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رئيس مجلس اإلدارة
سيد سعيد
رئيس التحرير

محمد طرابيه

التحليل النفسى لجماعة اإلخوان فى التعامل مع العملية سيناء 2018

محمد صالح سفير سياحى لمصر فى إنجلترا

مستقبل مؤمن زكريا فى السعودية على كف عفريت

لـ»السيسى«بعد
 االنتخابات الرئاسية

أول »5« قرارات 

1- شريف إسماعيل مستشاًرا للرئيس و»مدبولى« رئيًسا للحكومة

3- إقناع الدول الكبرى بإدراج اإلخوان على قوائم اإلرهاب
2- االستمرار فى خطة ترشيد الدعم

4- االنتهاء من جميع المشروعات المتعثرة
5- تغيير قيادات

 الهيئات اإلعالمية

الحكومة تتحدى الدستور 
وأحكام المحكمة الدستورية 
العليا فى قضية »تراخيص الصحف«

عن طريق »الذئاب المنفردة«.. أسرار محاوالت »داعش« الختراق  محافظات الصعيد

بالمستندات والوقائع: مخالفات وخسائر بالماليين فى شركة أبوقير لألسمدة

»أذون الخزانة«.. جريمة 
مكتملة األركان ترتكبها
 حكومة شريف إسماعيل

وزير الصحة يطيح بمنافسه على كرسى 
الوزارة وينقله للمكتب الطبى فى السعودية

طارق شوقى يجند 9 »حسناوات« لمراقبة
رؤساء القطاعات فى وزارة التعليم

جهات عليا لوزير النقل: »خلى بالك من مظهرك«

صرف 50 مليون جنيه
 مكافآت للمحاسيب

عزبة  »عبدالعاطى« 
وزارة الرى سابقا

شباب اإلخوان
 انحرفوا ورفعوا 
السالح فى 
وجه الجيش والشرطة

أخطر اعترافات »أبوالفتوح« فى التحقيقات:

4 نجوم يبحثون عن »طوق نجاة«للظهور فى كأس العالم

شبح المخالفات يقلق مجلس الخطيب

قصة هروب علماء الفضاء 
المصريين إلى

 جنوب أفريقيا والسعودية 
والجزائر واإلمارات

 وزير القوى العاملة يعترف
:» لـ»

»معندناش قواعد بيانات 
كافية للعمالة الموسمية«

مصير مجهول يواجه 6 
ماليين مصرى بدول الخليج 

بسبب اإلجراءات الجديدة

بسبب األمراض وكارثة االستيراد:
إغالق 6 آالف مزرعة دواجن

طوارئ فى وزارة اإلسكان استعداًدا 
ألضخم طرح ألراضى

المواطنين والمستثمرين
 بالمدن الجديدة
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جريدة

سكرتير التحرير:

محمد سعيد

املستشار القانونى:

عصام االسالمبولى

الرياضة:

محمد الراعى

جرافيك:

أحمــــــد محمــــــود
إخراج:

أحمد الريس
جمع تصويرى:

محمد عبداهلل

نائب رئيس التحرير:

محمد عبداللطيف
أحمــــــد سعيد

مدير التحرير:

بـــــالل الــــــدوى

املراجعة اللغوية:

عبد الصمد جابر

املقاالت املنشورة تعبر عن رأى أصحابها.
االعالنات واالشتراكات

يتم االتفاق عليها مع ادارة اجلريدة

اإلدارة والتحرير:
26شارع عدنان املدني- الصحفيني

 نهاية أحمد عرابى - املهندسني
فاكس وتليفون: 33450694-33450728

Soutalmalaien@yahoo.com:اإلمييل

خالل األسبوع الماضى كانت هناك مناقشات 
داخــل لجنة الصحة فى مجلس النواب للشكوى 
من ديكتاتورية وزير الصحة الدكتور أحمد عماد 

الدين راضى.
الدكتور مجدى مرشد رئيس لجنة الصحة فى 
مجلس الــنــواب السابق أكــد أنــه حــذر الــوزيــر من 
إقدامه على اإلطاحة بالدكتور عمروقنديل رئيس 
قطاع الطب الوقائى ألنه من الكوادر المحترمة 
والمشهود لها باالحترام والمهنية فما كــان من 
الوزير إال أن أصدر قرارا رقم )73( لسنة 2018 
بتعيين الدكتور عــالء عيد رئيسا لقطاع الطب 

الوقائى خلفا للدكتور عمروقنديل الــذى أصدر 
الوزير قرارا رقم )72( لسنة 2018 بتعيينه ملحقا 

طبيا للمكتب الطبى بالمملكة العربية السعودية.
يذكر أن العمل فى المكتب الطبى بالسعودية 
هوالملجأ الرئيسى لقيادات فى وزارة الصحة 
منذ أيــام الدكتور حاتم الجبلى.. والــذى كان قد 
قرر إبعاء قيادات الوزارة الذين ينافسونه بعد أن 
تم تسليط األضــواء عليهم فى وسائل اإلعــالم.. 
وقرر إبعادهم للسعودية التى يتقاضون فيها مرتبا 
باهظا بالدوالر.. مما يخفف من وطأة اإلبعاد عن 

عصب الوزارة.

وزير الصحة يمشى على خطى »حاتم الجبلى«

الجنس الناعم يسيطر على قرارات وزارة التعليم

أحمد عماد الدين يطيح بمنافسه على كرسى الوزارة وينقله للمكتب الطبى بالسعودية

شوقى زرع )9( حسناوات فى الديوان العام لمراقبة رؤساء القطاعات

شوقى

قنديل عمادالدين

يرتدى )تى شيرت( و)سويت شيرت( و)كوفية(

جهات عليا تحذر وزير النقل: خلى بالك من مظهرك!!
جهات عليا حــذرت الدكتور 
هشام عرفات وزير النقل لعدم 
ظهوره وهو يرتدى )تى شيرت( 
ــة(  ــويـــت شـــيـــرت( و)كــوفــي و)سـ
خالل زياراته لمواقع العمل فى 
مــواقــع مترو األنــفــاق الجديدة 
وورش السكة الحديد أو خالل 

تفقده لحالة القطارات.
ــر بــــرر مــوقــفــه بــأنــه  ــ ــوزي ــ ال
معروف عنه الحركة المستمرة 
ــى مــكــتــبــه  ــ وعــــــدم جـــلـــوســـه ف
ــات طــويــلــة إال فـــى حــالــة  ــ ألوقـ
الضرورة القصوى.. ومنذ عمله 
كمستشار لـــلـــوزارة فــى أوائـــل 
عام 2002 وهو يتحرك لمواقع 
العمل ويــراقــب ويتابع عمليات 
اإلنــشــاءات والتنفيذ.. وهــو ما 

ــداء مالبس تساعده  يتطلب ارت
عــلــى التنقل خــاصــة أنـــه يظل 
طوال اليوم ومنذ الصباح الباكر 
فى لقاءات مع مسئولى المواقع 
الــتــى بــهــا عمليات وإنــشــاءات 

تابعة للوزارة.
جــهــات عليا حـــذرت الــوزيــر 
وأكدت له أن مشاهد وصورة له 
بالصوت والصورة تعاملت معها 
وسائل اإلعالم العالمية بطريقة 
غير الئقة وأكــدت فى تغطيتها 
أن وزراء السيسى ال يهتمون 

بارتداء البدلة الرسمية.
الدكتور هشام عرفات تفهم 
ــك  األمــــــر، ووعـــــد بـــتـــفـــادى ذل
واالهــتــمــام بــهــذه النقطة التى 

كانت غائبة عنه.

أسبوعية - شاملة - مستقلة تصدر بترخيص 
من املجلس األعلى للصحافة عن دار 
»عيون« للصحافة والطباعة والنشر 

والتوزيع »ش.م.م«
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حالة من االستياء والتذمر الشديد، يمر 
بها رؤساء القطاعات بــوزارة التعليم، حيث 
أصــبــحــت حــركــاتــهــم وسكناتهم محسوبة 
عليهم، داخل ديوان عام الوزارة، وذلك بعد 
أن حرص الدكتور طارق شوقى وزيرالتعليم 
على زرع 9 موظفات، من الجنس الناعم، 
ــام، فى  ــعـ فـــى جــمــيــع مــكــاتــب الـــديـــوان الـ
ظاهرة الفتة للنظر، وكأن القطاع الخدمى 
والمكتبى بالوزارة، أصبح عقيما عن وجود 

الرجال.
الــمــثــيــر أن جميع الــوظــائــف المكتبية 
بـــالـــوزارة بــالــديــوان الــعــام أصبحت تحت 
ــتــداء مــن مدير  قبضة الجنس الــنــاعــم، اب
العالقات العامة، ونهاية بسكرتارية مدير 

اإلعالم.
ــر الــتــعــلــيــم فى  ــ ــدة وزيـ ــاعـ ــن قـ ــذ عـ وشــ
االستعانة بالجنس الناعم، فى الديوان العام 
بـــالـــوزارة، اإلعــالمــى أحــمــد خــيــرى، مدير 
اإلعــالم، والــذى قــام الوزير بتعيينه مديرا 
لإلعالم منذ توليه الحقيبة الوزارية فى 14 

فبرير2017 من العام الماضى.
وقالت مصادر مطلعة بالوزارة أن الدكتور 

ــر التعليم تعمد زرع 9  ــارق شــوقــى وزيـ طـ
ــام، كلهن يتمتعن  ــع مــوظــفــات بــالــديــوان ال
بقدر كبير من الجمال واإلنــاقــة، لمراقبة 
رؤساء القطاعات، ونقل تفاصيل تحركاتهم 

وزائريهم إليه بكل دقة، صغيرة وكبيرة.
وأضــافــت المصادر أن وجهة نظر وزير 
التعليم تعود إلــى إيمانه بــأن النساء أقل 
ــرشــاوى، ويــصــعــب استمالتهن  ــل ارتــكــابــا ل
ــة، من  ــ للوقوع فــى مخالفات مالية وإداري
الرجال، وألن قضية تسريبات االمتحانات 
الــثــانــويــة الــعــامــة كــانــت الــســبــب الرئيسى 
فــى اإلطــاحــة بالوزير السابق، لذلك كان 
الوزير حريصا على مراقبة جميع القيادات 
بالوزارة، ولم يجد وسيلة أو سالحا أفضل 
مــن الجنس الناعم الستخدامه فــى هذه 

المهمة.
ــرارات وتعليمات موظفات  المثير أن قـ
الديوان العام للوزارة، أكثر قوة وتأثير على 
رؤســاء القطاعات من قراراتهم أنفسهم، 
وأن من يريد موافقة رئيس قطاع بالوزارة 
عليه أن يلجأ لــهــؤالء الموظفات قبل أى 

شخص آخر حتى تتم اإلستجابة لمطالبه.

ــر الــقــوى الــعــامــلــة،  ــ ــال مــحــمــد ســعــفــان وزي قـ
إن تــوجــيــهــات الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح السيسي، 
نــحــواالهــتــمــام بالعمالة اليومية والموسمية، 
ووضــع تشريعات وقانون يحميها ويحافظ على 
حقوقها والبحث عــن بــدائــل تضمن خضوعهم 
لمنظومة التأمين الصحى الشامل، ليست هى 
التوجيهات األولــى للرئيس، ولكنه وجــه بها من 
قبل فى عيد العمال األخير، وتفاعلت الحكومة 
معها بقوة وجدية، وقامت وزارة القوة العمالة 
بوضع هــذا الملف فى حيز االهتمام والتنفيذ 
فى إطار توجيهات الرئيس، مشيدا بتصريحات 
الرئيس عن أوضــاع العمالة الموسمية وتوجيهه 
بدعمها، قــائــال: »هـــذا يعتبر دعــمــا كــبــيــراً من 
القيادة السياسية لكل ما تم اتخاذه من إجراءات 

لدعم هذه الفئة األولى بالرعاية«.
وأضاف سعفان فى تصريحات خاصة لـ»صوت 
الماليين« أن تصريحات وتوجيهات الرئيس 
السيسى العلنية نحوالعمالة الموسمية واليومية 
هذه المرة، لها قيمة كبيرة وسيكون لها دور كبير 
فى دعم ما بدأته الحكومة فيما يخص االهتمام 
بالعمالة الموسمية وتقديم الرعاية المتكاملة 
لــهــا، فــضــال عــن االســتــجــابــة الــكــبــيــرة مــن هــذه 
الفئات لدعوة الرئيس والتقدم ببيانتهم إلدارات 
العمالة غير المنتظمة فــى مــديــريــات الــقــاوى 
العاملة بالمحافظات، مشيرا إلــى أن دعــوات 
الحكومة قبل ذلك لم تكن تلقى القبول المناسب 
من هذه العمالة واالستجابة، التى من المتوقع 
ان تظهر بقوة بعد دعــوة الرئيس لها بالمبادرة 
والذهاب إلى مديريات القوى العاملة. مؤكدا أن 

الحكومة ممثلة فى وزارة القوى العاملة، بذلت 
محاوالت سابقة مضنية وكثيرة لجذب العمالة 
غير المنتظمة، لتكوين قاعدة بيانات عنها إال 
أن المحاوالت لم تــأت بالثمار المرجوة بسبب 
ضعف االستجابة لدعوات الحكومة. الفتا إلى أن 
العقبة الوحيدة التى واجهت الحكومة فى الفترة 
السابقة تجاه العمالة الموسمية واليومية، تتمثل 
فــى عــدم وجــود قــاعــدة بيانات واضــحــة وكافية 
ودقيقة، عن هــذه العمالة، وطبيعة خصائصها 
االجتماعية، ولذلك استغرقت وزارة القوة العامة 
طــوال الفترة الماضية لجمع البيانات الدقيقة 
عــن هــذه الــعــمــالــة، مــن خــالل مــديــريــات القوى 
العاملة فى 27 محافظة بأنحاء الجمهورية،حتى 
ــة واضــحــة تــجــاه هــذه النوعية من  ــرؤي تــكــون ال
العمالة ووضــعــه الخطة المناسبة الستيعابهم 
فى المشروعات، وتأمين حياتهم والحفاظ على 

حقوقهم بالشكل األمثل.
وأوضح وزير القوى العاملة أن هناك لجنة عليا 
تم تشكيلها تضم فى عضويتها كال من وزارات 
الــقــوى العاملة والتنمية المحلية والتضامن 
والمالية، هدفها وضع آلية واستراتيجية واضحة 
للعمالة الموسمية واليومية، تتضمن الحفاظ 
على حقوقها، ووتــقــوم حاليا اللجنة بتكثيف 
جــهــودهــا، مــن خــالل اجتماعات دوريـــة، لوضع 
أسس لبلورة األفكار والرؤى حول تحسين أوضاع 
العمالة الموسمية، موضحا أن الوزارة بالتنسيق 
مع عــدد من الـــوزارات منها التضامن والتنمية 
المحلية والمالية، قامت بعقد اجتماعات كثيرة 

لوضع األفكار لرعاية وحماية هذه العمالة.

 :» وزير القوى العاملة يعترف لـ»

بسبب األمراض وكارثة االستيراد

»معندناش قواعد بيانات 
كافية للعمالة الموسمية

إغالق 6 آالف مزرعة دواجن 
ــش رئــيــس اتــحــاد  ــ أكـــد الــدكــتــور نبيل دروي
منتجى الدواجن أن أصحاب المزارع ومنتجى 
ــوا عــلــى اإلفـــالس  الـــدواجـــن كــانــوا قــد أوشــك
خاصة أنهم يبيعون بأسعار تقل عن التكلفة 
بـــ4 جنيهات منذ قرابة الـــ6 أشهر وذلــك فى 
الكيلوالواحد حيث البيع بالمزرعة كان بـ18 
ـ19 جنيها فــى حين التكلفة تــجــاوزت الـــ22 
جنيها الرتفاع أسعار األعالف خاصة الصويا 
الــذى وصــل 7400 جنيه للطن، إضــافــة إلى 
النفوق بسبب األمـــراض وبـــرودة الجو وعدم 
االلتزام بقواعد األمــان الحيوى بالمزارع ما 
ــادة نسبة النفوق ووصولها إلى  تسبب فى زي
25% لبعض المزارع، كل ذلك تعانيه الصناعة 

الوطنية إضافة لما يحدث بــاألســواق حاليا 
ــن الــمــســتــوردة بسعر  ــدواجـ حــيــث تــعــرض الـ
12.5 جنيه للكيلو بسبب االستيراد العشوائى 
الذى يزيد على الفجوة الموجودة بين اإلنتاج 
المحلى واالستهالك حيث بلغ حجم االستيراد 
ــف طــن فــى حين ســد الــفــجــوة ال  نــحــو250 أل
يحتاج ألكثر من 55 ألف طن ما يعنى أن هناك 
قرابة الـ200 ألف طن زائدة على حاجة السوق 

المحلية.
وأشــار رئيس االتحاد إلى أن المستفيد من 
هــذه الــدواجــن ليس المستهلك بــل أصحاب 
ــات الــمــوجــودة  المطاعم والــفــنــادق والــشــواي
بالشوارع بدليل ارتفاع أسعار البيع بالمزارع 

حــالــيــا إلـــى 25 جنيها للكيلو الــحــى وأيــضــا 
تحرك سعر بيع كتكوت التسمين من جنيه إلى 
ــادة، وهــذا سيزيد من  5 جنيهات، وهو فى زي
المعروض المحلى خاصة أن ثقافة اإلقبال 
ــدواجــن الحية تسيطر على شريحة  على ال
كبيرة مــن المستهلكين، مطالبا المسئولين 
بدعم الصناعة الوطنية بــدال مــن األجنبية 
وانقاق الدوالرات فى سلعة متوافرة محليا وأن 

يكون الدعم بالعمل وليس بالكالم فقط. 
وأكــد درويــش خــروج ما ال يقل عن 15% من 
أصحاب المزارع الصغيرة التى تعتمد عليها 
الصناعة وهـــذه ال تقل 6 عــن آالف مزرعة 

بسبب األمراض وكارثة االستيراد.

أول ظهور لها بعد غياب سنوات

سعفان

)مون ديك( يجمع سيدات المجتمع 
بـ»لوسى آرتين« فى عيد الحب

ــول انتظار وبعد  أخــيــًرا وبــعــد ط
اختفاء طويل ظهرت »لوسى آرتين« 
ســيــدة المجتمع الــشــهــيــرة خــال 
ــون  ــى )م احــتــفــاالت عــيــد الــحــب ف
ديك( مع صديقاتها من المعروفات 

ذات النشاط فــى أنــديــة الــروتــارى 
والليونز واإلينرويل.

ــد الـــحـــب( كـــان ســـر خـــروج  ــي )ع
»لوسى آرتين« من وحدتها وتجعلها 

تسهر فى ليلة االحتفال به.
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أردت االستشهاد بــهــذا األمـــر للتأكيد على ضــرورة 
احترام الدستور الذى أقسم الرئيس على احترامه وعدم 
مخالفته، بعدما تم الكشف عن اتجاه النية لدى الحكومة 
لمخالفة هــذا الــدســتــور مــع سبق اإلصـــرار والترصد، 
وأخشى أن يتم هذا األمــر بمباركة مجلس النواب الذى 
يترأسه حالياً الدكتور على عبدالعال أســتــاذ القانون 
الدستور وأحــد الشخصيات الــبــارزة التى شــاركــت فى 
ــذى صــدر فى  صياغة مــواد الدستور الحالى لمصر وال

.2014
 هذا االتجاه الحكومى يتمثل فى الرغبة فى التحايل 
على الدستور فيما يتعلق ببعض الــمــواد الموجودة فى 
مــشــروع قــانــون تنظيم الصحافة واإلعـــام، حيث تنص 
المادة 70 من الدستور على أن الصحف تصدر باإلخطار. 
وهــو األمــر الــذى ال يعجب الحكومة وتــرغــب فــى وضع 
قيود وعوائق للتحايل على هذا النص الدستورى وأحكام 
المحكمة الدستورية العليا، وهو األمر الذى ظهر بوضوح 

خال الفترة الماضية.
 ولذلك نستعرض فى السطور القادمة القصة الكاملة 

لهذه القضية الخطيرة.
القصة بــدأت يوم 22 أكتوبر الماضى، تزامنا مع بدء 
لجنة الثقافة واإلعــام بمجلس النواب برئاسة أسامة 
هيكل، مناقشة قانون تنظيم اإلعام والصحافة، والذى 

تتخطى مواده الـ 120 مادة.
وخال المناقشات اكتشتف اللجنة وجود بعض المواد 
المخالفة للدستور فــى مــشــروع الــقــانــون الــمــقــدم من 
الحكومة. ولذلك أعلن هيكل، فى يوم 29 نوفمبر 2017، 
أن اللجنة أعطت للحكومة مهلة شهراً إلعــادة الـ5 مواد 
التى أوقــفــت اللجنة مناقشتهم بمشروع قــانــون تنظيم 
الصحافة واإلعام وهى المواد أرقام 50 و51 و52 و53 

و36.
وأضــاف هيكل، فى تصريحات له إن اللجنة تريد أن 
تبنى مشروع القانون على أســاس سليم، مشيرا إلى أن 
اللجنة أوقفت مناقشة القانون لوجود حكم بعدم دستورية 
الفقرة الثانية من المادة 52 للقانون رقم 96 لسنة 1996. 
ولفت رئيس لجنة اإلعام والثقافة، إلى أن اللجنة أرهقت 
فى مناقشة هــذا الجزء من مشروع القانون، وتريد أن 
تستكمل مناقشة على أســـاس سليم. وقـــررت اللجنة، 
وقف مناقشة مشروع قانون تنظيم الصحافة واإلعــام 
مؤقتا، وإعادة بعض مواده إلى الحكومة والمجلس األعلى 
ــام إلعـــادة النظر فيها، ألن  لتنظيم الصحافة واإلعــ
مشروع القانون الذى تناقشه اللجنة قد ورد من الحكومة 

ورُوجع من مجلس الدولة قبل صدور حكم المحكمة 
الدستورية.

ــى أن المحكمة  ــذا الــســيــاق نــشــيــر إلـ ــى هـ وفـ
الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب 
عبد الرازق كانت قد أصدرت يوم 3 يونيو 2017 
حكما قضى بعدم دستورية الفقرة الثانية من 
المادة 52 للقانون رقــم 96 لسنة 1996، والتى 
كانت تنص على أنــه يشترط فى الصحف التى 
تصدرها األشــخــاص االعتبارية الخاصة فيما 
عدا األحزاب السياسية والنقابات واالتحادات أن 

تتخذ شكل تعاونيات أو شركات مساهمة، وأكدت 
ــراط شــركــة مساهمة لتأسيس  المحكمة أن اشــت

الصحف لم يعد دستوريا.
وكانت المحكمة الدستورية، قد تسلمت تقرير هيئة 
ــداع تــقــريــرهــا بــالــرأى  ــ المفوضين فــى الــطــعــن بــعــد إي
الدستورى والقانونى فى القضية، والذى انتهى إلى عدم 
دستورية المادة المطعون عليها، لمخالفتها نص المادة 
70 من دستور 2014، والتى نصت فى فقرتها الثانية 
على أن »تصدر الصحف بمجرد اإلخطار على النحو 
الذى ينظمه القانون«. وقالت »المفوضين« فى تقريرها، 

إن الدستور كفل حرية إصــدار الصحف، ونص صراحة 
على إصدارها باإلخطار، وأن النص المطعون عليه وضع 
ــأن اشــتــرط على األشــخــاص  قــيــدا على هــذه الــحــريــة، ب
ــزاب السياسية والنقابات  االعــتــبــاريــة، فيما عــدا األحـ
واالتحادات، أن تتخذ شكل تعاونيات أو شركات مساهمة 

للحصول على ترخيص باصدار الصحف.
وأضاف التقرير أن النص المطعون عليه حول اإلخطار 
ــدار الصحف إلى  المنصوص عليه فــى الــدســتــور إلصـ
ترخيص، وأنه يجب أن تكون الشروط الــواردة فى قانون 
تنظيم الصحافة والمتعلقة بــاصــدار الصحف ملتزمة 

بالنص الدستورى وهى »اإلخطار«.
الجدير بالذكر أن المادة 52 المطعون عليها تنص على 
أن: »ملكية األحــزاب السياسية واألشخاص االعتبارية 
العامة والخاصة للصحف مكفولة طبقا للقانون، ويشترط 
فى الصحف التي يصدرها األشخاص االعتبارية الخاصة 
فيما عدا األحــزاب السياسية والنقابات واالتحادات أن 
تتخذ شكل تعاونيات أو شركات مساهمة، على أن تكون 
األسهم جميعها فى الحالتين اسمية ومملوكة للمصريين 
وحدهم، وأال يقل رأس مال الشركة المدفوع عن مليون 
جنيه إذا كانت يومية ومائتين وخمسين ألــف الشخص 
وأفراد أسرته وأقاربه حتى الدرجة الثانية فى رأس مال 
الشركة على 10% من رأس مالها، ويقصد باألسرة الزوج 
والزوجة واألوالد القّصر.. ويجوز إنشاء شركات توصية 
باألسهم إلصـــدار مجات شهرية أو صحف إقليمية، 

ويسرى على هذه الشركة الشروط السابقة«.
ــداث الخاصة بهذه القضية، الــى أن  وتواصلت األحـ
طلب رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال من 
أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة واإلعــام فى الجلسة 
العامة للمجلس والتى انعقدت يــوم 12 فبراير 2017، 
بسرعة االنتهاء من مناقشة اللجنة لمشروع قانون »تنظيم 
الصحافة واإلعــام« بوصفه الحل الوحيد لضبط األداء 

اإلعامى.
وفــى نفس اليوم قــال هيكل: »إنــه فيما يتعلق بالمواد 
الخمس الجدلية فى مشروع القانون، تلقت اللجنة رداً 
عليها مــن وزيــر الــعــدل المستشار حسام عبد الرحيم 
والخاصة بشكل الشركات العاملة فى الصحافة الخاصة، 
وذلك عقب صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم 
دســتــوريــة بعض الــمــواد فــى قــانــون الصحافة القائم.. 

مشيرا إلى أن رد وزير العدل جاء بالتأكيد على أن المواد 
محل الجدل والمقدمة من الحكومة فى مشروع تنظيم 
الصحافة واإلعام تتفق مع الدستور الحالى، وأن الدولة 
يحق لها أن تضع الضوابط الحاكمة لضمان سامة عمل 

هذه الشركات«.
وإذا نظرنا بدقة إلــى ما أعلنه وزيــر العدل حــول حق 
الدولة فى وضع الضوابط الحاكمة لضمان سامة عمل 
هــذه الشركات، لوجدنا أن هناك نية مبيتة من جانب 
الحكومة للتحايل على النص الدستورى وأحكام المحكمة 
الدستورية العليا الواضحة والصريحة والتى ال تحتاج الى 

تفسير أو تأويل.
واذا كنا جميعا نؤكد على ضرورة الحفاظ على استقرار 
الــدولــة وعــدم إثـــارة األزمـــات مــن جانب بعض الصحف 
والمواقع اإللكترونية، إال أن هذا ال يجب أن يحدث على 

حساب الدستور وكبت الحريات. 

ويجب أن يتم االلتزام بنص الدستور وحكم المحكمة 
الدستورية على أن يتم تفعيل قوانين العقوبات ضد 
أى شــخــص ينتهك الــقــانــون بــشــرط أن تــكــون اإلحــالــة 
للمحاكمات بناء على مخالفات قانونية صريحة وواضحة 
وليس لمجرد تصفية الحسابات السياسية والشخصية أو 

إسكات األصوات المعارضة للحكومة والنظام.
وفى هذا السياق نسأل: هل كان أعضاء لجنة الثقافة 
واإلعـــام عندما أعـــادوا الــمــواد المشار إليها للحكومة 
إلعــادة صياغتها لتتوافق مع الدستور غير مدركين أن 
هناك مخالفات دستورية صريحة لنصوص الدستور 
وأحكام المحكمة الدستورية العليا؟ وبــأى منطق تدعى 
الحكومة أن التعديات التى قدمتها متوافقة مع الدستور؟ 
وهل حق الدولة فى وضع الضوابط الحاكمة التى أشار 
إليها وزير العدل يمكن أن تتحقق بمخالفة الدستور الذى 
أقسم الرئيس وجميع الوزراء فى الحكومة على احترامه؟ 

وكيف نصدق تصريحات  كبار المسئولين فى الحكومة 
والــبــرلــمــان حــول ضـــرورة الــحــفــاظ على الــحــريــات فى 
الوقت الذى نجد فيها تضييقاً للخناق سواء فى الصحف 
الــمــوجــودة حالياً أو وضــع عــوائــق لمنع إصـــدار صحف 

جديدة؟
ــان الــهــدف مــن وضــع الــضــوابــط الــتــى تتحدث  وإذا ك
عنها الحكومة فيما يتعلق بموضوع تأسيس الشركات، 
واشتراط أن يتم وضع مبالغ تصل لثاثة مايين جنيه 
فى اإلصــدار اليومى ومليون جنيه لإلصدار األسبوعى 
ونصف مليون جنيه للموقع اإللكترونى بحجة الحفاظ 
على حقوق العاملين عند توقف اإلصــدار؟ فكيف تتغافل 
الحكومة أن مثل هــذه الشروط التعجيزية ســوف تؤدى 
الى إغــاق المئات من الصحف والمواقع الحالية ومنع 
إنشاء صحف جديدة وهــو ما يعنى تشريد اآلالف من 
الصحفيين الذين تعانى الغالبية العظمى منهم من تدهور 
ــدارات  مستويات المعيشة فــى ظــل توقف معظم اإلصـ
ــادات الرهيبة على أســعــار الطباعة والتى  ــزي بسبب ال
ارتفعت بنسبة 80 % خال األشهر الماضية، إلى جانب 
انــعــدام اإلعــانــات وانخفاض معدالت التوزيع، كما أن 
العمل بالفضائيات أصبح مقصوراً فقط على الموالين 

لسياسات الحكومة والنظام؟
ولذلك نؤكد أن التركيز على الجانب المادى فقط لن 
يكون المعيار الوحيد لضمان إصــدار الصحف، حيث 
إن اإلصــرار على تطبيق هذه الشروط التعجيزية ربما 
يفتح الباب على مصراعية أمــام الجماعات اإلرهابية 
والمتطرفة للتسلل إلــى المجال الصحفى واالستعانة 
بأشخاص عاديين أو صحفيين للحصول على تراخيص 
صحف، وكما نعلم فإن مثل هذه المبالغ بالنسبة لتلك 
الــجــمــاعــات اإلرهــابــيــة ال تمثل شيئاً حيث إن لديها 
تمويات طائلة تأتى إليها مــن دول وجــهــات خارجية 
معادية لمصر، فهل يا من تخططون لمخالفة الدستور 
وأحكام المحكمة الدستورية، وضعتم مثل هذا األمر فى 

اعتباركم  أم أنه لم يخطر لكم على بال من قبل؟
 ومن بين التساؤالت التى تطرح نفسها بقوة فى هذا 
السياق: لماذا هذا اإلصرار على إصدار القانون فى هذا 
التوقيت الذى يتزامن مع موعد االنتخابات الرئاسية؟ 
ولماذا تقومون فى حال إصراركم على مخالفة الدستور 
والتحايل على نصوصه فــى هــذا الــشــأن على تصدير 
ــات والــمــشــاكــل لــلــرئــيــس عــبــدالــفــتــاح السيسى  ــ األزمـ
وإظــهــاره فى صــورة الحاكم الــذى يكمم األفــواه ويكبت 
الــحــريــات وهــو األمـــر الـــذى يتناقض مــع التصريحات 
التى كررها الرئيس بنفسه فى لقاءاته وحواراته بشان 
كفالة الحريات وفتح المجال أمــام األصــوات الوطنية 
الراغبة فى اإلصاح وليس التدمير؟ وهل تتصورون أن 
المنظومة اإلعامية ســوف تنضبط بمثل هــذه القيود 
الصارمة على إصــدار الصحف، رغم أنه ثبت بالدليل 
القاطع أن تلك المنظومة شهدت فشاّ ذريعا وانفاتاً 
كبيراً فى ظل وجود 4 كيانات إعامية صدرت بشأنها 
ــى: المجلس األعــلــى  ــرارات جــمــهــوريــة وهـ ــ قــوانــيــن وقـ
لإلعام والهيئة والوطنية للصحافة والهيئة الوطنية 
لإلعام واللجنة التأسيسية لنقابة اإلعاميين؟  وأين 
مجلس نقابة الصحفيين مــن هــذه الــتــعــديــات التى 
تتم على قانون الصحافة رغــم أن التعديات لو تمت 
الموافقة عليها بالصورة التى تراها الحكومة سوف 
ــام الــمــئــات من  يترتب عليها إغـــاق أبـــواب الـــرزق أمـ
الصحفىين وأسرهم؟ فهل ينتظر أعضاء المجلس حتى 

تحدث الكارثة؟
وبعيداً عــن الــتــســاؤالت التى أتمنى أن تكون هناك 

إجابات عنها من جانب الجهات الرسمية أقول: 
إذا أردتم ياسادة ضمان حقوق الصحفيين والعاملين 
فـــى الــصــحــف والـــمـــواقـــع وكـــذلـــك ضــمــان محاسبة 
المسئولين عن أيــة جرائم تحدث من جانب الصحف 
والمواقع اإللكترونية، فمن الممكن أن يتم ذلك عن طريق 
إلزام رئيس مجلس اإلدارة بالتوقيع على خطاب ضمان، 
الذى بموجبه يتم الخصم من حساباته البنكية فى حال 
عدم الوفاء بمستحقات العاملين، ومن الممكن أيضا أن 
يتم ذلك عن طريق قيام رئيس التحرير بكتابة إقرار على 
نفسه بأنه المسئول عن كل ما ينشر فى الصحيفة أو 

الموقع اإللكترونى.

محمد طرابيه يكتب:

فى الثامن من يونيو 2014، أدى الرئيس عبدالفتاح السيسى اليمين 
الدستورية كرئيس للجمهورية أمام أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة 

الدستورية العليا برئاسة المستشار أنور العاصى، عقب ظهور نتيجة االنتخابات 
الرئاسية وذلك وفًقا ألحكام المادة )144( من الدستور.. وكان نص هذا القسم 

الدستورى »أقسم باهلل العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن 
أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ 

على استقالل الوطن ووحدة وسالمة أراضيه«.

يجب أن يتم تفعيل قوانين 
العقوبات ضد أى شخص ينتهك 
القانون بشرط أن تكون اإلحالة 
للمحاكمات بعيدة عن تصفية 

الحسابات السياسية والشخصية

الحكومة تتحدى الدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا
املادة 70 من الدستور تنص على أن الصحف تصدر باإلخطار والحكومة تعرتض

هل يشارك مجلس النواب 
الذى يترأسه د. على عبدالعال 

أستاذ القانون الدستورى فى 
?مخالفة الدستور

?
?
?
?

لمصلحة من يتم وضع قيود 
وعوائق للتحايل على هذا 
النص الدستورى وأحكام 

المحكمة الدستورية العليا

هل الضوابط الحاكمة 
التى أشار إليها وزير 

العدل يمكن أن تتحقق 
بمخالفة الدستور

ما الذى يضمن عدم فتح الباب 
على مصراعيه أمام الجماعات 

اإلرهابية والمتطرفة لالستعانة 
بأشخاص عاديين أو صحفيين 
للحصول على تراخيص صحف

لماذا هذا اإلصرار على 
إصدار القانون فى هذا 

التوقيت الذى يتزامن مع 
موعد االنتخابات الرئاسية

تساؤالت تنتظر اإلجابة:

وزير العدل: المواد محل الجدل والمقدمة 
من الحكومة فى مشروع تنظيم الصحافة 

واإلعالم تتفق مع الدستور الحالى 

تقرير هيئة المفوضين: يجب أن تكون الشروط 
الواردة فى قانون تنظيم الصحافة والمتعلقة بإصدار 

الصحف ملتزمة بالنص الدستورى وهو »اإلخطار«

هيكل: لجنة اإلعالم أوقفت 
مناقشة القانون لوجود حكم 

بعدم دستورية الفقرة الثانية 
من المادة 52 للقانون رقم 96 

لسنة 1996

هناك نية مبيتة من جانب الحكومة 
للتحايل على النصوص واألحكام 

الواضحة والصريحة والتى ال 
تحتاج إلى تفسير أو تأويل 

المحكمة الدستورية: اشتراط شركة مساهمة لتأسيس الصحف لم يعد دستوريًا
المنظومة اإلعالمية لن تنضبط بمثل هذه القيود الصارمة على إصدار الصحف

هيكل

عبدالعال

عبدالرحيمسالمة
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صرف 50 مليون جنيه مكافآت 
وحوافز يوليو وأغسطس 

وسبتمبر للقيادات الجديدة 
بعد 3 أسابيع من ترقيتهم  

3 مذكرات للرقابة اإلدارية  تتهم وزير 
الرى برفض تنفيذ أحكام القضاء بإزالة 

70 تعديا على طرح نهر النيل ألن 
أصحابها قيادات سابقة فى الوزارة 

مفاجأة : الوزير يتخلف عن السفر لمفاوضات سد 
النهضة فى السودان بسبب اجتماعه مع مديرة 

جراج الوزارة لفحص السيارات المعطلة 

المستندات تؤكد  استمرار وزيــر الــرى، فى 
ــوزارة، بسياسة خــاطــئــة، تعتمد على  ــ إدارة الـ
تفريغها من الــكــوادر، وتجاهل عناصر الشباب 
ــذى كانت محط اهتمام القيادة السياسية،  ال
والرئيس عبد الفتاح السيسى بعد ثورتين، قامت 
بهما مصر فى 25 يناير2011 و30 يونيه 2013، 
السيما 100 شــاب من الحاصلين على درجــات 
الــدكــتــوراه فــى الهندسة الميكانيكية وغيرها،  
وتصعيد، فئات أقــل كــفــاءة مــن الــقــيــادات التى 
ــوزارة بالمجامالت والمحسوبية فى  ــ دخلت ال
عهد وزارء سابقين، كل مؤهالتهم أنهم أقارب 
ومعارف الوزير ومــن سبقوه، حتى أصبح عدد 
كبير من العاملين بها يطلق على الـــوزارة  لقب 

»وزارة الورثة«. 
»صـــوت الماليين« تــرصــد فــى هــذا التقرير 
اإلجراءات التى اتخذها، عبد العاطى لكى يحول 
وزارة الرى من أعرق وزارة  فى تاريخ البالد إلى 
وزارة يقلد المناصب فيها، ألوالد الباشوات، 

المرفهين.
ورفع وزير الرى شعار »التوريث« فى  الوزارة، 
حيث قام بحركة تنقالت وترقيات شاملة للمرة 
الثانية على التوالى فــى شهر يوليو الماضي، 
وبعد 4 أشهر من الحركة األولــى فى أغسطس 
2017 وذلــك لمجاملة عــدد من المقربين منه، 
حيث سيترتب على هذه الترقيات، زيــادة كبيرة 
ــدالت التنقالت،  فــى حــوافــزهــم ومكافآتهم وبـ

وغيرها من بدالت المجهود الفائق.
المثير أن المقربين من الوزير معظمهم أقارب 
بالنسب والــعــرق لـــوزارء وقــيــادات كبرى سابقة 
بـــالـــوزارة، ســتــوزع عليهم  أكــبــر قــدر مــن تورتة 
ــوزارة فــى مــوازنــة العام  ــل الميزانية الــجــديــدة ل

المالى 2018-2017.  
وكشفت المستندات أن أبرز الشخصيات التى 
تم تقل وترقيتها لمناصب كبرى تبدأ من درجة 
وكيل أول وزارة إلى مدير عام كانت من نصيب، 
ــارب ومــعــارف  هــذه الفئة سالفة الــذكــر مــن أقـ
الــوزراء السابقين، وأبرزهم، ابن شقيق محمود 
أبوزيد وزير الرى األسبق، و4 قيادات من نفس 
العائلة، تــم توزيعهم على قطاعات الخزانات 
والقناطر الكبرى، والميكانيكا، باإلضافة إلى 
وقع اختياره على أقــارب وزيــرى الرى األسبقين  
محمد نصر عالم، ومحمود عبد الهادى راضى، 
ــدرجــات  ــارب مــن ال ــ ــد عــددهــم عــلــى 9 أق ــزي وي
الثانى والثالثة، وتم تعيينهم رؤساء مشروعات، 
مثل مشروع قناطر اسنا ومشروع تنمية جنوب 

الوادى.
وأوضــحــت المستندات أن عملية الترقيات 
ــوزارة، نحو  والتنقالت الجديدة، كلفت خزينة ال
50 مليون جنيه، تــم استقطاعها مــن مــوزانــة 

الوزارة فى العام المالى الحالى.
وفسرت إحــدى المذكرات المقدمة للرقابة 
ــفــات وزيــــر الـــــرى، هــذه  اإلداريـــــــة ضـــد مــخــال
اإلجراءات، بأنها نوع لترضية هذه الشخصيات، 
وخطب ودها، لعدم كشف تفاصيل فساد إدارية 
كثيرة ، وقــع فيها الــوزيــر الحالى، أثناء إعــداد 
دراســـات وأبــحــاث طلبها الرئيس عبد الفتاح 

السيسي، بشأن سد النهضة، والتى تم بناء 
على كثير منها المفاوضات اللجنة الثالثية  
المصرية- اإلثيوبية – السودانية، حول 
إنــشــاء ســد الــنــهــضــة، وكيفية التعامل 
ــة، السيما وأن الخبراء  مــع هــذه األزمـ
الحقيقيين من القيادات فى الـــوزراة، 
وغير المقربين من الوزير، والــذى كان 
ينظر إليهم على أنهم حــاقــدون عليه 
لتوليه منصب الوزير، ألنهم األكثر خبرة 
منه واألفــضــل سيرة ذاتــيــة، أصــر على 

تجاهلهم فى إعداد دراسات سد النهضة، 
وما يتعلق بمشاكل المياه فى الجنوب.

واتهم معارضو الــوزيــر، بأنه  أجــرى هذه 
الحركة لإلطاحة، بكل منتقديه، من القيادات 

بالفشل فى إدارة ملف سد النهضة، وتقصيره 
فى كل المهام المكلف بها من قبل الرئيس عبد 
الفتاح السيسى وعلى رأسها مشروع الميلون 
ونصف المليون فـــدان، فــى الــوقــت الــذى خرج 
فيه وزيــر إلى وسائل االعــالم، لينفى عن نفسه 
شبهة المجامالت، والمحسوبيات والمخالفات 
اإلداريــة، خاصة أنه صرف المكافآت والحوافز 
والمجهودات والبدالت للذين تمت ترقيتهم بعد 3 

أسابيع من قرار الترقية والنقل.
وادعى عبد العاطى  أن حركة الترقيات كانت 
بمثابة  حركة تغيير لقيادات استمرت بمناصبها 
ســنــوات طويلة وهــو مخالف للحقيقة، ونفته 
المستندات، التى تم تقديمها للرقابة اإلداريــة، 
فى مذكرة جــاء فيها أن هــذه القيادات هو من 
صعدها منذ تــولــى حقيبة الــــوزارة بــدايــة من 
مارس 2017 ، كل القيادات دون استثناء جديدة 

وبقرارات خاصة منه هو شخصيا. 
وكشفت مصادر بالوزارة  أنهم تقدموا بشكوى 
عقب إعالن حركة التنقالت والترقيات، لمجلس 
ــوزراء جاء فيها« أنه طبقا للقرارات الصادرة  ال
من وزير الرى بتاريخ 3 يناير 2018، ذكرنا قرار 
وزير الرى بتنصيب بعض القيادات غير المؤهلة 
فنيا أو إداريا إلدارة الوزارة كأهم شريان لمصر 
كلها إذ ترتبط الــوزارة بكافة القطاعات األخرى 
من مياه شرب لزراعة لكهرباء. وهو ما وجدناه 
ظــاهــرا جليا فــى هــذا الــقــرار مــن تعيين رئيس 
لمصلحة الـــرى يشهد عليه القاصى والــدانــى 
بضعفه فنيا وإداريا وكل ما يجيده مواالة الرئيس 

القرار رقم 3 الذى أصدره د. محمد 
عبدالعاطى وزير الرى  فى 8 يناير 2018، 

وشمل ترقية حوالي450 قيادة  من 
معارفه والمقربين له، 2018، جاء 

تأكيدًا لما نشرته »صوت الماليين« 
فى شهر أبريل 2017 حول، أسلوب 

المجامالت والفساد الذى ينتهجه  الدكتور 
محمد عبد العاطى وزير الرى والموارد 

المائية، وتوزيع تركة الوزارة، ومقدراتها 
المالية على المحاسيب، والمقربين، 

ومجاملتهم دون نظرائهم، من العاملين 
المجتهدين فى كافة القطاعات، بل ونقل 

وتجميد العديد من القيادات لحساب، 
المقربين منهم.

من ناحية أخرى حصلت »صوت الماليين« 
على العديد من المستندات والوثائق 

والصور التى تؤكد أن عبد العاطى، حول 
وزارة الرى والموارد المائية وهى أكبر وزارة 
يتعلق بها مستقبل البالد، لما لها من أهمية 

كبيرة فى النشاط الزراعى الذى يعتبر 
عصب االقتصاد المصرى، وقوت المصريين 

من الزراعة القائمة على الرى.

المباشر والتودد إليه وال يقل عنه وصفا سابقه 
ــذى تــولــى منصب مسئولية مــشــروع  السد  والـ
العالى وال يختلف اثنان على أن منصب رئيس 
هيئة الصرف السابق والــذى مهما اختلف عليه 
لكنه أحدث ثورة فى التعامل مع الجهات المانحة 
للهيئة وهو األمــر الــذى يدركه القاصى والدانى 

عبد العاطى تجاهل ترقية 100 
شاب من حملة الدكتوراه من أجل 
عيون  العواجيز أقارب المحاسيب 

والوزراء السابقين 

مصادر: الرئيس زهق من 
وزير الرى بعد فشله فى 

مشروع المليون فدان 
واتهمه بالتقصير 

ليعزل من منصبه بعد كل تلك السنوات ويعود 
على درجــة مدير عــام ويتولى مكانه شخصية 
لــم تعمل بالصرف نهائيا طـــوال مــدة خدمتها 
وهو رئيس قطاع الرى السابق ليخلفه شخصية 
مسئولة عن إدارة المياه وتسببت فى رفع صوت 
ــوار األراضــــى وتــراجــع المحاصيل  ــ ــفــالح وب ال

الزراعية ما ساهم فى ارتفاع األسعار وخــراب 
األراضى وزيادة نسبة التلوث بالمياه بسبب نقص 

المياه الدائم.
وأضــافــت الــمــصــادر أن، الــوزيــر انتهز حركة 
التنقالت فى يناير الماضى، لإلطاحة بالدكتور 
عــصــام خليفة رئــيــس هيئة الــصــرف الــزراعــى 

بوزارة الموارد وكل المغضوب عليهم، فمنهم من 
قلص صالحيتهم ومنهم من عزله، أما القيادات 

التى تصفق دائما للوزير،  هو من يحركها.
ــوزارة، أصبحت فى  وأضــافــت المصادر أن الـ
يد المافيا، من أقــارب السابقين والــذى يخشى 
الوزير أن يقترب منهم، ويسعى لخطب ودهــم، 
ويتودد إليهم بكل الطرق والسبل، ويطلق عليهم 
ــوزراة والــخــط األحــمــر وغــيــرهــمــا من  ــ ــود الـ أسـ
ــرارات الـــوزارة  األلــقــاب القوية التى تؤكد أن قـ
ــمــا فــى يـــد، هــؤالء  ليست فــى يـــدى الــوزيــر وإن
وهــم الذين يملون عليه قرارتهم ومنهم باالسم 
الدكتور مصطفى أبوزيد والمهندس  صالح عز 
والمهندس على كمال والدكتور د. محمد عبد 
المطلب، الوزير األسبق  هؤالء من اللذين مازالوا 
ــا مــن خــرجــوا مــن الــخــدمــة شكليا  بالخدمة أم
ــوزارة فال يمكن ان  ومــازالــوا مفروضين على الـ

يقترب منهم طبعا.
 وأوضحت  أن تصريحات الوزير براقة دائما 
ــاع وال تضيف شيئا  وال تعكس حقيقة األوضــ
لــلــوزارة وال ترفع من كفاءة أو تصب فى صالح 
المنفعة األعم واألشمل، وكل ما يهدف له أن يتم 
التغطية على مخالفاته ولذلك يبدو تماما مهزوزا  

وليس صاحب قرار، فى وجود هؤالء القيادات.
كما كشفت المستندات فى سياق مخالفات 

الوزير، ومجامالته الفجة، واستمراره بضرب، 
ــرارات التقشف الحكومية، عــرض الحائط،  قـ
أنه قرر صرف مقابل جهود غير عادية، وحافز 
ســهــرات وبـــدالت، لجميع الــقــيــادات التى تمت 
ترقيتها، فى الحركة األخيرة وقليل من الموظفين 
ــدعــوى جهودهم  أقـــل مــن درجـــة مــديــر عـــام، ب
ــرى والــمــوارد  ــون الـ فــى اإلعــــداد لــمــشــروع قــان
المائية الجديد، وهو ما دفع الكثير من القيادات 
ــل الــــوزارة بــرفــع مــذكــرة ثانية  الــمــعــارضــة داخـ
للرقابة اإلداريــة تتهم وزير الرى، باالعتداء على 
المال العام وإهــدار فى غير مصارفه، ملمحين 
ــوزارة، حــيــث أشـــارت  ــلـ ــة الــعــامــة لـ ــمــوازن إلـــى ال
ــى أن هــذه الــحــوافــز والــجــهــود غير  الــمــذكــرة إل
العادية، تجاوزت 4 ماليين جنيه، إلعداد مشروع 

تم تعديله 3 مرات ألخطاء ومشاكل كثيرة فيه.  
المثير أن أعــضــاء اللجنة التى شــاركــت فى 
إعداد قانون الرى الجديد، تضاربت تصريحاتهم 
فيما بينهم، بشأن وجود مواد تخالف الدستور، 
وتــكــرس للفساد اإلدارى والــمــالــى، فــى الوقت 
الذى اختار الوزير نفس األعضاء لوضع الالئحة 
التنفيذية لقانون  الــرى الجديد عق بصدوره، 
واعتماده فى الجريدة الرسمية، ليحصلوا على 
ــز جــديــدة ن وكــانــت الــحــوافــز  مــكــافــآت وحــواف
والــمــكــافــآت محصورة ومخصصة لــهــذه الفئة 

المحظوظة.
ولم تكتف جبهة المعارضة لسياسات الوزير 
داخل الوزارة، بكشف هذه الحقائق، بالمستندات 
ــورة للوزير  ــوا ليلتقطوا صـ واألرقـــــام، بــل راحــ
وهــو فى اجتماع مع »مــدام هند« مديرة النقل 
بالوزارة، والمشرف العام على جراج السيارات، 
متندرين بأن الوزير، رفض كل محاوالتهم لعقد 
اجــتــمــاع مــعــهــم، لتقديم شــكــاويــهــم لــه وعــرض 
المخالفات الــمــوجــودة فــى الــــوزارة، واألدوات 
الــآالت المعطلة التى اشترتها الـــوزارة بمئات 
األلـــوف مــن الجنيهات، وعــدم إجـــراء صيانات 
دوريــة لها، وأصبح لقاؤهم وجلوسهم مع الوزير 
ضرب من الخيال، يتمنوا أن ينالوه قبل أن يموتوا 
كمًدا وحسرة على إهــدار المال العام، وتجاهل 

القيادات التى تخاف على المصلحة العامة.
الطريف أن جبهة المعارض، قامت بأسلوب 
ساخر ومتهكم، وعلقت إحــدى اليافطات والتى 
ــة، ورئــس  ــ بسببها تحول رئيس الشئون اإلداري
قطاع النظافة، للتحقيق والخصم 3 أيام، بسبب 
تعليق الفتة كتب عليها، الوزير ترك مفاوضات 
ســد الــنــهــضــة واجــتــمــاعــات الــلــجــنــة الــثــالثــيــة، 
بالسودان، للدفاع عن نهر النيل وشريان الحياة 
للمصريين وعقد اجتماعان مع مديرة الجراج 
لالطمئنان على حــالــة الــســيــارات، وعمرتها، 
وصيانتها، ومراجعة مــعــدالت استهالك وقــود 

السيارات.
ــد أن الــوزيــر  ــمــصــادر أكـ ــد ال الــمــثــيــر أن أحـ
تخلف عن رحلة السفر للسودان، وضاعت عليه  
الطيارة »بسبب انشغاله باالجتماع مع مديرة 

الجراج فى الوزارة«. 
المثير أن المعارضين لسياسات الوزير تقدموا 
بمذكرة ثالثة، ولكنها فى صــورة استغاثة هذه 
المرةـ  لرئيس الجمهورية ذكروا فيها المخالفات 
الــســابــقــة، وأضـــافـــوا فيها مــقــدمــة تضمنت 
أن وزارة الــمــوارد المائية والـــرى انحدرت 
قيمتها بين الوزارات األخرى بسبب ضعف، 
القائمين عليها، الوزارة وقياداتها، مدللين 
ــع إحـــدى  ــك بــواقــعــة حـــدثـــت مـ ــ ــى ذل عــل
ــوزراة  بالمنوفية  وكانت تنفذ  مهندسة ال
قـــرار إزالـــة لمشتل زهـــور مخالف على 
ــدى الــتــرع وتــم إلــقــاء القبض  ــارب إحـ شـ
عليها وإحالتها للنيابة وفشلت محاوالت 
قـــيـــادات الـــــــوزارة بــالــمــحــافــظــة فـــى حل 
الموضوع إال بعد مباحثات ومفاوضات طويلة 
وبعد حل الموضوع توجه رئيس القطاع ورئيس 
المصلحة للمحافظ السترضائه واالعــتــذار له 
بدال من االعتذار للمهندسة واسترضائها عن ما 

تم معها وهى تنفذ واجبها الوظيفى.
فــى ذات الــســيــاق، شــن أعــضــاء  جبهة ضد 
الفساد  هجوما كاسحا على الدكتور محمد عبد 
العاطى حيث اتهموه بأنه، يتعامل مع وزارة الرى 
على أنها عزبة خاصة ووسية، ورثها عن أجداده، 
وكــل يــوم واآلخــر يقوم بحركة تنقالت وترقيات 
ليفسح المجال أمــام المحاسيب ومعارفه، فى 
ظل تجاهل تام للقيادات الكفء، والتى كان لها 

بصمة فى عهد وزراء سابقين.
ــه فــشــل على  ــأن واتــهــمــت الــجــبــهــة الـــوزيـــر ب
المستويات المحلية والخارجية، خاصة ملف 
سد النهضة، مؤكدين أنه يكفى االتهام المباشر 
ــذى وجهه لــه الرئيس عبد الفتاح السيسى  ال
بالتقصير فى مشروع المليون ونصف الميلون 
فــدان، حيث حمله الرئيس السيسى التقصير 
فى المشروع ن وذلــك بناء على شكوى تلقاها 
قصر االتحادية، قدمتها قيادات بــالــوزارة عن 
الورطة بأن المياه الجوفية المتوافرة اليمكنها 
رى أكثر من 26% من األراضى، وهو ما يتعارض 
مع آلية تنفيذ المشروع، والسبب تقارير وزارة 
الرى، واألبحاث الذى صرفت بموجبها مكافآت 
مالية، تقدر بـ32 مليون جنيه، للقائمين عليها 
ــوزيــر بنفسه، حيث كانت  والـــذى اخــتــارهــم ال
ــوزارة أصــدرت تقارير  السبب الحقيقى، ألن ال
ودراســات  تؤكد وجود مياه جوفية تكفى مصر 
لمدة 100 عام قادمة، رغم أن مصر بها عجز 

مائى يصل إلى 30 مليار لتر سنوًيا.

الوزير يطيح بـ450  قيادة   نسرين  إمام 
رفضت الفساد وإهدار المال 
العام  وقام بتعيين أقاربه ومعارف 
أصدقائه للتستر على مخالفاته 

« تكشف بالمستندات والصور: «

وزارة الموارد المائية والرى سابقا.. 
»وسية« عبد العاطى وشركاه حاليا!!
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إرسال تسجيالت 
باعترافات العناصر 

اإلرهابية بجرائمهم 
وانتمائهم للجماعة

ملفات ساخنة على 
مكتب »السيسى« بعد 

االنتخابات الرئاسية

5 1

2
3

4

5

العالم ينتظر انتخابات الرئاسة فى مصر.. دونا عن غيرها.. وأصبح الخارج 
يهيل التراب على االنتخابات فى مصر قبل بدايتها بشهور.. وحتى اآلن، 

والهدف محاولة إدخال جماعة اإلخوان فى العملية السياسية وعودتهم مرة 
أخرى لمزاحمة الدولة والسيطرة عليها.

أراد اإلخوان الدخول فى منافسة على مقعد الرئاسة بتحالفهم مع سامى 
عنان، والدفع بـ»جنينة« و»حازم حسنى« نائبين له، وهو ما أكده القيادى 
اإلخوانى مدحت الحداد - مسئول اإلخوان باإلسكندرية والهارب فى تركيا 
- من أن سامى عنان تواصل معهم وأرسل لهم رسائل أهمها أنه )سيصحح 

أخطاء النظام الحالى وسيفرج عن المظلومين فى السجون( هكذا قال 
»مدحت الحداد« نصا.. لذلك فإن نظرة العالم لالنتخابات الرئاسية البد أن 

تتم بمرشح متأخون أو متحالف معهم أو مرشح ينسق معهم تمهيدا لعودتهم 
وإال سيفتحون علينا النار.. ويشهرون بنا فى كل وسائل اإلعالم الغربية 

واألوروبية.. ويطلقون علينا سهام وطلقات وبيانات منظمات حقوق اإلنسان 
التى يسيطرون عليها ويمولونها للهجوم على مصر.. وهى فرصة أمامهم 

للنيل من مصر واالنتخابات وتحريض المواطنين على مقاطعة االنتخابات 
وعدم النزول وعدم إعطاء أصواتهم إلحراج الدولة المصرية ووضع الرئيس 

السيسى - المرشح لالنتخابات - فى موقف محرج للغاية أمام العالم.
كل ذلك يحدث ومصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق انتخابات نزيهة شفافة 

يتنافس فيها اثنان مرشحان هما عبدالفتاح السيسى وموسى مصطفى 
موسى.

وإذا كان الرأى الغالب هو فوز الرئيس السيسى ألنه صاحب شعبية 
حقيقية فى الشارع نتيجة إنجازاته 

الملموسة على أرض الواقع، لذلك دعونا 
نتخطى هذه االنتخابات ونرصد )5( قرارات 

للرئيس السيسى بعد فوزه فى انتخابات 
الرئاسة أو )5( تحديات تواجهه!! وإلى 

التفاصيل:

بالل الدوى

»شريف إسماعيل« 
مستشارا اقتصاديا للرئيس.. 

ومدبولى رئيسا للوزراء

إقناع الدول الكبرى )أمريكا وفرنسا 
وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا( بإدراج 

اإلخوان جماعة إرهابية

االستمرار فى تنفيذ خطة 
ترشيد الدعم لتقليل عجز 

الموازنة.. بكل قوة

االنتهاء من جميع المشروعات المتعثرة 
والمؤجلة خاصة فى اإلسكان والرى 

والزراعة والبترول والنقل والصحة
تغيير قيادات اإلعالم 

لتقصيرهم وفشلهم فى 
القيام بدورهم المطلوب

الملف الثالث: تغيير قيادات اإلعالم سواء فى 
التليفزيون أو الصحف وهم الذين لم يساهموا 
بالقدر الكافى فى إيضاح حجم اإلنجازات التى 
حققها الرئيس السيسى.. وأيضا يبدو واضحا 
أن هناك تقصيرا من جانب بعض وسائل اإلعالم 
الحكومية والتى لم تقم بــدورهــا فى نقل أفكار 
ومشروعات ورؤية الرئيس.. وبالعكس فقد كانت 
بعض وسائل اإلعالم الحكومية )قنوات وصحف( 
عبئاً على الرئيس السيسى ألنها تنسب له ما لم 
يقله، وتتحدث باسمه وهذا غير صحيح، أو يدعى 

بعض قياداتها أنهم يتحدثون باسم الرئيس.
فالمؤكد أن الملف الخامس سيكون حاسما 
وسيتم تغيير عدد كبير من رؤساء تحرير الصحف 
القومية والمجالت القومية، نتيجة لتقصيرهم 
فى أداء مهمتهم، وتغيير عــدد كبير من قيادات 

ماسبيرو.
وقد تم تجهيز خطة جديدة إلعادة هيكلة عدد 
مــن المؤسسات اإلعالمية والصحفية ترشيدا 
للنفقات وتقليال للخسائر الطائلة التى تتحملها 

الدولة فى دعم هذه المؤسسات.

الملف الثانى وهــو الملف األهــم ألنــه يتعلق بما 
تعاني الموازنة العامة للدولة من عجز شديد يؤثر 
عــلــى االقــتــصــاد بصفة عــامــة، وهـــو الــمــلــف الــذى 
ستسير عليه الحكومة بنفس الخطوات، وستستمر 
ــدعــم للنهاية  الــدولــة فــى تنفيذ خــطــة تــرشــيــد ال
لمحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه، وسيتم اللجوء إلى 
رفع سعر المواد البترولية إلى الحد النهائى والذى 
يساوى بين سعر التكلفة وسعر البيع، وسيتم رفع 
سعر المواد البترولية للمصانع حتى نصل بالسعر 

الحقيقى.
الــدكــتــور مــحــمــد مــعــيــط نــائــب وزيــــر الــمــالــيــة 
ــه خــالل الــفــتــرة الماضية  ــد أن لشئون الــخــزانــة أك
عانى االقتصاد المصرى من تأثيرات كثيرة بعد 
نــقــص الــعــمــالت الصعبة الــقــادمــة مــن السياحة 
ونــقــص الــتــصــديــر ونــقــص تــحــويــالت المصريين 
ــوام ونصف الماضية  بــالــخــارج وخــالل الثالثة أعـ
كانت الــظــروف السياسية واألمنية عامل مساعد 
لزيادة السياح ومردودها الــدوالرى، وزادت عمليات 
التصدير بعد تحجيم االستيراد السفهى الذى كان 
ــواق، إضــافــة إلــى الحكومة  يبتلع الـــدوالر مــن األسـ
اتخذت قرارات هامة لإلصالح االقتصادى لم تتخذ 
منذ سنوات وزادت تحويالت المصريين بالخارج.. 
ــادة الــثــقــة فــى االقــتــصــاد  ــ كــل هـــذا ســاعــد عــلــى زي

المصرى الذى يستطيع القول بأنه تعافى.
الخبيرة االقتصادية سهر الدماطى أكــدت أنه 
ال خــوف على االقــتــصــاد مــن زيـــادة حجم الــديــون 
الخارجية والسبب أن هــذه الــديــون طويلة األجــل 
وأقساطها سيتم تسديدها خالل فترات متباعدة 
يكون خاللها االقتصاد المصرى قد استكمل تعافيه.

هذه اآلراء هى من يستمع لها الرئيس السيسى 
لذلك سيكون قــراره بالسير قدما نحو تنفيذ خطة 

ترشيد الدعم بكل قوة.

ــدور تعليمات فــوريــة  الــمــلــف الـــرابـــع: صـ
لكل وزيــر بفتح ملفات جميع المشروعات 
ــات الــمــؤجــلــة  ــ ــروع ــشــ ــ ــم ــ الـــمـــتـــعـــثـــرة وال
والــمــشــروعــات الــتــى توقفت ألى سبب من 
األسباب وفتح جميع ملفات هيئة التخطيط 
العمرانى لكل المشروعات المؤجلة لتنفيذها 
رغــم أن مــا تــم تنفيذها لــم يسبق لــه مثيل 
ــخ مــصــر، مــع التنسيق بــيــن هيئة  ــاري فــى ت
المجتمعات العمرانية والهيئة الهندسية 
بالقوات المسلحة وبتعاون واضح من اللواء 
أمير سيد أحمد مستشار الرئيس للتخطيط 
العمرانى، إلتمام جميع المشروعات المؤجلة 
والــمــتــعــثــرة والــتــى أغــلــبــهــا قــد تــم تنفيذه 
والبعض سيتم االنتهاء منه خــالل منتصف 

العام الحالى.
التعليمات جــاءت لجميع الــوزراء وخاصة 
وزراء اإلســـكـــان والــصــحــة والــنــقــل والـــرى 
والــبــتــرول والـــزراعـــة، وهــى الــــوزارات التى 
تحتاج لمتابعة مستمرة لكافة أعمالها ولها 
مشروعات على خريطة اهتمامات الرئاسة 
وسيتم االنــتــهــاء منها قبل منتصف العام 

الحالى.
ليس هذا فقط، فالرئيس السيسى يحرص 
كــل الــحــرص على زيـــادة االستثمار وتوفير 
فــرص عمل للشباب وتشغيل الشركات فى 
كافة هــذه المشروعات وهــو مــا سيخفض 
ــود لــلــبــالد بالعملة  ــع ــدالت الــبــطــالــة وي ــع م

الصعبة.

دستوريا.. بعد انتخابات الرئاسة على الحكومة 
أن تقدم استقالتها، ويتم تعيين رئيس حكومة جديد 
أو تجديد الثقة فى رئيس الحكومة، بعد أن يتم 
ترشيح رئيس الجمهورية له.. وليعرض على مجلس 

النواب ليوافق عليه ويبدى رأيه.
تـــدور فــى الــكــوالــيــس عـــدد مــن اآلراء لمصير 
الحكومة، فسيتم تقديم حكومة شريف إسماعيل 
اســتــقــالــتــهــا، وســيــتــم تصعيد الــمــهــنــدس شريف 
إسماعيل ليتولى مستشارا لرئيس الجمهورية 
للشئون االقتصادية على أن يتم تصعيد المهندس 
ــوزراء وتصعيد عمرو  مصطفى مدبولى رئاسة الـ
الــجــارحــى وزيـــر 
الــمــالــيــة ليتولى 
منصب نائب أول 
ــوزراء،  ــ لرئيس ال
ــورة هالة  ــت ــدك وال
ــد وزيــــرة  ــي ــســع ال
التخطيط تتولى 
منصب نائب ثانى 
ــوزراء  ــ لــرئــيــس الـ
مــع تصعيد عدد 
كبير من الشباب 
الــمــعــاون لــلــوزراء 
إلـــــــى مـــنـــاصـــب 
أعـــــــــلـــــــــى فــــى 
ــة وتثبيت  ــدولـ الـ
شــبــاب البرنامج 
الــــرئــــاســــى فــى 
وظائف فى الوزارات والهيئات والمؤسسات الحيوية 

والهامة فى الدولة!
المهندس شريف إسماعيل سيستكمل ما بدأه 
حينما كــان وزيــرا للبترول من مفاوضات مع عدد 
من الشركات العالمية للتنقيب والبحث عن البترول 
ــغــاز والــتــى يقترب عــددهــا مــن )10( شركات  وال
عالمية منها شركة إينى اإليطالية وشركة »بريتش 
بتروليوم« أو »BP« البريطانية.. وهو الملف الذى 
تهتم به مؤسسة الرئاسة ألنه يحقق لمصر اكتفاًءا 
ذاتيا من الــمــوارد البترولية والغاز وسيوفر عملة 
صعبة لمصر كانت تنفق فى استيراد بنزين وغاز.. 
وسيلبى طلبات الــســوق المصرية الــتــى تستهلك 
بنزين بطريقة مــتــزايــدة.. وسيوفر الطاقة التى 
تحتاجها المصانع الجديدة وخاصة من الغاز، والتى 

زاد الطلب عليها فى اآلونة األخيرة.
هذا الملف سيظل يشرف عليه المهندس شريف 
إسماعيل حتى بعد تصعيده مستشارا للرئيس 

للشئون االقتصادية.

الملف الخامس وهو التحدى الذى يواجه الدولة 
المصرية ويــحــرص عليه الــرئــيــس السيسى وهو 
إقناع العالم خاصة الــدول الغربية وأمريكا بــإدراج 
جماعة اإلخـــوان على قــوائــم اإلرهـــاب بعد إثبات 
جهات التحقيق القضائية فــى مصر تورطهم فى 
أعمال العنف واستهداف الجيش والشرطة والقضاة 
والكنائس، وتم التنسيق مع كافة األجهزة المعنية من 
أجل توفير كل أشكال الدعم من الوزارات والهيئات 
والــمــؤســســات ومنها وزارة الداخلية والــعــدل من 
أجل توفير اعترافات العناصر اإلرهابية المتورطة 
فى أخطر العمليات اإلرهابية ومنها »قضية عرب 
شركس« و»قضية أنصار بيت المقدس« و»قضية 
ــوان« و»قضية  أجــنــاد مــصــر« و»قــضــيــة كتائب حــل
المقاومة الشعبية« و»اغتيال النائب العام هشام 
بــركــات« و»قــضــيــة حــركــة حــســم« و»قــضــيــة اغتيال 
العميد وائل طاحون« وهذه القضايا تضم اعترافات 
لعناصر إخوانية إرهابية بالصوت والصورة تؤكد 
انتمائهم لإلخوان وجميعهم كانوا ممن تواجدوا فى 
اعتصامى رابعة والنهضة، وتــم إضافة اعترافات 
أعــضــاء الخاليا اإلرهــابــيــة اإلخــوانــيــة فــى تفجير 
ــداء على أتوبيسات األقــبــاط فى  الكنائس واالعــت

المنيا.
وتـــم ضــم جميع األحـــكـــام الــقــضــائــيــة النهائية 
ــادرة ضــد عــنــاصــر اإلخـــــوان الــذيــن شكلوا  ــصـ الـ
تنظيمات متطرفة، وبــالــتــعــاون مــع الهيئة العامة 
لالستعالمات سيتم توزيعها على جميع الــدول 
الــصــديــقــة وخـــاصـــة ألــمــانــيــا وفــرنــســا وإيــطــالــيــا 
ــوان،  وبريطانيا حتى يتم إقناعهم بــإرهــاب اإلخـ
وبالتنسيق مــع األجــهــزة األمــنــيــة المعنية ووزارة 
الخارجية، خاصة أن هناك تحركات بريطانية فى 
وزارة الخارجية من بعض مسئوليها عن ملف الشرق 
ــدوا أن اإلخـــوان جماعة تمارس  األوســط الذين أك
اإلرهـــاب، لكنهم تراجعوا بعد أن أكـــدوا اإلخــوان 
بالنسبة لــهــم ليست خــطــرا عــلــى األمـــن القومى 

البريطانى.
أمــا بالنسبة لـ»ألمانيا وفرنسا وإيطاليا« فمن 
ــوان وأيــضــا الــرد  ــإرهــاب اإلخــ الممكن إقناعهم ب
على مزاعم الجماعة اإلرهابية والتى روجوها فى 
الكونجرس بعد قيام )5( قــيــادات إخوانية تابعة 
للتنظيم الدولى بتنظيم لقاءات مع )25( نائبا فى 
الكونجرس األمريكى لتحريضهم ضد مصر وضد 
المعونة، فما كان من مصر إال أن ترد على إدعاءات 
ــادات اإلخــــوان الــذيــن حــمــلــوا تــقــاريــر حقوقية  ــي ق

مدفوعة األجر للتشهير بمصر.
ويعتبر عضو الكونجرس األمريكى »تيك كروز« 
أحــد الــنــواب الــذيــن يرفضون تقارير اإلخـــوان 
ويقف حائال أمامهم إلقناع أعضاء الكونجرس 

األمريكى بوجهة نظر اإلخوان.

»الجارحى 
والسعيد« 

نائبان 
لرئيس 
الوزراء

بركات

المال

مكرم

الجارحى

إسماعيل
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تزور إسرائيل.. لها كتاب يدعو إلسقاط األنظمة

قطر تستخدمها ضد مصر والسعودية واإلمارات والبحرين

آرينا هافينجتون.. السيدة التى أسقطت »هشام جنينة«.. وأدخلته السجن!!

ــذى أجـــراه المستشار  ــة الــحــوار الشهير ال التـــزال أزم
هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات 
مع جريدة وموقع »هافينجتون بوست« األمريكى المعروف 
ــاط  ــاف بــوســت« تــلــقــى بــظــالــهــا عــلــى األوســ ــاســم »هــ ب
السياسية فــى الــداخــل والــخــارج خاصة بعد أن توالت 
األصـــداء وتــم تقديم باغات عديدة ضــده، األمــر الذى 
أدى إلى وصول أصداء الحوار للقضاء العسكرى وحبس 
»جنينة« 15 يوًما على ذمة القضية بعد توجيه اتهامات 
منه للفريق ســامــى عــنــان بتهريب وثــائــق مهمة تتعلق 

بأحداث مهمة مرت بها مصر.
ــدة  ــع وجــري ــوق ولـــم يــتــوقــف أحـــد أمــــام حــقــيــقــة م

»هافينجتون بــوســت« التى نشرت الــحــوار بالصوت 
والصورة، ولهذا قمنا بالبحث عن »هافينجتون بوست« 

وكانت هذه هى أهم المعلومات عنه:
- الــجــريــدة والــمــوقــع مملوكين لإلعامية »آريــنــا 
هافينجتون« وهى إعامية أمريكية مشبوهة سافرت 
كثيًرا إلــى إسرائيل ولها كتاب شهير بعنوان: »كيف 
 Haw To overthrow« تقلب نظام الحكم؟« أو
The gov ernment« وكــل حــواراتــهــا الصحفية 
المنشورة فى الجريدة والموقع مع قــيــادات جماعة 

اإلخوان اإلرهابية مدفوعة األجر.
- زوج »آريــنــا هافينجتون« أمريكى مخنث يدعى 
مايكل واعــتــرف عــام 1998 بــأنــه »مخنث« ويطالب 
بحقوق للشواذ فى مصر والدول العربية وخاصة دول 
الخليج، بل أنه تجرأ وأرسل خطابا رسميا للمسئولين 
ــارات يطالبهم فيه بــمــراعــاة حقوق الشواذ  فــى اإلمــ

وإعطائهم كافة حقوقهم.
- جريدة وموقع »هافينجتون بوست« تحتل المرتبة 
ـــ)75( فــى ترتيب الصحف الــمــؤثــرة والمهمة فى  ــ ال

أمريكا.
- الجريدة والموقع تخصصوا فى التشهير بالدول 
ــاب وهـــم »مصر  ــ األربـــعـــة الــداعــيــة لمكافحة اإلرهـ
والسعودية واإلمـــارات والبحرين« وبالطبع لحساب 
دويلة »قطر« وبتمويل من »قطر« وبوساطة من لوبى 

اإلخوان المتواجد فى أمريكا.
- »هافينجتون بوست« كتبت على اإلمــارات وقالت 
»اإلمــارات قابلة لانفجار« وكتبت عن مصر وقالت: 
»مصر سجن كبير.. والعالم صــامــت«.. وكتبت عن 
ــمــرأة«.. وكتبت  السعودية وقالت »السعودية ضد ال
عن البحرين وقالت: »البحرين ضد حقوق اإلنسان« 

بأموال قطرية!!

 يوسف بالل 

محمود فتحى.. المطلوب 
األمنى رقم )1( فى مصر

أخطر عنصر إرهابى متطرف متواجد فى ليبيا ويمثل خطرا على األمن القومى المصرى هو »عمر رفاعى سرور« نجل 
الشيخ رفاعى سرور أحد أقطاب السلفية الجهادية وتنظيم الجهاد والذى قبض عليه عقب اغتيال السادات ويعتبر من 

الذين زاملوا الدكتور أيمن الظواهرى فى تنظيم الجهاد قبل أن يذهب ألفغانستان ويتزعم تنظيم القاعدة.
»عمر رفاعى سرور« شاب فى نهاية الثالثينيات تربى على أفكار والده المتطرفة المعادية للجيش وانضم لحركة 

»حازمون« بعد أحداث 25 يناير 2011 وتواصل مع عدد من زمالئه الشباب وتدرب فى معسكرات تدريبية فى وسط 
سيناء على ضرب النار وتصنيع عبوات ناسفة كانت قد تم إنشاؤها خصيصا لتشكيل ميليشيات مسلحة بأمر من زعيم 

تنظيم القاعدة أيمن الظواهرى وبتنفيذ من قيادات السلفية الجهادية الكبار ومنهم مرجان سالم الجوهرى ومحمد عبده 
الكاشف وداود خيرت وأحمد عشوش وعادل عوض شحتو ومجدى سالم.

عمر رفاعى سرور مفتى اإلرهاب لتنظيمات الشباب اإلخوانية

الــســؤال: من هو أخطر عنصر إرهــابــى متواجد 
بالخارج والمطلوب لدى جهات التحقيق المصرية 
وتبحث عنه سلطات األمن المصرية؟! ومحكوم عليه 
فى عــدد من القضايا وتبلغ مجموعها )100 سنة 

سجن(؟!
هو »محمود فتحى« رئيس حزب الفضيلة السلفى 
والــهــارب اآلن فــى تركيا فــى رعــايــة مــن التنظيم 
الــدولــى لــإلخــوان.. وهــو التلميذ النجيب للشيخ 
»محمد عبدالمقصود« الذى يعرف بتطرفه وتطرف 
فتواه وتشدد ومعاداته للدولة المصرية والجيش 

والشرطة.
مؤخرا ظهر »محمود فتحى« فى فيديو وأعلن عن 
عدائه للجيش والشرطة ولثورة 30 يونيو وطالب 
بعدد من المطالب التى تؤكد أنه إرهابى مع سبق 
اإلصرار والترصد ودعا للعصيان المدنى ليوم واحد 
مع الكتابة على الحوائط والعمات الورقية شعارات 
ضد الدولة، مع تشكيل لجان تأمين شعبية من أهل 

الثقة المنتمين للتيار اإلسامى.
اإلرهــابــى »محمود فتحى« محكوم عليه أحكام 
قضائية نهائية فى قضية حركة حسم واسمه مدرج 
كأحد األعضاء الكبار الذين يقودون التنظيم من 

الخارج ويخططون للعناصر المتواجدة فى مصر 
وتنفذ العمليات اإلرهابية ويتم تحويلهم ومن هذه 
العمليات »اغتيال العميد عــادل رجــائــى، محاولة 
اغــتــيــال الــدكــتــور عــلــى جمعة والــمــســتــشــار زكــريــا 
عبدالعزيز النائب العام المساعد، واغتيال النائب 

العام المستشار هشام بركات«.
ــى محمود فتحى كــان على صلة وثيقة  اإلرهــاب
بخيرت الشاطر نائب المرشد العام لإلخوان، وكان 
ضمن المعتصمين أمــام جهاز األمــن الوطنى قبل 
ثــورة 30 يونيو حينما حاولت الجماعة اإلرهابية 
تحقيق مكايدة لجهاز األمن الوطنى وذهبوا للمقر 
الرئيسى للجهاز واعتصموا أمامه ورفعوا علم تنظيم 
القاعدة على الباب الرئيسى للمقر الرئيسى فى 

تحد واضح لهيبة الجهاز والدولة المصرية.
وقـــد قــامــت الــــدول األربــــع الــداعــيــة لمكافحة 
اإلرهــاب »مصر والسعودية واإلمـــارات والبحرين« 
بإصدار قائمة مكونة من 32 اسم وتم ضمهم لقوائم 
اإلرهاب ومنهم »محمود فتحى« على اعتبار أنه أحد 
العقول المدبرة الغتيال النائب العام المستشار 
هشام بركات ويقود حركة حسم اإلرهابية من محل 

إقامته بـ»تركيا«.

محكوم عليه بـ100 سنة سجن وهارب فى تركيا

والده زميل زعيم تنظيم القاعدة.. من مؤيدى أبوإسماعيل.. وعضو فاعل فى أنصار بيت املقدس

تلميذ لخريت الشاطر واسمه مدرج فى 
قوائم اإلرهاب ضمن قوائم الدول األربعة

هرب لـ»ليبيا« 
وأصبح »مفتى 
مجلس شورى 

مجاهدى درنة«

نعم.. شباب اإلخوان انحرفوا ورفعوا 
السالح فى وجه الجيش والشرطة

)صواريخ ستايكس( التى تستخدم فى مناورات القوات 
البحرية اآلن هى نفسها التى أغرقت المدمرة )إيالت(

لم يتوقف البعض أمــام بيان القوات 
المسلحة حول سير العمليات العسكرية 
ــى أشــــارت إلـــى قيام  ــت ــى ســيــنــاء وال ف
الـــقـــوات الــبــحــريــة بـــإجـــراء تــدريــبــات 
بــحــريــة مـــع إطــــاق صـــواريـــخ سطح 
بحر أثــنــاء الــمــنــاورة.. وهــى رســالــة ال 
تخطئها عين لـ»تركيا« ولرئيس تركيا 
»أردوغـــــان« ولــمــديــر مــخــابــرات تركيا 
»هاكان فيران«.. وهــذه الصواريخ من 

طــراز »ستايكس« وهى من نفس أنواع 
الــصــواريــخ الــتــى تــم اســتــخــدامــهــا فى 

إغراق المدمرة اإلسرائيلية إيات.
هــذا بالمقارنة للصواريخ الحديثة 
التى تمتلكها مصر والتى تعتبر أحدث 
صــواريــخ مــتــطــورة فــى الــعــالــم ومنها 
ــخ »هـــاربـــون 1« و»هـــاربـــون 2«  صــواري
و»إكــســوزيــســت« و»مــوســكــيــت« والــتــى 

تمتلكها القوات البحرية المصرية.

مفاجآت فى اعترافات أبوالفتوح خالل التحقيقات معه
إلى جانب )هاربون 1 و2( و)إكسوزيست( و)موسكيت(

كــشــف مــصــدر مطلع عــن قــيــام الــدكــتــور عبدالمنعم 
أبوالفتوح رئيس حزب مصر القوية والمقبوض عليه بتهمة 
محاولة إعــادة وإحياء تنظيم اإلخــوان مرة أخــرى عن أنه 
خــال التحقيقات األولية مع الدكتور أبوالفتوح قد أكد 
على حقيقة واضحة حينما قال فى التحقيقات إن هناك 
عمليات انــحــراف تمت داخـــل صــفــوف جماعة اإلخـــوان 

وخاصة الشباب بعد بيان 2013/7/3 وهذه االنحرافات 
تتمثل فى قيام عدد من شباب اإلخــوان برفع الساح فى 

وجه الجيش والشرطة، وأنا أرفض ذلك تماًما.
وأضاف المصدر أن الدكتور أبوالفتوح حاول نفى تهمة 
ــوان، ورمــى التهمة لشباب اإلخــوان  إحيائه لتنظيم اإلخـ

المسلمين الذين يعادون الجيش والشرطة.

جنينة

فتحى

رفاعى

أبوالفتوح

يدين بالوالء 
لـ»األعور«.. 
ومطلوب فى 

تدبير عمليات 
إرهابية فى 

الفرافرة والمنيا 
والواحات

بعد ثورة 30 يونيو أصبح عمر رفاعى سرور أحد المطلوبين 
لألمن المصرى ولجهات التحقيق نتيجة انضمامه لتنظيم أنصار 
بيت المقدس ومازمته مع فطاحل التطرف فى شمال ووسط 
سيناء ومنهم توفيق فريج ونجله »محمد« وشادى المنيعى وهشام 
عشماوى وعــادل حبارة، وارتكب التنظيم عمليات إرهابية ضد 

الجيش والشرطة والقضاة.
ــرور« هو  كــان التحول األكــبــر فــى نشاطات »عــمــر رفــاعــى سـ
تواصله مع عناصر تنظيم القاعدة على اعتبار أن والــده تزامل 
مــع أيمن الــظــواهــرى فــى بــدايــة الثمانينيات والمشرفون على 
معسكرات التدريب فى وسط سيناء هم الذين يدينون بالوالء 

لتنظيم القاعدة.
وكانت النتيجة خرج »عمر رفاعى ســرور« بصحبة زميله فى 
تنظيم »أنصار بيت المقدس« هشام عشماوى من تنظيم أنصار 
بيت المقدس وليذهب معا إلى ليبيا لينضمان إلى تنظيم أنشأته 
جماعة اإلخــوان فى ليبيا وتحديدا فى شــرق ليبيا يطلق عليه 
اسم »مجلس شورى مجاهدى درنة فى ليبيا« وهو التنظيم الذى 
يدين بالوالء للشيخ الصادق الغريانى الذى عين مفتى ليبيا بعد 
منتصف عام 2011 رغم أنه شيخ إخوانى متطرف، وأوكل قيادة 
التنظيم لتلميذه »سالم دربى« اإلخوانى المتطرف.. فما كان من 
»سالم دربى« أن اختار كل من »عمر رفاعى سرور« مفتيا لتنظيم 
مجلس شورى مجاهدى درنة والمرجع الفقهى والشرعى للتنظيم، 
واختار »هشام عشماوى« ليتولى قيادة الجناح العسكرى لمجلس 
شورى مجاهدى درنة.. وعلى أثر ذلك أفتى »عمر رفاعى سرور« 
بضرورة ارتكاب عمليات ضد الجيش والشرطة فى مصر، وجهز 
»هشام عشماوى« األفراد التى تدربت على أداء المهام اإلرهابية، 
وارتكبت العناصر اإلرهابية التابعة لمجلس شورى مجاهدى درنة 
العديد من العمليات اإلرهابية منها حــادث الفرافرة، وحــادث 

المنيا، وحادث الواحات.
ولهذا فإن »عمر رفاعى سرور« أصبح مطلوبا لجهات التحقيق 
فى مصر فى أكثر من قضية أمن دولة عليا خاصة بعد أن اعترف 
اإلرهــابــى الــذى قبض عليه فى »حــادث الــواحــات« عبدالرحيم 
المسمارى بأنه خضع لفتوى شرعية من »عمر رفاعى سرور« 
لنشر اإلسام فى مصر وإنشاء دولة الخافة ومحاربة الجيش 

والشرطة.
وقد تم تحرير منطقة تواجد عناصر مجلس شــورى مجاهد 
درنــة وتحديد متواجدين فى منطقة »بــاب طبرق«.. وهما على 
صلة قوية مع »مختار بلمختار« عضو تنظيم القاعدة بالمغرب 
العربى والمعروف بـ»األعور« والوثيق الصلة بزعيم التنظيم أيمن 

الظواهرى!
أبوإسماعيل
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تحاول الجماعة إنكار مسئولية 
العناصر اإلرهابية عن العنف 

بهدف تحويل األنظار عنهم والنظر 
إليهم على أنهم أبرياء ال جناة

محاوالت التشويه واحدة من 
الحيل التى تحرص الجماعة 

والموالين لها على استخدامها 
بصورة متكررة لتحقيق أهدافها

بدال من الحديث 
عن العملية 

ونتائجها تم اختالق 
تداعيات ونتائج 

سلبية زائفة بغرض 
التشويه كالحديث 

عن وقائع تهجير 
لمواطنين فى سيناء 

من منازلهم

هذه بعض الحقائق التى رصدتها الباحثة عزة هاشم أحمد 
فى دراســة لها بعنوان بين إنكار الحقائق وتزييفها.. الحيل 

النفسية لإلخوان فى التعاطى مع العملية »سيناء 2018«.
الدراسة كشفت أن إطالق العملية سيناء 2018  خلق حالة 
من االرتــبــاك لــدى جماعة اإلخـــوان والموالين لها، وقــد ظهر 
هذا االرتباك بوضوح فى الخطاب المعلن للجماعة فى وسائل 

اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعى.
 ولــعــل تحليل البعد النفسى فــى تعامل جماعة اإلخـــوان 
المسلمين مــع العملية ونتائجها ال يقل أهمية عــن التحليل 
السياسى، خاصة فــى ظــل حــرص الجماعة على االستغالل 
النفسى لوسائل اإلعـــالم للتأثير على اتجاهات المواطنين 
وقناعاتهم وأيضا أفعالهم، ويبدو أن الخطاب اإلعالمى لجماعة 
اإلخــوان يهدف بصورة رئيسية إلى محاولة دفع المتلقين إلى 
دائرة الفعل، وهو ما يتواءم مع سياسة اإلخوان التى تحقق دوما 
مكاسبها السياسية اعتمادا على اآلخــر، فلجأت إلــى فبركة 
الصور، وتشويه الحقائق، وصياغة خطاب إعالمى اتجه فى 

ثالثة مسارات نفسية، شملت: 
ــذى جــاء متمثال فى محاولة تصوير  مسار المظلومية، وال
عناصر الجماعة بأنهم ضحايا ضعفاء يعانون من االضطهاد، 

وذلك بهدف كسب المتعاطفين وإعادة حشد مريدين جدد.
مسار  الهجوم المباشر، الذى يهدف إلى إثارة حماسة أنصار 

الجماعة ودفعهم إلى االحتجاج ونشر الفوضى.
ــنــى، مــن خـــالل اســتــغــالل الــخــطــاب الدينى  ــدي الــمــســار ال
المسيس، فى محاولة التأثير على األفراد وإثارتهم أو على أقل 

تقدير كسب تعاطفهم ودعمهم.
وتــحــت عــنــوان »الحيل النفسية لــإلخــوان فــى التعامل مع 
العملية سيناء 2018«  أكــدت الدراسة أنه يمكن إجمال أهم 
الحيل النفسية التى اعتمدت عليها جماعة اإلخـــوان فى رد 

فعلها على العملية سيناء 2018 فيما يأتى:
1- اإلنكار: يعد اإلنكار واحًدا من أبرز ميكانيزمات الدفاع 
التى طرحها عالم النفس سيجموند فرويد، ولعل الهدف من 
هذه الميكانيزمات بشكل عام مقاومة اإلحباط، وينظر علماء 
النفس لإلنكار بشكل خاص على أنه مؤشر على عدم النضج 
النفسى، ووسيلة للهروب من الشعور بالذنب، ويأخذ العديد من 

الصور، والتى تتمثل فى:
- إنكار الحقائق الواضحة والمعززة باألدلة، ويهدف هذا 
النوع من اإلنكار إلى التقليل من جدوى الفعل اإليجابى، وهو 
يأتى هنا متمثال فى العملية سيناء 2018، والتى على الرغم 
من ضخامتها ونجاحها ووضــوح جــدواهــا فقد حــاول خطاب 
الجماعة إظــهــار العكس مــن خــالل استخدام معايير مضللة 

لتقييم العملية.
- إنكار المسئولية، وهــو ما بــدا بوضوح فى محاولة تبرئة 
العناصر اإلرهابية وفــرض التعامل معها بوصفها ضحايا أو 
ــارة التعاطف مع هــذه العناصر، من خــالل محاولة  محاولة إث

تعد سيكولوجية الشخصية اإلخوانية مجاال خصبا 
للبحث والدراسة، خاصة فى ظل ما تتضمنه من 

تعقيدات نفسية وإشكاليات فى التعامل مع الواقع 
المحيط واآلخر بشكل عام.. فاالعتقاد بالسمو 

وحيازة الحقيقة والحق المطلق جعل من 
الشخصية اإلخوانية نموذجًا لالنحراف النفسى 

الذى بدا بوضوح فى رفض االعتراف بالواقع 
وإنكاره، والهروب منه إلى تصورات مشوهة حول 

الذات واآلخر. وعلى الرغم مما تعرضت له الجماعة 
من »عرى نفسى« عقب 30 يونيو، إال أنها ال تزال 

غارقة فى أوهام االضطهاد ورافضة االعتراف 
باألمر الواقع، هذا الرفض هو الذى يجعل إطالق 

عملية بحجم العملية سيناء 2018 مصدرا للتأزم 
والصراع النفسى لدى عناصر الجماعة والموالين لها، 

خاصة أنها تأتى بنقيض الرسائل التى عكفت وسائل إعالم 
الجماعة على ترويجها الفترة الماضية، بل يمكن وصف 

العملية بأنها بمثابة »صفعة نفسية« تلقتها الجماعة 
لتبدى ردا تقليديا وتفاعال مستهلكا، استخدمت فيه نفس 
الحجج والتبريرات والشائعات التى تقوم بتصعيدها عقب 

كل إنجاز يتم تحقيقه، وهو ما دفع النوافذ اإلعالمية 
للجماعة، والمواقع المتحدثة بلسانها، على مواقع 

التواصل االجتماعى إلى اللجوء لعدد من الحيل النفسية 
فى التعامل مع العملية ونتائجها.

التشكيك فى إدانتها، وتــحــاول الجماعة هنا إنكار مسئولية 
العناصر اإلرهابية عن العنف، بهدف تحويل األنــظــار إليهم 

بحسبهم أبرياء ال جناة. 
- خداع الذات، والذى يعد بمثابة النوع األخطر من اإلنكار، 
والذى يقوم على محاولة إرغام الذات على تصديق وقائع غير 

منطقية بهدف الهروب من اإلحساس بالذنب، وهو ما يعانيه 
العديد مــن المتعاطفين مــع الجماعة والمتأثرين بخطاب 

المظلومية التى تقوم الجماعة ببثه.
2- التشويه: محاوالت التشويه واحدة من الحيل التى تحرص 
جماعة اإلخوان والموالين لها على استخدامها بصورة متكررة 

لتحقيق أهدافها، وعند التطرق إلــى العملية سيناء 2018، 
والتى حظيت بتغطية استثنائية تناولت ضخامة العملية واألداء 
والتخطيط والتسليح للقوات المشاركة، نجد الخطاب اإلعالمى 
للجماعة يحاول ليس فقط غض الطرف عن هذه الوقائع وإنما 
محاولة فبركة وخلق وقائع أخرى بهدف التشويه، وقد اعتمدت 

فــى هــذا على إطــالق الشائعات، ومــحــاولــة نشر المعلومات 
المغلوطة، واتجهت بدال من الحديث عن العملية ونتائجها إلى 
محاولة اختالق تداعيات ونتائج سلبية زائفة وتكرار تداولها 
بغرض التشويه، كالحديث مثال عن وقائع تهجير لمواطنين فى 
سيناء من منازلهم، أو الحديث عن وقوع ضحايا من المدنيين، 
أو ما ردده البيان الصادر عن الجماعة من أن العملية تهدف 
إلى إخالء سيناء لتوطين الفلسطينيين فى إطار ما يعرف 

بـ»صفقة القرن«.
3 - التحريف وقلب الحقائق: يهدف التحريف وقلب 
الحقائق إلى العمل على استخدام الوقائع اإليجابية 
وإعـــــادة طــرحــهــا لتحقق عــكــس الــهــدف الــمــرجــو 
منها.. أى ببساطة اســتــخــدام الــوقــائــع اإليجابية 
إليصال رسالة سلبية، وذلــك بهدف إحــداث تأثير 
نفسى مباشر على قناعات المتلقى، أو على أقل 
تقدير الحد من التأثير اإليجابى للحدث.. فقد 
استخدمت قنوات فضائية محسوبة على اإلخوان 
مثل قناة مكملين صور القوات المصرية وعمليات 
االنتشار التى قامت الــقــوات المسلحة بتوثيقها 
بهدف توصيل الحقائق واإلشراك الفعال للمواطنين 
فى كل مراحل العملية، وهــو الهدف المباشر من 
التوثيق، ليتم تحريفه بــادعــاء أن الــهــدف مــن هذا 
التوثيق هو االستعراض فقط، وعلى الرغم من عدم 
منطقية ومعقولية هذا الطرح، إال أنه كان هناك حرص 

على تكراره فى عدة قنوات تابعة للجماعة. 
4- التشكيك: يهدف التشكيك بشكل عام إلى زعزعة 
الثقة، وقد حاول الخطاب اإلعالمى اإلخوانى التشكيك 
فى الحقائق ومحاولة إثبات عدم صحتها، وقد عزز محاولته 
تلك من خالل اإلغفال المتعمد لجوهر العملية ونتائجها، 
والحديث عن موضوعات أخرى غير جوهرية بهدف تشتيت 
االنتباه، هذا باإلضافة إلى محاولة صياغة أهــداف بديلة 
للعملية بدال من الهدف الرئيسى المتمثل فى القضاء على 
اإلرهــاب، وقد حرص الخطاب اإلخوانى الذى طرحته قناة 
الجزيرة بشكل خاص على تكرار الحديث حول وجود أهداف 
أخــرى خالف مكافحة اإلرهــاب وراء العملية، مع الحرص 
على شخصنة األهــداف العامة للعملية، وإعــادة صياغتها 
لتوصيل رســالــة تهدف بــصــورة أساسية إلــى إثـــارة شكوك 

المتلقين فيما يتم إعالنه من بيانات ومعلومات رسمية.
5- التهوين والتهويل: يبدو أنها الحيلة األكثر شيوعا، والتى 
يحرص خطاب الجماعة على مواقع التوصل االجتماعى ووسائل 
اإلعالم على اتباعها، حيث يتم التهويل فى الخسائر فى صفوف 
قوات الجيش والتهوين المبالغ فيه من نتائج العملية، والتى تم 
طرحها بوصفها ال تعدو أن تكون عملية استعراض عسكرى، 
وليست عملية عسكرية شاملة، حيث تم التركيز على التحرك 
األولــى للقوات، وعدم عرض الصور التى توثق لنتائج العملية، 
ولعل تكرار اللجوء إلى التهويل والتهوين يعود لسهولته كحيلة 
دفاعية مع شريحة من الموالين المهيأين نفسيا إلى تلقى هذا 

الشكل من الطرح وتقبله على الرغم من عدم معقوليته.

»اإلرهابية« اعتمدت على 3 مسارات: أولها »المظلومية« ثم 
الهجوم المباشر وأخيرًا استغالل الخطاب الدينى المسيس

 خالد عبدالرحمن 

عن طريق »الذئاب المنفردة« 

أسرار محاوالت »داعش« الختراق  محافظات الصعيد
شهد شهر فبراير 2015 إطــالق تنظيم »داعـــش« دعوة 
لمؤيديه فى صعيد مصر، تستهدف محاولة حشد التنظيم 
لعناصر تسهم فى تشكيل ما أطلق عليه »واليــة إسالمية« 
تابعة لـ»داعش« فى جنوب مصر، فى محاولة منه لخلق بؤر 

إجرامية جديدة داخل مصر.
وقد جاءت الدعوة بالتوجه إلى صعيد مصر على لسان 
ــاد المصرى«، حيث  ــو إي أحــد عناصر التنظيم ويدعى »أب
وجهها لمن وصفهم بالذئاب المنفردة ودعاهم إلى التجمع 

وتشكيل خاليا منظمة تابعة للتنظيم فى صعيد مصر.
 يــذكــر أن جــهــاز األمـــن الوطنى تمكن مــن الكشف عن 
خلية إرهابية مكونة من مجموعة من العناصر التى شكلت 
جماعات إرهابية عنقودية أعلنت مبايعتها لتنظيم داعش 
واعتزمت تأسيس »واليــة للصعيد« يتضمن نطاق نشاطها 
محافظات صعيد مصر. وقد كشفت التحقيقات فى القضية 
قيام قيادات محسوبة على تنظيم داعش فى ليبيا بتهريب 
ــى صعيد مــصــر، بــهــدف تشكيل خاليا  بعض عــنــاصــره إل
عنقودية ومعسكرات تدريب، تمهيدا لإلعالن عن »واليــة 
للصعيد«، وعلى الرغم من محاوالت هذه المجموعات تنفيذ 
عدد من الهجمات اإلرهابية، ونجاحها فى استقطاب عدد 
من العناصر، فإنها قد أخفقت فى خلق وجود فعلى لها فى 

صعيد مصر.
 فى هذا السياق كشفت دراســة بعنوان »لماذا لن ينجح 
تنظيم »داعــش« فى استهداف مناطق بصعيد مصر؟« أن 
التنظيم ينظر إلى صعيد مصر بوصفه أكثر المناطق مالءمة 
لتصعيد نشاطه، خاصة فــى ظــل مــا يواجهه مــن تضييق 
خــنــاق، نتيجة للمالحقات والــجــهــود األمنية والعسكرية 
االستباقية الناجحة لعناصر أعلنت مواالتها له فى شمال 
سيناء، باإلضافة إلى نضوب مصادر الدعم، نتيجة لهزيمة 
التنظيم المركزى فى سوريا والعراق، والبحث عن مناطق 
تمركز بديلة للعناصر العائدة من التنظيم، هذا باإلضافة 
إلى ما شهدته العالقة بين الدولة المصرية وحركة حماس 
مــن تــطــورات إيجابية أسهمت أكــثــر فــى تضييق الخناق 
والتعجيل المتوقع بهزيمة التنظيم، وهو ما نتج عنه تصاعد 

التكهنات التى ترى أن الصعيد سيكون هو الوجهة القادمة 
للتنظيم، وترجع احتماالت التوجه للصعيد، لألسباب اآلتية:  
¿ الخلفية التاريخية: شهدت منطقة الصعيد تصاعدا 
فــى نشاط التنظيمات الجهادية، وعلى رأســهــا الجماعة 
اإلسالمية فى المنيا، التى تمكنت فى تسعينيات القرن 
الماضى من نشر دعوتها فى العديد من محافظات وقرى 
الصعيد، ولهذا ينظر التنظيم إلى البيئة الصعيدية بوصفها 
أكــثــر قابلية لــتــمــدد التنظيم، هـــذا بــاإلضــافــة إلـــى فلول 
التنظيمات الجهادية وجماعات المتعاطفين مع اإلخــوان 
المتأثرين بالخطابات التحريضية التى تم بثها على منصة 
رابعة العدوية والنهضة فى عام 2013، والتى تعد الفئات 

األكثر جاهزية لتلقى وتقبل خطاب وفكر التنظيم.
¿ تخفيف الضغط على العناصر التكفيرية الموالية فى 
سيناء: ال شك فى أن التنظيم قد أصبح يترنح تحت وقع 
الضربات والحصار األمنى الذى فرضته القوات المسلحة 
المصرية بمعاونة األمــن، منذ إطالق عملية »حق الشهيد« 
التى تبنت منحى استباقياً فى التعامل مع العناصر الموالية 
للتنظيم فى سيناء، وهو ما دفع التنظيم للبحث عن مركز  
إضــافــى يخفف مــن الضغط والــحــصــار الــمــفــروض على 

عناصره فى سيناء.
¿ الطبيعة الجغرافية: حيث تتسم محافظات الصعيد 
بطبيعة جغرافية قــد تــكــون مهيأة لنشاط التنظيمات 
اإلرهابية والعصابات الخارجة عن القانون، خاصة فى 
ظــل وجــود الظهير الــصــحــراوى الممتد والـــذى يعد بيئة 
آمنة نسبيا لسرية التنظيمات وممارسة نشاطها وإقامة 
معسكراتها التدريبية بمنأى عــن المالحقات األمنية، 
باإلضافة إلى المساحات الواسعة غير المأهولة الممتدة 
بين المحافظات، التى قد تكون أيضا بيئة جاذبة لعناصر 

هذا التنظيم.
¿ البيئة المحافظة: تتسم بيئة الصعيد بكونها بيئة 
محافظة، تتمسك بمنظومة عـــادات وتقاليد تعلّى من 
قيمة الدين، وقــد يتصور التنظيم وغيره أن هــذا التكوين 
المحافظ قــد يسهل مــن عملية استقطاب وضــم عناصر 

جديدة لصفوفه، مستغال التدين الفطرى الــذى تتسم به 
المجتمعات فى جنوب مصر. لكنه تناسى غلبة وسيطرة 
التكوين القبلى والعائلى على تلك البيئة لدرجة قيامهم بدور 
أمنى مكمل لدور أقسام الشرطة، هذا باإلضافة إلى تزايد 
الــدور الصوفى فى الفترة األخيرة، والــذى يعد عامالً قويا 

فى مقاومة محاوالت استغالل هذه البيئة، وسوء توظيفها.
¿ المشكالت االجتماعية: قد يرى التنظيم خطأً أن بُعد 
الصعيد عن مركز الدولة المصرية، وزيــادة معدالت الفقر 
والبطالة بين الشباب فى العديد من القرى والنجوع، يشكل 
مطمعاً لجذب عناصر جديدة، خاصة أن انهياره وهزيمته 
واضــطــراره لالنسحاب من مناطق نفوذه قد يجعله يبحث 
عن حاضنة شعبية بديلة، مستغال صعوبة الحياة، ونقص 
اإلمكانيات، وتراجع البنى التحتية، والمشكالت االجتماعية 

والمادية التى يعانى منها عدد ممن القرى فى الصعيد.
 وفى تعليقها على ســؤال: لماذا لن يتمكن »داعــش« من 
التمدد نحو صعيد مصر؟ أكدت  الباحثة عزة هاشم احمد  
التى أعــدت الــدراســه أنــه على الرغم من كل ما سبق من 
عوامل، قد تكون مهيئة لتوجه العناصر المتطرفة، بشكل 
عــام، والعناصر الموالية لـــ»داعــش«، بشكل خــاص، إلى 
صعيد مصر ليكون مكاناً بديالً الرتكاب جرائم بعد هزيمة 
عناصره فى سيناء، بفعل الضربات األمنية المتالحقة وما 
تفرضه القوات المسلحة المصرية، فإن نجاح التنظيم فى 
التوجه إلى صعيد مصر يبدو أمرا صعب المنال، وهو ما 

يمكن أن يعود إلى ما يأتى:
¿ التكوين المجتمعي: على الرغم مما ذكر حول التكوين 
المجتمعى المتدين لصعيد مصر، والذى يراه البعض مهيئا 
لنشر التنظيم أفكاره، إال أنه وبتأمل طبيعة هذا التكوين 
بعمق، يتضح أن البنية المجتمعية الصعيدية هــى بنية 
محافظة أكثر منها متدينة، فهى بنية منغلقة على نفسها 
تعلى من شأن العادات والتقاليد، وهو ما يجعلها عصية على 
الخضوع الختراق منظم لطبيعة المجتمع المحافظة، والتى 
تلفظ الغرباء، وترفض اختراقهم لبنائها العائلى الذى يتسم 

بالتماسك.

¿ سيكولوجية الشخصية الصعيدية: والتى تتسم بالميل 
أكــثــر نحو مــنــاصــرة الــدولــة وعـــدم الــخــروج عليها، ولعل 
طبيعة الحياة التى تتسم باالستقرار النسبي، والتى شكلت 
خصائص »العصبية« فــى  الشخصية الصعيدية تجعله 
أكثر ميال لعدم قبول منطق دخــول مقاتلين أجانب داخل 
مجتمعه، أو حتى عناصر مصرية من خارج بنائه التقليدي، 

ــدر الـــعـــادات  ــ ــذى يــعــلــى فــيــه مـــن أهــمــيــة وق ــ ال
والتقاليد وإعــالء منطق العيب، وهــو فى ذلك 
يختلف عن طبيعة البنية السيناوية للشخصية، 

والتى هيأها موقعها الجغرافى وما مرت بها من 
أحداث لتألف التعامل مع الجنسيات المختلفة.

¿ الــعــالقــات الجيدة بين قـــوات األمـــن وكــبــار العائالت 
والعمد فى منطقة الصعيد: والتى يصعب معها خلق حاضنة 
شعبية للتنظيم فى الصعيد، خاصة فى ظل التعاون بين 
الطرفين، والذى غالبا ما ينتج عنه تعاون بين الطرفين فى 
محاصرة عناصر التنظيم، إن ظهرت، والقضاء عليها، وهو 

مــا يمثل أيضا تحديا صعبا أمــام محاوالت 
خلق نقاط نفوذ للتنظيم داخل القرى، أو فى 
المناطق الجبلية والصحراوية المتاخمة لها، 
ولذلك فــإن أبعد ما يمكن للعناصر الموالية 

لــداعــش أن تــقــوم بــه فــى صعيد 
ــن هــجــمــات  ــو شــ مـــصـــر هــ

إرهــابــيــة على أهــداف 
ــة، أو ضــم  ــ ــشـ ــ هـ

عناصر محدودة 
لصفوفه، ولكن 
مــن المستبعد 
أن يتمكن من 
ــق نــقــطــة  ــلـ خـ
ــكــاز ثابتة  ارت
له فى صعيد 

مصر.

تنظيم داعش نجح فى 
استقطاب عدد من العناصر 

إال أن خالياه أخفقت فى خلق 
وجود فعلى له فى محافظات 

الوجه القبلى 

التحليل النفسى لجماعة اإلخوان فى التعامل مع العملية سيناء 2018

رغم ضخامة ونجاح العملية ووضوح جدواها حاول خطاب الجماعة إظهار العكس من خالل استخدام معايير مضللة للتقييم 
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تدربوا فى أوكرانيا وكلفوا الدولة مبالغ طائلة

قصة هروب علماء الفضاء المصريين إلى جنوب 
أفريقيا والجزائر واإلمارات والسعودية

فى تعليقه على موافقة مجلس النواب على 
إنشاء وكالة الفضاء المصرية، كشف الدكتور 
خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث 
العلمى قصة إنشاء هذه الوكالة منذ البداية 

وحتى اآلن.
ــد د. عــبــدالــغــفــار أن بــرنــامــج الــفــضــاء  أكـ
ــدأ منذ عــام 1999 بتنفيذ بعض  الــمــصــرى ب
ــمــشــروعــات الــبــحــثــيــة بــتــمــويــل مــبــدئــى من  ال
أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وفى 
عــام 2000 تــم اعتماد أول ميزانية منفصلة 
للبرنامج، كما بــدأ برنامج الفضاء المصرى 
تحت مظلة الهيئة القومية لالستشعار من 
البعد وعلوم الفضاء المصرية فى تنفيذ أول 
مشروع لتصميم وتصنيع وإطالق قمر صناعى 
مصرى لالستخدامات السلمية »مصر سات 

10« عام 2007.
إال أنه نظًرا لكون الهيئة القومية لالستشعار 
من البعد وفقا ألحكام قرار رئيس الجمهورية 
رقــم 261 لسنة 1994 فى شــأن إعــادة تنظيم 
هذه الهيئة من المؤسسات العلمية فى تطبيق 

أحكام القانون رقم 69 لسنة 1973 فى شأن 
الباحثين العلميين، لذلك فهى مؤسسة علمية 
مكبلة بالقواعد والنظم الحكومية لم تتمكن من 
النهوض ببرنامج الفضاء المصرى، لذلك فقد 
تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض 
إلنــشــاء وكــالــة الــفــضــاء الــمــصــريــة ومنحها 
السلطات واالخــتــصــاصــات الــتــى تمكنها من 

النهوض بهذا البرنامج.
وأوضح وزير التعليم العالى والبحث العلمى 
أن هــنــاك دوال كــثــيــرة مــثــل جــنــوب أفريقيا 
والجزائر واإلمارات والسعودية حققت قفزات 
هائلة فــى مجال علوم الفضاء بفضل كــوادر 

معظمها مصرية تم تدريبها وتأهيلها فى دولة 
أوكرانيا على برنامج علوم الفضاء، حيث كلفت 
الدولة مبالغ طائلة ولم تتمكن من االستفادة من 
خبراتهم واستفادت بهم دول أخرى ويرجع ذلك 
لعدم وجود بيئة مناسبة لتعمل بها هذه الكوادر 

بعد تدريبها.
وكشف أن هناك اتجاها فى أفريقا إلنشاء 
وكالة الفضاء األفريقية وأصبح األمر بالنسبة 
لمصر ليس مجرد بعد قومى فقط بل تعدى 

ذلك لبعد إقليمى وأفريقى وسياسى.
وقد تم اإلعــداد لهذا الملف جيدا من أجل 
أن تكون مصر مقرا لوكالة الفضاء األفريقية 
ــدول  واســتــطــعــنــا مــعــرفــة جــمــيــع تــحــركــات الـ
المحيطة مثل »إثيوبيا وجنوب أفريقيا وغيرها« 
باإلضافة إلــى الفوائد الناتجة عن األبحاث 
العلمية واكتشاف تعديات واختراقات للحدود 
مما جعلنا نتحمس إلنشاء وكالة فضاء مصرية 
تعمل إلى جانب وكالة الفضاء األفريقية التى 

تمت الموافقة على أن يكون مقرها مصر.
كما تم التعاون مع ألمانيا أثناء زيارتى إلى 
مركز الطيران والفضاء األلمانى أو ما يسمى 
بـ)DLR( والتى تعتبر مثل وكالة ناسا األوروبية 
حيث يــوجــد لديهم )32( مــركــزا فــى ألمانيا 
وأوروبـــا فى مجاالت علوم الفضاء والطيران 

والسالمة الغذائية والمرور، واجتمعنا مع جميع 
مجالس إدارة الـــ)DLR( وتحدثنا معهم بشكل 

مباشر عن احتياجاتنا، واستطعنا إقناعهم به.
وقــال الوزير تلقينا اتصاال من سفير مصر 
بألمانيا بموافقة الــــ)DLR( على التعاون مع 
مصر فــى هــذا الــمــجــال، واتفقنا معهم على 
توقيع بروتوكول لتأهيل كــوادر مصرية شابة 
فى ألمانيا وأن يكون هناك منح مجانية من 
ـــ)DLR( لعلماء وشباب مصريين للتدريب  الـ
والتعلم بألمانيا فــى جميع مــجــاالت الفضاء 

والطيران والعلوم األخرى.
وبــعــدهــا ورد لــنــا خــطــاب رســمــى بموافقة 
الــــ)DLR( على ترشيح ثالثة من كــوادر هيئة 
االستشعار من بعد للسفر إلــى ألمانيا لتلقى 

التدريبات والخبرات الالزمة.
ــم تــشــكــيــل لــجــنــة مـــن الــهــيــئــة الــقــومــيــة  ــ وت
لالستشعار من بعد والمتخصصين واستمعنا 
لكل األطياف حتى وصلنا إلى صياغة قانون 

توافقت عليه كل الجهات.
ولــذلــك كــان لــزامــا على الحكومة التقدم 
بمشروع الــقــانــون الــذى تمت الموافقة عليه 
إلنــشــاء وكــالــة الــفــضــاء الــمــصــريــة ومنحها 
السلطات واالخــتــصــاصــات الــتــى تمكنها من 

النهوض بهذا البرنامج. 

طوارئ فى وزارة اإلسكان استعدادًا ألضخم طرح 
لألراضى والوحدات السكنية بالمدن الجديدة

محكمة النقض تنظر طعون 16 متهمًا أعضاء المنظمات 
الدوليه بالتمويل األجنبى وحجز الدعوى للحكم فى 5 أبريل

مطالبات نسائية بسرعة االنتهاء من القانون الموحد لمواجهة العنف ضد المرأة

أعلن المركز المصرى لحقوق المرأة  ترحيبه 
بموافقة مجلس النواب على صدور القانون رقم 5 
لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات 

الصادرة بقانون رقم 58 لسنة 1937.
 والتى بمقتضاها تم تشديد العقوبات الخاصة 
بالخطف، حيث تــم تعديل الــمــواد أرقـــام 283- 

290-289
فقد نصت المادة 283 قبل التعديل على: »كل 
من خطف طفالً حديث العهد بالوالدة أو أخفاه 
أو أبدله بآخر أو عزاه زورًا إلى غير والدته يعاقب 
بالحبس فــإن لم يثبت أن الطفل ولــد حًيا تكون 

العقوبة الحبس مدة ال تزيد على سنة«.
أما تعديل المادة فنص على: »يعاقب بالسجن 
مدة ال تقل عن سبع سنوات كل من خطف طفالً 
حديث العهد بالوالدة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو 

عزاه زوراً إلى غير أى والديه«.
وفى هذا التعديل تم رفع عقوبة خطف األطفال 
حديثى الوالدة  من الحبس الذى ال يزيد على سنة 
إلــى عقوبة أشــد وهــى السجن بما ال يقل عن 7 
سنوات، باإلضافة إلى تعديل والدته إلى والديه، 
فلم تعد الجريمة مقصورة على حرمان األم فقط 

من طفلها.
فــى حين أن الــمــادة 289 قبل التعديل نصت 

على:
»كل من خطف من غير تحيل وال إكراه طفالً لم 

تبلغ سنة ست عشرة سنة كاملة بنفسه أو بواسطة 
غيره يعاقب بالسجن من ثالث إلى عشر سنوات، 
فإن كان المخطوف أنثى فتكون العقوبة السجن 

المشدد.
 ومع ذلك يحكم على فاعل جناية خطف األنثى 
بالسجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة 

المخطوفة«.
أما تعديل المادة نص على: »كل من خطف من 
غير تحيل أو إكراه طفالً، يعاقب بالسجن المشدد 

مدة ال تقل عن عشرات سنوات. 
فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية، فتكون 
العقوبة السجن المشدد لمدة ال تقل عن خمس 
عشرة سنة وال تزيد على عشرين سنة، ويحكم 
على فعال جناية الخطف بــاإلعــدام أو السجن 
المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف 

أو هتك عرضه«.
وشمل التعديل فــى هــذه الــمــادة على تشديد 
ــال مــن أقــصــى عــقــوبــة 10  عــقــوبــة خــطــف األطــف
ــمــادة قبل التعديل إلــى أن تكون  ســنــوات فــى ال
العقوبة فى التعديل بما ال يقل عن 10 سنوات، 
باإلضافة إلى حذف عمر الطفل الذى كان مذكورا 
فى المادة قبل التعديل 16 سنة، لكى يتناسب مع 
نص المادة 80 من الدستور التى نصت على »يعد 

طفال كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره«.
كما أضــاف التعديل طلب الفدية التى لم تكن 
مذكورة فى النص قبل التعديل، وشدد العقاب فى 
هذه الحالة بما ال يقل عن 15 سنة وال يزيد على 
20 سنة، وشــدد العقوبة إلى اإلعــدام أو السجن 

المؤبد فى حالة هتك عرض المخطوف.

بينما نصت الــمــادة 290 قبل التعديل نصت 
على: »كل من خطف بالتحيل أو اإلكــراه أنثى أو 
بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد. ومع ذلك 
يحكم على فاعل هذه الجناية باإلعدام إذا اقترنت 

بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها«.
ــل مــن خطف  ــى: »كـ ــص تــعــديــل الـــمـــادة عــل ونـ

ــراه شــخــصــاً، يعاقب بالسجن  ــ بالتحيل أو اإلك
المشدد مدة ال تقل عن عشر سنين. 

فــإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون 
العقوبة السجن المشدد لمدة ال تقل عن خمس 
عشرة سنة وال تزيد على عشرين سنة.. أما إذا 
كــان المخطوف طفالً أو أنــثــى، فتكون العقوبة  

السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف 
باإلعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف 

أو هتك عرضه«.
وشمل التعديل فى هذه المادة على إضافة طلب 
فدية ليشدد عليها العقوبة بالسجن بالمشدد 
بما ال يقل عن 15 سنة وال يزيد على 20 سنة، 

أطفال300 ألف 
أسرة  يعانون من الخوف 

والكوابيس ويتغيب أطفال 
حوالى 113 ألف أسرة 

عن الدراسة سنويًا نتيجة 
العنف الزوجى

وتشديد العقوبة إذا كان المخطوف طفال أو أنثى 
إلى السجن المؤبد، وتصل إلى اإلعدام فى حالة 

مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
من جانبها أعلنت نهاد أبــو القمصان رئيسة 
المركز المصرى لحقوق المرأة، أن هذا التعديل 
يساعد على حماية النساء واألطفال من جرائم 
الخطف التى أصبحت تشكل جريمة فى تزايد، 
ــون كامل  ــان ــدار ق ولــكــن هـــذا ال يغنى عــن إصــ
يجمع كل جرائم العنف ضد الــمــرأة فى قانون 
واحــد، ليكون أيسر وأسهل فى التطبيق، حيث 
تتعرض النساء لمختلف أنــواع العنف، وهــذا ما 
رصــده تقرير التكلفة االقتصادية للعنف ضد 
الــمــرأة الــصــادر عــن الــجــهــاز الــمــركــزى للتعبئة 
واإلحصاء عام 2016 والــذى انتهت نتائجه إلى 
تعرض حوالى 46% من النساء الالتى سبق لهن 
الزواج وفى الفئة العمرية 18-64سنة فى مصر 
ألحــد أشــكــال العنف مــن قبل الـــزوج ســواء كان 
عنف نفسى أو بدنى أو جنسى، وأظهرت نتائج 
المسح إن العنف النفسى هو أكثر أنــواع العنف 
الــزوجــى شيوعاً، فقد تعرضت حوالى %42.5 
من السيدات لبعض أشكال من العنف النفسى 
مــن الـــزوج خــالل حياتهن وإن نسبة السيدات 
الالتى عانين من إصابات نتيجة للعنف الزوجى 
بــلــغــت43% فــى الــعــام الـــواحـــد.. مشكلة العنف 
ــزوج ال تقتصر عواقبه على  المنزلى من قبل ال
الزوجة بل تمتد  آثــاره إلى األطفال حيث يعانى 
أطــفــال300 ألــف أســرة من الخوف والكوابيس 
ــى 113 ألـــف أســـرة عن  ــال حــوال ويــتــغــيــب أطــف

الدراسة سنوياً نتيجة العنف الزوجى.

يـــوم بــعــد يـــوم تــثــبــت »صــــوت الــمــاليــيــن« 
مصداقيتها وانــفــرادهــا بالكثير من األخبار 
ــة، حيث  ــي ــن مــصــادرهــا األصــل الــحــصــريــة م
انــفــردنــا فــى عــددنــا الماضى بنشر موضوع 
على صفحة كاملة تحت عنوان: »إعــادة فتح 
التحقيق فى قضية التمويل األجنبى«، وهو 
ما أكدته محكمة النقض  برئاسة المستشار 
عبدالرحمن محمد هيكل، التى قررت حجز 
الطعن المقدم مــن 16 متهًما فــى القضية 
ا بقضية »التمويل األجنبى  المعروفة إعالمًيّ
لمنظمات المجتمع المدنى«، إلــى جلسة 5 

أبريل للحكم.
وتــقــدم للطعن 16 متهًما هــم: 5 متهمين 
صــدر ضــدهــم حكم بالحبس سنتين وهــم: 
ــرت فريبدريك بيكر أمريكى الجنسية  روبـ
ــزاب السياسية بالمعهد  كبير مــدربــى األحــ
الديمقراطى بمصر، ويحيى زكريا غانم مدير 
فــرع المركز الــدولــى للصحفيين، والشريف 
أحمد صبحى منصور أمريكى الجنسية من 
أصـــل مــصــرى مــديــر بــرامــج منظمة فــريــدم 
ــاوس، ومــحــمــد أحــمــد عــبــدالــعــزيــز منسق  هــ
البرامج بفرع منظمة فريدوم هــاوس بمصر 

وآخرين.
ــى الــقــضــيــة 43 مــتــهــًمــا، منهم  ويــحــاكــم ف
ــى  ــا، و29 متهًما أمــريــكــى وأوربـ 14 مــصــرًيّ
وعــربــى أعــضــاء منظمات المعهد األمريكى 
الديمقراطى والمعهد الجمهورى – فريدم 
ــاوس – الــمــركــز األوروبــــى للصحفيين –  هـ

كونراد اديناور.
كانت محكمة جنايات الــقــاهــرة، برئاسة 
المستشار مكرم عــواد، قد قضت فى يونيو 
ا، بالسجن 5  2013، بمعاقبة 27 متهًما غيابًيّ
ا، والباقون من  سنوات، من بينهم 18 أمريكًيّ
جنسيات مختلفة جميعهم مسئولون بفروع 

منظمات أجنبية فى مصر.
ــا  كما قضت بمعاقبة 5 آخــريــن حــضــورًيّ
بالحبس سنتين، منهم أمريكى وألمانية و3 
مصريين، وبمعاقبة 11 متهًما مصرًيّا آخرين 

حضورًيّا بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، 
وتغريم كل متهم ألف جنيه.

ن الحكم حل فروع المعهد الجمهورى  وتضَمّ
األمريكى، والمعهد الديمقراطى األمريكى، 
ــاوس، ومنظمة المركز  ومنظمة فــريــدم هــ
الدولى األمريكى للصحفيين، ومنظمة كونراد 
األلمانية، وإغــالق جميع فــروع ما سبق فى 
مصر بالمحافظات كافة، ومصادرة أموالها 

بالكامل وجميع ما ُضبط بتلك الفروع.
كان المستشاران أشرف العشماوى وسامح 
أبوزيد، قاضيا التحقيقات فى القضية، قد 
قررا إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، 
ا من عدة دول بالمخالفة  لتلقيهم تموياًل أجنبًيّ
ــالل مــنــظــمــات تــعــمــل دون  ــقــانــون، مـــن خـ ــل ل

الحصول على تراخيص لمزاولة أنشطتها 
ــل مــصــر، واســتــخــدام تــلــك األمــــوال فى  داخـ
أنشطة محظورة واإلخـــالل بسياسة الدولة 
المصرية، وذلك بداية من مارس 2011 وحتى 

ديسمبر من العام نفسه
وقــد حضر مــع المتهمين الشريف أحمد 
صبحى منصور ومحمد أحمد عبد العزيز 
الــدكــتــور حــافــظ أبــو ســعــدة واالســتــاذ نجاد 
البرعى المحاميان بالنقض وقــد دفــع نجاد 
الــبــرعــى  بالخطأ فــى تفسير نــص الــمــادة 
)64( بــنــد1 65،69 مــن قــانــون اإلجــــراءات 
الجنائية والخاصة بندب قاضيين لتحقيق 
ذات الواقعة ودفعا ببطالن أعمال التحقيق 
واإلحالة التى قام بها قاضى التحقيق سامح 

أبــو زيــد لــصــدورهــا مــن غير ذى صفة وقــال 
شرحا لدفعه أنه وفًقا لنص المادة )64( بن 
ــراءات  ــا بعدهما مــن قــانــون اإلجــ 1 و65 وم
الجنائية فإنه ال يجوز نــدب أكثر من قاض 
واحد لتحقيق قضية واحدة وأن المادة )69( 
من ذات القانون على أن متى أحيلت الدعوى 
إلــى قاضى التحقيق كــان مختًصا دون غيره 
بتحقيقها وانــتــهــى الــطــاعــن إلــى أن قاضى 
التحقيق أشرف العشماوى هو من ندب اوالً 
للتحقيق فى الوقائع الـــواردة بتقرير تقصى 
الحقائق بوزارة العدل بشأن التمويل األجنبى.

ودفــع الــدكــتــور حافظ أبــو سعدة بالخطأ 
ــــك بعدم  ــقــانــون وذل ــى تطبيق وتــفــســيــر ال ف
انطباق الــمــادة )98ج(، )98د( على الواقعة 
وأن االختصاص هنا لقانون الجمعيات التى 
ــروع المنظمات  يحدد وينظم طــرق إنــشــاء ف
األجنبية فى مصر ويشترط فيها تأجير مقر 
وموظفين وتحديد البرامج التى يتم تنفيذها 
وحــجــم الــتــمــويــل ومــصــدره بــأنــه إذا أصــدر 
المشرع نًصا تشريعًيا جديًدا خاًصا يتعارض 
مع نص تشريعى سابق عام كان مقصده من 
ذلك أن ينفذ كال من النصين فى نطاقه فيقيد 
النص التشريعى الخاص الجديد عموم النص 
التشريع العام السابق عليه كما قضت محكمة 
النقض على أنه مع قيام القانون الخاص ال 
يرجع إلى أحكام القواعد العامه إال فيما فات 
القانون الخاص من أحكام فال يجوز إهدار 
القانون الخاص بذريعة أعمل القواعد العامة 
لما فى ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى 
من أجله وضع القانون الخاص فإن كان الحكم 
لــم يفهم مــراد الــدفــاع عــن الطاعنين وإنما 
تصور أنهم يحاجون فى العقوبة وليس فى 
توافر أركان الجريمة فضال عن انه أنزل نص 
المادة )98ج( )98د( على أعمال التأسيس 
حين أن تلك األعمال بما فيها استئجار مقار 
وتجهيز خطط وغيرها هــى مــن المباحات 
وفقاً للقانون رقم 84 لسنة 2002 وهو القانون 

الواجب التطبيق.

ــق  ــرافـ ــمـ أعـــلـــنـــت وزارة اإلســــكــــان والـ
والمجتمعات الــعــمــرانــيــة، حــالــة الــطــوارئ 
استعداًد ألضخم طــرح ألراضــى المواطنين 
والمستثمرين، والوحدات السكنية، بالمدن 

الجديدة، خالل األيام القادمة.
وأعــلــن الــدكــتــور مصطفى مــدبــولــى بأنه 
سيتم طــرح قرعة جــديــدة لــوحــدات سكنية 
بمشروعى »دار مصر« و»ســكــن مصر« فى 
ــمــدن الــجــديــدة الــقــائــمــة، وكـــذا سيشهد  ال
بدايات الطرح فى مــدن: العلمين الجديدة، 
والمنصورة الجديدة، وامتداد الشيخ زايد، 
مشيراً إلى أنه سيتم اإلعالن أيضاً عن عدد 
من الفيالت فى مدينة المنصورة الجديدة، 

فى منطقة متميزة.
ــضــاً لــطــرح قرعة  كــمــا سيتم اإلعــــداد أي
لــأراضــى للمواطنين، بمساحات مختلفة، 

فى عدد كبير من المدن الجديدة، بما يسهم 
فــى تحقيق رغــبــة المصريين فــى التملك، 
وكــذا توفير أكبر عدد ممكن من الوحدات، 
ــى مــن خالل  عبر الــبــنــاء على هــذه األراضــ
الــمــواطــنــيــن، وتحقيق التنمية المطلوبة، 
وزيادة الرقعة العمرانية، ومحاربة المتاجرة 

باألراضى والسمسرة.
ــضــاً اإلعـــالن  ــار سيتم أي وفـــى هـــذا اإلطــ
ــى الــشــراكــة مع  ــطــرح الــثــالــث ألراضــ عــن ال
القطاع الخاص، وسيتم ألول مرة أيضاً طرح 
أراٍض بنظام الشراكة فى العلمين الجديدة، 
والمنصورة الجديدة، مشيراً إلى نجاح كل من 
الطرح األول والثانى اللذين طرحتهما الوزارة 
سابقاً، مضيفا أنه سيتم أيضاً طرح أراٍض 
للمستثمرين بنظام البيع فى عدد من المدن 

الجديدة.

           46% من النساء الالتى سبق لهن الزواج ألحد أشكال العنف من قبل الزوج سواء كان عنفا نفسيا أو بدنيا أو جنسيا

عبدالغفار

 مى عمر 

 سهام على 
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المخاطر المستقبلية لالستمرار فى الطرح
– ارتــفــاع عــائــد فــوائــد الــديــن يــؤثــر على 
ــادة عجز  ــ ــفــاع الــديــن الــعــام لــلــدولــة، وزي ارت
الموازنة فى المستقبل. حيث بلغت فوائد 
الديون نحو 381 مليار جنيه وأقساط الديون 
265 مــلــيــار جنيه لــهــذا الـــعـــام، ومـــع زيـــادة 
االقــتــراض لسد هــذه الــفــجــوة ستتسع مرة 
أخــرى، حيث تقترض الحكومة على حساب 

المستقبل.
– تعانى موازنة العام المالى الجارى 2017-
2018 من فجوة تمويلية تقدر بنحو 12 مليار 
دوالر، وتــعــتــزم الحكومة تمويلها مــن خالل 
طرح سندات باألسواق العالمية، ما يسهم فى 

استمرار ارتفاع معدالت الدين العام للدولة.
ــطــويــل ســـيـــؤدى اســتــمــرار  ــل ال – فـــى األجــ
االعتماد على أذونات الخزانة إلى امتصاص 
الــمــدخــرات مــن الــبــنــوك، مــا ســيــؤدى إلى 

انخفاض أرباح البنوك التجارية من اتجاه، وزيادة 
ــات بــدون االستثمار فى االقتصاد  عوائد األذونـ
ــؤدى إلــى زيــادة  ــر، مــا يـ الحقيقى مــن اتــجــاه آخـ

التضخم فى األسواق.
– استمرار ارتفاع الدين العام الخارجى خاصة 
وأن برنامج الحكومة المقدم لصندوق النقد، 
يتوقع ارتفاع الدين العام الخارجى إلى 102.4 

مليار دوالر بحلول 2021-2020.
– ستمثل زيـــادة أعــبــاء خدمة الــديــن ضغوطاً 
إضــافــيــة عــلــى احــتــيــاطــات الــنــقــد األجــنــبــى فى 
المستقبل، كما أنه مع سوء إدارة الدين العام يزداد 
عجز الموازنة نتيجة لزيادة اإلنفاق العام بمعدل 
نمو أكبر من معدل نمو اإليرادات العامة، فيستمر 
ــادة مــن خــالل حلقة  ــزي بذلك الــديــن الــعــام فــى ال
مفرغة، كما أن تخصيص نحو ثلث المصروفات 
ونحو نصف اإليرادات لخدمة الدين يعنى حرمان 

المواطنين من االستفادة من هذه المبالغ وتتحمل 
األجيال القادمة عبء تسديد هذه الديون العامة.

ــراض، ومع  ــت - فــى ظــل هــذا اإلفـــراط فــى االق
افــتــراض بقاء الوضع االقتصادى عما هو عليه 
من انخفاض الموارد الدوالرية، ومزاحمة القطاع 
الخاص الذى أصابه االنكماش وتأثير ذلك سلباً 
على اإلنتاج والبطالة، فإن النتيجة الطبيعية، هو 
مزيد من االقــتــراض بفائدة مبالغ فيها ومــن ثم 
انخفاض التصنيف االئتمانى تباعاً، ما يفتح الباب 
على مصراعيه لجدولة الديون بفائدة مغالى فيها، 
والوقوع فى دوامــة اإلفــالس، فال يمكن القتصاد 
الديون أن يستمر خاصة فى ظل انخفاض معدل 
نمو الناتج المحلى عن معدل نمو الدين العام، ما 
ينذر حتماً بانفجار فقاعة الديون ووقــوع موارد 
مصر وحاضرها ومستقبلها بيدى الدائنين إن 

عاجالً أو آجالً.

تؤدى إلى امتصاص المدخرات ومزاحمة تمويل االستثمارات وزيادة الدين العام

»أذون الخزانة«.. جريمة مكتملة األركان ترتكبها 
حكومة شريف إسماعيل فى حق المصريين

ــمــر اســتــغــالل وتــوظــيــف  إذا اســت
تلك األذون فــى ســد عجز الموازنة، 
وتــمــويــل اســتــيــراد الــســلــع األســاســيــة 
واالستراتيجية، فيؤدى ذلك إلى عدة 

مخاطر تتمثل فى:
¿ مــزاحــمــة الــقــطــاع الــخــاص فى 

تمويل االستثمارات:
– أدت إلى حرمان القطاع الخاص 
من الــمــوارد التى اتجهت لالستثمار 
فى أذون الخزانة، ما أدى إلى ظهور 
مــا يعرف اقتصادياً بأثر المزاحمة 
أى مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص 
ــوارد السيولة  ــ فــى الــحــصــول عــلــى م
ــمــدخــرات المحلية الــمــتــاحــة فى  وال
ــدرة البنوك  ــاف قـ االقــتــصــاد، وإضــع
ــة عــلــى مــنــح الـــقـــروض، ما  ــتــجــاري ال
يــؤدى إلى ضعف حجم االستثمارات، 
فضالً عن مزاحمة االستثمار المالى 
لالستثمار العينى )اإلنــتــاجــى(، ما 
أثـــر ســلــبــاً عــلــى حــجــم االســتــثــمــارات 
ــراجــع مــعــدالت  ــم ت الحقيقية ومـــن ث
النمو، والــدخــول فــى مرحلة الــركــود 

االقتصادى .
– أسهم ارتفاع تكاليف إصدار أذون 
الخزانة، فى الحد من قدرة الدولة فى 
دعم االستثمار العام خاصة وأن معظم 
مبالغ تلك اإلصـــدارات يتم توجيهها 
لتغطية اإلنفاق الجارى، ما يثبت تحول 
أذون الخزانة إلــى عــبء على الدولة 
أكثر من كونها أداة لتشجيع االستثمار 

وتحقيق النمو االقتصادي.
¿ تأثيرها على األسعار:

– أسهم ارتفاع سعر إعادة الخصم 
فى ارتفاع تكلفة االقتراض من البنوك 
ــتــجــاريــة، وبــالــتــالــى ارتـــفـــاع تكلفة  ال
الــمــشــروعــات اإلنــتــاجــيــة والخدمية 
المعتمدة على االقتراض من البنوك 

ومن ثم ارتفاع أسعار منتجاتها.
– توجه العديد من المنتجين لرفع 
أســـعـــار مــنــتــجــاتــهــم لــتــصــل مــعــدالت 
ــى مــســتــوى مــعــدل أذون  ــ األربــــــاح إل

الخزانة.
ــة  ــمــوازن ¿ تــأثــيــرهــا عــلــى عــجــز ال

والدين العام للدولة:
– أدى تمويل عجز الموازنة العامة 
ــالل إصــــدار ســنــدات  ــة مــن خـ ــدول ــل ل
وأذون خزانة إلى تضخم حجم الدين 
المحلى إلــى 3.16 تريليون جنيه أى 

91.1% من الناتج المحلى فى يونيو 
2017، مقابل 2.573 تريليون جنيه 
أى 95% من الناتج المحلى فى الفترة 

ذاتها من )2016(.
– ارتفاع إجمالى خدمة الدين من 
فوائد وأقساط لتصل لنحو 522 مليار 
جنيه خالل الفترة )يوليو 2016– مايو 
2017(، بزيادة قدرها 41% عن قيمتها 
فى الفترة المقابلة من العام المالى 
السابق، وتمثل 35.2% مــن إجمالى 
المصروفات العامة للدولة ما يزيد 
من جمود هيكل المصروفات العامة 

للدولة.
وفيما يتعلق بالمخاطر الناجمة 
عن االستثمارات األجنبية فى أذون 

الخزانة
ــثـــمـــارات األجــنــبــيــة  ــتـ ــإن االسـ ــ ¿ ف
بصفة عــامــة وقــصــيــرة األجـــل منها 
بصفة خاصة شديدة الحساسية ألى 
متغيرات خارجية أو داخلية قد تطرأ 
على الساحتين العالمية والمحلية 
وســريــعــة رد الــفــعــل بــاالنــســحــاب من 
ــخــارجــهــا، مـــا يـــؤدى  داخــــل الـــبـــالد ل
لضغط كبير على سعر صرف الجنيه 
وكــذلــك على االحــتــيــاطــيــات الدولية 

وعلى ميزان المدفوعات.
¿ ارتفاع تكلفة تلك االستثمارات، 
فى ظل ارتــفــاع سعر الفائدة محلًيا، 
أو تلك األدوات المطروحة فى السوق 
الدولية لصالح الحكومة المصرية، 
خاصة أن مخصصات الفوائد على 
الدين العام بالموازنة المصرية تقترب 
من 35% من حجم اإلنفاق العام، وقد 
تالمس سقف نسبة 40%، فــى حالة 
استمرار توسع الحكومة فى المديونية 

العامة.
ــدم االســتــقــرار  ــؤدى حـــالـــة عــ ــ ¿ تـ
السياسى واألمنى التى تعيشها مصر، 
وافتقادها الموارد الدوالرية المهمة-
السياحة، وتراجع تحويالت العاملين 
ــادرات  ــصـ بـــالـــخـــارج، ومـــحـــدوديـــة الـ
ــى هـــروب االستثمارات  السلعية- إل
األجنبية غير الــمــبــاشــرة مــن مصر، 
حيث خــرج نحو 16 مليار دوالر فى 
الفترة مــن يناير حتى أبــريــل 2011، 
ما أدى إلــى تآكل االحتياطى النقدى 
من 36 مليار إلى نحو 20 مليار دوالر 

خالل تلك الفترة.

¿ ال تحقق تنمية اقــصــاديــة، فهى 
ــادة اإلنــتــاج، أو توفير  ال تسهم فى زي
فــرص عــمــل، لكنها تعطى انطباعاً 
خاطئاً بتحسن األوضــاع االقتصادية، 
مـــا يــســهــم فـــى رفـــع أســـعـــار األســهــم 
والــســنــدات بشكل غير مــبــرر، وعند 

ــاع  ــفـ بــيــعــهــا لـــالســـتـــفـــادة مـــن ارتـ
األســعــار، تنخفض مــؤشــرات 

ــى مــســتــويــات  ــ األســـــــواق إل
كــبــيــرة، ويــنــخــفــض سعر 
ــة بــســبــب  ــل ــم ــع ــرف ال ــ صـ
هــــــــروب رأس الـــمـــال 
ــاء التخلى  ــق ــى ل ــب األجــن
عن العملة المحلية، ما 
يؤدى إلى حدوث أزمات 
اقـــتـــصـــاديـــة، وحــــدوث 
انــهــيــارات مفاجئة فى 

أسعار األوراق المالية.
¿ ال تــزال السياسات 
االقــتــصــاديــة المصرية 
ــكـــل كــبــيــر  تــــركــــز بـــشـ
عــلــى إجــــــراءات تتعلق 
بــالــســيــاســتــيــن الــمــالــيــة 
والنقدية، دون التوجه 
إلـــــى إصــــــالح هــيــكــلــى 
فــى الــجــانــب اإلنــتــاجــى، 
ــدة  ــ ــاع ــ ــق ــ ــر ال ــ ــري ــحــ ــ ــت ــ ل

ــة  ــمــصــري اإلنـــتـــاجـــيـــة ال
بقطاعى الصناعة والزراعة 

مـــن مــشــكــالتــهــا، وبـــذلـــك ستظل 
ــخــدام  ــة مــضــطــرة الســت ــوم ــحــك ال
سعر الــفــائــدة المرتفع لبقاء هذه 
االستثمارات، وما يستتبعه ذلك من 
زيــادة أعباء الدين العام، واستنزاف 
الموارد المحلية لصالح االستثمارات 

األجنبية غير المباشرة.
¿ يسهم زيادة شراء األجانب ألذون 
ــة الــمــصــريــة فـــى رفـــع نسب  ــخــزان ال
ــخــارجــى، حــيــث ســجــل نحو  ــن ال ــدي ال
33.6% على أســاس سنوى فى يونيو 
2017، بواقع 79 مليار دوالر، مقابل 
55.7 مليار دوالر فــى الفترة ذاتها 
من 2016، مرتفعاً بنحو 23.2 مليار 
دوالر، وتعد الحدود اآلمنة للدين العام 
داخلى وخارجى أال يتعدى نسبة %60 
مــن الناتج المحلى اإلجــمــالــى، بينما 

تجاوزت نسبة الدين العام المصرى 
136% من الناتج المحلى اإلجمالى.

كوارث بالجملة على االقتصاد المصرى

استمر نهج الحكومة المصرية فى طرح المزيد من أذون وسندات الخزانة 
لتمويل عجز الموازنة العامة لديها البالغ 370 مليار جنيه فى موازنة عام 

2018/2017، فبلغ إجمالى الرصيد القائم ألذون الخزانة نهاية يونيو 2017 
نحو 817.5 مليار جنيه مقابل  684.7 مليار جنيه نهاية العام 2016 بزيادة 

قدرها 132.8 مليار جنيه.
وتشهد أدوات الدين المصرية إقبااًل واسعًا من المستثمرين األجانب، خاصة أذون الخزانة، 

فى ظل ارتفاع العائد وتجاوزه مستوى 20%، حيث ارتفعت االستثمارات األجنبية فى 
أذون الخزانة، من نحو 523 مليون جنيه خالل يونيو 2016، لتصل إلى 23.8 مليار 
جنيه فى يوليو 2017، كما ارتفعت تلك االستثمارات لتصل نحو 17.6 مليار دوالر منذ تحرير 

سعر الصرف فى نوفمبر 2016، وحتى منتصف سبتمبر 2017.
فى هذا السياق كشفت دراسة مهمة للغاية صدرت مؤخرًا بعنوان »إصدار أذون الخزانة المصرية 

لتمويل عجز الموازنة.. المخاطر والمسارات البديلة« والتى أعدتها الباحثة هدى سعيد أن اعتماد 
الحكومة على االقتراض من سندات الخزانة، أدى إلى تفاقم تكلفة الدين على الموازنة العامة 

للدولة، لتتخطى حاجز الـ 410 مليارات جنيه فى موازنة العام الحالى، مقابل 316.6 مليار جنيه 
خالل العام المالى 2016-2017، ومقابل 243.6 مليار جنيه فى العام السابق له.

وفى األجل الطويل سيؤدى استمرار االعتماد على أذونات الخزانة إلى امتصاص المدخرات من 
البنوك وبالتالى مزاحمة تمويل االستثمارات، فضاًل عن استمرار زيادة الدين العام للدولة وزيادة 
أعبائه، حيث تلتزم الدولة بسداد أصول القروض وفوائدها، ما يدفع الدولة لالقتراض مرة أخرى 

سدادًا للديون القديمة، ومن ثم الدخول فى حلقة مفرغة من الديون، حيث أدى االعتماد على 
أدوات الدين الحكومية إلى ارتفاع حجم الدين العام المحلى إلى 3.16 تريليون جنيه، بينما بلغ 

حجم الدين الخارجى نحو 79 مليون دوالر فى نهاية يونيو 2017.
فى هذا الملف نستعرض أهم الحقائق والمعلومات التى رصدتها هذه الدراسة، لنعرف حجم 

الكوارث والخسائر التى لحقت بمصر بسبب اإلستمرار فى إصدار أذون الخزانة.
الوضع الحالى ألذون 

وسندات الخزانة المصرية
تعد أذون الخزانة إحــدى أدوات الدين الحكومية 
قصيرة األجـــل، وتــصــدر لحاملها، آلجــل يــتــراوح ين 
3 و12 شــهــراً، وهــى منخفضة المخاطر ال يتعرض 
حاملها أليــة خسائر رأسمالية، وعند حلول تاريخ 
االستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة االسمية 
المدونة على وثائق أذون الخزانة. وتختلف السندات 
الحكومية عنها فى أجل االستحقاق، كونها تتراوح بين 

عامين و20 عاماً، فهى طويلة األجل.
وتطرح وزارة المالية أذون وسندات خزانة دوريــاً 
فى 3 عطاءات أسبوعية، لتوفير سيولة مالية بصورة 
مستمرة، وتصل متوسط قيمة الطروحات إلى نحو 

150– 200 مليار جنيه ربع سنوياً.
وطرحت وزارة المالية، أذون وســنــدات خزانة 
بقيمة 371 مليار جنيه خــالل الربع األول 
ــو– ســبــتــمــبــر( مـــن الـــعـــام الــمــالــى  ــي ــول )ي
ــدارات  ــ ــل إصــ 2017- 2018، مــقــاب
سجلت 306 مــلــيــار جنيه فــى الفترة 
ذاتها من العام المالى الماضي. لسد 
عجز الموازنة العامة للدولة البالغ 
ــى مـــوازنـــة عــام  370 مــلــيــار جــنــيــه ف
2018/2017، وبلغ إجمالى الرصيد 
الــقــائــم ألذون الــخــزانــة نهاية يونيو 
2017 نحو 817.5 مليار جنيه مقابل 
648.7 مليار جنيه نهاية العام 2016 
الماضى بزيادة قدرها 132.8 مليار 
جنيه، وبلغت اســتــثــمــارات البنوك 
بأذون الخزانة فى يونيو 2017 نحو 
536.6 مليار جنيه مقابل 522.6 
مليار جنيه نهاية العام بزيادة قدرها 

13.7 مليار جنيه.
واتجهت الحكومة المصرية لسوق 
السندات الدولية، لسداد التزاماتها 
الخارجية دون المساس باالحتياطى 
النقدى األجنبى لديها، فقامت ببيع 
1.5 مليار دوالر فى يونيو 2015 كانت 
ــورة  ــى مــن نــوعــهــا فــى مــصــر مــنــذ ث ــ األول
يناير 2011، وأخرى بـ 4 مليار دوالر فى يناير 
2017، وباعت ما قيمته 3 مليارات دوالر أخرى 
فى مايو 2017، ثم أعلنت الحكومة فى سبتمبر 
2017، عن برنامج لطرح سندات دولية فى حدود 
7 مليارات دوالر خالل العام المالى 2017- 2018.

وفى السياق ذاته، تشهد أدوات الدين المصرية 
إقباالً واسعاً من المستثمرين األجانب، خاصة أذون 
الخزانة، فى ظل ارتــفــاع العائد وتــجــاوزه مستوى 
20%، حيث ارتفعت من  نحو 532 مليون جنيه خالل 
يونيو 2016، لتصل إلى 23.8 مليار جنيه فى يوليو 

.2017
وحققت االستثمارات األجنبية فى أدوات الدين 
العام، بعض اإليجابيات، منها إتاحة النقد األجنبى، 
مــا يتيح مساحة أكــبــر لــعــرض الــعــمــالت األجنبية، 
ويساعد المركزى فى تحقيق سياسة نقدية تتسم 
باستقرار سعر الصرف، عبر آليات العرض والطلب، 
وكانت مخرجاً لحصول الحكومة على نقد أجنبى 
لتلبية بعض احتياجاتها الضرورية، خاصة السلع 

االستراتيجية واألساسية، مثل النفط والقمح.

المسارات البديلة لمواجهة المخاطر
ــمــســار األول: اإلصـــــالح الــهــيــكــلــى لــالقــتــصــاد  ال
المصرى: بتعديل بنيته االقتصادية نحو االهتمام 
بــالــصــنــاعــات الــتــحــويــلــيــة، وخــلــق فـــرص استثمارية 
إنتاجية مربحة وتفعيل عمل المشروعات الصغيرة 
ــمــتــوســطــة، واإلحـــــالل مــحــل الـــــــواردات وزيــــادة  وال
الصادرات، بما يخفف من العجز المزمن فى الموازنة 
العامة للدولة، ويتم ذلك بالتعاون االقتصادى مع 
الــدول الخليجية لالستفادة من خبراتها فى 
ذلـــك الــمــجــال، بــمــا ينمى مــن الـــصـــادرات 

ويصب فى صالح ميزان المدفوعات.
المسار الــثــانــى: تمويل عجز الموازنة 
ــديــالً عن  بــنــظــام الــســنــدات اإلســالمــيــة ب
مــصــادر التمويل التقليدية، مثل سندات 
اإليراد أو الصكوك اإلسالمية، التى تعتمد 
على آلية المشاركة فى تمويل المشروعات 
االستثمارية فى الموازنة العامة، وتعمل 
هــذه اآللية على إخــراج هــذه المشروعات 
من إطــار الموازنة العامة للدولة، وتضعها 
أمـــام مسئوليتها بــضــرورة ســـداد الــقــروض 

وتكلفة التمويل، دون تحمل الموازنة ألى أعباء، ألن 
حملة الصكوك ينشئون المشروع ويطورونه بأموالهم 
الخاصة ويقتصر دور الحكومة على إدارة المشروع 
فــقــط، فـــإن حــقــق الــمــشــروع أربـــاحـــاً اســتــحــق حملة 
الصكوك نسبة متفقاً عليها من هذه األربــاح واستحق 
مدير المشروع الباقى، وإن حقق خسارة فال يد لمدير 

المشروع فيها.
ويــكــون التمويل بهذه األدوات المالية اإلسالمية 
لــمــشــروع اســتــثــمــارى منتج أو نــشــاط خـــاص أعــدت 
لــه دراســـة جــدوى تشير إلــى أربــاحــه المتوقعة، ويتم 
التخصيص الرشيد لــلــمــوارد لــيــؤدى إلــى إنــتــاج سلع 
وخدمات تحقق ربحاً يتم قسمته بين حملة الصكوك 
ومدير المشروع، ما يسهم فى خلق فرص عمل جديدة 
وزيـــادة الــدخــول والــقــوى الشرائية لــدى المواطن، ما 

سيزيد اإلنفاق ويسهم فى دوران عجلة االقتصاد.
المسار الــثــالــث: تطوير آلية االستثمار فــى سوق 
األوراق المالية واالستفادة من األربـــاح الناجمة فى 
تمويل عجز الموازنة: من خــالل تحصيل رســم دمغة 
على تــداول السندات خارج المقصورة ونقل الملكية، 

وتحصيل رسوم صندوق حماية المستثمر لصالح وزارة 
المالية، حيث إن الصندوق به نحو 2 مليار جنيه وهى 
كافية لتغطية أى مخاطر بالسوق، وفرض ضرائب على 

األموال الساخنة التى تخرج من السوق قبل عام.
ويسهم ذلك المسار فى زيادة اإليــرادات التى تسهم 
فى تمويل عجز الموازنة، ولكنه يعد مجاالً لمضاربات 
ــادة استثماراتهم التى تدخل إلــى سوق  األجــانــب وزيـ
المال المحلية، بهدف جنى األربـــاح السريعة، نظراً 
لالرتفاع المفاجئ ألسعار األسهم والسندات نتيجة 
دخول هذه األمــوال، التى تختفى بمجرد ظهور موجة 
تصحيح فى األسعار مخلفة وراءهــا انهيار فى أسعار 

األوراق المالية بالسوق.
وبــدراســة العائد والتكلفة لكل الــمــســارات يتضح 
أفضلية المسارين األول والثانى،  فهما أكثر جدوى 
لالقتصاد المصرى، حيث إن إعــادة هيكلة االقتصاد 
المصرى وتحويله القتصاد منتج من خالل االعتماد 
على القطاعات اإلنتاجية وتنشيطها وتمويلها من خالل 
السندات اإلسالمية يسهم فى تخفيض عجز الموازنة 

وتفادى مخاطر أذون الخزانة.

إسماعيل

الجارحى

عامر

 خالد عبدالرحمن 
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ثورة 25 يناير لألسف الشديد لم تحقق أهدافها حتى اآلن

أغانى اليوم نوع من الحشيش المضروب التى تهين الموسيقى وتسىء للتراث هذه األمة

ــنــــوات عـــلـــى ثــــــورة يـــنـــايـــر مــا  ¿ بـــعـــد مــــــرور ســـبـــع ســ
تقييمك لها؟ وهــل كانت ثــورة بالفعل؟ وهــل حققت 
أهــدافــهــا؟ وهـــل تحقق شــعــارهــا عــيــش، حــريــة،عــدالــة 

إجتماعية؟
- التاريخ فى األحــداث الكبيرة للشعوب واألمم 
يحتاج إلى أن نبعد كثيراً عن الحدث حتى نراه بشكل 
أوضح وحتى تخرج كل وثائقه ومستنداته وعلى أية 
حال يحلو لى دائماً أن أقارن بين ثورة يناير وثورة 23 
يوليو 1952 خاصة أن ثورة يناير رفعت شعارات هى 
فى ذاتها محاولة الستعادة مكاسب ثورة يوليو التى 
ضاعت وهى »عيش حرية عدالة إجتماعية« و»ارفع 
رأسك فوق أنت مصرى« ثم لم تكن هناك صورة فى 
ميدان التحرير سوى صــورة الزعيم الخالد جمال 
عبد الناصر، لكن الفارق الكبير مابين الثورتين أنه 
فى ثورة يوليو من خطط هو من نفذ هو من حكم، 
بينما فــى يناير مــن خطط غير مــن نفذ غير من 
حكم ولذلك استدعت يناير موجة تصحيحية فى 
30 يونيه، يناير لألسف الشديد لم تحقق أهدافها 
حتى اآلن وأهـــم هــدف هــو الــعــدالــة اإلجتماعية، 
فالمصريون يعانون معاناة كبيرة بعد رفــع أسعار 
السلع والخدمات وتدنى األجور والمرتبات، الدولة 
تسعى وعندها خطط طموحة وتــقــوم بــاإلصــاح 
اإلقــتــصــادى ولكن لألسف جــاء بالعكس فالهدف 
من اإلصــاح اإلقتصادى أن نكفل الحد األدنــى من 
الحياة الكريمة للمواطن وهذا لم يحدث، فالدولة 
مسئولة عن خلق فرص عمل وال أقصد أن توظف 
فــالــدولــة ال تــوظــف ولــكــن تخلق فــرص العمل فإن 
لم تستطع فعل ذلك فعليها أن تصرف بدل بطالة 
للمواطن وهــذا مايحدث فى أمريكا ودول أوروبــا 
المختلفة، فــالــدولــة طالما حصلت ضرائبها من 
المواطن فعليها أن تكفل له خدمات كبيرة، فأى 
مــواطــن مصرى يتخطى راتــبــه 45 ألــف جنيه فى 
السنة بمعدل مثاً 4 آالف جنيه فى الشهر يدفع 
20% من دخله ضرائب للدولة فى حين أن رجال 
األعــمــال الكبار مثل ســاويــرس وعــز وخميس وأبو 
العينين يدفعون 22 ونصف فى المائة يعنى المواطن 
الغلبان يدفع ضــرائــب للدولة مثله مثل األثــريــاء، 
والــدولــة ال تقدم مقابل هــذه الــضــرائــب للمواطن 
الغلبان خدمات صحية جيدة وال تعليم جيد وال، 
وال، وال، فأنا لست ضد عملية أى إصاح إقتصادى 
طالما تصب فى النهاية فى مصلحة المواطن وأى 
إصاح إقتصادى البد أن يستهدف فى المقام األول 
المواطن البسيط وضمان حياة كريمة له، ألن ثاثى 
الفقر والجهل والمرض هم البوابة األساسية التى 

يدخل منها دعاة التطرف واإلرهاب، 
ــادة كــتــابــة الــتــاريــخ  ــ ¿ هـــل نــحــن فـــى حــاجــة إلـــى إعـ

المصرى من جديد؟
- التاريخ بشكل عــام حمال أوجــه وهــو وجهات 
نظر، فالتاريخ مثله مثل الخبر الصحفى يجب أن 
يكون محايداً، فقد حدثت حرب أكتوبر مثاً لكن 
ماهى نهاية كواليس أكتوبر؟ ماهى الــدوافــع؟ من 
الـــذى شـــارك فيها؟ دور األمــريــكــان إيـــه؟ كــل هذه 
األشياء تحتاج من المؤرخ أن يغوص فى هذه الوقائع 
التاريخية وأن يبحث عــن الــوثــائــق والمستندات، 
ــم يكن  وأن يبحث عــن شــهــود الــواقــعــة إذا وجــد ول
حادثاً قديماً كالثورة الفرنسية أو محمد على مثاً، 
لكن على الــمــؤرخ أن يبحث عن كل وجهات النظر 
المختلفة، فأنا كمؤرخ أسرد الواقعة التاريخية كما 
هى ولكن تفسيرى وتأويلى لها يختلف من مؤرخ 

لآلخر.
ــخ الـــمـــصـــرى فــــى حـــرب  ــاريـ ــتـ ¿ هــــل تـــمـــت كـــتـــابـــة الـ
االستنزاف ونصر أكتوبر بشكل صحيح أم أن هناك 

صفحات مجهولة ال يعلمها الكثيرون؟
ــاك الــكــثــيــر مـــن الــصــفــحــات الــمــجــهــولــة،  - هــن
فالمؤامرة فــى 67 كانت مــؤامــرة كونية واآلن بدأ 
األمريكان والصهاينة يكشفون عن كثير من الوثائق، 
ــمــؤامــرة شـــارك فيها األعــــداء والــخــصــوم  هـــذه ال
ــاألعــداء هــم الصهاينة،  واألصـــدقـــاء واألشـــقـــاء، ف
والخصوم هم األمريكان، واألصدقاء هم السوفييت، 
ــدول الــعــربــيــة شــاركــت فــى مــؤامــرة 67  ــ وبــعــض ال
لمحاولة كسر الزعيم جمال عبد الناصر واألهــم 
ــذى بــدأ  لــمــحــاولــة وقـــف قــطــار التنمية الــرائــع الـ
وانطلق فى مصر وحقق نتائج مبهرة فخال الخطة 
الخمسية األولى قد وصلنا فى هذا الوقت لمعدالت 
تنمية 7 ونــصــف فــى الــمــائــة وهـــى مــعــدالت غير 
مسبوقة فى كل العالم الثالث والعالم النامى، فكوريا 
الجنوبية هذا العماق اإلقتصادى اآلن أخــذوا من 
مصر الخطة الخمسية األولى وطبقوها بحذافيرها 
وهى كانت السبب فى النهضة اإلقتصادية بها، لكن 
مصر وقــف أمامها األعــداء والخصوم واألصدقاء 

واألشقاء 
¿ هل يجب أن يكون للدولة دور فى كتابة التاريخ أم 
تتركه ألشخاص يكتبونه حسب آرائهم الشخصية أو 

انتماءاتهم السياسية؟
- على الدولة أن توفر لكل العاملين فى مجال 
التاريخ سواء أساتذة تاريخ فى الجامعات المختلفة 
أو المؤرخين الهواة مثلى الوثائق والمستندات من 
خــال دار الــوثــائــق، فلم يتواجد عندنا حتى اآلن 
قانون يلزم كل الهيئات والمؤسسات أن تضع وثائقها 
ومستنداتها فى دار الكتب والوثائق فهى تعتبر من 
أقــدم دار للوثائق فى العالم ولكن لألسف الشديد 
ليست لها السلطة على باقى الهيئات والمؤسسات 
أن تحصل منها على الوثائق والمستندات، فعندنا 

مــثــاً عــصــر الــزعــيــم عــبــد الــنــاصــر كـــان كــل شــىء 
مسجاً فى الرئاسة لقاءات الرئيس واستقباالته 
ومحادثاته وحــواراتــه، ودكــتــورة هــدى عبد الناصر 
عملت موقع مهم على النت موجود فيه الكثير جداً 
حتى المباحثات السرية مع رؤســاء الــدول كل هذا 
كان مسجاً بأمر عبد الناصر ألنه تاريخ، وأستاذ 
هيكل الله يرحمه كان مطلعاً على جزء كبير جداً 
ــان لــديــه جـــزء كبير من  مــن هـــذه التسجيات وكـ
أوراق الرئاسة فى ذلك الوقت، لكن من جاءوا بعد 
عبد الناصر لم يهتموا بفكرة التأريخ أو التسجيل، 
فهذا معمول به فى كل الدول المتقدمة فكل رئيس 
أمريكى لــه مكتبة باسمه ويضع فيها كــل الوثائق 
والمستندات التى توفرت فى عصره وأنــا أطالب 
بتطبيق هذا عندنا فى مصر فى الرئاسة والوزارات 
وغيرها فهذا يعتبر تــاريــخ ألجــيــال ستأتى بعدنا 

بمئات أو آالف السنيين. 
ــدان عـــن صــاح  ــ ــــك فــيــمــا قـــالـــه يـــوســـف زيــ ــا رأيـ ¿ مـ
الدين األيوبى؟ وما قاله عمرو موسى عن جمال عبد 
الــنــاصــر؟ ومــاقــالــه إبــراهــيــم عيسى مــؤخــرًا وهجومه 

على مصطفى كامل؟ 
- يوسف زيـــدان رجــل منفلت اللسان يستخدم 
ألفاظ ليست بالعلمية وال تليق به كأستاذ بالجامعة، 
أنا عندى كتاب من مؤلفاتى اسمه الناصر صاح 
الدين االتحاد قبل الجهاد، كل ماقاله يوسف زيدان 
موجود بالكتاب ولكن ليس بهذا الشكل، فهو ينتقى 
بعض الــروايــات الشيعية فأنتم تعرفون أن صاح 
الدين األيوبى جاء مصر فى عهد الدولة الشيعية 
وقد انتهت على يده، كلها وقائع تاريخية ولكن ليست 
بالطريقة التى يروى بها يوسف زيــدان، هو الرجل 
يحاول فقط أن يتواجد إعامياً بشكل أو بآخر، أو 
ربما يبحث عن جائزة دولية بشكل أو بآخر فيأتى 

على الرموز المصرية. 
أمــا عن عمرو موسى وماقاله عن عبد الناصر 

الحرية مهما كانت 
تجاوزاتها ال تموت 

فالذى يمرض هو 
الكبت وقتل الحريات

أى إصالح اقتصادى 
البد أن يستهدف فى 

المقام األول المواطن 
البسيط وضمان حياة 

كريمة له

التاريخ مثله مثل 
الخبر الصحفى 
يجب أن يكون 

محايدًا

بعض الدول العربية 
شاركت فى مؤامرة 67 

لمحاولة كسر الزعيم 
جمال عبد الناصر

ال يوجد لدينا حتى اآلن قانون 
يلزم كل الهيئات والمؤسسات 
أن تضع وثائقها ومستنداتها 

فى دار الكتب والوثائق

بخصوص األكل الذى يأتى من سويسرا ففى نفس 
الفقرة بمقال عمرو موسى راجع نفسه وكّدب نفسه، 
فقد قال أنه كان يرسل رجــاً قوى البنيان، ضخم 
الجثة إلــى سويسرا لكى يأتى ببعض أنــواع األكل 
ألنه كان مريضاً بالسكر، وقال فى نفس الفقرة أن 
هــذا الرجل قــال له أى قــال لعمرو موسى رئيسنا 
أحسن رئيس فى الدنيا، رئيسنا يأكل فــول وجبن 
مثل الشعب، فهل يأكل رئيسنا فول وجبن؟ أم يرسل 
نفس الرجل الذى يحكى هذا الكام ليأتى له باألكل 
من سويسرا؟ عبد الناصر كان مريضاً بأخطر أنواع 
السكر وربما كانت تأتى له مكمات غذائية تساعد 
فــى عــاج الــمــرض، ولــكــن سأنتقل للنقطة األهــم 
وهى أن عمرو موسى شكك فى النهضة الصناعية 
المصرية وهى مثل شمس الصيف اليستطيع جاهل 
وال جاحد وال حتى كافر أن يشكك فيها، فعمرو 
موسى يشكك فــى النهضة بقوله أصــل الصابونة 
ماكنتش بترغى والبشكير ماكنش بينشف، هذا رجل 
يهزل فى موقف جــاد، وكل القضية التى ال يعلمها 
الكثيرون أن عمرو موسى يهاجم جمال الناصر ألن 
حفيد جمال عبد الناصر كان متزوجاً بنت عمرو 

موسى وطلقها.
ــوع مــن االنــتــقــام الــرخــيــص الـــذى ال يليق  وهــذ ن
بشخصية مثل عمرو موسى كان يتاجر فى لحظة 
مــن اللحظات بمصريته، طبعاً هــو كــان متزوجاً 
فرنسية وعــنــده أخ مقيم بفرنسا وعــنــده مشاكل 
حزبية، يعنى عنده مشاكل فــى تركيبته النفسية 
واإلنسانية ولكن مايهمنا هى وقائع التاريخ، أما 
مصطفى كــامــل فــهــو زعــيــم وطــنــى حقيقى وقــف 
ــان يــدعــو إلى  مــع القضية المصرية الوطنية وكـ
االستقال وجاء اإلنجليز عن مصر، كل ماكان أنه 
كان يدعو إلى كل هذا من خال الدولة العثمانية 
ألنه كان مؤيداً لها وربما هذا هو االنتقاد الوحيد 
ــى مصطفى كــامــل، لكن  الـــذى يمكن أن نوجهه إل

فى ذلك الوقت لم تكن الخافة العثمانية بالشكل 
ــدول اإلسامية  البغيض فكانت مظلة تأخذ كل ال
تحتها بالرغم أنها احتال لمصر وغير مصر لكن 
مصطفى كامل قام بدور عظيم برغم أنه شاب مات 
وعنده 34 سنة، أنا عندى كتاب أيضاً اسمه دنشواى 
مائة عام من العزة تقريباً نصفه عن مصطفى كامل.

¿ مــا تقييمك لــرؤســاء بإيجاز لــرؤســاء مصر منذ 
ثورة 52 وحتى اآلن؟

- الرئيس محمد نجيب قام بــدور مهم فى ثورة 
يوليو وقــد وافــق أن يكون واجهة للثوار وهــو ليس 
ــرار مــن قريب أو  لــه عاقة بتنظيم الضباط األحـ
من بعيد ومــع ذلــك وافــق أن يكون واجهة لهم فإذا 
فشلت الثورة سيكون أول من يتم إعدامه هو محمد 
نجيب، ولكنه بعد حــادث أزمــة مــارس 54 ومحاولة 
اغتيال جمال عبد الناصر حدثت اتصاالت خفية 
مابين محمد نجيب واإلخــوان وقبل التعاون معهم 
فكان البد من عزله، جاء جمال عبد الناصر وهو 
ــى لثورة يوليو كــان لديه مشروع  منذ اللحظة األول
شديد الوطنية قائم على العدالة اإلجتماعية وعلى 
الثقافة والتنوير، فقد أصدر بعد 48 يوم من خال 
مجلس قيادة الثورة قانون اإلصــاح الزراعى وأمم 
قناة السويس وهــو الــذى بنى السد العالى واهتم 
بإنشاء مدرسة كل يوم وإصدار كتاب كل ساعة، كل 
المؤسسات الصحفية فى مصر موجودة من أيام 
عبد الناصر، عبد الناصر كان مشروعه القومى هو 

اإلنسان.
الرئيس الــســادات يكفيه أنــه قائد حــرب أكتوبر 
رغم أن أدائــه السياسى خال الحرب كان بائساً، 
فقد أراد أن يصنع لنفسه زعامة عكس اتجاه جمال 
عبد الناصر فقطع العاقات مع االتحاد السوفيتى 
وحل الشيوعية فى أثيوبيا التى يأتينا منها 85 % من 
المياه وحصل ردة كاملة على كل منجزات جمال عبد 
الناصر فتصالح مع الجماعات اإلسامية وأخرج لنا 

اإلخوان من السجون فقتلوه فى نهاية حكمه.
الــرئــيــس مــبــارك رجــل أقـــرب للموظف ال عنده 
كاريزما وال أداء جمال عبد الناصر وال عنده حيل 
ــداً  ومكر الــســادات ولذلك ظل الوضع ساكناً وراق

لمدة 30 سنة إلى أن قامت ثورة يناير.
محمد مرسى العام األســود فكان مجرد أراجــوز 

ومكتب اإلرشاد هو الذى يحكم 
ــد حــاول  ــان معيناً وق الــرئــيــس عــدلــى منصور ك

الحفاظ على المركب كما هى.
الرئيس السيسى عندما جاء كانت لدينا طموحات 
كبيرة جداً فا أحد يزايد على وطنيته ولكن مابيننا 
وبينه العدالة اإلجتماعية، فأى انجاز حققه أو سوف 
يحققه الرئيس السيسى فى دورته األولى أو الثانية 
القادمة سيتضاءل جداً أمام تزايد معدالت الفقر 
والفساد التى زادت، فاإلصاح االقتصادى يجب أن 
يبدأ بضمان الحد األدنى للحياة الكريمة للمواطن 

المصرى.
¿ مـــا تقييمك لــفــتــرة الــرئــيــس الــســيــســى  األولـــى 

بإيجابياتها وسلبياتها؟
- الرئيس السيسى عنده طموحات ومشاريع 
وهو مهتم أن يعمل إنجازات كبيرة أقرب إلى الفكرة 
الفرعونية فى اإلنجازات لكنى أطالبه بـ»انسانيتة« 
المشروعات أن تكون المشروعات لصالح اإلنسان 
وبينى وبينه الناس بمعنى أنه كلما كانت المشروعات 
فــى صالح الــنــاس كلما رفــع المستوى اإلجتماعى 
والصحى والتعليمى وكلما حقق العدالة اإلجتماعية، 
ــإذا بــنــى لــنــا جــســوراً مــن الــذهــب  أمـــا غــيــر ذلـــك فـ
واإلنــســان فقير وجاهل ومريض فــاألمــور فى غير 

صالحه. 
¿ هل تقلصت مساحة الحرية بمصر؟

- أعتقد ال، فقد حدث أن زرع بعض اإلعاميين 
ــى عــقــولــهــم وبــأيــديــهــم رقــيــب وال  والــصــحــفــيــيــن ف
عــاقــة لــلــدولــة بــذلــك ، فكل واحـــد أصــبــح خائفاً 
من شــىء مجهول، لكن فى رأيــى أن الحرية مهما 
كانت تجاوزاتها التميت وال ُتمرض فالذى ُيمرض 
هــو الكبت وقتل الحريات والمثقف دائــمــاً وأبــداً 
يجب أن يكون على يسار السلطة وأقصد اليسار 
االستشرافى ويكون عنده رؤية مستنيرة لكن الذين 
يريدون الجلوس على حجر السلطة أو على يمين 

السلطة يفقدون أهم وأجمل مافى الثقافة والفكر.
¿ أنــت كاتب ومفكر سبق أن تــرأســت تحرير مجلة 
الهال التى تعد أكبر  وأقدم مجلة ثقافية فى العالم 
ــربـــي.. كــيــف تـــعـــود مــصــر لـــلـــريـــادة الــثــقــافــيــة فى  ــعـ الـ

المنطقة والعالم؟
- هذا سؤال مهم ويثير من الوجع أكثر مما يثير 
مــن اإلجـــابـــات، فمصر طـــوال تاريخها كــانــت  فى 
ــرات قــوى  ــرات قـــوى عظمى عسكرية وفـــى فــت فــت
عظمى إقتصادية وفى فترات قوى عظمى سياسية 
ولكن هى طــوال الوقت قــوى عظمى ثقافية، ولكن 
لألسف الشديد مع مجيئ الرئيس السادات وحتى 
اآلن انكسرت هذه القوى العظمى الثقافية ولم تعد 
وإعادتها مسألة شديدة السهولة، فمصر والدة من 
الشعراء والموسيقيين والمطربين والقصاصيين 
والفنانيين التشكيليين وغيره، فكرة القوى الناعمة 
فى مصر لألسف قد انهارت، عندنا مثاً الدراما 
التليفزيونية فبعد أن كانت الــدرامــا المصرية هى 
الجسر الذى يعبر عليه كل الوطن العربى اآلن يوجد 
دراما تركية وهندية وكورية وغيرها مدبلجة، عندك 
مثاً تجويد الــقــرآن الكريم أعظم المجودين فى 
التاريخ مصريين فجأة جاءتنا هجمة من الخليج 
وأداء به رتابة وأصـــوات اليوجد بها جمال وجــودة 
التاوة المصرية، والموسيقى والغناء فكل المطربين 
الــعــرب الــكــبــار انطلقوا مــن مصر أمــا اآلن فكبار 
مطرباتنا بــيــروحــوا يعملوا شــرائــط خليجى، فقد 
حدث تراجع كبير فى القوى الناعمة والوحيد الذى 
نبه وعلم مدى أهمية القوى الناعمة هو جمال عبد 
الناصر ولذلك كانت مصر مؤثرة بقوتها الناعمة 
داخلياً وعربياً وإقليمياً ودولــيــاً، كــان أعظم إنجاز 
الثقافة هو المسرح فأين المسرح اآلن؟ فدعم وزارة 
الثقافة أهم من دعم وزارة الداخلية فلو قامت وزارة 
الثقافة بدورها كما يجب أن يكون ألراحــت الجيش 
وأراحت الداخلية. ولعاج بعض هذا يجب أن  يعينوا 
وزير مستنير ثروت عكاشة أو يوسف السباعى، ناس 
تفهم ماهية الثقافة، أنا عندى دراســة استراتيجية 
عن الثقافة قاطرة التنمية فى مصر وبها دراســة 
مستفيضة عن كيفية رجــوع الثقافة والقضاء على 
جميع أنواع التطرف فى مصر وأرسلتها لكل الجهات 

المسئولة ولم  يهتم أحد بمجرد حتى الرد على.
¿ األغانى فى الماضى كان لها دور بارز فى معايشة 
األحــداث فكيف ترى أغانى اليوم وهل كانت على قدر 

الحدث؟
- أغانى اليوم نوع من الحشيش المضروب التى 
تهين الموسيقى وتهين تــراث هــذه األمــة والغريب 
أننا نرى الشباب فى مهرجانات الموسيقى العربية 
يسمع ويستمتع لمن يقول الشباب عايز كده، وانتشر 
هــذا الــهــراء لتراجع دور الــدولــة فكانت تنتج غناءً 
رفيعاً فى اإلذاعة المصرية وكانت تقيم ليالى أدوار 
المدينة، كانت تنقل حفات المطربين الكبار عبر 
الشاشة فقد تشكل وجدان جيلنا من خال كل هذا، 
سأحكى واقعة طريفة حدثت معى فكنت عائداً من 
أكتوبر أنا وصديق نستمع إلذاعة األغانى لياً وكان 
بها أغنية يا ظالمنى ألم كلثوم أنا فضلت أقول الله 
الله وعلى بــال ماوصلنى فى آخــر مصر الجديدة 
قلت بالنص وانشريه على لسانى مين ابن كلب اللى 
قال األغانى حــرام، أنا قلت كام مرة الله من بداية 
األغنية لنهايتها فأنا كنت فى حالة ذكــر مع ربنا 

فكيف تكون حراماً.

 أجرت الحوار: سحر الشربينى
 

الشافعى فى حوار 
لـ»صوت الماليين«

عمرو موسى يهاجم جمال 
عبدالناصر ألن حفيد 

»الزعيم« كان متزوجًا من 
بنت عمرو موسى وطلقها

يوسف زيدان رجل منفلت 
اللسان يستخدم ألفاظًا 

ليست بالعلمية وال تليق 
به كأستاذ بالجامعة

عبد الناصر مشروع 
شديد الوطنية 

قائم على العدالة 
االجتماعية وعلى 

الثقافة والتنوير 

مبارك رجل أقرب 
للموظف ال عنده 

كاريزما وال أداء 
عبد الناصر وال مكر 

السادات 

عدلى منصور 
كان معينًا 

وحاول الحفاظ 
على المركب 

كما هى

هذا هو تقييمى لرؤساء مصر

:» الكاتب والمؤرخ محمد الشافعى فى حوار لـ»

ثالثى الفقر والجهل والمرض.. البوابة األساسية 
التى يدخل منها دعاة التطرف واإلرهاب

هو أحد الكتاب البارزين فى بالط صاحبة الجاللة، له العديد من المؤلفات والكتابات  
والمقاالت السياسية والتاريخية المتميزة، كما أنه يعد أبرز من أظهروا بطوالت 
الجيش المصرى  وكشفوا عن العديد من الحقائق التى ال يعلمها الكثيرون حول 

تاريخ مصر الحديث. تولى رئاسة تحرير مجلة الهالل التى تعد أقدم وأعرق مجلة 
ثقافية فى مصر والعالم العرب فحافظ على عراقتها ومكانتها إلى جانب التحديث فى 

أقسامها وأبوابها وهو ما انعكس على أرقام توزيعها خالل رئاسته لها.
لذلك يكتسب الحوار مع الكاتب والمفكر والمؤرخ محمد الشافعى أهمية كبيرة فى 

هذا التوقيت، حيث يجيب عن تساؤالتنا فى مختلف القضايا السياسية والثقافية  
والتاريخية.. وإلى نص الحوار.

زيدانموسى

محمد نجيب 
قام بدور 

مهم فى ثورة 
يوليو

السادات يكفيه 
أنه قائد حرب 

أكتوبر رغم أن أداءه 
السياسى خالل 

الحرب كان بائسًا 

محمد مرسى 
مجرد »أراجوز« 
ومكتب اإلرشاد 

هو الذى كان 
يحكم مصر 

السيسى  ال 
أحد يزايد 

على وطنيته 
وأتمنى أن يحقق 

حلم العدالة 
االجتماعية 
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            السلطات املصرية عاجزة عن التعامل مع األزمات الحالية الرتباطها بالظروف الداخلية للدول املضيفة 

غنى الفنان العالمى عمر الشريف فى فيلم »األراجوز«، 
أغنية ناقدة ألحوال المجتمع المصرى، الذى تحول فى 

زمن بغيض من مجتمع منتج وعامل، إلى مجتع مهاجر، 
يترك بالده ليطارد أحالمه فى بالد الصحراء الوهابية، 

وحول هذه الظاهرة غنى الشريف راويًا حكاية الفالح إبن 
قريته، الذى ذهب إلى بالد الجاز و»جاب مروحة وراديو 

وجهاز تسجيل وفيديو، شهرين وجيوبه فضيوا، وقعد زى 
العوانس، وإحكى يا ابن المدارس«.

وعلى ذكر العوانس، دائمًا ما ترتبط ظاهرة ارتفاع نسبة 
العنوسة والطالق، بارتفاع آخر فى معدالت البطالة بين 

الشباب، ونتذكر هنا رقم الـ9 ماليين عانس الذى يعد 
أشهر وأقدم أرقام اإلحصائيات المصرية، والذى ظل 
ثابتًا ألكثر من 10 سنوات، ولكنه اآلن مرشحًا ألن 

يقفز بسرعة الصاروخ، خالل األشهر القليلة القادمة، 
كما يتوقع خبراء علم االقتصاد االجتماعى أن تتزايد 
معدالت الطالق، التى وصلت بالفعل إلى أرقام مخيفة.

أما عن أسباب هذه الزيادات الغير مبشرة، فتعود بنا إلى 
العائدين من بالد التنقيب عن النفط، فبعد أن عادت 
أجيال ماضية منتقبة بالفكر الوهابى السوداوى، من 

المتوقع أن تعود أجيال أخرى ولكن بخُفى حنين، بعد أن 
تم تسريحهم من البالد الخليجية التى يعملون بها.

وفى سياق متصل تؤكد أرقام الجهاز المركزى للتعبئة 
واإلحصاء أن معدل البطالة فى مصر وصل إلى  ما يقرب 

من 13%، حيث بلغ عدد العاطلين عن العمل نحو4 
ماليين عاطل من إجمالى قوة العمل.

أما وزارة القوى العاملة والهجرة فتقول أرقامها أن عدد 
العمال المصريين بالدول العربية يصل إلى 6 ماليين 

عامل، النسبة األكبر منهم بالمملكة العربية السعودية، 
حيث يصل حجم العمالة المصرية بالسعودية إلى 3 

ماليين عامل ، يليها الكويت، واإلمارات واألردن وقطر 
وسلطنة عمان.

ومؤخرًا اتخذت هذه الدول إجراءات من شأنها تقليص 
أعداد العمال الوافدين، واستبدالهم بآخرين من أبناء 

الدولة ومواطنيها األصليين، فى سياسة عُرفت فى 
المملكة العربية السعودية بـ»سعودة الوظائف«، 

وتبعتها دواًل أخرى، األمر الذى يتوقع معه عودة 
نسبة ليست بالقليلة من العمال المصريين، من كافة 

التخصصات والفئات، لينضموا إلى طوابير العاطلين، أو 
يشكلوا أعباء جديدة على كاهل سوق العمل المصرى.

 وبحسبة بسيطة نجد أنه إذا ماكان لدينا 6 ماليين عامل 
فى هذه الدول، وكل منهم يعول أسرة متوسط عددها 

4 أفراد، فإن ما يقرب من 24 مليون مواطن مصرى، 
مهددون بفقد مصدر رزقهم الرئيسى،  فهل استعدت 

مصر الستقبال هؤالء، وما هى إمكانية استيعابهم فى 
سوق العمل، وهل يمكن لوزارة القوى العاملة بالتنسيق 

مع وزيرة شئون المصريين فى الخارج، التدخل 
إلنقاذ مستقبلهم، أم أن السفيرة نبيلة مكرم، ستلقى 

بالمسئولية على وزير القوة العاملة الذى سيلقيها بدوره 
على وزير الخارجية سامح شكرى، وفى النهاية يتفرق دم 

المصريين بين الوزارات.

معاناة المصريين فى »بالد الجاز« من الغالء إلى التسريح و»التفنيش«
ألن »آفة حارتنا النسيان« كما كتب األديب 
العالمى نجيب محفوظ، نسينا أوتناسينا كثير 
من الوقائع التى تعرض خاللها المصريين فى 
دول العالم، وخــاًصــة دول الخليج إلــى صور 
متعددة من اإلهانة والسحل والسجن والجلد، 

فى فترات ليست بالبعيدة.
وعلى الرغم من أن عالقات مصر بغالبية 
هذه الدول تحسنت كثيًرا فى الوقت الحالى، 
عما كانت عليه إبــان حكم الــمــعــزول محمد 
ــى الــرغــم  ــل ــرســى وجــمــاعــة اإلخــــــوان، وع م
مــن عــالقــات الــصــداقــة الــتــى تــربــط الرئيس 
عبدالفتاح السيسى شخصًيا ببعض حكام 
ممالك الخليج النفطية، ومــع ذلــك يواجه 
المصريون بهذه الــدول العديد من المشاكل، 
تــهــدد بقطع أرزاقـــهـــم، وتكمن خــطــورة تلك 
المشكالت فــى صعوبة الــتــدخــل مــن جانب 
مصر للتعامل معها، ألنــهــا ترتبط بظروف 
داخــلــيــة اقــتــصــاديــة وســيــاســيــة واجتماعية، 
تمر بها كــل دولـــة مــن الـــدول الــتــى يعمل بها 

المصريون. 

وتتلخص هذه المشكالت فى قــرارات رفع 
األسعار وغالء المعيشة، الناتجة عن تذبذب 
أسعار البترول، ناهيك عن إتجاه  هذه الدول 
إلــى إنفاق نسبة ضخمة من ميزانياتها على 
تسليح الــجــيــوش، وعــقــد الصفقات تـــارة مع 
ــارة أخــرى  الــواليــات المتحدة األمريكية، وتـ
ــا وتــركــيــا، لتحمى نفسها  ــران وروســي ــ مــع إي
ــرانــى أحياًنا  مــن مخاطر الــمــد الشيعى اإلي
ــه ضــد بعضها الــبــعــض أحــيــاًنــا  وتــســتــقــوى ب
أخــرى، على خلفية المخططات التى تنفذها 
أجــهــزة االستخبارت الــدولــيــة ومافيا تجارة 

السالح واإلرهاب فى المنطقة.
ــر يــخــوض الــمــصــريــون  وعــلــى جــانــب آخــ
منافسة ليست لصالحهم  مع مواطنى الدول 
التى يعملون بها، تنعكس على إجراءات تسريع 
توطين العمالة األصلية فى هذه الــدول بداًل 
مــن الــوافــديــن، إلــى جانب فــرض رســوم على 

الوافدين ومرافقيهم.
وعــلــى خلفية ذلـــك يــتــوقــع الــمــراقــبــون أن 
تشهد الفترة المقبلة زيادة ملحوظة فى عودة 

المصريين من هذه الــدول بعد ارتفاع أسعار 
المعيشة هناك، ومن المنتظر أن يشهد عدد 
المصريين بالخارج تراجًعا بنسبة بين 20 

و30% خالل الشهور القليلة المقبلة.
وبسبب عــدم االستقرار السياسى واألمنى 
فــى المنطقة، تــواجــه غالبية الـــدول العربية 
ــؤر األحـــداث الملتهبة،  خــاًصــة الــواقــعــة فــى ب
مشكالت سياسية واقتصادية دفعتها لتجميد 
المشروعات بها، وبالتالى يتراجع الطلب على 
العمالة المصرية، التى ينافسها القادمون من 
دول تعانى من حروب أهلية وصراعات طائفية، 
مثل سوريا والعراق، باإلضافة إلى الوافدين من 
منطقة جنوب شرق آسيا التى تصدر العمالة 
للخليج، بأسعار وإمكانات تنافس المصريين 
وتزاحمهم، ما يهددهم بالتسريح من أعمالهم 

أو »التفنيش« بلغة الخاليجة.
ــام تــؤكــد االحــصــائــيــات أن نسبة  ــاألرقـ وبـ
التراجع فى اإلقبال على العمالة المصرية فى 
دول الخليج خالل عام 2017 تصل إلى ما بين 

80 و%85.

مصير مجهول 
يواجه 6 ماليين 

أسرة يعمل عائلوها 
بدول الخليج بسبب 
اإلجراءات الجديدة

زيادة الرسوم على 
العمالة الوافدة 
إلى دول النفط 

محاولة لتطفيش 
المصريين وتوطين 

»األصليين«

هل تستطيع 
المشروعات 

المصرية العمالقة 
استيعاب العائدين؟!

مــمــا ال شـــك فــيــه أن 
اإلجـــــــراءات الــمــتــخــذة 
ــن قـــبـــل الــحــكــومــات  ــ م
الــخــلــيــجــيــة لتضييق 
نطاق العمالة الــوافــدة، 
ــن تــكــلــفــة  ــ ســـتـــرفـــع مـ
ــا  ــهـ ــلـ مــعــيــشــتــهــم داخـ
ــن قــوتــهــم  ــ وتـــضـــعـــف م
الشرائية وقدرتهم على 
اإلدخــار، وبالتالى ستقل 
تحويالتهم إلى مواطنهم 
ــى مقدمتها مــصــر، ما  وف
ــود بــشــكــل تــدريــجــى  ــق ي
ــى مـــيـــزان  ــ لـــلـــتـــراجـــع ف

المدفوعات.
أما عن اإلجــراءات التى 
اتــخــذتــهــا وزارة الــقــوى 
العاملة المصرية للتعامل 
مع تلك األزمة، واستيعاب 
العمالة الُمبشرة بالعودة، 
فــقــد اكــتــفــت الــــــوزارة 
ومعها حكومة المهندس 
شــريــف إسماعيل ككل، 
بنفى صحة ما تــردد من 
شائعات، وجاء فى تقرير 
الرد على الشائعات الذى 
يصدره مركز المعلومات 
ــرار  ــقـ ودعـــــم اتـــخـــاذ الـ
بمجلس الوزراء أن مواقع 
ــل االجــتــمــاعــى  ــواص ــت ال
وصفحات “الفيس بوك” 
تــقــوم بــافــتــعــال وتــرويــج 
شائعات ال أســاس لها من 
الصحة، ليبقى السؤال 
هــو هــل تنجح مثل هذه 
التقارير فى تغيير الواقع 
الــذى يعيشه المصريون 
فــى الــُغــربــة، أم أن األمــر 
يحتاج لتدخل دبلوماسى 
ــرى لــلــضــغــط على  مـــصـ
ــدول لتخفيف  ــ هـــذه الـ
إجـــــراءاتـــــهـــــا مــقــابــل 
تفاهمات معينة، واألهم 
هل تستطيع المشروعات 
القومية العمالقة التى 
تنفذها مصر الستيعاب 

أبنائها العائدين؟

 إيمان بدر
 

مخاوف من هبوط االحتياطى النقدى بسبب 
تراجع تحويالت المصريين بالخارج

إجراءات جديدة للتضييق على المصريين فى الكويت وعمان

أسباب اقتصادية وسياسية وراء تقليص أعداد العمالة
أبرزها هبوط أسعار النفط وارتفاع أصوات الوافدين

لــم تــكــن المملكة الــعــربــيــة الــســعــوديــة هــى الــدولــة 
الــوحــيــدة الــتــى اتــخــذت مــثــل هـــذه اإلجــــــراءات، كما 
لــم يكن قــرار زيـــادة الــرســوم على عــائــالت الوافدين 
هوالقرار األول من نوعه، حيث كان هذا االتجاه قد 

بدأ منذ حوالى 3 سنوات، وذلك من خالل تطبيق 
آلــيــات مــن شأنها تضييق نطاق العمالة 

الوافدة، وإنقاص فرصهم، ورفع تكلفة 
معيشتهم داخل دول الخليج.

وأشـــــــارت الــــدراســــة إلــــى أن 
ــة، اتــخــذت  الــحــكــومــة الــســعــودي
ــة تــمــنــع  ــوعـ ــنـ ــتـ إجــــــــــــراءات مـ
بمقتضاها غير السعوديين من 
ــى مــؤســســات بعينها،  الــعــمــل ف
فعلى سبيل المثال تم قصر العمل 

على السعوديين فقط فى المراكز 
التجارية المغلقة، ومراكزاالتصاالت، 

كما وقعت كل من وزارة العمل وهيئة 
النقل الــعــام مــذكــرة تفاهم بــشــأن توطين 

مكاتب تأجير السيارات.
أما فى الكويت فتنوعت اآلليات بين منع االمتيازات 
وتوقيع رســوم إضافية، وأوقــفــت الحكومة الكويتية 
بــدالت السكن المالية للوافدين العاملين بالقطاع 

الحكومى بداية من العام المالى 2018/2017، عالوة 
على ذلك أقرت الكويت زيادة رسوم الخدمات الصحية 
على الوافدين تصل فى بعض الخدمات إلــى خمسة 
أضعاف، كما منعت السلطات استقدام الوافدين من 

أعمار أقل من 30 سنة.
وفى سلطنة ُعمان، سنت الحكومة عدة 
ــراءات لــفــرض تعيين المواطنين  إجــ
العمانيين، بــالــتــوازى مــع تضييق 
ــنــطــاق عــلــى الـــوافـــديـــن، منها  ال
تحديد نسبة تعيين للمؤسسات 
فــى القطاع الــخــاص بنحو%60 
لــمــنــح تــراخــيــص الــعــمــل خــالل 
مــرحــلــة الــتــأســيــس، بــاإلضــافــة 
ــروض  ــ ــج ق ــ ــرام ــ إلـــــى إطــــــالق ب
ميسرة لتنفيذ مشروعات صغيرة 
ومــتــوســطــة لــلــمــواطــنــيــن، وتــقــديــم 
حــوافــز للشركات الــتــى تعطى أولــويــة 
التوظيف للمواطنين، عـــالوة على ذلــك  
حـــددت الــحــكــومــة حــصــة ســنــويــة مــن الــوظــائــف فى 
القطاعات الحكومية لخريجى الجامعات والكليات 
التقنية، كما بدأت فى تقديم برامج تدريبية للموظفين 

الُعمانيين.

على الرغم من النتائج السلبية التى من المتوقع أن 
تنعكس على العاملين المصريين بسبب اإلجــراءات التى 
اتخذتها تلك الـــدول للتضييق على الــوافــديــن، ولكنها 
التهدف إلى »العكننة« عليهم، بقدر ما ترجع إلى أسباب 
محلية من داخــل الــدول المضيفة، حيث أكــدت الدراسة 
أن التقشف المالى أصبح ضرورة ملحة على الحكومات 
الخليجية، منذ حـــدوث أزمـــة النفط فــى عــام 2014، 
ــى مــادون  حين انخفضت أســعــار النفط بشكل حــاد إل
مستوى الـ 100 دوالر، واستمرت فى االنخفاض خالل 
السنوات الالحقة، ما أدى إلى تناقص حاد فى اإليرادات 
العامة للدول الخليجية ذات االقتصاد الريعى المعتمد 
على عــائــدات النفط، ليتسع عجز الموازنة العامة فى 

المحصلة لسنوات متتالية.
وفى إطــار سعى الحكومات لتخفيض العجز المالى، 
ولتغطية الخسائر الناتجة عن انخفاض أسعار النفط، 
اتخذت إجراءاتها لخفض بنود األجــور والمرتبات، من 
خالل تخفيض عدد العاملين الوافدين فى المؤسسات 

الحكومية، فمثالً تنفق الكويت 54% من النفقات العامة 
على األجور والمرتبات، وتوظف حوالى 78 ألف وافد فى 

مؤسساتها.
وعلى جانب آخر سعت الحكومات إلى تعظيم إيراداتها 
الــعــامــة، وتــنــويــع مــصــادر دخــلــهــا، مــن خــالل ســن رســوم 
ومصروفات إضافية على الوافدين، فعلى سبيل المثال 
من المقدر أن تحصل السعودية على إيرادات تقدر بـ 24 
مليار ريال خالل عام 2018 عن طريق »برنامج المقابل 

المالى للعمالة الوافدة«.
وعلى الصعيد السياسى، لفتت الباحثة إلى أنه لطالما 
ارتفعت المخاوف الخليجية السياسية من ارتفاع نسبة 
السكان الوافدين، مقابل السكان األصليين، التى تتخطى 
الثلث فى بعض الــدول، فهناك تخوف من أن تكون نسبة 
كبيرة من السكان مدينة بالوالء لدول أخرى، أوأن تتعالى 
أصواتها للضغط من أجل الحصول على امتيازات أكبر 
مستقبالً، كما يرتفع التخوف من إمكانية أن تصل نسب 
السكان الوافدين إلى مستوى أعلى من السكان األصليين.

فى إطار البرامج التى تنفذها بعض الدول الخليجية، لتضييق 
نطاق العمالة الوافدة، واتجاهها إلحالل العمالة الوطنية محل 
العمالة الوافدة، من أجل دعم رؤى جديدة للتنمية المستقبلية 
تسعى هذه الدول لتحقيقها، وفى حين تدعم هذه البرامج أهدافاً 
اقتصادية واجتماعية وطنية لدول الخليج، فإنها من زاوية أخرى 
تخلق مخاطر لدول إقليمية تصدر عمالتها إلى الخليج وتعتمد 
على تحويالتها، وعلى المستوى الداخلى قد تخلق اضطرابات 

لسوق العمل وبيئة ممارسة األعمال.
وفى مقدمة هذه الدول مصر، التى تمثل تحويالت المصريين 
بالخارج، نسبة تقترب من الـ30% من الموارد الدوالرية المتاحة 
لــلــبــالد، بعد قــنــاة الــســويــس والــســيــاحــة، وتتعاظم أهمية تلك 
التحويالت فى ظل حالة الركود العالمى التى أدت إلى تراجع 
إيــرادات قناة السويس من ناحية، إلى جانب األعمال اإلرهابية 
التى أدت إلنخفاض دخــل السياحة من ناحية أخــرى، ومــن ثم 
يحذر اإلقتصاديون من إحتماالت تراجع تحويالت المصريين 

بالخارج، فى ظل عودة بعضهم وانخفاض دخول من تبقى منهم.
ــة بــعــنــوان »اتــجــاه  ــؤخــًرا دراســ ــول تــلــك الــفــكــرة نــشــرت م وحـ
مستحدث.. نحو تقليص العمالة الوافدة فى الخليج«، أعدتها 

الباحثة ريم سليم.
 وأوضحت »سليم« فى سياق ورقتها البحثية أن دول مجلس 
التعاون الخليجى، تعد مــن أعلى دول العالم مــن حيث نسبة 
العمالة الوافدة داخــل أســواق العمل بها، ووفقاً ألحــدث بيانات 
المركز اإلحصائى لدول مجلس التعاون الخليجى، تشكل العمالة 
األجنبية أكثر من ثلثى سوق العمل فى الدول الخليجية، باستثناء 

دولة اإلمارات التى تصل النسبة فيها إلى ما يقرب من الـ %90.
وفى الوقت الذى دفع فيه فرض الرسوم على مرافقى العمالة 
المصرية بالسعودية إلــى عــودة بعض هــؤالء المرافقين، من 
زوجات العاملين وأبنائهم، ساهم توقف المشروعات خالل السنة 
األخيرة فى عــودة بعض العاملين أنفسهم، خاصة ممن يعملون 
بمجال الهندسة وأعمال البناء والمعمار، حيث كانت السعودية 
قد بــدأت تحصيل مقابل مالى شهرى على العاملين الوافدين 

بداية من يناير 2018، يبلغ 400 ريال شهريا بدال من 200 ريال.

»خراب بيوت مستعجل« ينتظر 24 مليون مواطن مصرى

نبيلة



12 اشتباك

ا ما يؤكد الخبراء المتخصصون  ومن هنا دائًمًًََ
فى علم اإلقتصاد الزراعى أن مشاكل الزراعة 
فى مصر تتعلق فى جانب كبير منها باألسمدة، 
وفى ظل نكسة تعويم الجنيه التى تعيشها مصر 
حالياً، يصبح استيراد السماد عقبة كــؤؤد فى 
سبيل التنمية الزراعية فى بالدنا، ومن ثم فال 
مفر مــن االلتفات إلــى شــركــات إنــتــاج السماد 
الوطنية الــتــى تعانى منذ عــقــود مــن أمــراض 
الفساد والتالعبات المزمنة ويداهم معظمها 
سرطان إهدار المال العام، وتطاردها كوابيس 

المخالفات وتحاصرها الديون واألزمات. 
ولعل الكثيرين من المهتمين بهذا الملف ال 
يعلمون أن لدينا شركات تعتبر صروح عمالقة 
تستثمر أمــواالً ضخمة، تتعدى المليارات هى 
فى األساس من أموال الشعب المصرى، الذى 
من المفترض أن تتحقق له ربحية مزدوجة من 
خــالل هــذه الشركات عن طريق إنتاج أسمدة 
جيدة بأسعار معقولة من ناحية، وتحقيق أرباح 
تصب فى خزائن الدولة لتعود على مواطنيها 

من ناحية أخرى. 
وفى هذا السياق صدر مؤخراً تقرير الجهاز 
المركزى للمحاسبات ليكشف عن حجم شركة 
مصر إلنتاج األسمدة »موبكو«، والتى تبلغ قيمة 
إجــمــالــى أصــولــهــا نـــحـــو31.105 مليار جنيه، 
ــرت الــمــراجــعــات الــتــى قـــام بــهــا مــراقــب  وأظــه
ــذى أعــد التقرير إجمالى قيمة  الحسابات ال
الدخل الشامل عن الفترة محل الفحص بنحو 
241.8 مــلــيــون جــنــيــه، وكــشــف الــتــقــريــر عن 
التغييرات الــتــى طـــرأت على حــقــوق الملكية 
الــدوريــة المجمعة وكــذلــك تــنــاول التدفقات 
النقدية الدورية، بالتسعة أشهر المنتهية محل 
الفحص، كما تطرق أيضاً إلــى قائمة األربــاح 

والخسائر الدورية. 
واستهل التقرير مالحظاته بالتعليق على قيام 
الشركة بقياس تكلفة االستحواذ لحقوق ملكية 
الشركة التابعة لها، وهــى الشركة المصرية 
للمنتجات النيتروجينية، على أســاس القيمة 
الدفترية وليس على أســاس القيمة العادلة، 
وذلك بالمخالفة للمعيار المحاسبى المصرى 
الــخــاص بتجميع األعــمــال، وتــرتــب على ذلك 
إثبات أصول والتزامات الشركة التابعة بالقوائم 
المالية المجمعة، وفقاً للقيمة الدفترية وليس 
القيمة العادلة، وهى مخالفة تتضح خطورتها 
من خالل كشف التقرير عن إظهار الفرق البالغ 
قيمته 1.92 مليار جنيه، ببند المساهمات 

المالية ضمن حقوق الملكية.
وبــمــا أنــنــا نعيش عــصــر بــنــاء الــمــشــروعــات 
العمالقة واستكمال البنية التحتية الالزمة 
ــةً فــيــمــا يتعلق  ــاصـ ــصــاد خـ ــت ــاإلق لــلــنــهــوض ب
بأنشطة الموانئ واإلنــشــاءات البحرية، أشار 
المركزى للمحاسبات فــى سياق تقريره إلى 
أن حساب المشروعات تحت التنفيذ تضمن 

باألرقام: خريطة المليارات المهدرة فى شركة مصر إلنتاج األسمدة »موبكو«

نــحــو356.8 مليون جنيه، بما يــعــادل 20.22 
ــشــاءات بحرية خاصة  مليون دوالر، قيمة إن
بإنشاء رصــيــف بــحــرى بميناء دمــيــاط، وعلى 
الــرغــم مــن أهمية مثل هــذا الــمــشــروع ولكن 
توقف العمل به بسبب نزاع على األرض المقام 
عليها مع هيئة المجتمعات العمرانية، علماً 
بــأن الشركة جهة حكومية والهيئة أيضاً جهة 
تــابــعــة لنفس الــحــكــومــة، الــتــى يمكن وصفها 
بحكومة الجزر المنعزلة أوحكومة البدء فى 
تنفيذ المشاريع بــدون تخطيط، وعلى خلفية 
ذلك من الطبيعى أن تهدر المزيد من األموال 

ليس فقط على الــخــطــوات الــتــى تــم تنفيذها 
مــن الــمــشــروع قــبــل أن يــتــوقــف، ولــكــن تنتظر 
الــشــركــة الــمــزيــد مــن الــخــســائــر حـــال حصول 
هيئة المجتمعات العمرانية على حكم قضائى 
لصالحها ضــد مــوبــكــو، حــيــث حــركــت الهيئة 
ضــد شركة األســمــدة دعــوى قضائية تطالبها 
بــســداد مبلغ 151.6 مليون جنيه، قيمة حق 
ــى أن إدارة الشركة  ــاألرض، واألدهـ االنتفاع بـ
تسعى إلى أن تتوسط إحدى الجهات السيادية 
إلنهاء الــنــزاع، ليبقى الــســؤال هل لهذه الجهة 
أوغيرها أن تحاسب المسؤول عن البدء فى 

تنفيذ مشروع دون التأكد من أحقية الشركة 
فى األرض المقام عليها، وهل تدار مشروعات 
عمالقة بهذا الحجم دون استيفاء الشروط التى 
تعد من بديهيات األعمال التجارية، والمتمثلة 
فى ضمان عدم وجود نزاع على أصول المشروع 

ذاته وفى مقدمتها األرض المقام عليها. 
ــدد تــقــريــر الــجــهــاز  ــول تــلــك الــنــقــطــة شـ وحــ
ــرورة دراســـة  الــمــركــزى للمحاسبات عــلــى ضــ
نتائج هــذا الــنــزاع، وتحديد حجم االنخفاض 
ــشــاءات، ومــا ســوف تتحمله  فى قيمة تلك اإلن
الشركة مقابل حق االنتفاع، مع إجــراء ما يلزم 

من تسويات. 
وعلى ذكر المطالبات التى يتعين على شركة 
»مــوبــكــو« ســدادهــا، والــتــى تلزمها بها جهات 
حكومية أخرى، ال يقتصر األمر على مطالبات 
هيئة المجتمعات العمرانية بقيمة حق انتفاع 
أرض دمــيــاط، ولكن أيــضــاً وفــقــاً للتقرير فإن 
الشركة مطالبة بسداد نحو9.64 مليون دوالر، 
قيمة فــروق أسعار الغاز الطبيعى عن الفترة 
من أبريل 2013، إلى يوليو2014، وال أحد يعلم 
سبب تأخر السداد الذى أدى لتراكم غرامات 
التأخير طيلة الفترة منذ منتصف عام 2014 
وحتى اآلن، باإلضافة إلى نحو4 ماليين جنيه 
، قيمة فوائد تأخير عن سداد فواتير الغاز عن 
الفترة من يناير 2014، وحتى أغسطس 2017، 
وأشار التقرير بالطبع إلى ضرورة حسم موقف 
تلك المطالبات مع المورد وإجــراء ما يلزم من 
تسويات، علماً بأن عدم سدادها يمثل خسائر 
جديدة لشركة غاز مصر المثقلة هى األخرى، 
ــاألدق التى تثقل كاهل الــدولــة وتمثل عبئًا  أوبـ
عليها بسبب المتأخرات التى ال يتم تحصيلها 
مــن شــركــات وجــهــات أغلبها حكومية، وهوما 
يعيدنا إلــى فكرة الجزر المنعزلة والبلد التى 

تعاند نفسها وتهدر أموالها بنفسها.
وعلى جانب آخر تطرق التقرير إلى جزئية 
أخرى تتمثل فى أن نتائج الفترة محل الفحص 
تأثرت بمبلغ قدره 202.5 مليون جنيه، بخالف 
المستخدم مــن المخصص بــنــحــو100 مليون 
جنيه، تمثل القيمة الحالية للعبأ المترتب 
عــلــى الــحــكــم الـــصـــادر ضــد الــشــركــة بــتــاريــخ 
ــذى قــضــى بأحقية شركة  ــو2017، الـ ــايـ 10 مـ
»ســويــســك« فــى الــحــصــول على مبلغ 277.6 
مليون جنيه، نتيجة لخطأ فــى تقدير قيمة 
أصــول شركة »ســويــســك« وقتما تــم االنقسام 
بينها وبين شركة مصر إلنتاج األسمدة »موبكو«، 
وأوصــى التقرير بضرورة معالجة هذا الخطأ 
وتفادى تأثيره على قائمة الدخل، وفقاً للمعيار 

المحاسبى المصرى رقم 5. 
وبالعودة إلى عالقات وتعامالت »موبكو« مع 
شركة الــغــاز الطبيعي، يرصد التقرير فــروق 
ــغــاز خـــالل األعــــوام المالية  بــيــن تـــوريـــدات ال
2015 و2016، تلك الفروق ظهرت بين أرقام 
الــتــوريــدات الفعلية للشركة التابعة وبــيــن ما 
هــو متفق عليه بالعقد مــع الشركة المصرية 
القابضة للغازات الطبيعية، علماً بأن هذا العقد 
مــؤرخ بين الجهتين منذ عــام 2007، ومازالت 
ــة حسبما ورد فــى التقرير  بــنــوده محل دراسـ

الرقابى.
وعلى خلفية ما سبق ليس مستغرباً أن يرصد 
التقرير زيادة االلتزامات المتداولة عن األصول 
المتداولة بنحو1.266 مليار جنيه، مما يؤدى 
إلى خفض قدرة الشركة على سداد التزاماتها 

تجاه الغير.

حقيقة عدم قيام اإلدارة بتدعيم مخصص الضرائب المتنازع عليها بنحو53.89 مليون جنيه لمقابلة القضايا المنظورة أمام محكمة النقض 
خطأ فى مصروفات الضرائب قيمته 11 مليون جنيه        األراضى المملوكة للشركة والواقعة خارج أسوارها لم يتم تسجيلها

           أسرار زيادة االلتزامات عن األصول املتداولة بنحو1.266 مليار جنيه

         الخسائر وصلت إىل 41% من إجماىل التكلفة وتقرير رسمى يطالب بمحاسبة املسئول وتحميله الغرامات 

من المؤكد أن قضية األمن 
الغذائى تمثل إحدى أولويات 

األمن القومى المصرى، وهو ما 
اتضح فى تصريحات الرئيس 

عبد الفتاح السيسى إبان افتتاح 
مشروع الصوب الزراعية ضمن 

مشروع استزراع المليون 
ونصف المليون فدان، ووقتها 

قال الرئيس أنه يضمن أن 
تكون منتجات هذه الصوب من 

الخضراوات والفواكه مالئمة 
للمواصفات والمقاييس الصحية 
العالمية ، وخالية من أى شوائب 

ضارة من تلك التى تصيب 
الزروع  والثمار بسبب األسمدة 
الكيماوية أوغيرها، ثم استدرك 
السيسى موضحًا أن هذا ال يعنى 
عدم صالحية المنتجات األخرى، 

ليبقى السؤال األهم هو هل 
شركات األسمدة المصرية قادرة 
على تحقيق االكتفاء الذاتى من 

المنتجات المطابقة للمواصفات، 
أم أن أزمة استيراد السماد 

ستظل عائقًا اقتصاديًا وعلميًا 
يقف دون تحقيق حلم المصريين 
الطامحين إلى أن يزرعوا غذائهم 

على أراضيهم، على طريقة 
»نزرع اللى ناكله وناكل اللى 

نزرعه«. 

 حساب المشروعات 
تحت التنفيذ يتضمن 

365.8 مليون جنيه بما 
يعادل 20.22 مليون 
دوالر قيمة إنشاءات 
بحرية بميناء دمياط 

 إيمان بدر

األربعاء  2018/2/21
العـدد 227

 مليار جنيه قيمة الفرق 
فى بند المساهمات المالية 

ضمن حقوق الملكية

مليون جنيه قيمة 
المخالفات بمشروع 

معالجة مياه 
الصرف الصناعى 

مليون جنيه قيمة 
مصروفات شبكات البالتين 
حتى وصولها للمخزن  دون 

إجراء التصويب الالزم 

مليون جنيه تخص 
الضرائب على أذون 

الخزانة بالمخالفة للمعيار 
المحاسبى 

 مليون جنيه قيمة العبء 
المترتب على الحكم الصادر 

ضد الشركة

1.92

2648.3

202.5 

بالمستندات: مخالفات وخسائر بالماليين فى شركة أبوقير لألسمدة
ــشــركــات المصرية  ــات األســمــدة وال ــ حـــول أزم
الحكومية العاملة فى هذا المجال، صدر مؤخراً 
تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حــول تقييم 
األداء المالى واإلدارى لشركة أبوقير لألسمدة، 
والذى استهل مالحظاته بالتعليق على قيام الشركة 
برسملة نـــحـــو127.6 مليون جنيه، والــتــى تمثل 
تكاليف االقتراض لمشروع معالجة مياه الصرف 
الصناعى، والذى كان مقرراً االنتهاء منه فى فبراير 
2015، ولكن توقف العمل فيه خالل العام المالى 
الماضى بالمخالفة للمعيار المحاسبى المصرى 
ــراض، فيما بلغ إجمالى  ــت الــخــاص بتكاليف االق
فروق العملة بسبب توقف المشروع نحو134 مليون 
جنيه، بنسبة 41 بالمئة من إجمالى تكلفته، ولم 
يتم االنتهاء منه حتى تاريخ صدور التقرير، الذى 
أوصى بضرورة إجراء التصويب الالزم مع سرعة 
االنتهاء من المشروع وتحميل المنفذ الغرامات 

المقررة حفاظاً على حقوق وأموال الشركة. 
وفـــى إطـــار عـــدم حـــرص الــشــركــة عــلــى إجـــراء 
ــضــاً، رصــد  ــة أي ــالزم الــتــســويــات والــتــصــويــبــات ال
التقرير حساب مصلحة الجمارك الــذى تضمن 
مبلغ 29 مليون جنيه، قيمة رسوم جمركية خاصة 
بالشهادات الــواردة عن بعض  شهور العام السابق 
2017، موضحاً أنــه لــم يتم تسويتها كما لــم ترد 

شهادة بالرسوم عن شهر سبتمبر 2017 تحديداً.
وانتقل التقرير من حساب الجمارك إلى حساب 
المخزون، وفيما يتعلق بالخامات ظهر الحساب 
متضمناً نــحــو26 مليون جنيه، تمثل قيمة مــا تم 
صرفه من شبكات البالتين من مصروفات تصنيع 
ــوم جمركية وخــالفــه، حتى وصولها  وتنقية ورسـ
ــذى أعــد  ــدد مــراقــب الــحــســابــات الـ لــلــمــخــزن، وشـ
التقرير على أهمية إجــراء التصويب الــالزم لهذا 
المبلغ، الــذى لم يكن النموذج األخير للمخالفات 
الناتجة عن عدم التسويات، حيث تناول المركزى 

للمحاسبات فى تقريره قيام الشركة بإجراء مقاصة 
بين األرصـــدة الــدائــنــة والمدينة لرصيد حساب 
مصلحة الضرائب على الدخل، وتبين أنه تم خصم 
نــحــو48.3 مليون جنيه، تخص ضريبة على أذون 

الــخــزانــة، وذلـــك بالمخالفة للمعيار المحاسبى 
المصرى الخاص بعرض القوائم المالية، مشدداً 
على ضرورة االلتزام بما ورد بالمعايير المحاسبية 

واللوائح المنظمة لعمل الشركات. 

وفيما يتعلق بملف الضرائب أيضاً تبين عدم 
قيام إدارة الشركة بتدعيم مخصص الضرائب 
المتنازع عليها بنحو53.89 مليون جنيه، لمقابلة 
القضايا المنظورة أمام محكمة النقض، على ضوء 

حكم المحكمة الدستورية العليا، موضحاً أنه يتعين 
تدعيم هذا المخصص التزاًما بمعيار المحاسبة 

الخاص بالمخصصات وااللتزامات المحتملة. 
وعلى ما يبدو ال تنشغل إدارات الشركة القائمة 
على األعــمــال المحاسبية والــمــراجــعــة، وال تهتم 
أوربما ال تعرف شيئاً عن تلك المعايير المحاسبية 
ــى عن  ــاب ــرق ــجــهــاز ال الــمــصــريــة، حــيــث كــشــف ال
مخالفة أخرى تمثل ضرب عرض الحائط بمعيار 
المحاسبة الخاص برسملة المبالغ، تتمثل تلك 
الواقعة فيما تم صرفه من مصاريف على العمرة 
لمصنع أبوقير 1، والبالغة نحو61 مليون جنيه، 
فى حين أن حصتها أصول ثابتة، وأوصى التقرير 
بضرورة إجراء القيود والتسويات الالزمة لذلك لما 

له من أثر على القوائم المالية. 
أما عن قائمة الدخل، قال التقرير أن »أبوقير« 
لألسمدة لم تقم بتحميلها نحو2 مليون جنيه، قيمة 
فروق العملة لموردى الخارج عن توريد كمبرسور 
مــنــذ شــهــر يــونــيــو2016، مــشــيــراً إلـــى أنـــه يتعين 

التحميل على قائمة الدخل.
وفى سياق متصل تبين عدم تحميل مصروفات 
الضرائب بــزيــادة قدرها 11 مليون جنيه، نتيجة 
الخطأ فى تقدير مصروفات الضرائب عن الفترة 
ــدة للمعايير  ــى مــخــالــفــة جــدي مــحــل الــفــحــص، ف

المحاسبية المصرية. 
وفــى ضــوء ما سبق يتجلى بشكل واضــح عدم 
ــزام بالمعايير  ــت حــرص إدارة الــشــركــة على االل
والقواعد، ومن ثم يصبح من الطبيعى أال تلتفت 
ــى تــكــرار مــالحــظــات الــجــهــات الــرقــابــيــة حول  إل
بعض الــتــجــاوزات، حيث اختتم التقرير سطوره 
باإلشارة إلى تكرار مالحظاته بشأن عدم االنتهاء 
من تسجيل أراضــى الشركة التى تزيد مساحات 
بعضها عن 4 فدادين، منها ما يقع خارج أسوار 

الشركة ذاتها.
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مفاجأة.. المجلس األعلى 
لإلعالم يفوض »الشيخ« 

للتحقيق مع أمانى الخياط
ــة  ــى تعليقه عــلــى أزم ف
اإلعالمية أمانى الخياط 
ــة بــرنــامــج »بــيــن  ــدم ــق م
السطور« الُمذاع على قناة 
»أون اليف« والتى تفجرت 
بــعــد سقطتها المسيئة 
أثناء حديثها عن سلطنة 
عمان، أعلن مكرم محمد 
ــس المجلس  ــي ــد رئ ــم أح
األعــلــى لتنظيم اإلعــالم  
أن »مقدمة البرنامج كثيرا 
ما تخطئ وتفتقر للمهنية 
وتبتعد عــن المصداقية 
ــا تــحــت  ــه ــع ــض وســــــوف ن

المراقبة«.
 وفــى هــذا السياق أشير 
ــى أنــنــى كنت أتــوقــع أن  إل
يــقــوم المجلس باتخاذ 
ــراءات رادعــة ضد هذه  إج
الــمــذيــعــة لــتــكــون عبرة 
لغيرها، إال أننا فوجئنا 
برئيس المجلس األعلى 
ــال  ــإرس ــوم ب ــق لـــإعـــالم ي
خطاب للمهندس أسامة 
الشيخ رئيس مجلس إدارة 
شــركــة إعـــالم المصريين 
 on« المالكة لشبكة قنوات
e«، جاء فيه نصًا »أفوضك 
التــــخــــاذ اإلجــــــــــراءات 
ــراه مناسبا  الــالزمــة لما ت
ألنه سبق ووجه للمذيعة 
إنذارين فى وقائع مماثلة 
وهى تتسم بعدم الكفاءة 
المهنية وإقــحــام نفسها 
ــى مـــوضـــوعـــات تــمــس  ــ ف
الــدولــة، وتــزداد بعًدا عن 
ــرور  ــع مـ ــة مـ ــي ــداق ــص ــم ال

الوقت«. 
وهنا نتساءل: لمصلحة 
من االستمرار فى التغاضى 
عن خطايا هذه المذيعة 
التى سبق أن أثــارت أزمة 
مع دولة المغرب الشقيق؟ 
ــاذا تــتــدخــل أجــهــزة  ــمـ ولـ
الــدولــة لحمايتها وعــدم 
ــراءات رادعـــة  ــ ــاذ إجـ ــخ ات
ــل يــتــصــور  ــ ــا؟ وهـ ــ ــده ــ ض
المجلس األعلى أن يقوم 
أســـامـــة الــشــيــخ بــإتــخــاذ 
عقوبات صارمة مع أمانى 
الخياط وهو ما يعنى أنه 
اعتراف صريح بالخطأ من 
جانب القناة وهو ما لم ولن 

يحدث!!!!

حقائق خطيرة تكشف تناقضات شكرى أبوعميرة!!!

أثــار الــحــوار الــذى أجــراه شكرى أبوعميرة عضو الهيئة 
الوطنية لإلعالم الحالى ورئيس اتحاد اإلذاعــة والتليفزيون 
السابق مع عزمى مجاهد فى برنامجه »الملف«  على قناة 

العاصمة الجدل والعديد من التساؤالت داخل ماسبيرو.
الكثيرون أكــدوا أن هــذا الــحــوار فى هــذا التوقيت يأتى 
كمحاولة من جانب أبوعميرة لـ»تسويق« نفسه خاصة أن 
هناك الكثير من المؤشرات تؤكد أن التغييرات فى العديد 
من الهيئات اإلعالمية قادمة ال محالة خالل الفترة القليلة 

القادمة. 
نأتى الى الجانب األهم فى الحوار وهو الخاص بالهجوم 
الشديد الذى شنه على جماعة اإلخوان وتأكيده أن ماسبيرو 
كــان مليئاً بالخاليا اإلخوانية النائمة قبل ثــورة 30 يونيو  
فى محاولة لإليحاء بأنه كان من معارضى الجماعة خالل 
فترة توليه رئاسة التليفزيون ثم رئاسة اإلتحاد قبل  ثورة 
30 يونيو  رغم أنه عين بقرار من رئيس الــوزراء اإلخوانى 
هشام قنديل وبمباركة وترشيح الوزير اإلخوانى أيضاً صالح 

عبدالمقصود.
وقــال أبوعميرة  إنه أجــرى مداخلة على الهواء فى نشرة 
الخامسة  على القناة األولــى يوم 28 يونيو أى قبل الثورة 
بيومين – بدون الرجوع لصالح عبدالمقصود وبالتنسيق 
مع إبراهيم الصياد رئيس قطاع األخبار فى ذلك الوقت – 
وأكد أنه تحدى الجماعة والوزير وأعلن أنه لن يتم تنفيذ 
قرار الجماعة بإغالق القنوات الخاصة وهو القرار الذى 

كان قد تم اتخاذه بالفعل وفًقا لكالم أبوعميرة.
وبمناسبة  ذكــر اســم إبراهيم الصياد، نذكر أبوعميرة 
بــأن الصياد فــى كتابة »اللحظات الحاسمة.. شــهــادة من 
ــذى رصــد فيه بعض اللحظات الصعبة  قلب ماسبيرو« وال
التى تعرض لها داخل المبنى، أشار الى أنه لم يكن يتعامل 
خالل األيام التى سبقت 30 يونيو مع الوزير اإلخوانى صالح 
عبدالمقصود وأن الوسيط بينهما كــان شكرى أبوعميرة 
واستمر هذا الوضع حتى يوم 2 يوليو وهو آخر أيام تواجد 

عبدالمقصود داخل المبنى.
ومما يؤكد صحة هذا الكالم، التصريحات التى أدلى بها 
حسن ثابت، نائب رئيس قطاع األخبار بالتليفزيون المصرى 
فى ذلــك الوقت والتى كشف فيها أن »خطاب الفريق أول 
عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع الذى عرضه التليفزيون، 
تم عرضه فور وصوله بدقائق دون أى مونتاج أو اطالع على 
ما فيه وأكد أنهم فى التليفزيون كقيادات فور إبالغهم عن 
طريق التليفون، بأن القوات المسلحة سوف تلقى بيان تم 
عقد اجتماع ضم كال من رئيس االتحاد اإلذاعة والتليفزيون 
شكرى أبو عميرة، ورئيس قطاع األخبار إبراهيم الصياد، 
وصفاء حجازى رئيس تحرير األخبار بالتليفزيون المصري، 
وقام شكرى أبوعميرة باالتصال بوزير اإلعــالم صالح عبد 
المقصود، الــذى أمــر بــإذاعــة بيان الــقــوات المسلحة فور 
وصوله إلى التليفزيون«، وهو ما يعنى أن أبوعميرة لم يكن 

يستطيع أن يتخذ قراراً أو يعلنه دون الرجوع لعبدالمقصود.
فى هذا السياق أتوقف أمام الكلمة التى رددها أبوعميرة 
ــتــى قـــال فيها حــرفــيــاً:  فــى حــديــثــه مــع عــزمــى مــجــاهــد وال
»الفارس عمره ما ينط من المركب« وأنــه حــارب بكل قوته 
وجود الخاليا اإلخوانية داخل المبنى. وهنا أسأل شكرى: 
وهل من صفات الفارس أن يتراجع عن مواقفه وتصريحاته 
وآرائــه وقراراته وأن يدعى أشياء لم تحدث؟ ولذلك أتوقف 
ــوال  وتصريحات ومــواقــف شكرى  ألسترجع بعضا مــن أقـ

أبوعميرة خالل فترة حكم اإلخوان.
البداية مع موقع »بوابة األهــرام« والذى نشر يوم الجمعة 
15 مــارس 2013 قــرار  وزيــر اإلعــالم صالح عبد المقصود 
اعتماد تعيين المخرج شكرى أبو عميرة رئيسا للتليفزيون، 
وأكد أبو عميرة  أن »المهنية هى معيار العمل فى التليفزيون 
المصرى خالل الفترة القادمة وهى الخط األحمر الوحيد 
الذى وضعه وزير اإلعالم صالح عبد المقصود الذى لم يمنع 
استضافة أى شخصية أو يفرض توجها معينا على التليفزيون 

 محمد عثمان 
وهــنــا اذكـــرك بما قالته المذيعة هــنــاء عــصــام على 
صفحتها الشخصية عقب ظهور سابق لك فى برنامج 
أحمد موسى على قناة صدى البلد حيث قالت رداً على 
ــوان مــن دخــول ماسبيرو ولم  إدعــائــك، أنــك منعت اإلخـ
تقم بتهديد أحــد من العاملين لهجومهم على اإلخــوان، 
وقــالــت هــنــاء عــصــام: »سمعت أن سيرتى اتجابت فى 
برنامج احمد موسى مع شكرى أبو عميرة رئيس االتحاد 
األسبق وقــت اإلخــوان واتكلموا على ان انــا كنت عاملة 
صداع لعب مقصود وثورجية وبتاعة مظاهرات ومزعلة 
منى سيادة البيه الوزيييير وبتاع.. جميل جــدا.. طب 
ولما هو حضرتك كنت فخوووور بيا أوى كده بعتلى فى 
مكتبك وهددتنى بصور المظاهرات وانى لو مابطلتش 

هتحولنى للنيابة العامة.. ليه؟؟ ويا ترى مافتكرتش 
عــلــى هــامــش الــســيــرة تتكلم عــن التحقيقات اللى 
كنت طالعة نازلة عليها عشان بهاجم اإلخــوان أيام 

ماحضرتك كنت رئيس االتحاد.. ليه؟؟ وأضافت هناء 
عصام: وبالنسبة سعادتك للتهديد بالوقف اللى بعتهولى 
عشان اللى كنت بكتبه ع الفيس بــوك مفتكرتوش ده 

راخر... ليه؟«.
وأذكـــرك أيــضــاً بما قالته المذيعة د. اإلعالمية 
هالة فهمى مقدمة برنامج »الضمير« على شاشة 
التليفزيون المصرى  بأنه »بالفعل يتم منع ظهور 
الشخصيات السياسية المعارضة لألخوان وال 
يقتصر األمــر على منع ظهور المعارضة فقط 
وإنما امتد األمــر ليصل للمذيعين وإعالميى 
الشاشة أنفسهم فأنا من إعالميى ماسبيرو 
الذين تم منعهم من الظهور على الشاشة ألنى 
معارضة لإلخوان ورفضت االنصياع لتعليمات 
ــوان على الشاشة،  ــالم لمحاباة اإلخــ وزيـــر اإلعـ

ودلــلــت فهمى على منع الــضــيــوف المعارضة 
من الظهور بما حدث فى إحــدى حلقات 

برنامجها حيث تم قطع البث أثناء 
الحلقة وتم منع استضافة ضيوف 
الحلقة مرة أخــرى فى ماسبيرو 
وهــم مريم ميالد خبيرة تنمية 
بشرية والعميد حسين حمودة 
ــة  ــدول ــن ال ــأم ــط شــرطــة ب ضــاب
والــشــيــخ عبدالله محمد أحد 
ــان كــل منهم  ــر وكـ عــلــمــاء األزهــ
يدلى بدلوه أثناء الحلقة ويطرح 
رؤيته فى إدراة اإلخــوان للبالد 
األمــر الــذى اعتبرته القيادات« 
ــان أبــوعــمــيــرة وقــتــهــا رئيسا  كـ
للتليفزيون »انتقاد ال يليق وأمر 

بمنع استضافتهم مرة أخرى«. 
وفى النهاية أؤكد أننى أرحب 
بأى تعقيب أو توضيح يصل الينا 
مــن شــكــرى أبــوعــمــيــرة ونتعهد 
بنشره على الــفــور ألن هدفنا 
األول واألخير كشف الحقائق 

للرأى العام.

            قال إنه تصدى للخاليا اإلخوانية النائمة رغم أنه عني بقرار من رئيس الوزراء اإلخوانى هشام قنديل برتشيح من صالح عبداملقصود 

بقنواته المختلفة«.
كما نذكر شكرى أبو عميرة  بما قاله حرفياً أثناء مناقشة 
مــوازنــة اتحاد اإلذاعـــة والتليفزيون باجتماع لجنة الشئون 
ــشــورى، بــرئــاســة النائب   المالية واالقــتــصــاديــة بمجلس ال
ــر اإلعـــالم المصرى  اإلخــوانــى أشــرف بــدر الــديــن: »إن وزي
صالح عبد المقصود مظلوم، وأكد عدة مرات أمامى ضرورة 
أن يحضر جميع التوجهات السياسية ويجب أال يحضر اتجاه 
واحد دون اآلخر، وقال إن هناك من يدعى منعه من الظهور 

من التليفزيون المصرى، وهذا الكالم محض كذب وافتراء«.
وال يفوتنا بالطبع أن نذكر أبوعميرة بأنه هــو مــن قام 
بصفته رئيس اتحاد اإلذاعــة والتليفزيون بتوقيع االتفاقية 
التى تــم إبــرامــهــا  فــى 15 أبــريــل 2013 بين هيئة اإلذاعــة 
والتليفزيون الرسمية التركية )تــى آر تــي( واتحاد اإلذاعــة 

والتليفزيون المصرى.
وأذكــره أيضاً بــأن زميلى وصديقى الكاتب الصحفى 
عبدالجواد أبوكب نشر فى مقاله بـ»بوابة روزاليوسف« 
فى 7 يونيو 2013، تصـريحات شكرى أبو عميرة رئيس 
اتحاد اإلذاعــة والتليفزيون والتى قــال فيها: »إن اتحاد 
اإلذاعة والتليفزيون  على استعداد لتوقيع بروتوكول تعاون 

مع وكالة األناضول لألنباء يتم من خالله تبادل األخبار«.
مــن ناحية أخــرى نكشف أن هناك تسجيالً مسجال 
ألبــوعــمــيــرة مــع الــزمــيــلــة ايــمــان بــســطــاوى الصحفية 

ــرام الــمــســائــى« ومــوقــع »وشــوشــة« مــن داخــل  ـــ»األهـ بـ
مكتبه بماسبيرو قبل قيام ثورة 30 يونيو بأيام قليلة 

ــال أبــوعــمــيــرة حرفياً:  ــى هــذا التسجيل ق وف
ــتــى إلـــى الــســيــد الــدكــتــور محمد  »رســال
مرسى إنجازاتك كبيرة فى هذا العام يا 
سيادة الرئيس، ولكن مش ظاهرة ألن 
السبب فى اإلعالم«. ويسرد أبو عميرة، 
خالل اللقاء االنجازات التى تحققت فى 
عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، 
وتفاصيل كثيرة تكشف تأييده لإلخوان 
ــك الحين منها  قــولــه: »يـــوم 30  فــى ذل

يونيو ده يوم عادى جداً«. 

قال أمام اجتماع لجنة الشئون المالية واالقتصادية 
بمجلس الشورى: وزير اإلعالم  مظلوم

قام بتوقيع اتفاقيات 
التعاون بين ماسبيرو هيئة 

اإلعالم التركية ووكالة 
أنباء األناضول  

بالصوت والصورة: 
قال لمحمد 
مرسى قبل ثورة 
30 يونيو بأيام:  
»إنجازاتك كبيرة 
فى هذا العام يا 
سيادة الرئيس 
ولكن مش ظاهرة 
بسبب تقصير 
اإلعالم« 

»الشين« يسمح لشريف 
فؤاد بالعمل فى 3 أماكن 

بجانب التليفزيون

»ميزو« يثير األزمات فى القناة األولى

سر اجتماعات قابيل وعلوى

حكاية »الست القوية« داخل المبنى

لغز إلغاء برنامج »الشركة«

ــل  ــة بــــــارزة داخـ ــي شــخــصــيــة نــســائ
الهيئة الــوطــنــيــة لــإلعــالم، أصبحت 
إحــدى مراكز القوى داخــل ماسبيرو ، 
ويؤكد الكثيرون أن الكثير من رؤساء 
القطاعات يعملون لها ألــف حساب 
نظراً لعلمهم أنها المحرك الرئيسى 
لألحداث وصنع القرارات فيما يخص 

الكثير من شئون وقطاعات الهيئة. 

مــا حقيقة مــا يــتــردد حــول تلقى 
شخصيات فــى التليفزيون لهدايا 
إلى جانب »عزومات خاصة« وأشياء 
أخرى مقابل ترشيح أسماء المعدين 
ــخ، فــى الــبــرامــج  ــن..ال ــمــخــرجــي وال
ــدء إذاعتها  الــجــديــدة الــتــى سيتم ب
األسبوع القادم ضمن خطة التطوير 

الجديدة؟!!

ما األسباب التى أدت إلى إلغاء 
برنامج »الشركة« الــذى كــان يقدم 
ــوت الــشــعــب« قبل  عــلــى قــنــاة »صــ
إلغائها؟ ولماذا لم يتم تنفيذ وعد 
ــذى  ــن رئــيــس الهيئة وال حسين زي
أعــلــنــه فــى اجــتــمــاعــه مــع مذيعى 
ــامــج  ــرن ــب ــار بــــأن ال ــ ــب قـــطـــاع األخــ
نــاجــح وســـوف يتم إعـــادة تقديمه 
مــرة أخـــرى؟ ولــمــاذا تمت محاربة 
ــذى كــان يقدمه  هــذا الــبــرنــامــج الـ
المذيع محمود يوسف وتمثلت هذه 

الحرب فى رفض توقيع التعاقد مع 
إحــدى الشركات لرعاية البرنامج 
واستمرت هذه المماطالت للشركة 
المعلنة على مــدى عــام كامل مما 
أدى فــى الــنــهــايــة إلـــى انسحابها 
وبالتالى عدم إعادة البرنامج الذى 
كان يعد أحد البرامج االقتصادية 
المميزة على الشاشة..  تساؤالت 
فى انتظار اإلجابة عنها من حسين 
زين رئيس الهيئة الوطنية لإلعالم 

وخالد مهنى رئيس قطاع األخبار.

حركة تغييرات موسعة.. قريبا

20 ألف جنيه شهريا 
»ايه اللى لم الشامى على المغربى؟ ».. هذا لـ»مشروبات«  مكتب زين

ــذى يـــردده الكثيرون فــى القناة  هــو الــســؤال ال
األولى بسبب اللقاءات اليومية التى تضم خالد 
قابيل رئيس القناة األولــى » قطاع التليفزيون 
» و محمد علوى المذيع بقطاع األخبار. هذه 
اللقاءات تعقد عصراً بشكل شبه دائــم يوميا. 
ــة تامة بما يــدور فى  وبالمناسبة أنــا على دراي
هــذه الــلــقــاءات والــهــدف منها لكال الطرفين 

ولكنى أؤجل الكتابة عنها » مؤقتاً »  !!!.

 شخصيات بارزة داخل مكتب حسين زين رئيس الهيئة 
الوطنية لــإلعــالم كشفت  أن األيـــام الماضية لــم تشهد 
ــة قـــرارات تخص العاملين أو قــيــادات الصف  توقيع أي
الثانى، تمهيداً لإلعالن عن حركة تغييرات موسعة داخل 

قطاعات المبنى خالل الفترة القليلة القادمة.

 قــيــادات مكتب حسين زيـــن، تقدموا بمذكرة رسمية 
طــالــبــوا فيها بــزيــادة المبلغ المخصص أســبــوعــيــاً لبند 
المشروبات من 2000 جنيها إلى 5000 جنيه. هذا الطلب 
فى حــال اإلستجابة له وهــو األمــر المتوقع بنسبة كبيرة 
يعنى أن المشروبات فى مكتب زيــن ســوف تصل تكلفتها 

اإلجمالية شهرياً ل 20 ألف جنيه  !!!!.

عاصفة من الغضب اجتاحت اإلدارة العامة 
ــى ضــد المعتز بالله  للمنوعات بالقناة األولـ
محمد القائم بتسيير أعــمــال اإلدارة.. هذه 
العاصفة  قادتها المخرجة عبير جمال والمعدة 
ــوى نــصــر احــتــجــاًجــا عــلــى نــقــص سقفهم  رضـ
المالى بأكثر من خمسة آالف جنيه  فى حين 
يجامل المعتز بالله محمد أخريات بحصولهم 
ــى مقدمتهم  عــلــى كــافــة سقفهم الــمــالــى وفـ
المخرجة هدير عــوض.. ولذلك تقدمت عبير 
جمال بمذكرة إلى خالد قابيل القائم بتسيير 
أعمال القناة األولــى  كشفت فيها عن المهازل 

التى تحدث داخل اإلدارة.  
وفــى هــذا الــســيــاق  جمعت مقابلة عاصفة 

المعدة رضوى نصر مع خالد قابيل الذى طلب 
من  ميزو »اسم الشهرة للمعتز« الحضور لمكتبه 
ــاروق الــمــشــرف على برنامج  برفقة محمد فـ
شبابيك محور الشكوى وفى المقابلة قال ميزو 
بالحرف الواحد لقابيل: »هناك ستة أشخاص 
فــى إدارة المنوعات يحصلون على أكثر من 
سقفهم المالى بثالثة آالف جنيه واوعــدنــى 
تحمينى منهم وأنــا أكتب لك كشفاً بأسمائهم 
ومستحقاتهم« فوعده قابيل بذلك إال أن »ميزو« 
لم يقدم شيئا  مكتفياً بتوصية لقابيل بإسناد 
ــه لكل من  حلقات مــن بــرامــج بعيدة عــن إدارتـ

رضوى وعبير !!!
مــن جهته اجــتــمــع قــابــيــل مــنــفــردا مــع ميزو 

ــده من  وأخـــبـــره بــوجــود خــمــســة مـــذكـــرات ضـ
العاملين بالمنوعات وأنه البد من إصالح األمور 
معهم حتى ال يقوم بتحويل المذكرات للشئون 

القانونية.
مــن ناحية أخـــرى تستعد رضـــوى لتصعيد 
األمــر إلــى جهات عليا وتقسم أنها لن تتنازل 
عــن حقها ويــؤيــدهــا محمد فـــاروق المشرف 
على البرنامج والذى يبدى اندهاشه من تراجع 
المعتز بالله محمد عن كشف أباطرة المنوعات 
ممن يخترقون السقف المالى وغيرهم اليجد 
نصف سقفه.. أما قابيل فيكتفى بنقل األمور 
تليفونيا لمجدى الشــيــن ويحتفظ بمذكرات 

العاملين ضد ميزو فى أدراج مكتبه!!!

ــات مــســلــســل  ــقـ ــلـ ــى إطـــــــار حـ ــ فـ
الــمــجــامــالت الــتــى يقدمها مجدى 
ــيــس قــطــاع التليفزيون  الشــيــن رئ
لــصــديــقــه »األنــتــيــم« شــريــف فــؤاد 
السعيد حسين، وشهرته »شريف 
ــقــرار رقم  ــؤاد«، أصـــدر الشــيــن ال ــ ف
783 بالموافقة على السماح لشريف 
بالعمل مستشاراً إعالميا لمدينة 
زويــل للعلوم والتكنولوجيا  فى غير 
أوقـــات العمل الرسمية  لمدة عام 

بداية من 20 يناير 2018.
الجدير بالذكر أن شريف حصل 
من قبل على موافقات سارية حتى 
اآلن بالعمل مذيعاً فى قناة الناس 
ومتحدثاً رسمياً باسم النادى األهلى 
إلـــى جــانــب عمله فــى التليفزيون 
كمذيع بــرامــج أول بـــإدارة الشباب 
ــى ومـــديـــر التنسيق  ــ بــالــقــنــاة األولـ
اإلخــبــارى بين قطاعى التليفزيون 

واألخبار.

أبوعميرة

هالةمجاهد

مرسى

أمانى

الشينشريف

قابيلعلوى

الشيخ
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العجان ينقل ابنته 
لمدرسة فى المهندسين

مراقبة عائلية 
لعبدالغنى فى التدريب

مدبولى يضم شقيقيه 
لناشئى الزمالك

قام السورى مؤيد العجان الظهير األيسر للفريق 
األول لكرة القدم بنادى الزمالك بتقديم أوراق ابنته 
فى إحــدى الــمــدارس الخاصة بمنطقة المهندسين، 

لاللتحاق بها واستكمال السنة الدراسية.
وكان الالعب حرص من قبل عند تعاقده مع النادى 
األبيض، مطلع الموسم الحالى على استقدام زوجته 

وابنته للعيش معه فى مصر.
ــان الــزمــالــك نجح فــى ضــم الــعــجــان مــن نــادى  وكـ
الوحدة السورى لمدة موسمين على سبيل اإلعارة، وال 
يشارك الالعب مع الفارس األبيض خالل المباريات 
األخيرة، بسبب طريقة اللعب التى يعتمد عليها إيهاب 
جالل المدير الفنى والتى يدفع فيها بمعروف يوسف 

العب خط الوسط فى مركز الظهير األيسر.

حــرص ش مــدافــع الــفــريــق األول لــكــرة القدم 
بنادى الزمالك، على اصطحاب أسرته معه فى 
إحدى األيام األخيرة أثناء ذهابه إلى مقر النادى 
األبيض لخوض تدريبه اليومى، وذلــك من أجل 

مشاهدة مران الفريق بناء على رغبتهم.
ــان الزمالك نجح فــى ضــم الــالعــب الشاب  وك
فى فترة االنتقاالت الشتوية األخيرة، قادماً من 
نادى إف سى مصر، الذى يلعب فى دورى القسم 

الثانى.
والمعروف عن أسرة الالعب أنها تشجع القلعة 
البيضاء، وكانوا يرغبون فى زيارة مقر النادى منذ 

وقت طويل، وهو ما حققه عبدالغنى بالفعل.

قدم أحمد مدبولى صانع ألعاب الفريق األول لكرة 
الــقــدم بــنــادى الــزمــالــك، ألشقائه الصغار فــى قطاع 

الناشئين بالنادى األبيض.
وشــهــدت األيـــام األخــيــرة، إلتحاق شقيقى الالعب 
بقطاع ناشئين فى القلعة البيضاء، حيث إنهما لديهما 
هواية لعب كرة القدم ويمتلكان إمكانيات فنية ومهارية 
ــان مــدبــولــى انضم  ــعــة مــثــل شقيقهما األكــبــر، وكـ رائ
لصفوف الزمالك مطلع الموسم الحالي، قادماً من نادى 
النصر للتعدين الذى هبط إلى دورى القسم الثانى، وال 
يشارك مدبولى بصفة أساسية مع إيهاب جالل المدير 
الفنى، عكس ما حدث مع المونتنيجرى نيبوشا المدير 
الفنى السابق للقلعة البيضاء، والــذى كان يعتمد على 

الالعب بصورة أساسية فى تشكيل المباريات.

شبح المخالفات يقلق مجلس الخطيب 

فتنة 
المحترفين 

تهدد الفريق

أخبار النجومأخبار النجومأخبار النجومأخبار النجومأخبار النجوم

 مستقبل مؤمن 
زكريا فى السعودية 
على »كف عفريت«

أصــبــحــت تــطــلــعــات مــؤمــن 
ــب الــنــادى األهلى  زكــريــا الع
الــمــعــار لنظيره الــســعــودى، 
ــرار مـــع األخــيــر  ــمـ ــتـ ــاالسـ بـ
ــم الــمــقــبــل فـــى مهب  ــوس ــم ال

الريح.
ورغم نجاح مؤمن زكريا فى 
انــتــزاع ثقة جــانــب كبير من 
جماهير األهــلــى الــســعــودى 
ومسئولى النادى، إال أن تعثر 
الــفــريــق مــؤخــرا فــى زحفه 
نحو صدارة الدورى السعودى 
جـــاء ليتسبب فـــى انــقــاب 
إدارة الــنــادى على األوكــرانــى 
ــروف مـــدرب  ــ ــب ــ ــى ري ــرج ــي س

الفريق.
وأشــــارت تــقــاريــر إعامية 
سعودية إلى أن أيــام ريبروف 
مع األهلى باتت معدودة، كما 
تردد أن إدارة النادى السعودى 
ــى كوزمين  ــان ــروم ــاوض ال ــف ت

أوالريو لخافة ريبروف.
ومـــن شـــأن رحــيــل ريــبــروف 
– حـــال تحققه- أن يبعثر 
أوراق مؤمن زكريا، والذى كان 
يتعشم فــى االنــتــقــال بشكل 
نــهــائــى إلـــى صــفــوف الفريق 
السعودى بعد انتهاء إعارته 

إليه بنهاية الموسم الجارى.
ــاع مــؤمــن أن ينال  ــط ــت واس
ــه األوكـــرانـــى  ــدرب ــاب م ــج إع
سريعا منذ انضمامه للفريق 
الشهر الماضى، حيث شارك 
مؤمن مع األهلى السعودى فى 
4 مــبــاريــات ببطولة الــدورى 
ــى 2 منهم أساسيا  شـــارك ف
وفــى األخرتين تم الدفع به 
بديا، ونجح مؤمن خال تلك 
المباريات الـــ4 فــى تسجيل 

هدف واحد.
كما شارك مؤمن فى مباراة 
واحــدة مع األهلى فى بطولة 
دورى أبطال آسيا، إلى جانب 
مباراة أخرى فى بطولة كأس 
خادم الحرمين، وهى المباراة 

التى سجل خالها هدفين.
 ويــرغــب العــب األهــلــى فى 
البقاء بشكل دائم مع الفريق 
ــهـــدف تــأمــيــن  ــودى بـ ــعـ ــسـ الـ
مستقبله، بحكم وجود فارق 
ــى الــمــقــابــل الــمــادى  كبير ف
ــذى سيتقاضاه مــن األهلى  ال
الــســعــودى مقابل مــا يحصل 

عليه فى األهلى المصرى.

 :» الخبير التحكيمى أحمد الشناوى فى حوار لـ»

 كتب – ضياء خضر 

 وسيلقى هذا القرار بظالله فى بداية األمر 
على موقف الفريق فى البطولة األفريقية والتى 
يسمح لكل نــاد مشارك بها بقيد 30 العبا، ما 
يعنى أن األهــلــى سيفقد أيــضــا 5 العــبــيــن من 
الموجودين على قوته فى دورى أبطال أفريقيا، 
ـــ25 العبا فقط ألنــه ال يتم  وسيكمل البطولة ب
السماح بقيد أى العب فى القائمة األفريقية إال 

بعد قيده فى نظيرتها المحلية.
وامتدادا لهذه اإلشكالية قد تجد إدارة األهلى 
برئاسة محمود الخطيب نفسها فــى موقف ال 
ــام األجــهــزة  ــام معارضيها وأمــ تحسد عليه أمـ
ــادى فــى 5  ــن الــرقــابــيــة، خــصــوصــا أن تــفــريــط ال
العبين ســواء بالمجان أو بمقابل مــادى ضعيف 
سيضع اإلدارة الــحــمــراء فــى مــوضــع مساءلة، 
فضال عن أن الدالئل تشير إلى أن عملية اختيار 
العناصر التى سيتم االستغناء عنها قد تشهد 
شـــدا وجــذبــا وخــالفــا محتدما بــيــن اإلدارة 
وحسام البدرى لحين االتفاق على القائمة 

النهائية للراحلين.
وقد ال تقتصر قائمة األسماء التى ستخرج 
مــن الــفــريــق األحــمــر عــنــد 5 العــبــيــن فقط، 
خصوصا أن النادى بكل تأكيد سيسعى لضم 
صفقات جديدة فى الصيف المقبل، وهو ما 
سيعنى استغناؤه عن العبين إضافيين فى سبيل 

ضم بدالء لهم.
على جــانــب آخــر تضاعفت حــالــة الخالف 
القائمة بين إدارة النادى األهلى 
وبين عبد الله السعيد العب 
الــفــريــق الــكــروى األول، وذلــك 
بسبب رفــض الالعب حتى اآلن 
تجديد عــقــده مــع القلعة الــحــمــراء، 
وتصاعدت األزمـــة بين الطرفين فــى الفترة 
األخيرة بالتزامن مع تلقى السعيد العديد من 
العروض من أجل الرحيل عن القلعة الحمراء 

بنهاية الموسم الجارى.

وينتهى عقد عبد الله السعيد مع النادى األهلى 
بنهاية الموسم الــجــارى، ولــم يوقع الالعب حتى 
اآلن على عقود التجديد، على الرغم من طلب 
اإلدارة عقد جلسة معه أكثر من مرة إلنهاء هذا 
الملف وإسدال الستار عليه، بعدما تناثرت أقاويل 

اعتراضه على التجديد.
ولم يرضخ السعيد، للضغوطات التى يتعرض 
ــنــادى أو  إليها ســـواء مــن جــانــب مجلس إدارة ال
الجهاز الفنى للفريق بقيادة حسام البدرى، وسبق 
أن تحدث سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة باألهلى، 
أن مسألة التجديد للسعيد تحتاج إلى مهلة بعض 

الوقت من أجل إنهاء هذا األمر بين الطرفين.
وزاد من تعقيد الموقف رغبة السعيد بخوض 
ــدورى  ــ ــواء فـــى ال تــجــربــة احــتــرافــيــة جـــديـــدة ســ
األمريكى أو غيره، أسوة بما حدث مع العديد من 
العبى الفريق، وكــان األهلى قد وافــق على رحيل 
عــدد كبير مــن الالعبين إلــى الـــدورى السعودى 
خــالل فــتــرة االنــتــقــاالت الشتوية الــجــاريــة، بعد 
ضغوطات كبيرة على الجهاز الفنى مــن جانب 
الالعبين، حيث انتقل مؤمن زكريا إلــى األهلى، 
ــى الــشــبــاب، وصــالــح جمعة إلى  وعــمــر بــركــات إل
الفيصلى، وأحــمــد الشيخ وحسين السيد إلى 

االتفاق.
 ورفض مسئولو األهلى االستغناء عن السعيد 
خالل فترة االنتقاالت الشتوية الماضية، بداعى 
الــحــاجــة إلـــى خــدمــاتــه وعـــدم وجـــود بــديــل لــه، 
ــوارد أنــبــاء قــويــة عن  وشــهــدت الفترة األخــيــرة تـ
تلقى السعيد عرًضا ضخًما من الدورى األمريكى 

وتحديًدا من فريق لوس أنجلوس.
 وأبدى النادى اهتمامه بضم الالعب من خالل 
مفاوضات شفوية، خصوًصا وأن األمريكى بوب 
برادلى، المدير الفنى الحالى للفريق، كان يتولى 
قــيــادة منتخب مصر ســابــًقــا ويــعــرف إمكانيات 
الالعب جيًدا، ويرى السعيد أن العرض األمريكى 
فرصة مثالية لتأمين مستقبله قبل االعــتــزال، 
خصوصا أن المقابل الــمــادى الــمــعــروض عليه 

يتجاوز أضعاف ما يحصل عليه مع األهلى.

السعيد وقائمة الـ25 
»صداع« يطارد 

البدرى وإدارة األهلى 
مع كل خطوة يخطوها فريق النادى األهلى نحو حسم لقب الدورى 
الممتاز، يتجه ذهن حسام البدرى مدرب الفريق نحو التفكير فيما 
هو قادم سواء فى بطولة أفريقيا التى يستعد الفريق لبدء مشواره 

فيها الشهر المقبل، أو بطولة كأس مصر التى وصلت الكتيبة 
الحمراء إلى دور الـ16 فيها.

وجاء قرار اتحاد الكرة بتخفيض عدد الالعبين فى قوائم األندية - 
من 30 العبا إلى 25 – ليربك حسابات البدرى واإلدارة الحمراء 

للموسم الجديد مبكرا.
وتكتظ قائمة األهلى بالالعبين على مستوى كافة خطوط الفريق، 
وسيكون النادى مضطرا للتفريط فى خدمات 5 عناصر على األقل 

خالل الصيف المقبل التزاما بقرار اتحاد الكرة.

قطار »الشياطين الحمر« الجديد

»القمة« أكبر من الحكام المصريين.. وهذا ما ينقص »نور الدين«
 حوار – ياسر حامد 

ــا يـــكـــون الــحــكــام  ــا مـ ــمـ دائـ
ــة  ــاف ــن ك ــ ــام م ــمـ ــتـ مـــحـــور اهـ
متابعى الساحرة المستديرة 
وبـــاألخـــص فــى مــصــر، حيث 
عادة ما يجد الحكام أنفسهم 
فــى قفص االتــهــامــات أو فى 
ــقــادات بالجملة  ــت مــواجــهــة ان
بسبب أدائهم أو أخطائهم فى 

المباريات.
وفى ظل الجدل المتواصل 
ــم  ــحــكــي ــت حــــــول مـــســـتـــوى ال
ــوت  ــرى الـــتـــقـــت »صــ ــصـ ــمـ الـ
الــمــاليــيــن« بــالــحــكــم الــدولــى 
الـــســـابـــق أحـــمـــد الـــشـــنـــاوى، 
ــمــحــاضــر الــتــحــكــيــمــى فى  ال
االتــحــاد الــدولــى لــكــرة القدم 
»فــيــفــا«، والـــذى كــان لنا معه 

هذا الحوار.
¿ مــا رأيـــك فيما يــحــدث من 
انــفــات أخــاقــى واضــــح داخــل 

وخارج الملعب؟
- مصر دولة كبيرة وعظيمة 
ويجب الحفاظ على سمعتها 
ــتــصــرفــات  ــذه ال ــ ــة ه ــل ــاب ــق وم
بالعقوبات هو الرادع الوحيد، 
ولكن يجب أن توضع عقوبة 

تليق بالحدث فغرامة نصف 
مليون جنية واإلنذار بالشطب 
سوف تمحو هذه األخالقيات 
الزائفة والحركات المسيئة لنا 

جميعا كدولة.
¿ مــــن هــــو الـــحـــكـــم األفـــضـــل 
حـــالـــيـــًا مـــن وجـــهـــة نـــظـــرك فى 

مصر؟
ــى لــكــرة  ــدولـ ــاد الـ ــحـ - االتـ
ــار جــهــاد جريشة  ــقــدم اخــت ال
للذهاب لمونديال روسيا، وأنا 
أراه األفــضــل فــى مصر ومن 
أفضل حكام أفريقيا حاليا مع 
الحكم الجامبى جاساما ومن 
الممكن أن نرى قريبا إبراهيم 

نورالدين. 
¿ مـــا رأيــــك فـــى االنـــتـــقـــادات 
ــور  ــم نـ ــيــ ــراهــ ــتــــى واجــــهــــهــــا إبــ الــ
الدين كثيرا فى فترات سابقة؟

- إبــراهــيــم نـــور الــديــن هو 
ــل الــمــؤهــالت  حــكــم يمتلك ك
واإلمكانات، وما ينقصه ضبط 
أســلــوب تــعــامــلــه أثــنــاء إدارة 
اللقاء وماحدث معه فى نهائى 
البطولة العربية يحسب له 
فقد تحمل كــل مــاحــدث ولم 
يــصــعــد األمــــور حــفــاظــا على 
سمعة العرب خاصة مستقبل 

هذه البطولة، أما فيما يخص 
نظراته فــى بعض المباريات 
هــذا أمــر غير مقبول ويجب 

تعديله.
¿ مـــن هـــو الــحــكــم الــمــصــرى 
الـــــــذى يــســتــطــيــع إدارة لـــقـــاء 

القمة بين األهلى والزمالك؟
- ال يــوجــد حــكــم يستطيع 
إدارة لقاء قمة سواء من مصر 
أو مــن الــخــلــيــج، لــيــس لعدم 
كفاءته وإنما بسبب التخوف 
الكبير من الجماهير واإلعالم 
ــوجــه لـــه من  ــا يــمــكــن أن ي ومـ
انتمائه ألحــد القطبين على 

حساب اآلخر.
¿ مــــن وجـــهـــة نــــظــــرك.. هــل 

توجد حماية كافية للحكم؟
ــة  ــق ــحــل ــو ال ــ - الـــحـــكـــم هـ
األضعف فى سلسلة الرياضة 
المصرية وال تتم حمايته أو 
حتى تأهيله لالرتقاء بمستواه 
ولــوال وجــود هانى أبو ريــدة فى 
رئاسة اتحاد الكرة لما صمد 
الحكام المصريين هذة الفترة.

ــيـــس لــجــنــة  ــل رئـ ¿ مــــن أفـــضـ
حكام؟  

- بالطبع فترة عصام عبد 
الفتاح كانت األفضل للتحكيم، 
ولكن هذا بفضل عضويته فى 
اتحاد الكرة وبدونها كان شأنه 
شــأن جميع مــن تــرأســوا هذه 
اللجنة بال أى دعــم أو صوت 

مسموع.
¿ هـــل تــــرى تــقــنــيــة الــفــيــديــو 
ــالــــح الــتــحــكــيــم بــشــكــل  فــــى صــ

عام؟ 
- أنا أفضل الحكم الخامس 
فمتعة الكرة تتواجد مع وجود 
األخطاء البسيطة للحكام، أما 
بالنسبة لتقنية الفيديو تحتاج 
لفترة طويلة لتقييمها، كما أن 
المدة التى تستغرقها التقنية 
فى اإلعادة تقتل متعة الحدث.

 كتب – محمد الصايغ

استطاع حسام البدرى، المدير الفنى للنادى 
األهلى، أن يصنع نجما جديدا للقلعة الحمراء 
خالل الفترة الماضية، بعدما أصبح الجنوب 
أفــريــقــى باكامانى ماشامبى، مــن العناصر 

األساسية داخل صفوف القلعة الحمراء.
ــالعــب الــجــنــوب إفــريــقــى الــشــاب  وعـــاد ال
للظهور مع األهلى فى الــدورى المصرى ضد 
المقاولون العرب فى المباراة المؤجلة بين 

الفريقين من الجولة السادسة للمسابقة.
وكــان باكامانى أثــيــًرا للدكة الــحــمــراء فى 
ــان قــاب قوسين أو  ــرة، حيث ك الــفــتــرة األخــي
أدنــى للرحيل عن صفوف فريقه خــالل فترة 
االنتقاالت الشتوية الماضية، إال أنــه هناك 
ــرار رحيله عن  بعض اللوائح التى أرجـــأت ق

النادى األهلى.
وكــان لقاءى المقاولون العرب، هما نقطة 
تحول فى أداء باكامانى مع القلعة الحمراء، 

ليصبح معشوق الجماهير األهالوية.
وتمكن مسئولو األهلى من الحصول على 
خدمات فاكامانى ماهالمبى جناح بيدفيست 
الجنوب أفريقى لــمــدة 4 ســنــوات بــدايــة من 
الموسم الجارى، بعد الحصول على االستغناء 

الخاص به، مقابل مليون و300 ألف دوالر.
وخــاض باكا 9 مباريات مع المارد األحمر 
حتى اآلن، استطاع خاللهما تسيجل هدف 

ــه تمكن مــن صناعة 5 أهــداف  وحــيــد، إال أن
لزمالئه، بمعدل دقائق بلغ 390 دقيقة.

المباراة األولى
ــمــبــاراة سجل  لــعــب بــاكــا 66 دقــيــقــة فــى ال
خــاللــهــم هــدفــا وصــنــع آخـــر، وارتــكــب خطأ 
واحــد، وتمكن من إرســال 32 تمريرة متنوعة 

منهم 24 بشكل صحيح بنسبة %75.
وبلغت التمريرات القصيرة له فى المباراة 
28 تمريرة، منهم 22 بشكل صحيح بنسبة 

.%78.5
ــاءت بــواقــع  ــا جــ ــاك ــرات ب ــري ــم ــجــاهــات ت ات
8 لــأمــام و10 للخلف و6 بجانب الملعب، 
باإلضافة إلى أنه استلم الكرة 31 مرة بشكل 
صحيح منهم 20 مرة فى الجانب األيمن من 
الملعب، ما ساهم فى نشاط الجبهة اليمنى 

لأهلى طوال فترة مشاركته.
المباراة الثانية

ــاراة  ــب ــا فـــى 64 دقــيــقــة فـــى م ــاك شــــارك ب
المقاولون أمــس اإلثنين، والتى انتهت بفوز 
الفريق األحمر بخمسة أهداف مقابل هدفين.

واستطاع الالعب الجنوب أفريقى خالل 
مشاركته، أن يصنع هدًفا، ويسدد كرتين منهم 

واحدة على المرمى.
وبــلــغــت إجــمــالــى عـــدد لمساته لــلــكــرة 62 
لمسة، نجح مــن خاللهم إرســـال 12 تمريرة 
ناجحة لزمالئه، إضافة إلى استخالص الكرة 

خالل 12 تدخل مع الخصم.

باكا

الشناوى

السعيد

الخطيب البدرى
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صالح سفير سياحى 
لمصر فى إنجلترا

حمودى يبحث عن 
سيارة جديدة 

مارسيلو ضيف دائم 
للشيخ فى السعودية 

وجه محمد صالح الدعوة لعدد من زمالئه فى 
ــى مصر عقب انتهاء  فــريــق ليفربول للحضور إل

منافسات الموسم الكروى الحالى.
وجاءت هذه المبادرة من صالح بعدما لمس رغبة 
عــدد كبير من زمالئه فى الفريق لزيارة القاهرة، 

ومشاهدة المعالم األثرية المصرية عن قرب.
ووعــد صــالح نجوم الفريق اإلنجليزى بترتيب 
برنامج سياحى مميز لــهــم، حــال تلبيتهم دعوته 

بالحضور إلى القاهرة.
وتجدر اإلشــارة إلــى أن جماهير ليفربول تلقب 
صالح بـ»ملك مصر« امتنانا منهم بحالة التألق التى 

يعيشها الفرعون المصرى مع فريقهم.

تسيطر الحيرة على أحمد حمودى نجم النادى 
األهلى فى الفترة األخيرة بسبب رغبته فى اقتناء 

سيارة جديدة مميزة.
ومؤخرا طلب الالعب مشورة عدد من زمالئه 
فــى الــفــريــق، حيث استطلع آراء بعضهم حول 
أفــضــل مــاركــة ســـيـــارات حــالــيــا لــيــشــتــرى آخــر 
موديالتها، خصوصا مع ظهور بعض المشاكل فى 

سيارته الحالية.
وتجدر اإلشــارة إلى أن حمودى يترقب منحه 
فرصة المشاركة مع األهلى فى الفترة المقبلة، 
بعدما غــاب فــى المباريات الماضية بناء على 

وجهة نظر فنية للمدرب حسام البدرى.

يحرص أحمد الشيخ مهاجم األهــلــى المعار 
لصفوف فــريــق االتــفــاق الــســعــودى على توجيه 
ــق حــســيــن السيد  ــري ــف ــوة لــزمــيــلــه فـــى ال ــدعـ الـ

»مارسيلو«، لمشاركته وجبة الغداء بمنزل األول.
ويــحــاول الشيخ تعويض مارسيلو عن إقامته 
وحــيــدا فــى السعودية بحكم كونه غير متزوج، 
حيث يصر الشيخ دائما على اصطحاب مارسيلو 

إلى منزله عقب مران الفريق.
وكان الشيخ قد أنهى إجراءات استقدام زوجته 
إلى السعودية بعد انتقاله على سبيل اإلعارة إلى 
صفوف االتــفــاق، فيما لحق به مارسيلو بعدها 
بأيام أيضا فى صفقة انتقال على سبيل اإلعارة.

أخبار النجومأخبار النجومأخبار النجوم

دفتر ذكريات المالعب

21 فبراير2015

األهلى يفشل فى إحراز 
السوبر األفريقى أمام وفاق 

سطيف الجزائرى بطل دورى 
أبطال أفريقيا.

21 فبراير 2007

ليفربول يهزم برشلونة فى 
دور 16 بدورى أبطال أوروبا 

بهدفين لهدف فى معقل 
البلوجرانا بكتالونيا ليواصل 

زحفه نحو نهائى البطولة الذى 
خسره فى النهائى أمام ميالن

21 فبراير 1954

الريال يسحق برشلونة فى 
الكالسيكو رقم )46( بخماسية لهدف.

22 فبراير1987

ميالد الحارس األول لمنتخب 
األرجنتين سيرخيو روميرو، 
الذى  شارك فى 93 لقاء حتى 
اآلن أبرزها نهائى كأس العالم 
األخيرة بالبرازيل التى انتهت 

بفوز ألمانيا باللقب.

23 فبراير 2013

األهلى يقتنص لقب كأس 
السوبر األفريقى الخامس له 

على حساب ليوبارد الكونغولى 
بطل كأس االتحاد األفريقى 

بهدفين مقابل هدف على استاد 
برج العرب باإلسكندرية.

 محمد الراعى

مهزلة فاضحة
ــدق أو ال تـــصـــدق .. اتــحــاد  ¿ صــ
ــرار بــدخــول  الــكــرة فــشــل فــى اتــخــاذ قـ
300 مشجع فــى أى مــبــاراة بــالــدورى 
ــكــرة مـــرة يــقــولــك األنــديــة  .. اتــحــاد ال
رفضت دخول الجماهير، ومرة يقولك 
األمـــن رافـــض الــجــمــهــور لــعــدم تــوافــر 
االشـــتـــراطـــات األمــنــيــة بــالــمــالعــب، 
ــرة يــقــولــك الــجــمــهــور هــايــدخــل فى  ومـ
ــرة يــقــولــك هــانــدخــل  ــ كـــأس مــصــر، وم
جمهور  من أعضاء األندية،  والله عيب 
وفضيحة ومهزلة تؤكد عشوائية اتخاذ 
القرار  فى الحكومة نفسها، وال نحمل 
اتحاد هانى أبوريدة مسئولية الفوضى 
والتخبط والفشل فى اتخاذ القرار.. 
عيب اللى بيحصل ده ، يؤكد أننا  فى 

فوضى وعشوائية
ــوة المصالحة الــكــبــرى التى   ¿ دعـ
وجهها مرتضى منصور  رئيس الزمالك 
لكل من اختلف معهم فى النادى كشفت 
أن مــمــدوح عــبــاس وأحــمــد سليمان ال 
يهدفان إلى مصلحة الزمالك، وكل ما 
يهدفان إليه هو هدم الزمالك وكل فرقه 
الرياضية من أجل االنتقام من مرتضى،  
ــادرة المصالحة كشفت  بــصــراحــة مــب

الفاسدين والمفسدين فى الزمالك.
¿ رفــض الــنــجــوم عبدالله السعيد 
وأحــمــد فتحى تجديد عقديهما  مع 
األهــلــى يؤكد فشل سيد عبدالحفيظ 
وحسام البدرى فى احتواء الالعبين، 
ولم تحدث فى تاريخ األهلى أن رفض 
أحــد نجومه مهما  كانت نجوميته أن 
يرفض التجديد لألهلى ومن الواضح 
أن  السعيد وفتحى يفضالن نار الغربة 
ــاد خليجى عــن جنة الــبــدرى  فــى أى ن
وعبدالحفيظ، والبد أن يعيد الخطيب 
ومجلسه حساباته فى تشكيل الجهاز 

الفنى فى الموسم الجديد.
  ¿  إعــداد منتخب كوبر للمونديال 
كشف تــدخــالت الــشــركــة الــراعــيــة فى 
ــور المنتخب الــوطــنــى، وكــشــف أن  أمـ
ــة ومــصــلــحــة الــشــركــة  ــوب بــيــزنــس وســب
الراعية أهم من منتخب مصر وإعداده 
قبل المونديال، البــد  أن يفضل اتحاد 
أبــوريــدة مصلحة البلد عــن المصالح 
ــكــرة  ــاد ال ــحـ ــاء اتـ ــضـ الــشــخــصــيــة ألعـ
ــس الـــخـــاص بــســبــوبــتــهــم مع  ــزن ــي ــب وال
الــشــركــة الــراعــيــة للجبالية، ده عيب 
فــى حــق مصر، وهــنــاك فــرق كبير بين 
اســتــعــدادات منتخب السعودية وبين 
منتخبنا رغم أننا سنكون فى مجموعة 
ــعــالــم، الــســعــوديــة  ــدة فــى كـــأس ال واحــ
ــلــمــونــديــال بــعــدد كــبــيــر من  تــســتــعــد ل
المباريات العالمية وتنهى الدورى بدرى 
بــدرى لتجهيز فريقها  بصورة مشرفة 
للظهور فى المونديال بشكل جيد، لكن 
مــازال كوبر يتسول أى مباريات دولية 
وسيبقى الدورى حتى اسابيع قليلة من 
انطالق المونديال ، بصراحة مع يحدث 
من الشركة الراعية واتحاد الكورة يهدد 
الفراعنة بفضيحة فــى روســيــا وينذر 

بصدمة للجماهير.

رأى

البساط األخضر

إعداد: محمد الصايغ- سارة عبدالباقى

 كتب – ياسر حامد

رغم استمرار منافسات الموسم الكروى الحالى، إال أن مجلس إدارة نادى الزمالك بدأ التخطيط مبكرا للموسم 
الكروى المقبل حيث دخلت اإلدارة البيضاء فى مفاوضات مع محمد حسن العب وسط فريق وادى دجلة 

للتعاقد معه خالل فترة االنتقاالت الصيفية المقبلة، بعد المستوى المتميز الذى يقدمه الالعب مع فريقه 
خالل الموسم الحالى رغم التراجع فى ترتيب الدورى ودخول منطقة خطر الهبوط للقسم الثانى.  ينقب عن وجه جديد بين مدافعى الدورى الزمالك

المجلس األبيض يفاوض دجلة لضم حسن.. ومجدى ووحيد فى الصورة

 كتبت – سارة عبدالباقى

ويــعــد محمد حــســن أحـــد الــراحــلــيــن عن 
ــنــادى األهــلــى عــام 2015 بعدما  صــفــوف ال
قرر فتحى مبروك المدير الفنى وقتها رحيل 
15 الًعبا دفعة واحد هم عبد الكافى رجب 
حـــارس المرمى ولـــؤى وائـــل وأحــمــد خيرى 
ــاروق نجم  والــبــرازيــلــى هــنــدريــك ومحمد فـ
ــالم رشـــدى وكريم  الــمــقــاولــون الحالى وإسـ
بامبوومحمد رزق وبيتر أيبى وصالح الدين 
اإلثيوبى وأحمد عبد الظاهر باإلضافة إلى 
محمد حسن لينتقل األخير لصفوف بلدية 

المحلة بعد رحيله عن القلعة الحمراء.
وانــضــم محمد حسن لـــوادى دجلة مطلع 
الموسم الحالى على سبيل اإلعـــارة مقابل 
500 ألف جنيه مع وجــود بند بأحقية دجلة 
فى شرائه نهائيا مقابل سداد 500 ألف جنيه 
أخــرى وهــو ما فعله الفريق الــدجــالوى بعد 
تألق الالعب ليصبح العبا فى صفوفه بشكل 
نهائى ومن المنتظر أن تشهد الفترة القادمة 
مفاوضات بين ناديى الزمالك ودجلة لالتفاق 
على تفاصيل الصفقة بعد قــيــام مسئولى 
القلعة الــبــيــضــاء بــاســتــطــالع رأى الــالعــب 
الذى أبدى ترحيبه التام باالنضمام للفريق 

األبيض.

وفــى سياق آخــر بــدأ إيهاب جــالل المدير 
ــراقــب عـــددا من  ــيــض ي الــفــنــى للفريق األب
مدافعى الــدورى الممتاز للتعاقد مع مدافع 
جــديــد فــى بــدايــة الــمــوســم الــمــقــبــل، وفــى 
نفس الوقت طلب المدير الفنى التعاقد مع 
أحــد الثنائى بــهــاء مــجــدى الظهير األيسر 
لإلسماعيلى أومحمود وحيد ظهير أيسر 
فريق المقاصة بــدايــة مــن الموسم المقبل 

لتدعيم صفوف القلعة البيضاء.
ومــن ناحية أخــرى أصبح محمد أبوجبل 
حـــارس مــرمــى فــريــق انــبــى المرشح الثانى 
ــى الــمــوســم  ــض ف ــي لــالنــضــمــام لــلــفــريــق األب
المقبل، فى حالة تعذر التعاقد مع محمد 
عــواد حــارس مرمى اإلسماعيلى بداية من 
الموسم المقبل، خاصة أن اإلدارة استقرت 
عــلــى تــدعــيــم حــراســة الــمــرمــى فــى الفترة 

الحالية.
ومــن ناحية أخـــرى صــرف مجلس إدارة 
نادى الزمالك مكافآت الفوز على وادى دجلة 
لالعبى الفريق األبــيــض لتحفيز الالعبين 
على مواصلة مسيرة االنتصارات فى الفترة 
المقبلة، ولتحفيز الــالعــبــيــن قــبــل مــبــاراة 
بتروجت المقرر لها يــوم االثنين المقبل، 
ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين 

لمسابقة الدورى المصرى الممتاز.

العبين يبحثون عن »طوق 4
نجاة« للظهور فى المونديال

أزارو »زعيم« المتألقين.. والشامى والشبلى »صفر على الشمال«

»عرب الدورى« على مؤشر التقييم الكروى 
 كتب – ياسر حامد 

تشهد بطولة الــدورى العام فى الموسم الحالى تواجد 
عـــدد مــن الــالعــبــيــن المحترفين مــن جــنــســيــات عربية 
مختلفة، ويقدم »عــرب الـــدورى« مستويات متفاوتة منذ 
انطالق منافسات البطولة وحتى اآلن، حيث نال بعضهم 
االستحسان فيما ال يــزال آخــرون فى مرحلة البحث عن 

سر التألق.
ويــســتــعــرض »صـــــوت الـــمـــاليـــيـــن« مـــا قــدمــه 

المحترفون العرب فى الــدورى هذا الموسم 
من خالل السطور التالية.. 
وليد أزارو

 منذ انضمام المهاجم المغربى إلى 
صفوف األهلى فى يونيو الماضى قادماً 
ــادى المغربى الــدفــاع الحسن  ــن مــن ال
الجديدى، نجح الالعب صاحب الـ22 
سنة فى إثبات ذاتــه، حيث أصبح أكثر 

العبى األهلى إحراًزا لألهداف فى موسم 
واحد ببطولة الدورى منذ 11عاًما، برصيد 

14هدفا حتى اآلن، فى حين لم يتمكن 
سابقيه فى المواسم الماضية من إحراز 

أكثر من 12هدفا.
ويسعى »أزارو« للتويج بلقب الهداف 
ــاب عــن األهــلــى مــنــذ موسم  ــذى غـ ــ ال
2007/2006 حين أحــرز فالفيو لقب 

هداف الدورى برصيد 17 هدفا.
هــذا اللقب إن تحقق للمغربى »أزارو« 
سوف يضع األهلى على قمة األندية التى 
حصل العيبيها على لقب الهداف على 
مر تاريخ البطولة المحلية متعادالً مع 
أندية الترسانة واإلسماعيلى برصيد 

11 لقبا لهداف الدورى.
لكنه سيجعل المغربى »أزارو« ثالث 

ــداف بعد  ــه العـــب عــربــى يــحــرز لــقــب ال
السودانى حمديتوأحمد العــب الترسانة 

موسم 50/49 برصيد 10 أهــداف، واليمنى 
على محسن العب الزمالك موسم 61/60 برصيد 

15 هدفا.
عمر النجدى

كان الالعب المغربى المخضرم أحد صفقات 
الشتاء لنادى بتروجت قادماً من الوداد المغربى، 
ويمتلك النجدى خبرة كبيرة بالدورى المصرى 
حيث شارك من قبل مع فريق مصر للمقاصة فى 

92 لقاء أحرز خاللها 12 هدفا.
وحتى اآلن شارك النجدى مع الفريق البترولى فى 
4 مبارايات أحرز خاللها هدفاً وحيداً استقبلته شباك 

وادى دجلة.
على معلول 

خاض الظهير التونسى 9 مباريات مع فريق األهلى 
ــراز هــدف وحيد  حتى اآلن، وســاهــم معلول فــى إحـ
جاء فى لقاء القمة الذى انتهى بثالثية نظيفة للمارد 
األحمر، حين تسبب فى ركلة جزاء أحرز من خاللها 

عبدالله السعيد الهدف الثانى.
حمدى النقاز

ــًدا مــن صفقات الزمالك  يعد الظهير التونسى واحــ
الشتوية، حيث انضم إلى صفوف الفريق األبيض قادماً من 
النجم الساحلى، وشارك النقاز مع الزمالك فى مباراتين 
فقط حتى اآلن ساهم فى إحراز هدف فى مباراة طنطا من 

كرة عرضيه لعماد فتحى.
غازى شلوف

يتواجد العــب الوسط التونسى ضمن صفوف 
ــادى الــرجــاء، وشــارك شلوف فى مباراتين  ن
فقط منذ انضمامه فى يناير قــادمــاً من 
شبيبة القيروانية التونسى، لــم يضع 
لمسات مــؤثــرة حتى اآلن مــع الفريق 

المطروحى.
سيف الدين الجزيرى

انضم الالعب التونسى إلى صفوف 
ــقــى  نــــادى طــنــطــا قـــادمـــاً مـــن األفــري
التونسى منذ بداية الموسم شارك حتى 
اآلن فى 17 مباراة أحرز خاللها 5 أهداف 
آخرها فى مرمى نادى الزمالك وساهم 
فى إحراز هدف، له دور مؤثر مع فريق 
طنطا ويعد من أبــرز الصفقات هذا 

الموسم.
مؤيد العجان 

ــســورى بصفوف  الــتــحــق الظهير ال
نادى الزمالك فى بداية الموسم قادماً 
ــراقــى، شـــارك مع  ــع ــوســط ال مــن نــفــط ال
ــاراة حتى  القافلة البيضاء فــى 15 مــب
اآلن، أحــرز هــدف خــالل مسيرته فى 
الــــدورى مــن ركــلــة حـــرة مــبــاشــرة فى 
مباراة المقاصة، كما ساهم فى إحراز 

3 أهداف أخرى.
عبدالله الشامى

تــعــاقــد الــمــصــرى الــبــورســعــيــدى مع 
ــســورى فــى يناير الماضى،  الــمــدافــع ال
بعدما استغنى عنه الــنــادى األهــلــى بشكل 
مجانى عقب فترة قصيرة قضاها الالعب مع 

الفريق األحمر دون أن يشارك فى أى مباراة.
ــل الــشــامــى غــيــابــه عــن الــمــشــاركــة  فــى صفوف  وواصــ
المصرى حيث لــم يــشــارك ســوى بضع ثــوانــى فــى مباراة 

وحيدة أمام الزمالك.
عالء الشبلى

ثانى الالعبين السوريين فى صفوف المصرى والذى 
انضم إليه قــادمــاً مــن الــزمــالــك، لــم يــشــارك فــى أى لقاء 

بالدورى المصرى حتى اآلن. 
حسين ياسر المحمدى

ــذى سبق له تمثيل األهلى  انضم الالعب القطرى –ال
والزمالك- فى بداية الموسم إلى صفوف وادى دجلة فى 
صفقة انتقال حر، نظرا ألنه لم يكن على ذمة أى ناد لمدة 
عام كامل بعد رحيله عن الوكرة القطرى فى يوليو 2016، 
وشـــارك المحمدى مــع دجلة فــى 9 مــبــارايــات منذ بداية 

الموسم أحرز خاللها هدفا وحيدا فى لقاء الرجاء.

 كتب – محمد الصايغ 

بدأ العد التنازلى الستعدادات المنتخب المصرى للمشاركة فى 
بطولة كأس العالم بالنسخة المقبلة والتى تستضيفها روسيا فى 

شهر يونيومن عام 2018.
ووقــع المنتخب الــمــصــرى، بالمجموعة التى تضم إلــى جــواره 
أوروجواى وروسيا والسعودية، حيث يستهل أولى لقاءاته يوم 15 من 

شهر يونيو.
وهناك بعض الالعبين، التى ُتمنى نفسها بالتواجد فى صفوف 
المنتخب المصرى بالبطولة المقبلة، خصوًصا فى ظل صعوبة 

لحقاهم بمونديال 2022.
ويستعرض »صــوت الماليين«، الحالمين بالمشاركة فى بطولة 

كأس العالم.
عماد متعب

يعد عماد متعب، المحترف فى صفوف فريق التعاون السعودى، 
مــن أبــرز الالعبين الــذى يرغب فــى إنــهــاء مسيرته مــع الساحرة 

المستديرة بالمشاركة فى كأس العالم.
وابتعد متعب عن مستواه بشكل كبير، خصوًصا فى ظل تجميده 
على دكــة الــنــادى األهــلــى فــى الفترة األخــيــرة وعــدم مشاركته فى 

المباريات إال لدقائق معدودة.
وقرر مهاجم األهلى السابق، الرحيل عن القلعة الحمراء، رغبة 
منه فى المشاركة مع أى فريق من أجــل استعادة بريقه، ومــن ثم 

الدخول ضمن حسابات الجهاز الفنى للمنتخب المصرى.
ــارك متعب مــع فريقه الــســعــودى فــى 4 مــبــاريــات حتى اآلن  وشـ
بإجمالى عدد دقائق بلغت 288 دقيقة، إال أنه لم يتمكن من إحراز 

وصناعة أى أهداف.
حسنى عبد ربه

على الرغم من حسنى عبد ربــه، العب فريق اإلسماعيلى، كان 
واحًدا من أهم العبى خط الوسط 

فى المنتخب المصرى، إال أنه 
لــم يحقق حلمه باللعب فى 

كأس العالم.
ــه مــع  ــ وشـــــــارك عـــبـــد ربـ
الــجــيــل الــذهــبــى للمنتخب 
الــمــصــرى الـــذى حصل على 
ثالث بطوالت أفريقية متتالية 

2006 و2008 و2010.
وحــــــصــــــل عـــلـــى 
لقب أفــضــل العب 
ــة أمــم  ــطــول ــى ب فـ
أفريقيا 2008، 
بــــعــــدمــــا قــــدم 
أداًء جــيــًدا فى 
ــة منذ  ــطــول ــب ال
بــدايــتــهــا وحتى 

نهايتها.
وشارك حسنى عبد ربه فى 21 مباراة مع فريقه بالموسم الحالى، 
استطاع إحراز 5 أهداف وصناعة 3، بمعدل دقائق بلغ 1350 دقيقة.

باسم مرسى
تــراجــع أداء باسم مــرســى، مهاجم فريق الــزمــالــك، مــع انطالق 
الموسم الحالى بشكل كبير، األمر الذى يبعده فى كثير من األحيان 

عن الدخول ضمن قائمة فريقه.
وأصبح باسم مرسى المهاجم الثالث فى ترتيبهم لــدى الجهاز 
الفنى، بعد كاسونجوكابونجو ونانا بوكو، واللذان أصبحا من القوام 

األساسى لفريقهما.
وكان باسم مرسى، قد دخل فى صدام مع الجهاز الفنى للمنتخب 

المصرى من قبل، على خلفية تغييره فى إحدى اللقاءات.
وشارك مهاجم الزمالك فى 14 مباراة مع فريقه بالموسم الحالى، 
إال أنه لم يتمكن من إحراز أى أهداف، ولكنه ساهم فى صناعة 3، 

خالل مشاركته التى بلغت 670 دقيقة.
حسام غالى

عاد حسام غالى إلى النادى األهلى مجدًدا، خالل فترة االنتقاالت 
الشتوية الماضية، بعد تجربة لم تكلل بالنجاح فى صفوف فريق 

النصر السعودى.
ولم يشارك غالى مع النادى األهلى فى أى مباراة رسمية أو ودية 
حتى اآلن منذ التعاقد معه، وفًقا لوجهة نظر الجهاز الفنى للفريق 

بقيادة حسام البدرى.
ويأمل أن يختتم غالى مشواره مع الساحرة المستديرة بالمشاركة 
فى كأس العالم، خصوًصا بعدما أعلن اعتزاله بعد نهاية الموسم 

الحالى.
وشارك غالى مع النصر فى 13 مباراة بالدورى السعودى، بمعدل 

دقائق بلغ 1021 دقيقة.

جاللمجدى

مرتضى

حسن

أزارو

النقاز

الشبلى

عبدربه
باسم متعبغالى
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حالة من التفاؤل تسود أوساط الشعب المصرى بعد النتائج المذهلة 
المتوقعة من العملية العسكرية للجيش المصرى، التى أطلقها 
قبل عدة أيام فى سيناء، بهدف تطهيرها من العناصر اإلرهابية، 

فهذه التحركات المؤيدة والمدعومة شعبيًا، تعبر بجالء عن اإلرادة 
السياسية والوطنية لحماية األمن القومى المصرى، بعيدًا عن 

الشعارات البراقة ومهما كانت ردود األفعال الهدامة، فالقضاء على 
اإلرهاب أولوية وطنية رسمية وشعبية، تفوق االهتمام بأى قضية 

أخرى، كما أن النظر إلى العملية العسكرية وحجم استعداداتها 
الضخمة تحمل عدة رسائل تريح النفوس وتبعث على الطمأنينة، 

لعل أهمها جاهزية القوات المسلحة لرد أى محاولة للعبث باستقرار 
هذا البلد، إلى جانب قدرة األجهزة 

األمنية على تتبع اإلرهابيين 
فى أوكارهم فى المدن 

والقرى.

سيد سعيد يكتب:

يعلم الــرأى العام على اتساع البالد، أن عملية سيناء 2018 التى بدأتها 
قواتنا المسلحة لتطهير مصر من اإلرهــاب، ال تــدور مشاهدها، فقط، فى 
أرض الفيروز على الحدود الشرقية، بل هى عملية شاملة من سيناء إلى 
الحدود الغربية ومن الصعيد إلى الدلتا، لذا فإن الجميع ينظر إليها باعتبارها 
عملية الحسم، وألن الشعب المصرى يتفاعل مع تلك األحداث الجارية، فإنه 
يعيش أجواء حرب مقدسة، ضد تنظيمات إرهابية مأجورة، ممولة من قطر 

ومدعومة من تركيا وأجهزة استخبارات مشبوهة.
االنــتــصــارات الــتــى تتحقق فعلًيا على أرض 
الواقع، يمكن الوقوف على حقيقتها، حال المرور 
العابر على قــنــوات العهر اإلعــالمــى التى تبث 
من قطر وتركيا، جميعها تمتلئ بالبكاء والندب 
والنحيب والــصــراخ على قتلى اإلرهابيين فى 
سيناء، فضال عن أن كل التقارير التى تصدرها 
المنظمات المشبوهة تتحدث بـــذات اللهجة 
ــالم، فجميعها يؤكد أن  التى يتحدث بها اإلعـ
قواتنا المسلحة تلقن الفاشية الدينية دروســا 
لن ينسوها، خاصة فى أعقاب تدمير العديد 
من البؤر اإلرهابية وتتبع الفئران الضالة فى 
الكهوف والجحور، وقتل المئات من اإلرهابيين، 

والقبض على بعضهم.
ــة أن الــداعــمــيــن  ــداي ــب ــان واضـــحـــاً مــنــذ ال  كـ
للتنظيمات اإلرهــابــيــة، غاضبون وقلقون من 
الحملة التى تقودها القوات المسلحة المصرية 
ضد اإلرهابيين فى سيناء، ويشطاطون غيظاً من 
الحمالت األمنية التى تنفذها أجهزة األمن فى 
القرى والمدن فهؤالء الداعمون وفى مقدمتهم 
تميم حاكم قطر وأردوغــان حاكم أنقرة الحالم 

بالخالفة الوهمية، أنفقوا خالل السنوات األربع الماضية عشرات المليارات 
من الــدوالرات على تمويل وتدريب وتسليح الجماعات اإلرهابية، وإعدادهم 
ليستولوا على سيناء، إلعالنها إمــارة كى تكون نقطة البداية لحلم يداعب 
ــان« المهووس بالخالفة.. يكمن جنون أردوغـــان فــى تبديد  ــ خيال »أردوغ
حلمه وأوهــامــه، خاصة بعدما استطاع المصريون إفشال مخططه القذر 
بعد استيالء اإلخـــوان على حكم مصر فــى غفلة مــن الــزمــن، وبـــدأوا فى 
تنفيذ المخطط بــأن تكن مصر جــزءا من أدوات التنظيم الــدولــى، تمهيًدا 
لعودة الخالفة العثمانية، ومن ثم تنصيب المهووس خليفة للمسلمين، بعد 
هذا الفشل لم يكن أمامه من حل سوى اللجوء إلى سيناء من خالل الدفع 
باإلرهابيين إليها، لعرقلة خطط التنمية وإنهاك المؤسسات الصلبة فى 
مطاردة اإلرهابيين، لكن أثبت المصريون تماسكهم وقوتهم ووقوفهم خلف 
جيشهم الوطنى، وهو ما أصاب كل من أردوغان وتميم بحالة من الجنون، كما 

إزداد الجنون فى أعقاب النجاحات المتتالية ضد اإلرهابيين فى سيناء.
المثير لالستغراب أن أردوغــان لم ينكر رعايته لإلرهاب، وال يخجل من 
اإلعالن عن تلك الرعاية والدعم، فهو يسعى لتحقيق أهدافه بأموال قطرية، 
لــذا لم يكن غريباً أن يقول علناً قبل عــدة أسابيع إن اإلرهابيين الفارين 
من سوريا سيتوجهون إلى سيناء، هكذا وبكل بجاحة، ما يؤكد أنه الراعى 
الرسمى لإلرهاب الدولى، ويؤكد أيضاً أن المخطط التركى القطرى، الذى 
طالما تحدثنا عنه كان دقيقاً، وال يقبل أية شكوك، فالراعى أعلن بصراحة 
أن المؤامرة ضد مصر يقودها بنفسه، كما أن اإلرهابيين الذين دخلوا سوريا 
عبر حدود بالده، كان بتنسيق مع المخابرات التركية، وبتعليمات مباشرة من 
حكومتها، وتمويل واضح ومعلن من قطر، لكن بعد إنزال خسائر شديدة داخل 
صفوف تنظيم داعش فى سوريا والعراق، كانت التعليمات التركية ألعضاء 
التنظيم بالخروج من سوريا والتوجه إلى سيناء، هذه التهديدات المصحوبة 
ــادرة على دحــر أى محاولة  بالهستيريا، لم تزعج الــدولــة المصرية ألنها ق
للنيل من أراضيها، مهما كانت التكلفة، ومهما كان دعم الحكومات الراعية 

لإلرهاب.
ــاب، لــم يكن شــعــارًا نـــردده ثــم ننصرف إلــى حال   تطهير مصر مــن اإلرهـ
سبيلنا، إنما هو هدف توافرت فيه اإلرادة الوطنية، على المستويين السياسى 
والشعبى، فعلى مستوى المؤسسات الصلبة »الجيش والشرطة«، ارتبط األمر 
بالتخطيط السليم عبر االعتماد على معلومات دقيقة وموثقة، تم التعامل 

معها بحرفية شــديــدة، لــذا فــإن خطة التطهير 
بحسب رؤيتى وحسب قناعات غالبية المصريين 
لم تكن لضرب البؤر اإلرهابية فى سيناء فقط، 
وإنــمــا امــتــدت لتشمل كــل أنــحــاء الجمهورية، 
وكأننا نشاهد سيمفونية متناغمة، فضالً عن 
تأمين األجواء بالطيران ومداخل مصر البحرية، 
لحماية حــدودنــا ومنع أى دعــم لوجستى يأتى 
من تركيا، كل ذلك يتم وفق خطة محكمة أثبتت 
نجاحها فى التعامل مع التهديدات التى تحيط 
بنا، كما استطاعت العملية أن تحقق المستهدف 
منها، وتــوجــيــه ضــربــات قــويــة ومتتالية للبؤر 
اإلرهابية، وللمرة األولى نرى اإلرهابيين يعلنون 
رسمياً فشلهم فى المواجهة، بــإصــدار بيانات 
وتقارير وصور لعناصر إرهابية لقت حتفهم فى 

عملية سيناء 2018.
المتابع لما يجرى على أرض الواقع يكتشف 
أن اإلرادة الوطنية لتطهير البالد من اإلرهــاب 
األسود، قد تحققت بالفعل، ويكتشف أن قواتنا 
المسلحة وأجهزتنا األمنية، قادرة على التحدى، 
وقادرة على رد الصاع صاعين لكل من تسول له 

نفسه المساس بسيادة هذا البلد، فقد اقترن النجاح بحالة الجنون أصابت 
تنظيم الجماعة اإلرهابية، ومعه قطر وتركيا فكلهم أصيبوا بحالة من الجنون 
واليأس، خاصة أن التقارير التى بدأت تظهر فى اإلعالم الغربى عن العملية 
العسكرية فى سيناء، وأيًضا التقارير الحقوقية المشبوهة وفى مقدمتها التى 
صــدرت عن منظمة العفو الدولية، سيتأكد من حجم النجاح الــذى تحققه 

العملية »سيناء 2018« فى الهدف الــذى وضعت 
من أجله، ألن هذه التقارير لم تكن لتكتب إال بعد 
نجاح مصر فى عملية استئصال اإلرهاب، خاصة 
أننا نعلم وندرك حجم الدور المشبوه الذى تقوم به 

هذه الصحف والمنظمات الدولية سيئة السمعة، 
وتعاونها مع المخابرات اإلقليمية الداعمة لإلرهاب.

بينما تدور مشاهد الضربات العسكرية واألمنية، ظهر 
بشكل مفاجئ أحــد عتاة اإلرهـــاب الــدولــى أيمن 
الظواهرى الملقب بـ»زعيم تنظيم القاعدة«، فقد 
جاء ظهوره البغيض بالتزامن مع حملة الجيش 

لتطهير سيناء، حيث خرج الظواهرى المختفى 
منذ عــدة سنوات فى جبال باكستان، ببيان 
يطالب فيه اإلرهابيين المنتشرين فــى كل 
بلدان العالم بالتجمع والتوحد فى كيان واحد 

لمواجهة الجيش المصرى.
كثيرون فسروا بيان الظواهرى بأنه يغازل 
تركيا وقطر بعد هزائم داعش فى سوريا، فهو 
يقول لهما أنا موجود ورهن اإلشــارة، وذلك بعد 

سنوات فقد فيها تنظيم القاعدة بريقه كأكبر 
تنظيم إرهابى فى العالم، خاصة أن رغبة اإلرهابى 
الــدولــى تتالقى فى مضمونها مع رغبات ممولى 

اإلرهــاب الباحثين عن تشكيل تنظيمات تكون تحت 
الطلب، الستدعائها فى أى وقت وتوجيه بوصلتها ألى 

مكان. 
الظواهرى الــذى يبحث عن صفقة جديدة، لم يكتف 

ببحار الدم التى غرقت فيها المنطقة العربية على اتساعها 
الجغرافى من المحيط إلى الخليج، لكنه يسعى من خالل 

بيانه للتحالف مع خصومه، رغم أنه أصدر فتوى بتكفير تنظيم 
داعش الذى اعتلى المشهد كتنظيم مدعوم من أجهزة استخبارات 

وممول من حكومات مارقة، واعتبرهم خوارج وأصحاب دين مزيف، 
هــو يطالب اآلن بتجاوز صــراعــات الــمــاضــى، وفتح صفحة جــديــدة مع 

التنظيم الذى سطا على بريق مشهد اإلرهــاب فى العالم، والمثير للسخرية 
أن اإلرهابى الدولى الهارب، ال يدعو الدواعش 
وحدهم، لكنه وجه دعوته لكل اإلرهابيين للتجمع 
وحمل السالح، والتفاعل مع منصات الدعاية 

القطرية والتركية.
يبدو أن ممولى داعــش وجـــدوا ضالتهم فى 
الظواهرى الذى يعانى تنظيمه من بطالة ونقص 
فى التمويل منذ مقتل زعيمه أسامة بن الدن، 
كما وجدها هو نفسه فرصة سانحة للخروج من 
دائــرة النسيان، والــعــودة إلــى المشهد الستعادة 

صورة التنظيمات اإلرهابية بشكل عالمى.
محاولة إحــيــاء الــظــواهــرى لتنظيم القاعدة، 
ــادة تــوزيــع فلول  تلتقى مــع مــحــاوالت تركيا إعـ
داعــش فــى مناطق تــواجــد فلول الــقــاعــدة، لبث 
ــروح فــى التنظيمات المفككة الــتــى انــهــارت  الـ
بفعل المالحقات العسكرية واألمــنــيــة، لكن ال 
ــإلرهــاب الــدولــى،  الــظــواهــرى وال الــداعــمــيــن ل
تــوقــفــوا بــقــدر مــن الــرؤيــة عــنــد عملية سيناء 
2018، فــهــى ستنهى عــلــى كــل مــا تبقى لتلك 
التنظيمات من أمــل فى االقــتــراب مما يسمونه 

»دولة الخالفة«. 
استعراض الظواهرى يحمل دالالت مختلفة، فى مقدمتها، محاولته األخيرة 
الستقطاب المرتزقة الهاربين من سوريا وجــرى تهريبهم إلــى تركيا عبر 
صفقات استخباراتية، الستخدامهم وتوظيفهم فى صناعة الفوضى، وهى 
مخططات ال تنفصل بحال من األحــوال عما يجرى فى سيناء، كما أن هذه 
الصفقات التى صــارت معلنة، هى محاولة بائسة لدعم اإلرهابيين الذين 
يتتبعهم الجيش فى الجحور والكهوف، وللتأكيد على ذلك ال يفوتنا االقرار 
بــأن حملة الجيش، والعملية سيناء 2018 أصابت تركيا وقطر بهستيريا، 
بلغت حد الدفاع المباشر عن اإلرهــاب، ويمكن التعرف على تلك الحقيقة 
بالنظر لتحركات قطر المشبوهة، والــرامــيــة إلــى التحريض ضــد الدولة 
المصرية، عبر حث المنظمات المشبوهة التى لم تعد تخفى انحيازها القبيح 
للتنظيمات المأجورة بهدف تشويه صــورة الــدولــة المصرية فى الخارج، 
فراحت تلك المنظمات تنشر تقارير مختلفة تزعم خاللها استعمال الجيش 
المصرى ألسلحة محرمة دوليا، وألنها فقدت مصداقيتها وباتت معبرة عن 
جماعات اإلرهــاب وحكومات صناعة الفوضى، لم تجد تقاريرها أى صدى 
يمكن التعويل عليه، أو التوقف أمامه، خاصة إذا علمنا أن تلك المنظمات 
لم تضبط ولو مرة واحدة متلبسة بإصدار بيان، مجرد بيان، يدين أى عملية 
إرهابية ضد الجيش والشرطة أو المدنيين المسالمين الذين طالهم اإلرهاب 
فى دور العبادة من المساجد إلى الكنائس.. المنظمات الممولة من تركيا 
وقطر ويسيطر على توجهاتها التنظيم الدولى للجماعة المارقة، لم تخجل 
من إصدار بيانات تضامن مع اإلرهابيين، بعد أن باءت أكاذيبها حول االختفاء 

القسرى بالفشل، بظهور مئات اإلرهابيين فى صفوف داعــش بالرغم 
من ورود أسمائهم فى تقارير منظمات حقوق اإلرهــاب التى فقدت 
مصداقيتها، وصـــارت سمعتها فــى الحضيض جــراء دأبــهــا على 

إصدار بيانات لصالح اإلرهابيين.
القراءة الموضوعية للطريقة التى تتعامل بها منظمات الدفاع 
عن اإلرهابيين، تشير إلى أنها لم تعد تهتم كثيًرا بصورتها التى 
أرادت ترويجها فى الفترات السابقة، لذا صارت طوعا إحدى 
أذرع مصادر التمويل، وهى لم تجد سخاء أكثر من سخاء الدوحة 
وأنقرة، فكان من الطبيعى أن تلتقى منصات اإلعالم المشبوه، 

مع منظمات الدفاع عن حقوق اإلرهابيين، وتجاهل حقوق 
الشهداء وضحايا اإلرهاب فى كل مكان.

الجيش ينسف أحالم أردوغان بدولة الخالفة
الداعمون لإلرهاب غاضبون وقلقون من الحملة التى تقودها القوات المسلحة المصرية 

ضد اإلرهابيين فى سيناء ألنها تبدد حلم الخالفة الوهمى

 المنظمات 
المشبوهة التى لم 

تعد تخفى انحيازها 
القبيح للتنظيمات 

المأجورة بهدف 
تشويه صورة 

الدولة فى الخارج

ممولو داعش 
وجدوا ضالتهم فى 

الظواهرى الذى 
يعانى تنظيمه 

من بطالة ونقص 
فى التمويل منذ 

مقتل بن الدن

منظمة العفو 
الدولية لم تضبط 

ولو مرة بإصدار 
مجرد بيان يدين أى 
عملية إرهابية ضد 

الجيش والشرطة أو 
المدنيين المسالمين 
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