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اجلامعة األمريكية بالقاهرة تتأهل ملسابقة «هالت» العاملية

افتتاح شعبة جديدة لـ«البايو تكنولوجى» بعلوم بنها

كتبت- هند عبد املنجى:
فاز فريق «Forward» باجلامعة األمريكية بجائزة املسابقة التى 

أقامتها اجلامعة ضمن املنافسة على جائزة «هالت» العاملية.
وينافس الفريق كل اجلامعات حول العالم للفوز باملسابقة والتى 
األكثر  الفكرة  تقدمي  من  سيتمكن  الذى  الفريق  عليها  سيحصل 
إبداعا حلل مشكلة من املشكالت االجتماعية الصعبة، ويحصل 

على مكافأة مالية قدرها مليون دوالر أمريكى.
لتقدمي  رائدة  فكرة  إلى  التوصل  هو  العام  هذا  التحدى  ويعد 
املناطق  فى  سنوات   ٦ سن  حتت  لألطفال  اجلــودة  عالى  تعليم 

العشوائية بحلول عام ٢٠٢٠.
وإعادة  التعليم  إدمــاج  على   «Forward» فريق  فكرة  تنطوى  و 
التدوير معا، حيث تكمن الفكرة فى قيام األسر بدفع تكاليف تعليم 
مثل  التدوير،  إلعادة  القابلة  القمامة  من خالل جتميع  أوالدهــم 
البالستيك والورق واملعادن، والتى يتم جتميعها أسبوعيا وبيعها 

للمصانع واملؤسسات التى تعمل فى مجال إعادة التدوير.
ومن املقرر عقد الدورة النهائية من املسابقة فى نيويورك فى ٢٢ 
سبتمبر ٢٠١٥، وستقوم الفرق املتنافسة بعرض أعمالها للمندوبني 
الفريق  باختيار  سيقومون  والذين  العاملية،  كلينتون  مبادرة  من 

الفائز باملليون دوالر لكى يبدأ فى تنفيذ مشروعه.

كتبت- نعمة اهللا التابعى:
تشارك جامعة املنوفية فى الدورة السابعة 
والعشرين جلوالى اجلامعات املصرية والتى 
شعار  اإلسكندرية حتت  جامعة  تستضيفها 
جامعة   ٢٢ فيه  وتــشــارك  الكنانة»  «مــصــر 
إدارة  عام  مدير  عليوة  متولى  قال  مصرية. 
املنوفية،  بجامعة  العامة  واخلدمة  اجلوالة 
بأن اجلامعة تشارك فى امللتقى بوفد طالبى 
مكون من ١٤ طالبا من املتميزين فى أنشطة 
الهدف  أن  مؤكدا  العامة،  واخلدمة  اجلوالة 
الكشفية  احلركة  مبادئ  دعم  املشاركة  من 
والقانون وتوعية  باملوعد  االلتزام  من خالل 
الشباب مبا لهم وما عليهم جتاه الوطن خالل 
ورفع  إلى صقل  باإلضافة  القادمة،  املرحلة 
األنشطة  خالل  من  اجلوالني  ومهارة  كفاءة 
وتبادل اخلبرات وتنمية االبتكار وروح التعاون 
واإلخاء وتأكيد دور اجلوالة فى اخلدمة العامة 
الفعلى،  التثقيف  من خالل  املجتمع  لتنمية 
مشيرا إلى أن فعاليات الدورة الكشفية تقام 
بكلية التربية الرياضية بأبى قير باإلسكندرية، 
ويتخلل امللتقى مسابقات للطالب فى مجاالت 
متعددة منها اخلدمة العامة والنشاط الدينى 

والكشفى والثقافى والفنى.

كتبت- نعمة اهللا التابعى: 
أعلن الدكتور سليمان مصطفى نائب رئيس جامعة بنها لشئون 
التعليم والطالب عن افتتاح شعبة جديدة لدراسة «البايو تكنولوجى» 

بكلية العلوم لدعم متطلبات سوق العمل.
تعليمية  برامج   ٣ افتتاح  مت  أنه  بنها  جامعة  رئيس  نائب  وتابع 
الزراعة  بكلية  اإلجنليزية  باللغة  املعتمدة  الساعات  بنظام  مميزة 
وهى برنامج التقنية احليوية الزراعية وأمن وسالمة الغذاء وإدارة 
املجتمع  اجلامعة خلدمة  دور  إطــار  فى  وذلــك  الزراعية  األعمال 

املحلى واالهتمام باملشكالت الزراعية فى محافظة القليوبية.
وأشار سليمان إلى أنه افتتح برامج جديدة بكلية الهندسة بشبرا 
وهى برنامج هندسة الطاقة والطاقة املستدامة، ويتناول البرنامج 
لتوفير طاقة  الطاقة وطرق احلل  بتوسع مشكالت نقص مصادر 
نظيفة دون تأثير ضار على البيئة املحيطة كما يركز البرنامج على 
محطات توليد الطاقة الكهربية، وكذلك برنامج الهندسة الصناعية 
وإدارة املشروعات باعتبارها من التخصصات املطلوبة فى مجاالت 
مهندسني  تخريج  بهدف  وذلك  الهندسية  واملشروعات  الصناعة 
الصناعية  املشروعات  لتطوير  الالزمة  الهندسية  بالعلوم  مؤهلني 

واختصار زمن اإلنتاج وزيادة عائد ربح املؤسسات اإلنتاجية.

كتب- أحمد عبد السالم:
ماراثونا  بنى سويف  جامعة  نظمت 
ريــاضــيــا بـــاالشـــتـــراك مـــع االحتــــاد 
لــلــجــامــعــات حتـــت شعار  ــاضــى  ــري ال
«جامعة بال عنف» شارك فيه طالب 

ذوى اإلعاقة باجلامعة.
رئيس  أمــني لطفى  الــدكــتــور  وأكــد 
أن اجلامعة ال تدخر جهدا  اجلامعة، 
الرياضية  باألنشطة  االهــتــمــام  فــى 
والثقافية والفنية إميانا منها بأهميتها 
فى بناء شخصية الطالب ورفع كفاءته 
الفنية والبدنية وتنمية قدراته العقلية، 
ــب يـــشـــارك فى  مـــؤكـــدا أن كـــل طــال
إلى   ٪١٠ يضاف  اجلامعية  األنشطة 

درجات أعمال السنة اخلاصة به.
الدكتور  قـــال  الــســيــاق  هـــذا  وفـــى 
نــائــب رئيس  أحــمــد عــبــد اخلـــالـــق 
والطالب،  التعليم  لشئون  اجلامعة 
ـــضـــرورى دمـــج الــطــالب مع  «مـــن ال
فى  اإلعــاقــة  ذوى  من  زمالئهم  باقى 
إحدى  يُعتبر  الذى  اجلامعى  النشاط 
أصبحت  الــتــى  املتقدمة  اخلــطــوات 
التى  املختلفة  التأهيل  برامج  ضمن 
تقدمها الدولة بصفة عامة واجلامعة 

بصفة خاصة».

جامعة بنى سويف تقيم ماراثون «جامعة بال عنف» مبشاركة ذوى اإلعاقة

«طب أسنان األزهر» تنظم قوافل طبية خلدمة دور األيتام
كتب- أحمد عبد السالم:

مجانية  طبية  قافلة  األزهــر  بجامعة  بنني  أسنان  طب  كلية  نظمت 
بالعباسية. األيتام  لدور  مستهدفة 

هذه  تكرار  اجلامعة، ضرورة  رئيس  عزب  احلى  عبد  الدكتور  وأكد 
مطالبا  الفقير،  املواطن  تساعد  والتى  املجتمعية  اخلدمية  األعمال 

االنتشار على مستوى اجلمهورية. بضرورة 
واجب اجلامعة فى  إطار  تأتى فى  القافلة وغيرها  أن هذه  وأوضح 
خدمة املصريني فى كل بقعة من مصر، مشيرا إلى أنه ستتبعها قوافل 
أخرى لسيناء، وأسوان، واألقصر، والوادى اجلديد، وحاليب وشالتني، 

الطبية»  «اخليمة  لعودة  التمهيد  إطار  وذلك فى 
اجلميع  «ليعلم  قائال  مصر.  أنحاء  كل  لتجوب 

أن جامعة األزهر فى خدمة مصر».
االنخراط فى هذه  إلى  الطالب  ودعا عزب 
املجتمع  وتــدفــع  الــوطــن  تبنى  الــتــى  األعــمــال 
املضللة  األفكار  وراء  االنسياق  وعــدم  لألمام 
تعود  أن  وتريد  مصر  تستهدف  والتى  والهدامة 

بها إلى عصور التخلف والظالم- على حد 
قوله.

جامعة القاهرة حتتفل بعيد العلم
كتبت- رباب حمدى:

الثالث  العلم  بعيد  القاهرة  جامعة  حتتفل 
عشر (عيد جامعة القاهرة السادس بعد املئوية 
بقاعة   ٢٠١٤ ديسمبر   ٢١ األحد  يوم  األولــى) 
وبحضور  رعــايــة  حتــت  الكبرى،  االحــتــفــاالت 
املهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، 
والدكتور سيد عبد اخلالق وزير التعليم العالى، 
القاهرة،  جامعة  رئيس  نصار  جابر  والدكتور 
والنصف  الرابعة  الساعة  فى  االحتفال  ويبدأ 

ظهرا.
وسيتم تكرمي أبناء اجلامعة فى هذا االحتفال 
جوائز  على  احلاصلني  والباحثني  العلماء  من 
الدولة واألساتذة احلاصلني على جوائز عاملية 
خالل عام ٢٠١٤ وشباب كلية الهندسة النابغني 
الذين حصلوا على جوائز دولية فى مسابقات 

عاملية للمبتكرين.

انطالق املاراثون الرياضى حتت شعار «جامعة بال عنف» مبشاركة ذوى اإلعاقة باجلامعة

كتبت- مروة اجلندى:
بنني  الرياضية  التربية  كلية  حصلت 
الثانى  املركز  اإلسكندرية على  بجامعة 
اخلاص   «IASST» تصنيف  فى  عربّيًا 
الوطن  فى  الرياضية  التربية  بكليات 
العربى الذى تصدره األكادميية الدولية 
لعام  السويد  فى  الرياضة  لتكنولوجيا 
٢٠١٤. من اجلدير بالذكر أن األكادميية 
الدولية لتكنولوجيا الرياضة فى السويد 
أنشئت فى  ثقافية  هى مؤسسة علمية 
السويد عام ٢٠٠٨ خلدمة املهتمني بحقل 
معارفهم  زيادة  فى  والراغبني  الرياضة 
فى ميادين الرياضة املختلفة عن طريق 
برامجها التى تتضمن الدراسات العليا 
الرياضية  التخصصات  مختلف  فــى 
والنشر العلمى وعقد املؤمترات والندوات 
وحلقات النقاش ومنح اجلوائز التقديرية 

للعلماء واملبدعني وجنوم الرياضة.

«التربية الرياضية 
ا  باإلسكندرية» الثانى عربّيً

فريق «Forward» املتأهل للمنافسة على جائزة «هالت» العاملية

«هندسة اإلسكندرية» تنظم مؤمترها الدولى 
العاشر حول «دور الهندسة نحو بيئة أفضل»

«طب عني شمس» ترفض قانون املستشفيات اجلامعية اجلديد
«ألسن عني شمس» تقيم مؤمتر التعلم اإللكترونى والتعليم عن ُبعد

كتبت- حسناء محمد:
نظمت كلية الهندسة جامعة اإلسكندرية املؤمتر 
بيئة  نحو  الهندسة  «دور  عــن  العاشر  الــدولــى 
أفضل» حتت رعاية وزراء: االتصاالت وتكنولوجيا 
املعلومات، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة 
العالى،  والتعليم  والبيئة،  واإلســكــان،  املتجددة، 
ومحافظ  العلمى  والبحث  والرى،  املائية  واملــوارد 

اإلسكندرية، ورئيس اجلامعة. 
وناقش املؤمتر ٥٣ بحثا حول الطاقة املتجددة، 
وموارد املياه والصرف الصحى، وإدارة املخلفات، 
والنقل وتخطيط املدن، وتكنولوجيا النانو، وموارد 
املستدامة  والبيئة  اإلنشاءات،  البناء احلديثة فى 
اجلغرافية  املعلومات  ونظم  الساحلية،  املدن  فى 

واالستشعار عن بعد، ومخاطر االتصاالت.

كتب- حمدى أحمد:
ورئيس  طــب  كلية  عميد  عــمــاد  أحــمــد  الــدكــتــور  ــال  ق
مجلس مستشفيات عني شمس، إن مجلس الكلية اجتمع 
باملجلس  أعضاء  عامة  وشخصيات  أستاذا   ٩٠ بحضور 
قانون  رفــض  التصويت  بأغلبية  وليس  باإلجماع  وقــرر 

املستشفيات اجلامعية اجلديد.
وأضـــاف عــمــاد فــى تــصــريــحــات صحفية 

مجلس  إلى  الكلية  مجلس  من  مذكرة  رفع  يتم  أنه سوف 
اجلامعة ورئيسها بأسباب االعتراض على هذا القانون. 

اجلامعية  املستشفيات  قانون  مشروع  نص  أن  يذكر 
للمستشفيات  أعلى  مجلس  تشكيل  مــرة  ألول  يتضمن 
بجانب  جامعى،  مستشفى  لكل  أمناء  ومجلس  اجلامعية 
املستشفيات  متويل  وآلــيــات  املجلس  هــذا  اختصاصات 

وكذلك آليات اختيار املديرين التنفيذيني لها.

كتبت- رباب حمدى:
تقيم كلية األلسن جامعة عني شمس مؤمترا بعنوان 
التاسع  فــى  بعد»  عــن  والتعليم  اإللكترونى  «التعلم 
قضايا  املؤمتر  هذا  ويناقش   ٢٠١٥ مايو  من  والعاشر 
وآليات  بتقنيات  بعد  عن  والتعليم  اإللكترونى  التعلم 
اجلامعات  مــن  املتخصصني  مــع  اإللكترونى  التعلم 

احلكومية واخلاصة على مستوى العالم.
وتقنيات  الستراتيجيات  للترويج  املؤمتر  ويهدف 

تعليمية جديدة ومبتكرة، وتبنى تقنيات ناجحة ومجربة 
املؤسسات  داخـــل  التعليم  تطوير  فــى  الستخدامها 
جتارب  إلــى  االستماع  يتم  كما  وغيرها،  التعليمية 
مختلف  فى  اخلبراء  مع  اخلبرات  وتبادل  اآلخــريــن، 
مجاالت توظيف التقنية لصالح حتسني جودة التعليم. 
ويقدم مؤمتر التعلم اإللكترونى األول جلسات صباحية 
ومعرضا  رئيسيني  ومتحدثني  مسائية،  عمل  وورش 

حول أحدث تقنيات التعليم اإللكترونى وخدماته.

كتبت- مروة اجلندى:
املكلف  زهـــران  رشــدى  الدكتور  وقــع 
بتسيير أعمال جامعة اإلسكندرية ونائب 
رئيس اجلامعة لشئون التعليم والطالب 
ومونيكا بيريز موراليس نائب رئيس جامعة 
بني  تعاون  اتفاقية  اإلسبانية،  مورسيه 
اجلامعتني فى مجال التبادل األكادميى 
والثقافى، وتبادل أعضاء هيئة التدريس، 
املوضوعات  فى  مشتركة  بحوث  وإنتاج 
وإمتــام مشاريع  املشتركة،  ذات األهمية 
األبحاث فى شتى فروع املعرفة مع تدبير 
املتاحة،  للموارد  وفقا  الـــالزم  التمويل 
والندوات  املشتركة،  األنشطة  وتنظيم 
عبد  صديق  الدكتور  وصــرح  الدولية.  
السالم نائب رئيس اجلامعة للدراسـات 
بني  التعاون  هــذا  أن  والبحوث،  العليـا 
مخرجات  أهــم  كأحد  يأتى  اجلامعتني 
مؤمتر األندلس فى اإلسكندرية واملنعقد 
فى الفترة من ١٤- ١٧ ديسمبر فى مكتبة 
اإلسكندرية ومركز املؤمترات بكلية الطب 
بالشراكة بني جامعة اإلسكندرية ومكتبة 
ومركز  مورسيه  وجامعة  اإلسكندرية 

دراسات اخلطاب.

جامعة اإلسكندرية تعقد 
اتفاقية للتعاون العملى مع 
جامعة «مورسيه» اإلسبانية

«طب أسنان األزهر» تنظم قوافل طبية خلدمة دور األيتام
الطبية»  «اخليمة  لعودة  التمهيد  إطار  وذلك فى 
اجلميع  «ليعلم  قائال  مصر.  أنحاء  كل  لتجوب 

االنخراط فى هذه  إلى  الطالب  ودعا عزب 
املجتمع  وتــدفــع  الــوطــن  تبنى  الــتــى  األعــمــال 
املضللة  األفكار  وراء  االنسياق  وعــدم  لألمام 
تعود  أن  وتريد  مصر  تستهدف  والتى  والهدامة 

بها إلى عصور التخلف والظالم- على حد 

السالم نائب رئيس اجلامعة للدراسـات 
بني  التعاون  هــذا  أن  والبحوث،  العليـا 
مخرجات  أهــم  كأحد  يأتى  اجلامعتني 
مؤمتر األندلس فى اإلسكندرية واملنعقد 

فى الفترة من 
اإلسكندرية ومركز املؤمترات بكلية الطب 
بالشراكة بني جامعة اإلسكندرية ومكتبة 
ومركز  مورسيه  وجامعة  اإلسكندرية 

دراسات اخلطاب.

د. أحمد عماد

د. عبد احلى عزب

د. معوض اخلولى رئيس جامعة املنوفية

جامعة املنوفية تشارك فى دورة 
«جّوالى اجلامعات املصرية»
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«األثر لنا»«ثورة اإلنترنت» 

القامئون عىل الحملة: 
ليست لنا انتامءات 

سياسية

جاءت 
البداية عندما رأى هؤالء 
اإلنترنت  دخــول  الشباب 
ـــخـــدامـــات  مـــعـــظـــم اســـت
احلكومية  ســـواء  الــدولــة 
وبطئه  وانقطاعه  اخلاصة  أو 
يضر بكثير من مصالح املواطن 
شركات  ولتعجيز  البسيط 
من  عــدد  تبّنى  اإلنــتــرنــت 
للتمرد  فــكــرة  الــشــبــاب 
اإلنترنت  وضــع  على 
االشتراكات  بــدفــع 
فــى صــورة «عمالت 
معدنية» ونُفذت الفكرة 
وانزعج املوظفون وبعضهم 
االشتراك  مبلغ  استالم  رفــض 
بالعمالت املعدنية. كما جاءت فكرة 
الثورة على اإلنترنت من خالل قيام بعض 
بالدول  مصر  فى  السرعات  مقارنة  الشباب 
قام  هنا  من  االشــتــراكــات،  قيمة  مع  العربية 
عدد من الشباب بحملة أطلقوا عليها «ثورة 

اإلنترنت» بدأت فى ديسمبر ٢٠١٣.
موقع  عبر  احلملة  انطلقت  ــك  ذل بعد 
التواصل االجتماعى «فيسبوك» من خالل 
صفحة حتمل اسم «ثورة اإلنترنت» وفى ظل 
الظروف الصعبة التى مير بها اإلنترنت فى 
مصر تطورت احلملة، وأصبح لها عضو فى كل 
محافظة على مستوى اجلمهورية وقامت احلملة 
بجمع عدد من التوكيالت عن طريق منسقيها 
االتصاالت،  لوزارة  بها  لتتقدم  املحافظات  فى 
بني  التنسيق  إلــى  تفتقر  اآلن  احلملة  أن  إلــى 

أعضائها فى املحافظات مما يهدد مستقبلها.
ويشير عماد الصباغ، منسق احلملة باملنوفية 
إلى أن بداية احلملة كانت عبارة عن «هاشتاج» 
االجتماعى،  الّتواصل  شبكات  على  نشره  ّمت 
أهدافها  على  وتــعــرف  الصفحة  على  فاطلع 
واألعضاء وصار عضوا للحملة فى محافظته، 
لكن ضعف التنسيق ما بني األعضاء هو ما جعل 
الفترة  فى  صوتها  وينخفض  تضعف  احلملة 

األخيرة -على حد وصفه.
العام  املنسق  إسالم خالد،  من جانبه صرح 
«مطالبنا  بــأن  اجلــامــعــة»،  ـــ«صــوت  ل للحملة 
فى  إنترنت  سرعة  أقل  تكون  أن  فى  تتلخص 
خطة  وضع  مع  ٧٥ جنيها  بسعر  ٢ ميجا  مصر 
إنترنت ٤ ميجا، ورفع  زمنية جلعل أقل سرعة 
خطط  ووضــع   (usb modem)الـ باقات  كفاءة 
وباقات تناسب محدودى الدخل، وحل مشكلة 

السنتراالت التى تعمل بتقنية الفايبر وال تعمل 
بها خدمة اإلنترنت، وإلغاء سياسة االستخدام 

العادل والباقات املحدودة».
وأضاف خالد: هناك أيضا مطالب على املدى 
البعيد وهى مد خدمة اإلنترنت لكل السنتراالت 
املصرية، ومد تقنية األلياف الضوئية بدال من 
مصر،  أنــحــاء  جميع  فــى  النحاسية  السلوك 
وتدريب الدعم الفنى ليستطيع حل كل املشكالت 
التى تواجه العميل، وترقية كل شبكات املحمول 

لـ«٣ G» لضمان ارتفاع مستوى اخلدمات.
املغرضني  من  الكثير  أن  إلــى  خالد،  وأشــار 
جلهة  تابعة  بوصفها  احلملة  تشويه  يحاولون 
ما، وتعمل حلساب طرف بعينه، إال أن احلملة 
تنأى بنفسها عن السياسة وتؤكد أن أهدافها 
ليس لها عالقة بصراع سياسى معني -على حد 

تعبيره.
وفى سياق متصل، كشف «مصطفى محمد»، 
عضو احلملة فى الوادى اجلديد بعد أن اعتمدته 
احلملة عضوا لها باملحافظة أنه استطاع جتميع 
اإلنترنت  ُمستخدمى  من  التوكيالت  من  عدد 
وكان هناك حماس كبير من قبل الشباب خاصة 
كل  بعد  أنهم  إال  عامة،  اإلنترنت  وُمستخدمى 
هذا املجهود لم يلقوا أى حماس من املؤسسني 
للحملة «مما سرب إلينا اإلحساس بامللل ومن 
بجملة  غضبه  عن  معبرا  عزميتنا»،  فترت  ثم 

«املؤسسني حمسونا على الفاضى».
أصدر  قــد  للحملة  اإلعــالمــى  املكتب  ــان  ك
بيانا خالل األسبوع احلالى للرد على ما ّمتت 
إشاعته فيما يخص االنتماء السياسى للحملة، 
ــن جــانــب بعض  ــتــى متــت م واالخـــتـــراقـــات ال
الصفحات، وقد نفى البيان وجود أى انتماءات 
سياسية، وذكر البيان أّن «حملة ثورة اإلنترنت، 
االول واألخير منذ نشأتها هو حتقيق  الهدف 
ولن  لم  واحلملة  مصر..  فى  اإلنترنت  عدالة 
يكون لها انتماء سياسى مؤيد أو معارض مهما 
املشتركني فى احلملة  أن عدد  ويذكر  حدث». 
تخطى الـ٥٠٠ ألف مشترك فى نوفمبر املاضى.

العاليلى،  املهندس هشام  أوضح  من جانبه، 
لتنظيم  الــقــومــى  للجهاز  التنفيذى  الــرئــيــس 
االتصاالت فى بيان له أن  أن هدفه فى املقام 
األول حماية املستخدم واالرتقاء مبستوى اخلدمة 
املقدمة له، كما زادت فى الفترة األخيرة نسبة 
الشكاوى التى تلقاها اجلهاز ضد الشركة بشكل 
إعطاء  الشركة  من  اجلهاز  طلب  وعليه  كبير 
األولوية حلل مشكالت عمالئها ورفع اخلدمات 

املقدمة للمستهلكني دون إغراق السوق.
داتـــا» عروض  إى  «تــى  قــدمــت شــركــة  كما 
رد  وكان  اإلنترنت  اجلديدة خلدمات  التسعير 
بإيقاف  االتــصــاالت  لتنظيم  القومى  اجلــهــاز 
هذه العروض ألنها غير قانونية ألن الشركة لم 
حتصل على املوافقة كتابية مسبقة من اجلهاز.

وفـــى ســيــاق مــتــصــل، أعــربــت حملة «ثـــورة 
اإلنترنت» عن سخطهم جتاه ما حدث واصفني 
داتا»  إى  «تــى  شركة  أقامتها  مبسرحية  ــاه  إي
التابعة للحكومة والتابعة لـ«املصرية لالتصاالت» 
استنكارهم  عن  وأعربوا  القومى،  اجلهاز  مع 
تصريح  تاخد  هتنسى  احلكومة  «يعنى  بجملة 

من احلكومة؟!».

حتقيق- رباب حمدى وآية جمال:
ــــار املــصــريــة فــى حالة  ــاتــت اآلث ب
فى  والفوضى  اإلهمال  من  لها  يُرثى 
حولها  يــوجــد  الــتــى  األثــريــة  املناطق 
هذا  الــورش  وعمال  اجلائلون  الباعة 
بجانب عدم االهتمام بالترميم وعجز 
الوزارات واألجهزة املعنية بحماية هذه 
يقوموا  لم  أنهم حتى  واألســوأ  اآلثــار 
بتثقيف هذا الشعب بالشكل املناسب 
أن  فنجد  تــراثــه  على  يحافظ  لكى 
بجوار  يعيشون  املواطنني  من  العديد 
الفاطمية  القاهرة  مثل  أثرية  أماكن 
فعلى  ــار،  اآلث هذه  بتخريب  ويقومون 
آثار  ثلث  من  أكثر  وجــود  من  الرغم 
تُستثمر  ال  فإنها  مصر  فــى  الــعــالــم 
السياحة  لتنشيط  مهما  موردا  لتكون 
بسبب إهمالها، ولكن ظهر بصيص من 
األمل من خالل مبادرة «األثر لنا» التى 
تعد مشروعا تصميما تشاركيا يهدف 
إلى إيجاد طرق إلشراك املجتمع فى 
فهم  على  بناء  ــار  اآلث على  املحافظة 
هذه  وتهتم  كعبء،  ال  كمورد  التراث 
اخلليفة  شــارع  ــار  آث بعالقة  املــبــادرة 

بالبيئة املحيطة.
اإلبراشى،  مــى  الــدكــتــورة  وقــالــت 
مبادرة  إنها  لنا»  «األثــر  مبادرة  مدير 
أسستها   ٢٠١٢ عام  منذ  العمل  بــدأت 
الشباب  من  مجموعة  رعايتها  وحتت 
ومنذ  االجتماعى،  للعمل  واملتطوعني 
بداية هذه احلملة مرت بأربع مراحل: 
املرحلة األولى ( يونيه- نوفمبر ٢٠١٢) 
الدمناركى  املعهد  من  بتمويل  وكانت 
اآلثار  وزارة  مع  باالشتراك  املصرى 
العمل  ورش  مــن  سلسلة  وأقـــامـــت 
والندوات ضمت ممثلني من األطراف 
-األهالى  اخلــلــيــفــة  ــشــارع  ب املــعــنــيــة 
وانتهت  املدنى-  واملجتمع  واحلكومة 
آثار  الستغالل  األفكار  من  مبجموعة 
فى  بها  املحيطة  واملــنــاطــق  اخلليفة 
املجتمع  على  بفائدة  تعود  مشاريع 

وتضمن صيانة األثر واحلفاظ عليه.
(فبراير-  الثانية  املرحلة  وجــاءت 
األفكار  هذه  على  لتبنى   (٢٠١٣ أبريل 
مجموعة  قبل  مــن  تنفيذها  مت  وقــد 
«الفكر العمرانى» (مجاورة) بالشراكة 
والتعليم،  والتربية  اآلثــار  وزارتــى  مع 
«األثر  حملة  تنظيم  خاللها  من  ومت 
لنا» لتعليم األطفال التراث من خالل 
الــفــن داخـــل مــدرســة «شــجــرة الدر 
االبتدائية» بحى اخلليفة، أما املرحلة 
 (٢٠١٤ أكتوبر  (نوفمبر٢٠١٣-  الثالثة 
شجرة  قبة  ترميم  خاللها  من  فيتم 
الدر وإعادة تأهيل املبنى املجاور لها 
كمركز خدمى وذلك بتمويل من مركز 
«بركات»  ومؤسسة  األمريكى  البحوث 
الدولة  وزارة  مــع  بــالــشــراكــة  ـــك  وذل
الفكر  جمعية  من  فنى  وبدعم  لآلثار 
هذه  شملت  كما  (مجاورة)  العمرانى 
املرحلة برنامج «اخلليفة من جوه لبره» 

للترويج السياحى لشارع اخلليفة كجزء 
من فعاليات التوعية املجتمعية املوازية 
الرابعة فى  املرحلة  أما  املرحلة،  لهذه 
يتم   (٢٠١٥ يونيه   -٢٠١٤ (نوفمبر  شهر 
من خاللها ترميم قبتى السيدة عاتكة 

واجلعفرى ومشهد السيدة رقية.
وأضافت الدكتورة مى، أن هذه املبادرة 
تكونت من مجموعة شباب ومتطوعني 
أن  وتضيف  بإدارتهم،  تقوم  من  وهــى 
املبادرة  من  والرابعة  الثالثة  املرحلتني 
مسئولتان عن الترميم، ويقوم بالترميم 
وزارة  من  إشــراف  حتت  متخصصون 
اآلثار املصرية، وتؤكد أن املبادرة تنقسم 
إلى شقني: شق فنى له عالقة بالترميم 
له  وشــق  متخصصون،  عنه  واملسئول 
واالجتماعى  التوعوى  باجلانب  عالقة 
وهــــذا املــســئــول عــنــه مــتــطــوعــون من 

املبادرة نفسها.
ـــنـــت مــــــرام عـــــــادل، إحــــدى  وأعـــل
املتطوعات باملبادرة، أنه أقامت مبادرة 
ديسمبر   ٦ السبت  يــوم  لــنــا»  «األثـــر 
بدعم فنى من جمعية الفكر العمرانى 
«الفن ميدان»  بالشراكة مع  «مجاورة» 
يومك  «أقضى  فاعلية  اآلثــار،  ووزارة 
فى  األشــراف  بشارع   «٢ اخلليفة  فى 
اليوم  هــذا  ويتضمن  اخلليفة،  حــى 
الشارع من  امتداد  عروضا فنية على 
ورشة  بجانب  مــيــدان»  «الــفــن  تنظيم 
باآلثار  ــة  إرشــادي وجـــوالت  جرافيتى 
التى تقوم مبادرة «األثر لنا» بترميمها 
وهى قبة شجرة الدر ومشهد السيدة 
وعاتكة،  اجلــعــفــرى  ومــشــهــدى  رقــيــة 
مع  الشارع  آثــار  بباقى  وجــوالت حرة 
لشرح  بها  اآلثــار  وزارة  مفتشى  وجود 
اآلثار وتاريخها وكذلك بورش الشارع 
وورشة  واملطاعم،  واملقاهى  احلرفية 
البحث  مثل  لألطفال  وألعاب  أنشطة 
املعارض  إلــى  بــاإلضــافــة  الكنز  عــن 
مشروعات  مــعــرض  بـــني  ــنــوعــة  املــت
«األثر  ومــعــرض  التاريخية  الــقــاهــرة 
اخلليفة  ورش  منتجات  ومعرض  لنا» 
اخلدمى  اخلليفة  مركز  وأمــام  داخــل 

(مستوصف اخلليفة).
يومك  «اقضى  أن  مــرام،  وأضافت 
فى اخلليفة ٢» ليست الفاعلية األولى 
للمبادرة، حيث إنه أقيمت فاعلية أخرى 
ببدء  لالحتفال   ٢٠١٣ نوفمبر   ٣٠ فى 
املرحلة الثالثة من املبادرة، فهى تعتبر 
بتنظيمها  تقوم  سنوية  دوريــة  فعالية 
بتراث  للتوعية  لــنــا»  ـــر  «األث ــادرة  مــب
شارع اخلليفة، امللموس وغير امللموس 
والترويج  للشارع  السياحى  والترويج 
لنشاطات مبادرة «األثر لنا» التى تقوم 
إلى  بها للحفاظ على اآلثار وحتويلها 

مورد يستفيد منه املجتمع.
املبادرة  عن  املزيد  معرفة  ميكنكم 
التواصل  موقع  على  صفحتها  بزيارة 

االجتماعى «فيسبوك»:
www.facebook.com/AtharLina

مبادرة شبابّية
لترميم اآلثار املصرية 

حتقيق- أحمد عبد السالم ورباب حمدى
 فى ظل حاالت التمرد التى يعيشها كثير من أفراد املجتمع 
املصرى وبخاصة بعد ثورة يناير أطلق عدد من الشباب حملة 

حتت ُمسمى «ثورة اإلنترنت» لتحسني وضع اإلنترنت فى مصر، 
الشباب بشكل خاص، ومن ُمستخدمى  إستجاب عدد كبير من 
إن بعضهم صار منسقا للحملة فى  اإلنترنت بشكل عام، حتى 

الفترة األخيرة  املحافظات بعد تدنى خدمات اإلنترنت فى  بعض 
وبطئه بشكل  اإلنترنت  وانقطاع  االشتراكات  أسعار  وارتفاع 

. مستمر

على كل 
لون

يا مترد

الشباب يتمردون على أسعار اإلنترنت وتـــــــــــــــــــــدنى اخلدمة
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سوا أول جريدة تعبر عن أفكارهم  خالل موجة التمرد الشبابية.. طــــــــــــــــــــــــــــالب اجلامعات أسَّ

أفنان: أتيُت من الصعيد لاللتحاق بكليـــــــــــــــــــــــــــة اإلعالم.. وتعلمُت أن التمرد مسؤولية

موت «مّيادة أرشف» 
دفعنى إىل تغيري حلم 

الطفولة

بعد قضاء
عامها األول ف� 

القاهرة:

على
كل 
لون

يا مترد

حتقيق- تقّى صالح وهند عبد املنجى:
تختلف اجلامعات والتخصصات ولكن يبقى شىء 
يجمع جميع الطالب وهو حلم التمتع بحرية الرأى 
والتعبير خصوصا فى هذه املرحلة من العمر والتى 

تتميز باحلماس والتمرد والتمسك بالرأى حتى 
النهاية خاصة بعد ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١م وموجتها 
الّثانية فى ٣٠ يونيو ٢٠١٣م، وكسر حاجز اخلوف 
من النقد أو االستياء من السلطة سواء كانت 

سلطة نظام حاكم للبلد أوإدارة اجلامعة.
لتحقيق  عن سبل  بالبحث  الّطّالب  فبدأ 
بكلية  طــالــب  شــاهــني،  فــقــام شهير  ذلـــك 
فى  بالتفكير  األملانية،  باجلامعة  الهندسة 
الــطــالــب وتكون  تعبر عــن  إصـــدار جــريــدة 
حتت قيادة فريق حترير من الطالب، وتوّجه 

تابعة  جهة  أى  عــن  مستقلة  وتــكــون  للطالب 
تتدخل فى عرض محتواها  أن  للجامعة ميكن 

.«The insider» فأسس جريدة
تعبيرها عن  انتشر صدى اجلريدة فى  أن  وبعد 
الطالب استهوت الفكرة بعض الطالب باجلامعات 
واتفقوا  «شاهني،  مؤسسها،  مع  فتواصلوا  األخــرى 
على إصدارها فى جامعات أخرى فانتشرت فكرة 
اجلريدة فى ١٤ جامعة فى مصر بفريق عمل يضم 
حوالى ٣٢٠ طالبا، لتصبح أول جريدة فى مصر تعبر 
عن أفكار شباب اجلامعة بطريقة حرة دون إشراف 

اجلامعات أو هيئات التدريس.
داخل  تنتشر  أن  الطالبية  اإلرادة  فاستطاعت 
اجلامعات وفى حوار «صوت اجلامعة» مع شاهني 
قال إن فكرة اجلريدة جاءت لديه عقب قيام ثورة 
يناير ٢٠١١، وكان الطلبة باجلامعة األملانية ينظمون 
املظاهرات واالعتصامات فحاول التقرب منهم وفهم 
شكواهم واالستماع لردود اجلامعة جتاههم. ومن هنا 
ظهر له حاجة اجلامعة ملصدر صحفى له مصداقية 
يعبر عن الطرفني بشكل حيادى وموضوعى فقامت 
«The Insider» وقرر بعد ذلك نشر فكرتها بجامعات 

كتبت- منه صالح الدين:
«اتنني كشرى وصاية..

كّتر الدقة..
ماتنسيش الشطة».

طوابير مصطّفة تنهال بالطلبات لتذوب مع 
قة.. األطباق التى تتناولها على الطاوالت املنسَّ
الكبار  إليه  يتوافد  الذى  الصغير  «مطعمى 
حلمى  هو  هــذا  بأسيوط،  أهلى  من  والصغار 
حلم  الطفولة..  بحلم  استبدلتُه  الــذى  اجلديد 

دخول كلية إعالم جامعة القاهرة».
الفتاة  سنة)   ٢١) هاشم»  «أفنان  وصفت  هكذا 
حلمها  املتمسكة  بأصلها،  الــفــخــورة  الصعيدية 
اجلديد الذى استبدلت به حلم الّطفولة بأن تصبح 

أخرى وتوسيع األفق لرؤى مستقبلية تخدم أكبر عدد 
ممكن من الطلبة على مستوى اجلمهورية.

فتم إصدارها فى اجلامعة األمريكية، واألملانية، 
الكندية  والكلية  املستقبل  وجامعة  الدولية،  مصر 
للعلوم  البريطانية وجامعة مصر  الدولية واجلامعة 
واملنوفية  وطنطا  القاهرة  وجامعة  والتكنولوجيا 
وجامعة  واملنيا  واإلسكندرية  الشيخ  كفر  وجامعة 

األزهر.
عند  اجلامعات  طــّالب هذه  أّن  وأوضــح شاهني 
تواصلوا  األملانية  باجلامعة  اجلــريــدة  نشأة  بداية 
التدريب والتحضير بدأ نشاط  معه وبعد فترة من 
اجلريدة ينتشر عندهم، ففى مصر شباب يريدون 
االرتقاء مبستواهم ومهاراتهم لكن لألسف القنوات 

إعالمّية، فقد اعتادت على التفوق فى مادة التعبير 
فى املدرسة، وداومت على تقليد مذيعات النشرة، 
حصلت  العامة،  الثانوية  مرحلة  من  االنتهاء  وبعد 

على مجموع يؤهلها لدخول كلية اإلعالم.
وصف  إلى  بالذاكرة  «أفنان»  تعود  البداية  فى 
فى  وبرغبتها  بحلمها  العائلة  إلقــنــاع  محاوالتها 
أن  وكيف  بالقاهرة.  بالدراسة  لاللتحاق  الّسفر 
الّرفض الذى القته من األب لم يثنها عن اإلصرار، 
عائلتها  وهــددت  كثيرا  وبكت  بطموحها  ومتسكت 
–فى  ثّم حصلت  اجلامعية.  الدراسة  متابعة  بعدم 
النهاية- على موافقة والدها. تصف «أفنان» حلظة 
استالمها استمارة القبول بكلية اإلعالم، باعتبارها 
بالطعم  شعرت  أّنها  وكيف  التمّرد»  «رحلة  بداية 

فى الواقع لم يكن وقعه سهال عليها، كما وصفته. 
بلدنا  «فى  قائلة:  الفتيات»  «حجاب  إلى  وتطرقت 
بس  بحجابها،  واملسيحية  املسلمة  بني  بافرق  كنت 
هنا الوضع مختلف.. ومن هنا تعلمت عدم التسرع 
ولكن هذا  املحجبات».  ديانة غير  فى احلكم على 
بداية جتربتها  فى  «أفنان»  دفع  الثقافى  التناقض 
تقول،  كما  ــنــقــاب»،  «ال ارتــــداء  فــى  التفكير  ــى  إل
الصعيدية».  والعادات  والتقاليد  نفسى  لـ«حماية 
على  اعــتــادت  بعدما  فكرتها  عــن  عدلت  ولكنها 
احتفاظها  مــع  انطوائيتها  عــن  وخــرجــت  األجـــواء 

بقيمها التى جاءت بها من أسيوط.
التى  املــتــعــددة  الــعــوائــق  عــن  «أفــنــان»  وكشفت 
واجهتها فى سبيل حتقيق حلمها، فتحكى كيف أّنها 

فكرت  وأنها  األول،  عامها  «البكاء» خالل  اعتادت 
فى التخلّى عن حلمها والعودة ملحافظة أسيوط. إّال 
أّنها تدريجيا متاسكت وقررت أن تتحمل مسئولية 
قرارها. ومن أهم العوامل التى دعمت «أفنان» هى 
تكوين الصداقات مع زميالتها بالكلية ّممن خففن 
عنها الكثير من الصعوبات اليومّية، ولم تعد تبكى 
سوى «فى األسبوع األول» من كل عام دراسى، حيث 
مّنى،  سلبت  حياتى  أن  أشعر  «كنت  أفنان  قالت 
ولم أكن أشعر بالّسعادة سوى بحجز تذكرة العودة 

ألسيوط».
وكانت املرحلة الفاصلة فى حياة «أفنان» ومسيرة 
كانت  اإلعالمى،  للوسط  باالنضمام  الّطفولة  حلم 
اإلعالم،  كلية  خريجة  الّشابة،  الصحفّية  مقتل 

املتاحة لذلك قليلة وغير منظمة وأنا الزلت طالب 
وال يزال الوضع كذلك فنحن صرحاء مع متطوعينا 
مهارات  وسيكتسبون  وأعمالهم  أفكارهم  وندعم 

وخبرة لن يجدوها فى أى عمل طالبى آخر.
ماله  بــدأ متويل اجلــريــدة من  أنــه  ويضيف 
اخلاص وبعد ذلك اعتمدوا هو وفريق العمل 
يستمرون  جعلهم  واإلعـــالن  الدعاية  على 
دون مواجهة أى صعوبات مالية حتى إنهم 
يتجهون حاليا باجلامعة األملانية إلى تقدمي 

أعداد مطبوعة تصدر بانتظام.
أعطتهم  اجلــامــعــة  أن  شــاهــني  ويــؤكــد 
مساحة حلرية الكتابة كما لم يتم التدخل 
سواء  للجريدة  التحريرية  السياسة  فــى 
معلومات  مــصــادرة  أو  موضوعات  بشطب 
فنحن جريدة مستقلة ال يتدخل فى شئوننا أى 
مسئول من اجلامعة، وهذا ليس فقط باجلامعة 

األملانية ولكن على مستوى الـ١٢ جامعة.
طالبة  خالد،  سلمى  الطالبة  ذلــك  فى  وأيدته 
بالفرقة الثانية بكلية طب، واملدير التنفيذى للجريدة 
بجامعة املنوفية، فقالت: إنه على الرغم من اختالف 
وجود اجلريدة فى جامعات خاصة أو حكومية إال 
أنه توافرت لهم حرية الكتابة والتعبير.وكانت سلمى 
صاحبة دخول الفكرة جلامعة املنوفية فوصلت فكرة 
اجلريدة إليها عن طريق صديقتها باجلامعة األملانية 
الفكرة  بصاحب  االتــصــال  وقـــررت  لها  فتحمست 
«شهير» ونسقت معه إمكانية إصدار اجلريدة بجامعة 
املنوفية ومت التواصل مع الدكتور أحمد سيار، رئيس 
احتاد اجلامعة، حتى وافق على فكرة دخول اجلريدة 
الطلبة  تعريف  بعد  بها  العمل  وبالفعل مت  للجامعة 
باجلامعة على أهدافها والسبب الرئيسى إلصدارها، 
فيعمل بها أكثر من ٤٧ طالبا ولكن شغلها شأون الين» 
ألن الطلبة ترى فى ذلك سهولة وسرعة فى وصول 

املعلومات إليهم.
بكلية  الثالثة  بالفرقة  طالبة  جــودة،  رمي  وأكــدت 

احلقيقى للنجاح حينها.
العاصمة  فى  احلياة  فى  «أفــنــان»  جتربة  وعــن 
وكيف  للّطالبات»  اجلامعية  «املدينة  عن  حتدثت 
مبجرد  بــدأت  و«الغربة»  «الوحدة»  مع  رحلتها  أّن 
تسجيل اإلقامة باملدينة: «عشت األسبوع األول من 
غير أكل، وكنت باحس إن املدينة سجن، واستغربت 
قوى من دخول وخروج البنات من غير خوف.. ومع 
ضيقة  علبة  فى  كنت  إنى  حسيت  الدراسة  بداية 

وخرجت ملجتمع واسع».
«أفنان»  واجهتها  التى  الطريفة  املــواقــف  وعــن 
خالل جتربتها، قالت إّن أكثر ما أثار استغرابها هو 
اختالط الفتيات بالشباب، فعلى الرغم من علمها 
ذلك  جتربة  أن  إّال  العاصمة،  فى  احلياة  بطبيعة 

طب جامعة طنطا ورئيس حترير «إنسايدر» طنطا، 
أن اجلامعة لم تتدخل فى املحتوى املعروض داخل 
اجلريدة، ولكن بالتأكيد لم يتمتعوا بنفس احلرية التى 

متتعت بها «إنسايدر» داخل اجلامعات اخلاصة.
يكتفى طلبة  أال  نهاية حديثه  ومتنى شاهني فى 
ويطلقوا  اجلامعة  فى  تعلموه  مبا  القاهرة  إعــالم 
والصحفى  فاإلعالمى  العنان،  وأفكارهم  لقدراتهم 
أفق  املهنية على مدى اطالعه وسعة  تعتمد حياته 
عالقته  تتوسع  وبالتالى  اتــصــاالتــه  وشبكة  فكره 
أناس  عــن  تبحث  فاملؤسسات  واملجتمع.  بالناس 
مؤهلني ونحن لدينا خريجون كثر لكنهم غير مؤهلني 
البحث عن  مهنة  يختار  فالذى  للسوق  كاف  بشكل 
املتاعب عليه أن يعتمد لها أسلوب حياة وليس فقط 

مهام الوظيفة.
تختلف اجلامعات ولكن املضمون واحد 

اتفقت أغلب اجلامعات التى تصدر فيها اجلريدة 
فى  اختلفت  ولكن  والصياغة  العرض  أسلوب  فى 
القضايا، ففى اجلامعات  التعمق فى بعض  طريقة 
فى  التوسع  فى  احلرية  من  بقدر  متتعت  اخلاصة 

بعض املوضوعات وبخاصة السياسية.
لغتها جتمع  األملانية  «إنسايدر» اجلامعة  فجاءت 

كان يتحدث عن ١٠ أشياء رمبا يغفلها البعض عن 
اجلامعة األملانية.

باب  فــى  تقليدين  غير  أشــخــاص  اخــتــيــار  وّمت 
حــدث. وراءه  طالب  كــل  فكان   «INTERVEWS»

فأجرت الطالبة لبنى حجازى حوارا مع رئيس احتاد 
الطلبة الذى جاء فى عهد الرئيس مرسى، وأجرى 
الطالب إبراهيم أبو السعود مع نورهان كمال، وفى 
حديثها عن مرض ألزهامير وكيفية تصوير اإلعالم 
آالف   ٤ من  بأكثر  صورتهم  به  املصابني  للمرضى 

طريقة فى إصابتهم باملرض.
«NEWS» تكتب بأسلوب  باب  كانت األخبار فى 
وصياغة صحفية رسمية فجاءت به أخبار اجلامعة 
واخلدمات التى تقدمها للطلبة فكتب بيتر سمير عن 
وسائل جديدة ابتكرتها اجلامعة لسداد املصروفات 
قــرار اجلامعة  الــدراســة، وكتب محمد شــوش عن 
عن   ٪٧ بنسبة  اجلــدد  الــطــالب  مصاريف  بــزيــادة 
مصاريف العام املاضى، كما تضم أخبارا خارجية، 
فكتب أحمد خالد عن انضمام مصر لالحتاد الدولى 

لكرة القدم األمريكية.
وقدم الطلبة فى باب Poetry عدة قصائد شعر، 
فكتب بيتر سمير قصيدة «بالعامية املصرية» ويتحدث 

املتداولة،  و«الشبابية»  الفصحى  العربية  اللغة  بني 
فى  املوضوعات  حتديث  ويتّم  اإلجنليزية،  واللغة 
صحفى  بأسلوب  تتم  والكتابة  أسبوع،  كل  الغالب 
صحيح على الرغم من أن أغلبهم لم يدرس قواعد 

الكتابة الصحفية.
أعمدة   COLUMES ــدة:  اجلــري أبـــواب  فكانت 
سواء  للتطوير  رؤية  أو  نقدا  للطلبة حتمل  قصيرة 
داخل اجلامعة أو خارجها ولكن اجلريدة كانت تعلن 
فى نهاية باب األعمدة أنها غير مسئولة عن اآلراء 
املنشورة والتى كتبها أصحاب األعمدة، فهى ال متثل 
أو  العامية  باللغة  بعضها  تكتب  وكانت  اجلــريــدة، 

«الشبابية املتداولة».
شخصيات  عن  يعبر   «FEATUERS» باب  وجاء 
داخــل اجلامعة،  الطلبة  واقــع وجــود  ومــواقــف من 
فكانت  عليهم  وتأثيره  اخلــارجــى  بالواقع  وربطها 
حتمل ملسة إنسانية ملشاعرهم، فكتبت لبنى أبو قورة 
الطلبة من قرارات وسياسات اجلامعة  عن استياء 
خالد  أحمد  وكتب  املقدمة.  اجلامعية  الكتب  جتاه 
عن حادث سرقة سيارة أحد طالبات اجلامعة من 
أمام اجلامعة، وتخلّى إدارة اجلامعة عن مسئولياتها، 
اإلجنليزية  باللغة  موضوعها  دسوقى  سارة  وكتبت 

فيها عن اإلحباط الذى أصاب الناس بعد ما مرت 
به البالد من تغيرات فى الفترة األخيرة، كما نشرت 
نوعا  التى حتمل  باللغة اإلجنليزية  القصائد  بعض 
العامة فكتبت إجنى حسن  التهكم على احلياة  من 
قصيدة بعنوان «SHOUT» تعرض فيه سخطها على 

غياب احلقيقة من مجتمعنا.
وعرضوا خالل باب «SKILS» عدة مناذج أدبية 
 The» أو فنية، فنشرت الطالبة رنا دراز رواية بعنوان
تقدمي  هو  هنا  والغالب   ،«Diary of Anne Frank

موضوعات معاجلة باللغة اإلجنليزية.
كما اهتموا فى باب «SPORTS» بأخبار املنتخب 
اجلامعة  أنشطة  متابعة  إلــى  باإلضافة  القومى، 
الرياضة، فكتب خالد رأفت تقريرا عن فوز اجلامعة 
األملانية ببطولة تنشيط عودة الرياضة، وكتب محمد 
حشيش تقريرا عن تطور منتخب مصر الكروى وبدأ 

يبرز الوضع الذى وصل إليه وكيفية تطويره.
وبالرغم من ثبوت هذا التبويب فى الـ١٢ جامعة، 
فإنه ُوجد اختالف بسيط بينها، فجاءت «إنسايدر» 
اجلامعة األمريكية بتبويب مختلف إلى حد ما وكانت 
تركز أخبار اجلامعة على متابعة أخبار املظاهرات 
فقط كما تعتمد بشكل كبير على مقاالت الرأى فهى 
بشكل  واعتمدوا  حرية.  بكل  الطلبة  فكر  عن  تعبر 
كبير على االقتباس من املصادر ال حتريرها وكانت 
بأسلوب  كبير  بشكل  كاتبها  آراء  تعبر عن  املقاالت 

شبابى.
أما عن رأى الطلبة فيما تقدمه «إنسايدر» على 
مستوى الـ١٢ جامعة، قال عبده عبد السالم، طالب: 
أخبار  ملعرفة  وعيوننا  آذانــنــا  هــى  «إنــســايــدر»  إن 
اجلامعة، فهى صوتنا ومصدرنا املوثوق فنحن نعمل 
نصر،  زيــاد  وقــال  هنا.  الطالبية  الصحافة  تاريخ 
طالب بجامعة طنطا: «إنسايدر» هى الطالب. ورأى 
«إنسايدر»  إنه من خالل  عبد اهللا منصور، طالب، 
التغير  «فهى  بوضوح  اخلارجى  العالم  فهم  ميكننا 

الذى نريده لنرى العالم بأعيننا».

جامعة القاهرة (دفعة ٢٠١٣م)، أثناء تغطيتها إحدى 
«أفنان» كيف  تروى  ٢٠١٤م.  التظاهرات خالل عام 
أن أكثر ما أثار استياءها «تزييف اإلعالم حلقيقة 
الصحفيني  مـــحـــاوالت  بـــأن  وشــعــورهــا  ــهــا»  وفــات
املتدربني إيصال رسالة للجمهور ما هى «إّال أكذوبة، 
الشباب، وحتّرف  الصحفيني  الصحف تستغل  ألن 
زوايا  على  للتركيز  امليدانيني  املحررين  صياغة 
بعينها، وتخفى حقائق أخرى يضحى املحرر بروحه 
لنقلها». وهذه الواقعة هى ما دفعت «أفنان» للتخلّى 

عن احللم الذى متردت من أجله على عائلتها.
حاليا، تركز «أفنان» على إنهاء دراستها لتعود إلى 
اجلديد  حلمها  وتؤسس  أسيوط  مبحافظة  بلدتها 
جناح  ومبجرد  أنها  وذكــر  كشرى»  «محل  بافتتاح 
املشروع، ستعود إلى القاهرة للحصول على درجة 
املاجستير فى «علم النفس» لتربط بني تخصصى 
«علم النفس» و«اإلعالم». واختتمت «أفنان» حديثها 
وجهها:  على  بابتسامة  قائلة  اجلامعة»  مع «صوت 
«رغم إن حلمى اتغير، بس، أنا فخورة بتفوقى فى 
الدراسة حلد دلوقتى، وإنى قدرت أخرج من عزلتى 
حاجة  وأهم  جريئة  وبقيت  كتير  صداقات  وأعمل 
إنى امتسكت بقيمى ومبادئى ورجعت أحلم تانى». 
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كتبت- هند عبداملنجى:
للمطرب  العنوان هو مقطع من أغنية  هذا 
«ع  عنوان  حملت  التى  منــرة  حمزة  املصرى 
القهوة»، جسدت املعنى احلقيقى الذى أنشئت 
احلارة  أهل  جتمع  فكانت  القهوة،  أجله  من 
فرحهم  وقت  والهامة  السعيدة  املناسبات  فى 
وعبد  كلثوم  أم  وسهرات حفالت  األعياد  فى 
 ،١٩٦٧ نكسة  فــى  وجمعتهم  حــافــظ،  احلليم 
وخوفهم،  أحزانهم  فتقاسموا   ١٩٧٣ وحــرب 
حتى أصبحت أى محنة متر عليهم يثقون أنها 

لن تكسرهم.
الناس  لتحدث  االجتماعية  احلاجة  دعت 
احلياة،  هــمــوم  مــن  واخلــــروج  بعضهم،  مــع 
والفضفضة للجوء الناس لوسيلة جتمعهم ومن 
جديدة  وأفكار  ثقافات  على  يتعرفون  خاللها 
حتى  يجمعهم  مكان  عــن  فبحثوا  ويلعبون، 

وصلوا إلى املقهى أو ما نسميه «القهوة».
حتى  نشأتها  بداية  منذ  املقاهى  واختلفت 
زبائنها،  طبيعة  فى  أو  شكلها  فى  سواء  اآلن 
فى  دلني  إدوار  اإلجنليزى  املستشرق  ويذكر 
ظهور  أول  أن  املــحــدثــون»  «املــصــريــون  كتابه 
القرن  منتصف  فى  كان  مصر  فى  لـ«املقهى» 
صغيرة  غرفة  عن  عبارة  وكــان  عشر  التاسع 
ذات واجهة خشبية على شكل عقود تقوم على 
عليها  ويتردد  املدخل  عدا  ما  الواجهة  طول 
بهم  وتزدحم  والتجار  السفلى  الطبقة  أفراد 

عصرا ومساء وخاصة فى األعياد الدينية..
ووصفها من الداخل الكاتب جمال حمدان 
فــى كــتــابــه «وصـــف مــصــر»، بــأنــهــا كــانــت ال 
حتتوى على أثاث وليس بها مرايا أو ديكورات 
داخلية أو خارجية وال يوجد بها سوى «دكك» 
من  نوعا  تشكل  التى  اخلشبية  املقاعد  وهى 
ثم  املبنى.  جــدران  بطول  الــدائــريــة  املقاعد 
«املقهى»  تصميم  أن  كيف  «حــمــدان»  يوضح 
مفتوح  فسيح  مكان  عن  عبارة  فأصبح  تطور 
عن  عبارة  وهى  «النصبة»  تتوسطه  ــواب  األب
لوازم  عليه  توضع  األرض  عن  مرتفع  مكان 
والشيش  ـــــواب  واألك ــك»  ــكــن «ال ــات  ــشــروب امل
املشتعل،  والفحم  املعسل»،  «وعــاء  واحلجر 
و«السناقر» وهى تشبه غالية املياه، واألباريق 
جانب  إلى  الكبير،  البراد  ويشبه  و«البكرج» 

الكراسى والتربيزات ووسائل التسلية.
أصبحت «املقاهى» تضم أنواعا من الفنون 

شاعر  يرويها  كــان  التى  الشعبية»  كـ«السير 
الربابة، والرقص والغناء، وألعاب خيال الظل، 
وفنون األدب التى كانت تقدم بأسلوب زجلى، 
«القافية» وهى عبارة  يتم تقدمي فن  كما كان 
يتميزان  شخصني  بــني  كالمية  مــبــاراة  عــن 
اللسان  وطالقة  البديهة  وسرعة  الظل  بخفة 
والقفشة الساخرة، فيقول األول كالما الذعا 
فى وصف الثانى، فيرد عليه بكلمة «إشمعنى»، 

فيرد عليه األول بكالم ساخر.
وهناك مقاٍه ُسميت وفقا لنشاطها أو نوعية 
األزهر،  بــشــارع  «أفــنــديــة»  كمقهى  زبائنها، 
البيضاء  الياقات  أصحاب  يرتاده  كان  الذى 
واملشايخ، ومقهى «البورصة»  الذى كان خاصا 
بالتجار واملضاربني فى بورصة القطن وكانت 
تدار فيها حركة األموال واألسهم. كما كانت 
كمقهى  أصحابها  أسماء  حتمل  مقاٍه  هناك 
«يَّنى»،  ومقهى  «ريش»،  ومقهى  «الفيشاوى»، 

ومقهى «عبداهللا».
احلياة  فى  مهما  دورا  املقاهى  لعبت  كما 
«متاتيا»،  مقهى  فهناك  والوطنية،  السياسية 
بني  تاريخيا  اإلطـــالق  على  األشــهــر  ويعتبر 
صنعت  بأسماء  الرتــبــاطــه  الــقــاهــرة  مقاهى 
جمال  أمــثــال  العربى  والــوطــن  مصر  تــاريــخ 
وسامى  الندمي،  اهللا  وعبد  األفغانى،  الدين 
البارودى، وسعد زغلول وغيرهم. وكان مقهى 
«جروبى» مبيدان طلعت حرب ملتقى لألدباء 
فى  تعلموا  الذين  والتكنوقراط  والسياسيني 
أوروبا وتشربوا مبادئ الدميقراطية الليبرالية 
وحرب   ،١٩٧٦ ونــكــســة   ١٩٥٢ ــورة  ــث ب مــــرورا 
٢٥ يناير وجتمع  ثــورة  ١٩٧٣، وصــوال ألحــداث 
و«التكعيبة»،  «البورصة»،  مقهى  على  الشباب 

و«السنترال». و«الفيشاوى»، 
وتطور شكل املقاهى مبرور الزمان، فحلت 
كراسى اخلشب واخلوص املجدول واخليزران 
ــد مــحــل الـــدكـــك،  ــاجلــل ــكــســو ب والـــكـــنـــب امل
وبدأ  املصباح،  بغاز  تضاء  التى  والفوانيس 
القهاوى،  تغزو  املسلية  واأللــعــاب  (التنباك) 
األدوات  محل  والكريستال  الصينى  حل  كما 
مطلع  فى  تطورت  حتى  والفخار  النحاسية 
شوب،  الكافيه  إلى  والعشرين  احلادى  القرن 
التكنولوجيا  الوسائل  ودخلت  كافيه،  والنت 
احلديثة فيها من تليفزيون وكمبيوتر وإنترنت 

حتى أصبحت وسائل جذب للناس.

وحمدى  الــســالم  عبد  أحمد  حتقيق- 
أحمد وهشام أحمد:

و«صلصة»  الــبــســتــان»  و«زهــــرة  ــبــورصــة»  «ال
و«زيزو» هى كلمات ال يعرف مدلولها سوى من 
عاصروا الّنضال ضد السلطة احلاكمة فى مصر 
لسنوات طويلة وصوال إلى ثورة يناير وما تالها. 
وسط  منطقة  مقاهى  أشهر  بعض  أسماء  هذه 
ساحات  مثلت  والتى  املصرية،  بالعاصمة  البلد 
ملناقشة  النشطاء  وجتمع  السياسى  للملتقى 
«بيته  يعتبرها  بعضهم  إن  حتى  العام،  الشأن 

متنفسا  املقاهى  أصبحت  الثانى». 
ضد  املعارضة  تنامى  مع  للمناقشة 
نظام مبارك. ولطاملا كان املوجودون 
عــلــى هـــذه املــقــاهــى مـــهـــددون من 
ــب احلـــمـــالت األمــنــيــة، ومن  جــان
«املخبرين» و«األمنجّية» -كما يطلق 
فى  املنتشرين  الــنــشــطــاء-  عليهم 
املكان، إّال أن ذلك لم مينع أو يقلل 

من التجّمعات.
«صـــوت اجلــامــعــة» حــاولــت نقل 
وأصحاب  الشباب  جتربة  تفاصيل 
األمنية  الــتــهــديــدات  مــع  املــقــاهــى 
مقاهى  ارتياد  على  تأثيرها  ومدى 

وسط البلد.
فــى الــبــدايــة، أوضـــح نـــادر نبيل 
أنه  مــصــر»،  ثــوار  «عــضــو مبنظمة 
املقاهى  أصبحت  يناير  ثــورة  «بعد 
لعقد  ومــكــانــا  لـــلـــثـــوار،  مــتــنــفــســا 
اجتماعات لتنظيم الصفوف الثورية 
حيث لم يتوفر لدينا التمويل الالزم 
لذا  مقر،  توفير  أو  حــزب  إلنــشــاء 
وتابع  البلد».  وسط  ملقاهى  جلأنا 
يونيه   ٣٠ أحـــداث  بعد  «لــكــن  نبيل 
كنا  -ونحن  اإلخــوان  أسقطت  التى 

القبضة  زادت  التظاهرات-  لهذه  داعما  جزءا 
على  وسيطرت  البالد،  حتكم  التى  العسكرية 
والنشطاء  الـــثـــوار  درب  وانــتــهــجــت  املــقــاهــى 
السياسيني». وحكى نبيل شهادته عن املضايقات 
األمنية، مشيرا إلى غلق مقهى «البورصة» أكثر 
من مّرة، واعتقال عدد من أعضاء حركة ٦ أبريل 
على  القبض  إلقاء  وكذلك  فيه،  جتمعهم  وقت 
ديــاب» بعد أحــداث ماسبيرو من قهوة  «إســالم 
«زيزو» مبيدان «عبد املنعم رياض» على يد قوات 
عضو  زكى»  «إسالم  وكذلك  والشرطة،  اجليش 
أثناء  اعتقاله  ّمت  الذى  القوية،  فى حزب مصر 
تواجده بـ«مقهى الصحافة». وأضاف «نبيل»: «لم 
تعد املقاهى مالذا، فأصحاب املقاهى يرفضون 

املناقشات فضال عن التربصات األمنية».
أحد  صاحب  «م.ف»  قال  ذاته،  السياق  وفى 
وزارة  إن  البلد  الشهيرة مبنطقة وسط  املقاهى 
املوجودة  املقاهى  مع  تتعامل  أصبحت  الداخلية 
وصل  شديد  بتعسف  البلد  وســط  منطقة  فى 

إلى حد غلق املقاهى بشكل فج، على حد قوله. 
وأضاف أنه أحد شباب الثورة وأنه معروف لدى 
القبض  ألقت  أنها  إلى  مشيرا  الداخلية،  وزارة 
عليه أكثر من مرة ولفقت له فى اآلونة األخيرة 
«زواج  وأخــرى  خمور»  «قضية  منها  كثيرة  تهما 
السلطة  ممثل  على  «االعــتــداء  وثالثة  املثليني» 
أى  يفعل  لم  أنه  الفلسطينية فى مصر»، مؤكدا 
شىء من ذلك كله. مشيرا إلى عدة أحداث شهد 
الذكرى  ففى  األمنية،  املضايقات  تعكس  عليها 
األمن  قــام  محمود»  «محمد  ألحــداث  األخــيــرة 
بتفتيش الشباب الذين كانوا جالسني 
وطالبهم  يــديــره  الـــذى  املقهى  على 
الشخصية  البطاقات  على  باالطالع 
الفتيات. كما  إلى تفتيش  لهم إضافة 
على  متــارس  الداخلية  أن  إلى  أشــار 
الثورة  وشباب  السياسيني  النشطاء 
أقصى درجات العنف قائال: «لو عليهم 
ويحطوهم  كلهم  الثوار  يلموا  عاوزين 
بسبب  أنــه  إلــى  الفتا  السجون»،  فى 
املقاهى  اإلقبال على  بدأ  العنف  هذا 
قائال:  التالشى،  لدرجة  بشدة  يقل 
«الثوار فهموا القضية ورجليهم بدأت 
تقل على القهوة وبقوا مش زى األول 
مليانة  القهوة  كانت  األول  خالص.. 
وبره القهوة وع الرصيف لكن دلوقتى 
احلكومة  على  باللّوم  وألقى  مفيش». 
نفسها  تــطــويــر  تــســتــطــيــع  ال  ألنــهــا 
وتسمع  الشباب  على  وتنفتح  وأدائها 
تعمل  عـــاوزة  «احلــكــومــة  قــائــال:  لهم 
البلد حيطان وطوب من غير شعب».

 أّما هشام فوده عضو «االشتراكيني 
الثوريني» فيقول: «فى الوقت احلالى 
الرقابة األمنية أكثر حدة من ذى قبل، 
وسط  منطقة  احلكومة  اتخذت  وقد 
منطقة  باعتبارها  املواطنني  ملراقبة  مكانا  البلد 
حيوية عسكريا، ويتجمع فيها رموز السياسة من 
يسمح  ال  الدولة  تفعله  فما  التيارات،  مختلف 
لهم  الدولة وال يسمح  التحدث عن سياسة  لهم 

التعبير عن آرائهم السياسية».
اهللا سمير»  «عبد  يرى  اآلخر،  اجلانب  وعلى 
-من جتنيد  األمــر  هذا  أن  الثورة  احتــاد  عضو 
مخبرين- «طبيعى جدا» و«يحدث فى أى دولة» 
الفرد  وليس مقصورا على مصر، قائال: «طاملا 
مّنا يجلس فى املقهى لتناول مشروبه، فال غبار 
عليه فى ذلك.. ولكن جتلس لتسب وتهني رموز 
الدولة فالبد أن تأخذ عقابك، فوجود املخبرين 
أمـــر البـــد مــنــه؛ فــقــد جتــد بــعــض األشخاص 
فى  معني  مكان  تفجير  على  لالتفاق  يتجمعون 
يضمن  ما  هو  املخبرين  هــؤالء  فوجود  الدولة 
مستطردا:  الــّدولــة».  ألجهزة  الرسالة  إيصال 
إذا  املخبرين  هــؤالء  عن  احلــق  يسقط  لكن  «و 

مارسوا القمع، أو قاموا بتوجيه تهم ملفقة».
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ساحات 
مقصد الفتياتثقافية وسياسية

ناس قاعدة تدوق طعم الوطن
من ساحة نقاش إلى مصيدة للشباب

َع القهوة مقاهى وسط البلد

صاحب 
مقهى: 

الحكومة 
عاوزة 

تعمل البلد 
حيطان 

وطوب من 
غري شعب!

«البورصة» و«زهرة البستان» و«صلصة» و«زيزو».. 
مقاٍه شكلت الحياة السياسية واالجتامعية ىف مرص

كتبت-حسناء محمد 
يلجأ الشباب للمقاهى للترفيه والترويح عن أنفسهم ولقاء أصدقائهم 

إلى أن أصبحت بالنسبة إليهم مبثابة اإلدمان، حيث يفضل الكثير منهم الذهاب 
إليها بدال من املكوث فى منازلهم وقضاء الوقت مع أسرهم.

االجتماع،  أستاذ علم  الدكتورة سامية خضر،  اإلطار أوضحت  وفى هذا 
األسرة،  تضعها  التى  القيود  من  التخلص  وأهمها  العادة  هذه  أسباب 

وكذلك رغبتهم فى لقاء أصدقائهم واملناقشة فى أمور تخصهم بعيدا 
رغبتهم  جانب  إلى  أكبر،  بشكل  حريتهم  على  ليكونوا  البيت  عن 
املقاهى  أن أصبحت  إلى  اإلنترنت دون قيود،  فى تصفح مواقع 
األماكن األساسية للقاء حتى إذا رغب شخص فى مقابلة احد 

أقاربه يفضل لقاءه على املقهى.
لتقدمي مواهبهم من  أنها وسيلة  املقاهى  الشباب فى  فيرى 
غناء وعزف، أو إلقاء الشعر والزجل، ومنهم من يجدها املكان 
املناسب ليطلق خلياله العنان ليؤلف قصة أو رواية مثلما جند 
فى املقاهى الثقافية. وتطور األمر إلى أن أصبح املقهى يحمل 
أنفسهم  على  السياسيون  الشباب  أطلقها  وظيفة  طياته  فى 
وهى «جنراالت املقاهى» والذين وصفتهم الدكتورة هالة حماد، 

النفسى، باجلهل حيث يصدرون أحكاما دون  الطب  استشارى 
أن يكون لهم دور فى املجتمع سوى التقييم دون الفهم والوعى 
بحقائق األمور، فهم فقط يبدون آراءهم دون أسس علمية أو 

رؤية صحيحة للمواقف.

عبد  وهاجر  محمد  وحسناء  حسني  والء  حتقيق- 
الرحمن:

املتناسق»  اجلسم  املكياج،  البشرة،  الشعر،  تسريحة  «األزياء، 
تلك هى اهتمامات الفتيات التى عهدناها على مر السنني حتى 
الفترة  خالل  ولكن  بهن،  الصلة  وثيقة  الكلمات  هذه  أصبحت 
جلوس  وهى  قبل  من  معروفة  تكن  لم  ظاهرة  انتشرت  األخيرة 
الفتيات على املقاهى باإلضافة إلى تدخينهن األرجيلة «الشيشة» 
على مرأى اجلميع متحررات بذلك من كل قيم وتقاليد املجتمع 

خصوصا بعد ظهور الكافيهات احلديثة.
وأصبحت «الشيشة» لدى الفتيات نوعا من التسلية والترفيه 
عن النفس، وال يختلف هذا األمر بني الفتيات محجبات كن أو 
غير محجبات، حيث إن التدخني ال يرتبط باألخالق واحلجاب 
ال  فاحلجاب  الشيشة»  وتدخن  «محجبة  أحمد  إسراء  ترى  كما 
آخر،  إلــى  حني  من  وتتناولها  الشيشة  حتب  أنها  مع  يتعارض 
تشربها  البنات  ممكن  للرجالة  بس  مش  «الشيشة  وأضــافــت: 
عادى ودى حرية شخصية، لكن بصراحة أنا بشربها بدون علم 

والدى».
وإذا تطرقنا إلى نظرة املجتمع إلى الفتيات الالتى يجلسن 

هناك  أن  جنــد  منهن  الشيشة  يدخن  مــن  ــى  وإل املقاهى  على 
اختالفا فى اآلراء حول هذا األمر؛ حيث يرى أحمد عبدالعليم، 
طالب، أن جلوس الفتيات على املقاهى يحكمه عدة أشياء مثال 
«هى قاعدة فى أنهى مكان وبتعمل إيه»، وقال عماد على، طالب: 
بتروحه ومافيش  بتكون محترمة فى أى مكان  «البنت املحترمة 
ولو  بلدى  قهوة  محترم مش  لو  كافيه  فى  تقعد  البنت  أن  مانع 

شيشت دى حرية شخصية».
ال  أنه  الفيشاوى»  قهوة  «مدير  يرى  ذلك  من  النقيض  وعلى 
يصح للفتاة أن تدخن الشيشة فهذا يعد انحرافا وال يتفق ذلك 
مع األخالق الطيبة، وأكد إبراهيم عبد املنعم، موظف، أن جلوس 
الفتيات على املقاهى وتدخينهن الشيشة يفقدهن صفة احلياء 
التى تزينهن فى حني أن الفتيات ال يفكرن فى األمر بهذا الشكل، 
هذه  أن  االجتماع،  علم  أستاذ  خضر  سامية  الدكتورة  وتؤكد 
الظاهرة كارثة على املجتمع بكل املقاييس ألنها تؤثر على مظهر 
املستقبل،  وأما فى  أنها ستكون زوجة  املفترض  التى من  الفتاة 
تربيتهم  وكيف ستحسن  ذلك،  بعد  قدوة ألطفالها  تكون  فكيف 
وهى تفعل مثل هذه األفعال؟ فهى بذلك ال تضر نفسها فقط بل 

تضر من حولها بشكل خاص ومجتمعها بشكل عام.
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نشر موقع »دويتشه فيله« األملانى فى 
وقائع  يرصد  تقريًرا  العربية  نسخته 
وأوروبا  أمريكا  من  مراهقات  انضمام 
إلى »داعش«. املراهقات الالتى راودهّن 
واجهن  سوريا  إلى  بالسفر  احللم  هذا 
البعض  إن  حتى  العوائق،  من  العديد 
مّت  أن  بعد  جتربتهّن  تكتمل  لم  منهّن 

القبض عليهّن قبل الوصول.
ويذكر التقرير أنه فى واقعة، وصفها 
املراهقات  ت��اري��خ  ف��ى  األغ���رب  بأنها 
األملانية  الشرطة  ألقت  األمريكيات، 
ثالث  على  القبض  فرانكفورت  مبطار 
سوريا  إل��ى  طريقهن  ف��ى  ك��ن  فتيات 
لالنضمام إلى »تنظيم الدولة اإلسالمية« 
وأعادتهن  ب�»داعش«  إعالميا  املعروف 

الشرطة إلى الواليات املتحدة.
تراوحت  ال��الت��ى  امل��راه��ق��ات  ح��ل��م 
بالوصول  وال���17  ال���15  بني  أعمارهن 
أخريات  فتيات  لكن  فشل،  سوريا  إلى 
من أوروبا وأمريكا جنحن فى الوصول 
التنظيم،  إل��ى  واالنضمام  سوريا  إل��ى 
طالبة  اختفاء  أثار  أشهر  بضعة  فمنذ 
احلدود  على  كونستانس  مدينة  م��ن 
املجتمع  دهشة  السويسرية  األمل��ان��ي��ة 
األملانى، بعدما هربت إلى تركيا ومنها 
تدريب  معسكر  إلى  لتنضم  إلى سوريا 

ل�»داعش«.
ونشر التقرير ما رصدته الباحثة فى 
لندن  فى  كينج  بكلية  اإلره��اب  ش��ؤون 
كاثرين براون أّن عدد النساء األوروبيات 
»داعش«  صفوف  إل��ى  انضممن  مم��ن 
التقرير  كتابة  تاريخ  حتى  ل�200  وصل 
عدد  أن  ورغ���م  2014م،  نوفمبر  ف��ى 
النساء امللتحقات بصفوف »داعش« ما 
زال ضئيال مقارنة بعدد الرجال، لكنه 

فى ازدياد مستمر.
لبوركهارد  تصريًحا  التقرير  وتضمن 
فراير، رئيس هيئة حماية الدستور فى 
بأملانيا،  وستفاليا  الراين  شمال  والي��ة 
ف��ت��اة س��اف��رن من  ف��ي��ه أن 25  ي��ذك��ر 
بني  ما  تتراوح  أعمارهن  وأن  الوالية، 
وأغلبهن من عائالت مهاجرة  16 و20 
الفتيات  أن  فراير  وأضاف  أملانيا.  إلى 
وجهتهن  إيجاد  على  القدرة  ينقصهن 
فى احلياة ويفتقدن إلى االعتراف بهن 
فى املجتمع، وهى أسباب مشتركة بني 
فيما  يتطرفون  الذين  والنساء  الرجال 
يتمنون  أنهم  امل��س��ؤول،  ويضيف  بعد. 
االب��ت��ع��اد ع��ن أس��ره��م وال��ت��م��رد على 

أوضاعهم.
ويصف فراير الوضع قائاًل إنه توجد 
فيها  النساء  الفردية  احل���االت  بعض 
يتمتعن بحرية أكبر فى ممارسة شعائر 
وارت��داء احلجاب فى  الدين اإلسالمى 
دوًرا  الرومانسية  تلعب  بينما  سوريا، 
سيتزوجن  أن��ه��ن  ي��ت��ص��ورن  إذ  ك��ب��ي��ًرا، 
أسوًدا و»شهداء املستقبل«، كما أن كثيرا 
من الفتيات ممن انضممن إلى »داعش« 
مت استقطابهن عند طريق اإلنترنت من 
وشبكات  واملدونات  الفيديوهات  خالل 
ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ى، ال��ت��ى تعرض 
احلياة  عن  نصائح  التنظيم  نساء  فيها 

امللتزمة، ودعايات لصالح التنظيم.
فراير  ل��س��ان  على  التقرير  ويشير 
إلى أّن النساء ال يشاركن فى العمليات 
ولتقدمي  للحراسة  فن  يوظَّ بل  املسلحة، 
منهن  كثيرا  أن  و  الرجال،  إلى  الدعم 
يشعرن بعد الوصول أنهن يتم التضييق 
قد  حينها  ي��ك��ون  األوان  لكن  عليهن، 
ف���ات. ون��ق��ل��ت وس��ائ��ل اإلع����الم، قول 
ل�»داعش«،  انضمتا  النمسا  من  فتاتني 
ألصدقائهن بأنهما ال تستطيعان حتمل 
إراقة الدماء، بعد أن مكثن مع التنظيم 

6 أشهر وتزوجن من مقاتلني.

أوروبيات إلى »داعش«
املغامرة والتمرد وراء انضمام 

استطالع طالب اجلامعات: 50% يحّملون تقرير »دويتشه فيله«:
اجلماعات اإلرهابية مسئولية التفجيرات

أجرى االستطالع- رباب حمدى وبسنت أمال وجيرمني خيرت وآية جمال:
نتيجة  واخل��وف  بالقلق  الشعور  اجلامعات  ط��الب  من  الكثير  انتاب 
حوادث االنفجارات التى حتدث فى اجلامعات املصرية فى الفترة األخيرة، 
لذلك أجرت »صوت اجلامعة« استطالع رأى على 100 من طالب جامعتى 
تكرار هذه  بعد  ملعرفة شعورهم  التفجيرات،  القاهرة وعني شمس حول 
احلوادث والتعرف على مدى متابعة الطالب لألخبار وما أكثر الوسائل 
التى يتابعون من خاللها األحداث ومعرفة رأيهم حول التغطية اإلعالمية.

 40 الذكور  الطالب  عدد  ل  فشكَّ واإلن��اث  الذكور  بني  العينة  وتوزعت 
الغالبية من الطالب ليس  بلغن 60 طالبة، وكانت  الطالبات  بينما  طالبا 
يشاهدون  الطالب  من   %65 نسبة  فوجدنا  معني.  سياسى  توجه  لديهم 
منهم   %45 نسبة  وكانت  دورى،  بشكل  محدثة  به  األخبار  وأن  اإلنترنت 
بنسبة  التغطية اإلخبارية جيده  أن  يوميا وكانوا يرون  يشاهدون األخبار 
التى  اإلرهابية  احل��وادث  أن  الطالب  الكبرى من  النسبة  ترى  كما   ،%50
حتدث فى مصر مؤخًرا تقع مسئوليتها على اجلماعات اإلرهابية وتليها 
أطراف خارجية، واملعارضة ثم احلكومة، وترى نسبة 38% أن التفجيرات 
اإلرهابية التى حتدث فى اجلامعات تهدف إلى تشويه املعارضة الطالبية.

وتوضح الرسومات التالية نتائج االستطالع.

أكثر الوسائل التى يتعرض لها طالب اجلامعات 
للحصول على األخبار حول األحداث املختلفة

رأى الطالب فى التغطية اإلعالمية 

آراء الطالب ألهداف التفجيرات التى حتدث 

معدل تعرض طالب اجلامعات لوسائل اإلعالم 
ملتابعة األخبار

تقييم الطالب لإلجراءات األمنية 
التى تتخذها قوات األمن باجلامعات 

أسباب تفضيالت الطالب
لوسيلة إعالمية على أخرى

رأى الطالب فى املسئول عن  حوادث التفجيرات

هل تؤثر احلوادث على شعور الطالب 
باألمان داخل اجلامعة 
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 كتبت- هند عبداملنجى:
كــومــيــدى «على  ــانــد أب  الــفــنــان واالســت أطــلــق 
االجتماعى  التواصل  شبكات  عبر  حملة  قنديل» 
احلكومة  من  كال  فيها  يطالب  أسابيع  عــدة  منذ 
والرئيس عبدالفتاح السيسى باالستجابة ملشروعه 
«عايز مسرح». وتقوم فكرته على أن تعطيه الدولة 
مسرًحا ملدة ثالث سنوات يكون فيها مسئوًال عنه 
الفنانني عدة  من  ومجموعة  ويقدم من خالله هو 
عروض فنية وثقافية. وال يشترط أن يكون املسرح 
حتى  مسرح  أى  يريدون  فهم  جــديــًدا،  أو  مجهًزا 
لتطويره،  جيدة  خّطة  فلديهم  مهجوًرا  كــان  ولــو 
املسرح  خشبة  على  عـــروض  عــدة  تــقــدمي  تشمل 

لفرق  ــات  ــرجــان ــه م تــتــضــمــن 
للجامعات،  املـــســـرح 

ومــــــهــــــرجــــــانــــــات 
الواحد،  للشخص 

ومـــســـرحـــيـــات 
الــديــو درامـــا، 
ومــــــــســــــــرح 
الـــــطـــــفـــــل، 
ومــــــــســــــــرح 
ــــــس،  عــــــرائ
وحـــــــفـــــــالت 

استاند أب 
 ، ميدى كو
ت  حفال و
 ، ئية غنا

ونـــــــــــدوات 

فرص عمل لعدد ضخم من العمال واحلرفيني فى 
والشراء  البيع  حركة  وتنشيط  التشطيب،  مراحل 
فى سوق خامات البناء فى جميع مراحل الصيانة، 

مغلقة  مسارح  من  جيد  دخــل  وتوفير 
وخلق  للدولة،  بعائد  تأتى  ال  بالفعل 
الـــعـــرب حلضور  لــلــســائــحــني  مـــنـــارة 
وقيمة،  مــبــهــجــة  مــســرحــيــة  عــــروض 
وتنظيم مهرجانات لكل فرق اجلامعات 
املصرية، وفرق املسرح املستقلة، وفرق 
إلى  بالفعل  انضمت  الــتــى  الكنائس 

احلملة.
احلملة  فــكــرة  أّن  بــالــّذكــر  اجلــديــر 
أب  «االستاند  أحد عروض  من  جاءت 
التى أقامها قنديل وقرر فى  كوميدى» 
احلضور  على  يطرح سؤاال  أن  نهايتها 
عّما سيفعله كّل منهم إذا أصبح رئيًسا 
اإلجابات  توالت  وبعدها  للجمهورّية، 
وتطوير  املعتقلني،  عن  اإلفــراج  بني  ما 
قال  حتى  وغيرها،  التعليم،  منظومة 
يا  مسرح  «هاديلك  احلضور  أحــد  له 
فى  يفكر  قنديل  بــدأ  وبعدها  عــلــى». 
خطة  لها  ويضع  الفكرة،  تطوير  كيفية 
على  بعرضها  بعدها  وقـــام  منظمة، 
عبر  وناشد  «فيسبوك»،  على  صفحته 
شخص  كل  «#عايز_مسرح»  هاشتاج 

ال يرضى عن حالة الركود واإلهمال التى أصابت 
تصل  حتى  الدعم  له  يقّدم  أن  مصر  فى  املسرح 

رسالته لرئيس اجلمهورية.
اجلمهور  مــن  كبير  عـــدد  اســتــجــاب  وبــالــفــعــل، 
الهاشتاج،  لفكرة  التواصل  مواقع  عبر  والفنانني 
الدولة  تعطيهم  أن  فــى  الشباب  أحقية  مؤكدين 
مسرًحا يعرضون من خالله موهبتهم. وكان ممن 
الفنان  الفنانني:  مــن  للحملة  دعمهم  أعلنوا 
والشاعر  فواز  صبرى  والفنان  ماجد  هشام 
والفنانة  ــدل  ــع ال د.مـــدحـــت  واإلعـــالمـــى 
حــنــان مــاضــى والــشــاعــر مــايــكــل عادل 
والشاعر مصطفى  رمزى  عمرو  والفنان 
والفنان  كراوية  فيروز  والفنانة  إبراهيم 
ــد وعـــالء  ــد مــجــدى وهـــالـــة وحــي أحــم

كتب،  توقيع  وحفالت  ثقافية،  وأمسيات  شعرية 
وورش تعليم فنون مختلفة. 

القاهرة  شــوارع  تلف  احلملة  أخــذت  أن  وبعد 
باحثة بني مسارحها املهجورة وتصورها وتعرض ما 
بها من إهمال وخراب، وتدرس اإلمكانية لتطويره 
وحتديد  للعروض  جــاهــزا  يــكــون  حتى  وجتــديــده 
دعًما  تقبل  ال  أنها  معلنة  املطلوبة،  املادية  التكلفة 
ماديا من أى جهة خارجية فهو مشروع ذاتى قومى. 
وأعلن قنديل خالل املؤمتر الصحفى األول للحملة 
فى  باألزهر  الثقافى  بع  الرَّ مبركز  عقده  ّمت  الذى 
املسرح  أّن  املاضى،  نوفمبر  من  والعشرين  الرابع 
الذى وقع عليه االختيار إلقامة العرض هو مسرح 
رأت  حيث  بالدّراسة،  احللبى  مبيدان  «الفردوس» 
تصورهم.  لتحقيق  مكان  أنسب  ــه  أّن احلملة 
وّمت خالل املؤمتر الصحفى عرض مقاطع 
واخلراب  التهالك  تُظهر  وصور  فيديو 

الذى حل باملسرح.
املؤمتر  خــــالل  قــنــديــل  وأوضــــــح 
أّنه ال يسعى من وراء هذا  الّصحفى 
ولكّنه  شخصّية،  ملصلحة  املــشــروع 
يــقــدم مــن خــاللــه رسالة  أن  يــريــد 
املصرى  املــســرح  يرجع  حتى  فنّية 
لقّمة مجده مّرة أخرى، خاصة بعد 
وصول املسرح حلالة من الركود فى 
الفترة األخيرة. وأشار قنديل إلى أن 
املواهب  إخــراج  هى  احلملة  أهــداف 
الضوء  وتسليط  ودعمها،  املصرية 
وإحياء  املواهب،  من  هائل  عدد  على 
املسارح  واستغالل  املسرحية،  احلركة 
املـــــغـــــلـــــقـــــة، 
وتــــوفــــيــــر 

«الّربع  ومركز  املسرح»  «كمبوشة  مؤسسى  عــادل 
للحملة،  األول  املؤمتر  استضاف  الــذى  الثقافى» 
عدد  احلملة  دعــم  كما  مستقلة.  فــرق  ومجموعة 
من الشباب الذين قاموا بنشر صورهم 
مكتوبا  الفــتــة  حــامــلــني  الــشــخــصــيــة 
مسرح»،  «عــايــز  احلملة  شــعــار  عليها 
الصور  هــذه  نشر  بإعادة  قنديل  وقــام 
كلية  كــورال  قام  كذلك،  صفحته.  على 
اآلداب جامعة عني شمس بنشر فيديو 
الدولة  مطالبني  «يوتيوب»  موقع  عبر 
ألنه -على حد  قنديل مسرًحا  بإعطاء 
تعبيرهم- «جدير بقيادته». ويقّدر عدد 
على  الرسمية  قنديل  لصفحة  املتابعني 
«فيسبوك»  االجتماعى  التواصل  موقع 

بـ١١٤ ألف شخص. 
«الهاشتاج»،  على  األمر  يقتصر  ولم 
بــل أنــتــج قــنــديــل عــدة مــقــاطــع فيديو 
ساخرة ونشرها عبر حسابه الشخصى 
والتى وّجه  و«يوتيوب»  على «فيسبوك» 
من خاللها رسائل للحكومة حلثها على 
رسائله  فى  معتمًدا  لطلبه  االستجابة 
ومتثيل  املهجورة،  للمسارح  صور  على 
عدة مقاطع قصيرة ساخرة. باإلضافة 
إلى ذلك، اعتمدت احلملة على «جتميع 
متاحة  استمارة  خالل  من  التوقيعات» 
عليها.  بالتوقيع  الدعم  لتسجيل  اإلنترنت  عبر 
ويذكر أن عدد املوقعني على استمارة احلملة حتى 

كتابة هذه السطور وصل إلى ١٠ آالف شخص.
وأكد قنديل أن حملته ما هى إّال استجابة لنداء 
الرئيس السيسى الذى وّجه رسالة للشباب مطالبهم 
خاللها بتطوير البلد والتطلع نحو إحداث تغيير جاد، 
واالبتكار، واعًدا بأن الدولة سوف تساعد الشباب 
قنديل  وقــال  استطاعتها.  قــدر  ذلــك  حتقيق  فــى 
للمسؤولني:  الصحفى موجًها حديثه  املؤمتر  خالل 
«باطلب من كل مسئول فى املسرح يبعد شويه ألّنى 
يسهل  طلبه  أن  مضيًفا،  اجلمهورية».  باكلّم رئيس 
تنفيذه واالستجابة له، فالدولة لديها ما يزيد على 
أربعة آالف مسرح على مستوى اجلمهورّية، ما بني 

مراكز شباب وقصور للثقافة ومسارح مهجورة.

رح
ســــــ

ز م
عــاي

حملة شبابية تطالب بحقها فى أحد مسارح الدولة

منبه املحمول انتزعه من غياهب نوم 
ليسكت  بنصف عني  يده متتد  عميق، 
يوم  صباح  هو  ها  املستفز..  إحلاحه 

األحد يشرق فى ساعته األولى..
علشان  يال  قوم  حبيبى  أحمد  األم: 
تلحق جامعتك... النهارده أول يوم ليك 
فى اجلامعة مش معقول هتروح متأخر 

أول يوم.
نصف  وعني  خافت  «بصوت  أحمد 
بس  دقائق   ١٠ سيبينى  أمى  ناعسة»: 

وأنا هاصحى.
األم: كفاية نوم بقى يال قوم.. إحنا 
ماظبطتش  إيــه؟  وال  بكسل  هنبتديها 
إمبارح  وبعدين مش خالك  ليه؟  املنبه 
نفسك  على  تعتمد  عايزك  هو  قالك 

وتشوف مصلحتك!
أحمد «يستيقظ من نومه متبسما»: 
أم فى  أجــمــل  ــا  ي الــفــل  األول صــبــاح 

الدنيا..لسه قافل املنبه أهوه.
اللى على  إيه الشعر  إيه ده..!  األم: 

الصبح ده.. مش مصدقة نفسى.
مش  لو  حبيبتى  أمــى  طبعا  أحمد: 
هــاقــول شــعــر فيها هــاقــول فــى مني 

يعنى؟
على  قبلة  وتــطــبــع  «مبتسمة  األم 
خده»: ربنا يخليك ليه يا أحمد يا رب 
ويوفقك... يال بقى جهزت لك الفطار 
وكويت هدومك  تفطر..  تلحق  علشان 
اجلديدة يا حبيبى..  وعملتلك كوباية 

لنب.
أحمد: لنب...! ماما هو أنا لسه ما 
اتفطمتش؟! ماما أنا كبرت على اللنب 
بتعاملينى  باحّسك  أنا مابقتش صغير 

كأنى طفل.. ليه كده؟!
األم: مهما كبرت هتفضل فى عينى 

صغير.. يعنى هتكبر على أمك؟
بس  الكل،  ست  يا  طبعا  ال  أحمد: 
يعنى..  مــامــا  يــا  دى  ــلــدرجــة  ل مــش 
بيدى  وهو  أباظة  برشدى  بتحسسينى 
كوباية اللنب لسعاد حسنى فى «صغيرة 

ع احلب» يعنى.
األم: يال قوم وبالش غلبة.. أفالم! 

واهللا األفالم واكلة دماغك.
عــلــى سفرته  ويــجــلــس  «يــســتــيــقــظ 
ثم  األطــعــمــة،  بعض  بسرعة  يــتــنــاول 
يتجه مسرعا صوب الباب وتشيعه األم 

بنظراتها».
األم «بصوت مكتوم بالبكاء»: أحمد..

خلّى بالك من نفسك.
العياط  ــه  إي ولــزومــه  طيب  أحــمــد: 
مستعجل  إنى  عارفة  خليكى  دلوقت، 
«ويتجه  ــنــى..  ــأخــري ــت ب ــى  ــل ال وانـــتـــى 

نحوها».
بالتماسك»  وتتظاهر  «تتململ  األم: 
كان نفسى أبوك يكون موجود ويشوفك 

بتكبر قدامه.. وأديك رايح اجلامعة.
كده  وعـــشـــان  اهللا..  اهللا  أحـــمـــد: 
باوعدك إنى أرفع اسمه وأشّرفه، بس 
ماتعيطيش.. «زاعقا» هو مافيش راجل 

فى البيت وال إيه؟
األم «تبتسم»: حاضر يا راجل البيت.. 

يال بقى انت اتأخرت.. سالاااام.
إنها اآلن العاشرة صباحا...

مرة  ألول  جــامــعــتــه  أحــمــد  يــدخــل 
اآلن  كبرت  «لقد  يقول  حاله  ولــســان 
اآلن  أنا  وها  الثانوية  املرحلة  وتركت 
الثانوية  أيام  لقد مرت  فى اجلامعة.. 

سريعا».
نفسه  محدثا  ميشى  وهــو  بــه  وإذا 
بأحد  يصطدم  الذهن  شــارد  سارحا 

الشباب.

قنديل: 
أهداف 
الحملة 

هى إخراج 
املواهب 
املرصية 
ودعمها

الرصاحة يا ابنى أنا بدأت 
أخاف عليك، والله أنا 
مالحظ أثناء املحارضة 

عينك مانزلتش من عليها، 
شكىل هاكتب الرواية 
بتاعتى الجاية عليكو!

أحمد «مرتبكا»: أنا آسف أنا آسف 
ماكانش قصدى!

فيقول له اآلخر: ال عليك... فإذا به 
ينظر إليه فإذا هو ميسى صديقه أيام 

الثانوية.
ميسى: مش معقول! أحمد؟

أحمد: مستحيل.. ميسى.. ماكنتش 
متوقع إننا هنتقابل تانى خصوصا إنك 
كنت حابب األدب والفلسفة والروايات 
وّال  انــت  ما  زى  برضه  واحلــب..لــســه 
اتغيرت؟ وإيه اللى جابك كلية احلقوق 

بقى؟
سيدى  يـــا  ال  «مــتــنــهــدا»:  مــيــســى 
بس  هنا،  جابنى  النصيب  ماتغيرتش 
كويس عشان أشوف الناس احللوة اللى 

زيك.. ههههه.
أحـــمـــد: طـــب تــعــالــى بــقــى نشوف 
بتاعتنا  املــحــاضــرات  بــتــاع  اجلــــدول 

واملدرجات فني.
ميسى: يال بينا.

املحاضرات  قاعة  الشابان  «يدخل 
وجلس كل منهما يسترجع ذكرياته مع 

اآلخر».
داخل  ورحت  يا سيدى  ميسى: بس 

كلية احلقوق.
أحــمــد: هــا هـــا.. كــنــت بــتــقــول إيه 

بقى؟
مركز  مش  انــت  ده  الاااا..  ميسى: 
يا  عقلك  واخــد  اللى  خــالــص..  معايا 

سيدى.
أحمد: ال خالص وال شىء أنا معاك 

كمل كمل.
ميسى: أكمل إيه بس هو أنا باحكى 
حدوتة، ثم انت سايبنى باكلمك وبتبص 

على إيه كده؟
«فينظر ميسى إلى الشىء الذى أخذ 

اهتمام أحمد...».
واخـــــده  ـــى  ـــل ال دى  هــــى  مـــيـــســـى: 
يوم  أول  النهارده  انت  عم  يا  عقلك.. 
هادى..  يا  بنقول  لسه  الدراسة..  فى 
ثــم انــت جــاى حتــب وال تــــدرس.. ثم 
ربنا  انت طول عمرك بتصلى وعارف 

وعاقل يعنى إيه اللى جرا.
ميسى  يا  منك  يـــــاااااااااااه  أحمد: 

وعلى كالمك.
ـــة  ـــاع «فـــــيـــــدخـــــل الــــــدكــــــتــــــور ق

املحاضرات».
أحمد: بس اسكت بقى الدكتور دخل 
مش عايزين يدينا كارت أحمر من أول 

يوم.
هنا  هما  ليه  «ضــاحــكــا»:  ميسى  
وال  األول  صفرا  كــروت  ماعندهمش 

إيه؟
التحدث  الــدكــتــور فــى  يــبــدأ  وهــنــا 
انتهاء  وبــعــد  الــقــاعــة،  الصمت  فيعم 

املحاضرة...
ده  الــدكــتــور  قــوى  عاجبنى  ميسى: 
وحتس  وجميل..  قوى  كويس  أسلوبه 

كده إنه مطلع على ثقافات كتيرة.
ــان شــرح لسه  أحــمــد: يــا عــم هــو ك
حاجة علشان تشكر فيه؟ وال أنا نسيت 

إنى قدام إحسان عبد القدوس!
يا  وبعدين  تريقة..  هنبتدى  ميسى: 
أنا ماقولتش شرحه..   أنا عارف  ابنى 
كده..  راقى  الكالم  فى  أسلوبه  باقول 
هيبقى  كله  األول  األسبوع  عــارف  أنا 
تعارف ومافيش فى دراســة.. وال انت 

شايف غير كده؟
أحمد: ها ها.. بتقول إيه؟

جاتلك  احلالة  هى  يـــااااه  ميسى:  
أنا  ابنى  يــا  الصراحة  ــه؟  إي وال  تانى 
أنا مالحظ  بدأت أخاف عليك، واهللا 
من  مانزلتش  عينك  املحاضرة  أثناء 
بتاعتى  الرواية  هاكتب  شكلى  عليها، 

اجلاية عليكو!
أحمد «بلهجة حازمة»: والنبى بالش 
شغل الروائيني وجنونهم ده! انت جاى 

تطلعه عليا؟
ميسى: يا ابنى األدب والروايات مش 
جنون، بس عني األديب بتشوف الناس 
يتظاهروا  حــاولــوا  لــو  حتى  بشفافية 

بغير كده.. ثم أنا شوفتك...
ميسى»:  كــــالم  «مــقــاطــعــا  أحــمــد 
نفسك  وعملت  حالة  عملتنى  خالص 
بتتكلم  الــلــى  مــني  ثــم  ومحلل؟  دكــتــور 
معايا  مركز  أنت  ثم  دى أصال؟  عليها 
ثم  املــحــاضــرة..  فــى  ليه ومــش مركز 
بالش  بجد  تستمر  صداقتنا  عايز  لو 

أسلوبك ده معايا!
ميسى: إيه ده كله.. فى إيه يا ابنى 
بقالنا  بعض  نعرف  إحنا  أخويا  انــت 

سنني وانا خايف عليك.
أحمد: أنا مش صغير.

عليه..  حقك  العموم  على  ميسى: 
بابتسامة صفراء» بس هى  «وضاحكه 

عاجباك قوى كده؟
أحمد: يوووووووووووووه.. انت بقيت 
غتيت ومش معقول يا أخى أنا سايبلك 

اجلامعة كلها وماشى.
يا  بــس  اســتــنــى  الالال...  مــيــســى: 

مجنون هاقولك..!
لكالم  يــهــتــم  وال  ميــشــى  «أحـــمـــد 

ميسى».
ميسى: أنا بس كنت هساعدك إنك 

تكلمها.. لو حتب يعنى...
مليسى  وينظر  أحــمــد..  يقف  «هنا 

بغضب».
أحمد: مش قولت بالش هزار.

ميسى: يــا عــم ومــني قــال بــس إنى 
باهزر.

أحمد: بجد يا ميسى... «ثم يتردد» 
شيل  دعـــوه  مالكش  ميسى  يــا  الالال 
إيدك انت بس من املوضوع.. مالكش 

دعوة!
ميسى: براحتك أنا بس كنت حابب 
أديب  إنى  بافكرك  برضه  أساعدك.. 

وباشوف الناس بشفافية ووضوح!
اتغيرت  أنــت  دا  «ضــاحــكــا»:  أحمد 
كتير..مش شاعر وأديب بس وصوفى 

كمان.. يا خوفى منك.
ــســى «مـــتـــرمنـــا ومـــشـــمـــرا عن  مــي
آه  املشوار..  وابتدا  وابتدا  ساعديه»: 

يا خوفى.
أحمد: ماخالص يا عندليب دا انت 

بتدوس فى أى حاجة.. داهية.
بس لو عايز تساعدنى بجد.. انسى 
املــوضــوع خــالــص.. ومــاتــزعــلــش من 
عارفنى  انت  النهارده  عليك  عصبيتى 

عصبى شويتني.
ميسى: عيب عليك 
يال..  اخــــوات،  إحــنــا 

نتقابل بعد بكرة-؟
شـــاء  إن  أحــــمــــد: 

اهللا.. مع السالمة.
مـــــــيـــــــســـــــى: مــــع 

السالمة.

يوميات
طالب جامعى

محمد عزت
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وهشام  عبدالسالم  أحمد  كتب- 
اخلولى ووالء حسني:

شهدت اآلونة األخيرة مبارزة ضارية 
بـــني عــــدد مـــن اإلعـــالمـــيـــني وروابــــط 
أبرزها  املختلفة  األنــديــة  مشجعى  من 
و«ألتراس زملكاوى»،  «ألتراس أهالوى» 
تكوينهم  حــــول  األقــــاويــــل  وتـــكـــاثـــرت 
وأهدافهم وطريقة تعاملهم مع األحداث 
واشتد الهجوم عليهم فى الفترة األخيرة 
على  «سنسير  سيئة.  بصفات  ووصفهم 
جثث األلتراس قريًبا» هذه اجلملة املليئة 
األلتراس  رابطة  على  العنيف  بالهجوم 
أطلقها أحمد شوبير نائب رئيس االحتاد 
املصرى لكرة القدم فى برنامجه اليومى 
 ،CBC قناة  على  يُــذاع  الــذى  «امللعب» 
وهذه  ٢٠١٤م.  أكتوبر  شهر  فــى  وذلــك 
سبقتها  فقد  األولــى،  تكن  لم  اجلملة، 
«شوبير»  قادها  ضارية  إعالمّية  حملة 
ضد روابط األلتراس. وفى هذه احللقة 
فى  املسئولني  شوبير  خاطب  حتديًدا، 
رئيس اجلمهورّية عبد  بداية من  مصر 
التصدى  بـــضـــرورة  الــســيــســى  الــفــتــاح 
بصرامة لكل روابط األلتراس فى الفترة 
املقبلة متهًما هذه الروابط بالتسبب فى 
الفوضى؛ حيث قال: «عاوزين بلد ونظام 
وّال مش عاوزين؟ عاوزين دولة قوية وّال 
ــن؟ مــا يــحــدث فــى الشارع  مــش عــاوزي
عنه..  للسكوت  يدعو  ال  أمــر  املصرى 
عاوزين  واضــحــني..  ورســالــتــى  كالمى 

نظام وّال فوضى فى مصر؟».
قد  كانت  اإلعالمّية  احلمالت  وهذه 
بدأت منذ بروز روابط األلتراس كداعم 
والعشرين  اخلامس  فى  املصرّية  للثورة 
إلى  امللعب  مــن  وانتقالهم  يناير،  مــن 
ــوالــت وتــغــّيــرت الــنــبــرة من  ــدان. وت ــي امل
حني إلى آخر، إّال أّنها لم تتوقف. وفى 
«األهرام  جريدة  كانت   ،٢٠١٣ سبتمبر 
العدد  غالف  على  نشرت  قد  العربى» 
عنوان «الشعب يريد إسقاط األلتراس»، 
إلى  ــت-  ــوق ال ذلـــك  أّدى -فـــى  والــــذى 
األلتراس  روابــط  جميع  اشتعال غضب 
عــلــى مــســتــوى مــصــر بــســبــب االجتـــاه 
املعادى لهم من مختلف وسائل اإلعالم، 
أفراد  بني  عــداء  إلــى  القضية  وحتويل 

الرابطة والشعب.
نوعها،  من  األولــى  وفى سابقة هى   
فــى سبتمبر  األنــديــة»  «جلنة  أصـــدرت 
٢٠١٤، قراًرا بحل روابط األلتراس التى 
وصفتها فى البيان بـ«اإلرهابّية» و«مثيرة 
للشغب». وعلّق، حينها، على هذا القرار 
املستشار مرتضى منصور رئيس اللجنة 
بأن القرار ّمت اتخاذه بإجماع اآلراء فى 
روابط  إنــشــاء  تقرر  قــد  وأنــه  اللجنة، 

بديلة لها قاعدة بيانات موّثقة للحّد من 
الشغب والفوضى، على حد وصفه.

من املدرجات إلى امليدان
يناير،   ٢٥ ثـــورة  مــع  الــبــدايــة  جـــاءت 
هذه  حتــركــات  اقتصرت  قبلها  والــتــى 
التشجيع  عــلــى  وأنــشــطــتــهــا  الـــروابـــط 
الرياضى فقط، ولكن بعد الثورة بدأت 
املسيرات  فــى  تشترك  ــط  ــرواب ال تلك 
بكيانها  الشبابية  واملظاهرات  املنظمة 
وبأعضائها، وكانت هذه املشاركات تلقى 
ترحيًبا وتقديًرا من املتظاهرين. وأصبح 
لــهــذه الـــروابـــط ظــهــوًرا فــى اخلطاب 
تعددت  ــك  ــذل ول ـــثـــورى،  وال الــســيــاســى 
محاوالت تشويهم كما تعددت محاوالت 

الّثورة التى ينتمون إليها.
وحـــــاورت «صـــوت اجلــامــعــة» بعض 
فى  مــا  لتكشف  الكيانات  هــذه  أفـــراد 
عقولهم من رسائل للتعبير عن اجلانب 

اآلخر من الصورة:
يقال  مما  الرغم  على  وطنيون  «نحن 
عنا ومستمرون حتى حتصل مصر على 
أحد  وجيه،  محمد  بدأ  هكذا  حريتها». 
مشجعى رابطة «ألتراس أهالوى، حديثه، 
مؤكًدا أن األلتراس لم يبتعد عن التشجيع 
كمشجع  بــدوره  والقيام  فريقه  ومساندة 
السياسة  لم يخلط بني  أنه  للنادى، كما 
والكرة قط، وقال: «ظهورنا على الساحة 
ليس رغبة منا فى اخللط بني السياسة 

أجبرتنا  من  هى  الدولة  لكن  والرياضة 
على النزول للساحة السياسية ألن بلدنا 
أولى بأبنائها من الغرباء، ودورنا الدفاع 
عنها وحتقيق احلرية لها وألبنائها وسوف 
نستمر حتى يتحقق ذلك. ويضيف: «إن 
الدفاع عن قضايا  األلتراس  من أخالق 
ال  ونحن  وضمير،  حيادية  بكل  الوطن 
للوطن  ننتمى  بل  بعينه  تيار  إلى  ننتمى 
ودعم حقه فى نيل حريته والتخلص من 
الظلم والقهر القائم به والقضاء عليه من 
جذوره»، هذا ما أكده وجيه عند سؤاله 
عما إذا كان األلتراس ينتمى إلى تيار ما 

أو فصيل سياسى بعينه.
لـ«األلتراس»،  االنضمام  شروط  وعن 
أوضح «محمد ريعو» أحد قائدى رابطة 
«ألـــتـــراس أهـــــالوى»، عــن عـــدم وجود 
باأللتراس،  لاللتحاق  معينة  شـــروط 
ولكن االنتماء للفريق الذى تشجعه يعنى 
األلتراس  أعــضــاء  أحــد  أصبحت  أنــك 
وكل من يشجع النادى بصدق يطلق عليه 
«عضو»، وليست العضوية بتقدمي أوراق 
ولكن  «كارنيه»  على  واحلصول  رسمية 
يكفى حب النادى واالنتماء له للحصول 
لـ«قائد  شــروطــا  هــنــاك  ولــكــن  عليها. 
التشجيع» املعروف بـ«الكابو» ألنه يحمل 
فى عنقه مسئولية اآلالف من املشجعني 

فى الرابطة.
وأوضح «ريعو» أن اجتاهات األلتراس 
ليست سياسية فى األساس كما يدعى 
البعض أو لغرض احلصول على األموال 
جماعة  األلتراس  بل  معينة  جهات  من 
رياضية عاشقة للنادى الذى تنتمى إليه 
سواء  عنها  يقال  مبا  عالقة  لها  وليس 
من وسائل اإلعالم أو افتراء من بعض 

األشخاص عليها.
يقول  أنفسهم،  تنظيم  كيفية  وعــن   
مجدى صبحى، أحد أعضاء األلتراس، 
إنه منذ أكثر من ٤ أعوام وهم يقومون 
صفحتهم  طريق  عن  أنفسهم  بتجميع 
الــرســمــيــة عــلــى «فــيــســبــوك» ألنـــه من 
ـــداد  الــصــعــب الــوصــول إلـــى تــلــك األع
التليفون، وال بد من  الكبيرة عن طريق 
لالتفاق  أيام  بعدة  املباراة  قبل  التنظيم 
التى سوف يعلنون عنها  على الدخالت 
لعرضها  عليها  ــدرب  ــت وال ــاراة  ــب امل فــى 
بشكل سليم ومشرِّف -على حد تعبيره.

األعضاء  أحد  أهــالوى»  «خالد  وقال 
الثالثني من  بعد  انقسموا  األلتراس  أن 
حكم  فترة  إلنهاء  مؤيدين  بني  ما  يونيو 
الرئيس األسبق محمد مرسى، وما بني 
مؤيدين لعودته، وما بني من قرر اعتزال 
احلياة السياسية وعدم املشاركة فى أى 

حتركات سياسية.

حب النادى واالنتماء إليه.. أهم شروط العضوية فى الرابطةحب النادى واالنتماء إليه.. أهم شروط العضوية فى الرابطة
«صوت اجلامعة» حتاور «األلتراس»

الطب النفسى: عدوانية 
األلتراس سببها عدم 
وجود قنوات للتعبير

ومنة  عبدالسالم  أحمد  كتبت- 
صالح:

تساؤال  اجلامعة»  «صوت  طرحت 
بشأن رؤية «الطب» النفسى لظاهرة 
ملثل  االنضمام  وتأثير  ــراس»  ــت «األل
هذه الروابط على سلوكيات الشباب 

لها. املنتمى 
نهلة  الدكتورة  تخبرنا  البداية  فى 
بطب  النفسى  الطب  أستاذ  ناجى، 
مجموعة  األلتراس  أن  شمس،  عني 
تأثرت  والرياضة  الكرة  من مشجعى 
فئة  كــحــال  التعبير  عــلــى  قــدرتــهــم 
ـــذى يــتــراوح عــمــره بني  الــشــبــاب ال
من  قربهم  زاد  الــذيــن  سنة  و٣٠   ١٦
اجلمعيات  بعض  واهتمت  اإلنترنت 
التعبير  بعض طرق  بتعليمهم  األهلية 
خالل  من  أو  واإلضراب  كاالعتصام 
وأضافت  ــوك».  ــســب ــي «ف صــفــحــات 
اآلراء  عن  التعبير  محاولة  أن  ناجى 
مرحلة  فـــى  ــن  ــك ول ــى  ــجــاب إي شـــىء 
ويغلب  بها اخلبرة  تقل  التى  الشباب 
غير  مستقبل  مــع  االنــدفــاع،  عليها 
بحاجة  فالشباب  االجتاهات،  محدد 
إلى شخص ذى خبرة، أمني، صادق، 
عارف باحتياجاتهم ومطالبهم، وهذا 
فعدوانيتهم  األلــتــراس  شــبــاب  هــو 
للتعبير.  قنوات  وجــود  عــدم  سببها 
شباب  مــع  احلــل  أن  ناجى  وتابعت 
الطرفني  بني  احلــوار  هو  األلــتــراس 
الشدة  تولد  فالشدة  العنف  وليس 
مبظاهرة  األلــتــراس  يخرج  فعندما 
ــى بعض  تــقــبــض قــــوات األمــــن عــل
للمطالبة  ثانية  مرة  فيخرجون  منهم 
وباستمرار  زمالئهم  عــن  بــاإلفــراج 

ننتهى. لن  العنف هكذا 
عائشة  الــدكــتــورة  معها  واتــفــقــت 
علم  بآداب  األستاذ  عبدالهادى، 
نفس جامعة القاهرة، أن انضمام 
الشباب لتلك املجموعات نوع من 
اإلحساس  والرغبة فى  الفراغ 
مـــع احلـــصـــول على  بـــالـــذات 
والالعبني  الـــنـــادى  اهــتــمــام 
والـــســـفـــر مـــع األنــــديــــة فى 
وأضافت  األمــاكــن.  مختلف 
ـــراس  ـــت األل أن  عـــبـــدالـــهـــادى 
العالم  دول  ــل  ك ــى  ف ــوجــود  م
مشكالته  تظهر  بــدأت  ولكن 
النشاط  توقف  مع  فى مصر 
الرياضى وعدم توفر فرصة 

طاقاتهم. لتفريغ 

فيلم «صفارة حكم» 
هدفه توصيل معاناة 
أهاىل شهداء األلرتاس

كتبت- بسنت آمال وجرمني خيرت:
«موسيقى حماسية أشبه باألناشيد أكثر منها إلى 
األغانى ذات األحلان العذبة املعتادة فهى ال تطرب 
أذنك ولكن تشعل قلبك باحلياة واحلماس، وعندما 
تسمعها تشعر كأن هناك ثورات ستتفجر أو جنودا 
محاربني يتأهبون للقتال، ثّم تشاهد أهالى حزانى 
الزهور  عمر  فى  فتيان  األبناء،  فقدان  على  باكني 

راحوا ضحية تشجيعم لناديهم».
«صفارة  الوثائقى  الفيلم  بدأ  هكذا 

ـــّشـــاب عالء  ــم» لــلــمــخــرج ال حــك
اجلامعة  خـــريـــج  مـــصـــبـــاح، 

٢٠١٠م،  بالقاهرة  األمريكية 
الــــذى يــتــحــدث فــيــه عن 
الذين  األلتراس  ضحايا 
بداية  منذ  استشهدوا 
حتى  يــنــايــر   ٢٥ ــــورة  ث
رئاسة  ــــدة  م انـــتـــهـــاء 
الرئيس األسبق محمد 

مرسى.
قصص  الفيلم  تناول 

ستة من ضحايا األلتراس، 
كما استعان بخبراء نفسيني 

الشباب  دوافــــــع  لــتــحــلــيــل 
الروابط.  تــلــك  ملــثــل  لــالنــتــمــاء 

الرياضى  الناقد  رأى  الفيلم  وشمل 
حسن املستكاوى.

وعن الفيلم ونظرة املجتمع لأللتراس وصورتهم فى 
اإلعالم، حتدث عالء مصباح لـ«صوت اجلامعة»:

■ فــى الــبــدايــة مــن أيـــن جـــاء اســـم الفيلم «صفارة 
حكم»؟

- اسم الفيلم ّمت تغييره من قبل القناة العارضة له، 
أّما االسم الفعلى له فهو «خافى مّنا يا حكومة» وهو 
اسم أغنية من أغانى األلتراس ّمت ذكرها فى الفيلم 

ثالث مرات.
الــثــقــافــة مبــصــر تــقــدم الدعم  تـــرى أن وزارة  ■ هــل 

للشباب املبدعني ؟
- ال، لم تقدم وزارة الثقافة الدعم للمبدعني فهى 
تكتفى بتنظيم املسابقات التى توزع فيها اجلوائز على 
كبار املخرجني فقط. ولكن وحدة السينما املستقلة 
تقدم املساعدات ملخرجى األفالم القصيرة ومتدهم 

باملعدات والكاميرات.
■ من خالل فيلمك «صفارة حكم» هل تعمدت إظهار 

األلتراس على أنهم ضحايا؟
- يسلط الفيلم الضوء على مجموعات األلتراس 
فى مصر كمنظومة رياضية متكاملة لديها قدرات 
عام  نشأتها  منذ  والضغط،  واحلشد  التنظيم  على 
٢٠٠٧ ثم مشاركتها فى ثورة ٢٥ يناير وبروزها كطرف 
فى الصراع السياسى منذ ذلك احلني السيما بعد 
الفيلم  ركز  حيث   .(٢٠١٢) بورسعيد  استاد  مذبحة 
بشكل أساسى على القصص اإلنسانية ألهالى شهداء 
األلتراس الذين تعرضوا للظلم ويرغبون فى إيصال 

معاناتهم، حيث دفع أبناؤهم حياتهم ثمًنا لتشجيع كرة 
القدم.

■ مب تفسر التطاحن الشديد بني األلتراس ووزارة 
الّداخلية منذ ظهورالّرابطة فى مصر فى ٢٠٠٧؟

- هذا التطاحن موجود فى كل دول العالم وليس 
فى مصر فقط وذلك بسبب األدوات التى يستخدمها 
يشكلون  وهم  كالشماريخ.  التشجيع  فى  األلتراس 
الــقــوى الــكــبــرى فــى املــدرجــات وقــد يحدث 
التصادم أحياًنا بني جماهير الفريقني 
لفض  للتدخل  الداخلية  فتضطر 

االشتباك.
ابــــتــــعــــاد  تــــــــــرى  كـــــيـــــف   ■
هدفهم  عـــــن  األلــــــتــــــراس 
األساسى وهو التشجيع 
بالشأن  وانــــشــــغــــالــــهــــم 

السياسى؟
- كان األلترس قبل 
ثورة ٢٥ يناير مجموعات 
منظمة للتشجيع وليس 
بالسياسة،  عالقة  لهم 
ولكن عندما قامت الثورة 
مثل  مثلهم  فيها  شــاركــوا 
جموع الشعب، للمشاركة فى 
املظاهرات ضد وزارة الداخلية 
وحدثت املواجهات بينهم وبني األمن 
ومنذ ذلك الوقت انشغلوا بالسياسة شأنهم 

شأن شباب جيلهم.
■ فــى اآلونـــة األخــيــرة، اتهمت بعض الشخصيات 
العامة األلتراس بكونهم املسؤولني عن أحداث العنف 

األخيرة، كيف ترى ذلك؟ 
- أختلف معه متاًما، حيث إن هناك بعض األفراد 
املنتمني إلى ألتراس الزمالك «white nights» وايت 
ولكن  الشغب  بأعمال  يقومون  كلهم  وليس  نايتس، 
هناك البعض منهم بسبب خال   فهم مع إدارة النادى 

برئاسة مرتضى منصور.
■ من وجهة نظرك َمــن املسئول عن تشويه صورة 

األلتراس فى املجتمع املصرى اآلن؟
- اإلعــالم هو املسئول، حيث إنه من صنع منهم 
جميع  فــى  مشاركتهم  بعد  يناير  ثــورة  فــى  أبــطــاال 
مراحل الثورة ولقدراتهم التنظيمية التى ظهرت أثناء 
املظاهرات والتصدى لقوات األمن. ثّم هو من صنع 
منهم ضحايا عقب مذبحة بورسعيد. وهو اآلن من 
يصنع منهم بلطجية وإرهابيني يشكلون خطًرا على 

املجتمع املصرى.
■ كــيــف ميــكــن لــلــدولــة واإلعـــــــالم احــــتــــواء روابــــط 

األلتراس وتصحيح صورتهم فى املجتمع؟
- املطلب األساسى لروابط األلتراس هو السماح 
لهم بحضور املباريات لتشجيع فرقهم بأدواتهم وهذه 
األدوات هى من جتلب الصدام لكن ميكن التفاهم 
مع روابط األلتراس والوصول إلى اتفاق بينهم وبني 

إدارات األندية حلل نقاط اخلالف.

عالء مصباح: اإلعالم صنع من األلتراس 
أبطاًال ثّم ضحايا واآلن إرهابّيني أجبرتنا  من  هى  الدولة  لكن  والرياضة 

على النزول للساحة السياسية ألن بلدنا 
أولى بأبنائها من الغرباء، ودورنا الدفاع 
عنها وحتقيق احلرية لها وألبنائها وسوف 
نستمر حتى يتحقق ذلك. ويضيف: «إن 
الدفاع عن قضايا  األلتراس  من أخالق 
ال  ونحن  وضمير،  حيادية  بكل  الوطن 
للوطن  ننتمى  بل  بعينه  تيار  إلى  ننتمى 
ودعم حقه فى نيل حريته والتخلص من 
الظلم والقهر القائم به والقضاء عليه من 
جذوره»، هذا ما أكده وجيه عند سؤاله 
عما إذا كان األلتراس ينتمى إلى تيار ما 

لـ«األلتراس»،  االنضمام  شروط  وعن 
أوضح «محمد ريعو» أحد قائدى رابطة 
«ألـــتـــراس أهـــــالوى»، عــن عـــدم وجود 
باأللتراس،  لاللتحاق  معينة  شـــروط 
«ألـــتـــراس أهـــــالوى»، عــن عـــدم وجود 
باأللتراس،  لاللتحاق  معينة  شـــروط 
«ألـــتـــراس أهـــــالوى»، عــن عـــدم وجود 

ولكن االنتماء للفريق الذى تشجعه يعنى 
األلتراس  أعــضــاء  أحــد  أصبحت  أنــك 
وكل من يشجع النادى بصدق يطلق عليه 
«عضو»، وليست العضوية بتقدمي أوراق 
ولكن  «كارنيه»  على  واحلصول  رسمية 
يكفى حب النادى واالنتماء له للحصول 
لـ«قائد  شــروطــا  هــنــاك  ولــكــن  عليها. 
التشجيع» املعروف بـ«الكابو» ألنه يحمل 
فى عنقه مسئولية اآلالف من املشجعني 

وأوضح «ريعو» أن اجتاهات األلتراس 
ليست سياسية فى األساس كما يدعى 
البعض أو لغرض احلصول على األموال 
جماعة  األلتراس  بل  معينة  جهات  من 
رياضية عاشقة للنادى الذى تنتمى إليه 
سواء  عنها  يقال  مبا  عالقة  لها  وليس 
من وسائل اإلعالم أو افتراء من بعض 

يقول  أنفسهم،  تنظيم  كيفية  وعــن   
مجدى صبحى، أحد أعضاء األلتراس، 
يقول  أنفسهم،  تنظيم  كيفية  وعــن   
مجدى صبحى، أحد أعضاء األلتراس، 
يقول  أنفسهم،  تنظيم  كيفية  وعــن   

 أعوام وهم يقومون 
صفحتهم  طريق  عن  أنفسهم  بتجميع 
الــرســمــيــة عــلــى «فــيــســبــوك» ألنـــه من 
صفحتهم  طريق  عن  أنفسهم  بتجميع 
الــرســمــيــة عــلــى «فــيــســبــوك» ألنـــه من 
صفحتهم  طريق  عن  أنفسهم  بتجميع 

ـــداد  الــصــعــب الــوصــول إلـــى تــلــك األع
التليفون، وال بد من  الكبيرة عن طريق 
لالتفاق  أيام  بعدة  املباراة  قبل  التنظيم 
التى سوف يعلنون عنها  على الدخالت 
لعرضها  عليها  ــدرب  ــت وال ــاراة  ــب امل فــى 
بشكل سليم ومشرِّف -على حد تعبيره.

األعضاء  أحد  أهــالوى»  «خالد  وقال 
بشكل سليم ومشرِّف -على حد تعبيره.

األعضاء  أحد  أهــالوى»  «خالد  وقال 
بشكل سليم ومشرِّف -على حد تعبيره.

الثالثني من  بعد  انقسموا  األلتراس  أن 
حكم  فترة  إلنهاء  مؤيدين  بني  ما  يونيو 
الرئيس األسبق محمد مرسى، وما بني 
حكم  فترة  إلنهاء  مؤيدين  بني  ما  يونيو 
الرئيس األسبق محمد مرسى، وما بني 
حكم  فترة  إلنهاء  مؤيدين  بني  ما  يونيو 

مؤيدين لعودته، وما بني من قرر اعتزال 
احلياة السياسية وعدم املشاركة فى أى 

حب النادى واالنتماء إليه.. أهم شروط العضوية فى الرابطةحب النادى واالنتماء إليه.. أهم شروط العضوية فى الرابطة
«صوت اجلامعة» حتاور «األلتراس»«صوت اجلامعة» حتاور «األلتراس»«صوت اجلامعة» حتاور «األلتراس»«صوت اجلامعة» حتاور «األلتراس»«صوت اجلامعة» حتاور «األلتراس»«صوت اجلامعة» حتاور «األلتراس»«صوت اجلامعة» حتاور «األلتراس»«صوت اجلامعة» حتاور «األلتراس»

الطب النفسى: عدوانية 
األلتراس سببها عدم 
وجود قنوات للتعبير

ومنة  عبدالسالم  أحمد  كتبت- 
صالح:

تساؤال  اجلامعة»  «صوت  طرحت 
بشأن رؤية «الطب» النفسى لظاهرة 
ملثل  االنضمام  وتأثير  ــراس»  ــت «األل
هذه الروابط على سلوكيات الشباب 

لها. املنتمى 
نهلة  الدكتورة  تخبرنا  البداية  فى 
بطب  النفسى  الطب  أستاذ  ناجى، 
مجموعة  األلتراس  أن  شمس،  عني 
تأثرت  والرياضة  الكرة  من مشجعى 
فئة  كــحــال  التعبير  عــلــى  قــدرتــهــم 
ـــذى يــتــراوح عــمــره بني  الــشــبــاب ال
من  قربهم  زاد  الــذيــن  سنة  و٣٠   ١٦
اجلمعيات  بعض  واهتمت  اإلنترنت 
التعبير  بعض طرق  بتعليمهم  األهلية 
خالل  من  أو  واإلضراب  كاالعتصام 
وأضافت  ــوك».  ــســب ــي «ف صــفــحــات 
اآلراء  عن  التعبير  محاولة  أن  ناجى 
مرحلة  فـــى  ــن  ــك ول ــى  ــجــاب إي شـــىء 
ويغلب  بها اخلبرة  تقل  التى  الشباب 
غير  مستقبل  مــع  االنــدفــاع،  عليها 
بحاجة  فالشباب  االجتاهات،  محدد 
إلى شخص ذى خبرة، أمني، صادق، 
عارف باحتياجاتهم ومطالبهم، وهذا 
فعدوانيتهم  األلــتــراس  شــبــاب  هــو 
عارف باحتياجاتهم ومطالبهم، وهذا 
فعدوانيتهم  األلــتــراس  شــبــاب  هــو 
عارف باحتياجاتهم ومطالبهم، وهذا 

للتعبير.  قنوات  وجــود  عــدم  سببها 
شباب  مــع  احلــل  أن  ناجى  وتابعت 
الطرفني  بني  احلــوار  هو  األلــتــراس 
الشدة  تولد  فالشدة  العنف  وليس 
مبظاهرة  األلــتــراس  يخرج  فعندما 
ــى بعض  تــقــبــض قــــوات األمــــن عــل
للمطالبة  ثانية  مرة  فيخرجون  منهم 
وباستمرار  زمالئهم  عــن  بــاإلفــراج 

ننتهى. لن  العنف هكذا 
عائشة  الــدكــتــورة  معها  واتــفــقــت 
علم  بآداب  األستاذ  عبدالهادى، 
نفس جامعة القاهرة، أن انضمام 
الشباب لتلك املجموعات نوع من 
اإلحساس  والرغبة فى  الفراغ 
مـــع احلـــصـــول على  بـــالـــذات 
والالعبني  الـــنـــادى  اهــتــمــام 
والـــســـفـــر مـــع األنــــديــــة فى 
والالعبني  الـــنـــادى  اهــتــمــام 
والـــســـفـــر مـــع األنــــديــــة فى 
والالعبني  الـــنـــادى  اهــتــمــام 

وأضافت  األمــاكــن.  مختلف 
ـــراس  ـــت األل أن  عـــبـــدالـــهـــادى 
العالم  دول  ــل  ك ــى  ف ــوجــود  م
مشكالته  تظهر  بــدأت  ولكن 
النشاط  توقف  مع  فى مصر 
الرياضى وعدم توفر فرصة 

طاقاتهم. لتفريغ 

أخالق 
األلرتاس 

تحتم علينا الدفاع 
عن قضايا الوطن 

بكل حيادية وضمري



وسلم:  عليه  اهللا  صلى  اهللا  رســول  قــال   
«أحبب حبيبك هوًنا ما عسى أن يكون بغيضك 
يوًما ما.. وأبغض بغيضك هوًنا ما عسى أن 
تشتمل  بليغة  حكمة  ما».  يوًما  حبيبك  يكون 
فى  نلخصها  أن  ميكن  العبارات  هذه  عليها 
كلمة واحدة: «التوازن».. التوازن عند التعامل 
فى دنيا البشر.. التوازن فى الوالء والتوازن 
أن  لألفراد  يصح  درس  وهو  اخلصومة،  فى 
أيًضا.  للدول واملجتمعات  يتعلموه، كما يصح 
بكل  اإلنسانية  العالقات  التوازن مطلوب فى 
أو  الزوجية  رباط  فى  أشكالها، سواء متثلت 
صداقة أو عالقة عمل أو زمالة، فالعاقل حني 
يحب ال يشتط فى محبته، وحني يخاصم ال 
يبالغ فى خصومته، ألنه يعلم أن الدنيا تتغير، 
ومشاعر البشر تتقلب، ومن املمكن أن يصبح 
أصدقاء األمس أعداء اليوم، وأعداء األمس 

أصدقاء اليوم. 

 وإذا كان التوازن فى العالقة ما بني األفراد 
ميكن إدراك اخللل فيه وتصحيحه، فإن األمر 
يصير أكثر تعقيًدا عندما يتصل بالعالقة بني 
الدول. فعالقات الصداقة أو اخلصومة بني 
املبالغة،  الدول يجب أال يحكمها أى نوع من 
يحيق  أن  ميكن  بالغ  ضــرر  من  ذلــك  فى  ملا 
دعنا  املحظور.  هــذا  فى  تقع  التى  بالدولة 
يتعلق  نقول،  ما  على  صارًخا  مثاًال  نضرب 
بالغت  لقد  القطرية.  املصرية  بالعالقات 
وسائل اإلعالم القطرية واملصرية فى تدبيج 
خطاب إعالمى، حاول كل طرف فيه أن ينال 
من اآلخر عقب املوجة الثانية لثورة يناير فى 
الذى  الهجوم  تذكر سيل  ولعلك  يونيو).   ٣٠)
«قطر»  أمطروا  إعالميني  ألسنة  على  تدفق 
بالتآمر  واتهموها  األلفاظ،  بأبشع  وحكامها 
ولم  بليل.  البلد  لهذا  تدبر  وأنها  على مصر، 
أدواتها  تتأخر قطر هى األخرى عن تسليط 

شهدته  ما  كل  لتقبح  مصر،  على  اإلعالمية 
«الهرى»  هذا  تواصل  يونيو.   ٣٠ بعد  بالدنا 
وفجأة  شهًرا،   ١٨ من  تقترب  ملدة  اإلعالمى 
إلصالح  السعودية  العربية  اململكة  تدخلت 
ذات البني ما بني الدولتني، ثم كان أن توصل 
حتمل  رسمية،  تهدئة  صيغة  إلــى  الطرفان 
توصية لكل منهما بإيقاف احلرب اإلعالمية 

التى اندلعت بينهما.
بعض  ســيــتــعــامــل  كـــيـــف  أدرى  لـــســـت 
«أراجوزات» اإلعالم من هنا وهناك مع هذا 
أو ذاك  التوجه اجلديد، وهل فى قدرة هذا 
أن يتمسك مبوقفه السابق (الشامت الرادح)، 
ويضبطون  تــعــودوا-  -كــمــا  سيتحولون  أم 
بوصلتهم على االجتاه اجلديد؟! لو أن هؤالء 
ولهون،  وهم  يحبوا  فلم  التوازن،  لعبة  لعبوا 
أنفسهم  جلنَّبوا  جــبــارون  وهــم  يكرهوا  ولــم 
اجلانب  إلى  انقلبوا  لو  ألنهم  املشكلة،  هذه 

السوء،  شديد  منظرهم  فسيكون  النقيض 
ال  اإلعالميني  مــن  الفصيلة  فهذه  وعموًما 
جتد  أن  تعدم  لن  ألنها  بـ«منظرها»،  تبالى 
الذى  لنفسها حال فى كتاب «فنون األرجزة» 
شارك فى تأليفه طابور طويل عريض منهم، 
أو  إليه  العودة  إلى  أصــالً  يحتاجون  ال  وهم 
قراءته، ألن أغلبهم يحفظونه عن ظهر قلب. 
سريًعا  «البلياتشو»  صفحة  يفتحون  ســوف 
مساحيق  فيغيروا  ضالتهم،  فيها  ليجدوا 
العويل والهجاء، ويضعوا مساحيق املديح، ثم 
يخرجوا إلى اجلمهور ينشدون مواويل احلب 
والغرام والوجد والهيام، متكلني فى ذلك على 
املثقوبة. رحم اهللا عمنا صالح  الناس  ذاكرة 
جاهني حني قال: «بلياتشو قال إيه بس فايدة 
بيلونونى..  مساحيق  ــق  ِوَق وتــالت  فنونى.. 
كان  إذا  اجلعير..  وكتر  واملــزامــيــر  والطبل 

جنون زبونى زاد عن جنونى».. عجبى!

يعنى 
إيه 

د؟ مترُّ

Sout Al-Gamaa - January  1، 2015 ١ يناير  ٢٠١٥السعر: ١ جنيهتصدر عن كلية اإلعالم جامعة القاهرة

 ٥ أطفال يجيبون
 عن سؤال:

إذا كان جنون زبونى زاد عن جنونى!
π«∏N Oƒªfi .O.CG

áYÉ°ùdG

π«∏N Oƒªfi .O.CG

áYÉ°ùdG

«األستاذ فى املدرسة قالّلى: ماينفعش إنك ماتلبسيش طرحة، فقلت له: أل أنا حرة 
أنا مش عاوزة أحتجب، وبقى كل حصة يضربنى، حلد ما بقيت ألبس الطرحة بس 

وأنا رايحة عنده علشان مايضربنيش».
سارة خالد (١٢عاما) 

«التمرد يعنى الّناس يقولوا رأيهم بحرية من 
غير خوف.. التمرد فكرة حلوة، وأنا عاوز أزود 

مصروفى».
 يوسف محمد ( ١١ عاما) 

«مترد يعنى أنا مريض وعيان ... أنا بامترد على ماما ملا بتيجى تدينى احلقنة». 

عمرو خالد (٩ سنوات ) 

«التمرد... بيقولوا دائما إن التمرد على األكبر فى السن عيب».

عادل محمد (١٢عاما) 

«التمرد؟! ... أنا كنت 
عاوزه مرسى يكمل فى 

احلكم « !

ندى جمال (١١ عاما) 
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