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مقاالت

شـادى عمـر

نتج عن حالة تفشى فيروس كورونا، العديد من السلوكيات 
االجتماعية الالنسانية التى تتسم بقدر من »الندالة« حني بدأت 
الدول العظمى في الترويج الى خططها منزوعة الرحمة لحصار 
الفيروس املستجد من خالل استخدام »مناعة القطيع« التى تسمح 
بتفشى الوباء بني الجماهير، لكى يتحصلوا على املناعة الذاتية بعد 
اصابتهم بها او وفاة اصحاب البنية الجسمانية الضعيفة بسببه، 
كما ان بعض هذه الدول حجبت العالج عن كبار السن في مقابل 
اتاحته ألصحاب االعمار االصغر تحت زعم انهم لديهم مستقبل 
لم يصلوا اليه، وقد القت تلك االفضلية الترحيب من بعض 
رجال االقتصاد والسياسة في هذه الدول بدعوى ان كبار السن 
يشكلون عبئا على موازنة الدولة وخطط التحسن االقتصادى 
بسبب االمتيازات التأمينية واالجتماعية والصحية التى ترهق 

الخزانة العامة.
وعلى جانب آخر حصد رجــال االعمال النصيب االكبر من 
وباء »الندالة«، بعد ان مارسوا كافة الضغوط على العاملني فى 
مؤسساتهم وشركاتهم من أجل اال يتوقفوا عن العمل بشكل 
مؤقت من أجل املساهمة فى التصدى لهذا الفيروس الشرس، 
كما أن اصحاب املشروعات السياحية قاموا بتسريح عدد من 
العمالة دون االلتفات الى حجم معاناة اسرهم التى تعتمد على 

دخل عائلهم.
كما ساهم التجار الجشعون في انتشار وباء »الندالة« فى ابشع 
صوره قبل بدء االزمة عندما تم حجب مستلزمات الوقاية من 
الكورونا، لبيعها بعد ذلك باسعار ال تمت بصلة ملا كانت عليه من 
قبل، ثم دخل على الخط تجار السلع االساسية مع البدء فى سريان 

ساعات حظر التجول.
ومن جهة اخرى استطاع »إعالم الشر« ان يزيد حالة االرتباك 
بني الجماهير بطمس الحقائق ونشر االخبار املضللة حول كل 
ما يخص الفيروس، من اجل احداث حالة من البلبلة تساعد على 
انتشار املرض وهى اخطر درجات الندالة التى ال يقل تأثيرها عن 

العمليات االرهابية.
كما اعادت لنا بعض الدول مشاهد من عصور القرون الوسطى، 
عندما تمت القرصنة على عدد من شحنات املستلزمات الطبية 
والوقائية املنقولة بحرا و جوا وهى فى طريقها الى الدول التى 
اصيبت بالفيروس، لتبرر الدول املعتدية هجماتها بأن ظروفها 
اضطرارية وأنها فى حاجة متزايدة من تلك النوعية من الشحنات، 

ضاربة عرض الحائط بكل القوانني واالعراف الدولية.
وكان لزاما للبشر ان يبدأوا في تحصني انفسهم من السرقات التى 
من املمكن ان تحدث بسبب الركود االقتصادى العاملى، مما جعل 
االقبال على شراء االسلحة الشخصية يتزايد خالل االيام املاضية 
في الواليات املتحدة االمريكية، نظرا لتفشى حاالت االعتداء املسلح 
مع بلوغ اى نوع من حاالت الطوارىء التى قد تضرب جزءا من 

اراضيها.
وال يمكن ان ننسى االرهابيني الجدد الذين يتلقون االوامر من اهل 
الشر بنقل العدوى بني صفوف املجتمعات ليثبتوا ان االرهاب له 

وجوه ناعمة.
لقد استطاع كورونا ان يكشف جانبا من الوجه القبيح للبشرية 
وفجر فى وجوهنا صدمة حضارية لكل من عاصر هذه املرحلة 
بكل تقدمها في كافة مجاالت الحياة والتى لم تشهدها االرض منذ 
نشأتها، وكشف أن األوبئة االجتماعية ال تقل فتكا عن مثيلتها 

البيولوجية.

وباء »الندالة«

بينما فرض علينا فيروس كورونا نحن وكل 
سكان األرض فــي قــارات العالم الست البقاء 
باملنزل لتحقيق قدر من األمان ومنع االنتشار 
السريع، خاصة في األسبوع الثالث الذي تنتشر 
ــدعــوات  ــدوى، وتنطلق الــتــحــذيــرات وال ــع فيه ال
واالبتهاالت إلي الله أن يشملنا بفضله وكرمه وال 
نشهد ما تشهده كل دول أوروبا وآسيا وأمريكا 
من تدهور كبير وفقد سيطرة تامة علي املوقف 
بكل ما لديهم من إمكانات وتقدم علمي وبحثي، 
أجد لدينا بصيص ضوء في النفق املظلم، أجد 
من يتحدث عن الطاقة اإليجابية وشحذ الهمم 
وانــطــالق الطاقات الكامنة وضـــرورة التشبث 
بــاألمــل واالســتــغــالل األمــثــل للوقت، هــذا وقت 
اإليمان بالله والوقوف علي بابه وفي كل األحوال 
لن يصيبنا إال ما كتب الله لنا. تفاءلوا وتمسكوا 

بأسباب الحياة.
فيروس صغير ال يــري بالعني املــجــردة وضع 
الجميع أمام نفسه حكومات وشعوب، دول كبري 
وصغري، الكل منكب علي ذاته، صراع الحكومات 
من أجل التسليح بأحدث التقنيات تهاوي أمام ذلك 
القادم املجهول، دول  كانت مأل السمع والبصر 
تحولت إلي قراصنة تسطو علي حمولة كحول 
ومطهرات أو أقنعة واقية في طريقها من دولة 
ألخري، مشاهد الشعب األمريكي املتحضر وهو 
يقاتل بعضه البعض للفوز بعبوة مناديل ورقية، 
أو تلك املمرضة اإلنجليزية البائسة التي خرجت 
بعد ساعات عمل مرهقة فلم تجد ما تشتريه من 
طعام تقتات به، مشاهد مؤسفة وحزينة وكاشفة، 

تجعلنا جميعا نعيد حساباتنا.
صحيح كثير من الــقــرارات اتخذت مؤخًرا من 
جانب مسئولينا بهدف منع التجمعات وتقليل 
الزحام، لكن جاء التطبيق  العملي لها بصورة 
عكسية منذرا بالخطر، مما يستدعي ضرورة 
املرونة في التنفيذ، والتعامل معها بعقل وقلب 
مفتوح أكثر حتي ال يتكرر مثال حادث الدائري 
املروع الذي وقع أول أيام الحظر بمنطقة الصف 
جنوب الجيزة ونتج عنه وفــاة 17 مواطنا غير 
املصابني، والسبب تريال مسرعة و 14سيارة 

متوقفة لتنفيذ غرامات الحظر عليها!
توقف جميع املواصالت العامة والخاصة بعد 
الساعة السابعة مساء وتطبيق العقوبات بكل 
صرامة، مع استمرار عمل القطاع الخاص وعمال 
اليومية نتج عنه زحام شديد وتكدس بشري ال 
يحتمل، وكثير منهم بسطاء ال يستطيعون تحمل 
نتائج التوقف عن العمل وقطع الرزق وال يقدرون 
خطورة ما نمر به، مما يستوجب مرونة أكبر 
وزيادة عدد وسائل املواصالت والقطارات حتي 

تستوعب تلك األعداد بال زحام.

بقلم: حنان خيرى

»خلينا فى البيت «

أنات القلب

جاء الوقت املهم لكى نجلس فى البيت ونتصفح أوراق سلوكياتنا 
وعالقاتنا مــع بعض ونــراجــع أنفسنا بــصــدق.. وال نخجل 
باالعتراف بالسلبيات واألخطاء التى قد تكون جرحت أحدًا 
أوأساءت للغير.. ونشاهد شريط معامالتنا بوضوح لكى نصحح 
ونعالج الفيروسات التى اقتحمت جسد اإلنسانية وسكنت 

النفوس والقلوب وأدت إلى أمراض اجتماعية مزمنة.
وفى هذه املرحلة الصعبة التى يمر بها العالم مهددًا بفيروس 
كورونا القاتل الذى هزم العالم كله بأطبائه وعلمائه ولم يستطيعوا 
اكتشاف عالج له حتى اآلن.. وعندما نتأمل املشهد نقول سبحان 
الله وال حول وال قوة إال بالله.. لقد وضع الله اإلنسان امام نفسه 
ليحاسبها على ما يفعل من ظلم وافتراء تجاه النعم التى منحها 
الله لنا..  فعلينا أن نتأكد أن الدماء التى سالت بأيادي البشر 
واإلرهــاب الــذى يتم بني الناس وتكون نتيجته القتل والرعب 
والخوف بني العالم فالقوي يهدد الضعيف ويحاربه فأصبحت 
العالقات بني البشر كالغابة وبالتأكيد كان البد أن يأخذ العالم 
درسًا من الدروس املؤكدة من الله بأننا مهما كنا أقوياء لكن ال 
ننس الخالق القوي العظيم.. فعلينا االعتراف بأخطائنا ونطهر 
قلوبنا ونفوسنا مع أيدينا لنحارب الفيروس القاتل.. ونعود إلى 

بناء اإلنسانية من جديد.
إن اإلنسان بفطرته السمحة يحب االحترام وااللتزام والكرم 
واملودة والتسامح والعذوبة واالخالص والشجاعة وقوة اإليمان 
والصدق.. ولكن عندما يتحول وتتبدل سلوكياته للشر والكذب 
والتٱمر والصراع والحقد والشك والعنف واالنتقام فهنا نتوقف 
لنرصد أحوالنا بعد تشويه البشر ما أعطاه الله سبحانه وتعالى 
لنا من سمات إنسانية لتضئ أنفسنا وتطهر قلوبنا وتشحن 
عقولنا بالفكر لنبنى عالقاتنا السوية ونتواصل بالخير والعطاء 
والشفافية وليس بالحروب واملؤامرات واالعتداء والقتل واالحتالل 
والسطو على أراضى اآلخر.. فكيف يعطينا الله الجمال ولكننا 
نحرقه ونشوهه بماء النار!! وهل استوعبت البشرية فى العالم 
كله ماذا يحدث للجميع بسبب الطمع واملكر والحقد والضغينة 
بني الدول وداخل الدولة الواحدة وبالتالى فى املجتمعات العاملية 
وايضا كل مجتمع على حدة وما هى نتيجة امليكروبات التى 
اقتحمت النفس اإلنسانية لتتفكك األسر وتنعكس على املجتمع 
وتتسع دائرة التلوث لتصل للدول وطمعها وسطوها على بعضها 
باإلرهاب والسالح امللوث بدماء طاهرة.. ولكن جاء وقت الحسم 
ليأتى وباء كورونا القاتل املدمر ويتصارع مع كافة البشرية 
وتتوقف الدماء واآلالم القاسية التى يعيشها األطفال والزوجات 
واألمهات الذين يضحون بأعز ما يملكون من أجل الحفاظ على 

وطنهم من الفاسدين والطامعني.
فنحن فى أشد الحاجة لنحصن أنفسنا باإليمان ونغسل قلوبنا 
من الحقد والكراهية ويتصالح كل إنسان مع نفسه ليتعامل مع 

اآلخرين بنقاء.
فقد نهت الكتب السماوية عن الغضب واالنفعال والكراهية والكذب 
ودعــت إلى املحبة والسالم والتآلف واملــودة.. والسلوك القويم 
والعفو والتسامح مما يكفل لإلنسان العيش فى وئام مع نفسه 
ومع املجتمع وما يقيه من األمراض النفسية وايضا الجسدية.. 
ألن جهاز مناعة املجتمع يضعف وال يستطيع مقاومة امليكروب 
عندما يضعف الناس فيقتحم امليكروب جسد املجتمع ويصيبه.. 

فعلى كل البشرية شفاء قلوبها وعالج ضمائرها املزيفة.
إن العالقات اإلنسانية واالجتماعية هى ما تميزنا عن باقى 
املخلوقات فلنتعامل مع بعضنا البعض باحترام لآلخر وننقى 
قلوبنا ونشعر بالسالم بداخلنا.. وكفانا شائعات وتشكيكًا 
وصراعات.. فالبد من االعتراف بالخوف والقلق من وباء مدمر 
اقتحم العالم كله ليرعب البشرية كلها.. يا رب ارحمنا وسامحنا 

واغفر لنا واحفظنا.

جميل جورجي

حجر الزاوية

دكتوراه فى العلوم السياسية

عبد الخالق الشبراوي
شيخ مشايخ الطريقة الشبراوية

كشف الغموم واهلموم بحماية الحى القيوم
ر عن عباده 

ُ
   الحمد لله رب العاملني, كاشف الض

بلطفه ورحمته, والصالة والسالم على حضرة سيدنا 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آل بيته الصابرين 
الراضني لقضائه وأصحابه والتابعني وسلم يا رب 

العاملني تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين.
   إن األنس باملولى عز وجل وذكره دواء للقلوب بعد 
التحلى برداء االلتجاء إليه سبحانه وتعالى والعصمة 
به باالفتقار إليه, فَمن أراد أن يسلم ويستريح فؤاده 
فعليه بغلق بــاب االستئناس بالناس وفتح باب 
االستئناس برب الناس الذى ال يقوى عليه إال األقوياء, 
فيترقى العبد من ذل املعصية إلى عز الطاعة بأنسه 
بربه فُيغنيه بالقناعة وُيبصره بعيوب نفسه وُيعطيه 
خير الدنيا واآلخرة. فاغتنام األوقات لتنزيه النفس من 
األدران الحسية واملعنوية حال كل َمن رغب الوصال 
بصفاء األسرار بنظافته وطهارته الظاهرية والباطنية, 
فاملولى عز وجــل جميل يحب الجمال, والسر فى 
الطهارة الذاتية لألسرار, والطهارة الطبيعية العرضية, 
فَمن اشتد ظماؤه ملشاهدة تجليات أنوار مواله عز 
وجل اشتعل فى فــؤاده نار الحب والوجد فتتحقق 
مناجاته ملواله, بالوقوف على بابه, راجيًا كشف الضر 
ومحو الشقاء من نفوسنا, وكتابتنا فى ديوان السعداء 
املتعلقني بأبواب رحمات السماء التى وسعت كل 
شئ, فإنه سبحانه وتعالى أرحم بعباده من أنفسهم, 
وأشفق عليهم من والديهم, قال تعالى:«َوِإْن َيْمَسْسَك 
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ثالثًا قال له امللك إن أرحم الراحمني قد أقبل عليك فسل.
   إن كل العباد قد أغلق عليه بابه, ووسعه بيته, وآن 
للكل أن يبكى على خطيئته بلزوم االستغفار مفرج 
الكروبات وكاشف الغم والهم ففى الحديث« َمن لزم 
االستغفار, جعل الله له من كل ضيق مخرجًا, ومن كل 
هم فرجًا ورزقه من حيث ال يحتسب« فَمن كان موثقًا 
بلطائف إحسان الحق سبحانه وتعالى ال يمكنه البراح 
عن دائــرة إسعافه, وقد أحاطت به سوابغ األلطاف, 
فسبحانه وتعالى كاف لعباده الحفظ باسمه الكافى, 
وحمايتهم باسمه الحفيظ, ورعايتهم باسمه الحسيب, 
وهدايتهم باسمه الهادى, ويتوالهم بالرحمة واللطف 
باسمه الولى والنصير. فَمن تحقق بهذه األنوار أصبح 
من السعداء وُحفظ فى الدارين من شر كل سوء وداء. 
ففى شرح«ورد السحر«لإلمام العالمة البحر الراوى 
فضيلة سيدى عمر جعفر الشبراوى رضى الله عنه 
يقول« إن طلب رداء الصون والحماية من الله تعالى 
عن األعداء من مقام العندية الذى مدده ال ُينال بكسب 
كاسب, وإنما ُينال باملواهب اإللهية, فَمن تردى برداء 
العندية اقتبس أنوار املعية, وَمن نازع فى طلب الكبرياء 
ذف فى النار, فاسترنا يا 

ُ
صم وق

ُ
وإزار العزة والعظمة ق

طلق قوتها علينا ومن 
ُ
إلهى بردائك عن بلوغ كل يد ت

كل عدو فال تصل أيديهم إلينا فى الظاهر والباطن, 
فاحمنا بحمايتك من سائر الطوارق إال طارقًا يطرق 
بخير من أرباب األحوال وأهل السير, وحسن ظواهرنا 
بطاعتك باألعمال الصالحات بالفروض وسائر النوافل 
واجتناب املنهيات الشرعية, واحفظنا من التعلق 
باألغيار, ونجنا وخلصنا من األسواء, ونور بواطننا 

بمحبتك«.
   إن ما يجرى من املقادير بني العباد يدعو الجميع 
للتسليم والتفويض لصاحب األمــر جل فى عاله, 
فالعبد ال يملك من أمره شيئًا وليس له حيلة فى دفع 
شر وال قوة فى جلب نفع إال بإرادته تعالى. فالدواء 
الشافى للعليل فى إظهار الفقر للمولى عز وجل بطلب 
املعونة منه على الرضا والصبر, وسؤاله عز وجل 
من باب فضله وانتظار الفرج فى قضاء الحوائج, 
واالستعانة بجالله فى قضاء األمــور, واالستعاذة 
بقدرته من كل بالء فعن الحبيب صلى الله عليه وسلم 
قال« َمن قال حني ُيمسى بسم الله الذى ال يضر مع 
اسمه شئ فى األرض وال فى السماء وهو السميع 
العليم ثالثًا لم تصبه فجأة بالء حتى ُيصبح, وَمن 
قال حني ُيصبح ثالث مرات لم تصبه فجأة بالء حتى 
يمسى« مع اليقني بأن امللك بيديه جل شأنه, فَمن 
استسلم لقضائه وصبر على بالئه وشكر نعمائه كان 
عبدًا حقًا, أما َمن جعل القنوط ديدنه, فليناجى ربًا 

سواه ولن ينال سوى ما قدر به الله.
   إنا مطالبون باللجوء إليه تعالى, واالعتصام برحمته 
واالستعانة بجالله, وطلب الِحصن الحصني من جنابه 
ببركة بسم الله الرحمن الرحيم وآيــات الذكر الحكيم, 
وإعمار القلب واللسان بذكر الرحمن, للحماية من كل 
عدو ظاهر وباطن, راجني لطفه ورحمته بعباده داعني 
إياه بأنفاس الصديقى فضيلة سيدى مصطفى البكرى 
رضى الله عنه« اللهم يا لطيفًا بخلقه, يا عليمًا بخلقه, 
يا خبيرًا بخلقه, ألطف بنا يا لطيف. يا عليم. يا خبير. يا 
لطيف عاملنا بخفى وفى  بهى سنى على لطفك, يا كافى 
املهمات وامللمات اكفنا ما أهمنا واملسلمني والحاضرين 
والغائبني واملنتقلني من إخواننا هموم الدنيا واآلخرة يا 
كريم. يا الله. يا رحمن. يا رحيم« وفى الخبر أن سيدنا 
إبراهيم عليه السالم ما نجاه الله تعالى إال بقوله حسبى 
الله ونعم الوكيل, ففى الحديث« َمن قال عشر كلمات عند 
دبر كل صالة غداة وجد الله عندها كافيًا مكفيًا مجزيًا, 
خمس للدنيا وخمس لآلخرة, حسبى الله لدينى, حسبى 
ن 

َ
ن بغى على, حسبى الله مل

َ
الله مما أهمنى, حسبى الله مل

ن كادنى بسوء, حسبى الله عند 
َ
حسدنى, حسبى الله مل

املوت, حسبى الله عند املسألة فى القبر, حسبى الله عند 
امليزان, حسبى الله عند الصراط, حسبى الله ال إله إال هو 
عليه توكلت وإليه أنيب« فَمن رفع إليه أكف الضراعة لم 
ُيخيب رجاءه ففى الحديث« إن الله حى كريم يستحى إذا 

رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرًا خائبتني«.
   إنا نحسن الظن بالله تعالى لرحمته بعباده التى 
غلبت غضبه ففى حديث سيدنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم« ملا خلق الله الخلق, كتب فى كتاب فهو 
عنده فوق العرش, إن رحمتى سبقت غضبى« وصدق 
الحق سبحانه وتعالى فى محكم التنزيل »َوَرْحَمِتي 
وَن 

ُ
ت

ْ
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ُ
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َ
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َ
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من بالء إال وبه الخير لعباد الله تعالى املؤمنني به 
واملصدقني برساالته, فعن سيدتنا السيدة عائشة 
رضى الله عنها أنها سألت سيدنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرها صلى الله عليه 
وسلم قال« أنه كان عذابًا يبعثه الله على َمن يشاء, 
فيجعله الله رحمة للمؤمنني, فليس من عبد يقع 
الطاعون فيمكث فى بلده صابرًا, يعلم أنه لن ُيصيبه 

إال ما كتب الله له, إال كان له مثل أجر الشهيد«.
   فلنسارع جميعًا ونتسابق ونتنافس فى كل األوقات 
باغتنامها بالطاعات, بإخالء البطن والصوم والصيام, 
وقــراءة وتدبر القرآن, والتضرع بالبكاء فى األسحار, 
واالستغفار للعزيز الغفار, ففى الحديث« ركعتان 
يركعهما ابن آدم فى جوف الليل األخير, خير له من الدنيا 
وما فيها, ولوال أن أشق على أمتى لفرضتهما عليهم« 
وقــال« عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحني قبلكم, 
وقربة إلى الله تعالى, ومنهاة عن اإلثم, وتكفير للسيئات, 
ومطردة للداء عن الجسد« وُحسن الظن برحمة الله بعباده 
مع العمل والشغل بذكره ليل نهار ففى الحديث« أنا عند 
ظن عبدى بى, وأنا معه إذا ذكرنى, إن ذكرنى فى نفسه 
ذكرته فى نفسى, وإن ذكرنى فى مأل ذكرته فى مأل هو 
خير منهم, وإن اقترب إلى شبرًا اقتربت إليه ذراعًا, وإن 
اقترب إلى ذراعًا اقتربت إليه باعًا, وإن أتانى يمشى أتيه 

هرولة.
   إن الثقة بالله وفى الله عز وجل تزين أعمال العبد 
بالرضا واالطمئنان فى جنابه, مع علم اليقني بأن الحق 
سبحانه وتعالى كاشف الهم والغم والكرب العظيم, ولن 
يرضى أبدًا بأمة حبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم 
إال بالخير, وما علينا فى لحظات السكون تحت مجارى 
األقدار إال االنشغال بذكره عَمن سواه, وعدم الخوف من 
أحد سواه, وتقديم دموع العاشقني التائبني الراجني عفوه 
وكرمه مناجاة خالصة صادقة لرفع البالء والوباء عن 
ا 
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   فاللهم يسر لنا ُسبل طاعتك, ونجنا واحفظنا من 
الشرور ما علمنا منها وما لم نعلم, وامنحنا الصبر 
والــرضــا, وانصر مصر شعبًا ورئيسًا فى تذليل 

الصعاب برحمتك يا أرحم الراحمني. اللهم آمني
وصلى اللهم على حضرة سيدنا محمد وعلى آله 

وصحبه وسلم

جيهان عبدالرحمن

برقيات

g.alraie@yahoo.com

جيهان عبدالرحمن

فرص الحياة

Mahmoudhapsa2014@gmail.com

بقلم:

بالعربي

محمود حبسة

التنمر سالح اإلخوان اجلديد
ــارس الــجــارى خوفا من  أهــالــى املحافظة فــى 12 م
احتمالية انتقال الفيروس للمخالطني لها, دأبت لجان 
اإلخــوان على التشكيك فى اإلجــراءات التى اتخذتها 
الدولة, تحدثت عن إصابة اآلالف وأن املصريني املقيمني 
فى الخارج املصابني بالفيروس أصيبوا به داخل مصر 
دون أى اثبات أو دليل دون حتى التأكد من دخول 

أحدهم مصر خالل هذه الفترة.
قــال اإلخـــوان أن مصر تنكر وجــود الفيروس وأن 
أجهزتها الرسمية تكذب وأن هناك األالف مصابون 
به بل روجــوا ملا أشاعته كذبا صحيفة الجارديان 
أن مصر بها 19 ألف مصاب فى الوقت الــذى تعلن 
فيه وزارة الصحة وكافة مؤسسات الــدولــة أرقــام 
اإلحصائيات والوفيات بكل شفافية, روج اإلخــوان 
لفيديو منسوب للسفير الفرنسي بالقاهرة يزعم 
فيه ان مصر ستعزل عــن جميع دول العالم وأن 
الوضع فيها سيكون صعبا للغاية فى وقت بلغت فيه 
اإلصابات بفيروس كورونا فى فرنسا حوالى 30 ألف 
إصابة وعدد الوفيات حوالى 1700 وفــاة, استخدم 
ــوان سالحهم الجديد قالوا: »إن مصر تصدر  اإلخ
الفيروس« فى مسلك متدنى وانخرطوا فى ذلك مع 
الكارهني ملصر من بعض الحاقدين واملتربصني بها 
هنا وهناك مثل بعض اإلعالميني الحمقى أو املأجورين 
فى منطقة الخليج الذين طالبوا بطرد العمالة املصرية 

من دولهم .
فى وقت تجدد فيه منظمة الصحة العاملية شهادتها 
ملصر وتؤكد قدرتها على التصدى لوباء كورونا 
وتشهد أرقــام إحصاءات اإلصابات والوفيات بذلك 
وأن الوضع مازال تحت السيطرة, يضرب الفيروس 
وبقوة دوال فى مستوانا مثل إيــران بل وأكثر منا 
تقدما وحضارة وأغنى منا بدءا بالصني مرورا بكوريا 
الجنوبية وإيطاليا وفرنسا وأسبانيا وبريطانيا 

وأملانيا وانتهاء بأمريكا ويحصد أرواح املئات بل 
واآلالف من شعوبها, إال أن اإلخوان

مارسوا هواية التشكيك وترويج الشائعات, مارسوا دورا 
فى رأيي اليقل عن الخيانة فى وقت الحرب ألن مصر 
تخوض بالفعل حربا ضد الفيروس القاتل وحربا ضد 
جماعات الشر ومخططاتها وحربا ضد اإلعالم املعادى 
فى تركيا وقطر وحربا ضد مخططات الرئيس التركى 
أردوغان الذى يسعى لتقويض مصر وحصارها وزعزعة 
استقرارها من خالل السيطرة على ليبيا وتحويلها 
لقاعدة انطالق لإلرهابيني, وحربا للحد من أثار وتداعيات 
تفشى فيروس كورونا االقتصادية والتى عانت منها 
معظم دول العالم والتى تمثلت فى تدنى أسعار النفط 
وتراجع الصادرات وتوقف حركة التجارة الدولية وحركة 
املالحة الجوية, وفى مصر إضافة لكل ذلك هناك تراجع 
فى عائدات السياحة حيث تؤكد مصادر إلغاء 70 % من 
الحجوزات إضافة إلى تراجع تحويالت العاملني بالخارج.

مــارس اإلخــوان التنمر على الدولة املصرية ومعهم 
البعض الذين انطلت عليهم خدعهم وأكاذيبهم, فى 
وقت لم يتنمر فيه البريطانيون على رئيس وزرائهم 

عندما طالبهم بأنهم يجب أن يكونوا على استعداد 
لتقبل فــراق أحبائهم, والحال نفسه فى املانيا فلم 
يتنمر األملان على ميركل عندما قالت أن حوالى 60 
أو 70 % من األملــان معرضون لإلصابة بكورونا, 
كما لم يتنمر اإليرانيون على قادتهم من السياسيني 
ومرجعياتهم الدينية فى وقــت توفى فيه أكثر من 
2300 إيرانى وفق اإلحصاءات الرسمية, كما لم يتنمر 
اإليطاليون على املسئولني فى دولتهم رغم وفاة أكثر 
من2800 مواطن, بل حتى عندما ذهب الرئيس التركى 
أردوغــان ملالقاة الرئيس الروسى فالدمير بوتني فى 
موسكو ووقف هو والوفد املرافق له وظل ينتظر طويال 
ذن له 

ّ
فى مشهد مهني ومتعمد حتى تكرم بوتني وأ

بالدخول, لم يتنمر األتــراك باستثناء رئيسة حزب 
معارض هاجمت أردوغان صراحة واتهمته بأنه أضاع 
كرامة تركيا ولكن لم يفعل األتراك كما يحلو لإلخوان 
الذين يعرفون جيدا كيف يتم استقبال الرئيس من 
جانب بوتن وترامب ثم يتركون كل شيء ويتحدثون 

عن جلسة الرئيس وهيئتها.
حتى مع أحوال الطقس السيئ ورغم املؤتمر الوزارى 
الكبير الذى عقدته الحكومة قبيل اإلعصار وحضره 
تقريبا جميع املسئولني املعنيني باملوضوع وحذروا 
خالله من اإلعصار والتدابير التى يجب اتخاذها, 
ورغم نزول املسئولني إلى الشوارع وهو ماحدث من 
تداعيات اإلعصار, لجأ اإلخوان إلى التنمر لم يراعوا 
وفاة 20 مواطنا بينهم إثنان صعقا بالكهرباء, لم 
يتحدثوا أن إعصارا كهذا أكبر من قدرة الدولة بل 
أكبر من قدرة أى دولة على التصدى له, راحت كتائب 
اإلخوان اإللكترونية تروج وتشير بوستات على الفيس 
والسوشيال ميديا تقول: »الحكومة املصرية تطالب 
املواطنني بسرعة لم الغسيل من على الحبال«.. أال نامت 

أعني الجبناء .

وقــفــت الــدولــة املــصــريــة حــكــومــة بــكــل أجهزتها 
ومؤسساتها وشعبا بكل طوائفه وفئاته موقفا واحدا 
ملواجهة خطر انتشار فيروس كــورونــا فى الوقت 
الذى تشهد فيه السوشيال ميديا ووسائل التواصل 
االجتماعى فى مصر ظاهرة غريبة تميزها عن غيرها 
من دول العالم هذه األيام ولكنه لألسف تميز سلبي 
يتمثل فى تنمر جماعة اإلخوان املسلمني عبر لجانها 
اإللكترونية باملسئولني فى الدولة والسخرية منهم 
وفى املقدمة منهم وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد 
وآخــرون فى مواقع ووزارات مختلفة من النقل إلى 
املحليات إلى اإلسكان انتهاء باألرصاد الجوية, لم 
يشفع للمسئولني بالدولة أنهم مارسوا أكبر قدر من 
املسئولية منذ بدأ اإلعالن عن ظهور فيروس كورونا 
فى دولة الصني, لم يشفع لهم أن الدولة املصرية اتخذت 
ومبكرا قــرارا بعودة املصريني املقيمني فى منطقة 
ووهان موطن الفيروس وعلى نفقة الدولة ثم إيداعهم 
فى حجر صحى ملدة 14 يوما وسبقت فى ذلك دوال 
مثل الواليات املتحدة األمريكية واململكة السعودية 
واتحذت كافة اإلجراءات الصحية للحيلولة دون انتقال 

الفيروس.
لــم يشفع للمسئولني فــى مصر أن تشهد منظمة 
الصحة العاملية للنظام القوى واإلجــراءات الصارمة 
التى اتخذتها مصر للحيلولة دون انتشار الفيروس, 
لم يشفع للمسئولني بالدولة أن مصر لم تشهد سوى 
ثالث حاالت إصابة فقط حتى كان ماحدث فى باخرة 
األقصر السائحية بسبب السائحة التايلندية, وأنه 
حتى 8 مارس الحالى لم تشهد مصر سوى حالة وفاة 
واحدة ألملانى توفى فى مستشفى العزل بالغردقة, 
لم يشفع للدولة املصرية قيامها بوضع 300 أسرة 
مصرية فى محافظة القلوبية فى الحجر الصحى بعد 

وفاة واحدة من

حرب تزييف واختالف الوقائع
من املؤكد أن استخدام «الشائعات» وتزيييف الوقائع بل واختالفها 
فى الكثير من األحيان يعد أحد األدوات التى تستخدم لتحقيق 
أهداف سياسة.. كما أن الشائعة كانت دائمًا أحد أدوات الحروب والتى 
تعرف بالحرب النفسية التى يلجأ إليها العدد عندما تعجز آله الحرب 
ــداف.. وقد كان جوبلز  العسكية من حسم الصراع وتحقيق األه
هو أول من استخدم الحرب الدعائىة من خالل توظيف الشائعات 
وذلك ؟؟ ؟؟ قوات املحور مما يثير الخوف فى نفوسهم ويصبهم 
بحالة من العجز على املواجهة.. وقد وجد أن هذه الحرب النفسية أقل 
تكلفة وتحقيق نتائج مذهلة وتجنب الدولة مغبة الدمار الناجم عن 
عمليات االلتحام بالقوات والجيوش كما أن نتائجها أكثر تأثيرًا.. وقد 
وجد أن الكثير من الصراعات والحروب املادية لم تستطيع أن تحقق 
االنتصار وتحسم الصراع نهائىًا وهو ما يعنى استنزاف املزيد من 
الوقت والجهد واملال من أجل هذه األسباب تم تطويرها واالعتماد 
عليها.. من األسباب األخرى لدى الدول والجماعات والتنظيمات التى 
تسعى إلى نشر الفوضى فى املجتمعات من خالل نشر الشائعات 
واألكاذيب هى خطورة الحرب املادية أو من خالل التصادم العضوى 
بالقوات والجيوش هو سرعة تدويل هذه الصراعات مهما كانت 
صغيرة وزيادة احتماالت الدخول فى حرب شمولية.. لذلك فإن تطور 
ترسانة األسلحة الذرية أو ما يعرف بأسلحة الدمار الشامل قد كان 
أحد األسباب التى جعلت الدول تلجأ إلى استخدام الحرب النفسية 
والتى كان لها نتائج مذهلة وفى ذات الوقت تجنب العالم اإلنزالق 
إلى الحرب العاملية التى بات يتوقع وقوعها.. فى أعقاب حرب أكتوبر 
1973، والتى كان ستجر العالم إلى الوقوق فى آثون حرب عاملية من 
جهة وعدم قدرة إسرائيل على كسر إرادة شعب مصر أن جعلها 

تصل إلى نتيجة مفادها االعتماد على الحرب النفسية التى تستخدم 
الشائعات لتفتت املجتمع من الداخل وتذويب هويته وتدمير نظامه 
القيمى الذى يعد السياج الذى يحمى توقيته والبوصلة التى تهديه 
وترشده.. وبعد ثورات الربيع العربى مع التحفظ على ذلك التعبير ألن 
محصالتها على أرض الواقع لم تكن سوى خريف وشتاء قارص 
أدى إلى تساقط أوراق «اإلقليم العربى» ويبوستها وانفراط عقد 
هذه األمة.. لقد رأينا ما حدث فى العراق وسوريا وليبيا واليمن ومن 
قبلها السودان وتقسيمها وقد دخلت مصر فى ذلك الطريق وكادت 
على نحو كبير أن تلحق بها ولكنها قد استطاعت أن تفلت من ذلك 
املصير بقوة العزيز املقتدر ووعى ابنائها وذلك التاريخ الطويل الذى 
تجره ورائها.. قد كانت مصر والزالت وستظل هى املقصد ولكنها 
نجت من ذلك املصير املظلم وقفزت بعيدًا عن السقوط فى غيابة الجب 
التى سقطت فيه نظيرتها من الدول العربية األخرى بفضل ذلك القائد 
الذى انتخبته وعينته املعونة اإللهية إلنقاذ «املحروسة».. وقد كان ذلك 
بمثابة معطل وإجهاض لذلك املخطط الذى يستهدف املنطقة وتوقيف 
تلك األجندات واألحالم التى صارت على بعد خطوات قليلة بل وخطوة 
واحدة وإذا بالسيسى وتلك املؤسسة الوطنية العريقة التى ينتمى إليها 
والتى كان على رأسها يقلب «املوائد عليهم» ويسترد مصر ومن ورائه 
شعبها وأصبح «البطل القومى» الذى أفرزه املوقف.. وقد استطاع أن 
يذهل العالم كله ويجبره على احترامه وقد أعاد مصر إلى «موقعها 
اإلقليمى» على الخريطة على نحو أقوى وأملع بكثير مما كانت عليه 
فى عصور ازدهارها وأعاد توازن العالقات فى املنطقة على النحو 
الذى يمهد امللمة ذلك العقد العربى املنفرط..ولم يكتف بذلك بل عمل 
على أن تستعيد مصر دورها الريادى والحضارى على «مستوى 

العالم» لتصل إلى املكانة واملرتبة التى تليق بها وقد أطلق ذلك املصطلح 
«وهو مصر قد الدنيا».. وقد كانت إنجازاته على املستوى االقتصادى 
ليست فقط محل احترام من قبل العالم بل واملؤسسات االقتصادية 
واملالية الدولية التى وقفت مذهولة مما تحقق فى هذه التجربة الفريدة 
والتى دخل بها فى دائرة الخوارق واملعجزات.. وكانت مشروعات 
البنية التحتية من شبكة طرق عمالقة ومحطات توليد طاقة ومزارع 
سمكية واستصالح أراضى وحبوب زراعية عمالقة وقناطر خيرية 
جديدة ووسائل مواصالت حديثة ومطورة وقناة سويس جديدة 
ومدن صناعية وسياحية ومطارات وعاصمة إدارية جديدة تفوق ما 
فى الدول املتقدمة.. لذلك لم يكن من املسغرب أن يطلقوا عليه مشير 
«مصر الجديدة» وأنه قد جاء رافعًا لواء الحداثة والتقدم وتحقيق 
التنمية املستدامة ملصر لقد حقق ذلك فى أوقات قياسية أذهلت العالم 
ناهيك عن تطوير وتحديث الجيش ليحتل مرتبة عالية فى مصاف 

ترتيب الجيوش العاملية..ذلك هو عبدالفتاح السيسى رجل الدولة 
والقائد واملحدث واملطور مشيد مصر ليس لتصبح دولة إقليمية بل 
ودولة عاملية يشار لها بالبنان إيمانًا منه بأن هذه هى املكانة التى 
تستحقها.. من هنا كان البد من محاولة تشويه هذه الصورة القومية 
فى محاولة للتخلص منه والذى يعنى فى ذات الوقت التخلص من 
مصر وشعبها وليس من سبيل إلى ذلك سوى إطالق الشائعات 
وتزييف الواقع ليس من خالل اإلنجراف به وقلب األوضاع ولكن 
من اختالق «وقائع» حول الرجل ومحاولة املساس به على املستوى 
الشخصى ولكن هذه املرة ومعه املؤسسة الوطنية العريقة التى كان لها 
الفضل فى تحقيق هذه اإلنجازات.. ومما يؤسف له أن الشخص الذى 
استخدم للترويج لهذه الشائعات من خالل محاولة استغالل بعض 
أوجه املعاناة االقتصادية لشعب مصر والتى هى بالقطع أثار جانبية 
لإلصالح االقتصادى.. وقد تم استغالل كونه أحد املقاولني التى تعمل 
فى عمليات ومشروعات التطوير وراح يختلق واقعة بناء القصور 
أو قصر فى العاصمة اإلدارية أدعى أنه يبنى من «أجل عائلته» وراح 
يسوق ذلك لرجل الشارع البسيط وعبر تلك اآلله الشيطانية قد تم 
الترويج السريع وبأيادى املصريني البسطاء الذين يدفعهم حب 
الفضول وسبق نشر املعلومة بغض النظر عن فحواها.. وهنا يطرح 
التساؤل نفسه هل لرجل مثل «عبدالفتاح السيسى» ذلك الذى دعوناه 
وألححنا عليه لكى ما يتولى قيادة مصر أن يكون بما وصفه به 
ذلك الفاسق صاحب النبأ الكاذب ومن هم ورائه من قنوات معادية 
نحن نعلمها جيدًا؟ ان اإلجابة داخل كل واحد فينا وهى تصرخ فى 

وجوهنا بأن ذلك هو ؟؟ بعينه وليس فقط حديثه.


