويا.

»ميت دمسيس«.. هنا عاش ومات ابن خليفة رسول هللا
 محمد بن أبى بكر الصديق.. والى مصر الذى نجا من فتنة عثمان ليحرق فى مصر

 اآلالف يزورونه سنويًا.. ولغز الصخرة التى تتحرك يوم مولده.. وحقيقة الرأس التائه

 مؤرخ:
الرأس هنا 

والجسد دفن فى 
محيط آل البيت 

بالحسين

ســوف تجــرى االنتخابــات البرلمانيــة فــى نوفمبــر 
ــى،  ــواب الحال ــس الن ــى مجل 2020، ليســدل الســتار عل
الذى شــهد هجوًما شرًســا من المواطنين والسياســيين 
وكذلــك األحــزاب، الســيما أنــه ركــز خــال الســنوات 
األربــع الماضيــة علــى ســن التشــريعات وأخفــق بشــكل 
ملحــوظ فــى دوره الرقابــى علــى الحكومــة، لكنــه دافــع 
عــن نفســه قائــًا إنــه كان مجبــرا علــى هــذا الوضــع فــى 
ظــل الظــروف العصيبــة التــى كانــت تمــر بهــا البــاد 
ــات ودول  ــة جه ــة إرهــاب ومواجه ــن ومحارب ــد ثورتي بع
خارجيــة كانــت تحــاول النيــل مــن اســتقرارها وأمنهــا 
ــة. ــى مؤسســات الدول القومــى وتســتهدف القضــاء عل

لجنــة  رئيــس  أبوشــقة،  الديــن  بهــاء  المستشــار 
النــواب  بمجلــس  والتشــريعية  الدســتورية  الشــؤون 
الحالــى  البرلمــان  أن  أكــد  الوفــد،  حــزب  ورئيــس 

أصــدر قوانيــن لــم يجــرؤ عليهــا مجلــس 
آخــر، لتــرد عليــه بعــض األحــزاب 

بــأن غالبيــة القوانيــن التــى تــم 
ــل البرلمــان  تمريرهــا مــن قب

بهــا  يوجــد  كان  الحالــى 
علــى  والدليــل  عــوار، 
ــا  ــادة مراجعته ــك إع ذل
بعــض  وإدخــال 
عليهــا  التعديــات 
مــرة أخــرى، فــى حيــن 
راح البعــض يؤكــد أن 
هنــاك قوانيــن كارثيــة 

البرلمــان،  أصدرهــا 
قانــون  مقدمتهــا  فــى 

األهليــة. الجمعيــات 
بعــض  حــاورت  »الطريــق« 

رؤســاء األحــزاب، للحديــث عــن 
ــى وتقييمــه مــن  ــواب الحال ــس الن مجل

حيــث األداء، فــى التقريــر التالــى..
قــال أحمــد ســامر، األميــن العــام لحــزب المصرييــن 
األحــرار، إن البرلمــان الحالــى كانــت لديــه الفرصــة 
للممارســة السياســية بشــكل أفضــل مــن ذلــك، كمــا 
كانــت لديــه الفرصــة لتقديــم مشــروعات قوانين أفضل، 
معربـًـا عــن اســتيائه مــن تأكيــد الدكتــور علــى عبدالعــال 
رئيــس مجلــس النــواب، أن البرلمــان الحالــى أصــدر 
كميــة ضخمــة مــن القوانيــن، الســيما أن العبــرة ليســت 
بالكميــة، بــل بمــا تقدمــه هــذه القوانيــن للمواطنيــن 

ــع. ــى أرض الواق عل
وأكــد ســامر، فــى تصريــح خــاص لـ»الطريــق«، أنــه 
مســتاء مــن أداء البرلمــان الحالــى الــذى مــن المفتــرض 
أن يكــون صــوت الشــارع، الفًتــا إلــى أن الشــعب مســتاء 
أيًضــا مــن البرلمــان ولــم يشــعر بوجــود النــواب، بالرغــم 
مــن أن البرلمانــات الســابقة كان للنائــب فيهــا ثقــل وقــوة 
وتأثيــر، موضًحــا أن أداء البرلمــان الحالــى متراجــع 
ــا  ــه ال يتخطــى نســبة الـــ30%، متمنًي ــة، وتقييمــه ل للغاي
أن يطــور ويصلــح مــن أدائــه خــال الفتــرة الوجيــزة 

المتبقيــة لــه.
كانــت  الرجعيــة  القوانيــن  بعــض  أن  إلــى  وأشــار 
تناقــش وتخــرج مــن برلمانييــن مــن المفتــرض أن لهــم 
أن  الرمــوز، مؤكــًدا  إهانــة  قانــون  مثــل  كبيــرا،  ثقــا 
ــى المســتويين  ــدة عل ــن مفي ــى قواني الشــعب بحاجــة إل

واالقتصــادى  االجتماعــى 
وهــذا  الخدمــات،  وكذلــك 
ــن  ــر فــى القواني ــم يتواف ــر ل األم
الحالــى،  البرلمــان  عــن  الصــادرة 
مبدًيــا اعتراضــه علــى قــول الدكتــور علــى 
الحالــى هــو أفضــل  النــواب  بــأن مجلــس  عبدالعــال 
برلمــان فــى تاريــخ الحيــاة النيابيــة فــى مصــر علــى 

عامــا.  150 مــدار 
ولفــت »ســامر«، إلــى أن مصــر كان لديهــا برلمان قوى 
وأنجــز الكثيــر فيمــا قبــل 52 19م وحتــى البرلمانــات 
التــى كان يهيمــن عليهــا الحــزب الوطنــى كانــت جيــدة، 
مؤكــًدا أننــا لدينــا تجــارب برلمانيــة قويــة فــى الســابق 
علــى عكــس البرلمــان الحالــى، مؤكــًدا أنــه ال يرغــب 
ســمع  الجميــع  لكــن  مجحــف،  بشــكل  االنتقــاد  فــى 
كلمــة فــى البرلمــان صادمــة وهــى أن رأس الســلطة 
التشــريعية يقــول: »أنــت جــاى تشــتغل فــى السياســة 
هنــا«، متســائًا: »إذا لــم أتكلــم فــى السياســة تحــت قبــة 

ــم«؟ ــن أتكل البرلمــان أي
وأوضــح أن رئيــس البرلمــان المصــرى هــو الرجــل 
وفــى  الجمهوريــة،  رئيــس  بعــد  الدولــة  فــى  الثانــى 
النهايــة هــو ال ينتقــد الدكتــور علــى عبدالعــال بقــدر 
قائــا  الشــكل،  هــذا  أفــرز  الــذى  لإلطــار  انتقــاده 
»بوضــوح شــديد فإننــا بحاجــة إلــى أن تكــون ممارســات 
األداء للبرلمانييــن بمــن فيهــم رئيــس البرلمــان والــوكاء 
ورؤســاء اللجــان النوعيــة جيــدة«، مؤكــًدا أن الفرصــة 
لتحقيــق هــذا األمــر مازالــت موجــودة، لكــن إذا أجريــت 
قائمــة   %75 بشــكل  المقبلــة  البرلمانيــة  االنتخابــات 

مغلقــة مطلقــة فســيكون البرلمــان فــى 2020 أســوأ مــن 
البرلمــان الحالــى.

وأكــد أميــن المصرييــن األحــرار »أننــا نحتــاج إلــى 10 
ــا يجــب أن نمــر  ــد ألنن ــى برلمــان جي ســنوات لنصــل إل
ــدأ يتعــرف  ــن للممارســة السياســية والشــعب يب بدورتي
الوعــى  أن  الســيما  أفضــل،  بشــكل  شــىء  كل  علــى 
السياســى اليــوم أفضــل مــن العشــر ســنوات الماضيــة«، 
ــة  ــون الخدمــة المدني ــى قان ــه يعتــرض عل ــى أن ــا إل الفًت
حاجتنــا  ظــل  فــى  مؤخــًرا،  البرلمــان  أصــدره  الــذى 
لتقليــص الهيــكل اإلدارى للدولــة والمعانــاة مــن البطالــة 
المقنعــة، بالرغــم مــن تأخــر تمريــره مــن قبــل نــواب 
مهمــا  كان  المضافــة  القيمــة  قانــون  لكــن  البرلمــان، 

للغايــة.
وتابــع »هنــاك مشــروع قانــون جيــد مــن المفتــرض 
أن البرلمــان يجهــزه ويتعلــق بمســألة دمــج االقتصــاد 
غيــر الرســمى فــى االقتصــاد الرســمى ألننــا نتحــدث 
عــن تريليونــات غيــر مرصــودة«، مؤكــًدا أن هنــاك قانونــا 
قانــون  وهــو  البرلمــان،  هــذا  مــن  معيبــا جــدا خــرج 
المدنــى  المجتمــع  ومؤسســات  األهليــة  الجمعيــات 
ــى، بالرغــم مــن  ــص مــن دور المجتمــع المدن ــذى يقل ال
أن الدولــة لــن تقــوم بــكل شــىء ويجــب منــح مســاحة 
للمشــاركة  الفرديــة والمجتمعيــة  للمبــادرات  وفرصــة 
ــن االقتصــادى ورفــع  ــة والتمكي ــة التنمي فــى دعــم عملي

الوعــى.
حــزب  رئيــس  درويــش،  طــارق  قــال  جانبــه،  ومــن 
الحالــى  البرلمــان  أداء  إن  االشــتراكيين،  األحــرار 
ال يتخطــى نســبة  الـــ20%، معربًــا عــن اســتيائه مــن 
الواقعــة التــى تمــت تحــت قبــة البرلمــان عندمــا تــم 

توجيــه االتهــام إلــى أحــد النــواب بأنــه مقصــر لنشــهد 
بعدهــا هجومــا وتراشــقا باأللفــاظ بيــن رئيــس المجلــس 
والنائــب، متعجًبــا مــن رئيــس البرلمــان الــذى يعــرف 
أن النائــب يتاجــر فــى اآلثــار أو مرتكــب جرائــم ولــم 
ــة  ــه األجهــزة المعني يأمــر بإبعــاده مــن البرلمــان وتوجي

بالقبــض عليــه إذا كان األمــر حقيقيــا.
وأكــد »درويــش«، فــى تصريــح خــاص لـ»الطريــق«، 
ــة اإلرهــاب هــى أفضــل التشــريعات  ــن مواجه أن قواني
أنــه  اعتبــار  علــى  الحالــى  البرلمــان  أصدرهــا  التــى 
مــن  بتوجيهــات  إال  مثمــر  آخــر  دور  بــأى  يقــم  لــم 
الرئيــس عبدالفتــاح السيســى، مضيًفــا أنــه هــو مــن 
وإقامــة  الجنيــه  وتحريــر  االقتصــادى  بالتحــرر  وجــه 
المشــروعات االقتصاديــة وعمــل بنيــة تحتيــة، موضًحــا 
أنــه وجــه البرلمــان بعمــل كل هــذه األمــور ليوافــق عليهــا 

المجلــس.
مشــروعات  مــن  الشــديد  اســتيائه  عــن  وأعــرب 
قوانيــن تعديــل مرتبــات ومعاشــات المحافظيــن والنــواب 
أنــت مشــرع جــاى بتســتغل  »يعنــى  والــوزراء، قائــًا: 
لصالــح  القانــون  تعــدل  علشــان  ووظيفتــك  منصبــك 
نفســك والمحافظيــن والــوزراء طيــب فيــن الشــعب مــن 
اللــى أنتــم بتعملــوه ده كلــه«!.. متســائًا: أين التشــريعات 
التــى خدمــت المواطــن الفقيــر وأيــن القوانيــن التــى 

عالجــت أزمــات اقتصاديــة علــى أرض الواقــع؟
وفــى ســياق متصــل، قــال خالــد العطفــى، رئيس حزب 
األمــة، إن دور البرلمــان هــو الرقابــة علــى الحكومــة إلــى 
ــرة جــدا  ــاك إشــكالية كبي ــب ســن التشــريعات وهن جان
لألســف حيــث تتضخــم الــذات لــدى حــزب األغلبيــة وال 
يوجــد فــى مصــر حــزب حاكــم  وال حــزب معــارض، 

الســيما أن الرئيــس مــن يتولــى طبقــا للدســتور تشــكيل 
الحكومــة فأصبــح حــزب األغلبيــة البرلمانيــة »مســتقبل 
ــة، فنجــد أن  ــه دور فــى تشــكيل الحكوم ــس ل وطــن« لي
ــة هــى  مــا حــدث هــو العكــس، أى أن الســلطة التنفيذي
التــى جــاءت بالســلطة التشــريعية ممــا أدى إلــى ضعــف 

الرقابــة وكذلــك ســن التشــريعات.
ــق«، أن  ــح خــاص لـ»الطري وأكــد العطفــى، فــى تصري
لتعديــل  المــرات  مــن  كثيــًرا  أعــاد  الحالــى  البرلمــان 
مــرة أخــرى مثــل  التــى أصدرهــا  التشــريعات  بعــض 
قانــون الجمعيــات األهليــة، مشــيًرا إلــى أن المجلــس 
نشــط بنــاًء علــى توجيهــات الرئيــس السيســى؛ حيــث 
اســتجوابات  أو  إحاطــة  طلبــات  أى  توجــد  ال  كانــت 
إال بعــد طلــب الرئيــس مــن النــواب هــذا األمــر؛ لــذا 
وجدنــا ســيا مــن البيانــات العاجلــة واألســئلة وطلبــات 

اإلحاطــة.
وتابــع: »النــواب كأنهــم يجلســون فــى مدرســة رئيســها 
ناظــر يوجههــم وهــم جالســون علــى المقاعــد لينظــروا 
أمامهــم  الموجــودة  األســئلة  ويــرون  الســبورة  إلــى 
ويجيبــون عليهــا«، مؤكــًدا علــى ضــرورة وجــود أداء فعــال 
لهــم، الســيما أن المجالــس فــى العالــم ال ُيعــرف أداؤهــا 
إال مــن خــال طلبــات اإلحاطــة واالســتجواب والمطالبة 
ــدور  ــك فهــو يشــيد ب بعــزل الحكومــة، وبالرغــم مــن ذل
قويــة  عبــارة  قــال  عندمــا  خاصــة  المجلــس،  رئيــس 
وتهديــدا فــى إحــدى المــرات أثنــاء مناقشــة القوانيــن، 
لعضــو مســتقبل وطــن: »اجلــس فــى مكانــك لــم تعــد 

األوضــاع رخــوة مــرة أخــرى«.
ــارة أســهمت فــى  ــى أن هــذه العب وأشــار العطفــى، إل
عمــل انضبــاط داخــل المجلــس، وذلــك بالرغــم مــن 
أنــه كان أول اختبــار للدكتــور علــى عبدالعــال؛ حيــث 
لكــن  عــام،  كل  للبرلمــان  رئيــس  يوجــد  قديًمــا  كان 
وفًقــا للنصــوص الجديــدة أصبــح كل خمــس ســنوات، 
وهــذا أمــر يجعــل رئيــس المجلــس علــى عاتقــه الكثيــر، 
مطالًبــا بخــروج القوانيــن المنظمــة لانتخابــات الثاثــة 
»النــواب، الشــيوخ، المحليــات« إلــى النــور، مشــيًرا إلــى 
أن الســبب فــى ضعــف أداء المجلــس هــو أن أغلــب 
النــواب قادمــون عــن طريــق القائمــة وليــس لهــم قواعــد 
التــى  العمــارة  أصــوات  علــى  يحصلــوا  ولــم  شــعبية 

يســكنون فيهــا.
وأكــد أن قانــون الجمعيــات األهليــة كان يوجــد بــه 
إشــكالية حــول مصــادر التمويــل األجنبــى؛ حيــث كانــت 
بعــض الجمعيــات تحصــل علــى أمــوال مــن الخــارج دون 
تقنيــن، ومــن الممكــن أن تؤثــر علــى األمــن القومــى 
القوانيــن  كافــة  مثــل  تعديلــه،  تــم  لــذا  المصــرى، 
الصــادرة عــن المجلــس، مشــيًرا إلــى أن القانــون فــى 
انتظــار الائحــة التنفيذيــة لتشــكيل مجالــس إدارات 

الجمعيــات األهليــة فــى مصــر مــرة أخــرى.
ــات  ــون النقاب ــى أن قان وأشــار رئيــس حــزب األمــة إل
قانــون  لهــا  كان  نقابــة  للغايــة، ألن كل  المهنيــة مهــم 
بنقابــة  الخــاص  القانــون  إلــى  وبالنظــر  بهــا،  خــاص 
الصحفييــن نجــد بــه عــوار، ويتبــع االتحــاد االشــتراكى 
والجمهوريــة العربيــة المتحــدة واالنتخابــات تجــرى كل 
عاميــن ومــن ينجــح ال يريــد الخــروج، قائــًا: »قانــون 

نقابــة الصحفييــن أعــور قانــون فــى مصــر«.

1825  يوًما تحت القبة.. كشف حساب البرلمان
 »الجمعيات األهلية ومؤسسات المجتمع المدنى والصحفيين ومعاشات الوزراء«.. قوانين أثارت الغضب

 المصريين األحرار: أداؤه متراجع وال يتخطى نسبة الـ30 %.. وقانون الجمعيات األهلية معيب وقانون القيمة المضافة األفضل

منار مجدى

 األحرار 
االشتراكيين: 

أداؤه ال يتخطى 
الـ20 %.. قوانين 
مواجهة اإلرهاب 

هى األفضل
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تحقيق- فاطمة عاهد

كرامات أبوالريش 
علــى بعــد خطــوات مــن مســجد الســيدة زينــب، تجــد 
ضريحــا مدهونــا بدرجــات اللــون األخضــر، وكتــب علــى 
لوحــة معلقــة بأحــد جدرانــه »مقــام ســيدى أبــى الريــش«، 
منــذ  الســكان  مــن  الكثيــر  وجــود  مــن  الرغــم  وعلــى 
عشــرات الســنين، إال أنهــم ال يعرفــون عنــه أى شــىء.

ُســمى الميــدان الموجــود فيــه الضريــح علــى اســم 
وأصحــاب  الصالحيــن،  كأحــد  لــه  تقديــرا  صاحبــه، 
الســيرة العطــرة، فضــا عــن كــون »ســره باتــع«، وصاحــب 
كرامــات علــى الكثيــر ممــن يلجــأون إليــه، ويعــود الضريــح 
لشــخص صوفــى يدعــى أبــا الريــش األســدى، مــن أوليــاء 

ــه الصالحيــن. الل
أم  اســمها  واحــدة قديمــة  المــكان  ليــه  بنــت  »اللــى 
ــول  ــت بتق ــه، وكان ــة بي ــة قراب ــا صل ــت عنده ــا، وكان الهن
ــا  ــد م ــى بع ــة، حت ــى الحقيق ــى طــول ف ــا بتشــوفه عل إنه
مــات، فعرفــت أنــه مــن أهــل الخطــوة وعملتلــه الضريــح«، 
ــا،  بهــذه الكلمــات بــدأ ســيد أحمــد، صاحــب الـــ60 عاًم

ــكان. ــه عــن الم ــش كام ــة أبوالري وأحــد ســكان منطق
وأضــاف أحمــد، فــى تصريحــات خاصــة لـ»الطريــق«، 
أن الضريــح يقــام لــه مولــد قبــل مولــد الســيدة بيــوم، 
أغلبهــم  لجــوء  بســبب  الكثيــرون،  يعرفــه  ال  والمــكان 
للســيدة زينــب ومســجدها، لكــن ضريــح أبوالريــش يخــرج 
منــه رائحــة طيبــة يــوم إقامــة مولــد لــه، وأحيانــا يســمعون 

صــوت قــرآن يخــرج منــه.
مــن  بالقــرب  أبوالريــش،  مستشــفى  يوجــد  وتابــع: 
الضريــح، وأغلــب المتردديــن عليــه يذهبــون للضريــح 
أوال، ليتمســحوا فيــه، ويأخــذوا بركتــه لشــفاء ذويهــم مــن 
األمــراض، ويقــول أغلبهــم إنهــم يســمعون صــوت قــرآن 

ــن الداخــل. م
العارف بالله »المواردى«

علــى بعــد خطــوات مــن ضريــح أبوالريــش، تصادفــك 
لكــن  أبوالريــش،  بنايــة  تشــبه  أخضــر،  لونهــا  بنايــة 
ملحــق بهــا مبنــى مســتطيل لونــه أصفــر، يشــبه األوراق 
ــذى  القديمــة، وهــو مســجد خــاص بصاحــب المقــام، ال

يدعــى العــارف باللــه محمــد المــواردى.
والعــارف باللــه محمــد المــواردى، هــو الجــد األكبــر 
ــة المــواردى المشــهورة فــى مصــر وســوريا،  ــاء عائل ألبن
يقــال إنــه كان فــى الجزيــرة العربيــة، قبــل أن يأتــى إلــى 
مصــر ويبنــى لــه المســجد الخــاص بــه، حيــث كان يــدرس 
لطابــه ومحبيــه العلــوم الدينيــة والدنيويــة، وبعــد موتــه 

تغيــر المســجد باســمه، وأقيــم لــه ضريــح دفــن فيــه.
للعــارف باللــه، حفيــد اســمه محمــد نخلــة المــواردى، 
وأيًضــا الشــيخ صالــح المــواردى الــذى حفــظ القــرآن 
الكريــم، ثــم كتبــه بخــط يــده، ولــه الكثيــر مــن األوقــاف 
فــى مصــر وســوريا، ويعــد مــن المؤرخيــن المعروفيــن 

قديمــا.
صاحــب  بكرامــات  المنطقــة  أهالــى  يشــهد 
يــا  »شــالله  تواجدهــم  أثنــاء  ويــرددون  الضريــح، 
ــه  ــى أن ــم عل ــد البعــض منه ــوردى«، يؤك ــا م ســيدى ي
تعامــل مــع الضريــح بشــكل ســيئ، وفوجــئ بشــخص 
فــى الحلــم ينهــره بشــدة، ويخبــره بــأال يقتــرب مــن 

ضريحــه، ليســتيقظ الشــخص ويجــد عامــات يــد علــى 
جســده.

سيدى سليمان
ســيدى ســليمان الهاشــمى، مــن أوليــاء اللــه الصالحين، 
صاحــب كرامــات وأفضــال علــى أهــل قريــة برنشــت فــى 
العيــاط، دفــن جســده فــى مقابرهــم، بعدمــا توفــى فــى 
قريتهــم، ألنــه جــاء لنشــر تعاليــم اإلســام، لكــن أهالــى 

البلــدة أقامــوا ضريحــا لــه.
الضريــح،  عــن  المســؤول  فضــل،  كمــال  وأضــاف 
والقائــم علــى خدمتــه، أنــه يوجــد بالداخــل »لفــة« تشــبه 
الــرأس، والمــكان مبــارك، لمجــرد كونــه يخلــد لذكــرى 
رجــل صالــح، عمــل خيــرا طــوال حياتــه، والقــى ربــه وهــو 

ــى طاعــة. عل
علــى  والقائــم  الضريــح،  عــن  المســؤول  وأضــاف 
أنهــم  لـ»الطريــق«،  خاصــة  تصريحــات  فــى  خدمتــه، 
يحيــون ذكــراه كل عــام، بفــرق اإلنشــاد الدينــى، وتوزيــع 
وجبــات مجانيــة علــى الفقــراء والمســاكين، فيمــا يعــرف 

بـ»ليلــة ســيدى ســليمان«.
واختتــم فضــل كامــه: »أبويــا حكــى لــى إن جــده أخبــره 
عــن كرامــات ســيدى ســليمان، اللــى اتســّمت المنطقــة 
كلهــا علــى اســمه، وأنــه كان بيقــدر يعــرف حاجــات كتيــر 

مســتخبية ومحــدش حكاهــا، وكان أحياًنــا بيكــون فــى 
بعديــن  يشــوفوه  ولمــا  اختفــى،  ياقــوه  وفجــأة  مــكان 

ــارك مــا«. ــارة لمــكان مب ــه كان فــى زي يقولهــم إن
المتصوفون

المتصوفــة أكثــر مــن يؤمنــون بقــدرات وكرامــات أهــل 
الخطــوة، ويقولــون إن األقطــاب األربعــة وهــم الرفاعــى 
مــن  والبــدوى  العــراق،  مــن  والجيانــى  الشــام،  مــن 
اليمــن، والدســوقى مــن مصــر، كانــوا مــن أهــل الخطــوة، 
ويرفضــون كل اآلراء التــى تقــول إنهــا مجــرد خرافــة، 
أمــر خــارق  الكرامــة  »إن  بالقــول  ذلــك  ويــردون علــى 
للعــادة يظهــره اللــه تعالــى علــى يــد رجــل صالــح وتنســب 
النبــوة،  بدعــوة  مقرونــة  غيــر  وهــى  لألوليــاء  فقــط 

واألوليــاء«.
سوق ساروجة

يعتقــد شــعب الشــام فــى وجــود أهــل الخطــوة، والدليــل 
علــى ذلــك هــو وجــود عــدد كبيــر مــن القصــص الخاصــة 
بهــم عندهــم،  يحكــون فيهــا عــن كراماتهــم وقدراتهــم 
علــى التنقــل مــن مــكان آلخــر فــى لمــح البصــر، دون 
الحاجــة إلــى أى مــن وســائل المواصــات، علــى الرغــم 
مــن أنهــا حاضــرة وبقــوة فــى الشــام، إال أنهــا قلــت جيــا 
بعــد جيــل، إلــى أن أصبحــت مــن النــوادر التــى تحكــى 
بعــد جيــل قصــة  لألطفــال، وتناقلــت النــاس جيــاً 
ــة، حكاهــا األجــداد والجــدات ألحفادهــم، عــن  غريب
قصــة ســوق »ســاروجة« فــى دمشــق وســبب تســميته 

بذلــك االســم.
والحكايــات دائمــا مــا كانــت تبــدأ بـــ»كان يا مــكان، يا 
ســادة يــا كــرام، وال يحلــى الــكام إال بذكــر النبــى عليــه 
الصــاة والســام، يحكــى أن دمشــق كان بهــا ولــى مــن 
أوليــاء اللــه، كان يســكن ذلــك الحــى، وهبــه اللــه قــدرات 
خارقــة يتميــز بهــا عــن باقــى البشــر، وذلــك بســبب ورعــه 
وتقــواه، وكان يعــرف بأنــه مــن أهــل الخطــوة، فــى أحــد 
األيــام صنعــت أمــه )كبــه لبنيــة( التــى كانــت مــن أكاتــه 
المفضلــة، وكان حينهــا فــى مكــة للحــج، فنادتــه وكان 
بينهمــا تواصــل عــن بعــد، أو مــا يعــرف بقــدرة التخاطــر، 
فقالــت لــه: )طبخــت لــك اليــوم كبــه لبنيــة يــا ابنــى(، 
ليأتيهــا الــرد حاســًما كالتالــى: )إذًا أنــا آٍت إليــِك، إن 
شــاء اللــه يــا أمــى، حتــى آخــذ منهــا نصيبــى وأطعــم 

أصحابــى فــى مكــة«.
ظنــت األم أنهــا فقــط تخيلــت ذلــك ألنهــا تشــتاق إليــه، 
لكــن ومــا هــى اال لحظــات ووجــدت الولــى فــى الشــام 
فــى الحــى الــذى تعيــش فيــه أمــه وأخــذ نصيبــه مــن 
ــاك  ــا هن ــى مكــة وتناوله ــة وعــاد بالباقــى إل ــه اللبني الكب

ــزال ســاخنة. ــه وهــى الت ــع أصحاب م
منــذ ذلــك الوقــت ســمى الحــى بـ»ســاروجة« أى )ســار 
وإجــا( ومــازال بعــض النــاس وباألخــص الكبــار فــى الســن 
يؤمنــون بأنــه ســار عبــر الزمــن بقــدرة قــادر مــن مكــة 
وجــاء إلــى حيــه فــى الشــام ليأخــذ نصيبــه مــن طعــام 
أمــه، وبالمناســبة تــرادف كلمــة )إجــا( باللهجــة الســورية 

أو 
الشــامية كلمــة )أتــى( فــى 
اللغــة العربيــة الفصحــى.

الشعرانى وشيخه
أخبــر الشــيخ عبدالوهــاب 

اإلمــام  واســمه  شــعرانى، 
أبوالمواهــب عبدالوهــب بــن أحمــد 

بــن علــى األنصــارى الشــافعى، الــذى 
ولــد فــى قلقشــندة بمصــر ســنة 898 هـــ وتوفــى 

ســنة 973 هـــ، ويعــرف بالقطــب الربانــى فــى الصوفيــة، 
فــى كتابــه »لواقــح األنــوار فــى طبقــات األخيــار« عــن كــون 

شــيخه علــى الخــواص، مــن أهــل الخطــوة.
كرامــات  عــن  القصــص  بعــض  »الشــعرانى«،  وقــال 
شــيخه علــى الخــواص، فأخبــر عنــه: »كان ال يــراه أحــد 
قــط يصلــى الظهــر فــى جماعــة وال غيرهــا، بــل كان يــرد 
بــاب حانوتــه وقــت األذان فيغيــب ســاعة ال يعــرف أحــد 
إلــى أيــن يذهــب، ثــم فجــأة يخــرج، فذهبــت بعــد وفاتــه 
إلــى الجامــع األبيــض برملــة لــد فــى فلســطين فــى صــاة 
الظهــر، وعندمــا علــم الخــادم فــى الجامــع األبيــض أنــه 
مــن مصــر، قــال لــه إنــه دائًمــا كان يصلــى الظهــر عندهــم 
شــيخ مصــرى، ويدعــى علــى الخــواص، ولــم يتغيــب يوًمــا 
عــن أداء صــاة الظهــر، وهــذا يؤكــد كونــه مــن أهــل 
إلــى أى  الخطــوة الذيــن تطــوى لهــم األرض ليذهبــوا 

مــكان يريدونــه«.
أســتاذ  الشــعرانى،  عبدالوهــاب  الشــيخ  ســأل  وقــد 
الخــواص، قبــل ذلــك عــن أحــوال أهــل الخطــوة مــن 
عــدم  مــع  الخــوارق  لهــم  يظهــر  الذيــن  المتصوفيــن 
صاتهــم وصومهــم، فــرد قائــًا بالنــص: »ليــس أحــد مــن 
ــى ويصــوم  ــف إال وهــو يصل ــل التكلي ــه عق ــه ل ــاء الل أولي
ويقــف علــى الحــدود، ولكــن هــؤالء لهــم أماكــن مخصصــة 
يصلــون فيهــا كجامــع رملــة لــد )الجامــع األبيــض(، وبيــت 
المقــدس )المســجد األقصــى(، وجبــل ق وســد إســكندر 
)الســد المذكــور فــى القــرآن(، الــذى بنــاه ذوالقرنيــن، 

ــن المشــرفة. ــن األماك ــا م وغيره
أفالم هوليوود

ناقشــت أفــام هوليــوود ظاهــرة أهــل الخطــوة، مــن 
ــم أجنبــى يدعــى “jumbers”، وعــرض فــى  خــال فيل
شــهر فبرايــر عــام 2008، وكانــت تــدور أحداثــه حــول 
ــا،  ــال ذاتًي ــه يســتطيع االنتق ــة أن ــل اكتشــف بالصدف طف
دون الحاجــة إلــى وســيلة نقــل، لكنــه يجــد نفســه فــى 
حــرب مــع أشــخاص يريــدون التخلــص منــه، وكان الفيلــم 
ــم، للكاتــب  ــة اســمها نفــس اســم الفيل مأخــوذا مــن رواي

ــد. ســتيفن جول
الخواجة عبدالقادر

خــرج الفنــان يحيــى الفخرانــي، بعمــل درامــى عــن 
أهــل الخطــوة، والــذى تــم اقتباســه عــن قصــة حقيقيــة، 
لمهنــدس ألمانــى، عمــل فــى الســودان، وتعــرف علــى 
نشــاطهم  ويتابــع  يتابعهــم  وظــل  هنــاك،  المســلمين 
وعبادتهــم، إلــى أن دخــل اإلســام بعــد رؤيــة الشــيخ 
عبدالباقــى المكاشــفى، وكان قــادرًا علــى الظهــور وقــت 

احتيــاج الخواجــة إليــه بســرعة البــرق.
التفسير العلمى

قــدرة  درس  مــن  أول  ويعتبــر  مايــرز،  العالــم  قــال 
مــن صــاغ مصطلــح  فــى عــام 1882، وهــو  التخاطــر 
للبحــث  آفاقــا  فتــح  وبهــذا   ،Telepathy التلباثيــة 
والجــدل اليــزال قائًمــا حتــى اآلن، إال أن التخاطــر ال 
يشــترط الزمــان أو المــكان القريــب وال حتــى زمــكان 
ــه  ــى تواصــل روحــى تغذي ــكل شــخصين عل إينشــتاين، ف
العاطفــة والحــب قــد ينشــأ بينهمــا نــوع مــن التخاطــر 

كان ضئيــاً. وإن  حتــى 
وأضــاف أنــه لهــذا تجــد المتحابيــن هــم األكثــر قــدرة 
ــا  ــى التخاطــر، بســبب تآلــف أرواحهــم، كمــا أن خاي عل
المــخ ترســل إشــارات كهربائيــة فيمــا بينهــا، لتولــد مــن 
جانبهــا مجــاال مغناطيســيا دقيقــا للغايــة، فــان العقــل 
ــا(،  ــة اليقظــة يصــدر أشــعة )بيت ــى حال ــون ف ــا يك عندم
وأشــعة )ألفــا( عنــد التأمــل، و)ثيتــا( عنــد االســترخاء 

فــى  و)دلتــا(  الشــديد، 
النــوم العميــق، مــع التطــورات 
األشــعة  وكثــرة  العلميــة 
بأجســامنا  التــى تصطــدم 
اإلنســان  قــدرات  ضعفــت 
قدرتــه  أفقدتــه  بصــورة 
وصــار  التخاطــر  علــى 
نــادرة،  بصــورة  يحــدث 
أغلــب  وبهــذا فســر حــدوث 
فــى  شــخص  تواجــد  مواقــف 
الظواهــر  مــن  وغيــره  مكانيــن، 

الغريبــة.
هــى  التخاطــر  ظاهــرة  تكــن  ولــم 
ففــى شــهر ســبتمبر  األمــر،  تفســر  التــى  الوحيــدة 
عــام 2006 نشــرت مجلــة Nature الشــهيرة دراســة 
أجراهــا بهــا شــهر أرزي وزمــاؤه مــن مستشــفى جامعــة 
جنيــف الكائنــة فــى سويســرا، حيــث حكــى الباحثــون 
وبشــكل غيــر مقصــود نفــس تأثيــرات ظاهــرة الشــبيه 
خــال  مــن   Doppelganger Phenomena
األمــواج  عبــر  مريضــة  لدمــاغ  الكهربائيــة  االســتثارة 
الكهرومغناطيســية وذلــك فــى الجهــة اليســرى لمنطقــة 
وهــى   Temporoparietal Junction تدعــى 
منطقــة مرتبطــة بأخــذ وجهــة نظــر الشــخص اآلخــر.

بيــن مــن  أقــل  أنهــا تنشــط بشــكل  المعــروف  ومــن 
فــى  يعيــش  بمــن  مقارنــة  منعــزل  بشــكل  يعيشــون 
فــى  أشــخاص  صــور  مشــاهدتهم  وعنــد  مجتمعــات، 
وضعيــات غيــر ســعيدة، أحســت المريضــة عنــد التجربــة 
ــه  ــه وقتهــا بكون بوجــود شــخص خلفهــا مباشــرة ووصفت
حــراك،  بــا  واقفــا  الجنــس  مجهــول  صغيــرا  طفــا 

خاصتهــا. يشــبه  وجســمه 
أعــاد مجــرى البحــث تطبيــق االســتثارة الكهربائيــة 
لنفــس المنطقــة فــى دمــاغ المريضــة، بدرجــة أعلــى، 
أحســت المريضــة بوجــود »رجــل« كان يضمهــا بذراعيــه 
عندمــا كانــت جالســة، وعندمــا طلــب مــن المريضــة أن 
تخضــع الختبــار لغــوى مــن خال مجموعــة من البطاقات 
أمامهــا أحســت ثانيــة بوجــود رجــل آخــر يحــاول التدخــل 
فــى االختبــار وكان إلــى يمينهــا لحظــة تطبيــق االســتثارة 
الكهربائيــة مــرة أخــرى، وقالــت المريضــة للباحثيــن: 

ــى أن أقرأهــا«. ــد أن يأخــذ البطاقــة وال يريدن »يري
ــون لنتيجــة وهــى أن الســر وراء  ــذا توصــل الباحث وبه
 Temporoparietelالشــعور بشــبيه هــو فشــل منطقــة
Junction فــى القيــام بوظيفتهــا بــدالً مــن التفســير 

ــة. ــق بأوهــام ذاتي النفســى التقليــدى المتعل
األوهام الذاتية

جمــال  الدكتــور  النفســى،  الطــب  استشــارى  قــال 
فرويــز، إن األوهــام الذاتيــة هــى التــى تتســبب فــى رؤيــة 
المصرييــن لضــوء ســاطع فــى األضرحــة، وســماعهم 

لبعــض األصــوات التــى تقــرأ القــرآن.
وأضــاف استشــارى الطــب النفســى فــى تصريحــات 
خاصــة لـ»الطريــق«، أن الشــعب المصــرى يصــدق فــى 
الخرافــات بشــكل كبيــر، وهــذا يســاعد علــى انتشــار 
تكــون  وأحيانــا  بداخلــه،  وتعزيزهــا  الذاتيــة،  األوهــام 

إلثــارة نفســه.
مــن جهتــه، يقــول أميــن دار اإلفتــاء، الدكتــور أحمــد 
ممــدوح، إن هنــاك عاقــة اتحــاد بيــن النبــوة والمعجــزة، 
وهــذا ألن حقيقــة النبــوة كونهــا أمــرا خارقــا للعــادة، 
يأتــى  أن  فيجــب  العاديــة،  بالقوانيــن  تصطــدم  ألنهــا 
النبــى بأمــر خــارق حتــى يســتطيع إثبــات نبوتــه، ويحمــل 
العقــل الســوى علــى تصديقــه، وهــذا األمــر الخــارق هــو 

المعجــزة.
ــان  ــة خارقت ــدوح«، أن المعجــزة والكرام وأضــاف »مم
للعــادة، ولكــن هنــاك فــارق بينهمــا، وهــو أن المعجــزة 
تظهــر علــى يــد النبــى، أمــا الكرامــة فتظهــر علــى يــد 
اللــه  عبــاد  مــن  األوليــاء  أو  الصالحيــن،  اللــه  أوليــاء 
الصالحيــن، واألوليــاء تتمثــل كراماتهــم فــى التأثيــرات 
التــى يجعلهــم اللــه ســببا فيهــا، علــى خــاف العــادة، 
لكــن االنتقــال بالزمــن ليــس مــن ضمنهــا، فأهــل الخطــوة 

صالحــون، لكــن ال ينتقلــون بالزمــن.

 »نور ينبعث

من األضرحة وقراءة 

قرآن«.. جيران 

األضرحة يحكون عن 

كرامات أصحابها

أهل الخطوة أو أصحاب الخطوة – حسب مريديهم ومؤيديهم-، هم أناس يمتلكون قدرات خارقة، 
تمكنهم من تقليل المسافات، وال يفرق معهم المكان الُمراد الذهاب إليه، فقط عليهم أن يغمضوا 
أعينهم ويفكروا فى ذلك المكان، ليجدوا أنفسهم واقفين على أرضه، لذلك يظهرون فى أكثر من 

مكان فى وقت واحد.
»شفنا نور فى ضريحه، بنشوفه فى الحقيقة، دا راجل بركة، إحنا بنيجى نتبرك بيه«، 
جمل قالها ساكنو األماكن القريبة من أضرحة أولياء الله الصالحين، لوصف معجزاتهم، 

على الرغم من أن كل ما يتبقى منهم هو السيرة.

أهل الخطوة
مسافرون عبر الزمن

 حقيقة ظهور أشخاص فى أماكن مختلفة بنفس 

الوقت   األزهر: هناك فارق بين المعجزة والكرامة 
و»مفيش حاجة اسمها انتقال عبر الزمن«

 دراسة كندية: 
خلل فى تأثير 

اإلشارات الكهربائية 
فى الدماغ يسبب 
الشعور بوجود 

أشخاص من الماضى

 هوليوود 
وثقت الظاهرة 

 ..»Jumbers« فى
وردت عليها الدراما 

المصرية بـ»الخواجة 
عبدالقادر«



طريقنا.. وهنكمله

الحريف  الثالثاء 10 / 03 / 062020

إبراهيم سعد

يخــوض المنتخــب األول لكــرة القــدم بقيــادة حســام 
ضمــن  توجــو  أمــام  هامتيــن  مواجهتيــن  البــدرى، 
تصفيــات أمــم إفريقيــا المقــرر اقامتها فــى الكاميرون 
المواجهتيــن  فــى  للفــوز  الفراعنــة  ويســعى   ،٢٠٢١
وتعويــض اإلخفــاق فــى الجولتيــن الســابقتين أمــام كل 

ــا وجــزر القمــر. مــن كيني
عــن  اآلن  حتــى  المنتخــب  مســؤولو  يعلــن  ولــم 
المالمــح األوليــة للقائمــة المنتظــرة، إال أنــه أصبــح 
مــن المؤكــد غيــاب كل مــن رمضــان صبحــى لإلصابــة 
ومحمــود عبدالمنعــم كهربــا بســبب اإليقــاف علــى 
خلفيــة أحــداث مبــاراة الســوبر المصــرى التــى جمعــت 

األهلــى والزمالــك.
ودارت العديــد مــن التســاؤالت حــول تعامــل البــدرى 
مــع العبــى القطبيــن فــى التجمــع األول بعــد أحــداث 
الســوبر المؤســفة، ومــاذا عــن أزمــة الظهيــر األيســر 
األقــرب  والالعبــون  المنتخــب؟  منهــا  يعانــى  التــى 
فــى  البــدرى  حســام  ســيلعب  وكيــف  لالنضمــام؟ 

المبــاراة المقبلــة بعــد التعــادل فــى أول جولتيــن؟
وأكثــر  التســاؤالت  هــذه  »الطريــق« طرحــت كل 

مــدرب  الســيد  مــع ضيــاء  فــى حــوار مطــول 
المنتخــب الوطنــى الســابق، لمعرفــة رأيــه فــى 

مواجهــات الفراعنــة القادمــة.. فإلــى نــص 
الحــوار..

ــف يتعامــل حســام  ــة.. كي * فــي البداي
البــدرى مــع العبــى القطبيــن بعــد أحــداث 

الســوبر المصــرى؟
»اللــه يكــون فــى عــون حســام البــدرى، 

المفتــرض أن هــذا المعســكر يكــون فنيــا 
فقــط، علشــان كــدة الزم يعمــل جلســات مــع 

الالعبيــن، والزم الخالفــات والــكالم يخلصــوا 
قبــل دخــول المعســكر علشــان التركيــز يكــون فــى 

الفنيــات فقــط«.
ــا  ــركات عــن خــروج كهرب ــد ب ــح محم ــد تصري * بع
مــن حســابات البــدرى.. هــل أزمــة الســوبر ســتؤثر 

علــى اختيــارات حســام البــدرى؟
»بالفعــل، وهــو مضطــر يعمــل كــدة علشــان يخلــى 
جــو المعســكر أهــدى، لكــن فــى نفــس الوقــت هــو 
بيخســر العــب محتاجــه فنًيــا وهــذا مــا يمثــل األزمــة«.

ــة مــن الناحيــة  * كيــف تــرى مواجهــة توجــو المقبل
الفنيــة بعــد التعــادل أمــام كينيــا وجــزر القمــر؟

كانــت  اللــى  الفنيــة  المشــاكل  أغلــب  أن  »أعتقــد 
موجــودة  هتكــون  مــش  جولتيــن،  أول  فــى  موجــودة 
بســبب اســتمرار اللعــب ومفيــش توقــف فــى الــدورى، 
فمــن الناحيــة الفنيــة األمــور هتكــون أســهل، وفرصــة 
مصــر فــى الفــوز فــى المباراتيــن كبيــرة جــدا، وأتوقــع 
هنكســب وبســكور، لكــن الزم نتعلــم مــن المباراتيــن 
الســابقتين وال نســتهين بتوجــو، احنــا اتعادلنــا مــع 

القمــر  جــزر  منتخــب 
وهــو اســًما وتاريًخــا أقــل 

مــن مصــر.
ــح البــدرى  * هــل تتفــق مــع تصري
الســابق بــأن الــدورى لــم يفــرز عناصــر جديــدة يمكــن 

االعتمــاد عليهــا فــى المنتخــب؟
»بالتأكيــد هــو أدرى بالعناصــر القــادرة علــى تنفيــذ 
ــازه  ــة هــو وجه ــق الحري ــه مطل ــب، ول ــى الملع ــره ف فك
المعــاون فــى االختيــار، لكــن الــدورى المصــرى فيــه 
والزمالــك،  األهلــى  إطــار  خــارج  جيــدون  العبــون 
االختيــارات الفنيــة بقــت أوســع بســبب اســتمرار بطولة 

الــدورى، ولعــب االنديــة فــى البطــوالت القاريــة«.
* مــن وجهــة نظــرك مــن هــم الحــراس األقــرب 

توجــو؟ مبــاراة  لقائمــة  لالنضمــام 
هنــاك الكثيــر مــن الحــراس المميزيــن فــى الــدورى 
الشــناوى،  محمــد  أن  أعتقــد  لكــن  الموســم،  هــذا 
علــى  األقــرب  ســليمان  والمهــدى  أبوجبــل،  محمــد 
ــاظ  ــرة والحف ــرة االخي ــوه خــالل الفت ــا قدم ــار م اعتب

علــى مســتواهم بشــكل كبيــر.

ــرة األخيــرة مــن مركــز  * عانــى المنتخــب فــى الفت
خــالل  مميــزا  تــرى العبــا  فهــل  األيســر..  الظهيــر 

الموســم الحالــى يمكــن انضمامــه للمنتخــب؟
هــذا  مــن  تعانــى  األخيــرة  الفتــرة  فــى  مصــر 

المركــز داخــل الملعــب، ومــع احترامــي للجميــع، ال 
ــدورى  ــزة فــى ال ــر أيســر بمواصفــات ممي يوجــد ظهي
ــزارة أو  ــا بغ ــع أهداًف المصــرى، فــال يوجــد مــن يصن
يشــارك فــى تســجيل األهــداف، ســوى التونســى علــى 

معلــول.
*ومــن األجــدر بقيــادة خــط هجــوم المنتخــب خــالل 

الفتــرة القادمة؟
»مصطفــى محمــد مهاجــم الزمالــك يقدم مســتويات 
رائعــة منــذ بطولــة األمــم اإلفريقيــة تحــت٢3 ســنة، 
ــه  ــع فريق ــدة م ــة جي ــش حال ــوكا يعي ــد حســن ك وأحم
مــع  الجايــة  الفتــرة  موجــود  يكــون  والزم  اليونانــى، 
المنتخــب، لكــن البــد أن يعقــد حســام البــدرى جلســة 
مــع الالعــب قبــل بدايــة المعســكر لتهيئتــه نفســًيا 

ــه«. ــى المنتخــب عــن فريق ــن مســتواه ف بســبب تباي
*مــا توقعاتــك الختيــارات البــدرى لقائمــة مباراتــى 

توجــو المقبلتيــن؟
أرى أن االختيــارات ســتكون أكبــر أمــام البــدرى عــن 
المباريــات الســابقة، بســبب انتظــام البطولــة المحلية، 
ــه فــى أحمــد فتحــى  ــى أتوقــع أن تنحصــر خيارات لكن
ومحمــد هانــى فــى الظهيــر األيمــن، أيمــن أشــرف 
أيســر،  كظهيــر  بيراميــدز  العــب  حمــدى  ومحمــد 
وبالطبــع طــارق حامــد وعمــرو الســولية فــى وســط 
الملعــب، وأتوقــع انضمــام عبداللـــه الســعيد بعــد حــل 
أزمــة العبــى بيراميــدز، ومحمــود عــالء، رامــى ربيعــة، 
ياســر إبراهيــم، محمــود الونــش فــى قلــب الدفــاع 

باإلضافــة ألحمــد حجــازى.
اســم  مــن  أكثــر  هنالــك  الهجــوم،  مســتوى  وعلــى 
مميــز فــى الفتــرة األخيــرة مثــل يوســف أوبامــا وأحمــد 
ســيد زيــزو العبــى الزمالــك، وحســين الشــحات العــب 

ــى. األهل
* هــل تتوقــع اعتمــاد حســام البــدرى علــى عــدد مــن 
العبــى المنتخــب األولمبــى، بعــد تألقهــم فــى بطولــة 

أمــم إفريقيــا تحــت ٢3 ســنة؟
أعتقــد أن األقــرب للدخــول فــى القائمــة مصطفــى 
محمــد العــب الزمالــك، بســبب مشــاركته مــع الفريــق 
بعــد البطولــة، ومــن الممكــن أن يكــون أحمــد ياســر 
أبوالفتــوح ظهيــر  ريــان ضمــن االختيــارات وأحمــد 
ســموحة، وبالتأكيــد رمضــان صبحــى كان مــن أول 
ــاب معظــم  ــه، لكــن غي ــة جاهزيت ــن فــى حال المنضمي
الالعبيــن عــن المشــاركة مــع أنديتهــم ســيقلل مــن 

فــرص انضمامهــم. 
* مــا ردك علــى طلــب أحمــد شــوبير بضــرورة تقليل 
ــاد  ــد اعتم ــدورى، بع ــى ال ــب ف ــن األجان عــدد الالعبي
األهلــى والزمالــك بصــورة كبيــرة عليهــم واالعتمــاد 

ــر لمصلحــة المنتخــب؟ ــن بصــورة أكب ــى المحليي عل
»دا كالم فاضــى، فــى العبيــن متألقيــن فــى األهلــى 
والزمالــك زى عمــرو الســولية وأحمــد فتحــى وطــارق 
حامــد، ودول مــن القــوام األساســى للمنتخــب، لكــن 
مميزيــن  محترفيــن  العبيــن  وجــود  العكــس  علــى 
فــى  ويصــب  أقــوى  تكــون  البطولــة  أن  هيســاعد 

المنتخــب«. مصلحــة 

حوار- إيمان محمود

عــاد فريــق الكــرة األول بنــادى الزمالــك 
االنتصــارات  وذاكــرة  التتويــج،  لمنصــات 
فبرايــر  شــهر  خــالل  اســتطاع  بعدمــا 
ــة كأس الســوبر  المنقضــى التتويــج ببطول

الترجــى  حســاب  علــى  اإلفريقــى، 
ثــم  التونســى بثالثــة أهــداف، 

المحلــى  بالســوبر  الفــوز 
غريمــه  علــى  متغلًبــا 
التقليــدى النــادى األهلــى 
المعانــاة  بــركالت 

. جيحيــة لتر ا
الفريــق  وواصــل 

صوالتــه وجوالتــه بفبرايــر 
األبيــض ليتغلــب مــن جديــد 

ــة  ــى الترجــى التونســى بثالث عل
مــن  معمقــا  هــدف  مقابــل  أهــداف 

جــراح بطــل إفريقيــا العاميــن الماضييــن.
عبدالحميــد  جمــال  الرباعــى  تحــدث 
نبيــه  وأســامة  عبداللطيــف  وحســين 
عــن  »الطريــق«  لجريــدة  يكــن  وهشــام 
لقبــة  الزمالــك  تحقيــق  وراء  األســباب 

الســوبر.
مهاجــم  عبدالحميــد  جمــال  يقــول 
الزمالــك  فــوز  إن  الســابق،  الزمالــك 
ليــس بانتفاضــة مفاجئــة ولكــن الفريــق 
كان قــد ســبق لــه التتويــج ببطولــة كأس 
مصــر وقبلهــا بطولــة الســوبر المصــرى 
مــا  أن  إال  والكونفدراليــة،  الســعودى 
بالمســتوى  طبيعــى  هبــوط  هــو  حــدث 
نتيجــة اإلرهــاق وتراكــم المشــاكل الماديــة 
واإلداريــة، وأن مــا حــدث هــو أمــر معتــاد 
فــوز الفريــق ببطولتــى الســوبر فمــا حــدث 
علــى  فقــط  أثــرت  ماديــة  مشــاكل  مــن 
الالعبيــن وهــو أمــر متوقــع ألى شــخص 

يعمــل دون وجــود أجــر فهــو حــق طبيعــى 
وهــم العبــون مميــزون ولديهــم اإلصــرار 

الدائــم. والفــوز  المكســب  علــى 
وأضــاف قائــد منتخــب مصــر الســابق 
أن باتريــس كارتيــرون المديــر الفنــى 
لتتويــج  العوامــل  أحــد  كان 
بصمتــه،  لوجــود  الفريــق 
حتــى اآلن علــى الالعبيــن 
للخصــم  واحترامــه 
وقــادر أن يســيطر علــى 
كانــت  لــو  الالعبيــن 

مشــاكل. أيــة  هنــاك 
جمــال  وأنهــى 
عبدالحميــد كالمــه »أتمنــى 
نــادى الزمالــك وأن مــن  فــوز 
أهــداف  ســتة  تســجيل  اســتطاع 
القــدرة  لديــه  بالتأكيــد  لقاءيــن  خــالل 
علــى التســجيل فــى مبــاراة الجمعــة وعلــى 
خــالل  متــوازن  بشــكل  اللعــب  الفريــق 

اإليــاب«. مواجهــة 
أسامة نبيه

نجــم  نبيــه  أســامة  قــال 
إن  الســابق:  الزمالــك 
مــن  الفنــى  االســتقرار 
باتريــس  وجــود  خــالل 
كارتيــرون المديــر الفنــى 
للفريــق باإلضافــة للهدوء 

ــى  اإلدارى والمســتوى الفن
ــرز عوامــل  ــى، هــى أب والبدن

ببطولتــى كأس  الفريــق  تتويــج 
والمحلــى. اإلفريقــى  الســوبر 

ــق يســتطيع الفــوز  ــه: الفري وأضــاف نبي
ــا حــال اســتمرار  بالبطــوالت القادمــة كله
ــق  ــة وينقــص الفري ــل الحالي ــر العوام تواف

حاليــا فقــط بطولــة دورى أبطــال إفريقيــا، 
وعــن الــدورى المصــرى فهــو بعيــد عنــا.

ــى مــدرب منتخــب مصــر الســابق:  وأنه
لــو حقــق شــوطا أول  أتوقــع أن الفريــق 

ــاب يســتطيع  ــاراة اإلي جيــدا خــالل مب
الثانــى،  الشــوط  يحســم  أن 

لالعبيــن  أقــول  وأحــب 
بالبطــوالت  التتويــج  بــأن 
واالنتصــار هــو مــا يتذكــره 
التاريــخ وإن كانــت لديكــم 
تاريــخ  بتســطير  الرغبــة 
بالبطــوالت  ألنفســكم 

الفرصــة  المــال،  وليــس 
انتصــروا. لذلــك  لديكــم 

حسين عبداللطيف
ــم  ــف: ال أعل ــال حســين عبداللطي ق

ــر  ــك هــو أم ــادى الزمال ســبب ســؤالك فن
طبيعــى أن يحقــق البطــوالت، فــال يعنــى 
أال  المحلــى  بالــدورى  مســتواه  هبــوط 
نــاد  إنــه  حيــث  بطــوالت،  يحقــق 
قــادر علــى إظهــار شــخصيته 
ــد  ــة خــالل المواعي الحقيقي

الكبــرى.
العــب  وأضــاف 
الســابق:  الزمالــك 
كارتيــرون هــو عامــل مــن 
عوامــل أخــرى أدت لفــوز 
الفريــق ببطولتــى الســوبر 
ولدينــا  واإلفريقــى  المحلــى 
العبــون مميــزون وأمــر طبيعــى 
أن يكــون الفــوز لنــا فالســبب األصلــى 
هــو الجماهيــر وإدارة النــادى بتوفيرهــا 
عناصــر مثــل أشــرف بــن شــرقى وأوناجــم 
وأبوجبــل ومصطفــى محمــد، فهــم العمــود 

للفريــق. الفقــرى 
علــى  عبداللطيــف:  حســين  واختتــم 
الفريــق اللعــب بشــكل جيــد خــالل مبــاراة 
ــدى توقــع،  ــاب أمــام الترجــى وليــس ل اإلي
نتيجتــى  أن  معرفــة  علينــا  أنــه  إال 
والزمالــك  األهلــى  مبــاراة 
فلقــاءات  مطمئنــة،  غيــر 
اإليــاب ال تقبــل القســمة 
أن  ويجــب  اثنيــن  علــى 
يكــون الزمالــك مبــادرا 
بالهجــوم وليــس هــو رد 

الفعــل.
هشام يكن

قــال هشــام يكــن مدافــع 
الزمالــك الســابق: إن الفريــق 
األفضــل  كان  ألنــه  الفــوز  اســتحق 
ــق  ــام لتحقي ــاألداء والشــكل الع واألجــدر ب
واإلفريقــى،  المحلــى  الســوبر  لقبــى 

األحــق. ألننــا  كرمنــا  ربنــا  والحمدللــه 
وشــدد هشــام يكــن: الدعــم الجماهيــرى 
والدفعــة الكبيــرة، التــى وجدهــا الفريــق 
فرقــت كثيــرا مــع الالعبيــن لعــودة الــروح 
واألداء بشــكل قــوى، بعدمــا وجــد الفريــق 
أن هنــاك مســؤولية كبيــرة علــى عاتقــه 
فــى  المتواصــل،  التشــجيع  خــالل  مــن 
مبــاراة الســوبر اإلفريقــى وهــو مــا ســاعد 
الفتــرة  خــالل  حــدث  مــا  كل  بتحقيــق 

الماضيــة.
الســابق:  مصــر  منتخــب  نجــم  وأنهــى 
صعبــة  تكــون  ســوف  اإليــاب،  مبــاراة 
ونتيجتهــا لــن تخــرج عــن هــدف أو اثنيــن.

 استبعاد كهربا
من المنتخب منطقى

 ال يوجد ظهير أيسر مميز 
فى الدورى

 مصطفى محمد وكوكا 
األجدر لقيادة خط الهجوم

ضياء السيد:

  تصريحات 
شوبير عن

األجانب »كالم 
فاضى«

 هناك
الكثير من الحراس

المميزين فى الدورى
هذا الموسم

انتفاضة فبراير.. نجوم الزمالك يكشفون أسباب الصحوة البيضاء 
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طاهر محمد

العالــم علــى مشــارف االنتهــاء، المالعــب فارغــة مــن 
الجماهيــر، فيــروس »كورونــا« ينتشــر أســرع مــن أى 
وقــِت مضــى، ليصبــح أكثــر األمــراض المثيــرة للقلق فى 
العالــم، وعلــى إثرهــا تــم تأجيــل وإلغــاء وتجميــد الكثيــر 
مــن األحــداث واألنشــطة الرياضيــة حــول العالــم، خوًفــا 

مــن زيــادة معــدل انتشــاره بيــن الجماهيــر.
كورونا يتسبب فى تأجيل المباريات اإليطالية

القــدم،  لكــرة  اإليطالــى  الــدورى  رابطــة  قــررت 
تأجيــل بعــض مــن مباريــات »الكالتشــيو«، التــى كان 
مــن المقــرر لهــا إقامتهــا بــدون جمهــور بســبب الخــوف 
مــن انتشــار فيــروس »كورونــا«، ولكــن انتهــى المطــاف 
بتأجيــل خمســة لقــاءات، مــن بينهــا »كالســيكو إيطاليــا« 
بيــن يوفنتــوس وإنترميالنــو، وذلــك علــى أن تقــام هــذه 

ــل. ــو المقب ــوم 13 ماي ــات ي المباري
وكان االتحــاد اإليطالــى لكــرة القــدم، قــد أعلــن فــى 
وقــت ســابق إقامــة عــدد مــن المباريــات بمنافســات 

الــدورى اإليطالــى بــدون جماهيــر.
وبحســب صحيفــة »ســكاى ســبورت«، فــإن الحكومــة 
اإليطاليــة، قــررت إقامــة جميــع األنشــطة الرياضيــة 
بمــا فيهــا الــدورى اإليطالــى، دون جمهــور وذلــك حتــى 

يــوم 3 إبريــل المقبــل.
وفــى جانــب آخــر، أعلــن االتحــاد األوروبــى لكــرة 
فيمــا  االحتمــاالت  يــدرس  أنــه  »اليويفــا«،  القــدم 
ــاب  ــون، فــى إي ــره لي ــوس مــع نظي ــاراة يوفنت يخــص مب
دورى أبطــال أوروبــا، منهــا عــدم حضــور الجماهيــر أو 
نقــل المبــاراة إلــى جنــوب إيطاليــا، باعتبــار أن مدينــة 
»تورينــو« مــن ضمــن المناطــق التــى ســجلت عــدًدا مــن 

اإلصابــات بفيــروس كورونــا.
ــة  ــة إصاب ــا، قــد ســجلت 1577 حال ــر أن إيطالي يذك
ــا، و34 حالــة وفــاة، وذلــك بحســب مــا  بفيــروس كورون
ــى. ــو بوريلل ــة الدفــاع المدنــى إنجيل ــه رئيــس هيئ أعلن

وتعتبــر إيطاليــا أكثــر دول قــارة أوروبــا، تســجياًل 
المســتجد  كورونــا  بفيــروس  اإلصابــة  لحــاالت 

.»19 »كوفيــد-
كورونا يصيب العبى فريق يوفنتوس

ــى، باكتشــاف ثــالث  ــوس اإليطال ــق يوفنت تفاجــأ فري
حــاالت إصابــة مؤكــدة بفيــروس »كورونــا«، مــن العبــى 
فريــق الشــباب ومدربهــم الخــاص بالنــادى تحــت 23 

عامــا.
وقــررت إدارة فريــق يوفنتــوس، وضــع كل أعضــاء 
ــد الحجــر الصحــى؛ بســبب  ــا قي ــق تحــت 23 عاًم فري
مخــاوف مــن تفشــى فيــروس »كورونــا«، هــو مــا أثــار 
حالــة مــن الهلــع فــى المشــهد الرياضــى فــى إيطاليــا.

»فيفا« يخشى تأجيل يورو 2020
أعلــن السويســرى جيانــى إنفانتينــو، رئيــس االتحــاد 
ــة  ــات الدولي ــا«، أن المباري ــى لكــرة القــدم »الفيف الدول
التــى ســتقام فــى شــهر مــارس الجــارى، ســتكون مهــددة 

بســبب فيــروس كورونــا.
وقــال إنفانتينــو، إنــه لــن يســتبعد تأجيــل بطولــة كأس 
فيــروس  انتشــار  حــال  فــى   ،2020 األوروبيــة  األمــم 
كورونــا، مؤكــًدا أنــه ال يتمنــى أن يتوغــل هــذا الفيــروس 
أكثــر مــن ذلــك لكيــال يتســبب فــى إيقــاف المنافســات 

الكبــرى.
وأضــاف جيانــى: حيــاة النــاس أهــم بكثيــر مــن أى 
مبــاراة لكــرة القــدم، الصحــة فــوق كل شــىء.. نحــن 
نراقــب الوضــع عــن كثــب، ونتمنــى أن يتراجــع الفيــروس 

بــداًل مــن انتشــاره فــى مختلــف أرجــاء العالــم«.
بالذكــر أن بطولــة كأس األمــم األوروبيــة  الجديــر 

2020، مــن المقــرر 
لهــا أن تنطلــق فــى 12 

حيــث  المقبــل،  يونيــو  مــن 
ســتقام فــى 12 مدينــة فــى 12 دولــة 

العجــوز. بالقــارة  مختلفــة 
إيقاف األنشطة الرياضية بالكامل فى المغرب

أعلنــت وكالــة المغــرب العربــى لألنبــاء، عــن تأجيــل 
جميــع األحــداث الرياضيــة فــى المغــرب، وذلــك بســبب 

مخــاوف مــن انتشــار وتفشــى فيــروس »كورونــا«.
شــخًصا   25 هنــاك  أن  المغــرب  دولــة  وأعلنــت 
خضعــوا للكشــف الطبــى بســبب االشــتباه بإصابتهــم 
إصابــة  حالــة  أول  منهــم  ســجلت  كورونــا،  بفيــروس 

»كوفيــد-19«. المســتجد  بالفيــروس 
ــادة، إن هــذه  ــة للقي ــة المغربي ــة الوطني ــت اللجن وقال
الرياضيــة  التظاهــرات  تأجيــل  فــى  تتمثــل  التدابيــر 
المكثفــة،  التجمعــات  وإلغــاء  بالمغــرب،  المبرمجــة 
وتدبيــر الرحــالت مــن وإلــى الــدول التــى تعــرف تفشــيا 
ــاء، ودعــوة جميــع المســافرين العائديــن مــن هــذه  للوب
البلــدان لتجنــب ارتيــاد أماكــن التجمعــات المكثفــة، 
 14 طــوال  يومــى  بشــكل  حرارتهــم  درجــة  ومراقبــة 
يومــا، واللجــوء إلــى إحــدى الوحــدات الصحيــة فــور 
ظهــور أدنــى عــرض للمــرض، مشــيًرا إلــى أنــه فضــال 
ــم اعتمادهــا، فــإن  ــى قــد يت ــة الت عــن إجــراءات الوقاي
»المســاهمة القويــة« للمواطنــات والمواطنيــن مطلوبــة، 
عبــر احتــرام المعاييــر العامــة للســالمة الصحيــة التــى 

تحــث عليهــا وزارة الصحــة.

تأجيل منافسات الدورى السويسرى لكرة 
القدم

أعلنــت رابطــة الــدورى السويســرى لكــرة  القــدم، 
 23 يــوم  حتــى  العــام،  الــدورى  بطولــة  تأجيــل  عــن 
مــارس الحالــى علــى أقــل تقديــر، وذلــك بســبب انتشــار 

المســتجد »كوفيــد-19«. فيــروس كورونــا 
وكانــت رابطــة الــدورى السويســرى، قــد اقترحــت 
علــى األنديــة لعــب المباريــات بــدون جمهــور، لكــن تــم 

ــب. رفــض الطل
وألغــت رابطــة الــدورى السويســرى، جميــع المباريات 
فــى بطولــة الــدورى العــام، بالدرجتيــن األولــى والثانيــة، 
حتــى فتــرة المباريــات الدوليــة فــى نهايــة مــارس، كمــا 

منعــت أيًضــا إقامــة أى أحــداث كبيــرة يتواجــد فيهــا 
أكثــر مــن ألــف شــخص، حتــى يــوم 15 مــارس خوفــا مــن 
ــة  ــور 20 حال ــد ظه ــك بع ــا، وذل ــروس كورون انتشــار في

مؤكــدة علــى األقــل مصابــة بالفيــروس.
وقالــت رابطــة الــدورى السويســرى فــى بيــان لهــا، 
بــدون  الــدورى  مباريــات  إقامــة  مناقشــة  تمــت  إنــه 
ــة  ــك ألســباب مالي ــة رفضــت ذل ــن األندي ــر، لك جماهي
وتســويقية، وأيضــا لوجــود مواعيــد بديلــة يمكــن إقامــة 

المباريــات خاللهــا.
كورونا يهدد إقامة األلعاب األولمبية بطوكيو

تــدرس اللجنــة المنظمــة ألولمبيــاد طوكيــو 2020، 
فــى  المقــّررة  إقامــة دورة األلعــاب األولمبيــة،  إلغــاء 
يوليــو المقبــل، وذلــك فــى حــال تفشــى وانتشــار فيروس 
»كورونــا« علــى مســتوى عالمــى، والفشــل فــى الســيطرة 
عليــه، خــالل المرحلــة المقبلــة بشــكل تصعــب معــه 

إقامــة تجّمعــات بشــرية ودورات مجّمعــة.
قــال ديــك باونــد، عضــو اللجنــة األولمبيــة الدوليــة، 
إن هنــاك مهلــة تمــدد لثالثــة أشــهر لتحديــد مصيــر 

ــا. ــن عدمه ــو2020« م ــاد طوكي ــة »أولمبي إقام
وأضــاف باونــد: »نأمــل فــى الســيطرة علــى فيــروس 
قبــل  المقبــل،  مايــو  أواخــر  حتــى  ســننتظر  كورونــا، 
اتخــاذ قــرار إقامــة أو تأجيــل أو إلغــاء دورة األلعــاب 

األولمبيــة«.
كورونا يؤثر على كرة القدم فى آسيا

مــن  القــدم،  لكــرة  اإلماراتــى  االتحــاد  طالــب 

نظيــره اآلســيوى بتأجيــل عــدد مــن المباريــات بــدور 
آســيا. أبطــال  دورى  بطولــة  فــى  المجموعــات 

ووافــق االتحــاد اآلســيوى لكــرة القــدم، علــى تأجيــل 
شــهر  أمــام  األهلــى  شــباب  وهــى:  مباريــات،  عــدة 
خــودرو اإليرانــى، والوحــدة ضــد اســتقالل طهــران، 
ومبــاراة التعــاون الســعودى أمــام نظيــره بيرســيبوليس 
ــن دورى  ــة م ــة الثالث ــى إطــار الجول ــك ف ــى، وذل اإليران

أبطــال آســيا لكــرة القــدم.
تأجيل دورة األلعاب الخليجية

دورة  بطولــة  الكويتيــة،  األولمبيــة  اللجنــة  أجلــت 
األلعــاب الخليجيــة، وذلــك كإجــراء احتــرازى، خوًقــا 

كورونــا. فيــروس  وانتشــار  تفشــى  مــن 
وكان مــن المفتــرض أن تســضيف دولــة الكويــت، فــى 
دورة األلعــاب الخليجيــة، كال مــن الســعودية واإلمــارات 

والبحريــن وعمــان وقطــر.
وكان مــن المقــرر إقامــة دورة األلعــاب الخليجيــة، 

مــن 3 إلــى 14 إبريــل القــام.
الجديــر بالذكــر أن دولــة الكويــت لديهــا 56 حالــة 
ــة  ــى اآلن، وال توجــد حال ــا، حت ــروس كورون ــة بفي إصاب

وفــاة.
إلغاء بطولة »كونمينج« للتنس

قامــت رابطــة الالعبــات المحترفــات للتنــس، بإلغــاء 
بطولــة »كونمينــج« للســيدات، وذلــك خوًفــا مــن تفشــى 

وانتشــار فيــروس كورونــا المســتجد.
وقالــت رابطــة الالعبــات المحترفــات للتنــس فــى 
ــرار  ــج« هــو أفضــل ق ــة »كونمين ــاء بطول ــا: إلغ ــان له بي
فــى  والعامليــن  والبطولــة  الالعبــات  مصلحــة  فــى 
ــة  ــة البطول ــاك اتجــاه إلقام ــر، وهن الرابطــة والجماهي

فــى عــام 2021.
للتنــس،  المحترفــات  الالعبــات  رابطــة  وأضافــت 
أن اللجنــة المتخصصــة ستســتمر فــى التواصــل مــع 
الجهــات الطبيــة لمتابعــة مــدى تفشــى وانتشــار فيروس 
كورونــا، وعلــى إثرهــا ســتعمل الرابطــة مــع التغييــرات 

ــة. الطارئ
يذكــر أن فيــروس كورونــا، قتــل أكثــر مــن 3 آالف 
ــف  ــر مــن 89 أل ــب أكث ــا أصي ــى اآلن، بينم شــخص حت

شــخص بالعــدوى منــذ ظهــوره فــى الصيــن.
وكانــت البطولــة مــن المقــرر لهــا أن تقــام خــالل 
الفتــرة مــن 27 إبريــل وحتــى 3 مايــو، بمشــاركة 32 
فــى  فريقــا  و16  الفــردى،  منافســات  فــى  العبــة 

الزوجــى. منافســات 
إلغاء بطولة العالم لسباقات الدراجات النارية

للدراجــات  العالــم  بطولــة  علــى  القائمــون  أعلــن 
الناريــة »موتــو جــى بــى«، إلغــاء الجولــة االفتتاحيــة مــن 
موســم 2020، والتــى مــن المقــرر لهــا إقامتهــا فــى دولــة 
قطــر يــوم 8 مــارس الجــارى، وذلــك خوًفــا مــن تفشــى 

ــا. ــاء فيــروس كورون وب

كورونا يتسبب فى تأجيل مسابقات عالمية
لــم تتوقــف اآلثــار الســلبية لفيــروس كورونــا، علــى 
مجــال كــرة القــدم فقــط، بــل طــال عــدة ألعــاب أخــرى، 
حيــث قــّرر االتحــاد الدولــى لرفــع األثقــال إلغــاء بطولــة 
ــا  ــا إقامته ــرر له ــن المق ــى كان م ــم للناشــئين، الت العال
فــى مدينــة بوخارســت عاصمــة رومانيــا، بــدءاً مــن يــوم 

14 مــارس الجــارى.
قــد أصــدر  لرفــع األثقــال،  الدولــى  وكان االتحــاد 
بيانــاً رســمياً أكــد فيــه إلغــاء بطولــة العالــم للناشــئين، 
وأن هنــاك احتمــاالت كبيــرة إللغــاء البطــوالت القاريــة 

ــل. ــل المقب مــن المقــرر لهــا أن تقــام فــى إبري
كمــا أعلــن نــادى أياكــس أمســتردام الهولنــدى، وضــع 
ثالثــة مــن أفــراد الطاقــم المعــاون بالجهــاز الفنــى فــى 
الحجــر الصحــى؛ وذلــك بســبب مخــاوف مــن إصابتهــم 

بالكورونــا.
إن  الهولنديــة،  تليجــراف«  »دى  صحيفــة  وقالــت 
إيريــك تيــن هــاج المديــر الفنــى ألياكــس، أخبــر العبــى 
الفريــق، أنــه تــم وضــع مســاعده كريســتيان بولســن، 
وأليســاندرو شــونماكر، مــدرب اللياقــة البدنيــة، فــى 
عــزل ذاتــى بمنازلهــم حتــى يــوم 13 مــن مــارس الجــارى 
كإجــراء وقائــى. وجــاء ذلــك القــرار بعــد علــم إدارة 
نــادى أياكــس، بحضــور كريســتيان بولســن لحفــل عيــد 
ميــالد، وجلوســه مــع أحــد المدعويــن الــذى ثبــت بعــد 

ــا. ــروس كورون ــه بفي ــك إصابت ذل
وأصــدرت وزارة الرياضــة الســعودية، بياًنــا تعلــن فيــه 
عــن عــدم الحضــور الجماهيــرى فــى كافــة المنافســات 
الرياضيــة، وذلــك بنــاًء علــى توصيــات اللجنــة المعنيــة 

بمتابعــة مســتجدات انتشــار فيــروس كورونــا الجديــد.
وقالــت وزارة الرياضــة: بنــاًء علــى التدابيــر الوقائيــة 
مســتجدات  بمتابعــة  المعنيــة  اللجنــة  مــن  الصــادرة 
هــذا  انتشــار  ولمنــع  كورونــا،  لفيــروس  الوضــع 
ــا  الفيــروس خصوصــا فــى األماكــن التــى تشــهد تجمًع
ــق الحضــور  ــا للحشــود البشــرية، فقــد تقــرر تعلي كثيًف
فــى  الرياضيــة  المنافســات  فــى جميــع  الجماهيــرى 

كافــة األلعــاب حتــى إشــعار آخــر.
العربيــة  المملكــة  فــى  الوفــاة  حــاالت  عــدد  وبلــغ 
حــاالت.  5 إلــى  كورونــا  فيــروس  بســبب  الســعودية، 
مــن  المخــاوف  ثــارت  االنجليزيــة  ليفربــول  وفــي 
احتماليــة الغــاء المســابقات الرياضيــة، بعــد أن أصبــح 
الــذي يلعــب فــي صفوفــه المصــري  فريــق المدينــة 
تحقيــق  مــن  أدنــي  أو  قوســين  قــاب  محمــد صــالح 

اللقــب الــي غــاب لســنوات طويلــة.

يخرب المالعبكورونا
 الفيروس

يتسبب فى تأجيل 

وإلغاء المسابقات 

المحلية

والدولية

 إيطاليا
تخشى الوباء.. 

والخليج فى انتظار 
األسوأ.. وليفربول 

يخشى
المفاجآت
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عواطف الوصيف 

تســبب تعنــت وغبــاء الديكتاتــور العثمانــى رجــب طيــب 
ــات التــى تالحقــت ضــده  أردوغــان فــى تعرضــه للضرب
واحــدة تلــو األخــرى، فبعــد أن بــات علــى أعتــاب خســارة 
حليفتــه األهــم روســيا، لــم تفــق قواتــه العســكرية مــن 

آثــار الخســائر التــى لحقــت بهــا فــى إدلــب، حتــى 
جــاءت قــوات المشــير حفتــر لتكمــل عليها 

بــردود  قوبــل  مــا  وهــو  ليبيــا،  فــى 
أفعــال ســلبية مــن قبــل المعارضــة، 

ولــم يجــد أمامــه ســوى اللعــب 
أبنــاء  مــن  الالجئيــن  بورقــة 
ســوريا ليمــارس بهــم ضغوطــا 
لمســاندته  أوروبــا  دول  علــى 
فــى أالعيبــه الشــيطانية.. فهــل 

ــة؟ ــة الخليف ــة والي ــدأت نهاي ب
التــى  األزمــات  تنــاول  عنــد 

نجــد  التركــى،  بالرئيــس  لحقــت 
علــى  إصــراره  بعــد  بــدأت  أنهــا 
التدخــل الســافر فــى الشــأن الداخلــى 

علــى  أصــر  فقــد  الســورى، 
االنتشــار العســكرى فــى إدلــب، 

التــى  الحلــول  كافــة  ورفــض 
عرضــت عليــه فــى مختلــف 
والمفاوضــات  المباحثــات 
التــى أجراهــا، واعتبــر ذلــك 
حقــا مشــروعا لــه ودفعــت 
 33 لقــى  إذ  الثمــن،  قواتــه 

مصرعهــم  تركيــاً  جنديــا 
بســبب الغــارات التــى وجهتهــا 

ضدهــم قــوات الجيــش الســورى، 
كونــه  مشــروعا  حقــا  تعــد  والتــى 

ــى أرضــه،  ــاظ عل يحــارب مــن أجــل الحف
ســلب  علــى  يصــر  محتــل  مواجهــة  علــى  ويعمــل 

ثــروات بــالده، وجــاء والــى واليــة هطــاى التركيــة، رحمــى 
دوغــان، ليؤكــد خســائر أنقــرة فــى ســوريا أكثــر، مــن 
خــالل اعترافــه بإصابــة 36 عســكريا تركيــا فــى الغــارة 

التــى ُشــنت فــى إدلــب.
الهجمــات  مــن  التركــى  الرئيــس  قــوات  تفــق  ولــم 
والضربــات التــى وجهــت ضدهــم فــى ســوريا والخســائر 
ــادة المشــير  ــى وبقي ــى الجيــش الليب ــى أت ــة، حت المتتالي
الثقيلــة غرفــة  وبالمدفعيــة  ليقصــف  الخليفــة حفتــر 
عمليــات الضبــاط األتــراك بقاعــدة معيتيقــة الجوّيــة 
بطرابلــس، وذلــك بعــد ســاعات مــن إســقاطه طائــرة 
مســيرة تركيــة مــن طــراز »بيرقــدار« جنــوب العاصمــة.

وكان مــن الصعــب أن تقــف المعارضــة التركيــة فــى 
ــى  ــن، خاصــة فــى ظــل الخســائر الت صفــوف المتفرجي
تتعــرض لهــا قــوات بالدهــا العســكرية بســبب تعنــت 
غــروره  يرضــى  أن  فقــط  يريــد  عثمانــى  ديكتاتــور 
مــن  العديــد  أوغلــو،  كمــال  وجــه  فقــد  التوســعى، 

االنتقــادات للرئيــس التركــى، معربــا عــن رفضــه الشــديد 
ــدا  ــا، مؤك ــالد فيه ــى أقحــم الب ــة الت للسياســة الخارجي
ضــرورة أن يكــون المحــور األساســى لسياســة تركيــا 
الخارجيــة هــو الســالم، قائــال: »أنفقنــا 40 مليــار دوالر، 
ــف ســورى، وهــذا هــو  ــن و300 أل ويوجــد 6 ماليي
المهاجريــن  عــدد  لكــن  الرســمى،  الرقــم 
أكثــر مــن ذلــك بكثيــر، أنــا أقــول نفــس 
الشــىء، ســتلتقى بشــار األســد فــى 
ــى  ســوريا، وســتطرح األوضــاع عل

الطاولــة«.
المعارضــة  ينــس زعيــم  ولــم 
االلتفــات  أيضــا  التركيــة 
حــزب  يتبعهــا  التــى  للسياســة 
ليبيــا،  فــى  والتنميــة  العدالــة 
وأكــد أنهــا خاطئــة، مشــيرا إلــى 
أن أردوغــان يلقــى بقــوات بــالده فــى 
قلــب النــار دون التفكيــر فى أى عواقب، 
وهــو مــن وجهــة نظــره يريــد فقــط أن 
يرضــى طموحاتــه وغــروره، معتبــر 
كان  الماضــي  فــى  تركيــا  أن 
لكــن  وقيمــة،  وزن  لكلمتهــا 
جعلــت  أردوغــان  سياســة 
فــى  طــرف  مجــرد  منهــا 
أى مباحثــات وربمــا ال يتــم 
اللجــوء لهــا مــن األســاس.

أكــد محمــد  مــن جانبــه، 
الديهــى الباحــث المتخصــص 
فــى الشــأن التركــى أنــه الشــك 
فــى أن التصعيــد العســكرى فــى 
علــى  عــالوة  وليبيــا  ادلــب  مــن  كل 
التدهــور االقتصــادى الــذى تعيشــه تركيــا 
أثــر ســلبا علــى شــعبية اردوغــان، منوها بــأن التأثير 
الســلبى أجبــره فــى اجتمــاع الحــزب الــذى عقــده خــالل 
شــهر فبرايــر الماضــى، علــى التحــدث حــول ضــرورة 
أن يعمــل أعضــاء الحــزب علــى اســتعادة الشــعبية التــى 

فقدهــا النظــام التركــى خــالل الفتــرة الماضيــة.
ونــوه الديهــى فــى تصريحــات خاصــة لـ»الطريــق« بــأن 
هــذا االجتمــاع تطــرق فيــه أردوغــان لمحاولــة اســتعادة 
شــعبيته التــى بــدأ يفقدهــا وهــو دليــل علــى انــه هــو 
الداخــل  فــى  موقفــه  وضعــف  بضآلــة  يشــعر  نفســه 
التركــى، مؤكــدا ضــرورة التفكيــر فــى األســباب التــى 

جعلتــه يصــل لهــذا التدهــور.
ويــرى الباحــث محمــد الديهــى أن الســبب وراء فقــدان 
أردوغــان لشــعبيته فــى تركيــا هــو الصــراع الــذى أقحــم 
نفســه فيــه فــى ســوريا وليبيــا وهــو دليــل قــوى علــى أن 
ــك أى شــعبية  ــم يعــد يمتل ــه ل ــدرك أن ــه ي اردوغــان بذات
فــى الداخــل التركــى، مشــيرا إلــى أن تقريــر مؤسســة 
رانــد االمريكيــة القريبــة مــن البنتاجــون ربمــا تكــون أكثــر 

تفســيرا وتوضيحــا لفكــرة أن اردوغــان يشــهد نهايــة 
عهــده، حيــث اشــار التقريــر إلــى أنــه يســعى القحــام 
ــا  ــارك وصراعــات خــارج الحــدود تخوف جيشــه فــى مع

مــن حــدوث انقــالب عســكرى ضــده.
واســتطرد محمــد الديهــى مــع »الطريــق« ليوضــح أنــه 
مــن المحتمــل أن يكــون بالفعــل هنــاك انقــالب عســكرى 
الديكتاتــور  علــى  لالنقــالب  انقــرة  فــى  االن  يدبــر 
العثمانــى، موضحــا أن مــا يهــم هــو أن أردوغــان يعلــم 
تمامــا ان االفعــال التــى يمارســها فــى ســوريا وفــى ليبيــا 
تزيــد مــن عزلتــه الدوليــة والداخليــة، فهــو لــم يعــد يلقــى 
ــذه السياســات  ــى الرافــض له ــا مــن الداخــل الترك دعم
هــذه  كل  أدان  الــذى  الدولــى  المجتمــع  مــن  وكذلــك 

الممارســات.
مــن جانبهــا، تــرى الدكتــورة منــى ســليمان الباحثــة 
المتخصصــة فــى العالقــات الدوليــة والشــأن التركــى 
بجامعــة القاهــرة، أن التطــورات تؤكــد أنــه بــدأت بالفعــل 
نهايــة عهــد الديكتاتــور العثمانــى رجــب طيــب أردوغــان، 
العســكرية  قدراتــه  يفــوق  وبشــكل  يتوســع  بــدأ  ألنــه 
والسياســية، مشــيرة إلــى أن هــذا التوســع يقابلــه رفــض 
علــى  عــالوة  والدولــى،  اإلقليمــى  المســتويين  علــى 
الرفــض الداخلــى مــن قبــل أحــزاب المعارضــة التركيــة.
ونوهــت ســليمان فــى تصريحــات خاصــة لـ»الطريــق« 
أى  تقديــم  وبشــكل صريــح  رفــض  الناتــو  حلــف  بــأن 
صــورة مــن صــور الدعــم ألردوغــان فــى معركتــه بإدلــب 
ألنــه ليــس لــه أى حــق فيهــا، كونــه وبهذه الطريقــة يعتدى 
ــى األراضــى الســورية وهــو اآلن ال  وبشــكل مقصــود عل
يزيــد علــى كونــه محتــال، موضحــة أن قوانيــن الناتــو 
التــى يتــم احتاللهــا  تنــص علــى الدفــاع عــن الدولــة 

وليــس العكــس.
لتحــركات  األمريكــى  الدعــم  عــن  ســؤالها  وعنــد 
الرئيــس التركــى العســكرية فــى إدلــب، قالــت الدكتــورة 
منــى ســليمان إن الهــدف األساســى مــن هــذا الدعــم 
هــو إبعــاد أردوغــان عــن روســيا وإنهــاء صفقــات الســالح 
يتعلــق  وفيمــا  أمــا  البلديــن،  بيــن  المبرمــة  الكبيــرة 
بالمعارضــة التركيــة ومــا إذا كان هنــاك شــخصية بعينهــا 
أن  ســليمان  تــرى  التركــى،  الرئيــس  إســقاط  يمكنهــا 
هنــاك تكتــالت متنوعــة للمعارضــة »إســالمية وعلمانيــة 

وكرديــة«.
ــأن دعــم ترامــب  ــة ب ــة العالقــات الدولي ونوهــت باحث
ألردوغــان مــن الممكــن أن يكــون محاولــة منــه لعقــد 
ينــال  أن  يســتوجب  مــا  وهــو  لــه،  ســالح  صفقــات 
للحــزب  يمكــن  وهنــا  الكونجــرس،  مــن  موافقــة  أوال 
الديمقراطــى، إيقــاف وعرقلــة أى قــرار دعــم الن هنــاك 
انتقــادات متعــددة ألنقــرة ألنهــا تتقــارب مــع موســكو 

الديمقراطــى. الوضــع  لتــردى  وانتقــادات 

بــات الصــراع مــن الســمات الفارقــة فــى 
الشــرق األوســط، وهــو ُيرغــم المالييــن مــن 
النــاس علــى تــرك أوطانهــم، فمــن أصــل 60 
مليــون الجــئ فــى العالــم، يأتى 40 فــى المائة 
مــن المنطقــة العربيــة، وبشــكل أساســى مــن 

ســوريا وفلســطين.
حجــم  أبــرز  العالمــى،  الصعيــد  وعلــى 
قصــور  مــدى  نطاقهــا  واتســاع  األزمــة 
المواثيــق الدوليــة فــى مــا يتعلــق بمواجهــة 
التداعيــات اإلنســانية للتحــركات الســكانية 

. لضخمــة ا
أمــا علــى الصعيــد اإلقليمــى، فقــد فرضــت 
األزمــة علــى البلــدان التــى تتصــدر الــدول 
تبــذل  ألنهــا  كبيــرة  ضغوطــاً  المضيفــة 
الموجــات  بهــذه  للعنايــة  الجهــد  قصــارى 
وبالنســبة  بالمخاطــر،  الُمهــّددة  الســكانية 
إلــى الالجئيــن، أســفرت األزمــة عــن تدهــور 

حياتهــم،  ولنوعيــة  لحقوقهــم،  منهجــى 
المســتقبل  وآفــاق  التعليــم  ومســتوى 

أطفالهــم. إلــى  بالنســبة 
أو  النازحيــن  معظــم  ويتواجــد 
الُمشــردين داخــل عــدد قليــل مــن الدول، 
حيــث يتركــز 60 % منهــم فــى خمــس دول 

هــى: )ســوريا بنســبة 19,9 %، وكولومبيــا 
والســودان   ،%  8,58 والعــراق   ،%  15,83

8,12 %، وجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة 
7,22 %(. ويعنــى ذلــك أن عــالج مشــاكل هــذه 
الــدول ُيســهم بشــكل فعــال فــى عــالج أزمــة 

الالجئيــن.

 دول أوروبية ترفض الالجئين
ــر  ــان هــي أكث ــا واليون تعــد المجــر وإيطالي
دول االتحــاد األوروبــى ارتبــاكاً فيمــا يتعلــق 
القادميــن  الالجئيــن  مــع  التعامــل  بكيفيــة 
إلــى حدودهــا مــن منطقــة الشــرق األوســط؛ 
ــة، ويســيطر  ــة مالي ــن أزم ــى م ــان تعان فاليون
متشــدد  تيــار  المجــر  فــى  الحكــم  علــى 
وانتقــال  عامــة،  بصفــة  الهجــرة  يناهــض 
الالجئيــن إلــى أوروبــا علــى وجــه الخصــوص، 
خــالل  مــن  مؤخــراً  جليــاً  ظهــر  مــا  وهــو 
تعامــل الشــرطة المجريــة مــع الالجئيــن فــى 
المتــرو ومحطــات القطــارات، إضافــة إلــى 
شــروع المجــر فــى بنــاء ســياج علــى حدودهــا 

إلــى  الالجئيــن  دخــول  لمنــع  ســيبيريا  مــع 
ــذى القــى اســتنكار  ــر ال ــا، وهــو األم أراضيه
المختصــة  واألوروبيــة  الدوليــة  المنظمــات 

الالجئيــن. بشــؤون 
ويأتــى رفــض بعــض الــدول بشــكل يتفــق 
جمــوع  وكذلــك  السياســية  القيــادة  عليــه 
الشــعب فــى اســتقبال الالجئيــن لمــا يشــكله 
مجتمعاتهــم  علــى  خطــورة  مــن  الالجئــون 
ــر  ــدأ مــن التأثي ــت فــى عــدة مخاطــر تب تمثل
االقتصــادى والتعليمــى وقــدرة الــدول علــى 
تغييــر  فــى  خطورتهــم  وكذلــك  اســتيعابهم 
لتلــك  والديموغرافيــة  الســكانية  التركيبــة 
الــدول المســتضيفة، ففــى الغالــب يعــد معظم 
ومعارضــة  ودواعــش  مســلمين  المهاجريــن 

ألنظمــة تلــك الــدول، مــع طلبهــم للجــوء فــى 
دول معظمهــا تعتنــق الديانــة المســيحية، ممــا 
يثيــر قلــق الحكومــات والشــعوب علــى حــد 

ســواء.
وال يمكــن انــكار خــوف تلــك الــدول مــن 
فكــرة القــدرة االســتيعابية ألعــداد الالجئيــن 
مــن حيــث االلتزامــات االنســانية تجاههــم، 
بقبــول  خاصــة  مشــكالت  ظهــرت  وقــد 
الالجئيــن برواتــب ضئيلــة فــى العمــل ممــا 

الماليــة للمواطنيــن. القــدرة  يؤثــر علــى 

مصير أطفال زيجات اللجوء
األخــرى  للــدول  الالجئيــن  نــزوح  يشــكل 
ومحاولــة ادماجهــم فــى المجتمــع جــزءا مــن 
الخطــورة علــى المجتمعــات االصليــة، حيــث 
ــا  ــور أقــل، م ــات المهاجــرات بمه ــل الفتي تقب
شــجع الشــباب المواطنيــن علــى الــزواج بهــن 
هــذه  عــن  ينتــج  ممــا  وطنهــم  فتيــات  دون 
الزيجــات مــن أطفــال وقــد يتســبب فــى أزمــة 
كبــرى فيمــا بعــد بعــد انتهــاء حصــار تلــك 
فمــا  دولهــم  إلــى  الالجئيــن  وعــودة  الــدول 

مصيــر هــؤالء األبنــاء. 

الالجئون مقابل الغاز
الرئيــس التركــى رجــب طيب 

أردوغــان، قــد أعلــن فتــح المعابــر إلــى 
أوروبــا أمــام الالجئيــن، فــى أعقــاب مقتــل 
ــا فــى إدلــب، بقصــف لقــوات  ــا تركّيً 34 جندّيً
فتــح  أردوغــان  وأرجــع  الســورى،  النظــام 
إلــى عــدم قــدرة  المعابــر أمــام الالجئيــن، 
بــالده، علــى تحمــل أعــداد جديــدة منهــم، فــى 
وقــت يتدفــق اآلالف منهــم من شــمال ســوريا، 
هربــا مــن القصــف العنيــف والمدمــر لمدنهــم 
وقراهــم مــن جيــش النظــام وحليفتــه روســيا.
ويعتبــر العديــد مــن المراقبيــن، أن فتــح 
األبــواب أمــام الالجئيــن الســوريين باتجــاه 
ــى كوســيلة  ــا، يأت ــع أوروب ــة م الحــدود التركي
ــا، لتتخــذ موقفــا  ــى أوروب ــة للضغــط عل تركي
فــى  حاليــا،  الدائــر  الصــراع  فــى  واضحــا 
إدلــب الســورية، والــذى يــزداد تصعيــدا بيــن 
أنقــرة مــن جانــب، وكل مــن النظــام الســورى 
وحليفــه الروســى مــن جانــب آخــر، ليمــوت 

الالجئــون فــى قبــور عائمــة فــى البحــر.
ويعتبــر محللــون أتــراك أن أنقــرة، كانــت 

خطــورة  إلــى  مــرارا،  أوروبــا  نبهــت  قــد 
إال  الســورى،  النــزوح  مــن  جديــدة،  موجــة 
أن األخيــرة لــم تحــرك ســاكنا، وأن الخطــوة 
األخيــرة، بتســهيل عبــور الالجئيــن باتجــاه 
الحــدود األوروبيــة، هــى محاولــة لتوصيــل 
الرســالة إلــى الــدول األوروبيــة، بــأن المشــكلة 
ســتطالها فــى نهايــة المطــاف، إن لــم تغيــر 
مــن موقفهــا، وتنخــرط بشــكل واضــح، فــى 

الصــراع الدائــر حاليــا فــى إدلــب.
ــا 3.6  ــا حالي وتســتضيف تركي
مليــون الجــئ ســورى، كمــا 
المهاجريــن  أعــداد  أن 
الذيــن  األفغــان، 
قــد  إليهــا،  دخلــوا 
إذ  مؤخــرا،  تزايــد 
إحصــاءات  تشــير 
تركيــة،  رســمية 
هنــاك  أن  إلــى 
200 ألــف مهاجــر 
دخلــوا  أفغانــى، 
.2019 عــام  تركيــا 

تجنيد الالجئين
ولقــد اســتغل الحوثــى احتيــاج 
هــذه الجاليــات وحــاول تجنيدهــم فــى 
صفوفــه والــزج بهــم للقتــال فى نيــران الحرب 
علــى مختلــف الجبهــات، وبحســب تقديــرات 
المفوضيــة الســامية لشــؤون الالجئيــن، فــإن 
فــى  الموجوديــن  األفارقــة  الالجئيــن  عــدد 
اليمــن بأكثــر مــن 171 ألــف الجــئ، أكثريتهــم 

صوماليــون وإثيوبيــون.
المــادى  لإلغــراء  الحوثــى  يلجــأ  تــارة 
ــاة ســبيال فأحنــى العــوز  ألســر ال تجــد للحي
واإلجبــار،  للقمــع  يلجــأ  وتــارة  ظهورهــم 
وأطلقــت الميليشــيا مؤخــرا حمــالت تجنيــد 
جديــدة إجباريــة لشــباب وأطفــال أفارقــة فــى 
العاصمــة صنعــاء ومناطــق أخــرى خاضعــة 

لســيطرتها.
مــن  أفارقــة  التجنيــد  حمــالت  شــملت 
والحديــدة  صنعــاء  فــى  األعمــار  مختلــف 
وحجــة وصعــدة، بحســب مصــادر بالعاصمــة 
الحوثــى  قيــادات  لهــم  وتنظــم  صنعــاء، 
العســكرية دورات علــى فنــون القتــال وحمــل 

األســلحة، وقبــل كل شــىء ترديــد الصرخــة 
. اإليرانيــة 

الســيئ  الوضــع  أردوغــان  اســتغل  وقــد 
لالجئيــن فــكان يريــد تجنيــد أكبــر عــدد مــن 
الشــباب الثــورى فــى الجيــش التركــى، وشــدد 
اإلجــراءات علــى الســوريين، ومــن ال يحمــل 
أوراقــا إمــا أن يعيــده إلــى بلــده وإمــا يجنــده 

ــى. ــش الترك ــى الجي ف
حــق  حمايــة  تكــون  أن  يجــب  وأخيــراً، 
الالجئيــن فــى العــودة إلــى أوطانهــم حجــر 
زاويــة فــى أى نقــاش حــول التســوية فــى 
حقبــة مــا بعــد انتهــاء الصــراع. كمــا أن مــن 
المحــاور الرئيســة لتحقيــق ســالم دائــم فــى 
ســوريا والمنطقــة تمكيــن الالجئيــن عبــر 
تعريفهــم علــى حقوقهــم، وعلــى كيفيــة لعــب 
دور فاعــل فــى ســوريا بعــد انتهــاء الصــراع. 
ينبغــى  االنتقاليــة،  المرحلــة  هــذه  وفــى 
أن يكــون مــن األركان األساســية ألى حــل 
دائــم المحافظــة علــى وضعيــة الالجئيــن 
محــددة،  شــروط  وفــق  كذلــك  بوصفهــم 
العمــل،  وحقــوق  التنقــل  حريــة  وضمــان 
األوروبــى  االتحــاد  ُينشــئ  أن  مــن  والبــد 
مــا يشــبه مكتبــاً للشــؤون الخارجيــة فــى 
إزميــر بتركيــا، لتســجيل الالجــئ بــدالً مــن 
ــون  ــا الالجئ ــى يخوضه ــة الشــاقة الت الرحل
ــا  ــم صربي ــا ث ــان، مــروراً بمقدوني مــن اليون
عقبــات  مــن  يتخللهــا  ومــا  للتســجيل، 

ومشــاكل.
ويتعّيــن علــى المجتمــع الدولــى أن يلتــزم 
معونــات  مجــال  فــى  نطاقــاً  أوســع  بدعــم 
دعمــاً  ذلــك  ويشــمل  اإلنســانية،  اإلغاثــة 
تأهيــل  إلعــادة  المضيفــة  للــدول  تنمويــاً 
ــاش  ــة وتوســيعها وإنع ــة التحتي شــبكات البني
اقتصــادات تلــك البلــدان، وينبغــى أن ترافــق 
هــذه المعونــات التزامــات قويــة مــن الــدول 
المضيفــة بتمكيــن الالجئيــن اقتصاديــاً عبــر 
تأميــن وصولهــم إلــى ســوق العمــل وتحســين 
أوضاعهــم المعيشــية، وبــدوره، ســيمكّن ذلــك 
الالجئيــن مــن المســاهمة بشــكل إيجابــى فــى 

خدمــة المجتمعــات المحليــة واالقتصــاد.

نهاية الخليفة المزيف
 تدخالت إدلب وليبيا وخسارة روسيا.. كوارث تعجل بسقوط أردوغان

 محمد الديهى: أردوغان فقد شعبيته والثورة ضده على األبواب

القبور العائمة.. مأساة الالجئين العرب فى بحار الغدر التركية
 60 مليون الجئ فى العالم من بينهم 25 مليونًا من الدول العربية

 الدكتورة
منى سليمان: دعم 

ترامب ألردوغان مؤقت 
والكونجرس سيقف 

بالمرصاد

 أنقرة تبيع 
المشردين العرب فى 

حرب الغاز مع اليونان.. 
والحوثيون يجبرونهم 

على التجنيد فى 
الجيش

نهلة المحروقى
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أحمد أيمن

تضــررت  فقــد  العالمــى،  االقتصــاد  يتلقاهــا  قويــة  ضربــة 
األســواق العالميــة، منــذ اكتشــاف فيــروس كورونــا فــى ديســمبر 
فقــد  الفيــروس،  انتشــار  كبــح  أحــد  يســتطع  ولــم  الماضــى، 
وصــل لنحــو 51 دولــة، وقــد تأثــرت جميــع البورصــات العالميــة 
وبأســواق  الــدول  باقتصــادات  كورونــا  أفتــك  فقــد  بالســلب، 
المــال، وبعــد ان كان ســوق المــال المصــرى متماســكا لنحــو 
ــا لمصــر، وكان  ــه قــد استســلم فــور وصــول كورون ــر، إال أن كبي
وزيــر قطــاع األعمــال المصــرى قــد أعلــن منــذ أيــام عــن طــرح 
ثــاث شــركات قطــاع أعمــال عــام فــى البورصــة المصريــة، 
ــى أســواق المــال، عــن الوقــت األنســب  تحــاور »الطريــق« محلل
للبــت فــى برنامــج الطروحــات الحكوميــة، وعــن أهم مــا يحتاجه 

ســوق المــال المصــرى، لمجابهــة »كورونــا«.

كورونا أفتك بالبورصة المصرية
ــل أســواق المــال، لـ»الطريــق«،  يقــول ســليمان مصطفــى محل
إن ســوق المــال المصــرى، قــد تأثــر ســلبا بعــد انتشــار فيــروس 
كورونــا، وخروجــه خــارج حــدود الصيــن، ووصولــه لنحــو 51 
دولــة، موضحــا أن فيــروس كورونــا قــد أفتــك منــذ انتشــاره 
والبورصــات  االســيوية،  بالبورصــات   ،2019 بديســمبر 

األوروبيــة. 
وأضــاف محلــل أســواق المــال، أن البورصــة المصريــة كانــت 
متماســكة طــوال الفتــرة الماضيــة، ولكــن منــذ ظهــور أو حالــة 
كورونــا بمصــر، انقلبــت األوضــاع، وتحولــت جلســات البورصــة 
إلــى حمــراء، كمــا أن رأســمالها أصبــح يفقــد مــا يقــارب مــن 4 

% فــى جلســة واحــدة. 

ما الوقت األنسب للطروحات؟
يقــول محلــل أســواق المــال، لـ»الطريــق«، إن األســواق العالميــة 

تتجه 
للخســائر الفتــرة 

أن  كمــا  الحاليــة، 
ينفــرون  المســتثمرين 

العاليــة  المخاطــر  ذات  األصــول  مــن 
األوبئــة،  »انتشــار  األزمــات،  أوقــات  فــى 

والحــروب«، ويلجــأون لاســتثمار فــى ماذهــم 
»الذهــب«.  اآلمــن 

الطــرح  أن  المــال،  أســواق  محلــل  وأوضــح 
قــد  الماضــى  األســبوع  المــال  الــذى شــهده ســوق  العقــارى 
تعــرض لخســارة كبيــرة، نظــرا لعــدم إقبــال المســتثمرين علــى 
الشــراء أوقــات األزمــات، مؤكــدا أن أى طــرح حاليــا فــى الســوق 

سيخســر. 
ووافقــه فــى الــرأى الدكتــور يوســف مــاك خبيــر أســواق 
المــال، قائــا، إن الســوق العالمــى وليــس المصــرى فقــط غيــر 

مســتعد ألى تجربــة طــرح خــال الفتــرة الحاليــة. 
وأوضــح خبيــر أســواق المــال، أن البورصــة المصريــة غيــر 
ــو  ــن ينجحــه ه ــج الطــرح م ــا، ألن برنام مســتعدة للطــرح حالي
المســتثمرين  ولكــن  الشــراء،  حركــة  وارتفــاع  المســتثمرون، 
ــرون  ــا، ينف ــروس كورون ــة بســبب انتشــار في ــرة الحالي ــى الفت ف
ــا  ــا »أى طــرح حالي ــة، متابع مــن األصــول ذات المخاطــر العالي

هيفشــل، ماحــدش هيشــترى أســهم«. 
ــور يوســف مــاك،  ــل للطــرح، يقــول الدكت وعــن الوقــت األمث
إنــه عنــد الوصــول لعــاج لكورونــا، واالعــان والتأكيــد علــى 
أنــه يشــفى بنســبة 100 %، ســيكون هــذا هــو الوقــت المناســب. 
أمــا الدكتــور خالــد عــزت خبيــر أســواق المــال فيــرى أنــه 
يجــب وضــع حلــول لكبــح خســائر البورصــة المصريــة، خاصــة 
ــا لمصــر، وذعــر المســتثمرين مــن  بعــد وصــول فيــروس كورون

وصــول الفيــروس. 
وأكــد خبيــر أســواق المــال، أن الحــل فــى مثــل هــذه 
األيــام، هو البدء واالســراع فــى برنامج الطروحات 
الحكوميــة التــى أعلنــت عنهــا الدولة، ألن الســوق 

يحتــاج لدمــاء جديــدة لينتعش. 
أنــه  عــزت،  خالــد  الدكتــور  وأوضــح 
األطروحــات  ببرنامــج  البــت  حــال  فــى 
المســتثمر بحالــة  الحكوميــة، سيشــعر 
المقصــورة،  فــى  االســتقرار  مــن 
هــذا  أن  مؤكــدا  الذعــر،  وســيهدأ 
للطــرح. األمثــل  الوقــت 

إيجابيات الطرح
حســن،  إســماعيل  يقــول 
المركــزى  البنــك  محافــظ 
مــع  حديثــه  فــى  األســبق، 
البورصــة  إن  »الطريــق«، 
تقدًمــا  شــهدت  المصريــة 
أدائهــا  فــى  وطفــرة  كبيــًرا 
منــذ تولــى الرئيــس عبدالفتــاح 
السيســى مقاليــد الحكــم فــى واليتــه األولــى، وذلــك يعــود إلــى 
قراراتــه الحكيمــة المدروســة، ومــع بدايــة واليتــه الثانيــة، وصــل 
حجــم الســوق المالــى للبورصــة المصريــة إلــى تريليــون جنيــه 

تاريخــه. فــى  مــرة  ألول 
كمــا أكــد محافــظ البنــك المركــزى األســبق، أن عمليــات 
ــوك داخــل البورصــة  ــا طــرح البن ــى مــن ضمنه الطروحــات الت
خــال الفتــرة المقبلــة ســتكون خطــوة فعالــة وســتعود علــى 
البنــوك  أن  مضيًفــا  الكبيــرة،  بالفائــدة  المصريــة  البورصــة 

الكبيــرة تتســم بالخبــرة والكفــاءة العاليــة، فــى تدويــر السياســة 
النقديــة لهــا عكــس البنــوك الصغيــرة، مــن خــال زيــادة أربــاح 
ــى  ــدة عل ــة الطــرح، ســتعود بالفائ ــى أن عملي البنــك، مشــيًرا إل
الجميــع ســواء البنــوك، أو ســوق المــال، أو األفــراد، مــن خــال 
عمليــات االســتثمار، خاصــة أنهــا مؤسســات ماليــة ذات محافظ 

ــد. ــا بشــكل جي ــى توظيــف أمواله ــرة، قــادرة عل ــة كبي مالي
وأكــد محافــظ المركــزى األســبق، أن تصريحــات الرئيــس 
الطروحــات  فــى  الجيــش  مشــاركة  بخصــوص  السيســى 
وســتجذب  المــال  ســوق  علــى  باإليجــاب  عــادت  الحكوميــة، 

المســتثمرين. مــن  الكثيــر 
مــن جانبــه، قــال عيســى فتحــى، نائــب رئيــس شــعبة األوراق 
إيجابًيــا  كان  البورصــة  أداء  إن  التجاريــة،  بالغــرف  الماليــة 
مقارنــة بالفتــرة قبــل 30 يونيــو 2013، حيــث ارتفعــت بنســبة 
كبيــرة، منوهــا بــأن البورصــة تتغــذى بالمنــاخ المحيــط بهــا.

وأضــاف فتحــى، أن اإلجــراء األقــوى الــذى اتخذتــه الحكومــة 
المصريــة متمثلــة فــى البنــك المركــزى، تحريــر ســعر الصــرف، 
الــذى أدى الــى ارتفــاع أداء البورصــة، حيــث جعــل األجانــب 
يشــترون أكبــر قــدر مــن األســهم فــى الفتــرة الســابقة، مــا جعــل 
ضــخ االســتثمارات األجنبيــة يزيــد بمقــدار مليــار جنيــه داخــل 
الســوق المصــرى. ولفــت نائــب رئيــس شــعبة األوراق الماليــة، 
إلــى أن تخفيــض ســعر الفائــدة علــى الجنيــه، أثــر إيجابًيــا علــى 
البورصــة المصريــة، الرتباطــه بقطاعــات كثيــرة، منهــا األوعيــة 
االدخاريــة وغيرهــا، مضيًفــا أنــه ســيعمل علــى تنشــيط التمويــل 
العقــارى، مؤكــًدا أن المشــروعات ســوف تعــود إلــى االقتــراض 

بعــد خفــض ســعر الفائــدة.

قطــاع  وزارة  عبــر  المصريــة،  الدولــة  تمكنــت 
األعمــال العــام، مــن تحويــل خســائر شــركة مصانــع 
الدلتا للصلب بمســطرد، التابعة للشــركة القابضة 
للصناعــات المعدنيــة، إلــى أربــاح متضاعفــة، عبــر 
اســتبدال خــط إنتــاج الحديــد والصلــب الــذى كان 
قائمــا منــذ عــام 1946 فــى شــركة الدلتــا للصلــب، 
للشــركة  متكاملــة  تحتيــة  بنيــة  إنشــاء  تــم  كمــا 
ــة عمــل مناســبة، فضــا عــن  ــة وبيئ ــر حماي وتوفي
مراعــاة االشــتراطات والمعاييــر البيئيــة وتوفيــر 
المعدنيــة  الهيــاكل  وتقويــة  الطاقــة  اســتهاك 

بالشــركة.
ــت الشــركة  ــى حول ــر الت ــة التطوي وشــملت عملي
مــن الخســائر إلــى األربــاح، بتكلفــة بلغــت نحــو 
ــاج  ــدات اإلنت ــار أحــدث مع ــون دوالر، اختي 45 ملي
كربونــى  صلــب  إنتــاج  علــى  للعمــل  العالــم  فــى 
بمــا  األســواق  فــى  للمنافســة  الجــودة،  عالــى 
يحقــق أقــل تكلفــة للمنتــج وأعلــى جــودة وأعلــى 
إنتاجيــة وأقصــى قــدرة علــى التنــوع فــى اســتخدام 
الخامــات وأقــل اســتهاك للطاقــة، كمــا تــم تدعيــم 
القواعــد وإنشــاء قواعــد األفــران الجديــدة ورفــع 

كفــاءة األونــاش.
وأكــد الدكتــور مدحــت نافــع، رئيــس مجلس إدارة 
الشــركة القابضــة للصناعــات المعدنيــة، أن شــركة 
الدلتــا للحديــد والصلــب، التــى حققــت مكاســب 
بلغــت نحــو 220 مليــون جنيــه، بعــد خســائر ســنوية 
كانــت تتجــاوز 80 مليــون جنيــه، تســتهدف التحــول 
ــة،  ــرة المقبل الــى الربحيــة المســتدامة خــال الفت
عبــر تغييــر كامــل لنمــوذج األعمــال الــذى كانــت 
تتبنــاه خــال العقــود الماضيــة نتيجــة اســتخدام 

التكنولوجيــا القديمــة التــى كانــت تعيــق اإلنتــاج.
فــى  للصناعــات  القابضــة  رئيــس  وأضــاف 
ســتتم  أنــه  لـ»الطريــق«،  خاصــة  تصريحــات 
الصلــب،  إنتــاج  فــى  تكنولوجيــا جديــدة  إضافــة 
ــال  ــاج عشــرة أمث جــار تطبيقهــا، لرفــع كميــة اإلنت

الطاقــة التصميميــة الحاليــة، لمضاعفــة اإلنتــاج 
مــن 250 ألــف طــن حاليــا، لتصــل إلــى نحــو 500 
ألــف طــن حديــد، خــال أكتوبــر المقبــل، عبــر 
إضافــة مصنــع جديــد، مشــيرا إلــى وجــود طلبــات 

شــراء للحديــد تكفــى لســنة قادمــة.
مراحــل  ضمــن  أن  نافــع،  مدحــت  وأوضــح 
للصلــب،  الدلتــا  عليهــا  تســير  التــى  التطويــر 

خــال الفتــرة الحاليــة، الوصــول إلنتــاج مســبوكات 
حديديــة بحوالــى 10 آالف طــن، مرتفعــة مــن ألــف 
ــذى يعمــل  ــب، ال ــر مســبك الزهــر والصل طــن، عب
تعاقــدت  بعدمــا  هولنديــة،  تكنولوچيــا  بأحــدث 
وزارة قطــاع األعمــال مــع شــركة هولنديــة لتركيــب 
انتــاج  لرفــع   ،2021 منتصــف  فــى  المســبك 
ســيتم  أنــه  إلــى  الفتــا  أمثــال،   10 المســبوكات 

المحيطــة  األراضــى  مســاحة  نصــف  اســتغال 
ــى. ــر العمران ــع فــى مســطرد، فــى التطوي بالمصن
مــن جانبــه، أوضــح النائــب هانــى النواصــرة، 
فــى  النــواب،  بمجلــس  الصناعــة  لجنــة  عضــو 
تصريحــات لـ»الطريــق«، أن الصناعــة المصريــة 
مــن  العديــد  مــن  تعانــى  التحديــد  وجــه  علــى 
الطاقــة  أســعار  ارتفــاع  رأســها  علــى  العوائــق، 

التــى تســتهلكها الصناعــات، بأكثــر مــن الســعر 
العالمــى لهــا، وهــو مــا يمثــل عائقــا أمــام أصحــاب 
اإلنتــاج ممــا  تكاليــف  نظــرا الرتفــاع  المصانــع، 
يــؤدى إلــى تراجــع التصديــر وتخفيــض اإلنتــاج، 
علــى  المضافــة  القيمــة  ارتفــاع  إلــى  باإلضافــة 

التصديــر. جمــارك 
وأكــد عضــو لجنــة الصناعــة، أن تطويــر شــركات  
ــم  ــى ت ــات الت ــال، أحــد أهــم المطالب قطــاع األعم
أن  إلــى  الفتــا  الماضيــة،  الفتــرة  خــال  تبنيهــا 
ســتنعكس  حاليــا،  تتــم  التــى  التطويــر  عمليــات 
فــى الفتــرة المقبلــة علــى 
االقتصــاد الكلــى للدولــة، 
االســتهاك،  وكفايــة 
انعكســت  بعدمــا  وذلــك 
علــى  إيجابــى  بشــكل 
التــى  الشــركات  أربــاح 

تطويرهــا. يتــم 
أن  النواصــرة،  وأضــاف 
قامــت  التــى  التطويــر  عمليــة 
ــا  ــع الدلت ــوزارة لشــركة مصن ــا ال به
تكــن عمليــة  لــم  والصلــب،  للحديــد 
ضــخ اســتثمارات بــدون دراســة، بــل إن 
اســتراتيجية التطويــر التــى تــم وضعهــا، 
بدراســة المؤشــرات االقتصاديــة والماليــة 
وهــو  التســويق،  عمليــات  عــن  ناهيــك  للشــركة، 
عــام  لمــدة  المســبق  الطلــب  بوجــود  تأكــد  مــا 
علــى الحديــد المصــرى، مشــيرا إلــى أن تحديــات 
التصنيــع، لــم تمنــع الدولــة مــن ضــخ اســتثمارات 
بلغــت 45 مليــون دوالر، فــى الدلتــا للصلــب، وهــو 
مــا تــم بعــد دراســة احتياجــات الســوق جيــداً، التــى 
كشــفت عــن مــدى احتيــاج الســوق المحلــى للبليــت، 

الــذى يتــم اســتيراده بكثافــة.

عودة الحياة لـ»الدلتا للصلب«
 استثمارات قطاع األعمال تكلل بـ220 مليون جنيه أرباًحا  رئيس القابضة للصناعات لـ»الطريق«: نستهدف مضاعفة اإلنتاج 10 

مرات لـ500 ألف طن حديد  التكنولوجيا الهولندية تدخل صناعة الحديد لرفع إنتاج المسبوكات لـ10 آالف طن

 شركة الدلتا 
للحديد والصلب 
حققت مكاسب
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220 مليون جنيه

كورونا يربك سوق 
المال المصرى

 محافظ
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 تخفيض
سعر الفائدة على 
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محمد على

ــا شــبحا  ــروس كورون ــح في ــة وضحاهــا، أصب ــن ليل بي
يهــدد العالــم، حتــى وصــل األمــر إلــى تعليــق حركــة النقل 
والتجــارة بيــن الــدول، خاصــة الصيــن باعتبارهــا معقــل 
وحمايــة  الوقايــة  ســبل  إطــار  فــى  وذلــك  الفيــروس، 
مواطنــى الــدول مــن مــرض »كورونــا كوفيــد-19«، بينمــا 
اعتبــره البعــض فــى الــدول اإلســامية عقابــا إلهيــا، 
وفــى هــذا اإلطــار تواصلــت »الطريــق« مــع علمــاء الديــن 
للــرد علــى هــذا التســاؤل: هــل كورونــا جنــد مــن جنــود 

اللــه؟
يقــول الشــيخ خالــد الجنــدى، عضــو المجلــس األعلــى 
للشــؤون اإلســامية، إن المــرض ســيف مصلــت علــى 
رقــاب العبــاد، وقــد يكــون جنــدا مــن جنــود اللــه ســبحانه 
وتعالــى، فهــو ابتــاء وامتحــان واختبــار من الله ســبحانه 

لعبــاده، والبــد أن نكــون مقّدريــن البتــاء اللــه.

ويضيــف »الجنــدى«، فــى تصريــح خــاص لـ»الطريــق«، 
باإلجــال  العبــاد  علــى  االبتــاء  يمــر  أن  البــد  أنــه 
والتوقيــر والصبــر والترفــق واإلنســانية، فهــى القيــم 
عليهــا  ونربــى  المجتمــع  بهــا  يتحلــى  أن  يجــب  التــى 
أبناءنــا، ألن الصابريــن لهــم جــزاء عظيــم عنــد اللــه 
ــوم إال  ــا أجــر معل ــى، فــكل الحســنات له ســبحانه وتعال
الصبــر، فإنــه ال يحصــر أجــره لقولــه تعالــى: »إنمــا 

يوفــى الصابــرون أجرهــم بغيــر حســاب«.
وكان النبــى صلــى اللــه عليــه وســلم، يقــول عــن انتشــار 
ــه بــأرض  الطاعــون واألمــراض الفتاكــة: »إذا ســمعتم ب
فــا تقدمــوا عليــه، وإذا وقــع بــأرض وأنتــم بهــا فــا 
تخرجــوا فــرارا منــه«، وقــال أيًضــا صلــى اللــه عليــه 
الزحــف،  مــن  كالفــار  الطاعــون  مــن  »الفــار  وســلم: 

والصابــر فيــه كالصابــر فــى الزحــف«.

أزهرى: المرض رحمة من الله
فــي ســياق متصــل، قــال الشــيخ عبدالحميــد األطــرش 
أحــد علمــاء األزهــر الشــريف ورئيــس لجنــة الفتــوى 
األســبق، عــن تســاؤل، هــل المــرض جنــد مــن جنــود 
اللــه ســبحانه وتعالــى: إن اللــه يرســل المــرض علــى مــن 
يشــاء مــن عبــاده، فقــد يكــون االبتــاء بــه للتكفيــر مــن 
ســيئات العبــد، أو يرفعــه اللــه ســبحانه وتعالــى بــه بعــض 
الدرجــات، فالمــرض أحــد جنــود الملــك ســبحانه، حيــث 
قــال النبــى الكريــم صلــى اللــه عليــه وســلم: » َمــا ِمــْن 
ــَب  ــُه ِإاَلّ َكَت ــْوَكِة ُتِصيُب ــى الَشّ ــَن َحَتّ ــُب اْلُمْؤِم ــْيٍء ُيِصي َش

ــُه ِبَهــا َخِطيئـَـةٌ«. ــْت  َعْن ــُه ِبَهــا َحَســَنةً أَْو   ُحَطّ اللَّــُه َل
ــد يزعــم البعــض  ــا«، ق ــروس »كورون وعــن انتشــار في
بــأن المــرض عقــاب مــن اللــه علــى عبــاده، يــرد رئيــس 
اللــه  مــن  رحمــة  »المــرض  األســبق:  الفتــوى  لجنــة 

ســبحانه وتعالــى وقــد يكــون جــزاء المــرض فــى الدنيــا 
بمنزلــة فــى الجنــة لــن ينالهــا إال بالصبــر«.

ــه عليــه  ــه صلــى الل وذكــر فــى حديــث عــن رســول الل
وســلم، أن اللــه عــز وجــل يقــول: »وعزتــى وجالــى ال 
أخــرج عبــدا مــن الدنيــا وأنــا أريــد أن أرحمــه حتــى 
اســتوفى منــه كل خطيئــة عملهــا، إمــا بســقم فــى جســده 
وإمــا بضيــق فــى رزقــه وإمــا بخــوف فــى دنيــاه فــإن 
ــى  ــد المــوت، وعزت ــه عن ــة شــددت علي ــه بقي بقيــت علي
وجالــى ال أخــرج عبــدا مــن الدنيــا وأنــا أريــد أن أعذبــه 
حتــى أوفيــه كل حســنة عملهــا إمــا بســعة فــى رزقــه وإمــا 
ــاه فــإن بقيــت  بصحــة فــى جســمه وإمــا بأمــن فــى دني

عليــه بقيــة هونــت عليــه بهــا المــوت«.
 اإلفتاء: مواجهة كورونا بالتسبيح

دعــت دار اإلفتــاء المصريــة، جميــع دول العالــم إلــى 

ضــرورة التعــاون والتكاتــف لمواجهــة فيــروس كورونــا 
ــه فــى أســرع  ــى مواجهت ــم والعمــل عل ــذى يهــدد العال ال

وقــت ممكــن.
أن  وتعالــى  ســبحانه  اللــه  إلــى  بالدعــاء  وتوجهــت 
جمعــاء  البشــرية  تنعــم  وأن  والعبــاد  البــاد  يحفــظ 
باألمــن والســام واالســتقرار، ونشــرت الــدار مقولــة 
اإلمــام الشــافعى: »لــم أر أنفــع للوبــاء مــن التســبيح«، 
والدعــاء أيضــا: »تحصنــت بــذى العــزة، واعتصمــت برب 
ــم  ــذى ال يمــوت، الله ــى الحــى ال ــت عل الملكــوت، وتوكل
اصــرف عنــا الوبــاء، بلطفــك يــا لطيــف، إنــك علــى كل 

شــىء قديــر«.

هل كورونا من جنود هللا؟
 الفرار من الطاعون كالفرار يوم الزحف.. وأزهرى: المرض رحمة من هللا.. اإلفتاء: اتقوه بالتسبيح

ــا  ــروس كورون ــى في وســط أجــواء الحــرب عل
العالــم  حــول  األشــخاص  مــن  اآلالف  يقــع 
ضحايــا لهــذا الفيــروس اللعيــن، والذيــن يعــد 
أكثرهــم مــن الصيــن وإيــران، وهمــا الدولتــان 
ــل  ــكا، وهــو مــا جع ــا الخــاف مــع أمري صاحبت
البعــض يطــرح تســاؤاًل: هــل فيــروس كورونــا 
ــاج الواليــات المتحــدة؟ صناعــة بشــرية مــن إنت
فــى هــذا الصــدد، كشــف علمــاء صينيــون، 
ــا،  ــروس كورون ــن مــن في عــن نســختين متميزتي
أطلقــا عليهمــا L وS.، وزعمــوا أن نحــو 70 % 
ــر  ــوا بســالة L، وهــى أكث ــن المرضــى أصيب م
 S ويعتبــر   ،S مــن  انتشــارًا  وأســرع  عدوانيــة 
ســالة  أول  أنــه  ُيعتقــد  لكــن  عدوانيــة،  أقــل 
إلــى  إلــى االنتقــال  الــذى أدى  الفيــروس  مــن 
جــدد،  مرضــى  إصابــة  فــى  ويســتمر  البشــر 
لكــن L أصبــح أقــل شــيوًعا مــع اســتمرار تفشــى 
أجــل  مــن  يكافــح  أنــه  يبــدو  حيــث  المــرض، 
 S بينمــا أصبــح ينايــر،  أوائــل  االنتشــار منــذ 

أكثــر شــيوًعا.
محمــد  مختــار  قــال  ذلــك،  علــى  وتعليًقــا 
العربــى  المركــز  رئيــس  نائــب  غباشــى، 
للدراســات السياســية واالســتراتيجية، إن كاً 
مــن إيــران والصيــن، يعيشــان فــى معانــاة مــن 
انتشــار كبيــر لفيــروس كورونــا، وهــو مــا تســبب 
فــى وقــوع العديــد مــن الضحايــا لهــذا المــرض.
وأضــاف »غباشــى« فــى تصريحــات خاصــة 
لـ»الطريــق« أن هنــاك بعــض المؤشــرات التــى 
تشــير إلــى تدخــل الواليــات المتحــدة األمريكيــة 
الصيــن  فــى  كورونــا  فيــروس  انتشــار  فــى 
وإيــران، مشــيًرا إلــى حديــث مايــك بنــس، نائــب 
صحفــى  مؤتمــر  خــال  األمريكــى  الرئيــس 
حــول إمكانيــة ظهــور عــاج  لفيــروس كورونــا 
إال  المقبــل،  الخريــف  أو  الصيــف  مــع حلــول 
أن اللقــاح قــد ال يتوافــر قبــل نهايــة العــام أو 
العــام التالــى، مبيًنــا أن هــذا الحديــث يعطــى 
ــا  ــروس كورون ــازم لفي ــار ال إيحــاء بوجــود العق
الفتــرة  خــال  عنــه  اإلعــان  يتــم  لــن  ولكــن 
الحاليــة. وأوضــح نائــب رئيــس المركــز العربــى 
للدراســات السياســية واالســتراتيجية، أن مــا 
يشــهده العالــم مــن ذعــر وقلــق نتيجــة النتشــار 
فيــروس كورونــا فــى العالــم، يشــبه الحــروب 
التــى انتشــرت فــى اإلمبراطوريــات القديمــة، 
اإلدارة  أعضــاء  بعــض  قالــه  مــا  أن  موضًحــا 
األمريكيــة »البيــت األبيــض«، عــن الصيــن يوجــه 
أصابــع االتهــام إلــى أســباب انتشــار فيــروس 
األول  العــدو  »الصيــن  قالــوا  حينمــا  كورونــا، 

لدينــا وليــس روســيا«.
ومــن جانبــه، قــال مجــدى الصيــاد، خبيــر فــى 
الشــأن اإليرانــى،  إن مــا يحــدث فــى الصيــن 
منــذ انتشــر فيــروس كورونــا، يشــبه  مــا وقــع بهــا 
ــة«، إال  ــل وقــت انتشــار »الجمــرة الخبيث مــن قب

 فــى إطــار االســتعدادات لمواجهــة كورونــا، 
شــكلت الدولــة غرفــة عمليــات بقيــادة مصطفــى 
مدبولــى رئيــس الــوزراء لمتابعــة جهــود مكافحــة 
»كورونــا«، وأصــدرت عــدد مــن القــرارات 
الفعاليــات  اقامــة  منــع  منهــا  الهامــة 
وســائل  تطهيــر  وكذلــك  الجماهيريــة 
ــل فــى حــال  ــام ودراســة البدائ النقــل الع

والجامعــات. بالمــدارس  الدراســة  تعليــق 
»يبــدأ اكتشــاف المــرض عــن طريــق أقــرب 
حالتــه،  فــى  المشــتبه  للشــخص  مستشــفى  
ــه  ــى أقــرب مستشــفى حميــات، وتؤخــذ من ينقــل إل
عينــة للمســحة الثنائيــة، أو مــا يعــرف بتحليــل 
)البــى ســى آر(، ثــم ترســل تلــك العينــة للمعامــل 
المركزيــة لــوزارة الصحــة«، بهــذه الكلمــات بــدأ 
الدكتــور ماهــر الجارحــى، نائــب مديــر مستشــفى 

حميــات إمبابــة، حديثــه لـ»الطريــق«.
ــة،  ــات إمباب ــر مستشــفى حمي ــب مدي وأضــاف نائ
أن وزارة الصحــة أبلغتهــم بتعليمــات لتجهيــز كافــة 
مستشــفيات الحميــات فــى مصــر الســتقبال الحاالت 
ــى  ــى تعان ــا، والت ــروس كورون ــا بفي المشــتبه بإصابته
مــن أعــراض المــرض مثــل ارتفــاع درجــات الحــرارة، 
والعطــس، وغيرهمــا مــن األعــراض التــى حــذرت 

منهــا منظمــة الصحــة العالميــة.
مستشــفيات  »كل  قائــًا:  الجارحــى  وأكمــل 
الطــوارئ،  حالــة  أعلنــت  الحميــات 
كافــة  لمواجهــة  الســتعدادها 
المحتملــة،  المخاطــر 
تكــون  إجراءاتهــا  وأول 
اإللكترونــى  الكشــف 
عــن الشــخص، لمعرفــة 
مــا إذا كان قــد اختلــط 
أم  للمــرض  بحامليــن 

. ال«
بأنــه  كامــه  واختتــم 
عندمــا يظهــر إيجابيتــه، 
يتــم إرســال عينــة مــن 
المشــتبه بإصابتــه 

أن الجمــرة الخبيثــة كان لهــا تغليــف بايولوجــى، 
كمــا أنــه كان محــدودا داخــل الصيــن فقــط، 
هــذا  تخطــى  كورونــا  فيــروس  انتشــار  ولكــن 

األمــر، نتيجــة لقدرتــه علــى التحــول الجينــى 
فــى تركيبــه.

فــى  اإليرانــى  الشــأن  خبيــر  وتابــع 
تصريحــات خاصــة لـ»الطريــق« أنــه بالرغــم 

مــن إصابــة أعــداد كبيــرة بفيــروس كورونــا ف كا 
مــن الصيــن وإيــران، إال أنــه ال يمكــن أن يتخطــى 
ــات المتحــدة  ــات بتدخــل الوالي ــه تكهن ــر كون األم
ــا  ــدول، خصوًص ــذه ال ــة فــى انتشــاره به األمريكي
الجنوبيــة،  كوريــا  فــى  المــرض  ظهــور  بعــد 
أصبحــت  حتــى  كبيــر،  بشــكل  بهــا  وانتشــاره 
فــى المركــز الثالــث مــن الــدول األكثــر انتشــارًا 
لفيــروس كورونــا، كمــا أن كوريــا الجنوبيــة تعــد 
الــدول الصديقــة للواليــات المتحــدة  مــن أهــم 
األمريكيــة، مــا يمكــن أن يجعــل تدخــل أمريــكا 
يظــل تكهنــات وافتراضــات فقــط. وأشــار إلــى 
أن كوريــا الجنوبيــة شــهدت ارتفاعــا فــى عــدد 
ــت  ــث أخضع ــرة، حي ــام األخي ــى األي ــات ف اإلصاب
الســلطات للفحــص أكثــر مــن 260 ألــف شــخص 
مرتبطيــن بكنيســة شينتشــونجى ليســوع، وهــى 
نصــف  مــن  بأكثــر  علــى عاقــة  دينيــة  طائفــة 
الكوريــة  الســلطات  دفــع  مــا  وهــو  اإلصابــات، 
والحفــات  المهرجانــات  عشــرات  إلغــاء  إلــى 
والمناســبات الرياضيــة بســبب انتشــار الفيــروس، 
ــة أســابيع  كمــا مــددت العطــات المدرســية ثاث
علــى مســتوى البــاد. وأكــد مجــدى الصيــاد، 

المتوقــع  مــن  أنــه  اإليرانــى،  الشــأن  خبيــر 
انتشــار فيــروس كورونــا بشــكل كبير وســريع 

التــى  األخــرى،  الــدول  مــن  عــدد  فــى 
تعــد أبرزهــا إيطاليــا، نتيجــة لزيــادة 

الوفيــات مــن الفيــروس بهــا، كمــا أن 
إيطاليــا تعــد أيًضــا مــن الــدول 

المتحــدة  للواليــات  الحلفــاء 
األمريكيــة.

الصحــة،  لــوزارة  المركزيــة  للمعامــل  أخــرى  مــرة 
وردهــا بالنفــى يعنــى أنــه ســيخرج مــن المستشــفى، 
واإليجــاب يعنــى تحويــل الحالــة فــورًا لمستشــفى 
النجيلــة بمطــروح، وينقــل المريــض فــى عربــة تطهيــر 
ذاتــى، حتــى يصــل للمستشــفى الــذى تحــول لمــكان 
لحالــة  الطبــى مجهــز  والفريــق  الصحــى،  للحجــر 

الطــوارئ، اســتعداًدا للخطــر المحتمــل.
مستشفى النجيلة

مديــر  نائــب  أبوطالــب،  محمــد  الدكتــور  قــال 
مستشــفى النجيلــة المركــزى، إن المستشــفى يقــع 
علــى بعــد 80 كيلومتــرا غــرب مدينــة مرســى مطروح، 
المستشــفى  تطويــر  وجــرى  النجيلــة،  مدينــة  فــى 
بالكامــل، وافتتاحــه فــى ينايــر 2018، بتكلفــة 200 

مليــون جنيــه تقريًبــا.
وأضــاف نائــب مديــر مستشــفى النجيلــة المركــزى، 
أن المستشــفى جــرى تطويــره طبقــا للكــود العالمــى، 
ومقــام علــى مســاحة 8 آالف متــر مربــع، ويضــم 42 

ســريرا، بينهــا 8 أســرة للرعايــة المركــزة.
وأكمــل أن المستشــفى بــه قســم اســتقبال وطــوارئ 
أجهــزة  يضــم  لألشــعة،  قســما  ويتضمــن  مجهــز، 
لألشــعة العاديــة وأجهــزة لألشــعة المقطعيــة وأشــعة 
عمليــات،  وغــرف  تحاليــل،  معمــل  وبــه  االيكــو، 
ومعــدات طبيــة، واســتعدت األطقــم الطبيــة التــى 
جــرى تجهيزهــا، ووصلــت إلــى مطــروح، ورفــع حالــة 
ــى تســتغرق 14  ــة الت ــرة الحضان الطــوارئ خــال فت

ــا. يوم
لفنــدق  تجهيزهــا  عــن  الصحــة  وزراة  وأعلنــت 
المشــير بمطــروح، ومستشــفى النجيلــة المركــزى، 
بالتعــاون مــع قطــاع الصحــة بمطــروح، الــذى يعــد 
أرض  علــى  الموجــودة  المستشــفيات  أفضــل  مــن 
المحافظــة، مــن حيــث الجــودة والتجهيــزات والمبنــى 
واألجهــزة، الســتقبال أى حــاالت كورونــا مشــتبه بهــا.

بيزنس الكمامات
انتشــرت تجــارة الكمامــات الطبيــة، مــن مخلفــات 
بــه عضــو لجنــة  المستشــفيات، حســب مــا تقــدم 
الصناعــة فــى مجلــس النــواب، طــارق متولــى، لــوزارة 
الصحــة فيمــا يخــص المصانــع غيــر المرخصــة لمــا 

ــه مــن خطــورة علــى صحــة المواطنيــن. تمثل
استشــارى  عزالعــرب،  محمــد  الدكتــور  وقــال 
تصنــع  التــى  الكمامــات  إن  المعديــة،  األمــراض 
علــى  كبيــرا  خطــرا  تمثــل  الطبيــة  النفايــات  مــن 
مــن  لصنعهــا  التجــار  دفــع  ومــا  يســتخدمها،  مــن 
ــى  ــا، خاصــة ف ــش األســواق له ــات هــو تعطي المخلف
الفتــرة األخيــرة، حيــث تصــدر كميــات كبيــرة منهــا 
للخــارج تزامًنــا مــع انتشــار كورونــا، ممــا تســبب فــى 
زيــادة ثمنهــا إلــى 6 أضعــاف ثمنهــا الطبيعــى، حيــث 
كانــت تبــاع قبــل ذلــك بجنيــه، وأصبــح ســعرها 6 

العاديــة. الكمامــة  لقــاء  وذلــك  تقريًبــا،  جنيهــات 

استعدادات وزارة الصحةعلى غرار الجمرة الخبيثة
 حلفاء واشنطن فى مرمى »كورونا«.. وعلماء 

يفجرون مفاجأة  هل كورونا صناعة بشرية أمريكية؟
 رئيس حميات إمبابة: إعالن الطوارئ

فى كل المستشفيات

الشائعات أشد من »الكورونا«

أصبــح فيــروس كورونــا الخطــر األكبــر الــذى يهــدد العالــم بأســره، ُمحدًثــا حالــة مــن الرعــب والفــزع بعــد أشــهر 
مــن ظهــوره ألول مــرة فــى مدينــة ووهــان الصينيــة، ليدخــل بســرعة البــرق إلــى كل دول العالــم دون تأشــيرة، مســجًل 

أكثــر مــن 3200 حالــة وفــاة حــول العالــم.
انتشــار الفيــروس فــى الصيــن وإيــران -بشــكل كبيــر- علــى وجــه التحديــد، جعــل البعــض يطــرح ســؤاال ُملًحــا: هــل 

»كورونــا« صناعــة بشــرية؟، فــى إشــارة باتهــام موجــه للواليــات المتحــدة األمريكيــة.
وفــى مصــر، حــذرت منظمــة الصحــة العالميــة مــن تداعيــات انتشــار الشــائعات حــول انتشــار كورونــا، مؤكــدة فــى 
بيان لها أن األضرار التى لحقت بمصر ليســت بســبب مرض كورونا ولكن بســبب الشــائعات واألرقام واالجتهادات 

الغيــر صحيحــة، مــا ســاهم فــى نشــر حالــة مــن الخــوف والفــزع بيــن المواطنيــن دون داعــى.
كمــا أعلنــت الدكتــورة هالــة زايــد، وزيــرة الصحــة والســكان، إجــراء تحاليــل لمــا يقــرب مــن ألفــى حالــة مشــتبه 
فــى إصابتهــم بفيــروس كورونــا المســتجد )كوفيــد-19( بمصــر، بدايــة مــن ينايــر الماضــى وحتــى اليــوم وجميعهــا 
جــاءت ســلبية، باســتثناء حالتيــن لشــخصين أجنبييــن، مــا جعــل الخطــر قريبــا وحدوثــه متوقعــا،  قبــل أن تصــدر 

بيانــات تؤكــد وجــود حــاالت اصابــة ايجابيــة بيــن المصرييــن وصلــت لنحــو ٥٦ حالــة حتــى كتابــة هــذه الســطور.

فاطمة عاهد

 إيران
والصين  يعيشان

فى معاناة من
انتشار كبير لفيروس 

كورونا

 مستشفيات
الحميات أعلنت
حالة الطوارئ

الستعدادها لمواجهة
كافة المخاطر

 »غرفة
الوزراء« تبحث

عن بديل لتعليق 
الدراسة

»الصحة العالمية« تحذر من صناعة الفزع فى مصر
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 فلوس
اليوتيوب بتاخدها 

الشركة وعايش
على حفالت

بره مصر

بــدأت الفنانــة دنيــا ســمير غانــم تصويــر مشــاهد فيلمهــا الســينمائى 
الجديــد الــذى يحمــل اســم »تســليم اهالــى«، وتــدور أحداثــه فــى إطــار 
كوميــدى وتســتعد دنيــا للمشــاركة بالفيلــم فــى موســم عيــد الفطــر المقبــل، 
ويعــد الفيلــم اولــى بطــوالت دنيــا فــى الســينما بعــد ان شــاركت فــى البطولــة 

ــال الســينمائية لنجــوم الصــف االول مؤخــرا.  ــن االعم ــدد م النســائية لع
وبــدأ تصويــر المشــاهد االولــى فــى العمــل فــى احــد الديكــورات بالتجمــع 
الخامــس، ومــن المتوقــع أن يســتمر العمــل فــى اللوكيشــن لمــدة يوميــن قبــل 

أن يحصــل فريــق العمــل علــى إجــازة لتغييــر الديكــورات.
ودخلــت »دنيــا« هــذه الفتــرة فــى جلســات عمــل مفتوحــة مــع 
المخــرج خالــد الحلفــاوى لالســتقرار علــى الشــكل النهائــى 
للعمــل واختيــار أبطالــه، وبــدأت دنيــا بالفعــل فــى تحديــد 

األبطــال المشــاركين لهــا فــى العمــل.
وتــم االســتقرار علــى هشــام ماجــد لــدور البطولــة، 
بيــن  األول  الســينمائى  التعــاون  هــذا  ويعتبــر 
فــى  بعــد أن نجحــا ســوًيا  دنيــا والفنــان هشــام 
»الحدوتــة الثالثــة« مــن مسلســلها فــى رمضــان 
العــام الماضــى 2019 »بــدل الحدوتــة تالتــة«، 
وكونــا ثنائًيــا ناجًحــا فــى العمــل، إضافــة إلــى أن 
ــدى، وهــو  ــه فــى إطــار كومي ــدور أحداث ــم ت الفيل
مــا يتطلــب أن يشــاركها البطولــة نجــم كوميــدى.

ويعــد هــذا الفيلــم العمــل األول لماجــد بــدون شــيكو، وذلــك منــذ ظهورهمــا 
معــاً قبــل 11 عامــا فــى فيلــم »ســمير وشــهير وبهيــر« وكان يشــاركهما البطولة 
أحمــد فهمــى، وذلــك قبــل انفصالــه عــن الفريــق، فضــالً عــن أنــه التعــاون 
األول ســينمائياً بيــن دنيــا وخالــد الحلفــاوى، وذلــك بعــد ان قدمــا معــاً فــى 

رمضــان الماضــى مسلســل »بــدل الحدوتــة 3«، وحقــق نجاحــاً جيــداً.
وانضــم الفنــان ســمير غانــم إلــى القائمــة المبدئيــة للعمــل الــذى سيشــهد 
عــودة ابنتــه للســينما مــرة أخــرى بعــد غيــاب 4 ســنوات، بعــد مشــاركتها فــى 

فيلــم »لــف ودوران« مــع الفنــان أحمــد حلمــى.
ويشــارك »دنيــا« ايضــا فــى بطولــة العمــل بيومــى فــؤاد، ودالل عبدالعزيــز، 
ومــن المقــرر أن يشــارك فــى الفيلــم  عــدد كبيــر مــن ضيــوف الشــرف ونجــوم 
الكوميديــا، حيــث تــم التعاقــد مــع ايمــى ســمير غانــم للظهــور فــى احــداث 

الفيلــم كضيــف شــرف مــن خــالل 10 مشــاهد. 
ــة ســيناريو  ــن كتاب ــاء م ــى االنته ــب عل ويعكــف السيناريســت شــريف نجي

ــم. ــى الفيل ــة عل ــل ووضــع اللمســات النهائي ــل بالكام العم
ومــن جهتــه، أعلــن مخــرج المسلســل خالــد الحلفــاوى حالــة الطــوارئ 
ــل، وفــرض  ــد الفطــر المقب داخــل اللوكيشــن مــن أجــل اللحــاق بموســم عي
ــة اماكــن  ــذى انتهــى مــن معاين ــم ال ــى احــداث الفيل ســياجا مــن الســرية عل
مــن  القاهــرة وعــدد  بيــن  كامــل، حيــث ســيتم تصويــره  تصويــره بشــكل 
المحافظــات الســاحلية، وقــرر الحلفــاوى فــرض جــدول عمــل يومــى ال يقــل 
عــن ٨ ســاعات لالنتهــاء مــن التصويــر وفقــا للجــدول الزمنــى المحــدد، إذ 

يرغــب فــى االنتهــاء مــن تصويــر العمــل منتصــف شــهر ابريــل المقبــل، علــى 
ــع النســخ الماســتر  ــل ايضــا لطب ــة ابري ــاج فــى نهاي ان يبــدأ عمليــات المونت

وتســليمها لشــركات التوزيــع.
وعلــى جانــب اخــر، قــررت الفنانــة دنيــا ســمير غانــم، الغيــاب عــن الســباق 
الرمضانــى هــذا العــام بعــد فتــرة طويلــة مــن انتظامهــا فــى تقديــم أعمــال 
دراميــة خــالل شــهر رمضــان، بينمــا تــدرس حاليــا عرضــا آخــر لتقديــم عمــل 

درامــى كوميــدى الحــدى المنصــات اإللكترونيــة يتكــون مــن 10 حلقــات.
واتفقــت الفنانــة دنيــا ســميرغانم مــع المنتــج هشــام جمــال منتــج اعمالهــا 
ــم،  ــى تأجيــل البومهــا الغنائــى الجديــد، لحيــن االنتهــاء مــن الفيل الفنيــة عل
والــذى انتهــت دنيــا مــن تســجيل معظــم اغانيــه، حيــث يضــم األلبــوم 10 
أغــان، ومــن المقــرر ان تعــود لتســجيله فــى شــهر يونيــو المقبــل ليكــون 
جاهــزا للطــرح فــى موســم الصيــف المقبــل، وتجــدد دنيــا تعاونهــا فــى 

األلبــوم مــع الشــاعر أميــر طعيمــة، وعــدد مــن الملحنيــن.
ــم عــرض  ــم لتقدي ــا ســمير غان ــة دني ــف، تســتعد الفنان وفــى ســياق مختل
مســرحى اســتعراضى لالطفــال فــى موســم الصيــف المقبــل، وتخضــع دنيــا 
للعديــد مــن التدريبــات علــى االســتعراضات المقــرر تقديمهــا فــى العــرض، 
إضافــة إلــى اختيارهــا لعــدد مــن المالبــس للشــخصيات المقــرر أن تقدمهــا.

دنيا سمير غانم تبدأ »تسليم أهالى« 
 طوارئ فى لوكيشن العمل.. واالستعانة بعدد كبير من ضيوف الشرف 

»ال شــىء يبقــى علــى حالــه«.. مقولــة تنطبــق علــى مغنــى المهرجانــات حســن 
شــاكوش بعدمــا نجــح فــى إيصــال أغانــى المهرجانــات المصريــة للعالميــة مــن 
خــالل مهرجــان »بنــت الجيــران«، حيــث حــل فــى المركــز الثانــى عالمًيــا مــن 

حيــث عــدد مــرات االســتماع علــى موقــع »ســاوند كالو«. 
أحــب كــرة القــدم وتمنــى أن يكــون العًبــا مشــهورًا، وبعــد فتــرة تغيــرت 

ــاء الشــعبى، وكانــت هــذه  مالمــح أحالمــه وقــرر أن يحتــرف الغن
النتيجــة نجاًحــا غيــر متوقــع ووصــوال للعالميــة.

ــة المهــن الموســيقية  ــرة مــع نقاب واجــه بعدهــا أزمــة كبي
بعدمــا نجــح فــى اختبــار النقابــة وكان ينتظــر الحصــول 
علــى العضويــة، إال أن أزمتــه مــع نقابــة الموســيقيين كادت 

أن تنهــى نجاحــه.
شــاكوش  حســن  طــرح  فقــد  ينتــه،  لــم  هنــا  النجــاح 
أغنيته الجديــدة »عــود البطــل« التــى حققــت ترينــد فــى 9 

دول عربيــة وبلــغ عــدد مشــاهديها 6 مالييــن فــى 24 ســاعة 
فقــط مــن طرحهــا.

وفــى حــوار لـ»الطريــق«، يكشــف حســن شــاكوش عــن أزمتــه مــع 
ــرة قــدم،  ــه كالعــب ك ــى شــاكر وبدايت ــن الموســيقية وهان ــب المه نقي

وكيــف اتجــه للغنــاء، وتجربتــه فــى التمثيــل وخالفــه مــع حمــو بيــكا وعمــر كمــال، 
وغيرهــا مــن األســرار.

بــدأ حســن شــاكوش حــواره للطريــق معبًرا عــن ســعادته الشــديدة بالنجــاح 
ــا، أمــا عــن  ــوم واحــد مــن طرحه ــد ي ــة »عــود البطــل« بع ــه أغني ــت ل الذى وصل
أزمتــه مــع نقابــة المهــن الموســيقية، فقــد أكــد أنــه راض بمــا قــدره اللــه قائــاًل 
ــة فأكيــد ليــه حكمــة فــى اللــى حصــل، ممكــن  ــا النجــاح مــن البداي ــا كاتبلن »ربن
يكــون ربنــا بيختبرنــا واحنــا اثبتنــا اننــا مــش بتــوع نجــاح بــس ولــو واجهنــا أزمــة 
هنكمــل«. ونفــى مطــرب المهرجانــات حســن شــاكوش أنــه طــرح »عــود البطــل« 
تحديــا لقــرار نقيــب المهــن الموســيقية هانــى شــاكر، قائــاًل  »احنــا أعلنــا علــى 
التــراك قبــل األزمــة بثالثــة شــهور، أنــا مــش بتحــدى هانــى شــاكر، قــرار النقابــة 
فــوق دماغنــا«.. مضيًفــا »احنــا نــاس عمليين القرارات اللى اتاخــدت بنحترمها«. 
وأضــاف حســن شــاكوش: »عــود البطــل« أغنيــة مــش مهرجــان واشــتغلنا عليهــا 
كويــس علشــان تطلــع بالشــكل ده بكلمــات مناســبة وجملــة »خمــور وحشــيش« فــى 

مهرجــان »بنــت الجيــران« غلطــة مــش هتكــرر، وعــود البطــل أثبتــت ده.
شــغل  ده  ألن  مصــر  هتكســر  البطــل«  »عــود  إن  عــارف  كنــت  واســتكمل: 
متخططلــه قائــاًل »فــى خطــة وضعناهــا لنصــل لهــذا النجــاح«. مضيًفــا »عاوزيــن 
نغيــر كلمــة مهرجــان ألغنيــة ويبقــى بشــكل جديــد والنــاس كلهــا تســمعه، مشــيًرا 

ــاء أغــان مســفة«. إلــى أنــه كتــب اقــرارا علــى نفســه بعــدم غن
وكشــف مطــرب المهرجانــات أن أربــاح مهرجــان »بنــت الجيــران« مــن موقــع 
ــم يأخــذ أى  ــه ل ــى أن ــه، مشــيًرا إل الفيديوهــات »يوتيــوب« بلغــت 54 مليــون جني
ــغ حتــى اآلن، مؤكــًدا أن كل األربــاح أخذتهــا شــركة نجــوم ريكــورد، وبحمــد  مبل
ربنــا علــى أى حاجــة. وأضــاف أنــه لــم يأخــذ أيــة مبالــغ مــن اليوتيــوب ألغانيــه 
وحالًيــا بعــد أزمــة النقابــة مصــدر رزقــه مــن الحفــالت خــارج مصــر فقــط، 

وسيســتمر فــى عمــل حفــالت خــارج مصــر لحيــن حــل ازمتــه مــع النقابــة. 
بــرة مصــر فــى أمريــكا، وعمــرى  وتابــع شــاكوش: »اتعــرض علــّى أعيــش 
ماهفكــر فــى كــده، وردى علــى النــاس أغنيــة فــى حــب مصــر هغنيهــا ألول مــرة 
اليــف فــى لقائــى مــع بســمة وهبــة يــوم األربعــاء«. واســتطرد »نقابــة الموســيقيين 
بيتــى علشــان كــده ممســكناش مايــك ومشــتغلناش فــى حفــالت، رغــم أنــه اتعرض 

عليــا حاجــات كتيــر، وطــول مانــا موقــوف عمــرى ماهشــتغل فــى حفــالت«.
وفــى الســياق ذاتــه، قــال حســن شــاكوش إنــه مــن المقــرر إقامــة عــدد كبيــر 
مــن الحفــالت خــارج مصــر فــى تونــس ولبنــان بــدءا مــن يــوم 6 مــارس الجــارى، 
ــا أنــه كان مــن المقــرر إقامــة عــدد كبيــر مــن الحفــالت فــى مصــر قبــل  مضيًف

أزمتــه مــع النقابــة.
العزيــزة« خــالل  »أمــى  أغنيــة  إنــه ســيطرح  قــال  القادمــة،  أعمالــه  وعــن 

أســبوع، كمــا نفــى انضمامــه لمسلســل والد إمبابــة كمــا صرحــت بعــض المواقــع 
اإلخبارية. 

أمــا عــن خالفــه مــع عمــر كمــال، فقــال حســن شــاكوش »كان ســوء تفاهــم 
ــى يثبــت كــدة  ــا اخــوات والل ــط واحن ــه غل وعمر اتســرع وغلطــان وكان فاهــم ان
ــّى فلــوس علشــان حــد  أغنيــة عــود البطــل«. وأكــد قائاًل »اتعــرض عل

ــا رفضــت«. ــا وأن تانــى يغنيهــا معاي
وأوضــح شــاكوش فــى حــواره قائــاًل »أنــا معــروف مــن بــدرى 
مــن مهرجــان )وداع يــا دنيــا وداع( و)شــقلطونى فــى بحــر 
بيــرة( وغيرهــا مــن األغانــى، بــس أغنيــة )بنــت الجيــران( 
جعلــت المهرجــان أشــيك وأنضــف مــن األول، وغيــرت 
ــا  ــات«. مضيًف ــن المهرجان ــور عــن ف ــة نظــر الجمه وجه

ــات الشــعب بيســمعهوها«. »كل فئ
وأضــاف شــاكوش »حياتــى اتغيــرت 360 درجــة بعــد 
مهرجــان )بنــت الجيــران( وأصبحــت معروفــا مــن قبــل 
الجميــع وعــدد كبيــر مــن النجــوم الكبــار هنأونــى عليهــا«.
نجــاح  توقــع  بأنــه  وصــرح حســن شــاكوش خــالل حــواره، 
ــا مــش شــايف  ــى أن ــاًل »عمــر كمــال قال ــران«، قائ ــة »بنــت الجي أغني
ــة دى هتكســر مصــر«،  ــه األغني ــه وقولتل ــا رديــت علي ــوة دى وأن نفســى فــى الغن
ــا  ــى تتعقــد فــى األول بعــرف انه ــا، الحاجــة الل ــا »فــى حاجــة مؤمــن بيه مضيًف
هتحقــق نجــاح«. وعــن بدايتــه كالعــب كــرة قــدم، قــال إنــه فــى البدايــة كان يحلــم 
بــأن يكــون العــب كــرة مشــهورا، والتحــق بعــدد مــن األنديــة المصريــة، منهــا 
اإلســماعيلى الــذى ظــل بــه لمــدة 4 ســنوات، وختمــه فــى ســمنود، إال أن مديــر 
الــدورى الــذى رفــض وضــع اســمه فــى قائمــة الــدورى قبــل بدئــه بأربعــة أيــام، 

ــراف الكــرة. ــاد عــن احت ــده، مــا اضطــره لالبتع ــرة توفــى وال خــالل هــذه الفت
وتابــع حســن شــاكوش أن والــده اعتــرض علــى غنائــه فــى البدايــة بســبب 
العــادات والتقاليــد التــى ترجــع ألصولــه الصعيديــة، وأنــه ورث صوتــه مــن والــده، 
مشــيًرا »كنــت بمســك المايــك وأغنــى فــى فــرح صحابــى وبعــد تركــى كــرة القــدم 

طرحــت أول أغنيــة مــن جملــة واحــدة، جملــة )كلــه ماشــى بألــف وش(«.
وأضــاف شــاكوش »أغنيــة أشــكرك أوعــدك« دى حولــت حياتــى، والنــاس كلهــا 
كان نفســها تعــرف ميــن حســن شــاكوش، وكنــت هتجنــن علشــان وشــى يتعــرف، 
والفنــان أحمــد مكــى قــال أنــا عــاوز المطــرب اللــى بيغنــى أغنيــة أشــكرك، وقمــت 
بغنــاء األغنيــة فــى الجــزء الثالــث مــن مسلســله الكبيــر، ثــم محمــد رمضــان طلــب 

يقابلنــى ورشــحنى لغنــاء أغنيــة »علشــانك« فــى فيلــم واحــد صعيــدى.
واســتكمل »بعدها رشــحنى المخــرج شــريف البنــدارى فــى فيلــم )علــى معــزة 

وإبراهيــم والــذي قدمــت مــن خاللــه أول مشــهد فــى التمثيــل«.
ونفــى شــاكوش خــالل حــواره مــا قالــه حمــو بيــكا بأنــه ســبب شــهرته قائــاًل 
»بقالــى عشــر ســنين حمــو بيــكا لســه ظاهــر واشــتغلت معــاه فــى آخــر ســنتين 
فقــط«. وعــن ســرقة لحــن المهرجــان مــن أغنيــة »حاجــة مســتخبية« للفنــان 

محمــد حماقــى، قــال المطــرب الشــعبى حســن شــاكوش »كالم 
عمــر كمــال هــو اللــى متلحــن فــى المهرجــان، لكــن كالمــى 

مفيهــوش لحــن أغنيــة محمــد حماقــى«.
وتابــع شــاكوش أنــه غيــر ملتــزم بلــون معيــن 
قائــاًل »بغنــى الشــعبى والكالســيك«. مضيًفــا 

ــا قلبــى« وهــى  ــه ي أنــه طــرح بالفعــل أغنيــة »لي
اغنيــة كالســيك. وعــن المطربيــن الذيــن يحلــم بــأن 

يشــاركهم فــى الغنــاء، قــال »نفســى أشــارك الفنــان حكيــم 
األغانــى  ســماع  يفضــل  أنــه  متابًعــا  وتامــر حســنى«،  حمــودة  وعبدالباســط 

ــوم وعبدالحليــم ومحمــد رشــدى. ــار، منهــم أم كلث القديمــة لنجــوم كب

حسن شاكوش فى حوار شامل لـ»الطريق«:

بنت الجيران
كّسرت الدنيا وجابت 54 مليون جنيه

 »كتبت
إقرارًا على 

نفسى بعدم غناء 
أغانٍ مسفة«

 »بقالى
عشر سنين بغنى 
وحمو بيكا لسه 

ظاهر«

 ال صدام
مع هانى شاكر.. 

والنقابة بيتى
الثانى 

حوار- منى محمد

دعاء محمد

ــز جــالل  ــان رام ــدأ الفن ــة، ب ــى ســرية تام ف
الجديــد  الرمضانــى  برنامجــه  تصويــر  فــى 
الــذى ينتمــى الــى برامــج المقالــب، وعلمــت 
»الطريــق« أن رامــز اســتقر علــى الفكــرة التــى 
ســيقدمها خــالل شــهر رمضــان رغــم تســريب 
اخــر  الماضــى  الموســم  أن  تؤكــد  شــائعات 
موســم مــن البرنامــج، وهــو األمــر الــذى يتبعــه 
العمــل،  ســرية  لضمــان  دائمــا  جــالل  رامــز 

وشــدد رامــز علــى جميــع العامليــن بالبرنامــج 
تخــص  معلومــات  أى  عــن  االفصــاح  بعــدم 
البرنامــج لضمــان عنصــر الســرية ومفاجــأة 
الضيــوف خوفــا مــن تســريب قصــة البرنامــج  

وحــرق التفاصيــل.
مصــدر مقــرب مــن فريــق عمــل البرنامــج 
البرنامــج،  تفاصيــل  بعــض  للطريــق  كشــف 
رامــز  برنامــج  عمــل  فريــق  أن  إلــى  مشــيرا 

بــه رامــز  هــو نفــس الفريــق الــذى اســتعان 
فــى الســنوات الماضيــة، وقــال المصــدر إن 
رامــز مــن المقــرر أن يصــور حلقــات البرنامــج 
لمــدة شــهر ونصــف،  الفلبيــن  فــى  بالكامــل 
ويحمــل البرنامــج اســما مؤقتــا »بــركان رامــز«، 
ومــن المقــرر أن تجمــع الحلقــات بيــن عــدد 
مــن نجــوم الفــن والرياضــة مــن مصــر والعالــم، 
إضافــة إلــى عــدد آخــر مــن المشــاهير مــن 

حــول العالــم فــى مجــاالت مختلفــة، وســتدور 
تعاقــد  عــن  للحلقــات  الرئيســية  الفكــرة 
العالميــة  الشــركات  إحــدى  مــع  الضيــف 
لمنتــج  اإلعالنــات  أحــد  لتقديــم  الشــهيرة 

شــهير فــى إحــدى أشــهر الجــزر هنــاك.

نكشف تفاصيل برنامج المقالب لرامز جالل

دعاء محمد



طريقنا.. وهنكمله

الثالثاء 1٠ مارس ٢٠٢٠ م 
15 رجب 1٤٤1 هـ 

العدد ٢5٤
السعر ٢ جنيه

األخيرة

مى الكنانى

12

مــا وراء الطبيعــة، اســم علــق فــى ذاكــرة 
جيــل الثمانينيــات والتســعينيات بعــد انتشــار 
سلســلة الروايــات الشــهيرة للدكتــور أحمــد 
خالــد توفيــق، والتــى حملــت االســم نفســه 
»مــا وراء الطبيعــة«، خصوصــا بعــد أن تعلــق 
النحيــل  العصبــى  العجــوز  ببطلهــا  القــراء 
»رفعــت اســماعيل«، ومغامراتــه مــع الوحــوش 

ومصاصــى الدمــاء والمســتذئبين.
القصــص  إلــى  القــراء  تعــرف  وبالطبــع 
الخارقــة  واألحــداث  المذهلــة،  الحقيقيــة 
للطبيعــة التــى تفــوق الخيــال، بفضــل العديــد 
مــن الكّتــاب المصرييــن، وأشــهرهم الدكتــور 
نبيــل فــاروق، والكاتــب راجــى عنايــت، حيــث 
تكــون  أن  للقــراء  بالنســبة  المعتــاد  كان 
الواقعــة فــى دولــة أجنبيــة، وبالطبــع يكــون 

البطــل غيــر مصــرى.
ليــس  المبهــر  الميتافيزيقــا  عالــم  لكــن 
حكــرا علــى الــدول األجنبيــة فقــط، ففــى 
القصــص  مــن  والعديــد  العديــد  مصــر 
خيــال  يبدعــه  مــا  تفــوق  التــى  الحقيقيــة 
هوليــوود  فــى  الســينما  وصنــاع  المؤلفيــن 
نفســها، وهــذا مــا ستكشــف عنــه »الطريــق« 
حكايــات  سلســلة  مــن  الحلقــة  تلــك  فــى 

الخيــال. مــن  أغــرب  حقيقيــة 
األخضــر  الرجــل  أبوقــدوم..  ســيد   •

ى لمصــر ا
تابــع  الماضــى،  القــرن  تســعينيات  فــى 
الجرائــد  صفحــات  علــى  المصريــون 
وشاشــات التلفزيــون، قصــة أثــارت ذهــول 
الجميــع، وأحدثــت حالــة كبيــرة مــن الجــدل 
فــى الشــارع المصــرى، حيــث نشــرت جريــدة 
الوفــد فــى ذلــك الحيــن، حــوارا مــع مصــرى 
ــم  ــع بقــدرات خارقــة للطبيعــة، بشــكل ل يتمت
يعتــد عليــه النــاس فــى مصــر المحروســة مــن 

ــل. قب
عبداللــه،  أحمــد  محمــد  ســيد  اســمه 
بمحافظــة  ولــد  »أبوقــدوم«،  وشــهرته 
الســويس وعــاش فــى الــوادى الجديــد، تلــك 
بعــض المعلومــات العاديــة عــن الرجــل غيــر 
العــادى الــذى حبــاه اللــه بقــدرات أهلتــه بحــق 

المصــرى«. األخضــر  »الرجــل  للقــب 
فــى  يفعــل  األخضــر  الرجــل  كان  فكمــا 
ــة  ــل« األمريكي قصــص وأفــام شــركة »مارف
الشــهيرة، كان عــم ســيد يقــوم بأمــور خارقــة 
القصــة  عكــس  وعلــى  للغايــة،  مشــابهة 
األمريكيــة الشــهيرة لبطلهــم الخــارق، فــإن 

بقــدرة مذهلــة دون  اللــه  »أبوقــدوم« حبــاه 
منــذ  عليــه  ظهــرت  معمليــة،  تجــارب  أى 
ســن الســابعة، حيــث تمكــن فــى هــذا العمــر 
جذورهــا  مــن  كاملــة  شــجرة  انتــزاع  مــن 
بيديــه الصغيرتيــن، وفقــا لمــا ذكــره الكاتــب 
الصحفــى ناصــر فيــاض فــى كتابــه »خــوارق 

العلمــاء«. حيــرت  مصريــة 
وقنــاة  جريــدة  مــن  أكثــر  وبحســب 
تلفزيونيــة، أشــهرها »الوفــد«، و»المحــور«، 
فــإن ســيد عبداللــه كان يتمتــع بقــوة هائلــة 
تقــدر بـــ160 حصانــا، حيــث كان يســتطيع 
أن يوقــف أوتوبيــس نقــل عــام بيديــه فقــط، 
وال يســتطيع قائــد تلــك الكتلــة الحديديــة 
ــا شــبرا  ــركاب تحريكه ــة بال الضخمــة المليئ
واحــدا، مــادام عــم ســيد ممســكا بهــا، لدرجة 
»ســيدتى«  مــع مجلــة  حــوار  فــى  روى  أنــه 
الســعودية، قصتــه مــع ســائق تاكســى اختلــف 
معــه علــى األجــرة، ولــم يتمكــن مــن الوصــول 
إلــى حــل معقــول فــى ظــل تعنــت الســائق 
الرجــل  مــن  كان  فمــا  احترامــه،  وعــدم 
الخــارق إال أن نــزل مــن العربــة وأمســك بهــا 
ولفهــا لفــة كاملــة بيديــه، ليصعــق الســائق 
مــن هــول المفاجــأة، ويتــرك ســيارته مهــروال 

مــن شــدة الرعــب.
إن  كتابــه،  فــى  فيــاض  ناصــر  ويقــول 
ــة  ــط كان يشــبه الكتل ــد عــم ســيد فق ــف ي ك
الخشــبية الضخمــة، وإنــه اكتشــف خطورتــه 
وقوتــه بمجــرد مصافحتــه، وأصابــه الذهــول 
عندمــا رآه يثنــى قطعــة نقــود معدنيــة بعينــه، 
ــى أربعــة أجــزاء وكأنهــا  ــه إل ــم يفتتهــا بيدي ث
أحــد  مــن  طلــب  أنــه  لدرجــة  ورق،  قطعــة 
زمــاء العمــل أن يبقــى إلــى جانبــه فــى أثنــاء 

ســيد  اعتــداء  مــن  خوفــا  معــه،  الحديــث 
عليــه.

ورغــم أن ســيد كان يتمتــع بقــوة خارقــة 
للطبيعــة، إال أنــه لــم يســتخدمها قــط فــى 
أمــر غيــر قانونــى، لكنــه هــرب مــن الجيــش 
بعــد أن أمضــى فيــه 3 أشــهر فقــط، واســتمر 
ــه  ــود إلي ــل أن يع ــدة 8 ســنوات، قب ــا لم هارب
ويعاقــب بســبب ذلــك، لتحــدث معــه قصــة 
خيــر  هــى  الحربــى،  الســجن  فــى  عجيبــة 

تطبيــق لمقولــة »رب ضــارة نافعــة«.
يــروى الرجــل الخــارق أن أحد المســجونين 

معــه صفعــه علــى وجهــه، وهــو ما أثــار غضبه 
الشــديد، فجعلــه يقلــب ســيارة نقــل كبيــرة 
تحمــل 15 طنــا مــن الميــاه عــدة مــرات، حتــى 
أوصلهــا إلــى أرض الطابــور، وهــو مــا أثــار 
ذهــول مديــر الســجن الــذى تأكــد مــن قوتــه 
الخارقــة، وأبلــغ المستشــفى العســكرى الــذى 
الازمــة،  اإلجــراءات  اتخــذ  مــا  ســرعان 
وأبلــغ القيــادة العامــة باألمــر، ليصــدر قــرار 
نظــرا  عنــه،  بالعفــو  ذلــك  بعــد  جمهــورى 
التقاريــر  حــذرت  التــى  الطبيــة  لحالتــه 

بســببها مــن احتكاكــه باألفــراد.

لــم تكــن تلــك فقــط قــدرات »أبوقــدوم« 
ــاة  ــى قن ــواء ف ــى اله ــره عل ــا ذك ــة، فم الخارق
الدمــرداش،  المحــور مــع اإلعامــى معتــز 
منــذ أكثــر مــن 12 عامــا، أثــار الكثيــر مــن 
التواصــل  مواقــع  عنــه  وتحدثــت  الجــدل، 
االجتماعــى بكثــرة، حيــث قــال الرجــل إنــه 
لــم ينــم منــذ والدتــه، وتــزوج 28 مــرة، وأنجــب 
35 ابنــا وابنــة، وصــدم الجميــع عندمــا قــال 

إنــه يجامــع زوجاتــه 15 مــرة يوميــا.
 • طاهر بك.. رجل ال يموت

كان  الماضــى  القــرن  ثاثينيــات  فــى 
هنــاك طبيــب مصــرى حيــر العلمــاء بشــدة، 
قدرتــه  بســبب  الحيــرة  تلــك  تكــن  ولــم 
الطبيــة الفائقــة، وإنمــا بســبب مــا يفعلــه 
البشــرية  للطبيعــة  خارقــة  أشــياء  مــن 
بشــكل ال يصدقــه عقــل، لدرجــة أنــه أجبــر 
ــم  ــى المتخصــص فــى عل ــب البريطان الكات
الروحانيــات »بــول برونتــون«، علــى المجىء 
ــه مــن  ــا يفعل ــة م ــى مصــر مــن أجــل رؤي إل
أعاجيــب، إنــه الطبيــب المصــرى القبطــى 
ســنة  طنطــا  فــى  المولــود  بــك«  »طاهــر 
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خصــص الكاتــب »بــول برونتــون« فصــا 
ــه »البحــث عــن الســحر فــى  كامــا فــى كتاب
مصــر«، عــن طاهــر وقدراتــه الخارقــة، حيــث 
التقــى بــه فــى مصــر وشــاهد بعينيــه قدراتــه 
وأفعالــه الخارقــة، ونظــرا لكــون »برونتــون« 
ــا وراء  ــات وم ــم الروحاني ــى عل متخصصــا ف
مــع  التجــارب  مــن  العديــد  ولــه  الطبيعــة، 
غيــر  بأشــياء  المشــهورين  الهنــود  فقــراء 
قابلــة للتصديــق، فإنــه اندهــش عندمــا وجــد 
بســمعة  يحظــى  ثريــا  رجــا  بــك«  »طاهــر 

طيبــة وســط الدوائــر الملكيــة فــى عصــر 
الملــك فــؤاد األول.

ووفقــا لكتــاب »برونتــون«، ومــا جــاء علــى 
كتــاب  فــى  مايــن«  إيــرل  »شــارلز  لســان 
»أغــرب حكايــات الســحر« لـ»جــون كاننــج«، 
فــإن الطبيــب المصــرى »طاهــر بــك« ســافر 
مــع والــده إلــى تركيــا، ودرس الطــب هنــاك، 
ــك،  ــان بعــد ذل ــه فــى اليون ــح عيادت ــم افتت ث
ويقــرر  الخارقــة،  تظهــر قدراتــه  أن  قبــل 
للغايــة رفضهــا  أن يجــرى تجربــة رهيبــة 
كل رجــال الديــن فــى ذلــك الوقــت، حيــث 
دفــن نفســه حيــا تحــت األرض لمــدة 28 
يومــا، قبــل أن يتــم إخراجــه دون أن يصــاب 
ــروه، وســط ذهــول كل مــن حضــر  ــأى مك ب

التجربــة.
عــن  تــردد  مــا  نفــى  فــى  منــه  ورغبــة 
بــه  يقــوم  مــا  ووصــف  للنــاس،  خداعــه 
إلــى  »طاهــر«  ســافر  والشــعوذة،  بالدجــل 
ــد  ــه، والتأكي ــات صدق ــة إلثب عــدة دول غربي
علــى امتاكــه مــن القــدرات الخارقــة الكثيــر، 
ــة  ــى أن يجــرى تجرب ــا أصــر عل وفــى إيطالي
الدفــن حيــا مــرة أخــرى، لكنهــا كانــت تحــت 
المــاء، وحتــى يتمكــن الجميــع مــن مشــاهدة 
التجربــة والتأكــد مــن عــدم وجــود ســراديب 
تحــت األرض، تــم وضعــه فــى تابــوت وألقــوه 
فــى حمــام ســباحة، لكــن التجربــة لــم تســتمر 
تدخــل  بســبب  فقــط،  ســاعة  لنصــف  إال 
فــى  بنجــاح  يكررهــا  أن  قبــل  الشــرطة، 

فرنســا بعــد ذلــك.
عــن  كتابــه  فــى  برنتــون«  »بــول  ويــروى 
ــا فــى مصــر،  ــن حي ــة الدف مشــاهدته لتجرب
بعــد أن أحضــر مجموعــة مــن األطبــاء للتأكد 
مــن عــدم وجــود أى خدعــة فــى األمــر، وهــو 
مــا ثبــت لهــم بالفعــل، حيــث أجــروا علــى 
ــث  ــة، حي ــك« عــدة تجــارب إضافي »طاهــر ب
فــى  وأدخلــوه  حلقــه  فــى  خنجــرا  وضعــوا 
الحنجــرة مــن الخــارج مســافة ســنتيمتر، كمــا 
قطعــوا أجــزاء فــى وجهــه وصــدره وكتفيــه 
بســكين، دون أن ينــزف نقطــة دم واحــدة، أو 
يتألــم للحظــة، ومــا زاد مــن دهشــتهم هــو أن 
اختبــار المخــدر الــذى أجــروه لــه للتأكــد مــن 
عــدم تناولــه مــادة تذهــب الشــعور باأللــم، 

جــاءت نتيجتــه ســلبية.

حكايات حقيقية أغرب من الخيال )3(

صدق أو ال تصدق.. مصرى يدفن نفسه 28 يوًما تحت األرض ويخرج حيًا

تجربة دفن طاهر بك حيا

سيد أبو قدوم

تقرير سيد أبو قدوم الكاتب بول برينتون

طاهر بك

 صعيدى تزوج 28 سيدة وأنجب 35 ابنًا.. ويجامع زوجاته 15 مرة يوميًا  سيد أبوقدوم فتت العملة المعدنية إلى أجزاء صغيرة 
بيديه فقط  كاتب بريطانى يخصص فصلًا كاملًا فى كتابه للحديث عن الطبيب المصرى الخارق

سعيد محمود

لــم يــدق اليــأس يوًمــا بابهــا، وأصــرت علــى ممارســة 
حياتهــا بشــكل طبيعــى، وحولــت مــا تعرضــت لــه مــن تنمــر 
لمصــدر طاقــة إيجابيــة وحافــز لتحقيــق حلمهــا، وكتبــت 

قصــة انتصــار صغيــرة عنوانهــا »ال مســتحيل«.
ــغ 20  ــة، تبل ــن محافظــة الدقهلي ــاة م ــى« فت »نســمة يحي
النوعيــة  التربيــة  بكليــة  الثانيــة  بالفرقــة  طالبــة  عاًمــا، 
ــا وخطــت  ــة المنصــورة، تحــدت إعاقــة قصــر قامته جامع
ــأن تصبــح أول عارضــة  أول خطــوة نحــو تحقيــق حلمهــا ب

أزيــاء مصريــة محجبــة مــن قصــار القامــة، لتعطــى درًســا 
ــوح واإلصــرار. ــى الطم ف

كانــت  »نســمة«  والــدى  بيــن  القرابــة  صلــة 
قامــة،  قصــر  بإعاقــة  والدتهــا  فــى  الســبب 

حيــث يبلــغ طولهــا 105 ســم، كمــا تعانــى مــن 
اعوجــاج فــى القــدم والحــوض وهشاشــة 
بالعظــام، مــا اســتدعى مرافقــة والدتهــا 
لهــا فــى كافــة تحركاتهــا، كمــا كانــت تعمــل 
فــى المدرســة التــى تــدرس بهــا نجلتهــا، 
مرحلــة  مــن  معهــا  وظيفتهــا  وتنقــل 
تختبــئ  صــد  حائــط  لتكــون  ألخــرى، 

تنمــر زمائهــا. وراءه مــن 
ســنوات طويلــة قضتهــا الفتــاة تتكــئ 
بكليــة  التحقــت  حتــى  والدتهــا،  علــى 
المنصــورة،  جامعــة  النوعيــة  التربيــة 

ــة  ــا ومواجه ــررت االنفصــال عنه ــا ق وحينه
إنســانة  نفســها  تــرى  فهــى  يرفضهــا،  مــن 

طبيعيــة وهبهــا اللــه ميــزة قصــر القامــة، لكــن 
القــرار لــم يكــن ســهًا، خاصــة أنهــا عانــت علــى 

مــدار أعــوام طويلــة مــن مظاهــر تنمــر مختلفــة، منهــا 
قذفهــا بالحجــارة ورشــها بالميــاه، والســخرية أو الخــوف 

مــن االقتــراب منهــا.

نسمة.. حكاية أول عارضة أزياء من قصار القامة بمصر
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إنهــا  وتقــول،  التنمــر  تحديهــا  قصــة  »نســمة«  تــروي 
لقهــر ورفــض مجتمعــى منــذ صغرهــا جعلهــا  تعرضــت 
شــخصية انطوائيــة تخشــى الخــروج مــن منزلهــا بمفردهــا، 
وكان لديهــا رهبــة مــن االقتــراب أو التعامــل مع األشــخاص، 
وظلــت حبيســة تلــك الفكــرة حتــى المرحلــة الجامعيــة، 

وهنــا قــررت تغييــر نمــط حياتهــا واالعتمــاد علــى نفســها، 
وأقنعــت نفســها بــأن ســاحها الوحيــد هــو الثقــة بالنفــس.

وتضيــف أنهــا حاولــت االنخــراط بيــن زمائهــا، وعلــى 
ــدة، كمــا أصبحــت  ــت صداقــات جدي ــن كون مــدار عامي
النفســى  الدعــم  عــن  دورًســا  تعطــى  كوتــش«  »اليــف 
بــذوى  والتعريــف  بالجامعــة،  نقاشــية  حلقــات  فــى 
االحتياجــات وكيفيــة التعامــل معهــم، أمــًا فــى تغييــر 

نظــرة المجتمــع لهــم.
خطــوات كثيــرة خطتهــا الفتــاة الجامعيــة زادت مــن ثقتها 
التصويــر،  بنفســها، منهــا خوضهــا تجربــة جلســات 
المصوريــن  أحــد  لهــا  أجراهــا  بجلســة  وبدأتهــا 
العــام الماضــى لدعمهــا نفســًيا، وأثنــاء تنفيذهــا 
تواجدهــم  تصــادف  ممــن  للتنمــر  تعرضــت 
لــم  لكنهــا  قامتهــا،  قصــر  بســبب  بالمــكان 
علــى  صفحتهــا  علــى  وعرضتهــا  تكتــرث، 
مواقــع التواصــل االجتماعــى، والقــت قبــواًل 
كبيــًرا. تلــك الخطــوة شــجعت »نســمة« علــى 
بعدســة  جديــدة  تصويــر  تجربــة  خــوض 
واختــارت  عاطــف،  محمــد  المصــور 
فــى  وتربــون،  وجوانتــى  بســيًطا  فســتاًنا 
فــى  الخمســينية،  الحقبــة  تشــبه  أجــواء 
محاولــة لتأكيــد أن قصــار القامــة أشــخاص 
طبيعيــون يمارســون حياتهــم بشــكل طبيعــى.
ــى  ــا تتلخــص ف ــرة، لكنه ــات نســمة كثي أمني
رغبتهــا بممارســة حياتهــا بــدون ضغــط، كمــا 
أســتاذة  تصبــح  أن  العشــرينية  الفتــاة  تتمنــى 
عالمــى  أتيليــه  لديهــا  أزيــاء  وعارضــة  جامعيــة، 

القامــة. لقصــار 

 تعرضت
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مجتمعى منذ 
صغرى


