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املدخل

حصاد الكتب في مارس
الروايات تتصدر وكتب النقد األدبي تعود إلى الساحة

شهد شهر مارس نشاًطا كبيًرا لدور 
النشر الخاصة والحكومية في اإلعالن عن 
إصداراتهم الجديدة الُمتوقع طرحها خالل 
أيام بالسوق المصرية، استعداًدا لمعرض 
الكتاب المقرر عقده نهاية شهر يونيو المقبل، 
وتنوعت بين الرواية والقصة القصيرة والنقد 
األدبي، وإن كان للرواية فيها النصيب األكبر.

1٦عاًما  عمره  حلًما  ُتحقق  كساب  ربــاب 
بـ«على جبل يشُكر«

رواية  والتوزيع، صدرت  للنشر  النسيم  دار  فعن 
»على جبل يشكر« للكاتبة رباب كساب، وتدور عن 
»يشُكر«، العربي الذى جاء إلى مصر وسكن أعلى 
أحمد  مسجد  عن  باسمه،  الجبل  فُسّمي  الربوة 
بن طولون وبيت الكريتيلية، عن الشوارع وتاريخها 
القلقة،  والقلوب  الحائرة  األرواح  وأساطيرها، عن 

عن المحبَّة والخذالن.
وقوعها  الــروايــة  كتابة  سبب  إن  اب  كسَّ وقالت 
في غرام »بيت الكريتلية«، وتابعت: »قبل 16 عاًما 
تمنيت أن أكتب عن المكان الذي زرته حينها ألول 
مرة وسلبني عقلي، بت مأخوذة به لدرجة أنني كنت 
أزوره كثيًرا، وفي كل مرة ال أشعر بالغربة وأنا أصعد 
ل بين حجراته، سنوات وسنوات  درجات سلمه، وأتنقَّ
يراودني الحلم كلما زرته، حتى سكنُت قربه بعد ما 
يقرب من 9 سنوات على أول زيارة، كأنه كان علي 
أن أهجر مدينتي الصغيرة وأسكن القاهرة ألعرف 
كيف أكتبه أو ليتمكن من أن يسكنني هو، ومع قرب 
البداية،  فكانت  أخــرى  مرة  إليه  حججُت  المكان 
بداية الكتابة والبحث وزيــارات عديدة جعلت منه 
بيتي حقيقة«. رباب كساب أديبة وصحفية، تخرجت 
الدكتوراه  درجــة  على  وحصلت  الــزراعــة  كلية  في 
في العلوم الزراعية من جامعة طنطا، صدرت لها 
ــات »قفص اسمه أنــا«، »مــســرودة«، »الفصول  رواي
القصصية  والمجموعة  فــرح«،  »فستان  الثالثة«، 

»بيضاء عاجية وسوداء أبنوسية«.
»أنــَســن«  كيف  يكشف  ــوف  ع ــو  أب محمد 

واسيني األعرج التاريخ
وتستعد الهيئة العامة المصرية للكتاب إلصدار 
»الحرب والسرد« للدكتور محمد أبو عوف، ويضم 
ــة رمــاد الشرق لواسيني األعــرج،  دراســة عن رواي
يناقش فيها المؤلف كيفية توظيف التاريخ في األدب 
وتناول األحداث التاريخية، بداية من الثورة العربية 
ضد الخالفة العثمانية حتى أحداث 11 سبتمبر، 
متطرًقا إلى آليات السرد التي اتبعها األعرج وإحيائه 
الشخصيات وأنسنة التاريخ حتى ليجعل القارئ كأنه 
يشاهد فيلًما فنًيا ال مجرد روايــة، وهو أول كتاب 
منفرد يصدر عن رواية »رماد الشرق«، مما يجعله 
مصدًرا مهًما لدارسي واسيني األعرج عموَما ورواية 
الشرق خصوًصا، وهو الكتاب الثاني ألبو عوف بعد 
مجموعته القصصية »شبورة في وسط الطريق« في 

٢٠1٢ عن دار إيزيس للنشر والتوزيع.
العربية  اللغة  قسم  رئــيــس  عـــوف،  أبـــو  محمد 
بمدرسة صالح الدين الدولية باإلسكندرية، مواليد 

19٨٨، تخرج في كلية اآلداب عام ٢٠٠9، وحصل 
الغفران  رسالة  في   ٢٠1٤ عــام  الماجستير  على 
للمعري، ورسالة الدكتوراه في ٢٠19 عن إبراهيم 
في  وكــان عضًوا  األعــرج،  وواسيني  المجيد  عبد 
عصر  لشعراء  البابطين  لمعجم  البحثي  الفريق 

الدول واإلمارات.
االحتياجات  لــذوي  تنتصر  شحاتة  ســارة 

الخاصة في »ألوان ثانوية«
وعن دار ابن رشد للنشر والتوزيع، صدرت الرواية 
ثانوية«،  ــوان  »ألـ شحاتة  ســارة  للدكتور  الجديدة 
وتتناول قصًصا ألمهات أطفال من ذوي االحتياجات 
ودارت  أبنائهن،  ظروف  بسبب  اجتمعن  الخاصة، 
ل  بينهن حكايات ومواقف إنسانية تستحق أن تُسجَّ
وأن ًتروى. ولم تقع الرواية في فخ الكآبة الذي يبدو 
مغرًيا في مثل هذه المناسبات، وإنما جاءت مشرقة 
وتسعى  بعمق،  وتحلل  بواقعية  ترصد  ومنتصرة، 
لرسم صورة حقيقية ال مبالغة فيها وال استعطاف.

تخرجت  مواليد 19٨٧،  سارة شحاتة،  الدكتورة 
في كلية الصيدلة، وحصلت على درجة الماجستير 
في إدارة الجودة من األكاديمية البحرية، وتعمل في 
لها  األدويــة. صدرت  الجودة بمصانع  إدارة  مجال 
عدة أعمال، آخرها المجموعة القصصية »كل علب 
 ،٢٠19 عام  روافــد  دار  عن  الصادرة  الشوكوالتة« 
عــام ٢٠1٥،  المحروسة  دار  »إبــصــار« عن  وروايــة 
عن  عام ٢٠1٣  التشجيعية  الدولة  جائزة  وحــازت 

مجموعتها »رائحة نعناع«.
»فرج مجاهد« يقرأ المشهد السردي لدى 

مبدعات الدقهلية
وعن دار »ميتا بوك« صدر كتاب »غواية شهرزاد.. 
قــراءات في السرد النسوي« للمؤلف والناقد فرج 
مجاهد عبد الوهاب، وهو يُمّثل الجزء الثاني من 
رئيسًيا هو  اسًما  له  اختار  الــذي  مشروع مجاهد 
لمبدعي  فيه  ــؤرِّخ  ويـ الـــورد«،  »الــســرد في جزيرة 
محافظته الدقهلية التي كان اسمها القديم »جزيرة 
الورد«، وبعد أن رصد في جزئه األول -الصادر عام 
دقهالويين،  وروايشة  قصة  ُكّتاب  عشرة   -٢٠1٥
ــص الــجــزء الــجــديــد لــرصــد مسيرة الــمــرأة  خــصَّ

اإلبداعية في عروس النيل.
فرج مجاهد عبد الوهاب كاتب وأديب مصري، 
بالدقهلية،  من مواليد 1961 م في مدينة شربين 
وهو عضو اتحاد الكتاب، وعضو مجلس إدارة نادي 
القصة بالقاهرة، ويتنوَّع إنتاجه بين القصة القصيرة 
والمقاالت والدراسات األدبية، ولديه مشروع متميز 

في التأريخ للُكّتاب والمبدعين اإلقليميين.
هاروكي  محبي  ُتهدي  الرحمن  عبد  آيــة 

موراكامي »زوجة رجل الثلج«
وعن دار زين للنشر والتوزيع، تستعدُّ الروائية آية 
عبد الرحمن إلصدار ترجمتها لمجموعة قصصية 
تحمل  موراكامي  هاروكي  الياباني  للكاتب  جديدة 

اسم  »زوجة رجل الثلج«.
قة لموراكامي نُشرت  تضم المجموعة أعمااًل متفرِّ
ومجموعات  نيويوركر  ذا  مثل  عالمية  في صحف 
قصصية مختلفة، وتدور في إطار العوالم الغرائبية 
مثيرة  مميزة  بلغة  وتعالج،  له،  المميزة  الفانتازية 
للتأمل، بعض مخاوفنا اإلنسانية، مثل الحب والتقدم 
في العمر واآلخــر المختلف الــذي يحمل مع ذلك 

أعماًقا إنسانية تستحق أن نلتفت إليها.
وصحفية  ومــصــورة  كاتبة  الــرحــمــن،  عبد  ــة  آي
خطى  )على  برنامج  ومقدمة  مصرية  ومترجمة 
في  متخصص  برنامج  أول  يوتيوب،  عبر  الكتابة( 
في  اإلبداعية،  والكتابة  الرواية  كتابة  فن  تدريس 
اآلداب  كلية  في  تخرجت  العربي.  والعالم  مصر 
قسم اللغة اإلسبانية، ودرست اللغة اليابانية وآدابها 
بمؤسسة اليابان مكتب القاهرة، وحصلت على عدة 
منها  والصحافة،  واألدب  النقد  في  أدبية  جوائز 
»أيــام  روايــة  عن  العربي  لــإبــداع  الشارقة  جائزة 
برائحة عطرك«، وجائزة راشد بن حمد الشرقي 
لإبداع عن رواية »رواية الصمت«، وجائزة الشاعر 
صالح علي جاد عن قصيدة »امرأة تستمتع بالحياة«، 
وجائزة المسابقة العربية في كتابة القصة القصيرة 
الثقافي  المركز  وجائزة  الخير«،  »قــدم  قصة  عن 
»مستقر  وموقع مدى مصر عن قصتها  الفرنسي 
عند مستوى محتمل من الملل« في مسابقة »يوًما 

ما« ألدب الخيال العلمي.
»طموح فقير« أولى روايات سعد السعودي 

عن دار نبوغ
وعــن دار نبوغ للنشر والــتــوزيــع، صــدرت روايــة 
ــدور  وت الــســعــودي،  سعد  للكاتب  فقير«  »طــمــوح 
أحداثها في قرية صغيرة من قرى الصعيد، ينتشر 
إحدى  أبناء  فإن  ذلك  ومع  والمرض،  الجهل  فيها 
األسر فيها يتحّدون كل الظروف ويشّقون طريقهم 
في الحياة، حتى يحققوا ما يحلمون به، وتتصاعد 
األحداث مستعرضة التغيرات النفسية واالجتماعية 
التي وقعت للمجتمع المصري بمختلف طباعه في 
أن تسفر  السنوات األخيرة، ومستشرفة ما يمكن 

عنه في قادم األيام.
السعودي وُلد في محافظة المنوفية عام 199٤، 
اإلسالمية  والدعوة  الدين  كلية أصول  في  وتخرج 

بالمنوفية، و«طموح فقير« كتابه األول.
ميرال الطحاوي تكشف ذاكرة الحب البدوي 

في »بعيدة برقة على المرسال«
تستعد  والتوزيع،  للنشر  المحروسة  مركز  وعن 
الروائية ميرال الطحاوي إلصدار كتابها الجديد » 
بعيدة برقة على المرسال«. وتبحر خالله الطحاوي 
في عوالم األدب الشعبي، منقبة عن أشعار الحب في 
التراث النسائي البدوي، متنقلة بين نصوص الحب 
والفقد والرثاء التي أبدعتها قرائح هاته النسوة في 
المليئة بالشجن.   تقول عنه دار  القاحلة  بيئتهن 
النشر »وال يكشف الكتاب فقط الخرائط الثقافية 
لمولد وتطور الغناوة، أو ِشعر الُحب الشفاهي البدوي 
في مصر وإقليم برقة الليبي، بل يُقدم للقارئ ٌصوًرا 
ِشعِرية فاتنة ألشكاِل بوح النساء بالَمَحبة، من خالل 
مجموعة منتقاة من النصوص الشعرية التي تَِعكس 
هذه الَمشاِعر الَمحظورة والمسكوت عنها في تاريخ 
األدب الشفاهي النسِوي«. ميرال الطحاوي، روائية 
وكاتبة مصرية، تعمل أستاذة لألدب العربي بكلية 
اللغات العالمية والترجمة بجامعة أريزونا األمريكية، 
ومن أشهر رواياتها »الِخباء« و »الباذنجانة الزرقاء« 

و«نقرات الظباء« و »بروكلين هايتس«.
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السعيد بالزفاف 

د. رحاب غزالة 

عقلى  اضطراب  هو  االنفصام  أو  الفصام 
شديد يفسر فيه األشخاص الواقع بشكل غير 
طبيعى، وقد ينتج عنه مجموعة من الهالوس 
واألوهام واالضطراب فى التفكير والسلوك، 
وقد  اليومية،  الوظائف  أداء  يعرقل  ما  وهو 
إلى  به  المصابون  ويحتاج  اإلعــاقــة،  يسبب 
عالج مدى الحياة، ولكن يمكن للعالج المبكر 
أن يساعد فى السيطرة على األمراض قبل 
المظهر  وتحسين  الخطيرة  األعراض  ظهور 

على المدى الطويل.
هناك  الفصام  مريض  على  تتعرف  وحتى 

عدة أعراض هى:
ال  كاذبة  معتقدات  فيوجد  الضالالت،   -1
بالتعرض  االعتقاد  مثل  بصلة،  للواقع  تمت 
 -٢ الشهرة.  أو  الخارقة  القدرة  أو  لــألذى، 
أشياء  سماع  أو  ــة  رؤي وتتضمن  الــهــالوس: 
والتأثير،  الــقــوة  كامل  ولها  حقيقية،  غير 
ويمكن أن تصيب أًيّا من الحواس ولكن سماع 
األصوات أكثر الهالوس شيوًعا. ٣- التفكير 
صلة  ذات  غير  اإلجــابــات  أو  المنظم،  غير 
باألسئلة جزئًيّا أو كلًيّا، وليس لها معنى وال 
يمكن فهمها. ٤- سلوك حركى غير سوى أو 
غير منظم، يظهر عادة بعدة طرق تتراوح بين 
التنبؤ  وانفعال ال يمكن  الطفولية  الحماقات 
به، أو اتخاذ وضعية للجسم غريبة، أو غير 

مالئمة. 
أما األعراض السلبية للفصام، فتشير إلى 
بصورة  العمل  على  القدرة  فقدان  أو  تقلص 
أو  الشخصية،  النظافة  إهمال  مثل  طبيعية، 
انفعاالت،  أو  تعابير  المصاب بال  يبدو وجه 
االهتمام  فقد  مع  ثابتة،  بنبرة  يتحدث  أو 
أو  اجتماعًيّا  وينسحب  اليومية،  باألنشطة 

يفقد القدرة على االستماع. 
ولــلــمــراهــقــيــن أعـــــراض تــشــبــه أعـــراض 
مالحظتها،  الصعب  مــن  أنــه  إال  البالغين، 
ألنها تشبه تصرفات المراهقين المعتادة فى 
سنوات مراهقتهم، ولهذا يجب حذر األهالى، 
منها االنعزال عن األصدقاء والعائلة، وتراجع 
واضــطــراب  الــدراســى،  التحصيل  مستوى 
النوم، وسهولة االستثارة أو االكتئاب واالفتقار 
للحافز، وهنا يظهر دور األسرة للعالج، فغالًبا 
إلى  ــوعــى«،  »ال بالفصام  المصابون  يفتقر 
معرفتهم بأن صعوباتهم تنجم عن »اضطراب 
فيلجأون  طبية،  عناية  يتطلب  مما  عقلى«، 
للمساعدة،  أو األصدقاء  أفراد عائلتهم  إلى 
فإذا كنت تعتقد أن أحد معارفك تظهر عليه 
يقلقك  عما  معه  فتحدث  الفصام  أعــراض 
واعمل على تشجيعه ومساندته، ومساعدته 
صحة  إخصائى  أو  طبيب  على  العثور  فى 
عقلية ونفسية، وإذا كان ذلك الشخص يشكل 
يمكن  وال  اآلخــريــن،  أو  نفسه  على  خطرا 
التكفل بطعامه أو مالبسه أو مأواه، فيمكن 
الطوارئ  أو بمسعفى  بالرقم 911،  االتصال 

اآلخرين للمساعدة.
معروفة،  غير  االنفصام  أسباب  تــزال  وال 
مجموعة  هناك  أن  الباحثون  يعتقد  ولكن 
من العوامل الوراثية والبيئية وعوامل أخرى 
اإلصابة  فى  تساهم  المخ  بكيمياء  خاصة 

بهذا االضطراب.

مريض الفصام

التحرير رئيس  الجليل  عبد  محمد 

التحرير المنعم مدير  عبد  الدين  نصر 

الطريق بموقع وجريدة  العاملين  وجميع 

الحزن واآلسى ينعون بخالص 

اليوسف أيمن عبد المجيد رئيس تحرير بوابة روز  الزميل  والد 

الصحفيين نقابة  مجلس  وعضو 

الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته سائلين هللا تعالي أن يتغمد 
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طريقنا.. وهنكمله

اإلشارة

مشهد للراحل أحمد زكى فى فيلم »البية البواب«

واقعة أقرب منها للفضيحة 
وجريمة أقرب من كونها 
اهمال، دارت تفاصيلها على 
مدار سنوات ثالث دون أن 
تكتشف إال بالصدفة داخل 
أروقة جامعة األزهر بعد 
اكتشاف التالعب في نتيجة 
43 طالبا بكلية الدراسات 
للبنين  والعربية  اإلسالمية 
بمحافظة  بالديدامون 
نتائجهم،  في  الشرقية 
وصعود ٢٥  طالبا منهم إلى 
الثالثة على الرغم  الفرقة 
من أنهم استنفدوا مرات 
الرسوب في الفرقة األولى، 
وكان من المفترض تحويلهم 
إلى كليات أخرى، لتضاف 
الواقعة لسجل االهمال 
األزهري. التعليم  ومشكالت 

الطريق على  وحصلت 
مستند تقدم به ٢٥ طالبا 
بكلية  الثالثة  بالفرقة 
للبنين  اإلسالمية  الدراسات 
بالشرقية إلى فضيلة اإلمام 
األكبر الدكتور أحمد الطيب 
شيخ األزهر للتحقيق في 
الواقعة.

قال الطالب في شكواهم التي حصلت الطريق على 
نسخة منها:« إلى فضيلة اإلمام األكبر الدكتور أحمد شيخ 
األزهر، تحية طيبة وبعد، نرجو النظر إلى قضيتنا نحن 
طالب كلية الدراسات اإلسالمية بالديدامون بالشرقية«.

سيادة اإلمام الدكتور نحن ٢٥ طالبا مسجلين في الفرقة 
الثالثة شعبة أًصول الدين، وقد قام مجموعة من أساتذة 
الفصل  امتحانات  أدائنا  أثناء  منا  الــورق  بأخذ  الكلية 
االمتحان،  استكمال  بعدم  وطالبوننا  الجاري،  الدراسي 
وتم اصطحابنا إلى مكتب العميد، وإبالغنا بأننا راسبين 

األولـــى  الــفــرقــة  فــي  ومستنفذين 
عام٢٠1٧/٢٠1٨«.

فــي شكواهم:«  الــطــالب  وتــابــع 
ــد اجــتــزنــا  ــ ــذا وق ــدث هــ كــيــف حــ
وتــم  والــثــانــيــة،  ــى  ــ األول الفرقتين 
إصــــدار درجــــات جــلــوس لــنــا في 
الفرقة الثالثة، و تم استبعادنا من 
األول  الدراسي  الفصل  امتحانات 
أي  وعلى  أسباب،  دون  العام  هذا 
أساس حصلنا على أرقام الجلوس 
لم  أننا  طالما  الماضيين  العامين 

ننجح في الفرقة األولى«.
وأضـــاف الــطــالب:«نــطــالــب من 
حضراتكم ورئيس مجلس القضاء 
قضيتنا  إلى  بالنظر  العام  والنائب 
والتحقيق فيها، وحل المشكلة ألننا 

من الممكن أن نصاب وأهلنا بالشلل أو الموت«.
اإلمام  إلى فضيلة  المقدمة  الشكوى  الطالب  وأرفــق 

األكبر أسمائهم وأرقام الجلوس الخاصة بهم«.
في الوقت نفسه أرسل فضيلة اإلمام األكبر الدكتور 
أحمد الطيب شيخ األزهر، فاكسا رقم ٢٠٧ في الثالث من 
مارس الجاري، للدكتور محمد أبو زيد األمير نائب رئيس 

يستفسر فيه عن ما قاله الطالب.
وقــال شيخ األزهــر في الفاكس الــذي أرسله للدكتور 
تقول هذا  مــاذا  األمير  ــر:«أ.د محمد  ــي األم ابــو  محمد 

العبث«، وذيل الفاكس بتوقيع فضيلة اإلمام األكبر.
في الوقت نفسه كشف الدكتور أحمد سوداني عميد 
بالديدامون  للبنين  والعربية  اإلسالمية  الدراسات  كلية 
بمحافظة الشرقية، تفاصيل واقعة التالعب التي تمت في 

نتائج بعض الطالب.

الواقعة  إن  لـ«الطريق«،  وقال سوداني في تصريحات 
تسبب فيها أحد أعضاء هيئة التدريس بالكلية، وقام بذلك 
أثناء قيامه بتعديل نتائج بعض الطالب بناء على قرار 
مجلس الجامعة بتعديل نتائج طالب حدث لهم أخطاء 
في نتائجهم أثناء عملية الرصد في الكنترول الداخلي 
إلى  الكلية  فرق  نتائج  أرسلنا  وأضاف:«حينما  بالكلية. 
الجامعة لمراجعتها، اكتشفت القائمين على أمر المراجعة 
نتائجهم  تعديل  إلى  في حاجة  حــاالت  هناك ست  بأن 
بالكلية، وبالفعل تم تكليف أحد أعضاء الكنترول بتعديل 
اإللكتروني،  النظام  عبر  النتائج 
بدال  طالبا  نتائج ٤٣  بتعديل  وقام 
من ستة، منهم ٢٥ طالبا استنفذوا 
مرات الرسوب بالفرقة األولى، وتم 

تعديل نتائجهم إلى ناجحين«.
عاما  الكلية:«مر  عميد  وتــابــع 
كامال ولم يكتشف أحد واقعة تعديل 
نتائج الـ ٤٣ طالبا، ألن الواقعة تمت 
اكتشافه،  الصعب  من  توقيت  في 
ــر في  ــ ــم اكــتــشــاف األم وحــيــنــمــا ت
الجامعة، تمت مخاطبة الكلية التي 
راجعت هي األخرى نتائج الطالب، 
تعديل  واقعة  اكتشاف  تم  وبالفعل 

نتائج ٤٣ طالبا«.
ــر مــذكــرة  ــحــري ــم ت ــ ــح:«تـ ــ وأوضـ
رئيس  لمكتب  وإرسالها  بالواقعة 
التي  التعديل  حــاالت  ومعها  بالقاهرة  األزهـــر  جامعة 
التدريس  إحالة عضو هيئة  تمت دون وجه حق، وتمت 
إلى التحقيق، وتمت إدانته وأحيل إلى مجلس تأديب بناء 
على قرار من مجلس الجامعة، وتحويل ٢٠ طالبا الذين 
استنفذوا مرات الرسوب في الفرقة األولى وصعدوا إلى 

الفرقة الثالثة بعد تعديل نتائجهم، إلى كليات أخرى«.
وأردف عميد الكلية:« هناك 1٧ طالبا قام عضو هيئة 
التدريس بتعديل نتائجهم للنجاح دون وجه حق، وبذلك 
قد اكتسبوا الموقف القانوني للفرقة األعلى، وسيبقون 
في أماكنهم وسيتم إعادة اختبارهم في المواد التي تم 

تعديل فيها نتائجهم«.
األستاذ  عرجاوي  مصطفى  الدكتور  قال  جانبه  ومن 
إنه  بالقاهرة،  األزهــر  بجامعة  والقانون  الشريعة  بكلية 
يحق لهؤالء الطالب التقدم بتظلم إلى الجامعة للنظر في 

أمرهم، مشيًرا إلى أن الجامعة يحق لها أن تبقيهم كما 
هم، طالما أن الخطأ كان من الكنترول.

وأضـــاف عــرجــاوي فــي تصريحات لـــ«الــطــريــق«، من 
الممكن أن تقوم جامعة األزهر بإعادة المواد التي رسبوا 
فيها في الفرقة األولى، ومن ثم استكمال ما تبقى لهم من 

السنوات الدراسية في الكلية التي هم بها.
أن هذه  إلــى  األزهــر،  بجامعة  القانون  أستاذ  وأشــار 
الواقعة حدثت قبل ذلك لطالب وكانوا بالفرقة الرابعة، 
وأعــادت االمتحان في المواد التي رسبوا فيها بالفرقة 
األولى. وأشار إلى أنه حال عدم استجابة الجامعة وهذا 

أمر مستبعد، يحق اللجوء إلى القضاء.
تخبط

وتسود حالة من التخبط واالرتباك منذ تولي الدكتور 
محمد أبو زيد األمير، منصب نائب رئيس الجامعة للوجه 
مكتبه  في  الدائم  تواجده  بسبب  عامين،  قبل  البحري 

بالقاهرة، وعدم متابعته كليات الفرع على أرض الواقع.
مشكالت التعليم الجامعي باألزهر

عدم وجود بنية تحتية بكليات جامعة األزهر بالقاهرة 
واألقاليم ، فضال عن عدم وجود استيراتيجية أو خطة 
بحثية كدليل لباحثي الماجستير والدكتوراه أثناء دراستهم. 
كما أنه الزالــت جامعة األزهــر حتى اآلن تعتمد على 
النظام الورقي.. ولم تتحرك خطوة في التحول الرقمي، 
توافر  عــدم  على  األزهــري  التعليم  منظومة  تعاني  كما 
الجامعي  الحرم  داخل  والطالبات  للطالب  خدمات  أي 

»كافتيريات- منافذ فوري«.
بين  االختصاصات  تداخل  مشكلة  جليا  تظهر  فيما 
المجلس األعلى للجامعات والمجلس األعلى لألزهر..« 
من الممكن أن يتخذ األعلى للجامعات قرارا يطبق على 

الجامعة.. ويرفضه المجلس األعلى لألزهر«
التي تواجه خريجي األزهر  لكن من أهم المشكالت 
التوقف عن تعيين أوائل الخريجين على الرغم من وجود 
عجز بالكليات.. و٢٠1٢ هي آخر دفعة تم تعيينها ، كما أن 
الكثير من الكليات العملية ليست بها أماكن مؤهلة للتدريب 
العملي. كما تعاني كليات األقاليم »فرعي بحري وقبلي« 
من اإلهمال مثال لذلك »تعطيل عمل المدن جامعية بفرع 

طنطا على الرغم من وجود المبنى«.

الدعوات  إثر  على  واسعا  حراكا  التركية  السياسية  الساحة  تشهد 
التي يواجهها الرئيس رجب طيب أردوغان ووزراء ومسؤولين  المتتالية 
في حكومته للتقارب مع مصر، ولكن كيف ينظر أنصار تنظيم اإلخوان 

اإلرهابي لهذه الدعوات.
يبلغ عدد أفراد التنظيم في تركيا بين ٥ إلى ٧ آالف عنصر 

من بين ٣٥ ألف مصري مقيمين في تركيا، بينهم قرابة ثالثة 
آالف حصلوا على الجنسية التركية، ويتركز تواجدهم في 
وفق  التلفزيونية،  قنواتهم  ثبت  ومنها  إسطنبول،  مدينة 
معلومات حصل عليها موقع »سكاي نيوز عربية«. وحسب 
المعلومات فإن أنقرة لم تقدم ورقة تسليم قيادات الجماعة 

الفارين المقيمين على أراضيها، ووقف منصاتهم اإلعالمية 
وفضائياتهم كأولوية يمكن التفاوض عليها في الوقت الحالي 

مع الحكومة المصرية، بل مازالت حتى اللحظة تقدم تطمينات 
للجماعة بأنها لن تقوم بتسليم قادتها، حسب مصادر مقيمة 

في تركيا.
مناورة تكتيكية

هشام  المتطرفة،  الجماعات  شــؤون  في  المتخصص 
النجار، يقول إنه ال خوف على اإلخوان طالما ظل أردوغان 

من  يبدو  ومناورات  تكتيكات  فعل من  ومهما  السلطة،  في 
ظاهرها التراجع لكنها في حقيقتها وجوهرها خطوة تكتيكية 

لتفادي أزمة معينة أو تحقيق مصلحة محددة.
أردوغان  عربية، سيبقى مشروع  نيوز  لموقع سكاي  النجار،  وأضاف 
وهدفه العام ال يتم المساس به، فنحن هنا أمام استراتيجية ثابتة لدى 
أردوغان وتيار العثمانيين الجدد، بتوظيف أداة اإلخوان للوصول للهيمنة 
والسيطرة تحت عنوان الخالفة، مقابل تكتيكات متغيرة حسب الظروف 
واألحوال، والمتغير هنا االضطرار للتعامل مع االنتخابات المقبلة، حيث 

يعاني أردوغان من الضعف الشديد أمام المعارضة.
وأشار إلى أن أردوغان يحاول تجاوز ذلك ببعض الترميمات خاصة في 
الملفات التي استخدمها معارضوه للهجوم عليه، ومنها ملف العالقة مع 
مصر وكيف أنه تسبب في خسارة تركيا لمصر أكبر دولة عربية بسبب 
مع  المتوسطي  تحالف مصر  لضرب  حاجته  بجانب  باإلخوان،  عالقته 

اليونان وقبرص.
توافق فكري

ويتفق معه الباحث في شؤون الحركات المتطرفة، عمرو فاروق، يرى 
مع  بتوافق  إال  المصري  للتقارب  يتجه  لن  التركي  السياسي  النظام  أن 
العكس تماما قيادات اإلخوان  الدولي، فعلى  جماعة اإلخوان والتنظيم 
ترغب في هذا التقارب لكونه سينهى الكثير من التضييقات المفروضة 

عليها من وجهة نظرها.

السياسي  النظام  أن  عربية«،  نيوز  »سكاي  لموقع  ــاروق،  ف وأضــاف 
التركي يتوافق فكريا وسياسيا مع توجهات التنظيم الدولي، ولن يسعى 
كان هناك  إذا  إال  المصرية  الدولة  التفاوض مع مؤسسات  أو  للتقارب 
تنسيقا مع قيادات الجماعة التي ترغب في إيجاد هامش أو مساحة 
وإعــادة  الــداخــل  في  أتباعها  على  الضغط  تخفيف  تمنحها 
تموضع التنظيم، إذ أن الجماعة تدرك أنها لن تتمكن من 
إحياء تواجدها إال من خالل ما يعرف باستراتيجية »دار 
والتعايش مع  التنظيم على نفسه  انكفاء  وتعني  األرقام«، 
تتأثر  جديدة  أجيال  إلعداد  ومنظريها  الجماعة  أدبيات 
الفكرية للمشروع اإلخواني بعيدا عن الدخول  بالمنهجية 

في صراعات مع النظام السياسي.
المصرية،  الدولة  من  التركي  التقارب  قرار  أن  إلى  وأشار 
األردوغاني  السياسي  للنظام  خاصة  مصالح  بتحقيق  مدفوع 
داخل  إيجاد شرعية  في  يرغب  كالهما  اإلخــوان  ولجماعة 
المنطقة عربيا وإقليميا، ولعل خير دليل على ذلك الرسائل 
إلى  الهاربة  السيما  الجماعة  قيادات  من  خرجت  التي 

تركيا وتثمن خطوة التقارب وتعتبرها تحقيقا للمصالح.
اختبار النوايا

الباحث في الشأن التركي، صالح لبيب يرى أن الموقف 
أنقرة  نوايا  الختبار  مبكرا  مــازال 

المتعلقة  بمواقفها  يتعلق  فيما 
بدعم جماعات »التأسلم« السياسي، 
العدالة  حكومة  األحــوال  كل  وفــي 

سياسة  على  مــعــتــادة  والتنمية 
مقابل  مرحليا  الصفعات  تلقى 

تحقيق مصالح مستقبلية.
وأضاف لبيب، لموقع »سكاي 
نــيــوز عـــربـــيـــة«، أن األهــــداف 

االستراتيجية للدولة المصرية في 
أي تقارب مع أنقرة مرتبطة بإدارة 
الصراع في شرق المتوسط، ثم 
تدخل  ملف  أمــا  الليبية  األزمـــة 

عبر  المصري  الــداخــل  في  تركيا 
أمني  ملف  فهو  اإلخــــوان  جماعة 

ستشرف عليه األجهزة المعنية.

تلقب  أن  يمكن  العمارات«.. هكذا  أسود جرائم  »صندوق 
رجال  به  يستعين  ما  دائما  الذي  في مصر،  البواب  وظيفة 
المباحث إلدالء بشهادته في الجرائم المختلفة، وبذلك تفوق 
مهمته حراسة المبانى وحمايتها ومساعدة السكان في تلبية 
ركن  عملية  وتنظيم  والبضائع  السلع  شراء  من  احتياجاتهم 
كل  يعرف  الذي  المجهول  الجندي  »البواب«..  السيارات.  
حيث  يحرسها،  التي  العمارة  بسكان  خاصة  وكبيرة  صغيرة 
أفراد  بين  الخالفات  الشقق ومعرفة حتى  يمكنه دخول كل 

األسرة الواحدة. 
البواب أول الشهود

السالم  مدينة  سيدة  سقوط  قضية  في  بــارزا  دوره  ظهر 
بالقاهرة، بعدما طلب رجال المباحث شهادته حول الواقعة 
إلى جانب جيران المجني عليها، حيث شغلت تلك القضية 
وبعض  االجتماعي  التواصل  وسائل  وتناولتها  العام  الــرأي 
األجهزة  بدأت  حتى  الهشيم،  في  كالنار  االخبارية،  المواقع 
بوابة  القضية عبر  بالقاهرة في فك بعض شفرات  األمنية 
المنتشرة  المراقبة  وكــامــيــرات  القتيلة  وجــيــران  العمارة 
بالمنطقة.  وظيفة البواب في مصر فاقت حراسة المبانى 
والفاكهة  الخضراوات  شراء  عن  مسئوال  ليصبح  وحمايتها 

وركن السيارات إذا لم يكن يعرف أسرارك وخباياك.
الصعيد  من  يأتى  رجال  يكون  مصر  في  البواب  عــادة 
زوجته  مع  العمارة  أو  المبنى  إلى  لينتقل  الدلتا  أو 
وأوالده ويوفر لهم صاحب العمارة غرفة صغيرة 

للعيش فيها.
وبما أنه يعد من أهم الشخصيات في حياة 
هذه  فــي  فسنتناول  حــالــًيــا،  المصريين 
السطور أنواع البوابين المختلفة والتي 

ال يخلو منها أي شارع مصرى.
البواب الفتوة

بأنه عمدة  ويتظاهر  العمارة،  وكأنه صاحب  معك  يتعامل 
المنطقة ويقضى وقته في العمارات األخرى أكثر من المبنى 

المسئول عن حراسته.
 المخبر

هذا النوع إذا كسبته في صفك سيكون صديًقا وفًيا للنهاية، 
أما إذا تعمدت خلق مشاكل معه وأصبح عدًوا لك فستتحول 
جميع معلوماتك وأسرارك نشرات يتداولها الجيران والحى 

بأكمله.
السايس

للسيارات،  جــراج  إلى  لتحويله  المبنى  يستغل  النوع  هذا 
ولن يكتفى بسيارات السكان فقط بل سيسمح للغرباء بركن 
في  ساعات  عــدة  لقضاء  المطاف  بك  وسينتهى  سيارتهم 

محاولة العثور على مكان لركن سيارتك.
البواب الرومانسي

على الدوام يشكو من الحياة والدنيا والظروف، تجده عابًسا 
صباًحا ومساًء، وفى الغالب هذه النظرة الحزينة المرسومة 

على وجهة مكيدة حتى ال تطلب منه القيام بعمل ما.
المزجانجي

معروف بحمل الشيشة معه أينما ذهب، عادة يجتمع معه 
يفتعل  ودائًما  بوقتهم،  لالستمتاع  الليل  في  البوابين  باقى 

السكان الشجار معه.
البواب المحبوب

أصحاب  جميع  عليه  ويتقاتل  مصر،  في  نــادر  النوع  هذا 
شراء  في  عليه  السكان  واعتماد  خلقه  لحسن  العمارات، 
لتسهيل  العيش  طــابــور  فــي  والــوقــوف  والــخــضــار،  الفواكه 

معاناتك.

 تصعيد 25 طالبا للفرقة الثالثة بالكلية رغم نفاد مرات الرسوب في الفرقة األولى

  محام: يحق للطالب التظلم ومصيرهم في يد الشيخ الطيب

 هشام النجار: ال خوف عليهم فى ظل وجود أردوغان بالسلطة.. والتراجع خطوة تكتيكية 

 عمرو فاروق: النظام السياسي التركي لن يتقرب للقاهرة إال بالتوافق مع التنظيم الدولي

 الطالب فوجئوا بسحب أوراق األسئلة 

خالل االمتحان: »معلش انتو ساقطين في 

سنة أولى والمفروض تحولوا كليات تانية«

 عميد الكلية للطريق: تورط أحد 

أعضاء هيئة التدريس بالكلية أثناء 

قيامه بتعديل نتائج بتعديل النتائج

كارثة في جامعة األزهر

»البواب«.. أول الشهود وأخر الناجينورطة اإلخوان

تزوير في نتيجة 43 طالبا بكلية الدراسات اإلسالمية للبنين بالشرقية

قصة كاميرات أدمية تحت بير السلم.. و»ميموري« أسرار السكانكيف ينظر الجماعة لدعوات تركيا للتقارب مع مصر؟

محمود حافظ

محمد عليمحمود حافظ

فاروق

أردوغان

النجار



 اخلميس 18 / 3 / 2021
طريقنا.. وهنكمله

املطب

حوار - دعاء راجح

حوار- دعاء راجح

 بعثة مصر في األمم المتحدة »هتشتبك« مع البيان المشترك   هناك رغبة لدى بعض الدول الستغالل الملف للتدخل في شئون اآلخرين

عصام شيحة: بيان »حقوق 

اإلنسان« حيلة مكشوفة للضغط

»رئيس المنظمة المصرية«: أمريكا ترفض االنضمام 

للمجلس الدولي خوفا من فضح انتهاكاتها

■ في البداية.. ما رؤيتك عن البيان المشترك الصادر بحق 
مصر في المجلس الدولي لحقوق اإلنسان؟

اإلنسان،  لحقوق  الدولي  المجلس  في  دولة   ٣1 عن  الصادر  البيان 
والذي قدمته دولة فنلندا، هو بيان اشتمل على كم كبير من التضليل 
اإلنسان،  لحقوق  الدولي  المجلس  أنه جعل  المؤسف  ومن  واألكاذيب، 
ينحرف عن مساره، ودوره الطبيعي أن يكون عامل مساعد في تعزيز 
حالة حقوق اإلنسان الدولية، إال أنه يُستخدم كأداة سياسية للضغط 
بأن ينحرف  أمر مرفوض  الدول األعضاء، وهو  والتدخل في شئون 
البيان  أن  كما  المسار،  هذا  عن  اإلنسان  لحقوق  الدولي  المجلس 
اشتمل على عموميات كبيرة ولم يوضح أي معلومات محددة، وهو 
ما يعني أنه بيان بغرض استخدام سياسي وليس بغرض تنمية أو 

تعزيز حقوق اإلنسان.
■ هل لجماعة اإلخوان اإلرهابية دور في إصدار البيان 

المشترك ضد مصر؟
في كل األحــوال المعلومات الــواردة في البيان المشترك من 
مصر،  اإلنسان ضد  لحقوق  الدولي  المجلس  أمام  دولة  الـــ٣1 
كــان مصدرها جماعة  فــإذا  مــصــدرهــا،  كــان  أًيــا  مغلوطة  هــي 
اإلخوان اإلرهابية، فهذا يعني بالتأكيد أنه مصدر مشبوه، ولكن أًيا 
كانت مصادر المعلومات التي استندت إليها الدول الموقعة على هذا 
التواصل  البيان، فهي معلومات غير صحيحة أو حقيقة، وكان عليهم 
أن  أو  الصحيحة  المعلومات  على  للحصول  المصرية  الحكومة  مع 
يتواصلوا مع مجلس النواب المصري الستبيان األمر، ولذلك فإن ما 
يحدث من هذا الترويج، هو ترويج كاذب عن مصدر المعلومات 
مصدر  هناك  أن  أتوقع  وأن  لها،  االستيناد  تم  التي 
إصداره  تم  بيان  هو  ولكن  للمعلومات،  واضح 
لالستخدام السياسي ولم يستند على 

أي معلومات حقيقية.
■ ماذا تعني مشاركة 
المتحدة  الواليات 
في  األمــريــكــيــة 

البيان الموجه ضد مصر في مجلس حقوق اإلنسان؟
مصر  ضد  اإلنسان  لحقوق  الدولي  المجلس  أمــام  المقدم  البيان 
صادرعن ٣1 دولة، وال يجب أن نسمي دولة على حدى، ولكن من مصلحة 
دول العالم أن يكون لها عالقات متميزة  مع مصر، ولذلك نحن ننصح 
الجميع أن يحافظ على العالقات المتميزة مع مصر، كونها دولة قومية 
ومحورية في المنطقة بحجم مصر، وخصوًصا أن مصر تقوم بدور مهم 
في الحفاظ على األمن والسلم الدوليين في مكافحة اإلرهاب، بالنيابة 
الهجرة غير  العالم من مخاطر  الحفاظ على  العالم، ودورهــا في  عن 
الشرعية، ولذلك بغض النظر عن أي دولة من الدول، المهم أن البيان 
الصادر ال يستند إلى معلومات حقيقة، وهو أمر مرفوض بشدة أن يكون 
هناك بيان قائم على أفكار ومعلومات وليست حقائق على أرض الواقع.
الــدولــة  على  الضغط  منه  الــغــرض  الــصــادر  البيان  هــل   ■

المصرية؟
اتخاذ هذا النوع من البيانات ضد مصر، يكشف إنحراف المجلس 
الدولي لحقوق اإلنسان عن مساره، وأن المفروض الهدف منه تعزيز 
سياسية  ألغراض  يُستخدم  أصبح  اآلن  ولكنه  اإلنسان  حقوق  حالة 
على  مرفوض  أمر  وهو  في شئونهم،  والتدخل  الدول  على  والضغط 
اإلطالق، ألن مصر كانت شريك في تأسيس المجلس الدولي لحقوق 
اإلنسان، وكانت شريك في صياغة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، 
لذلك ليس من المقبول أن ينحرف المجلس الدولي لحقوق اإلنسان 

عن مساره لكي ال يُستخدم ألغراض سياسية.
■ ما دور البرلمان في الدفاع عن مصر ضد البيان المشترك؟

تمارس  أن  في  الحكومة  أداء  على  الرقابة  دوره  المصري  البرلمان 
لها  التي  والجهة  اإلنسان،  حقوق  مسيرة  تعزز  وأنها  اإلنسان،  حقوق 
الحق في مسائلة الحكومة، هو البرلمان فقط، وهذا ال يعد دفاع  ولكن 
أتحدث عن دور البرلمان كونه المسئول األول عن مراقبة أداء الحكومة 
ومسائلتها في حقوق اإلنسان، ولذلك دور البرلمان، أن يرد بالحقائق، 
وأن يوجه الحكومة ويحاسبها في مجال حقوق اإلنسان، وال يمكن القبول 
المجلس  إال  أخرى  أي جهة  من  المصرية  الحكومة  يتم محاسبة  بأن 

المنتخب عن الشعب ألنه يمثل المصريين.
■ كيف يتم متابعة اإلدعاءات التي توجه ضد مصر؟

وويتم  مصر،  الموجهة ضد  والمزاعم  اإلدعــاءات  جميع  متابعة  يتم 
العمل على استخدم جميع األدوات البرلمانية للتحقق من أية انتهاكات 
حقوقية تستدعي التدخل ومسائلة مرتكبيها وأن الهدف األسمي يكون 
دائما هو تحسين أوضاع حقوق اإلنسان وضمان معاملة كريمة للمواطن 
المصري في ظل احترام الدستور والقانون، كما يتم دعم خطط التنمية 
للدولة المصرية التي تستهدف اإلرتقاء بحياة اإلنسان المصري وتحسين 

أحواله المعيشية في إطار من الحرية والكرامة.
■ هل هناك نية لزيارة وفد من البرلمان لألمم المتحدة؟

ال يمكن أن أتحدث عن ذلك األمر في الوقت الحالي، ألنه أمر غير 
بسيط ويحتاج العديد من الترتيبات.

 وكيل لجنة حقوق اإلنسان بمجلس النواب: المجلس الدولي انحرف عن مساره

 المجلس يُستخدم ألغراض 

سياسية والضغط على الدول 

والتدخل في شئونهم

 الجهة الوحيدة 

التي لها حق مسائلة 

الحكومة هو البرلمان

 لن نقبل بمحاسبة 

حكومتنا من أي جهة

النائب محمد عبد العزيز: البيان ضغط سياسي.. وال وصاية على مصر

■ بداية ماذا يعني البيان المشترك من 31 
دولة ضد مصر؟

ــة في  ــ ــادر مـــن ٣1 دول ــان الــمــشــتــرك صــ ــي ــب ال
بالتوقف  مصر  يطالب  اإلنــســان،  حقوق  مجلس 
تكميم  في  اإلرهاب  مكافحة  قوانين  استغالل  عن 
المكان  هو  هــذا  يظنون،  كما  المعارضين  ــواه  أف
لبعضها  انتقادات  الدول  فيه  توجه  الذي  الطبيعي 
البعض خصوًصا في مجال حقوق اإلنسان، وليس 
من  غيرها  أو  اإلنسان  حقوق  بمنظمة  عالقة  له 

األخرى. المنظمات 
المشترك  البيانات  من  النوع  هــذا  هل   ■

يعد األول لمصر؟
بيانات  إصـــدار  فــي  األولـــى  الــمــرة  ليست  ال.. 
قبل  من  حدث  كما  مصر،  ضد  انتقادات  تتضمن 
لمجلس  ــة  دول  ٢6 تقدم  حينما   ،٢٠1٤ عــام  فــي 
ضد  مالحظات  ووضعوا  األممي  اإلنسان  حقوق 

مصر.
في  الصادر  البيان  بين  فرق  هناك  هل   ■

٢٠14 وبيان ٢٠٢1؟
الفرق الوحيد بين البيان الصادر في عام ٢٠1٤ 
مجلس  أمــام  انتقاداتها  وجهت  دولــة   ٢6 قبل  من 
الصادر  البيان  وهذا  مصر،  ضد  اإلنسان  حقوق 
لعام ٢٠٢1، هو زيادة عدد الدول المتقدمة بانتقاد 
 ٣٠ اإلنسان، فمنهم  ضد مصر في مجلس حقوق 
الواليات  إنضمام  إلــى  باإلضافة  أوروبــيــة،  دولــة 

األمريكية. المتحدة 
هذا  على  الحاسم  للرد  مصر  تحتاج  ماذا   ■

البيان؟
من  البيان،  مع  التفاعل  هو  إليه،  نحتاج  ما  كل  إن 
التي تتضمنه، والعمل  العوارض  خالل تفنيده، وإظهار 
ما  وهو  البيان،  في  الــواردة  المعلومات  تصحيح  على 

يعني االشتباك مع هذا البيان.
■ ما هي رؤيتك عن عمل بعثة مصر في األمم 

المتحدة بشأن هذا البيان؟
المتحدة سترد على  األمم  بعثة مصر في  أن  أعتقد 
كل ما يتضمنه البيان وتظهر كل العوارض التي تتخلله 
مصر  يهم  ما  وأن  اإلنسان،  حقوق  مجلس  أمــام  غــًدا 
الــدول  من  عــدد  من  رغبة  هناك  أن  البيان  هــذا  من 
للتدخل في الشئون  الستغالل منظومة حقوق اإلنسان 

للدول. الداخلية 
■ ما هي النقاط التي ستتناولها بعثة مصر في 

األمم المتحدة للرد على البيان؟
بعثة مصر في األمم المتحدة سترد على كل النقاط 
حقوق  مجلس  أمــام  المشترك  البيان  يتضمنها  التي 
على  اعتمد  البيان  هذا  أن  على  وستكشف  اإلنسان، 
العاملة  المنظمات  بعض  مــن  موثقة  غير  معلومات 
ألنه  وواســع  فضفاض  البيان  أن  وثانًيا  مصر،  خــارج 
الصحفيين  من  كبير  عدد  حبس  عن  الحديث  تناول 
تحديد  دون  والمحاميين،  والسياسيين  والمثليين 
تحدث  المشترك  البيان  أن  وثالًثا  أعــداد،  أو  أسماء 
المطالبة  يتم  التي  الوقت  الحبس االحتياطي، في  عن 
بالفعل داخل مصر بالحد من مدد الحبس االحتياطي، 

وإحالة كل المتهمين إلى المحاكم في أسرع وقت.
المشترك  للبيان  أمريكا  انضمام  يعني  ماذا   ■

 الجهة الوحيدة المنوط لها 
الرد على البيان المشترك ضد 

مصر أمام مجلس حقوق 
اإلنسان هي وزرارة الخارجية

أمام مجلس حقوق اإلنسان ضد مصر؟
في  عضو  ليست  األمريكية  المتحدة  الواليات 
مراقب،  عضو  هي  وإنما  اإلنسان،  حقوق  مجلس 
ال  لكي  المجلس،  إلى  االنضمام  أمريكا  وترفض 
انتهاكات لحقوق اإلنسان  إليها اتهامات عن  يوجه 
ترفض  لذلك  األمريكية،  المتحدة  الــواليــات  في 
االنضمام، وتظل فقط عضو مراقب، ولكن بالفعل 
عقب  الدولية  الساحة  على  حدثت  تغيرات  هناك 
انتخاب الديمقراطيين في أمريكا، على اعتبار أن 
الديمقراطيين يستخدمون حقوق اإلنسان كـ»ورقة 
متوقع  كــان  أمــر  وهــو  مصالحهم،  لتحقيق  ــح«  رب

بالجديد. وليس 
البرلمان  من  وفد  يشارك  أن  يمكن  هل   ■
مجلس  البيان  إدعــاءات  على  للرد  المصري 

حقوق اإلنسان؟
لها  التي  الوحيدة  والجهة  عالقة،  له  ليس  ال.. 
عالقة باألمر ومنوط لها بالرد على البيان الصادر 
من عدد من الدول ضد مصر أمام مجلس حقوق 
اإلنسان، هي وزارة الخارجية المصرية، باعتبارها 
اإلنسان  لحقوق  العليا  اللجنة  عن  المسئولة  هي 
في  مصر  وفد  في  والثقة  الدعم  وكل  مصر،  في 
األمم المتحدة برئاسة السفير إيهاب أحمد جمال 
مجلس  في  البيان  على  بالرد  الموكل  وهو  الدين، 
حقوق اإلنسان غًدا أو بعد غد االثنين على األكثر.

مزاعم وادعاءات وافتراءات.. هكذا يمكن 
وصف البيان المشترك الذي أصدرته عدد من 
الدول في مجلس حقوق اإلنسان، بشأن أوضاع 
حقوق اإلنسان في مصر، وهو ما دفع حقوق 
اإلنسان لإلعراب عن  رفضها التام لما تضمنه 
البيان.

وتضمن البيان المشترك الصادر عن 31 
دولة، أحاديث ُمرَسلة تستند إلى معلومات 
غير دقيقة، مؤكدًة على شديد االستغراب 
واالستهجان لعدم االستعانة بما يتم توضيحه 
لهذه الدول من حقائق ومعلومات حول أوضاع 
حقوق اإلنسان في مصر، ما جعل الخارجية 
المصرية تطالب بضرورة المراجعة المدققة 
لمثل هذا الكالم المرفوض، ُمطاِلبًة هذه 
الدول بالتوقف عن توجيه اتهامات تعبر 
فقط عن توجه سياسي غير محمود يتضمن 
مغالطات دون أسانيد.

»الطريق« تحاور المحامي بالنقض عصام 
شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق 
اإلنسان، حول البيان المشترك الصادر من 31 
دولة لمجلس حقوق اإلنسان ضد مصر.

ردود قوية وأفعال 
حاسمة، تتخذها 
الجهات المسئولة 
عن حقوق اإلنسان 
في مصر لمواجهة 
اإلدعاءات السافرة، 
التي وردت في 
البيان المشترك 
عن 31 دولة، 
والمقدم أمام 

المجلس الدولي 
لحقوق اإلنسان، 
ضد مصر.

»الطريق« حاورت 
النائب محمد 
عبد العزيز، وكيل 
لجنة حقوق 
اإلنسان بمجلس 
النواب، حول البيان 
المشترك عن 
حقوق اإلنسان.



 اخلميس 18 / 3 / 2021
طريقنا.. وهنكمله

الكمني

 10 سنوات من التضحيات والبطوالت واصطياد األفاعي   رجاله خاضوا حربا مفتوحة ضد اإلرهاب ومخططات الدم باحترافية نادرة

 سقوط عشرات الخاليا الشيطانية ومالحقة أمراء اإلرهاب في ربوع البالد  سقوط الذئب األخير لإلخوان كشف احترافية 
القطاع األمني وذراعه المعلوماتي الطويل  المقدم محمد مبروك زينة شهداء الداخلية..  والحوفي بطل من ذهب

٢٠1٥..  عام اصطياد الخاليا اإلرهابية
خاليا  تكوين  فــي  اإلرهــابــيــة  الجماعة  بـــدأت 
وجماعات مسلحة كان هدفها بث الرعب وزعزعة 
األمن واالستقرار، واغتيال رجال الشرطة واألمن 
وظل  وجههم  فــي  وقــف  الجهاز  أن  إال  الوطني، 
جاء  حتى  وجههم،  في  ويقف  ويقاومهم  يتتبعهم 
عام ٢٠1٥، الذي كان بمثابة عام اصطياد خاليا 
ذلك  في  الوطني  األمــن  أسقط  حيث  اإلرهـــاب، 
العديد  فــي  شــاركــت  إرهــابــيــة«  »خلية   ٤1 الــعــام 
والعديد من العمليات اإلرهابية والتخريبية خالل 

العام. لذلك  السابقين  العامين 
األمــن  الــتــي أسقطها  الــخــاليــا  أهــم  مــن  وكـــان 
 ٢٥ ذكــرى  إلفساد  خلية  العام  ذلــك  في  الوطني 
شهر  في  سقطت  التي  الــمــوت«،  و«خلية  يناير، 
 1٠ من  والمكونة  اإلسكندرية،  بمحافظة  يناير 
أشخاص، ارتكبت العديد من حوادث االنفجارات 
بمختلف  الشرطة  وأقسام  ضباط  على  والهجوم 
ــمــحــافــظــة، كــمــا ســقــطــت كــذلــك في  ــيـــاء ال أحـ
المحافظة ذاتها »خلية رعد« التي كانت تستهدف 
العام  النقل  ووسائل  والشرطية  العامة  المنشآت 

والخاص.
انتقام« »حركة 

الــتــي أسقطها  الــخــاليــا اإلرهــابــيــة   كــانــت مــن 
»خلية  إلــى  باإلضافة   ،٢٠1٥ في  الوطني  األمــن 
طلبة األزهر« المكونة من ٢٨ طالًبا داخل جامعة 
وتصنيع  إرهابية  عمليات  بارتكاب  تقوم  األزهــر، 
القنابل، كما اصطاد صقور األمن الوطني الخلية 
تصفية  بعد  مصر«،  »أجناد  المسماة  اإلرهابية 
بمنطقة  مسلحة  معركة  فى  عطية،  همام  قائدها 
عناصرها  نفذ  التي  الخلية  وهي  بالجيزة،  فيصل 
الشرطيين  ضد  اإلرهابية  العمليات  من  عشرات 
ــواٍح مــتــفــرقــة مــن الــقــاهــرة الــكــبــرى، لكن  ــ فــي ن

الجيزة. معظمها وأخطرها كانت فى 
االستباقية الضربات  سياسة 

استمر قطاع األمن الوطني في السنوات التالية 
سيل  مواجهة  في  واألمجاد  البطوالت  سطر  في 
اإلرهــابــيــة  والـــحـــوادث  التخريبية  األعــمــال  مــن 
هجمات   ٨٠٧  ،٢٠16 عــام  في  عددها  بلغ  التي 
استدعى  ما  وهو    ،٢٠1٧ التالي  العام  في  و٣٣٢ 
لتغيير سياسة األمن الوطني الذي بدأ في توجيه 
ومهاجمة  لــإرهــابــيــيــن  االســتــبــاقــيــة  الــضــربــات 
أوكـــارهـــم، وتــمــكــنــوا بــهــا مــن إحــبــاط عــشــرات 
كانت  الــتــى  الخسيسة  ــة  ــي اإلرهــاب الــتــفــجــيــرات 
 ٢٠1٧ عــام  في  أبرزها  ومــن  األبــريــاء،  تستهدف 
على سبيل المثال محاولة تفجير انتحارى مزدوج 
من  عــدد  ــهــداف  واســت اإلســكــنــدريــة،  بمحافظة 
العبادة المسيحية، فضال  المنشآت الحيوية ودور 
أكمنة  تستهدف  كانت  أخرى  عمليات  إحباط  عن 
كمين  بينها  من  سيناء،  بشمال  أمنية  وتمركزات 

العريش،  ثالث  شرطة  قسم  بدائرة  »المطافىء« 
بالعريش. الدائرى  بالطريق  »المساعيد«  وكمين 

إرهابي،   ٢٠٠ نحو  ضبط  ذاته  العام  شهد  كما 
الفكر  والبعض  التكفيرية،  األفكار  بعضهم  يعتنق 
تنظيم  إلـــى  ــرون  اآلخــ ينتمي  فيما  ــداعــشــي،  ال
 - »حسم  المسلحة  وأجنحته  اإلرهابى،  اإلخــوان 
لواء الثورة - طالئع حسم«، فضال عن مقتل نحو 
تفجيرا   ٧6 نحو  وإحباط  وإرهابيا،  تكفيريا   1٨٠

ومنشآت حيوية. كنائس  يستهدف 
االستباقية الضربات 

أهدافها  حققت  االستباقية  الضربات  سياسة 
في  الوطني  األمن  قوات  لتستمر  ساحق،  بنجاح 
٢٠1٨ نجح  التالية، ففي  السنوات  تنفيذها خالل 
استباقية  ضربة   ٢٧ من  أكثر  توجيه  في  القطاع 
يقل  ال  ما  مقتل  عن  أسفرت  الــبــالد،  عموم  في 
مع  النار  إلطــالق  تبادل  عقب  إرهابيا   1٣٠ عن 
الضربات  أســفــرت   ،٢٠19 عــام  وفــي  الــشــرطــة، 
و19٢  إرهابية،  بــؤرة   ٥٧ ضبط  عن  االستباقية 
)أر  وقــاذف  وقناصة  ورشــاش  آلــي  ســالح  قطعة 
وقنابل  تفجيرية  عبوة  و٥٠  وطبنجات،  جي(  بي 
الناسفة  العبوات  وأحزمة ناسفة، ومصنع لتصنيع 
وكمية  دورن  وطائرة  اإللكتروني  للتواصل  وأجهزة 
من الذخائر ومقذوفات األر بي جي ومواد تصنيع 
جرى  التي  اإلرهابية  البؤر  بين  ومن  المتفجرات، 
والسحر  المنزلة  بحيرة  منطقتي  فــي  ضبطها 
العناصر  مــن   6٥ على  للقضاء  أدت  والــجــمــال، 
النارية  شديدة الخطورة، وضبط حاملي األسلحة 

الخطيرة. والتشكيالت  المرخصة  غير 
الذئاب أخر 

لمجهودات  التاج  درة  ليمثل   ،٢٠٢٠ عام  وجاء 
جهاز األمن الوطني في حربه مع اإلرهاب، حيث 
الكبرى  الضربات  مــن  العديد  الــعــام  ذلــك  شهد 
الكبرى  الـــرؤوس  مــن  الــعــديــد  وســقــوط  للقطاع 
والقضاء على خاليا كانت األمل األخير لإرهاب، 
وتــعــد أبـــرز ضــربــات األمـــن الــوطــنــي فــي ٢٠٢٠ 
محمود  الهارب  اإلخــوانــي  القيادي  على  القبض 
عــزت الــقــائــم بــأعــمــال الــمــرشــد الــعــام لــإخــوان 
اإلرهابية مختبًئا بإحدى الشقق السكنية بالتجمع 
دأبت  التي  الشائعات  من  الرغم  على  الخامس، 
البالد  بوجوده خارج  لها  الترويج  التنظيم  قيادات 

بهدف تضليل أجهزة األمن.
تأسيس  عن  األول  المسؤول  هو  ومحمود عزت 
والمشرف  اإلرهــابــي،  بالتنظيم  المسلح  الجناح 
التي  والتخربية  اإلرهابية  العمليات  إدارة  على 
يونيو   ٣٠ ثــورة  عقب  بالبالد  التنظيم  ارتكبها 
٢٠1٣ وحتى ضبطه والتي كان من أبرزها، حادث 
اغتيال النائب العام األسبق الشهيد هشام بركات 
أثناء خروجه من منزله باستخدام سيارة مفخخة 

والتي أسفرت عن إصابة 9 مواطنين.
الحوفي وداعا 

عام  خــالل  الوطني،  األمــن  ضربات  أهــم  ومــن 
٢٠٢٠، كان القضاء على خلية إرهابية داخل وكر 
بمنطقة األميرية، في مواجهة مع رجال الشرطة، 
حيث كانت الخلية تستعد لتنفيذ عمليات بالتزامن 

مع أعياد المسيحيين، حيث تم رصد عناصر تلك 
 ٧ مصرع  عن  أسفر  مما  معها،  والتعامل  الخلية 
عناصر، واستشهاد المقدم محمد الحوفي بقطاع 
من  وفردين  آخر  ضابط  وإصابة  الوطني،  األمن 

الشرطة. قوات 
ــوطــنــي فــي عــام  ــن ال ــ ــاز األم كــمــا أســقــط جــه
اإلخـــوان،  حكومة  عهد  فــي  النقل  ــر  وزي  ،٢٠٢٠
اإلخــوان  جماعة  كــوادر  أحد  عبداللطيف،  حاتم 
ــل مــنــزلــه بــأحــد  ــة، وتـــم ضــبــطــه داخــ ــيـ ــابـ اإلرهـ
بتهمة  الجديدة،  بالقاهرة  السكنية  التجمعات 
خالف  على  أسست  إرهابية  لجماعة  االنضمام 

والدستور. القانون  أحكام 
الداخلية شهداء  زينة 

ملف  مسئول  مبروك،  محمد  المقدم  الشهيد 
يد  اغتالته  الــوطــنــي،  األمــن  جــهــاز  فــي  ــوان  اإلخـ
ــنــاء مــروره  ــقــذرة فــي عــام ٢٠1٣ أث ــاب ال ــ اإلره
نصر،  مدينة  بحي  يستقلها  كــان  التي  بالسيارة 
أعيرة  عدة  سيارة  يستقلون  إرهابيون  أطلق  حيث 

نارية تجاهه مما أدى إلى استشهاده.
النادرة  شهامته  البطل  الشهيد  عن  عرف  وقد 
واستبساله في الحفاظ على أمن واستقراره بلده 
الغالية وقد نجح في توجيه ضربات مؤلمة  مصر 
الجرائم  من  العديد  أحبطت  المتطرفة  للعناصر 

اإلرهابية ضد أبناء الوطن األبرياء .
تــورط  فقد  الرسمية  التحقيقات  واقـــع  ومــن 
بيت  »أنــصــار  تنظيم  الشنعاء  الجريمة  هــذه  في 
أرتكبها  التي  الجرائم  أبشع  من  وهو  المقدس« 
التحقيقات  وكشفت   ، الوطن  حق  في  المتهمون 
وسيارة  منزل  رصد  واقعة  في  متهمين   ٧ تــورط 
الشهيد مبروك والذين استهدفوه يوم 1٨ نوفمبر 

من عام ٢٠1٣.
المجموعة  يــد  على  مــبــروك  محمد  استشهد 
ــواء محمد  ــل اإلرهــابــيــة الــتــي حــاولــت اغــتــيــال ال

إبراهيم وزير الداخلية األسبق.
في  خدمته  طوال  مبروك  محمد  الشهيد  تمكن 
ملف  متابعة  عــن  كمسئول  الــدولــة  أمــن  مباحث 
تغير  ــذى  ال الجهاز  فــي   ،« والــتــطــرف  »اإلرهـــاب 
تسجيل  من   ،٢٠11 في  الوطني  األمن  إلى  اسمه 
إلكترونية  رسائل  ورصــد  الهاتف  عبر  مكالمات 
اإلرشاد  مكتب  عضو  مرسي  محمد  بين  متبادلة 
التنظيم  مسئول  العاطي  عبد  أحمد  وبين  وقتها 
القبض  الدولي لإخوان في تركيا، وبناء عليه تم 
على  إخوانية  قيادة  من  و٣٤  مرسي  محمد  على 
النطرون  وادي  سجن  وأودعــوا  القضية  هذه  ذمة 
بكتابة  البطل  الشهيد  وقــام  الفيوم،  لمحافظة 
جماعة  عــن  صفحة   ٣٥ فــي  المفصل  التقرير 
مرسى  المجرم  اتهام  يؤكد  اإلرهابية،،  اإلخــوان 
مطالبا  بالخيانة،  اإلرهــابــيــة  اإلخـــوان  وجماعة 

. بإعدامهم 

في عام ٢٠11، وفي أعقاب ثورة ٢٥ يناير، صدر قرار بحل جهاز أمن الدولة 
المعروف، وتكوين قطاع بديال له تحت مسمى قطاع األمن الوطني، وهو الجهاز 

الذي ظهر إلى النور في لحظة فارقة وتاريخية من عمر الوطن، ليضطلع 
بمهمة الحفاظ على أمن البالد وأرواح المواطنين في وقت هو األخطر في تاريخ 

األمة، حيث انتشرت العمليات اإلرهابية وسادت حالة من الفوضى، وتسللت 
كثير من العناصر اإلرهابية لداخل البالد، استطاعت صقور األمن الوطني أن 

تسيطر عليها طوال سنوات عديدة، قدم خاللها الجهاز أرواح عشرات الشهداء 
الذين سالت دماؤهم الطاهرة الذكية من أجل مصر وشعبها وأمنها. رحلة قطاع 

األمن الوطني الطويلة في الحرب مع اإلرهاب ومكافحته بدأت منذ اللحظة 
األولى لتشكيل الجهاز، ففي عام ٢٠11 كانت تسود حالة من الفوضى وعدم 

االستقرار، المشبعة ببث حالة من عدم الثقة في األجهزة األمنية، ما أدى 
لوقوع عشرات الحوادث واألحداث، والتي اكتملت في عام ٢٠1٢ بصعود جماعة 

اإلخوان اإلرهابية إلى الحكم، قبل أن تسقط في العام التالي ٢٠13، وتحدث 
النقطة الفارقة بفض اعتصامي رابعة والنهضة، والتي كانت بمثابة إعالن حرب 
مفتوحة من الجماعة اإلرهابية وداعميها ومموليها ضد الدولة وأجهزتها، وعلى 

رأسها قطاع األمن الوطني الذي قدم بطوالٍت تتناقلها األجيال.

القطاع ظهر في لحظة فارقة بتاريخ مصر 

األمن الوطني.. صقور ال تنام

الشهيد الحوفي ضحية عملية األميرية

أثناء مداهمة أحد االوكار اإلرهابية

الشهيد محمد مبروك

محمد عبدالجليل
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طريقنا.. وهنكمله

امللف

 قصة »بانب« رئيس العمال أشهر »هاتك أعراض« في مصر القديمة  وجهت له تهمة ارتكاب الفاحشة 

 الملك رمسيس 

الثالث أمر بنشر الشرطة 

في الشوارع لمالحقة 

المتحرشين  في المدن

 بردية »بوالق« ذكرت 

عقوبة التحرش في عهد 

الفراعنة بالجلد وقطع 

الجهاز التناسلي

 »عليا الطالق األسفلت 

بيزغرت« معاكسات عصر 

االنفتاح

 المماليك وضعوا المتحرش على حمار 

ولبسه طرطورا.. ويًعلق في رأسه جرسا

 »أنا ممنون للصدفة المدهشة«، و»الجو بديع جدا النهاردة«.. معاكسات أوالد الذوات

 »الجميل رايح فين؟ ماشي لوحدك ليه يا عسل؟«.. مضايقات جيل الستينات
»يا صفايح الزبدة السايحة .. يا أصنصاتك 
يا  وبنسوار  الــلــف،  مالياتك  يــا   .. الفايحة 
هانم«.. أشكال كثيرة للتحرش ما بين الهزل 
الكالم  بين  تجمع  بسيطة  كلمات  والــجــد، 
»تــحــرش«،  تسمى  والــصــافــرات،  اللطيف 
وضحاها،  ليلة  بين  تظهر  لم  فالمعاكسات 
ولكنها كانت موجودة منذ زمًنا طوًيال، لتتطور 
مع مرور األيام وتتحول إلى تحرش جنسي، 

وإيذاء باللفظ أو اللمس.
المعاكسات عبر الزمان 

يا هانم.. والتي كانت أشهر طرق  بنسوار 
الكاتب  الثالثينات، حيث يقول  التحرش في 
تحرش  حــول  أباظة،  باشا  فكري  الصحفي 
الشاب  إن  زمانهم،  في  بالسيدات  الشباب 
الفسيق من هؤالء يتعمد الوقوف على رصيف 
محطة الترام بالقرب من المكان المخصص 
تقف  سيدة  يجد  وعندما  السيدات،  لركوب 
البجاحة،  بمنتهى  منها  يقترب   ، بمفردها 
ويقول لها دون سابق معرفة، بنسوار يا هانم 
!.. »يا آه يا آه«.. وهي من أشهر جمل الفيلم 
المصري القديم »أحبك يا حسن«، التي قالها 
الممثل توفيق الدقن للتحرش ومغازلة نعيمة 
عاكف »سكرة«، وفيلم »لو كنت غني« من خالل  
أصنصاتك  يا  السايحة..  الزبدة  صفايح  يا 
وسائل  من  الفتاة  تنزل  وعندما  الفايحة«، 
أو فستانا  المواصالت وهي ترتدي »مالئة« 
أنيًقا وقبعة، تنهال عليها المعاكسات الكالمية، 
الطبقة  معاكسات  وعن  اللفظي.  والتحرش 
مش  أنا  هانم  يا  »صدقيني  فكانت  الراقية 
بعاكس.. ده غزل عفيف وأنا غرضي شريف 
ما ضحكت  لك عمري  وأكــد  لك  وأقسم   ..
على شخص ابن ناس زيك«، وكان يُطلق عليها 
تعتمد بدورها  والتي  الملوكي«،  »المعاكسات 
العامة  والمالحظات  اللفظي  التثبيت  على 
التي تعتمد على الخواطر الخاصة بالشخص، 
بحيث ال يستطيع أحد أن يوجه إليه لوًما مثل 
»أنا ممنون للصدفة المدهشة«، و»الجو بديع 
بدأت  الستينيات،  فترة  وفي  النهاردة«.  جدا 
المعاكسات الكالسيكية التقليدية في الظهور، 
والتي تعتمد على توجيه المعاكسات بصيغة 
سؤال للمذكر مثل »الجميل رايح فين؟، ماشي 
مش  أنا  »صدقيني  عسل؟«.  يا  ليه  لوحدك 

بعاكس« و»أنا أول مرة أكلم واحدة«، هكذا كان 
تعتمد  كانت  التي  السبعينيات،  التحرش في 
الشفقة  تثير  التي  الحبيب  معاكسات  على 
والبسبسة  الصفير  إلــى  إضــافــة  والعطف، 
ظهور  ومــع  بالفتاة،  واالصــطــدام  والتباهي 
االنفتاح االقتصادي ظهرت بعض المعاكسات 
و«عليا  بــرنــس«  إنــت  العظيم  بــاهلل   ٣« مثل 
الطالق األسفلت بيزغرت«. وفي الثمانينيات 
»اللهم  مثل  معاكسات  ظهرت  والتستعينيات 
صلي ع النبي« و»اللهم صلي على كامل النور« 
و»بسم اهلل ما شاء اهلل عليكي وعلى حالوتك«، 
بينما في األلفية الثالثة، اختلفت المعاكسات 
قليال وأصبحت »يا عسل.. يا قمر.. وهو ده 
التحرش طابعا  ــع«. ثم أخذ  يا ودي أيــوه كدا 
ثوريا في مرحلة ما بعد الثورة، فظهرت جمل 
مثل »أموت أنا في االنفالت األمني« و»على 
فكرة إنتي دمك خفيف قذافي«، و»على فكرة 
دبابة«، فًضال عن  وانتي جامدة  أجندة  أنت 

التحرش بالنظرات اإليحائية والتحديق.
أنواع التحرش

متعددة  وأساليب  أشكاال  التحرش  يتخد 
مثل التحرش الصوتي مثل الهمس أو الصفير، 
والتحرش اللفظي من خالل العبارات والكلمات 
التي تحتوي على المعاكسات، أو السير خلف 
الفتاة بالسيارة أو سيًرا على األقدام، إضافة 
إلى التحرش الهاتفي سواء بإرسال نصوص 
كتابية أو الصور اإلباحية أو إجراء مكالمات 
تهديدا،  أو  جنسيا  اقتراحا  تحمل  تليفونية 
الحيل، بحيث  الغالب على  تعتمد في  والتي 
يتصل شاب ما برقم عشوائي فيعتذر التصاله 
عن طريق الخطأ وبعد ذلك بلحظات يرسل 
رسالة نصية يعبر فيها عن قلقه من الحزن 

الذي لمسه في صوتها.
وهو  االنتقامي،  التحرش  أيضا  وهــنــاك 
والتحرش  االنتقام،  أشكال  من  خفي  شكل 
ــد الــحــاجــة للعمل  ــزاي ــي، فــمــع ت ــرون ــكــت االل
ــروف تفشي  اإللــكــتــرونــي خــصــوصــا فــي ظـ
التحرش  من  النوع  هذا  فإن  كورونا  فيروس 
ايتزايد خطره أيًضا خاًصة في أماكن العمل.

 الوالي محمد علي  اقر عقوبة اإلعدام حرقا والتجريح بالبلطة

التحرش.. ذئــــــــــاب التعرف العيب 

الظاهرة قديمة منذ عهد الفراعنة

بنسوار ياهانم .. بداية التحرش اللفظي في مصرالتجريس والطرد.. أشهر العقوبات

التي  العقوبات  أهــم  »الطريق«  يستعرض 
جرمت ظاهرة التحرش الجنسي عبر عصور 

مختلفة كما يلي:
»العبودية واإلعدام والغرامة والموت عقوبة 
العهد  في  الروماني،  العصر  في  للمتحرش 
»الجرس«  بنظام  معاقبته  يتم  كان  المملوكي 
يعني أن المتحرش يوضع على حمار ويلبس 
عنه  ويقال  رأســه جرسا  في  وًيعلق  طرطورا 
اإلعــدام  إلــى  باإلضافة  »ُجــرســة«،  بالعامية 
والذي  بالبلطة  المتحرش  أو تجريح  بالحرق 
أول  وتأسيس  علي  محمد  عهد  فــي  أشيع 
عقوبة  عــن  أمـــا  للبنات،  تمريض  مــدرســة 
معاكسة البنات فى اليونان  أظهر أحد أعداد 
الرأس  أنه يحلق   ، لعام 19٥9  يونانية  مجلة 
والــســيــر فــى الـــشـــوارع وعــلــى صـــدر وظهر 
المتهم الفتة تقول أنا جحش، وفي جمهورية 
التشيك ال زال يُطبق نظام اإلخصاء الجراحي 
والكيميائي ضد من يثبت اعتدائه جنسيا على 

األطفال أو المراهقات«.
األسباب التي تؤدي إلى التحرش

وتقول الدكتورة نهى النجار، أخصائية الطب 
النفسي، إن هناك العديد من األسباب التي 
منها  المشين،  الفعل  لهذا  المتحرش  تدفع 
التعرض لصدمات التربية الخاطئة والتعامل 
وانعكاس  بهم  والتحرش  بل  العنف واإلهمال 
ذلـــك عليهم فــي الــكــبــر، الــجــهــل بــالــحــدود 
العدواني  السلوك  ــى  إل إضــافــة  الجسدية، 
والقهر الداخلي والذي يجعله يجد المتعة في 

قهر الغير وفرض السيطرة عليه، ومشاهدة 
اإليمان  مستوى  وضعف  اإلبــاحــيــة  ــالم  األفـ
والتربية وتعاطي المخدرات والهياج الجنسي 
أو الهرموني. ووفقا لصندوق األمم المتحدة 
للسكان )UNFPA( فإن عدم تلبية احتياجات 
المرأة  يحرم  واإلنجابية  الجنسية  الصحة 
من الحق في اتخاذ »خيارات حاسمة بشأن 
رفاهية  على  يؤثر  مما  ومستقبلها«  جسدها 
المرأة تتحمل عــادة رعاية  أن  األســرة. وبما 
األطفال فإن الصحة اإلنجابية ال يمكن فصلها 
عن المساواة بين الجنسين. وينبغي النظر إلى 
الصحة اإلنجابية كنهج حياتي ألنها تؤثر على 
كل من الرجال والنساء من الطفولة إلى سن 
المتحدة  األمم  لصندوق  ووفًقا  الشيخوخة. 
عمر  أي  في  اإلنجابية  الصحة  فإن  للسكان 
تؤثر تأثيًرا عميًقا على صحة الفرد الحًقا  ، 
ويشمل ذلك التحديات التي يواجهها الناس في 
أوقات مختلفة من حياتهم مثل تنظيم األسرة، 
والخدمات التي تمنع األمراض التي تنتقل عن 
طريق االتصال الجنسي، والتشخيص المبكر 
وعالج أمراض الصحة اإلنجابية؛ لذا ينبغي 
تعزيز الخدمات الالزمة كالخدمات الصحية 
والتعليمية، كما ينبغي دعم توافر اإلمدادات 
الحمل  منع  وسائل  مثل  األساسية  الصحية 

واألدوية.

من فتى الصحراوي 
إلى ذئب المعادي 
وصوال إلى مراهق 
المترو، ضجت 
مصر خالل األيام 
الماضية على وقائع 
تحرش بغيضة هزت 
الرأي العام المصري 
إذ كان من بين 
ضحاياها أطفال، 
ووصل األمر إلى 
اتهام أحد الشباب 
بالتحرش بنحو 
1٠٠ فتاة وشملت 
جرائم االغتصاب 
واالعتداء الجنسي 
على قاصر والتحرش 
بأخريات.
وسرعان ما توالت 
الشهادات واتسع 
الجدل ليشمل 
جميع منصات مواقع 
التواصل االجتماعي 
في مصر، ليتصدر 
وسم يحمل اسم 
الشاب قوائم 
الموضوعات األكثر 
تداوال في مصر على 
مدى ثالثة أيام.
إال أن واقعة 
متحرش المعادي 
كانت بمثابة 
الصدمة التي 
أعادات قضية 
التحرش لألذهان 
بعدما صارت حديث 
السوشيال ميديا في 
مصر وامتدت أثارها 
لخارج الحدود.
المركز القومي 
للمرأة في مصر 
دخل بدوره على 
الخط منددا 
بكل تلك الوقائع 
وتقدم المركز 
ببالغا للنائب 
العام للتحقيق في 
كل الوقائع، وسط 
استنكار لعلماء 
الدين وبقية شرائح 
المجتمع لتلك 
الوقائع المشينة.. 
الطريق فتح من 
جديد ملف التحرش 
لكن من زوايا أخرى 
وإلى التفاصيل..

شهد العصر الفرعونى العديد من الجرائم من ضمنها جريمة 
التحرش فكانت أول جريمة فى العصر القديم على يد »بانب« الذى 
أشتهر بالعديد من الجرائم منها االغتصاب وهتك األعراض خالل 

هذه الحقبة التاريخية.
وفي هذا الصدد، أكد الدكتور باسم الشماع، المرشد السياحى، 
أن أول جريمة فى التاريخ الفرعونى كانت على يد »بانب«، والذى 
تولى رئاسة العمال على األقل فى السنة الخامسة من حكم سيتى 
الثانى وهذا يعنى أنه كان موظفا فى الحكومة المصرية القديمة.

وأشار«الشماع«، أن االتهامات الموجهة الى با-نب تتلخص فى 
اآلتى:

ارتكاب الفاحشة مع المواطنة »توى«هى متزوجة العامل »قننا«.
 ارتكب الزنا مع المواطنة«حونرو«.

ارتكاب الفاحشة مع المواطنة »توى«هى متزوجة العامل »قننا«.
سرقة ثوب امرأة« يمو« وانتهك حرمة التحرش مع نفس المرأة.

ارتكب الزنا مع اخت »حونرو« والتى كان اسمها »وبخت« 
ألقى بسيدة على أعلى حائط و قام باالعتداء عليها عن طريق 

االتصال الجنسي.
مارس »عابحتى« الزنا مع »وبخت«.

إلى  الثالث«  »رمسيس  الملك  المرشد، عندما وصل  وأضــاف 
حكم  البالد أمر شرطته »قوات البوليس« بأن ينتشروا فى المدن 

والقرى ليحموا النساء من األشرار الذين يتسكعون فى الطرقات 
ويضايقون النساء، فلم يستطع أحد من هؤالء المتسكعون ان يسب 

أو يعاكس امرأة فى الطرقات.
سياحيا  مــرشــدا  يعمل  ــذي  ال محمد،  أحمد  الدكتور  يحكي 
بمحافظة األقصر، أن أول متحرش في عهد الفراعنة كان ينتمي 
لألسرة الـ٢٠ بمدينة »دير المدينة« ويدعى »با- نب«، الذي اشتُهر 

بجرائم االغتصاب والتحرش الجنسي بالنساء.
وأشار المرشد السياحي إلى أن هناك بردية »سولت« التي تحمل 
رقم 1٢٤، وثقت أن المتحرش كان يسرق مالبس السيدات ويعتدي 
عليهن، إضافة إلى ارتكابه فاحشة الزنا مع عاملة تدعى »توي«، 
العقوبة  البردية  ولم تحدد  الثاني،  الملك سيتي  وذلك في عهد 
التي وقعت على »با- نب«، بل تم ذكر االتهامات التي وجهت له 
وتفاصيل محاكمته، ولكن هناك بردية تدعى »بوالق«، ذكرت عقوبة 
» االغتصاب عقوبته قطع  الفراعنة، وأهمها  التحرش في عهد 
الجهاز التناسلي وقد تصل لإعدام واإلخصاء، الشروع في الزنا 
»التحرش« قطع الجهاز التناسلي وقد تصل لإعدام، الزنا عقوبته 

للرجل الزاني 1٠٠٠ جلدة والمرأة الزانية كانت تقطع أنفها.

محمود معروف وأحمد معروف

رضوى ناصرمحمود معروف
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طريقنا.. وهنكمله

امللف

 رئيس لجنة الفتوى األسبق: جريمة بشعة  األزهر: األخالق ال تتجزأ والتبرج ليس مبررا

 أخالق القبيلة.. العرب احترموا حقوق المرأة فى العصر الجاهلي
اختلفت  ولكن  الــيــوم،  وليدة  ظاهرة  ليست  التحرش 
المسميات عبر العصور، لكن في مجمله اعتبره الكثيرون 
انتهاكا لحق المرأة، فقبل اإلســالم  كانت المرأة مكرمة 
لقبيلتها  انتمائها  حسب  على  ولكن  القبائل،  جميع  في 
وإن كانت أمة أم حرة، وكان العرب يتبعون المبادئ كافة 
ويقدرونها والتي تنتمي إلى قبيلة كذا ويحفظون حرمتها، 
أما األمه ليس لها أي حقوق وأمرها بيد سيدها، ومن ثم 
جاء اإلسالم لتحرير المرأة بشكل خاص واإلنسان بشكل 

عام من العبودية والرق.
خالد الجندي: نتاج النهيار المجتمع

األعلى  المجلس  عضو  الجندي،  خالد  الشيخ  وقــال 
التحرش  ظاهرة  هناك  يكن  لم  إنه  اإلسالمية،  للشؤون 
اإلســالم،  قبل  العربية  البيئة  في  المعاصر  بمفهومها 
والتحرش بشكل عام نتاج النهيار المجتمع، وعلى سبيل 
المثال لم يكن هناك ظاهرة تحرش في مملكة سبأ على 

الرغم من قيام ملكة بإدارة مجتمعها.
وأضاف الشيخ خالد الجندي، في تصريحات خاصة 
على  تأمن  كانت  العذراء«  »مريم  السيدة  أن  لـ«الطريق«، 
نفسها بأن تتهجد في بيت المقدس وهي الفتاة الوحيدة 
الموجودة هناك وكانت قد انتبذت مكاًنا قصًيا ولم تتعرض 
في  ينزلن  الصحابيات  كانت  اإلســالم،  وبعد  للتحرش، 

الظالم ألداء صالة الفجر في المسجد مع النبي صلى اهلل 
عليه وسلم ولم يتعرضن للتحرش أو المضايقة.

وتابع »الجندي«، أن أبا لهب ثار به الغضب بعد نزول 
وامرأته حمالة  لهب..  ذات  ناًرا  »سيصلى  الكريمة  اآلية 
القرآن،  تداول اسم زوجته في  تم  أنه  الحطب«، لمجرد 
وسار بين األسواق يبحث عن النبي، ليتعرض له بالبطش 

قائاًل: »محمد يذكر امرأتي«. 
وأوضح عضو المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية، أن 
لمكانة المرأة قام سيدنا موسى عليه السالم لمساعدة 
المرأة كما ورد في اآلية الكريمة، حيث قال اهلل سبحانه 
يُْصِدَر  َحتَّٰى  نَْسِقي  اَل  َقالَتَا  َخْطبُُكَما  َما  َقاَل   « وتعالى: 
َعاءُ َوأَبُونَا َشيٌْخ َكِبيٌر«، ليدل على مدى احترامه المرأة  الِرّ

والحفاظ عليها. 
المرأة خادمة يجوز بيعها

أهدر اليهود حق البنت في الماضي واعتبروها خادمة 
لهم، وكان ألبيها الحق في بيعها وهي قاصرة، وكانت تُحرم 
من الميراث إذا كان لها من البنين إخوه، وعندما تحرم 
البنت من الميراث، لوجود أخ لها ذكر يثبت لها على أخيها 
النفقة والمهر عند الــزواج، إذا كان األب قد ترك عقارا 
فيعطيها من العقار، أما إذا كان ترك ماال منقوال فال شيء 
لها من النفقة والمهر، ولو ترك القناطير المقنطرة، وإذا آل 

الميراث إلى البنت لعدم وجود أخ ذكر لها؛ لم يجز لها أن 
تتزوج من سبط آخر، وال يحق لها أن تنقل ميراثها إلى غير 
سبطها، وتكون ممتلكات الزوجة تحت التصرف الكامل 
للزوج، ونظرا لما تحتله المرأة اليهودية من مرتبة دنيا في 
المجتمع؛ فشهادة الرجل الواحد تعادل شهادة 1٠٠ امرأة .
واعتبر اليهود أن المرأة بمثابة لعنة تحل عليهم، ألنها 
أمَر من  المرأة  التوراة:  في  وقد جاء  آدم،  أغوت سيدنا 

الموت، وإن الصالح أمام اهلل ينجو منها .
الظاهرة قبل اإلسالم

وعند العرب قبل اإلسالم، لم يكن حال المرأة في ذلك 
العصر أفضل من سابقيه، حيث كان حقها مهدور في الكثير 
من األمور، فليس لها حق اإلرث، وليس لها على زوجها أي 
الزوجات حد  لتعدد  حق، وليس للطالق عدد محدد وال 
معين، بل كانت تورث األم البنها االكبر في العائلة بعد وفاة 
للفتاة حق اختيار  البيت بل لم يكن  والــده كأي متاع في 
الحياة، فالبعض كان بمجرد خروج الفتاة إلى وجه الدنيا 
كان يقوم بدفنها وهي حية قال سبحانه تعالى في بيان هذا 

الواقع اآلليم: »َوِإَذا الَْمْوءُوَدةُ ُسِئلَْت.. ِبأَِيّ َذنٍْب ُقِتلَْت«.

التحرش.. ذئــــــــــاب التعرف العيب 

أيات قرانية تنص على التحريمالتحرش المعاكس
 سيدات خدشن حياء الرجال

كبير  بشكل  انتشرت  الجنسي  التحرش  ظاهرة 
وازدواجــيــة  انــعــدام األخالقيات  مــؤخــًرا، في ظل 
المعايير وتضارب القيم، والــذي نتج عن كل هذا 
العديد من الجرائم، والتي كان في مقدمتها ظاهرة 

التحرش.
جريمة التحرش من المحرمات التي قد تودي بنا 
إلى الكبائر، واإلسالم نهانا عن مثل هذه األفعال 
في  الشديد  بالعقاب  فاعليها  وتوعد  المشينة، 
الدنيا واآلخرة، وأوجب على أولي األمر أن يتصدوا 
لهذه الظاهرة بكل حزم وحسم، حتى ال تنتشر في 
فتاة  التحرش  في حادثة  مثلما حدث  مجتمعاتنا، 
المعادي، والتي سرعان ما تحولت لقضية رأي عام 

من خالل السوشيال ميديا.
الفتوى في األزهر  »الطريق« تواصلت مع لجنة 
الشريف، لمعرفة حكم الدين في قضية التحرش 

وكيفيه التصدي لها ومعالجتها.
قال الشيخ عبد الحميد األطــرش، رئيس لجنة 
ــاألزهــر الــشــريــف، إن ظاهرة  الــفــتــوى األســبــق ب
التحرش من أبشع الجرائم التي تسبب أذى على 

كافة الجوانب.
وتابع »األطرش«، في تصريح خاص لـ«الطريق«، 
أن ظاهرة التحرش الجنسي من الكبائر ويحرم اهلل 
تعالى مس امرأة بدون وجه حق كما ورد في الحديثة 
الشريف، قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: »ألن 
يُطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له 

من أن يمّس امرأة ال تحّل له«، رواه الطبراني.
باألزهر  األسبق  الفتوى  لجنة  رئيس  واستشهد 
الشريف، في حديثه بقول  اإلمام مصطفى صادق 
وكانت  فتاة  يعاكس  شابا  إلــّي  جــاء  »لــو  الرافعي، 
أنها  األول  بحكمين  عليها  حكمت  قــد  متبرجة، 

تكشف اللحم الهر والحكم اآلخر أنها متبرجة«.
المرأة وعدم إظهار  وأكد على ضــرورة احتشام 
زينتها إال لمحارمها، فيما عدا ذلك تكون الفتاة هي 
السبب في جعل الشباب تنظر إليها، مستشهًدا باآلية 
أَبَْصاِرِهنَّ  ِمْن  يَْغُضْضَن  ِللُْمْؤِمنَاِت  )َوُقْل  الكريمة  
َويَْحَفْظَن ُفُروَجُهنَّ َواَل يُبِْديَن ِزينَتَُهنَّ ِإالَّ َما َظَهَر ِمنَْها 
َولْيَْضِربَْن ِبُخُمِرِهنَّ َعلَٰى ُجيُوِبِهنَّ َواَل يُبِْديَن ِزينَتَُهنَّ 
أَيَُّها  )يَا  وقوله:  )المؤمنون: ٣1(،   )... ِلبُُعولَِتِهنَّ ِإالَّ 
النَِّبيُّ ُقْل أِلَْزَواِجَك َوبَنَاِتَك َوِنَساِء الُْمْؤِمِنيَن يُْدِنيَن 
َعلَيِْهنَّ ِمْن َجاَلِبيِبِهنَّ َذِلَك أَْدنَٰى أَْن يُْعَرْفَن َفاَل يُْؤَذيَْن 

َوَكاَن اهللُ َغُفوًرا َرِحيًما( )األحزاب: ٥9(.
النساء  أكــرم  وأضــاف األطـــرش، أن اهلل تعالى 
وأنعم عليهن بالجمال، وال بد من اتباع ما أمر اهلل 
به حيث أمرهن اهلل بارتداء المالبس التي تغطين 
كما  والكفين  الوجه  إال  منهن  يظهر  وال  مفاتنهن 

خالد الجندي: السيدة مريم كانت تأمن على نفسها في مكان خالي

»اتقلبت اآلية«.. يقال إن التحرش بأنواعه يتعلق باعتداء الشباب 
على الفتيات فقط، إال أنه ثبت خالل الفترة األخيرة عدم صحة 
هذا االعتقاد، وانتشرت ظاهرة معاكسة بعض الفتيات للشباب أو 

التحرش بهم، سواء كان تحرشا لفظيا أو جسديا.
وفي الوقت الحالي، أصبح التحرش يشكل أزمة كبيرة، ولم تعد 
هذه الجريمة تقتصر على الذكور فقط، فقد انقلبت موازين األمور 

لتصبح الفتيات أو النساء هن من يوقعن الرجال، ويتحرشن بهم.
شباب تعرضوا للتحرش من الفتيات

البس  »كنت  عاما،   1٧ العمر  من  البالغ  طــارق،  محمد  يقول 
لصاحبتها  بتقول  واحدة  أالقي  عادي،  أتوبيس  وراكب  ومتشيك، 
مش  عملت  بس  سامع  كنت   وطبعا  ده،  بالولد  أرتبط  عايزه  أنا 

واخد بالي«.
بيا  ترتبط  عايزة  واحــدة  في  »لو  لـ«الطريق«:  محمد  وأضــاف 
بتفضل تسعى لحد ما تجيب الفيسبوك بتاعي أو رقم الواتس أب، 
كان في واحدة بعتتلي مرة تقولي كنت قمر أوي انهارده لما شوفتك 
فالدرس، وبتبعتلي قلوب وأنا معرفهاش أصال«، مؤكدا أنه تعرض 
لمعاكسات كثيرة من الفتيات، والتي تكون دائما من األصغر سنا 

منه، إال أنه يحاول تجاهلها بشكل مستمر.
ومن جانبها، قالت س. محمود: »صحابي البنات كان بيحكولي 
للوقوع في شباكهم، سواء  ويستدرجوه  بشاب  يتحرشوا  إزاي  عن 
عن  البحث  خالل  من  أو  االجتماعي،  التواصل  مواقع  خالل  من 
أرقامهم«، مشيرة إلى أنهم يبحثون عن الشباب األكثر وسامة على 
وقد  ومعاكستهم،  التواصل معهم  يحاولون  ثم  الميديا،  السوشيال 
يصل األمر بهم إلى إرسال عبارات غير الئقة في بعض األحيان«.

الطب النفسي

وفي سياق متصل، قال الدكتور محمد هاني، استشاري الصحة 
تعرضهم  عن  بيحكولي  عليا  بيعدوا  رجالة  حاالت  »في  النفسية، 
للتحرش من بعض النساء، لكنهم بيبقوا فرحانين لما بيتعاكسوا، 
البنات بشكل  التواصل االجتماعي شجعت  مشيرا إلى أن وسائل 

كبير على التحرش باألوالد، فقد أصبحت البنات جريئة للغاية.
السيدة  أن  إلى  »الطريق«  لـ  تصريح خاص  في  »هاني«  وأشــار 
المعروف عن  أن  بالرجل، تسقط من نظره، مؤكًدا  التي تتحرش 
ومعاكسات  به من تحرش  تقوم  وما  والعفة،  الحياء  السيدات هو 
للرجل يقلل من قيمتها، وينظر لها الرجل بنظرة سيئة، ولكنه ال 

يتعلق بوجود دافع معين عند المرأة.
وأوضح استشاري الصحة النفسية أن هناك العديد من النساء 
بالرجل  تتحرش  أن  مثل  خاص  غرض  لديها  ويكون  قابلها،  التي 
بذلك  مستهدفة  منه،  أمــوال  على  وتحصل  به،  توقع  أن  تريد  أو 
فئة معينة من الرجال، مؤكدا أن الرجل ال ينظر أبدا للمرأة التي 
تكون  أنها  بمنطق  فقط  إليها  ينظر  ولكنه  تغازله،  أو  به  تتحرش 
متاحة بشكل دائم وال تصلح كشريكة حياة، فأهم ميزة يجب أن 
تتميز بها السيدة هي الحياء واالحترام، والذي بدونه تفقد قيمتها 

وجوهرها.
األمر  التحرش، فقد يصل  وزاد  تمادت،  إذا  العالقات  أن  وأكد 
إلى أشياء خاطئة، مشيرا إلى أنه يجب على األهالي متابعة بناتهم 
باستمرار خاصة الصغيرات في السن، ألنهم يتأثرون سريعا وقد 
ينجرفون إلى فعل اشياء غير صحيحة تودي بهم إلى طريق الدمار.

 من الكبائر 

ويحرم هللا 

تعالى مس امرأة 

بدون وجه حق

األطرش

ممدوح

الجندي

رضوى ناصر

أمرهن اهلل سبحانه وتعالى في قوله: )َوالَْقَواِعُد ِمَن 
ِتي ال يَْرُجوَن ِنَكاحاً َفلَيَْس َعلَيِْهَنّ ُجنَاٌح  الِنَّساِء الاَلّ
َجاٍت ِبِزينٍَة َوأَْن يَْستَْعِفْفَن  أَْن يََضْعَن ِثيَابَُهَنّ َغيَْر ُمتَبَِرّ

ُ َسِميٌع َعِليٌم( سورة النور/6٠ . َخيٌْر لَُهَنّ َواهلَلّ
ويتبين أن الذي فرضه اإلسالم علٰى المرأة، من 
ارتداء هذا الزي الذى تستر به مفاتنها عن الرجال، 

لم يكن إال ليحافظ به علٰى فطرتها.
ــع رئــيــس لجنة الــفــتــوي األســبــق بــاألزهــر  ــاب وت
بد  ال  الجريمة  هذه  بفعل  يقوم  من  أن  الشريف، 
من معاقبته، مؤكدا أن اإلعالم والمسلسالت التي 
تعرض على شاشات التلفزيون جزء ال يتجزأ من 
إفساد الشباب، مشيرا إلى أن الظروف التي يمر 
بها الشباب من ضيق وقلة المال يجعلهم يتجهون 
إلى الحرام . وعلق الشيخ األطرش على قضية فتاه 
المعاديـ التي تم التحرش بها، قائال: إن من قام بفعل 
ذلك ال بد من أن يضرب بيٍد من حديد ليكون عبرة 
لكل من يقوم بعمل هذا الفعل، الفتا إلي أن المبادئ 
المرتبة األولى،  الدين في  إلى  واألخالق والرجوع 
مختتًما بأن الطفلة ال يوجد فيها مفاتن حتي يقوم 
هذا »الكلب« بفعل ذلك وأنا ال أوصفه إال بـ«الكلب«.
كما أكد الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار 
اإلفتاء المصرية، على أن مشكلة التحرش بسبب 
ال  »األخـــالق  قــائــاًل:  كثيرا،  أثيرت  النساء  ملبس 
تتجزأ، وحتى لو كنت تعلم أن الفتاة مشيها بطال، 
فهذا ال يعطيك الحق أن تدعيها للفجور، فهذه حجة 

شيطانية إليجاد مبرر زائف لالعتداء عليهم«.
وقال أمين الفتوي بدار اإلفتاء المصرية، ببرنامج 
» إن هناك آيات قرآنية نزلت في التحرش، مستداًل 
على ذلك بقول اهلل سبحانه وتعالى: » لَِّئن لَّْم يَنتَِه 
َوالُْمْرِجُفوَن  َرٌض  َمّ ُقلُوِبِهم  ِفي  َوالَِّذيَن  الُْمنَاِفُقوَن 
ِفي الَْمِدينَِة لَنُْغِريَنََّك ِبِهْم ثَُمّ اَل يَُجاِورُونََك ِفيَها ِإاَلّ 
َقِلياًل«. وأضاف، أن تفسير العلماء لآلية أن الذين 
في قلوبهم مرض هم الذين يحاولوا استمالة نساء 
اآلخرين لفعل الفاحشة، وهم في عداوة مع رسول 
اهلل -صلى اهلل عليه وسلم-، وفي ورطة مع اهلل 

عز وجل.
وأشار إلى أن اهلل سبحانه وتعالى يقول:« َوالَِّذيَن 
َفَقِد  اْكتََسبُوا  َما  ِبَغيِْر  َوالُْمْؤِمنَاِت  الُْمْؤِمِنيَن  يُْؤُذوَن 
ِبيًنا«، وورد في كتب التفسير  اْحتََملُوا بُْهتَاًنا َوِإثًْما ُمّ
أن سبب نزول اآلية أن بعض الفساق كانوا يطاردون 
نفس  هو  وهــذا  الطرق،  في  كارهت  وهــن  النساء 

مظهر التحرش.

آية عتريس

آالء مباشر
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طريقنا.. وهنكمله

امللعب

 األناكوندا مستقبل الفراعنة.. وقلق من تراجع مستوى أحمد حسن كوكا

 مخاوف من انقسام مثلث هجوم ليفربول

بوادر أزمة داخل المنتخب الوطني ، بقيادة 
حسام البدري ، خالل معسكر الفرعنة 
والمحدد انطالقة يوم ٢٠ مارس الجاري ، 
وذلك بسبب محمد صالح العب، ليفربول 
اإلنجليزي.

األزمة بدأت منذ اجراء محمد بركات مدير المنتخب 
بمحمد صالح، لمعرفة قراره  الوطني، اتصاالً هاتفياً 
المنتخب  لمعسكر  انضمامه  موعد  بشأن  النهائي 
بالقاهرة، أم سيسافر من لندن علي كينيا مباشرة تمهيداً 
التصفيات  ضمن  الجاري  مــارس   ٢٥ يــوم  لمواجهتها 

المؤهلة لكأس األمم األفريقية.
ليفاجئ محمد بركات بأن محمد صالح يطلب منه 
عدم التعامل مع أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثالثية 
بإتحاد الكرة ، وفي حالة تواجده بمعسكر المنتخب لن 
يذهب لمصافحته الن مجاهد تسبب له في العديد من 

األزمات في فترة من الفترات .
محمد صالح شدد على جهاز المنتخب عدم اتصال 
خالل  تكريمه  إعــالن  بعد  خاصه  لــه  مجاهد  أحمد 
تواجده  يحسم  لم  وأنــه  بالمئوية  الكرة  اتحاد  احتفال 
لوجود أحمد مجاهد على رأس المنظومة  فيها نظراً 

الرياضية بإتحاد الكرة .
وجاء رفض محمد صالح التعامل مع أحمد مجاهد 
جروزني  مدينة  فــي  سياسًيا  استغالله  ألزمــة  نــظــراً 
عاصمة الشيشان في روسيا، بعدما أُجبر على مقابلة 
حق  الالعب  منح  والـــذي  الشيشان،  رئيس  قــديــروف 
المواطنة الفخرية الشيشانية، على هامش وجود منتخب 
مصر في المدينة استعداًدا لبطولة كأس العالم ٢٠1٨ 

في روسيا.
الفخرية  المواطنة  حق  على  صــالح  حصول  فكرة 
الشيشانية، فجرت غضب ليفربول ضد الالعب آنذاك 
إنجلترا  بين  السياسية  الخالفات  ظل  في  خاصة   ،

والشيشان، والتي ترجع لفترات طويلة .
محمد صالح تلقى اتصاالت من مسئولي ليفربول، 
قــبــول صالح  مــن  الشديد  غضبهم  عــن  فيه  أعــربــوا 
للتكريم، وهو مابرره الالعب بأنه ليس لديه أي خلفية 
عن النواحي السياسية، وأن اتحاد الكرة طلب حضور 
كل نجوم المنتخب، ولم يخبره أي مسئول بالجبالية عن 

مثل هذه األمور.

يعيش الدولي المصري محمد صالح، نجم 
فريق ليفربول اإلنجليزي، موسًما متخبًطا ما 
بين أداءه الفردي الممتاز، ومستوى »الريدز« 
المتذبذب في الريميرليج.

من  اقتربت  ليفربول،  بناديه  أن عالقة صالح  ويبدو 
النهاية، وذلك بعدما ألمح الفرعون المصري في أكثر 
من مناسبة بإمكانية رحيله عن ملعب »أنفيلد«، مع نهاية 

الموسم الجاري.
يأتي ذلك بعدما انتشرت عدة تقارير صحفية تزعم 
غير  أصــبــح  عــاًمــا،   ٢٨ العمر  مــن  البالغ  صـــالح،  أن 
خالل  أنفيلد،  قلعة  لترك  ويسعى  ليفربول،  في  سعيد 
فترة االنتقاالت الصيفية المقبلة، خاصًة بعد أن تناول 
الصحف العالمية أخبار وجود بوادر خالفات بين صالح 

ومدربه األلماني يورجن كلوب.
مستوى  على  مميز  مــوســم  صـــالح،  محمد  ويعيش 
األرقام واإلحصائيات، حيث يمتلك الفرعون المصري، 
في  هدفا   1٧ بواقع  هدفا،   ٢٥ المسابقات  جميع  في 
الدوري اإلنجليزي )الهداف(، و٥ أهداف بدورى أبطال 

أوروبا وهدفين في كأس االتحاد اإلنجليزي. 
في  المتخصصة  »أوبــتــا«  شبكة  ذكرته  ما  وبحسب 
األرقام واإلحصائيات، أن محمد صالح يعد أكثر العًبا 
هذا  اإلنجليزي  الــدوري  نجوم  بين  لألهداف  تسجيال 

الموسم في جميع المسابقات برصيد ٢٥ هدفا. 
إلى أين؟

فى  صــالح،  محمد  المصري  النجم  يذهب  أين  إلى 
أم  الــريــدز  صفوف  فى  سيبقى  هل  المقبلة..  الفترة 
ــرى فــى فترة  ــة األوروبـــيـــة اآلخـ ــدي سيرحل ألحــد األن

اإلنتقاالت الصيفية المقبلة.
وذكرت صحيفة »ذا أتلتيك« البريطانية، أن المدرب 
ضمن  صــالح  محمد  أن  يــرى  كلوب،  يورجن  األلماني 
الجبهة  أن  مــؤكــًدا  ليفربول،  في  المستقبلية  خططه 
الهجومية والتي يتواجد بها  مو صالح، بجانب الثنائي 
فيرمينو  روبيرتو  والبرازيلي  ماني،  ساديو  السنغالي 
متعطشة لتحقيق المزيد من النجاحات داخل »اآلنفيلد«.
النقسام  سيأتي  وقت  هناك  أن  الصحيفة  وأضافت 

هذا الثالثي، لكن لن يحدث على المدى القريب.

عمالقة  فأن  العالمية،  الصحفية  التقارير  وبحسب 
المصري  الفرعون  بخدمات  الظفر  تريد  أوروبــا  أندية 
مدريد  ــال  وريـ برشلونة  أبــرزهــم  لعل  صـــالح،  محمد 

األسبانيين، وباريس سان جيرمان الفرنسي.
وعلى ما يبدو أن رغبة محمد صالح ستكون الفيصل 
فى حسم مستقبله مع ليفربول الذى انضم لصفوفه عام 
٢٠1٧، قادًما من روما االيطالى مقابل ٤٢ مليون يورو.

إن  »بــي  قــنــوات  معلق  ــدروس،  ــي ــع ال وتــحــدث حسن 
سبورتس« القطرية، في تصريحاته لـ »الطريق«: قائاًل: 
الموسم،  هــذا  جــداً  رائــعــا  أداء  يقدم  صــالح  »محمد 
ويسجل أهداًفا مؤثرة للغاية، وهو يؤكد يوًما بعد يوم أنه 

العب لديه إمكانيات فنية عالية«.
في  »المميز  صــالح:  عن  حديثه  الــعــيــدروس،  وتابع 
محمد أنه ظل محافًظا على مستواه حتى اآلن مع مرور 
السنوات، فهو يحافظ على مستواه في إنجلترا منذ ٤ أو 
٥ مواسم، ومن الصعب أن تجد العبون يستطيعوا فعل 
ذلك، الالعبون الكبار فقط هم من ينجحون في البقاء 

لعدة سنوات على نفس المستوى«.
وعن مستقبل صالح، قال: »مو صالح يعتبر من أفضل 
الالعبين في العالم حالًيا دون أدنى أي شك، وأعتقد أنه 
سيرتدي قميص نادي العاصمة اإلسبانية ريال مدريد، 
نظًرا  التوقيت  هذا  في  ذلك  حــدوث  الصعب  من  لكن 
تأثيرها  نتيجة  العالم  بها  التي تمر  لألزمة االقتصادية 

بفيروس كورونا«.
ريال  إلى  انتقال محمد صــالح،  »في حال  وأضــاف: 
مدريد اإلسباني، سيكون العًبا مميًزا للغاية خاصة وأن 
النادي الملكي حالًيا لم يمتلك العب بصفات صالح في 
إيدين  البلجيكي  إصابات  ظل  في  الهجومية،  النواحي 

هازارد المتكررة«.
هذا  فــي  ينتقل  أن  عليه  صــالح  »محمد  ــل:  وواصــ
التوقيت إلى ريال مدريد، من أجل صناعة مجد كروي 

خاص به في أفضل فريق في العالم«.
الجدير بالذكر أن الدولي المصري محمد صالح، ال 
فريقه  مع  العام  ونصف  عامان  عقده  فى  متبقى  يزال 
ليفربول، وإذا قرر الرحيل عن قلعة »أنفيلد«، ستحاول 

إدارة الريدز االستفادة منه مادًيا بأكبر شكل ممكن.

األمر لم يتوقف عند هذا الحد بل أقامة أحمد 
مجاهد عضو اتحاد الكرة أنذاك ، مؤتمراً صحفياً 
عقب عودة المنتخب من مونديال روسيا ، والذي 
شعبيته  استغل  صــالح  محمد  أن  خالله  أكــد 
المبالغ  مطالبة  عن  فضاًل  الكرة،  اتحاد  ضد 
الذي  للمعسكر  انضمامه  حالة  في  بأن  فيها 
يليه سيتم تعيين حراسة شخصيه له، وعدم 
مطالبته بإجراء مقابالت سواء صحفية أو مع 
شخصيات عامة، أو استخدام صورة الالعب 

بأي شكل دون موافقة مسبقه منه.
األمر الذي أشعل الخالف بين اتحاد الكرة 
برئاسة هاني أبوريدة أنذاك ، ومحمد صالح 
والتي وصلت إلى رفضه مقابلة »أبوريدة » 
أحمد مجاهد » في لندن خالل حضورهم 
إلحدى مباريات ليفربول ، ليحرص على 
كردي  كــرم  مع  الصور  من  عــدد  التقاط 

فقط عضو اتحاد الكرة أنذاك .
 حسام البدري ال يرغب في حدوث أي 

أزمات داخل معسكر المنتخب المقبل لذلك 
، ألحمد مجاهد خالل  أبلغ رغبة محمد صالح 
لتحضير  المنتخب  جــهــاز  مــع  األخــيــر  اجــتــمــاع 
مجاهد  ــد  أك والـــذي  لكينيا،  للسفر  الترتيبات 
دون  التدريبات  في  الالعبين  بزيارة  سيقوم  أنــه 
في  دوره  ولكن  مطلقاً،  صالح  بمحمد  اإلحتكاك 
اإلتحاد هو مساندة المنتخب ولن تقف أزماته مع 
محمد صالح دون ذلك، لكونه رئيساً إلتحاد الكرة .

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة منتخبي كينيا 
الحالي ضمن  مــارس  و٢9   ٢٥ يومي  القمر  وجــزر 

لنهائيات  المؤهلة  التصفيات  من  الختامية  الجوالت 
كأس األمم األفريقية بالكاميرون، حيث يتوجه إلى كينيا 
على متن طائرة خاصة يوم ٢٣ من الشهر ذاته، لتوفير 
كل سبل الدعم والراحة واتخاذ اإلجراءات االحترازية 

الالزمة لجميع أفراد البعثة.
وأعلن حسام البدري انضمام 6 محترفين في قائمة 
منتخب مصر وهم  محمد صالح )ليفربول  اإلنجليزي( ، 
محمد النني )أرسنال اإلنجليزي(، أحمد حجازي )اتحاد 
جدة السعودي(، محمود حسن تريزيجيه )أستون فيال 
اليوناني(،  اإلنجليزي(،أحمد حسن كوكا )أولمبياكوس 

مصطفى محمد )جالطة سراي التركي(.

■ تعليقك على موقف األهلي في مجموعته 
بدوري أبطال إفريقيا؟

الموقف الذي نحن فيه يحتاج الدعم من جمهور 
وليس  مصر  يمثل  األهلي  ألن  ــالم،  واإلعـ األهلي 
نفسه فقط، األمل موجود، والعبي األهلي قادرون 

على تخطي تلك المرحلة بنتائج إيجابية.
تعثر  فــي  السبب  مــا  نــظــرك  وجــهــة  مــن   ■

األهلي أمام سيمبا وفيتا كلوب؟
األهلي لم يؤدي األداء الذي يوصله إلى المكسب 
أمام سيمبا في تنزانيا، والالعيبة كانت مضغوطة 
بسبب  الــقــاهــرة  فــي  هنا  كــلــوب  فيتا  ــاراة  مــب فــي 

الخسارة في المباراة األولى.
في  الفرص  إهدار  ظاهرة  على  تعلق  بما   ■

األهلي؟
الفرص  من  عــددا  يهدر  الــذي  الالعب  أن  أرى 
التي تؤهله  أنه يضع نفسه في األماكن الصحيحة 
اعترض  عنه،  يغيب  التوفيق  عامل  لكن  للتسجيل، 
هم  الفرص،  إهدارهم  بسبب  الالعبين  يهاجم  من 
يحتاجون فقط للهدوء وتمنية مهاراتهم على تسجيل 

األهداف.
■ ما هي الوسيلة التي من خاللها يستطيع 

اإلنهاء  ظاهرة  من  التخلص  األهلي  العبو 
الغير جيد للهجمات؟

بعديا عن العمل الفني، يجب التركيز على الشغل 
النفسي، البد من التعامل مع العبي األهلي بحنكة، 
تساند  أن  الجماهير  وعلى  طويال،  مازل  المشوار 
العبيها وعدم الهجوم عليهم، دائما الكرة بها عمل 
كبير وتوفيق من اهلل أيضا، وال بد أن يكون هناك 

تدخل من موسيماني في ذلك األمر.
■ هل هناك لوم على موسيماني؟

األهلي  فريق  موسيماني،  على  لوم  أي  يوجد  ال 
الماضي  الفترة  خــالل  ظهر  جيد،  مــدرب  وراءه 
نتائج عمله، هناك العديد من الفرص المهدرة في 
مباريات األهلي وهذا دليل على عمل المدرب، إذا 
بماذا أوم المدرب؟، األهلي يصل كل دقيقة للمرمى.

■ رأيك في بواليا؟
األهلي  يفيد  وســوف  جــدا  كويس  العــب  بواليا 
خالل الفترة المقبلة، هو حتى اآلن غير موفق مع 
األهلي، األفارقة يأخذون بعض الوقت كي يندمجوا 
ال  فريق  من  اتــى  الالعب  أن  خاصة  الفريق،  مع 
ينافس على البطوالت إلى األهلي الذي ينافس على 

كل بطولة.

األهلي،  إلى  وأتيت  الشيخ  كفر  في  كنت  عندما 
تغير من حولي ألن األهلي  تغير وكل شئ  تفكيري 
من  اتمنى  البطوالت،  كل  على  وينافس  كبير  نادي 
حتى  المباريات  كل  في  به  يدفع  أن  الفني  المدير 

ينسجم مع الفريق.
■ هل األهلي لديه رفاهية الوقت في الصبر 

على بواليا؟
باستمرار،  الملعب  في  يكون  أن  يحتاج  الالعب 
هو يقوم بخلق الفرص لنفسه ويتحرك جيدا، جميع 

هو  وليس  الفرص  يضيعون  األهلي  في  الالعبين 
الــدوري طويلة بجانب دوري  أن بطولة  أرى  فقط، 
األبطال ما يستدعي أن يدفع به المدرب في عدد 

كبير من المباريات.
أن  يمكن  التي  الجديدة  العناصر  هي  ما   ■
يدخلها موسيماني في تشكيل األهلي خالل 

الفترة القادمة؟
األهلي  تشكيل  في  ماهر  ناصر  أرى  أن  اتمنى 
صالح  جانب  إلى  كجناح  شريف  محمد  ومشاركة 

محسن.
المنتخب  مــع  سيتألق  ــراه  ت مــن  بــرأيــك   ■

خالل الفترة القادمة؟
اعتقد أن مصطفى محمد سيكون له دور كبير مع 
منتخب مصر خالل الفترة القادمة نظرا لتألقه في 
الدوري التركي منذ انتقاله لجلطة سراي، بالتأكيد 
وأحمد حسن  تريزيجيه ومحمد صالح  إلى جانب 
كوكا، لكن األخير ال أعرف ما سبب هبوط مستواه 

مع المنتخب رغم تألقه مع فريقه اليوناني.

حوار- محمد الهادي

طاهر محمد عمرو أحمد

محمد عامر: اصبروا على بواليا

»أبو مكة« إلى أين؟أزمة مكالمة نص الليل
كلوب للفرعون المصري: ال أسألك الرحيلكواليس رفض محمد صالح الرد على هاتف أحمد مجاهد 

األحمر يحتاج إلى دعم الجمهور.. وال ألوم موسيماني على ظاهرة إهدار الفرص

هو أحد المواهب الكروية المصرية في فترة 
السبعينيات، وأطلق عليه الجمهور لقب الجندى 
المجهول، وهو اللقب الذى ارتبط باسمه خالل 
مشواره مع القلعة الحمراء.

محمد عامر.. أحد نجوم األهلي السابقين، لعب مع 
المارد األحمر ٢٠٦ مبارياة محلية وأكثر من ٥٠ مباراة 
أفريقية توج خاللها بدرع الدورى ٧ مرات وكأس مصر 
٦ مرات باإلضافة إلى خمس بطوالت أفريقية منها 

اثنتان لألندية أبطال الدورى وثالث لألندية أبطال 
الكأس.

وخالل الحوار التالي سوف يجيب لنا محمد عامر 
عن العديد من الملفات التي تهم المشجع األهالوي، 
وإلى نص الحوار..

 الفرعون 

يحذر بركات من 

تواجد » رئبس 

اللجنة الثالثية في 

معسكر المنتخب 
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طريقنا.. وهنكمله

امللعب

شريف كمال

الكرة  اتحاد  بين  والفار«  »القط  لعبة  تــزال  وال 
جرعة  وتـــزداد  بــل  مستمرة،  واألنــديــة،  المصري 
تلو  يوًما  فيها  واإلثــارة  التشويق  وعنصر  الضحك 

األخر.
اللعبة التي غابت عن أعيننا لفترة وجيزة، خالل 
الجنايني  عمرو  برئاسة  الخماسية  اللجنة  تولي 
مقاليد األمور، أو بمعنى أدق بضعة أشهر من تلك 
الفترة، الشهور القليلة التي يمكننا ان نعتبرها فترة 

استراحة من الركض وراء كل ما هو عجيب.
ولكن اللعبة عادت إلى سابق عهدها بتولي لجنة 
الجبالية،  رئاسة  مجاهد  أحمد  برئاسة  ثالثية 
أبوريدة  أبرز رجال مجلس هاني  أحد  كان  والذي 

والنائب الفعلي لرئيس االتحاد األسبق.
بين  األزمـــات  بــدأت  قــدوم مجلس مجاهد،  مع 
عندما  أشــده  الــخــالف  وبلغ  ــة،  ــدي واألن الجبالية 
طالبت اللجنة المسيرة لألعمال، رؤساء ومندوبي 
أندية الدوري بتحمل تكاليف »تقنية حكم الفيديو« 
و«مسحات فيروس كورونا« وهو ما اعترضت عليه 
تلك  تحمل  على  قدرتها  لعدم  نظًرا  بشدة  األندية 
كانت  التكاليف  تلك  أن  إلــى  باإلضافة  النفقات 

تتحملها لجنة الجنايني، فلما ال لجنة مجاهد.
والفار  القط  بلعبة  يبدأ االستمتاع  ومع األزمات 
من  البداية  ضربة  وجــاءت  واألندية،  االتحاد  بين 
مطالبة  فبعد  كــورونــا،  فيروس  مسحة  أزمــة  عند 
تراجع  األندية،  التكاليف ورفض  بتحمل  االتحاد 
البحث  مؤكدين  طلبهم،  عــن  الجبالية  مسؤولي 
بالفعل  األندية  وأن  خاًصة  لألزمة،  أخر  حل  عن 
الجبالية نفقة  باإلتفاق على تحمل  الموسم  بدأت 

المسحات.
بعد أيام قليلة، أعلن اتحاد الكرة عن قرار غريب 
بطولة  والحكام في  للفرق  تماًما  المسحات  بالغاء 
التأكد  دون  التعامل  واعتماد  المصري،  الــدوري 
من عــدم اإلصــابــة بفيروس كــورونــا، ال اجــراءات 
احترازية أو وقائية، وال عزل لمصابين، ناهيك عن 
قارية  بطوالت  في  المشاركين  الالعبين  اختالط 

والذين سيخضعون للمسحة ويفاجئون باإلصابة.
لم  ــراًرا  ق الثالثية  اللجنة  قــررت  بأيام  وبعدها 
باجراء  األندية  الــزام  وهو  للكثيرين،  مفاجًئا  يكن 
غرامات  وتوقيع  مباراة،  كل  قبل  كورونا  مسحات 
لنادي  مــبــاراة  قائمة  يدخل  العــب  كــل  عــن  مالية 
يتم  جنيه،  أآلف   1٠ بقيمة  المسحة،  نتيجة  دون 
مضاعفتها حال تكرار األمر وعدم الخضوع الجراء 

المسحة.
بذلك نجح مسؤولي اتحاد الكرة عن طريق خطة 
»القط والفار« في اجبار األندية على تحمل نفقات 
مسحة الكورونا والتي عرضوها على مسؤولي فرق 
الدوري من البداية ولكنها قوبلت بالرفض، »فلفوا 

وُجم من الشارع اللي ورا«.
األندية  لتحمل  الكرة  اتحاد  خطة  كان  سبق  ما 
تكاليف مسحة كورونا، تُرى ما هي الخطة المقبلة 
ذهنك  إلى  الفار؟ إذا طرأ  تقنية  تكاليف  لتحملهم 
عزيزي القارئ، فكرة تليق بالحدث، وعلى مستوى 
شــارع   ٥ عــنــوان  على  إرســالــهــا  فيرجى  اللعبة، 

الجبالية، مقر اتحاد الكرة.

القط والفار

الحريف

 شطة: العجلة لن تدور للوراء.. ودورًا تراجع منذ توالى أحمد أحمد  الجبالية: أبو ريدة لم يقصر في حق البلد 

 أعاد دوري أبطال إفريقيا لألهلي.. وتوج بالميدالية البرونزية بكأس العالم  ياسر ريان: األرقام فى صالحه.. واالنتقادات مبالغ فيها

كانت مصر صاحبة أول مقعد رئاسي في الكاف، بتولي عبد 
العزيز عبد اهلل سالم، في الفترة من 19٥٧ وحتى 19٥٨، قبل 
أن يخلفه مواطنه عبد العزيز مصطفى في الفترة من 19٥٨ 
وحتى 196٨، ليكون أخر مصري يتواجد على كرسي الرئاسة، 
ولكن توالى المصريين على المناصب المختلفة باالتحاد، ولعل 
مراد  مصطفى  ونجله  فهمي،  مــراد  الراحل  عائلة  أشهرهم 
فهمي، وصواًل لحفيده عمرو فهمي، ومنصب السكرتير العام 

لالتحاد اإلفريقي لكرة القدم.
ومنذ ذلك التاريخ وحتى سنوات قريبة من وقتنا هذا، وكان 
أو  األول  المتحكم  وكانت  الشأن،  هذا  في  كبير  باع  لمصر 
من ضمن المسؤولين األوائل عن قرارات االتحاد اإلفريقي، 

باعتبارها أحد الدول المؤسسة، وباحتضانها أيًضا 
مقر الكاف، الذي يقطن في مدينة السادس من 

أكتوبر.
مصر وخطر االبتعاد عن الكاف

بدأت أزمات مصر في االتحاد اإلفريقي 
حياتو،  عيسى  األسبق  الرئيس  فترة  منذ 
حق  منح  والــذي  التليفزيوني  البث  وأزمــة 

بث المباريات منذ عام ٢٠٠٨ وحتى ٢٠٢٨، 
وهو  الفضائية،  القنوات  احتكار إلحدى  بعقد 

ما منع المصريين من متابعة البطوالت والمباريات 
اإلفريقية المختلفة لألندية والمنتخابات.

مصر تنهى أسطورة حياتو وتبدأ حقبة 
الملغاشي

ريادتها  إلثبات  مصر  عــادت  ما  سرعان 
للكرة اإلفريقية للرد على أزمة بث المباريات، 
حيث قررت في ٢٠1٧ إنهاء أسطورة عيسى 
حياتو والتي أمتدت من 19٨٨ وحتى ٢٠1٧، 

والتصويت  إلسقاطه  رابطة  شكلت  بعدما 
لصالح الملغاشي أحمد أحمد الذي حقق فوًزا 

مفاجًئا بواقع ٣٤ صوتا مقابل ٢٠ صوتا.
الملغاشي وإقصاء مصر من المشهد اإلفريقي

مصر  قــوة  من  تخوفاته  وبــدا  الرئاسة  أحمد  أحمد  تولى 
وسيطرتها على االتحاد اإلفريقي، حيث عمل على ابعادها عن 
المشهد، ومنها عزل الراحل عمرو فهمي، من منصبه سكرتير 

عام االتحاد، بإدعاءات باطلة.
ومن قبله قيامه بطرد كافة المصريين المتواجدين في مقر 
االتحاد بالقاهرة، وكانت جميعها قرارات فردية من الملغاشي، 
دون عقد اجتماع للمكتب التنفيذي أو استشارة المسؤولين، 
وفي صمت تام من مسؤولي االتحاد المصري حينها »مجلس 

هاني أبو ريدة«.
هل تكون انتخابات كاف األخيرة كلمة النهاية؟

تم التنظيم النتخابات االتحاد اإلفريقي األخيرة وكافة األمور 
زيارة  بعد  الرباط،  المغربية  بالعاصمة  لتقام  بها  المحيطة 
وفد رفيع المستوى من االتحاد الدولي للعبة برئاسة جياني 
عقد  وتم  انسحابهم،  قبل  الرئاسة  مرشحي  مع  إنفانيتينو، 
برتوكول الرباط، الذي بموجبه تم اختيار موتسيبي ونوابه من 

قبل إجراء االنتخابات رسمًيا.
وكانت تلك العملية األخيرة التي نظم لها أحمد أحمد قبل 

تقام  االتحاد سوف  انتخابات  أن  أكد  رئاسته، حيث  تجميد 
في موريتانيا، والتي أعتذرت بعدها وتم رفض طلب السودان 

الستضافتها، ليتم اسنادها إلى المغرب!!.
فهل أصبح دور مصر التاريخي في االتحاد اإلفريقي للعبة 
المذكورة  األخيرة  االنتخابات  عملية  بعد  خاصة  في خطر، 
سلًفا، وبعد أن أصبح مقر الكاف في مصر ويدار فعلًيا من 
خارجها؟؟.. ولماذ لم يتم إجراء االنتخابات في الدولة صاحبة 
المقر الدائم؟.. وأين دور االتحاد المصري من تلك التطورات 
التي تهدد بإقصاء مصر من المشهد اإلفريقي، بالرغم من 
لمقر  مقبلة الستقبال مصر  لمدة 1٠ سنوات  اتفاقية  عقد 
الكاف؟. وفي هذا الصدد، تحرت »الطريق« حول تلك األزمة، 
يعيد لمصر  الوصول لحل  أسبابها، ومحاولة  لبحث 

مكانتها مرة أخرى.
وكانت البداية مع عبد المنعم شطة، عضو 
اللجنة الفنية باالتحاد اإلفريقية لكرة القدم، 
الذي أكد أن مصر أصبحت ضعيفة عما قبل، 
لعدم استقرار امورها المحلية، وأن الجميع 

أصبح يبحث عن مصالحه أواًل.
المصريين  تصريحات  أخــر،  جانب  وفــي 
والتي  أحمد،  أحمد  الملغاشي  طردهم  الذين 
أوضحت خبايا الفساد اإلداري والمالي الذي تسبب 
في عزل أحمد أحمد من منصبه، والعنصرية ضد 

المصريين في المقر بالقاهرة.
وكان للتوضيح مصدر من االتحاد المصري 
تولي  فترة  أثناء  تواجدوا  الذين  القدم  لكرة 
الرئيس األسبق هاني أبو ريدة، والذي يواجه 
االنتقادات من قبل البعض بالتخلي عن دور 

مصر في كاف.
مصر خدمت أبو ريدة والزمن ال يعود 

للخلف
أكد عبد المنعم شطة، عضو المكتب الفني باالتحاد 
اإلفريقي، إن نجاح هاني أبوريدة في االنتخابات األخيرة دليل 

على أن مصر هي التي تخدمه.
وقال شطة في تصريحات خاصة لـ »الطريق«: »االنتخابات 
ليست مقياس على تراجع قوة مصر، ولكن هناك عوامل أخرى 
منذ ٤ أعوام كاملة، ومنذ اليوم األول لنجاح أحمد أحمد، ومع 

صمت تام من الموجود في المنصب في مصر«.
وأضاف: »مصر كانت وستظل ذات دور تاريخي في الكاف، 
ولكن العجلة لن تدور للوراء، والزمن ال يعود للخلف، أي نعم 
نذكر أن مصر كانت صاحبة الريادة في العصور الماضية، ولكن 
األن ال، هي تملك المقر على أرضها فقط وليس القدرة على 
قيادته«. وتابع: »هاني أبو ريدة نجح في االنتخابات بالتزكية 
وهو دليل أن مصر تخدمه أكثر مما هو يخدمها، ويفترض 
كل  لقي  بعدما  المقبلة  الفترة  في  أقــوى  دور  ذات  يكون  أن 
الدعم، وغيابها عن اجتماعات إنفانتينو كان بسبب عدم وجود 
مرشحين لها، إذا كنا نرغب في عودة مصر لمكانها بالفعل كان 

يجب أن يتكلم الجميع منذ أربعة أعوام مضت وليس األن«.
واختتم شطة: »أحمد أحمد حرص من أول يوم على إسكات 
هذه  تكون  أن  طبيعي  أفعاله  على  والصمت  وإبعادها  مصر 

نتيجته، ونتمنى أن تنتهي حقبته لألبد وأن يكون الرئيس الجديد 
عادل وحكيم، وال نتعشم أن تعود مصر لكرسي التحكم«.
الجبالية حافظت على حقوق مصر في االتحاد

الذين  الــقــدم،  لكرة  المصري  االتــحــاد  من  مصدر  رفــض 
»رفض  ريــدة  أبــو  هاني  المهندس  تولي  فترة  أثناء  تــواجــدوا 
ذكر أسمه«، الهجوم على المجلس األسبق، مؤكًدا أنهم بذلوا 

قصارى جهدهم لرفعة مصر دائًما.
وقال المصدر: »هاني أبو ريدة كان وما زال شغله الشاغل 
مصر، سواء ف منصبه باالتحاد المصري او اإلفريقي، وداًئما 
العالقات مع  أعينه، وهو حافظ على  ما يضع مصر نصب 

االتحاد ورئيسه أحمد أحمد طوال فترة توليه المهمة«.
وأضاف: »البعض يحملون مجلس أبو ريدة أخطاء مسؤولين 
تمكن من  المجلس  بعده، هذا  تولوا  ومن  قبله  المهمة  تولوا 
خطف تنظيم أمم إفريقيا ٢٠19 من جنوب إفريقيا، فضاًل 
عن بطوالت كثيرة، والبعض يهاجمه لمصالح شخصية يحققها 

عن طريقه«.
اإلفريقي،  االتــحــاد  فــي  يتقلص  لــم  مصر  »دور  واختتم: 
واالنتخابات األخيرة كانت مهمة اللجنة المكلفة بإدارة الجبالية، 

وال أعلم هل تقدمت بطلب الستضافتها أم ال«.
إنهاء التواجد الفرعوني في الكاف

شهد مايو ٢٠19 على خروج أخر مصري من مقر االتحاد 
اإلفريقي لكرة القدم، أال وهو محمد الشريعي، المدير المالي 
لالتحاد، والذي كان بمثابة إعالن رسمي للحرب من قبل أحمد 
أحمد ضد المصريين، عقب إطاحته بعمرو مراد فهمي. وقال 
باالتحاد  »أعمل  السابقة:  تصريحاته  في  الشريعي  محمد 
اإلفريقي منذ نوفمبر 1999، وتدرجت في مناصب مختلفة 
حتى وصلت للمدير المالي منذ ٢٠16، وتم وقفي بسبب عدة 
أسباب منها »العصيان«، وعرقلة العمل اإلداري، ألنني تصدرت 

له بعدما كان يهدد المصريين في المقر«.
وأضاف: »أحمد أحمد ال يصلح ألن يقوم بأي شئ والفترة 
التي تولى فيها تثبت ذلك، من المتعارف عليه في جميع أنحاء 
العالم أن االجتماعات أو أي شئ خاص بمنظمة ما يتم داخل 
المقر الدائم لها وهو ما لم يحدث، فقد تحول كل شئ للمغرب 

بأوامر من فوزي لقجع«.
وتابع: »أنشأ إدارة تسمى باإللتزام وهدفه نقل كل ما يدور في 
الكاف ألحمد أحمد في مكانه، وهي لم تكن موجودة من قبل 
رغم أن كاف كان أكثر إلتزما في الماضي، وتولى مسؤوليتها 

مواطن ملغاشي يقرب لرئيس االتحاد أو زميل له«.
واردف: »بعد عزل أحمد أحمد شعرت أن تعبي أنا وعمرو 
فهمي لم يسقط هدًرا، من إبريل ٢٠19 والكاف ليس مصرًيا 
رغم أنه على أرض مصرية ولكن يتحكم فيه أخرون، وتم عمل 
منهم،  للتخلص  واحــدة  دفعة  بطردهم  للمصريين  »مذبحة« 
المصريين في هذا الملف قدموا درًسا لن يُنسى نهائيا ألحمد 
أحمد الذي اعتبر الكاف »سبوبة«، وليس عمل يقدم من خالله 
خدمات لالتحادات األفريقية واألندية والمنتخبات التي تواجه 

أزمات«.

لكن بعد مرور أقل من ستة أشهر على تدريب 
الــمــرددة  ــوات  األصـ مــن  العديد  األهــلــي، ظهرت 
على مواقع التواصل االجتماعي، ال بد من رحيل 
موسيماني، الجنوب إفريقي ليس بحجم األهلي، 
فني  مدير  مع  التعاقد  اإلدارة  مجلس  مطالبين 

عالمي على قدر النادي.
األداء  مستوى  في  تراجع  أو  إخفاق  كل  فبعد 
الجنوب  على  االنــتــقــادات  تنهال  للفريق،  الفني 
التي  األخــيــرة  األسبابيع  فــي  وتحديدا  إفريقي 
ــام  أم ــادل  ــع ــت وال ــن سيمبا  م ــخــســارة  ال شــهــدت 
الجيش  طالئع  على  والفوز  إفريقيا،  كلوب  فيتا 

واإلسماعيلي بأداء باهت في الدوري.
ورغم انجازات الجنوب إفريقي الكبيرة مع فريق 
من  يسلم  لم  أنــه  إال  وجيزة،  فترة  خــالل  األهلي 
برحيله،  المطالبة  حد  إلــى  الالذعة  االنتقادات 
رغم تصريح اإلدارة السابق بإن موسيماني مدرب 
التعاقد معه  الرئيسي في  »مشورع«، وهو السبب 

لمدة موسمين على غير المعتاد الفترة األخيرة. 
»الطريق« طرحت تساؤاًل هاًما حول ما المعايير 
وهل  بــهــا؟،  موسيماني  على  الحكم  يجب  التي 
يليق  بالمدرب الجيد أو ال  الجنوب إفريقي ليس 

بحجم األهلي؟
ماذا قدم موسيماني؟

مع  موسيماني  مــشــوارع  عن  مــاذا  البداية  في 
في  إفريقي  الجنوب  نجح  األن؟،  حتى  األهــلــي 
أشهر،   ٤ األهلي خالل  مع  ألقاب  أربعة  اقتناص 
أبطال  دوري  كأس مصر،  المصري،  الــدوري  هم 
إفريقيا وبرونزية كأس العالم لألندية، كما بإمكانه 

اإلفريقي  السوبر  هما  جديدين  لقبين  إضــافــة 
على حساب نهضة بركان، والسوبر المحلي على 

حساب طالئع الجيش.
قيادة  تحت  األهــلــي  األرقـــام، خــاض  بلغة  أمــا 
الفوز في 1٨ مباراة  موسيماني ٢6 مباراة، حقق 
فقط  لقاءين  في  مواجهات وخسر   6 في  وتعادل 
أمام بايرن ميونخ في كأس العالم وسيمبا التنزاني 

بنسبة فوظ وصلت إلى ٧٠ ٪.
خالل  الـــدوري  بطولة  فــي  موسيماني  تــعــادل 
األهلي  البنك  دجلة،  وادي  مع  الحالي  الموسم 
وبيراميدز في الموسم الماضي والحالي، وتعادل 
بركالت  الــفــوز  قبل  البرازيلي  بالميراس  أمــام 
الترجيح والحصول على المركز الثالث في بطولة 
العالم لألندية، كما حقق التعادل في نهائي كأس 
مصر أمام طالئع الجيش وفاز بركالت الترجيح.

الفريق ال يعيش في أفضل فتراته بدوري  لكن 
 9 أصل  من  نقاط   ٥ فقد  بعدما  إفريقيا،  أبطال 
حتى األن، بعد الخسارة أمام سيمبا والتعادل مع 
فيتا كلوب ليصعب المهمة على نفسه في مشوار 

الحفاظ على اللقب.
أداء متذبذب

يسعى  وهو  المسؤولية،  موسيماني  تولي  منذ 
لتحفيظ الالعبين فلسفته الخاصة وهي االعتماد 
على التمرير القصير وبداية الهجمة من الخلف، 
وعدم االعتماد على الكرات الطويلة إال في حاالت 
نادرة، والسيطرة على الكرة أغلب مجريات اللقاء.
إال أن الفريق مازال يعاني من أداءا متذبذبا على 
البطوالت،  مختلف  في  السابقة  مواجهاته  مدار 

وهو ما ظهر بوضوح في عجز الفريق عن تسجيل 
ــى من  ــ األهــــداف وتــحــديــدا فــي األشــــواط األول
محمود  فيه  يحاول  الذي  الوقت  في  المباريات. 
امتصاص  األهلي،  إدارة  مجلس  رئيس  الخطيب 
غضب الجماهير بعقد جلسات مع المدير الفني 
والالعبين للتأكيد على أهمية الجيد واالنتصارات 

خالل الفترة المقبلة.
بين كفتين

ــي الــســابــق عن  ــان نــجــم األهــل يــقــول يــاســر ريـ
»لو  موسيماني:  لبيتسو  الموجهة  االنــتــقــادات 
تحدثنا بلغة األرقام فموسيماني مدرب جيد جًدا 
وستنصفه، بعدما قاد الفريق للتتويج بلقب دوري 
حساب  على  طويل  غياب  بعد  إفريقيا،  أبــطــال 
وبرونزية  بكاس مصر  التتوييج  وبعدها  الزمالك، 
الدوري حال  كما سيتصدر  لألندية،  العالم  كأس 

فوزه بالمباريات المؤجلة«.
»موسيماني  لـ«الطريق«:  تصريحات  في  وتابع 
مدرب متميز ويسير بخطى ثابته مع الفريق، قدم 
ميونخ  بايرن  مواجهة  باستثماء  يمكن  مميز  أداء 
في كأس العالم وعدد من المباريات األخيرة لكن 

تراجع األداء طبيعي نتيجة اإلجهاد«.
مواجهات  يقدم  الجانب  على  »لكن  وأضـــاف: 
مثل  التكتيكي  المستوى  جانب  على  جــًدا  جيدة 
ــي، لــذلــك أرى أن  ــل ــبــرازي بــالــمــيــراس ال مــبــاراة 
بشكل  فيها  مبالغ  للمدرب  الموجهة  االنتقادات 

كبير«.
من  »الجماهير  تصريحاته:  ريان  ياسر  واختتم 
حقها تنقد المدرب لكن ليس بهذه الصورة، تراجع 

مستوى الفريق مؤقت بسبب اإلجهاد، بعدما شارك 
الالعبون في أكثر من بطولة بشكل متالحم«.

مهاجم  بــالل  أحمد  وجــه  األخــر  الجانب  على 
األهلي السابق، انتقادات الذعة للجنوب إفريقي، 
حيث كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل 
أن  أصــدق  ــادر  ق »مــش  »فيسبوك«:  االجتماعي 
طريق  عــن  الزم  هجمة  يعمل  يحب  لما  األهــلــي 
االهلي،  مستوى  مش  والشحات  طاهر  معلول، 
وموسيماني ٣ مدافعين في نصف الملعب، ده ال 

فكر األهلي وال قيمته ».
لـ«الطريق«:  خاصة  تصريحات  فــي  وأضـــاف 
»رغم نجاح موسيماني في التتويج بالبطوالت مع 
الفريق حتى  لم تظهر على  لكن بصماته  األهلي، 

اآلن«.
ــالء قــويــة، لكن  ــة ب ــابــع: »األهــلــي يمتلك دك وت
موسيماني لم يحسن استغالل العبيه وهو ما ظهر 
في أسوء تصرف له مع محمد شريف العب جاي 
في  البدالء  مقاعد  على  أصبح  إنبي،  من  هداف 
المقابل يصر على مشاركة بواليا بصورة أساسية 

رغم عدم توفيقه وكدة يبقى خسر الالعبين«.
وشدد أحمد بالل: »مينفعش األهلي يقع ويظهر 
ويكون  معلول،  علي  غياب  مع  الملعب  في  عاجز 
االعتماد على الظهير األيسر في الهجوم بصورة 
كلية، على موسمياني أن يراجع نفسه من جديد 

ويعرف قدر األهلي ومكانته«.

ُأعلن قبل أيام 
قليلة عن هوية 
الرئيس الجديد 
لالتحاد اإلفريقي 
لكرة القدم 
»كاف«، ليظفر بها 
الجنوب إفريقي 
باتريس موتسيبي 
»بالتزكية«، 
بعد انسحاب 
كافة المرشحين 
المنافسين تباًعا، 
وفًقا لـ »بروتوكول 
الرباط«، الذي 
أبرمه ممثلي الكاف 
مع وفد االتحاد 
الدولي للعبة 
برئاسة السويسري 
جيانو إنفانتينو، 
ليتم بذلك اختيار 
رئيًسا لالتحاد 
القاري للعبة في 
غياب تام لدور 
مصر. 
مصر واالتحاد 
اإلفريقي لكرة 
القدم »كاف«، 
قصة بدأت كتابة 
سطورها منذ يونيو 
1٩٥4، بعدما تزعم 
الفراعنة حملة 
تأسيس وإنشاء 
المنظمة المسؤولة 
عن الشأن الرياضي 
في القارة السمراء 
بأكملها، بالتعاون 
مع كاًل من السودان 
وإثيوبيا وجنوب 
إفريقيا، وتم 
االعتراف به في 
كونجرس االتحاد 
االدولي للعبة عام 
1٩٥٦, ليتم إنشاؤه 
فعلًيا في 1٩٥٧.

»رسالتي إلى الشياطين 
الحمر، جمهور النادي 
األهلي امنحوني الوقت 
والدعم، وسأصعد بالفريق 
إلى أعلى الدرجات، أنا واثق 
فيكم وأتمنى أن تثقوا بي، 
وأعدكم بأن أكون على 
قدر المسؤولية«.. هذه 
الكلمات كانت الرسالة األولى 
للجنوب إفريقي بيتسو 
موسمياني المدير الفني 
لألهلي بعد إعالن توليه 
مسؤولية قيادة القلعة 
البيضاء خلفا للسويسري 
رينيه فايلر.

تحقيق - فاطمة الشاذلي

إيمان محمود

مصر تفقد قبضتها على الكاف

»عالمي وال ملوش فيها«؟.. موسيماني فى الميزان

لماذا ابتعدت القاهرة عن حسم القرار في االتحاد اإلفريقي؟

شطة

أبوريدة
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طريقنا.. وهنكمله

السوق

■ بداية.. كم تكلفة  توقيع مشروع دعم تحقيق 
االقتصاد الدائري؟

الخاص  الــقــطــاع  مــع  بــالــتــعــاون  البيئة،  وزارة  وقــعــت 
والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشروًعا لدعم تحقيق 
وهذا  أمريكي،  دوالر  مليار   ٣.٥ بحوالي  دائري  اقتصاد 
المشروع يعمل على تقليل استخدام األكياس البالستيكية 
وإعــادة  الهدر  على  والقضاء  واحــدة  لمرة  تستخدم  التي 
التنمية  أهــداف  مع  يتماشي  وذلــك  الــمــوارد،  استخدام 

المستدامة.
على  خطورة  البالستيك  األكياس  تشكل  ■ كيف 

البيئة؟
البيئة،  كبيرة على  البالستيكية تشكل خطورة  األكياس 

وكل كيس يتم استخدامه لمدة تصل إلى ٢٠ دقيقة أو أكثر  
ولكنه يحتاج ما يقرب من 1٠٠٠ سنة كى يتحلل، واألكياس 
الطبيعية،  المحميات  في  الحيوانات  على  خطورة  تشكل 
الجمال  وادي  محمية  في  الجمال  بعض  موت  إلى  وأدت 
مؤسسة  مع  البيئة  وزارة  تعاونت  لذلك  األحمر،  بالبحر 
االتحاد  مــن  بدعم  تقني  بحثي  تقرير  وأعـــدت  ســـداري 
حيث  من  الصدد  هذا  في  مصر  وضع  لتقييم  األوروبــي 
التشريع  وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة أوضحت 
المخلفات  قــانــون  فــى  ــادة  م إدراج  تــم  أنــه  البيئة  وزيـــرة 

الخاصة بالحد من استخدام هذه األكياس.
■ ما دور وزارة المالية في تنفيذ مشروع األكياس 

أحادية األستخدام؟
المالية أوضحت أن من يستخدم األكياس أحادية االستخدام 
من الشركات الصغيرة سوف ندعمة بحزمة مالية، الفتة إلى 
أن »لتشجيع الشركات بضخ سيولة في السوق المحلي، وقلة 
صنع األكياس البالستيكية يقلل استيراد المواد المستخدمة 
في التصنيع من الخراج وهذا يساعد مصر بصناعة المواد 

بنفسها وتكون بال حاجه لالستيراد«.

■ هل يتم دعم المشروعات البيئية من الوزارات؟
والصناعة،  الدولي  وزارات التعاون  من  دعمه  يتم  نعم، 
وتبلغ محفظة التمويل التنموي الجارية لمشروعات البيئة 
إدارة  بينها  من  مشروعات   ٤ لتنفيذ  دوالر  مليون   ٢6٠
المخلفات الصلبة والتحكم في الملوثات الصناعية، ساهم 
فيها شركاء التنمية البنك الدولي وبنك االستثمار األوروبي 

والوكالة الفرنسية للتنمية واالتحاد األوروبي وإيطاليا.
الــحــد مــن األكــيــاس  الــــوزراة فــي  مـــاذا تفعل   ■

البالستيكية؟
تعمل الوزارة على نشر الوعي في جميع األماكن في مصر 
إطالق  تم  حيث  البالستيكية،  األكياس  استخدام  لتقييد 
حمالت خاصة بالقرب من الغردقة والزمالك، وبمشاركة 
ــه إلــى  ــت ــمــحــالت، ألف حــمــالت تــتــطــوعــيــة فـــي بــعــض ال
الرئاسية  المبادرة  إطــار  تحت  مالي  دعم  أن  تخصيص 

»اتحضر لألخضر«.
الغابات  فــي  االستثمارية  األوجـــه  بشأن  مــا   ■

المتحجرة ؟
الفريدة  الجيولوجية  اآلثار  من  تعد  الغابات المتحجرة 
الذي ال مثيل له في العالم أجمع من حيث مساحتها ونوع 
الخشب المتحجر بها الذي من خالله يعطي الجيولوجيين 
فرصة عظيمة للبحث ومعرفة وتسجيل الحيارة القديمة 
تاريخ  يحكي  الحيتان الذي  وادي  متحف  ومنها  لألرض، 

الحفريات.
قرار  ضد  الــوزارة  اتخذتها  التي  األجــراءات  ما   ■

الصيد الجائر؟
لمدة  الصيد  وقــف  بــضــرورة  ــراًرا يقضي  قـ  أصــدرنــا 
حماية  على  القانون  هذا  ويساعد  عــام،  كل  أشهر  ثالثة 
تجمعات األسماك، خاصة أنها تتكاثر وتحتاج إلى فرصة 
لتجديد أعدادها، والفترة القادمة ستشهد إحكام الرقابة 
االلتزام  من  والتأكد  البحرية  األنشطة  على  والسيطرة 

وقعت مصر 1٠ عقود للتنقيب عن الذهب باستثمارات 
تقدر بنحو 11.٢ مليون دوالر، في أولى خطوات تطبيق 
النظام الجديد للتنقيب عن المعدن النفيس في المناجم 
والصحراء المصرية.

للدولة،  الرسمية  الجريدة  نشرت  الماضي،  يناير  نهاية  وفي 
قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالالئحة 
 19٨ رقم  بالقانون  الصادر  المعدنية  الثروة  لقانون  التنفيذية 
لسنة ٢٠1٤، وتضمن القرار أن يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذه 
التنفيذية الصادرة بقرار  تُلغى الالئحة  الالئحة، كما تضمن أن 

رئيس مجلس الوزراء رقم 16٥٧ لسنة ٢٠1٥.
المناجم  إيجار  قيمة  يخص  فيما  الالئحة  بنود  أبرز  وجــاءت 
فى مرحلة االستغالل، واإلتاوات ألبرز الخامات المنجمية والتى 
واإليجار  اإلتـــاوات  لنظام  والتحول   ،٪1٠ إلــى   9 بين  تــراوحــت 
 - أنه  كما  المنجمية،  الخامات  استغالل  اتفاقات  يخص  فيما 
التنقيب  باتفاقات  جذرية  تعديالت  إجــراء  تم   - لالئحة  وفقا 
واإلتاوة  »الضرائب  نظام  إلى  والتحول  المنجمية،  الخامات  عن 
واإليجار« بدال من اقتسام اإلنتاج، إذ تقدر اإلتاوة على التنقيب 
عن الذهب بنحو ٥٪ كأقل إتاوة على المعادن، من نسبة اإلنتاج 
السنوي للمنجم، ويلتزم المرخص بسداد تلك اإلتاوة »التى تمثل 
تتم  أن  على  سنوية  ربع  دفعات  على  اإلنتاج«،  من  سنوية  حصة 

التسوية النهائية فى آخر العام.
وفي تعليقه على االتفاقات الجديدة الموقعة بين وزارة البترول 
وعدد من الشركات المصرية والعالمية، للتنقيب عن الذهب في 
المعدنية،  الثروة  لقانون  التنفيذية  الالئحة  مصر، عقب إصدار 
قال الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري للذهب 
االتفاقيات  إن  المعدنية،  والصناعات  والحراريات  البناء  ومواد 
الجديدة لقطاع التعدين من المتوقع أن تحدث طفرة في اإلنتاج 

في مصر وتجذب استثمارات أجنبية ضخمة.
في  البناء،  ومواد  للذهب  التصديري  المجلس  رئيس  وأوضح 

تصريحات خاصة، بأن االتفاقيات الموقعة للتنقيب عن الذهب 
في  األخــرى  والمعادن  الذهب  تصدير  في  طفرة  تحدث  سوف 
مع  متطابقة  االتفاقيات  هذه  ألن  نظراً  وذلك  ٣ سنوات،  خالل 

نظم االتفاقيات المتعارف عليها عالمياً.
وأشار جمال الدين، إلى أن التعديالت التي طرأت على قانون 
لماود  التصديري  المجلس  به  طالب  ما  هو  المعدينة،  الثروة 
البناء والحراريات لمدة ٥ سنوات، مضيفا أن للدكتور مصطفى 
البترول  وزير  المال  طارق  والمهندس  ــوزراء،  ال رئيس  مدبولي، 
والثروة المعدينة، الفضل في إجراء التعديل في النمط التعاقدي 
اقتسام  عملية  من  بــدال  والــمــعــادن،  الذهب  عن  التنقيب  على 
اإلنتاج، والذي من شأنه أن يحول مصر إلى دولة رائدة في مجال 

الذهب والتعدين.
ولفت رئيس المجلس التصديري، بأن اقتسام اإلنتاج الذي كان 
ال  السكري،  منجم  مثل  الذهب،  عن  النقيب  في  به  العمل  يتم 
يصلح في إنتاج الذهب وجذب االستثمار، مشيرا إلى أنه ال يمكن 
المقارنة بين أفضلية اإلتاوة ٥٪ كنسبة للدولة لتنقيب عن الذهب 
اقتسام  نظام  استخدام  أن  موضحا  اإلنــتــاج،  اقتسام  عن  بــدال 
وكانت حصيلة طروحات  بمستثمرين جدد  يأتي  يكن  لم  اإلنتاج 
يتم  يكن  لم  اإلنتاج  اقتسام  تشريع  بأن  الفتا  »صفر«،  التنقيب 
يلغى  العالم سوى في مصر، قبل أن  العمل به في أي دولة في 

بالتشريع الجديد.
الذهب  المهندس رفيق عباس، رئيس شعبة  ومن جانبه، قال 
على   ٪٥ إتــاوة  الحتساب  اتجهت  الدولة  إن  الصناعات،  باتحاد 
والضرائب،  المناجم  إيجار  لنسبة  إضافة  الذهب  عن  التنقيب 
لدعم  المستثمرين، كخطوة جديدة  مع  اإلنتاج  اقتسام  بدال عن 
المعدن  عن  والتنقيب  التعدين  قطاع  في  األجنبي  االستثمار 
منجم  بــأن  خــاصــة،  تصريحات  فــي  عباس  وأضـــاف  النفيس. 
نصف  للدولة  يكون  بان  القديمة،  للوائح  طبقا  يعمل  السكري، 
إنتاج الذهب من المنجم، مشيرا إلى أن منجم السكري ما يزال 

يدر عائدا وإنتاجا قويا من المعدن النفيس.

الدولة الحصان الرابح من اتفاقات التنقيب عن الذهب

 التصديري لمواد البناء: طفرة في تصدير المعدن خالل 3 سنوات بدعم تعديل تشريعات »التنقيب«

تعمل وزارة البيئة على تطوير 
المحميات الطبيعية، واالهتمام 
مابداخلها من حيوانات وطيور، 
وتبذل جهدا في حماية األسماك 
من الصيد الجائر، وأصدرت قراًرا 
بإيقاف الصيد لمدة ثالثة شهور 
سنوًيا، تأتى فى صالح الحفاظ 
على مخزون األسماك، خاصة 
أنها فترات تبويض األسماك 
والتى تحتاج إلى إتاحة الفرصة 
لتجديد أعدادها، وقد تم اتخاذ 
القرار بناء على دراسات علمية 
وميدانية تم تنفيذها بالتعاون مع 
الصيادين ولفترة طويلة، أما عن 
مشروع قانون المخلفات الخاصة 
بالحد من استخدام هذه األكياس 
سيساعد على منع موت الحيوانات 
المائية والبرية، وفي هذا الصدد 
حاورت »الطريق« الدكتورة 
ياسمين فؤاد وزيرة البيئة حول 
أخر تطورات وقوانين الوزارة في 
الفترة األخيرة وإليكم نص الحوار. 

بروتوكول تعاون بين بنك مصر و» تمويلي« لميكنة مدفوعات الشركات متناهية الصغر

بنك عوده يسلم الفائز بجائزة مسابقة »مين هيكسب المليون« على الحسابات الجارية

وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع شركة 
تمويلي للمشروعات متناهية الصغر، لميكنة 
إلــى  للتحول  والــمــتــحــصــالت  الــمــدفــوعــات 
في  الدولة  جهود  ودعم  الالنقدي  المجتمع 
هذا  يخدم  حيث  المالي  الشمول  تحقيق 
البروتوكول ما يقرب من 1٠٠ ألف مستفيد.

ويأتي توقيع بنك مصر لهذا البروتوكول في 
المدفوعات  ميكنة  على  البنك  حرص  إطار 
الالنقدي  المجتمع  للتحول  والمتحصالت 
الشمول  تحقيق  فــي  الــدولــة  جــهــود  ودعـــم 
المالي حيث يخدم هذا البروتوكول ما يقرب 

من 1٠٠ ألف مستفيد.
بنك مصر محمد  عن  البروتوكول  ووقــع  
اإلتربي ، رئيس مجلس إدارة  بنك مصر، و 
عن شركة »تمويلي« عمرو أبو العزم - نائب 
والعضو  التنفيذي  اإلدارة  مجلس  رئــيــس 
نائب   - المغربي  عاكف  بحضور  المنتدب، 
أحمد  مــصــر،  بــنــك  إدارة  مــجــلــس  رئــيــس 
خورشيد - الرئيس التنفيذي لشركة تمويلي 

والعضو المنتدب.
التمويل من  المستفيد من سحب  ويتمكن 
أكثر  والبالغ عددها  بنك مصر  خالل فروع 
ماكينة   ٤٣ إتاحة  تمت  أنــه  كما   ،  ٧٠٠ من 
تمويلي  شركة  بفروع   »ATM« آلــي  صــرف 
كمرحلة أولى باإلضافة إلى إمكانية السحب 
من أكثر من 1٢,٠٠٠ ماكينة صراف آلي على 
إصدار  سيتم  أنه  كما  الجمهورية،  مستوى 
لعمالء  ميزة  بطاقة  ألف   6٠ من  يقرب  ما 

تمويلي في أول سنة.
البروتوكول  أن هذا  بالذكر  الجدير  ومن   
ويشمل  لــلــتــعــاون  ــدة  عــدي مــجــاالت  يغطى 
ففي  والتحصيل،  الدفع  منتجات  من  حزمة 
بتقديم  مصر  بنك  يقوم  المدفوعات  مجال 
تمكن  التي  اإللكترونية  المدفوعات  خدمة 
المستحق  التمويل  سداد  من  تمويلي  شركة 

للمستفيدين إلكترونياً.
ــــي مــجــال الــمــتــحــصــالت يــقــوم بنك  وف
خدمة  منها؛  عديدة  خدمات  بتقديم  مصر 
النقدية  اإليــداعــات  متابعة  عملية  تسهيل 

تمكن  وخدمات  الشركة  بحسابات  تتم  التي 
من  المباشر  التحصيل  من  تمويلي  شركة 
الحسابات والتي تسهل على الشركة تحصيل 

مستحقاتها بطريقة سريعة وفعالة.
من  البنكية  بالبطاقات  الدفع  إتاحة  ويتم 
P.O.S  - الموقع  البيع  خالل )آالت نقاط 
الخاص  اإللكتروني(  التطبيق   - اإللكتروني 
ــالــشــركــة وأيـــضـــا مـــن خــــالل الــمــحــافــظ  ب
االستجابة  رمـــز  طــريــق  عــن  اإللــكــتــرونــيــة 

.QR Code السريع
بنك مصر  إطـــار سعى  فــي  ــك  ذل ويــأتــي 
للتوسع في المدفوعات اإللكترونية وإتاحتها 
لفئات المجتمع المختلفة بهدف التيسير على 
المستفيدين وتقديم خدمة مميزة لهم، وهو 
ما يُسهم في تحقيق أهداف الشمول المالي 
وتماشياً  للدولة  القومية  األهـــداف  كأحد 
للمدفوعات  القومي  المجلس  سياسات  مع 
اإللكترونية؛ وذلك من خالل تحفيز استخدام 
الوسائل والقنوات اإللكترونية في الدفع بدالً 

من استخدام النقد.
ومن الجدير بالذكر أن هذا التعاون ينعكس 
للكثير  يتيح  حيث  المواطنين  صالح  على 
لصالح  المستحقات  قيمة  دفع  العمالء  من 
الشركة؛ حيث يقوم بنك مصر في إطار هذا 
التعاون بتوفير آالت P.O.S  بمقرات الشركة 

والمحافظ  البطاقات  ــواع  أنـ كــافــة  وقــبــول 
اإللكترونية من خالل الموقع اإللكتروني.

يقوم  حيث  اإللكتروني  الهاتف  وتطبيق 
وظهور  به  الخاصة  البيانات  بكتابة  العميل 
ــســداد والـــدفـــع من  ــل الــقــيــمــة الــمــطــلــوبــة ل
باستخدام  وأيضا  البنكية  البطاقات  خالل 
ــق رمــز  الــمــحــافــظ اإللــكــتــرونــيــة عــن طــري

.”QR Code“ االستجابة السريع
ويــعــد هـــذا الــتــعــاون خــطــوة عــلــى طريق 
ــذا الــمــجــال،  نــجــاحــات بــنــك مــصــر فــي هـ
توفير  فــي  السبق  مصر  لبنك  كــان  حيث 
طريق  عــن  اإللكتروني  التحصيل  خــدمــات 
من   ،QR Code السريع   االستجابة  رمــز 
القومي  المحول  خالل شبكة ميزة ديجيتال 
لمحافظ الهاتف المحمول، ويُعد البنك من 
عن  الدفع  لخدمة  المقدمة  البنوك  ــل  أوائ
تطبيق  خــالل  من  المحمول  الهاتف  طريق 

.”BM Wallet“ محفظة بنك مصر
حلول  إلطــالق  دائــمــاً  مصر  بنك  ويسعى 
وخدمات مصرفية تكنولوجية مبتكرة لعمالء 
والجهد،  الوقت  توفير  في  يسهم  بما  البنك 
وكذلك المشاركة الفعالة في بناء االقتصاد 
هذا  ويعد  بالمجتمع،  والنهوض  المصري 
من  المبذولة  الجهود  أوجــه  أحــد  التعاون 
التحول  جهود  دعــم  فــي  للمساهمة  البنك 
الرقمي من خالل توفير الحلول اإللكترونية 
ــى الـــعـــمـــالء، والـــتـــوســـع في  لــلــتــســهــيــل عــل
اإللكترونية  والــمــتــحــصــالت  الــمــدفــوعــات 
بهدف  المختلفة  المجتمع  لفئات  وإتاحتها 
ما  وهــو  والشركات،  األفــراد  على  التيسير 
المالي  الشمول  أهــداف  تحقيق  في  يُسهم 
وتماشياً  للدولة،  القومية  األهــداف  كأحد 
للمدفوعات  القومي  المجلس  سياسات  مع 

والمتحصالت اإللكترونية.
وبأعلى  ــوال  األمـ تحويل  إلــى  يسعى  كما 
تفضيل  ظل  في  وبخاصة  األمـــان،  درجــات 
واســتــخــدام  االجــتــمــاعــي  للتباعد  ــراد  ــ األف
ظل  في  آمــن  كبديل  اإللكترونية  الخدمات 

الظروف الحالية الخاصة بفيروس كورونا.

بتنفيذ قانون البيئة بعودة عدد 1٨ النش تابع للوزارة على 
طول ساحل محافظة البحر األحمر.

■  هل هناك خطط جديدة للوزارة خالل الفترة 
المقبلة؟

هناك مادة يتم تصنيعها في مصر تساعد في صناعة 
المجمدة«،  الفراخ  »أكياس  أكياس األكل مثل  في صناعة 
وهناك تحالف بين شركة يابانية وشركة أيطالي لصناعة 
األكياس  صناعة  على  يساعد  وذلــك  مصر  في  األكياس 
الطعام  من  نوع  ألي  ضارة  وغير  للطعام  صديقة  بجودة 

حسب نوعها اذا كانت مجمدة أو طعام سائل. 
■ هل هناك شركات مشاركة مع الوزارة في مشروع 

األكياس البالستيكية احادية االستخدام؟
نــعــم، هــنــاك ٣ شــركــات تــشــارك معنا فــي الــحــد من 
البالستيكية احادية االستخدام ومنها  استخدام األكياس 
»نستلة« والتي تعمل على تقليل نسبة االنبعاثات الكربونية 
االنبعاثات  البالستيك وفي عام ٢٠٢٥ تكون نسبة  داخل 
»صفر«، مشيرة إلى أن 1٠٠٪ من المخلفات البالستيكية 
لم تذهب إلى مقالب القمامة، وتم تدوير حوالي ٨ آالف 

طن بالستيك.
■ ما دور البيئة في البالستيك الملقى في النيل؟ 
 ٤ استخراجت  المشروع  في  معنا  المشاركة  الشركات 

آالف طن بالستيك من النيل باشتراك ٤٠ صياد.
المصريين  يستخدمة  البالستيك  من  طن  كم   ■

سنوًيا؟
معنا  المشاركة   WE Care شركة  احصائيات  حسب 
الــمــشــروع وصــل عــدد االســتــهــالك 1٢ مليار كيس  فــي 

بالستيك مستخدم سنويا.

حوار- مينا صالح سالم

أحمد أيمن

الكنز األصفر

األتربى

وزيرة البيئة في حوارلـ»الطريق«: المصريون 

يستخدمون 12  مليار كيس بالستيك سنويا
  مشروع لدعم تحقيق االقتصاد الدائري بـ 3.5 مليون دوالر

 المالية ستفرض ضرائب على من يستخدم األكياس البالستيكية 

  قريبا سوف يتم 

تصنيع أكياس الطعام 

المجمد في مصر

  استخرجنا 4 آالف طن 

بالستيك من مياه النيل 

بواسطة 40 صياد

الفائز  بتسليم  مــصــر  ــوده-  عــ بــنــك  قـــام 
الجارية،  الحسابات  على  البنك  بجائزة 
التي اتخذت شعار »مين هيكسب المليون«، 
والتي أجريت من الفترة بين 1 نوفمبر ٢٠19 
إلى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠. وسلم محمد بدير، 
لبنك  المنتدب  والعضو  التنفيذي  الرئيس 
عوده- مصر، الجائزة للفائز محمود أحمد، 
إجــراء  بعد   ،٢٠٢1 فبراير   ٢٤ يــوم  وذلــك 
بحضور  الفائز،  اســم  على  السحب  عملية 

مندوب من وزارة التضامن االجتماعي.

المسابقة  البنك  »أقام  بدير:  وقال محمد 
في إطار حرصه على زيادة قاعدة عمالئه، 
عوده  بنك  ــادة  ري سياق  في  ذلــك  يأتي  كما 
بالقطاع  المصرفية  التجزئة  مــجــال  فــي 
المصرفي المصري«. وأعلن بنك عوده، وفًقا 
لبيانه، إطالق حملة جديدة تحت شعار »أودع 
الجارية،  الحسابات  على  واكسب«  وانطلق 
مرسيدس  بسيارة  الفوز  فرصة  تمنح  والتي 

E200 موديل ٢٠٢1.
وتسري الحملة من ٥ يناير ٢٠٢1 إلى ٣1 

من  للعمالء  متاحة  الحملة   .٢٠٢1 ديسمبر 
على  الجارية  الحسابات  أصحاب  األفــراد 
إيداعاتهم بالجنيه المصري، علًما بأن الحد 
جنيه   ٥٠٠٠٠ هو  السحب  لدخول  األدنــى 
بالمبلغ  االحتفاظ  يتم  أن  ويجب  مصري، 
أشهر  ثالثة  عن  تقل  ال  لمدة  الحساب  في 
متتالية، وكل ثالثة أشهر أخرى تمنح العميل 
فرصة إضافية في السحب. يُذكر أن الحملة 
وزارة  إشـــراف  تحت  تتم  أيــًضــا  الــجــديــدة 

التضامن االجتماعي.



 اخلميس 18 / 3 / 2021
طريقنا.. وهنكمله

السيما

 ابنتي سبب عودتي لمصر.. ولست شخصية اجتماعية  الالزمان والالمكان محور 
أحداث »كومانجي«.. وأتعامل مع صقور وخيل بالفيلم

 روبي في حتة تانية وقصرت في حق الموسيقى.. وثقتها سبب توقيعها معي

للتواجد  قرارك  حسمت  التي  األسباب  هي  ما  البداية..  في   ■
في فيلم كومانجي؟

فيلم كومانجي لون جديد على األعمال المصرية، والورق نال إعجابي 
يريده  وما  اإلنسان  طبيعة  حول  أحداثه  تــدور  العمل  أن  خاصة  كثيرا، 

مجردا من العالم.
■ وماذا عن كواليس العمل؟

نصور في أكثر من لوكيشن لم يتم ظهورهم من قبل ذلك في أي عمل 
مصري، وقصته الخيالية جذبتني جدا، وبها أجواء سحرية.

والخيل..  للصقور  تواجد  رأينا  اللوكيشن  في  وجودنا  أثناء   ■
هل تتعاملي معهم خالل أحداث المسلسل؟

العمل،  في  معهم  بسيط  تعامل  وهناك  جــدا،  الصقور  من  أخــاف  أنا 
وأحاول أن أعتاد عليهم والتدرب على ركوب الخيل، لكى أتقن الدور، إلى 
أجل  من  مصنوعة  كلها  العمل  في  بي  الخاصة  اإلكسسوارات  أن  جانب 

العمل ومن أحجار طبيعية، ولم نشتريها من مكان.
■ ماذا عن الصعوبات التي تواجهك في الفيلم؟

والالمكان، وهذا يجعل  الالزمان  تدور في  كله صعبا، فأحداثه  العمل 
لنا طباع معينة وشكل محتلف، وعلينا التركيز في تفاصيل كثيرة لتجنب 
األخطاء، وأنا أحببت العمل فهو مغامرة جديدة بالنسبة لي ولكن محسوبة.

الذي يعرض حاليا  إيرادات فيلم »قبل األربعين«  ■ كيف ترى 
في السينما؟

حقق إيرادات جيدة بالنسبة لفترة كورونا التي نمر بها، ومحتل المركز 
تجربة  وكان  عرضه،  لتوقيت  بالنسبة  جيد  وهذا  ــرادات  اإلي في  الثاني 

جديدة ومختلفة بالنسبة لي.
■ ما األسباب التي دفعتك للمشاركة في الفيلم؟

قليال  السينما  عن  مبتعدة  وكنت  قبل،  من  أقدمها  لم  جديدة  تجربة 
األربعين  قبل  ورق  وأعجبني  الــفــن،  وبــمــشــواري  بــي  يليق  عمل  ألخــتــار 

واألبطال المشاركين به، لذلك قررت أن أخوض التجربة.
■ ماذا عن تجربتك في فيلم »ماكو«؟

تجربة جديدة بالنسبة لي، ألنه فيلم خيالي، تم تصوير نصف أحداثه 
تحت الماء، وأقدم فيه شخصية »رنا«، مخرجة أفالم وثائقية، وهي امرأة 

طموحة وناجحة جداً.
■ وماذا عن تفاصيل العمل؟

على  المصرية  السينما  قدرة  ويثبت  أبواب خيال مختلفة،  يفتح  العمل 
تظهر  ربما  التي  التقنية  وهي  الجرافيك،  أعمال  في  العالمية  منافسة 

الفرق بين العملين.
■ ما الصعوبات التي واجهتك أثناء التصوير تحت الماء؟

التمثيل تحت الماء صعب جدا، فأنا بطبيعتي أخاف من 
مخيفاً  مكاناً  كان  لي  بالنسبة  والبحر  أراه،  ال  كل شيء 
جداً، وكان البد أن أتجاوز هذه المخاوف، ألتعلم الغطس 

من أجل التصوير، كما ألنني اضطررت لالعتماد على لغة 
الجسد وحركة الشفاه للتواصل مع زمالئي.

■ هل أنت مع فكرة التصنيف العمري لألعمال الفنية؟
أنا لست ضد هذه الفكرة، ألنها تحدث في العالم كله، وبشكل شخصي 
المرسوم  األول،  العمري  التصنيف  ذات  األعمال  ابنتي  تري  أن  حريصة 
عليها رقم صفر، التي تصلح لجميع الفئات العمرية، وأرى أن هذه األرقام 

ترتبط بمدى استيعاب الجمهور لفكرة العمل.

في  التمثيل  احتراف  وعــدم  مصر  إلى  العودة  قررتي  لماذا   ■
الخارج؟

ابنتي  ظــروف  توفيق  الصعب  مــن  ــان  وك وعائلية،  شخصية  لــظــروف 
أن  كما  منتظمة،  مدرسة  دخول  في  وبــدأت  تكبر،  أنها  خاصة  وحياتها، 
ظروف التصوير في الخارج صعبة، تحتاج إلى التنقل الدائم، وهذا مرهق 

كثيرا، وسيؤثر على عالقتي بابنتي، وأنا أحب االستقرار.
■ هل شعرت بتغير في السينما أثناء فترة غيابك؟

بالتأكيد حدثت العديد من التغييرات، فالسينما مثلها مثل البني آدمين، 
بالتفاؤل  فهي دائما متجددة في اتجاهاتها ومواضيعا، وصورها، وأشعر 

خالل الفترة المقبلة باإلنتاج السينمائي.
■ ما رأيك في المنصات اإللكترونية؟

ظريفة وهي التطور القادم، ولكن السينما لها رونق خاصة، فأنا أحب 
أن أذهب ألشاهد أعمالي في السينما واالستمتاع بتلك األجواء السحرية، 

وأتمنى أال يتجه العالم للمنصات وينسون سحر السينما.
■ ما تعليقك على رفض البعض مسمى سينما المرأة؟

أنا مع فكرة سينما البني آدمين، دون تمييز بين رجل أو امرأة، وألننا 
نعيش في مجتمعات تميل للذكورية، فالبد من تسليط الضوء على القضايا 

األخرى المهمشة خاصة القضايا المتعلقة بالمرأة.
■ هل بسمة شخصية اجتماعية؟

لست اجتماعية وفي أغلب األوقات ال أحب الخروج من المنزل، وأفضل 
بين  أوازن  أن  المستطاع  وأحاول قدر  الوقت،  ابنتي طوال  أن أجلس مع 

عملي وعائلتي.
■ الفن أثر عليك في المستوى الشخصي؟

عمل  وكل  لي،  أضافت  حياتي  في  قدمتها  التي  الشخصيات  كل 
قدمته أضاف لي، ولم أندم على أي عمل في 

حياتي حتى ولو كان سيء فهو أضاف لي.

بسمة: مفيش حاجة اسمها سينما المرأة

وليد منصور:  »أهل الكهف« ملحمة تاريخية وعرضه في عيد األضحى

منتج ومنظم حفالت من العيار الثقيل، وليد 
منصور الذي يعتبر من أكبر منظمي الحفالت 
في مصر على مدار 13 عام تعامل مع أكبر 
النجوم على رأسهم عمرو دياب وتامر حسني، 
وعندما دخل مجال اإلنتاج السينمائي نجح 
نجاح كبير وأنتج أكبر األفالم التي حققت 
نجاح ساحق، وحاليا دخل مجال اإلنتاج 
الموسيقي بألبوم للنجمة روبي، والذي 
ينتظره العديد من الجمهور، لذلك كان لـ 
»الطريق« حوار خاص معه حتى يكشف لنا 
تفاصيل ألبوم روبي »حنة تانية«، وتفاصيل 
فيلم »أهل الكهف«.

■ في البداية.. حدثنا أكثر عن ألبوم روبي؟
اشتغلنا  أغــان،   ٧ يضم  ألبوم،  ميني  هو  روبي  ألبوم 
 1٤٣ وسط  من  األغاني  اخترنا  مدة شهرين  في  عليه 
أغنية، وانتهينا من األلبوم في وقت قياسي، وهذا بسبب 
وموزعين  وملحنين  األغاني من شعراء  كل صناع  دعم 
»الناس كلها كانت حابة عودة روبي فالكل كان بيسمعنا 

أفضل ما يكون«.
■ ماذا عن تفاصيل أغاني ألبوم روبي؟

أغنية »حتة تانية » من كلمات وألحان عزيز الشافعي 
وتوزيع توما.

أغنية »لو زعالنة« من كلمات حسام سعيد، وألحان 
خالد حلمى، وتوزيع أحمد إبراهيم.

يحيي  محمد  وألــحــان  كلمات  مــن  »فستك«  أغنية 
وتوزيع زيزو.

ــرزوق،  م أحمد  كلمات  مــن  هستيري«  »حــب  أغنية 
ألحان محمد يحيي وتوزيع زيزو.

حسن،  مصطفى  كلمات  مــن  ــوك«  وأبـ »أمــك  أغنية 
وألحان محمد حمزة، وتوزيع أمين نبيل محمد.

وألحان  حسن،  مصطفى  كلمات  من  »حياتي«  أغنية 
محمد حمزة، وتوزيع توما.

وألحان  كمال،  كلمات صابر  من  »على سهوة«  أغنية 
بالل سرور، وتوزيع أحمد عادل.

وألحان  نــور،  نــادر  كلمات  من  بشك«  »هشك  أغنية 
محمد يحيي، وتوزيع أماديو.

■ لماذا اخترت روبي كأول مطربة تتعاون معها 
في اإلنتاج الغنائي؟

روبي طول عمرها موجودة ولكنها كانت مقصرة في 
حدث  أن  إلــى  سنتين،  منذ  وتحدثنا  الموسيقى،  حق 
وننفذ  نتقابل  وقررنا  ديسمبر،  أخر  في  بينا  مكالمة 

المشروع، روبي نجمة دائما أي شركة إنتاج تحاول أن 
تنتج لها ولكن الثقة المتواجدة بيننا هي التي توقع معي، 
ومضينا العقود »أنا بشوف روبي في حتة تانية عشان 
كده عملنا حتة تانية« ألنها تستحق أنها تكون من نجوم 
الصف األول من النجمات في الغناء ألن دائما الجمهور 

ينتظر منها أي شيء تقدمه.
■ ما موعد طرح األلبوم كامال؟

أتوقع نجاحه نحن طرحنا أغنية والثانية سوف تطرح 
األلبوم  طرح  يكون  ٢-6 سوف  يوم  وعلى  اإلثنين،  يوم 

بالكامل في جميع األسواق.
ال،  أم  جــدد  لمطربين  تنتج  أن  ممكن  هل   ■
قلة  ظــل  فــي  خاصة  النجوم  مكتشف  وتصبح 

اإلنتاح الغنائي؟
من  نجوم  أو  جــديــدة  أصـــوات  على  اآلن  أبحث  أنــا 
في  بطريقتي  معي  يعملوا  أن  يحبوا  الذين  أصدقائنا 
اإلنتاج الموسيقي، مثل ما قدرت أن أنجح في اإلنتاج 
تنظيم  في  عاما   1٣ منذ  نجحت  ما  ومثل  السينمائي، 
أفضل  أكون من  بعمل حاجة بحب  لما  »أنا  الحفالت، 
مغربية  جديدة  مطربة  مع  تعاقدت  وأنا  فيها«،  الناس 
أنا وتوما في مشروعها وسوف  »إكــرام« ونعمل  اسمها 

تتفاجئوا بها في اقرب وقت.
■ حدثنا أكثر عن فيلم أهل الكهف ومتى موعد 

طرحه؟
فيلم »أهل الكهف« هو حلم نعمل عليه منذ سنتين أنا 
الحمدهلل تم تصوير  وعمرو عرفة وأيمن بهجت قمر، 
أكثر من 6٠ ٪ منه، سوف يتم يكون جاهز عرضه في 
اسم  وجــود  »كفاية  تاريخية  ملحمة  هو  الكبير،  العيد 
توفيق الحكيم اللي احنا واخدين منه القصة وأيمن عمل 
لها معالجة عظيمة«، الجمهور سوف يشاهد فيلم أكشن 
أفالمي  جميع  في  دائما  وأنــا  حب،  قصة  به  كوميدي 
أحاول أن يكون الفيلم به معنى وعائلي وكذلك تجاري، 

والمشاهد سوف يستمتع بكل هذا في »أهل الكهف«.
■ على أي أساس تم اختيار أبطال الفيلم؟

فيلم »أهل الكهف« يضم نخبة كبيرة من نجوم الفن 
أكثر من 1٥ فنان مثل خالد النبوي، غادة عادل، محمود 
خالد  مصطفى،  ريــم  تايسون،  فــراج،  محمد  حميدة، 
أحمد،  هاجر  فـــواز،  صبري  وفــيــق،  أحمد  الــصــاوي، 
بيومي فؤاد، بسنت شوقي، أحمد عيد، مصطفى فهمي 
وغيرهم، إن شاء المشاهد سوف يشاهد عمل مختلف 
فيها  يد  لي  يكون  أنا  األبطال  واختيار  جديد،  وأكشن 
ألنني عندما أقرأ الورق أشاهد كل نجم في دور معين 
وانا اخترت حوالي ٨٠٪ من األبطال أنا الذي رشحتها 

مع الحج عمرو والباقي هو من اختارهم.
حسني  تامر  يجمع  فيلم  عمل  حقيقة  ما   ■

وروبي؟
حاليا  عنده  حسني  تامر  ولكن  ومــوجــودة  فكرة  هو 
ارتباطات وكذلك روبي، ألن »ميكس روبي وتامر متخيل 
أخويا وصديقي  وتامر  تانية خالص«،  هيروح في حتة 
أعماله  في  يوفقه  وربنا  ليا  شرف  بيكون  معه  شغلي 

القادمة.
ما  الحفالت،  في  النجوم  أكبر  مع  تعاملت   ■

الفرق في التعامل مع تامر حسني وعمرو دياب؟
نفتخر  جــدا  كبيرة  قيمة  الهضبة  هــو  ــاب  دي عمرو 
بوجود عمرو دياب عندنا في مصر، شخص ناجح ورقم 
واحد لمدة ٣٠ عام، مثل في التمثيل عندنا عادل إمام، 
تامر حسني  أما  الخطيب،  محمود  عندنا  الكورة  وفي 
أنجح  أصبح  العمر،  هذا  في  وهو  طاغي  نجاح  حقق 
جيلنا قد يصل للعالمية، وأنا دائما بقول له »انت فخر 

لينا ولجيلنا.
■ ماذا عن أعمالك القادمة؟

في  »كــوزمــو«  وفيلم  خــواجــات«  شغل  فيلم  انتظروا 
٢٠٢1 و٢٠٢٢.

تعيش الفنانة 
بسمة حاليا انتعاشة 
فنية على مستوى 
السينما، حيث 
تشارك في بطولة 
فيلم جديد يحمل 
اسم »كومانجي«، 
ويشاركها في بطولته 
الفنان عباس أبو 
الحسن وعدد كبير من 
النجوم.

كما تنتظر بسمة 
فيلمها األصعب »ماكو« 
والذي تم تصوير 
أحداثه جميعا تحت 
الماء، باإلضافة إلى 
ذلك فيعرض لها حاليا 
في السينمات فيلم 
»قبل األربعين«.

وكان لـ«الطريق« 
حوارا مع بسمة من 
كواليس تصوير 
»كومانجي«، تحدثت 
فيه عن فيلمها 
الجديد، وكيف 
ترى وضع السينما 
في الفترة الحالية، 
والصعوبات التي 
واجهتها، وسر عودتها 
إلى مصر.

ياسمين حمادةحوار - منى رجب

حوار- 
محمد عبد المنعم

قائمة ونجوم مسلسالت 

الـ 15 حلقة في رمضان 2021
يشهد الماراثون الرمضاني هذا العام ٢٠٢1، تجربة 
جديدة تسعى من خاللها شركة »سينرجي« للخروج 
من أزمة المط والتطويل التي تسببت في انتقادات 
كثيرة لعدد من المسلسالت، وذلك عن طريق إنتاج 
مسلسالت الـ 1٥ حلقة.

ويرصد »الطريق« في السطور التالية تفاصيل أربع 
مسلسالت الـ 1٥ حلقة

كوفيد ٢٥
ينافس الفنان يوسف الشريف في السباق الرمضاني لعام 
٢٠٢1 بمسلسل »كوفيد ٢٥« والذي يعد تجربة خيالية عن 
الحروب  فكرة  ويناقش  المستجد  كورونا  فيروس  تحورات 
العلمية واستخدام الفيروسات واللقاحات لتحقيق أهداف 
سياسية. ويشارك يوسف الشريف في بطولة المسلسل كاًل 
من أحمد صالح حسني، وإدوارد، وأيتن عامر، وإيناس كامل، 
وأمير صالح الدين، وميدو عادل، وصفاء الطوخي، ورحاب 
عالء،  إنجي  تأليف  من  والعمل  البحيري،  ورانـــدا  عرفة، 

واإلخراج لـ أحمد نادر جالل.
بين السما واألرض

ينافس الفنان هاني سالمة ضمن الماراثون الرمضاني 
رائعة  يعيد  الذي  واألرض«  السما  »بين  بمسلسل  المقبل 

الكاتب الكبير نجيب محفوظ بعد عملها فيلم سينمائي.
ويكشف العمل أسرار التفاعل بين شخصيات المسلسل 
داخل أسانسير تعلق به فريق العمل كله لفترة من الوقت، 
ويسرا  ودرة،  ســالمــة،  هاني  مــن  كــاًل  المسلسل  ويضم 

اللوزي، وأحمد بدير، وسوسن بدر.
المدينة

الرمضانية  الدراما  إلى  غانم  سمير  دنيا  الفنانة  تعود 
بعد غيابها عن السباق الرمضاني الماضي، ويتولى تأليف 
»المدينة«،  اسم  يحمل  الذي  الجديد  مسلسلها  وإخــراج 
كوميدي  إطــار  فــي  العمل  ويـــدور  جــمــال،  هشام  الفنان 
غنائي استعراضي. ويشارك دنيا سمير غانم في البطولة 
وشيماء  عبدالعزيز،  دالل  من  كاًل  النجوم  من  مجموعة 

سيف، وعمرو وهبة، ومحمد أوتاكا.
أحسن أب

يلعب الفنان الكوميدي علي ربيع بطولة مسلسل »أحسن 
أب«، بعد تغيير اسمه من »األب المثالي« ويتناول العمل 
ويشارك علي  أجيال.   ٣ باألبناء على مدار  اآلباء  عالقة 
ربيع في البطولة كاًل من أحمد فتحي، وكارولين عزمي، 
وسامي مغاوري، وآخرين والعمل من إخراج معتز التوني.
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العدد ٢٩٧ 

الخائن محمد ناصر يبحث عن قشة النجاة  

تحت شعار »إلى 
الخلف دور«.. 
عاد محمد ناصر 
لتغيير مبادئه 
الزائفة والتلون 
إلرضاء أرباب 
نعمته في حب 
الدوالر الذي باع 
نفسه ووطنه في 
سبيله، تزامنا 
مع تغيير موقف 
تركيا حيال 
مصر، بعد فشل 
خططهم في 
زعزعة استقرار 
البالد عبر أبواق 
جماعة اإلخوان 
المسمومة وإنفاق 
مليارات الدوالرات 
التي أصبحت 
بعد سنوات هباًء 
منثورا.. فبين 
لحظة وضحاها 
بدأ اإلرهابي 
محمد ناصر في 
اإلشادة بالرئيس 
عبدالفتاح 
السيسي، األمر 
الذي أثار سخرية 
الكثيرين.

الذليل 

مطر

زوابع

»ناصر« يرجع إلى الخلف
ومن برنامجه »شيزوفرنيا«، الذي كان يهاجم به قيادات 
ومؤسسات الدولة المصرية، عبر تقارير كانت تصله لنيل 
األيادي  وتقبيل  اإلرهابية،  الجماعة  إرشــاد  مكتب  رضا 
الدولة  بمواقف  واإلشــادة  التراجع  إلى  األحذية،  ولعق 
المصرية وإدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لملف سد 
النهضة، وتقهقر اإلعالمي الطريد عقب إفالسه رسميا، 
ونجاح الشعب المصري في اإلطاحة بالجماعة اإلرهابية 
يلهس  بدأ  وأخونتها،  الدولة  مفاصل  على  السيطرة  من 

وراء من يدفع أكثر.
ساعة  أن  وعــلــم  جــيــدا  المشهد  قـــرأ  نــاصــر  محمد 
وأركان  اردوغــان  بعدما شاهد هرولة  اقتربت،  الحساب 
دولته لطلب الصفح من مصر والرئيس السيسي والتذلل 
من أجل إرضاء القاهرة، كما رأي ناصر في اقصاء زميله 
في الخيانة معتز مطر من المشهد، اتجاها رسميا تركيا 
للتخلص من كل مايثير غضب القاهرة، والشك أن قنوات 
الدور  عليها  يأتي  تركيا سوف  في  اإلخوانية  التحريض 
لتدفع الثمن في إطار أي تسوية مرتقبة بين تركيا ومصر، 
وهو ما أثار الذعر والخوف في نفوس إعالمي التحريض 

والعمالة وبحث كل منهم 
عن قشة للنجاة.

من الريال القطري 
لـ الليرة التركية  

بعد الملحمة العظيمة 
الشعب  جسدها  الــتــي 
المصري في ٣٠ يونيو، 
اختفى محمد ناصر عن 
حتى  مــؤقــتــا،  المشهد 
وجهته  تحديد  يستطيع 
قناة  من  انطلقت  التي 
يمتلكها  الــتــي  الــشــرق، 
أيـــمـــن نــــــور، بــتــمــويــل 
قـــطـــري، والـــتـــي بـــدأت 
فـــي مــهــاجــمــة الــدولــة 
أجندة  وفــق  المصرية 
ــداء مصر  ــ حـــددهـــا أعـ
فــي الــداخــل والــخــارج، 
حتى انتقل إلى من يدفع 
أكثر عبر برنامج »مصر 
بثه  يتم  الذي  النهاردة« 
»مكملين«  ــاة  ــن ق عــلــى 
التابعة لجماعة اإلخوان 
اإلرهــابــيــة، الــتــي تبث 
إشارتها من تركيا، وفق 
الشيطاني  المنهج  ذات 
الذي حاول جاهدا على 
ــدار ســنــوات عــديــدة  ــ م

النيل من الدولة المصرية، لكن دون جدوى.
اإلخوان يغرقون ويبحثون عن منقذ

المذاع  مسؤوليتي«  »على  برنامج  من  حلقته  خــالل   
إن  البلد، قال اإلعالمي أحمد موسى،  على قناة صدى 
تماشًيا  ورا«  »جــاب  ناصر  محمد  اإلخــوانــي  اإلعالمي 
عبدالفتاح  بالرئيس  يشيد  وبــدأ  التركي،  الموقف  مع 
السيسي، وعرض اإلعالمي أحمد موسى لقطات تبرز 

التراجع في موقف اإلرهابي محمد ناصر.
اإلنقاذ«،  ويريدون  يغرقون  أنهم  يعرفون  »اإلخوان 
ولكن من ينسى لهم ما فعلوه وتحريضهم على القتل، 
هكذا تناول اإلعالمي أحمد موسى موقف اإلرهابي 

محمد ناصر، المثير للسخرية والضحك.
ولفت موسى إلى أن حساب حمزة زوبع ومعتز 
مطر ومحمد ناصر »تقيل«، ومعهم كل اإلرهابيين 
الموجودين هناك، ألنهم حرضوا على الفوضى 
واإلرهاب في مصر، مضيفا: »اإلخوان والءهم 
لتركيا التي سترميهم، وأردوغان يفكر في كيفية 

التخلص منهم وتسليمهم«.
سجل حافل بالجرائم

كرفقاء  ناصر،  محمد  الخائن  سجل  يخلو  لم 
التي صــدرت ضده  القضائية  األحكام  من  دربــه 
والتي وصل مجموعها إلى 11 عاما، لتحريضه 
قواعد اإلخوان على حمل السالح والقتل، ونشر 

أخبار كاذبة.
 أصـدرت محكمة جنح الدقى، في سبتمبر 
٢٠1٥ حكما بمعاقبة اإلرهابي محمد ناصر 
بالسجن ٨ سنوات وكفالة ٨ آالف جنيه، في 
الحكم،  نظام  قلب  بمحاولـة  اتهامه  قضية 
وبث  الشرطة  ضباط  قتل  على  والتحريض 

الشائعات، واتهمته الدعوى التى أقيمت ضده، 
بالتحريض ضد المؤسسة الشرطية والعسكرية 

عن طريق نشر عناوين الضباط وأسرهم عبر مواقع 
التواصل، إضافة إلى ارتكابه جريمة سب وقذف قيادات 

الدولة.
كما قضت الـدائـرة ٢1 إرهــاب بمحكمة جنح شمال 

لمحمد  سنوات   ٣ بالسجن   ٢٠16 نوفمبر  فـى  الجيزة 
ناصر مذيع قناة الشرق اإلخوانية والتى تبث مـن تركيا، 
التى حملت رقم 961٣ سنة ٢٠16،  الـدعـوى  اتـهـم فـى 
بنشر أخبار كاذبة، بهدف تكدير األمن والسلم العام،وبث 
والتحريض ضد  المصرى،  الشعب  بين  الطائفية  الفتنة 

مؤسسات الدولة.
وفي سياق متصل، أمـر النائب العام بوضع محمد ناصر 

على قـوائـم ترقب الوصول ، وذلك عـلـى سـنـد الـبالغـات 
العنف،  على  بالتحريض  تتهمه  والتي  ضـده  المقدمة 
وقتل رجال الشرطة والجيش، ونشر أخبار كاذبة وتهديد 
السلم واألمن العام، وإهانة الدولة والرئيس عبد الفتاح 

السيسى.
بالتحفظ  المستعجلة،  األمــور  محكمة  أيضا  وقضت 
أموال ٢٨٥ من عناصر جماعة اإلخــوان اإلرهابية  على 

التصرف  مـن  ومنعهم  لها،  تابعة  كيانات  و٣ 
والسائلة  والمنقولة  العقارية  أموالهم  فـي 

ــدات الــمــســجــلــة  ــ ــن ــســ ــ واألســــهــــم وال
بأسمائهـم لدى الـبـورصـة المصرية، 

وجميع الحسابات
المصرفية والخزائن والسندات 
الــمــســجــلــة  الـــخـــزانـــة  وأذون 
البنوك  من  أي  طرف  بأسمائهم 
المركزي  البنك  لرقابة  الخاضعة 
بالبريد،  حساباتهم  أو  المصري 
وكان على رأسهم اإلخواني الهارب 

محمد ناصر.
فضائح جنسية

لها  يعرف  وال  واألخــالق  والمبادئ  القيم  عن  يتحدث 
هرب  أن  فما  األبالسة،  من  إخــوانــه  مثل  مثله  طريقا، 
إلى مأواه في مدينة أسطنبول معقل اإلخوان في تركيا، 
ومالزهم اآلمن حتى أطلق العنان لشهواته المكبوتة، إلى 
أن تم تسريب مكالمة له وهو يطلب من سيدة متزوجة 
على عالقة بها بتحديد موعد ليلتقي بها، إلى أن 
افتتضح أمره بتسريبات تداولها رواد موقع 
التسريبات  على  االجتماعي  التواصل 
تطالبه  التركية  السيدة  جعل  ميديا، 

بإنهاء العالقة بينهما.
المفلس  رفـــض  الـــفـــور،  وعــلــى 
بينه  العالقة  إنهاء  ناصر،  محمد 
بفضح  يبتزها  وبدأ  السيدة  وبين 
ــا إذا أصــــرت عــلــى إنــهــاء  ــره أم
في  السيدة  يطارد  وبدأ  العالقة، 
كل مكان وهددها بنشر فيديوهات 

وصور عارية لها على مواقع التواصل االجتماعي.
ووسط ممارساته للضغط على السيدة في االستمرار 
أن  إال  ناصر  محمد  اإلرهابي  من  تجد  لم  العالقة  في 
له،  بالغ  بتحرير  قامت  الفور  وعلى  بالشرطة،  تستنجد 
وبعدها تراجع عن تهديده لها بنشر الصور والفيديوهات 
أن  إلــى  لساداته  ويتوسل  يبكي  وأخــذ  أمــرهــا،  وفضح 
السيدة عن مالحقته وسجنه فعرض  لهويثنوا  يتوسطوا 
عليها دفع 6٥ ألف دوالر، أي ما يبلغ مليون جنيه مصري 

تقريبا.
الفاعلية  شــديــدي  سالحين  إلــى  ــوان  اإلخـ يفتقر  وال 
والتأثير، وهما سالح المال واإلعالم، فقد تمّكنت بعض 
فروع الجماعة من مراكمة ثروات طائلة على مدى عشريات 
من الزمن استمدتها من اختراقها لألجهزة لبعض الدول 
التبرعات  جمع  ومن  حينا،  ثرواتها  من  أجــزاء  واغتنام 
والخيري  االجتماعي  العمل  يافطة  تحت  ضوابط  دون 
حينا آخر، بينما تمّكن بعض عناصر اإلخوان في بلدان 
واالستثمارية  التجارية  مشاريعهم  بفضل  أخرى  عربية 
من مضاعفة ثرواتهم ليلتحقوا بنادي المليارديرات، مثل 
حميد األحمر القيادي في حزب التجمع اليمني لإصالح؛ 
الفرع المحلي من تنظيم 

اإلخوان الدولي.
توزيع األدوار

فيتحّرك  إعالميا  أما 
ــالل  اإلخــــــــــوان مــــن خـ
المنابر  مــن  الــعــشــرات 
ــوزع بـــيـــن اإلعـــــالم  ــ ــت ــ ت
ــي والــمــســمــوع  ــرئـ ــمـ الـ
واإللكتروني،  والمقروء 
ــن أشــهــرهــا وأكــثــرهــا  م
وسائل  للمتلقين  وصوال 
اإلعالم الممولة من قطر 
والتي تمارس على مدار 
إعالميا  قصفا  الساعة 
ــزا ضــــّد خــصــوم  ــ ــرّك ــ م
وكيانات  أفرادا  اإلخوان 
دعاية  مقابل  في  ودوال، 
وقيادتها  لتركيا  فــّجــة 
ــمــر عــلــى  ــاء مــســت ــ ــن ــ وث
وتحركاتها  سياساتها 
إلى  يرتقي  يكاد  بشكل 
والتنزيه  التأليه  مستوى 

عن الخطأ.
المالي  الجانب  وعــن 
واالقتصادي من أنشطة 
اإلخـــوان على األراضــي 
ــّدة  ــول عــ ــقـ الـــتـــركـــيـــة تـ
مصادر مّطلعة إن حركة 
نقل وتهريب غير مسبوقة ألموال الجماعة نشطت خالل 
السنوات األخيرة، وأن ثروات تقّدر بمليارات الدوالرات 
تدّفقت على تركيا من عّدة دول عربية مثل قطر وسوريا 
واليمن والكويت، ومن دول أخرى عبر العالم وتّم ضّخها 

في استثمارات ومشاريع تجارية تركية.
التركية  الرسمية  األجهزة  أن  المصادر  تلك  وتؤّكد 
وساهمت  تلك  والتهريب  النقل  عملية  في  انخرطت 
تركيا  كانت  حيث  انسيابيتها،  وضمان  تسهيلها  في 
التي شهدت أزمات مالية واقتصادية متالحقة وذات 
والمشاكل  أردوغان  الرئيس  ارتباط مباشر بسياسة 
الكثيرة التي أثارها والصراعات اإلقليمية التي أقحم 
فيها بالده، بأشّد الحاجة إلى جلب األموال وتنشيط 

حركتها التجارية واالستثمارية.
دور أبودية

لقد قطع اإلخوان خّط الرجعة إلى أقطارهم ومجتمعاتهم 
مواجهات  وخاضوا  فيها  والسلوك  السيرة  أســاؤوا  التي 
شرسة ضّد مختلف مكوناتها وتياراتها السياسية والفكرية 
بل  السياسية،  قياداتها  على  الحمالت  أشــرس  وشنوا 
انخرطوا في مؤامرات وأنشطة دموية جعلتهم مالحقين 
بتهم اإلرهــاب، ما جعل الكثيرين منهم يلوذون بقطر ثم 
ليفتحوا من هناك جبهات حروب إعالمية على  بتركيا، 
ويرفض  ألردوغــان  التوسعية  السياسة  يعارض  من  كل 
وانتهاك  المنطقة  لدول  الداخلية  الشؤون  في  تدّخله 
سوريا  مثل  دول  ــي  أراضـ لحرمة  ومرتزقته  قــّواتــه 
والعراق وليبيا، بل إّن من عناصر اإلخوان ومنّظريهم 
اليمن  إلــى  تركيا  باستدعاء  يتطّوع  من  وإعالمييهم 
أرضه.  على  الدائر  الصراع  في  التدّخل  على  وحثها 
وفى مطلع العام الماضى ٢٠٢٠، كشفت محادثة مسربة 
للمقاول الهارب محمد علي وحوار على قناة مكملين مع 
الناشط السياسي المقيم بالخارج وائل غنيم، احتوت على 
معلومات وسلطت الضوء على أسماء بارزة في سماء 
التابعة  اإلعالمية  للمنصات  القطرية  التمويالت 
لإخوان في قطر وتركيا.. شبكة العالقات 
ــدًدا من  ــ ــي كــشــف عــنــهــا ضــمــت عـ ــت ال
األسماء كان من أبزرها عزام التميمي 
الذي يدير قناة الحوار  من لندن وعبد 
الرحمن أبو دية رجل الظل الذي ينقل األموال 
القطرية من منبعها إلى مصباتها في أنقرة ولندن قريب 

الصلة من محمد ناصر.

عبدالرحمن  قناوى - محمد علي
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