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كــشــفــت مـــصـــادر مـــن داخــــل الــجــهــاز 
الــمــركــزى للتنظيم واإلدارة، أن هناك 
حــالــة ارتـــبـــاك حــكــومــى واضــحــة داخــل 
الجهاز اإلدارى للدولة بسبب عدم وضوح 
الرؤية للمسئولين بالجهاز من ناحية وبين 
مــديــريــات التنظيم واإلدارة الخاضعة 
ــواجــدة بها،  ــمــت إداريـــــا لــلــمــحــافــظــات ال
حيث تقوم خطة العمل االدارى بالجهاز 
الرئيسى بتطبيق مــواد قــانــون الخدمة 

تعهد تركى بعدم دعوة منظمات إخوانية للقمة اإلسالمية فى أنقرة
ــدول  ــرات مــن بــعــض الـ ــحــذي تــلــقــت تــركــيــا ت
ــد الــقــمــة  ــيـــة بـــشـــأن اســـتـــغـــال عــق اإلســـامـ
اإلســامــيــة الــمــقــرر استضافة تركيا لها فى 
شهر أبــريــل المقبل لصالح جماعة اإلخــوان 
والسماح ألى وفد من التنظيم الدولى اإلرهابى 
بالحضور والمشاركة حتى ولــو على هامش 
ــمــاعــات غــيــر الرسمية  الــقــمــة أو فــى االجــت
بعد تحرك منظمات إخوانية لحضور بعض 

فعاليات القمة.

ــدت تــقــاريــر عـــدد مــن ســفــارات الـــدول  ــ وأك
العربية الخليجية فى أنقرة أن التحذيرات تم 
إباغها عبر القنوات الدبلوماسية بعد أن تم 
رصد عقد اجتماع لبرلمان اإلخــوان المزعوم 
للتقدم بطلب العتماده كمراقب فى تلك القمة 
وحضور وفــد منه إحــدى الفعاليات المنتظر 
عقدها لعدد من المنظمات اإلسامية والسعى 
ــدة وقــفــات احــتــجــاجــيــة فــى حــال  لتنظيم عـ

مشاركة وحضور مصر بوفد رفيع المستوى.

وذكرت التقارير الدبلوماسية أن تركيا تعهدت 
بتقديم كــل الضمانات وخــاصــة للمملكة 

العربية الــســعــوديــة الــتــى نقلت إليها 
ــخــاوف الــــدول اإلســامــيــة،  بــعــض م
خاصة أن أنقرة سوف تتسلم رئاسة 
القمة مــن مصر بوصفها الرئيس 
ــالـــى، وأن غـــيـــاب مــصــر عن  الـــحـ
الحضور قد يعرقل إجــراءات تسليم 

وتسلم رئاسة القمة اإلسامية.

الــمــدنــيــة الملغى بــقــرار جــمــهــورى على 
العاملين على الــرغــم مــن رفــض مجلس 
النواب للقانون وتجميد العمل به بناء على 

قرار جمهورى.
ــت فــوزيــة  ــرف ــذا الـــصـــدد اعــت ــى هــ ــ وف
حنفى رئيس الجهاز المركزى لـ»صوت 
المايين« ان العمل مــازال ساريا بقانون 
الخدمة المدنية، وفقا للتأشيرات العامة 
للموازنة، وبــررت فوزية استمرار الجهاز 
فى تطبيق قانون الخدمة المدنية بأن 
الجهاز لــم يتسلم رسميا حتى اآلن اية 
ــشــأن إلــغــاء قــانــون  خــطــابــات رســمــيــة ب

الخدمة المدنية رقــم 18 لسنة 2015، 
ــرار الــرئــيــس فــى الجريدة  ولــم ينشر قـ
الرسمية، فــى الــوقــت الـــذى أكـــدت فيه 
مصادر مسئولة فى الجهاز أن مديريات 
التنظيم واالدارة بالمحافظات اتخذت 
طريقا آخــر فــى التعامل مــع الموظفين 
الحكوميين وذلـــك بيتطبيق قــانــون 47 
ــذى كــان قد ألغى فى شهر  لسنة 78 وال
ديسمبر الــمــاضــى واســتــبــدالــه بقانون 
الخدمة المدنية، مما يؤكد حالة االرتباك 
ــة ضخمة  الــشــديــدة الــتــى ستسبب ازمـ
ال مــحــالــة فــى الــجــهــاز اإلدارى للدولة 

خاصة بين المحالين على المعاش فى 
هذه الفترة، والذين سيتعرضون لمشكلة 
كبيرة عند صرف مكافآت نهاية الخدمة 
واستبدال أيام االجازات التى لم يحصلوا 
عليها بمقابل مادى نظير عدم حصولهم 

عليها وفقا للقانون القديم.
على الجانب اآلخــر أكــدت مصادر ان 
التضارب بين مــواد القانونين ستحدث 
بلبة كبيرة اذا لم يتم تدارك األمر وسوف 
تــوقــظ مــن جــديــد مــوجــة االحــتــجــاجــات 
والتظاهرات بين الموظفين الحكوميين، 

اذا تأكدوا من أن الحكومة تخدعهم.

ماهر عبده

خالد عبدالرحمن 

مهزلة 
جديدة..

 اجلهاز املركزى للتنظيم واإلدارة يطبق قانون اخلدمة املدنية امللغى.. واملديريات الفرعية تعمل بالقانون 47
7 ماليني موظف حائرون بني قانونى 18 و47.. وارتباك فى صفوف املحالني للمعاش 

محمد احللو
 يرفض غناء تتر 

ليالى احللمية 
ــادر مــطــلــعــةإ إن  قـــالـــت مـــصـ
الفنان محمد الحلو أنهى الجدل 
الــدائــر حــول قيامه بغناء تتر 
مقدمة ونهاية الجزء السادس 
من مسلسل ليالى الحلمية، 
تــضــامــًنــا مــع الــشــاعــر سيد 
حــجــاب الـــذى أعــلــن رفضه 
ــة الـــتـــتـــر بــشــكــل  ــاب ــت ــك ل

جديد.
وأضــافــت الــمــصــادر 
ــمــع مع  ــو اجــت ــحــل أن ال
سيد حجاب والملحن ميشيل 
ــن الــثــاثــى  ــلـ الـــمـــصـــرى، وأعـ
بعد انتهاء الجلسة الخاصة 
اتــفــاقــهــم بشكل نــهــائــى على 
عدم االشتراك فى تتر الجزء 

السادس.
ــدت الــمــصــادر أن الجو  وأكـ
العام للباد وتغير الظروف 
السياسية واالجتماعية كانت 
ــزوف الــثــاثــى عن  وراء عــ

االشتراك فى التتر.

اتفاق أمنى مصرى- عراقى ملالحقة الهاربني من عناصر اإلخوان بالعراق
اتفقت مصر والــعــراق على إنشاء لجنة أمنية ثنائية 
ــال، تضم وزيـــرى الــداخــلــيــة بالبلدين،  على مستوى عـ
وتحت إشراف الدكتورة فايزة أبوالنجا مستشار الرئيس 
المصرى لشئون األمن القومى التى زارت بغداد مؤخراً 
وأجـــرت مباحثات أمنية مــع عــدد مــن كبار المسئولين 

ومنهم وزير الداخلية العراقى محمد الغبان.
وذكرت مصادر مصرية أن اللجنة األمنية الثنائية بين 
مصر والعراق تتولى حالياً بحث عدد من الملفات الهامة 
منها سبل مواجهة تنظيم داعش واالستفادة من الخبرات 
األمنية المصرية واإلشـــراف على إعـــداد وتجهيز قوة 
عراقية لمكافحة اإلرهاب واالنتشار السريع تتولى حماية 
وتأمين المناطق المحررة من تنظيم داعــش فــور اتمام 

تحريرها وتصفية الجيوب اإلرهابية.

وقالت »المصادر« إن اللجنة األمنية الثنائية 
تبحث أيضًا ملف معلومات خاصة بالعناصر 
اإلخوانية الهاربة من مصر والتى تسللت إلى 
داخل العراق عبر تركيا بعد ورود معلومات عن 
تسلل مجموعة من قيادات اإلخــوان الهاربين 
وتــردد أنباء عن وجود القيادى اإلخوانى نائب 
الــمــرشــد الــهــارب مــحــمــود عـــزت فــى الــعــراق 

بالقرب من الحدود التركية.
وقد أكد وزير الداخلية العراقى محمد الغبان 

أنه هناك تواصل مستمر مع وزير الداخلية اللواء 
مجدى عبدالغفار، وأننا تبادلنا ملف معلومات أمنية 
حــول بعض العناصر اإلرهابية المطلوب تسليمها 
لمصر وستتم ماحقات ألى عناصر إخوانية يثبت 
وجودها وتسللها لألراضى العراقية ألن هناك اتفاقية 

لتبادل وتسليم الهاربين بين مصر والعراق.

احللو

فايزة أردوغان

فوزية
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  مهزلة: اختيار 
خمسة أساتذة 

لإلعالم من جامعة 
القاهرة وحدها 

صالح الدين مصطفى املحال للمعاش وعضو اللجنة يقوم بتدريب 
املذيعني فى )األخبار( وبرنامج يومى فى التليفزيون 

محمد طرابيه 

كرمي سعيد

 اإلبقاء على محيى سعد ألنه املنفذ لرغبات هانى جعفر فى تصفية  حساباته مع املعارضني له 

فضائح التشكيل اجلديد للجنة 
املوحدة لالختبارات  فى ماسبيرو!!!

  

منذ أيام قليلة أصدر عصام األمير رئيس اتحاد 
اإلذاعــة والتليفزيون القرار رقم 25 لسنة 2016 
والخاص بإعادة تشكيل لجنة االختبارات الموحدة 
بماسبيرو والتى تقوم باإلشراف على  اختبارات 
المذيعين والمعدين والمخرجين والمراسلين  
والمحررين ومندوبى األخــبــار . كما تقوم هذه 
اللجنة بدراسة الطلبات المقدمة من البرامجيين  
بشأن نقلهم من شبكة اذاعية أو قناة تليفزيونية  

إلى أخرى  سواء داخل القطاع أو خارجه«.
والحقيقة أننى عندما  قرأت األسماء المذكورة 
فى التشكيل الجديد للجنة الموحدة لالختبارات 
توقفت أمام عدة مالحظات  أوجزها فى السطور 

التالية:
 - من األشياء اإليجابية فى القرار  استبعاد 
كل القيادات التى التزال فى منصبها حتى اآلن   
ــادة التشكيل مــن اإلعــالمــيــيــن ممن أحيلوا  وإعــ
للمعاش لبلوغهم السن القانونية، ولكن هناك 
ســؤاال:  لماذا اإلصــرار على بقاء  محيى الدين 
سعد مقررا  لهذه اللجان خاصة أنــه كــان يعمل 
كمقرر للجنة السابقة  نــظــرا لعمله فــى مركز 
التدريب بمعهد االذاعة والتليفزيون إال أنه  ترك 
هــذا العمل وتقلد حاليا منصب رئــيــس القناة 
ــان أحد  ــه  - أى محيى - ك الــثــالــثــة.. ورغـــم  ان
المسئولين عــن  الــتــجــاوزات  الــتــى  حــدثــت فى 
ــان الـــذراع  اخــتــبــارات المذيعين األخــيــرة وقــد ك
المنفذة لرغبات رئيس القطاع د. هانى جعفر فى 
تصفية الحسابات  مع  الممتحنين. وعالوة على 
ذلك فقد كان سببا فى وقف أى اختبارات لتغيير 
المسمى الوظيفى للعاملين بالقنوات االقليمية 

منذ عام 2010 وحتى عام 2014.
والغريب أن نص القرار  المشار إليه تضمن 

أن هذه األسماء تم ترشيحها  عن طريق محيى 
سعد، والحقيقة أننى  ال أعــرف إنــجــازا واحــدا 
لهذا الشخص يجعل من حقه الحصول على كل 
هــذه الصالحيات واالمــتــيــازات  ســوى أنــه أحد  
األصدقاء المقربين لعصام األمير رئيس  وهانى 

جعفر رئيس قطاع اإلقليميات!!!!

 - تضم  قائمة اإلعــالمــيــيــن الــذيــن انضموا 
لتشكيل اللجنة الجديدة  أســمــاء نكن لها على 
المستوى الشحصى والمهنى كل تقدير واحترام، 
ولكننا نسأل:  لماذا تم اختيار اإلعالمية سناء 
منصور عضوة فى اللجنة رغم أن عمرها حاليا 
75 عاما حيث إنها من مواليد  12 مايو 1941، 

وكذلك الحال بالنسبة ليوسف شريف رزق الله 
رئيس قناة النيل الدولية السابق والبالغ من العمر 
74 عامًا   وهالة الحديدى نائب رئيس اإلذاعــة 
السابق التى يبلغ عمرها  70 عــامــا، واذا كان 
عامل السن ليس مقياسًا فى االختيارات فلماذا 
تم استبعاد اإلعالمى عمر بطيشة رئيس قطاع 

اإلذاعة السابق  من عضوية اللجنة؟ وهل صحيح 
أن هــذا االســتــبــعــاد  جــاء  نتيجة قــيــام بطيشة 
بكشف المستور وكل مظاهر الفساد والمخالفات 
التى تمت فى االختبارات االخيرة وأدلى بأقواله 
فى النيابة االدارية وكان ألقواله هذه دور فى وقف 
نتيجة اخــتــبــارات المذيعين والمذيعات بقطاع 

اإلقليميات فى الفترة الماضية؟  
 - من بين  أسماء اإلعالميين الذين وقع عليهم 
االختيار اإلعالمى  صالح الدين مصطفى رئيس 
قطاع التليفزيون السابق، وبصراحة هو اختيار 
مثير لــلــجــدل، حــيــث إنـــه رغـــم إحــالــتــه للمعاش 
منذ سنوات إال أنــه ال يــزال مرتبطًا بالعمل فى 
قطاع األخبار حيث يقوم باإلشراف على تدريب 
المذيعين كما أنــه يقوم بالتعليق صوتيا على  
أحــد البرامج اليومية  بقطاع التليفزيون، وهو 
ما يشير إلى  أن هذا األمــر مثير للشبهات فى  
االختبارات ال سيما إذا كــان التدخل من جانب 
رئيس القطاعين اللذين يتعامل معهما اإلعالمى 

الكبير؟!!
- مــن بين األمـــور المثيرة للجدل والدهشة 
أن القرار المشار اليه تضمن اختيار عــدد من 
أساتذة اإلعــالم، والغريب أنه  قد وقع االختيار 
على خمسة شخصيات جميعهم   ينتمون لكلية 
ــالم جامعة الــقــاهــرة وهــم د. حسن عماد  اإلعـ
مكاوى عميد كلية اإلعــالم السابق  ود. جيهان 
يسرى عميدة الكلية الحالية، ود.وليد فتح الله 
وكيل الكلية الحالى، ود. محمد المرسى رئيس 
قسم اإلذاعــة والتليفزيون بكلية اإلعــالم حالياً. 
ود. هــويــدا مصطفى  األســتــاذ بقسم اإلذاعـــة 
والتليفزيون بنفس الجامعة.. والــســؤال: هل ال 
توجد كليات لإلعالم سوى فى جامعة القاهرة؟ 
ولــمــاذا تــم تجاهل كليات وأقــســام اإلعـــالم فى 

الجامعات اآلخرى؟

 سناء منصور »75 عاما« ويوسف شريف رزق اهلل  »74 
عاما«   وهالة احلديدى »70 عاما« أعضاء باللجنة

باألسماء: 

بسبب الصراع على )السبابيب( والتبرعات

تشكيل هيئة شرعية لإلخوان يثير غضب القرضاوى
موجة جديدة من الصراعات واالنقسامات تهدد بالمزيد من الصراعات 
داخــل جماعة اإلخــوان اإلرهابية.. حيث شهدت االجتماعات السرية التى 
عقدت مؤخراً فى اسطنبول بين عــدد من قيادات الجماعة خالفات حول 
الشكل التنظيمى »للهيئة الشرعية لإلخوان« التى جرى االتفاق على تشكيلها 
وتضم عدًدا من دعاة اإلخوان وأيًضا دعاة السلفيين الموالين للجماعة وأيًضا 

دعاة الجماعة اإلسالمية حليف اإلخوان الهاربين خارج مصر.
وأكد القيادى اإلخوانى طارق الشناوى أن الخالفات ظهرت بعد أن تقرر 
ضم عــدد من أعضاء االتــحــاد العالمى للمسلمين الــذى يرأسه القرضاوى 
لعضوية الهيئة المقترحة وهو ما أثــار غضب القرضاوى باعتبارها تنظيما 
إخوانيا موازيا لالتحاد الذى يرأسه، واختيار عضو اتحاد علماء المسلمين 

وصفى أبوزيد كمتحدث باسم الهيئة الشرعية الجديدة.
وذكر القيادى اإلخوانى الشناوى أن تشكيل الهيئة الشرعية الهدف منها 
هو توحيد الفتاوى الصادرة عن دعــاة الجماعة وتوظيفها لخدمة أهدافها 
السياسية، وأن تكتسب الهيئة الشرعية مصداقية على غرار الهيئة الشرعية 
للدعوة السلفية. وأشــار إلى أن قيادات اإلخــوان اختاروا 50 قيادًيا إخوانًيا 
سلفًيا وآخرين لالنضمام لعضوية الهيئة الشرعية ومنهم عناصر من بعض 
دول الخليج وآسيا وأفريقيا والعمل على جمع تبرعات مالية لها من المنظمات 
ــا، وأن تكون هى المرجعية األولــى أليــة فتاوى يطلبها  اإلخوانية فى أوروبـ

التنظيم الدولى لإلخوان.

قيادى سابق باجلماعة اإلسالمية يدعو مساجني 
اإلخوان للتوبة والندم واالعتذار للشعب املصرى

ــقــيــادى السابق  أعــلــن الــدكــتــور نــاجــح إبــراهــيــم ال
ــوان أصيبت  بالجماعة اإلســالمــيــة أن جماعة اإلخــ
بأنيميا حــادة ومزمنة، مما يجعلها غير قـــادرة على 
ــراف بهذه  الــوقــوف مــن جــديــد إال أنــهــا تــرفــض االعــت
الحالة المرضية التى أصيبت بها، وتزعم أنها قادرة 
على استرداد صحتها وعافيتها، ولكنها مزاعم وهمية 

وال يصلح معها حالياً أى عالج.
وذكر القيادى المنشق على الجماعة اإلسالمية فى 
رسالة وجهها لقيادات الجماعة داخل السجون خاصة 
مرشد الجماعة المحبوس والمعزول محمد مرسى 
وخيرت الشاطر نائب المرشد أن الجماعة اآلن غير 
قــادرة على التفكير السليم والصحيح، وعليهم دعوة 
شباب الجماعة إلى التوقف عن ممارسات اإلرهــاب 

والتطرف والعدول عن منهج العنف والتشدد.
وقــال الــقــيــادى المنشق على الجماعة اإلسالمية 
إحدى حلفاء اإلخوان أن ما تعانى منه الجماعة وهؤالء 
القيادات ليست اختباراً من الله سبحانه وتعالى كما 
يـــردد البعض منهم، وليست محنة إلــهــيــة، ولــكــن ما 
أصاب الجماعة وأصابهم هو من فعل أيديهم ورفضهم 
للنصيحة الصادقة التى قدمت إليهم قبل اندالع ثورة 

30 يونيو وأطاعوا شيطانهم.
وأشارت رسالة القيادى ناجح إبراهيم إلى أن الثائر 
ال يصلح دائمًا أن يكون حاكًما، وأن قيادات جماعة 
اإلخوان عندما ارتدوا ثوب الثوار بعد 25 يناير وسعوا 
للحكم نجحوا فى هدم النظام السابق ولكنهم فشلوا 
فى بناء نظام جديد بسبب افتقادهم للخبرة السياسية 
واعتمادهم على أهل الثقة وليس أهل الخبرة، وليس 

أمامهم إال الندم والتوبة واالعتذار للشعب المصرى.

محامية أحمد عز تكشف فضائح جديدة للفنانة زينة
بعد أن نشرت الفّنانة زينة رسالة مبطنة بالجينز الممزق 
للفّنان أحمد عّز تتمحور حول خالفهما على نسب التوأم، 

رّدت محامية عّز على طريقتها.
وكتبت سارة درويش عبر حسابها فى تطبيق »انستجرام« 
أنها تعرف ومتأكدة من عمر زينة الحقيقى الذى يتخطى 

العمر المعلن على حد قولها.

وأضــافــت أن عمر زينة بحسب الرقم القومى المسجل فى 
محاضر القضية هو 40 عاًما، أى أنها من مواليد عام 1976، 

وليس 35 عاما أى مواليد عام 1981.
وتــوعــدت درويـــش بنشر جميع رســائــل الــمــوبــايــالت الــتــى تم 
استعمالها فى القضية، معتبرًة أنها تثبت براءة موكلها من نسب 

الطفلين.

كشف أسطورة كرة القدم دييجو أرماندو مارادونا 
عن عــدم نيته تــرك دبــى أبــداً، وأنــه يريد البقاء 

فيها حتى مماته.
وقال مارادونا: »أنا سعيد بعالقتى 
الجميلة مــع بــى، هــنــاك أحــداث 
رياضية كبيرة تستحق الفخر 
ــداث مفيدة  بــهــا، وهـــى أحــ

للرياضة والسياحة«.
وأضــاف »ال أخفى عليكم أننى مستمر هنا حتى 
آخر أيامى، فقد خسرت جزءاً من عائلتى بعد وفاة 
والــدى ووالــدتــى، وهنا أشعر أنــه المكان الصحيح 
للعيش بطريقة طبيعية حيث أتجول فى الشوارع 
وأعيش أسلوبا عاديا من الحياة«.  وقــال مارادونا 

»أشعر أننى أحد من أهل البالد، وهذا فخر لى«.

!mbc وفاء الكيالنى خارج
انتهى التعاقد بين اإلعالمية وفاء الكيالنى 
وقـــنـــوات mbc بــعــد أن حققت معها أكبر 
نجاحات خــالل برامجها التى عرضت على 

شاشاتها.
وتم تصوير الحلقة األخيرة من برنامجها 
الذى يعرض حالياً »المتاهة«حيث استضافت 

الفنانة إليسا.
وحتى اآلن، لم تقرر وفــاء الكيالنى ما إذا 
 mbc كانت ستجدد تعاقدها مع شبكة قنوات
أم تنوى الرحيل عنها، علًما أن األجـــواء بين 

الطرفين هادئة.

مارادونا يقرر املوت فى دبى

عز

ماردونا

ناجح

األمير سناء

خالد عبدالرحمن

أحمد سعيد
نائب رئيس التحرير

يتقدم بخالص التهانى القلبية
لألستاذة الفاضلة  وفاء عبدالعزيز

مبناسبة ترقية سيادتها إلى درجة مدير 
عام بهيئة النيابة اإلدارية

ويتمنى لسيادتها دوام التوفيق والنجاح
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بادئ ذى بدء أوضح أننى كنت وما أزال من المؤيدين للرئيس عبدالفتاح السيسى، إال أن هذا التأييد ال يمنعنى 
من  توجيه النقد للرئيس نفسه أو لنظامه  طالما رأيت فسادا هنا أو تقصيرًا هناك.. وأنا إذ أقول هذا الكالم 

فإننى ال أود الحصول على مكاسب أو تحقيق  أغراض شخصية من وراء ذلك. 
كما أننا ال أخشى أى شخص أو جهة إليمانى الشديد بالمثل الشعبى المأثور » إمشى عدل يحتار عدوك فيك«.

فى هذا السياق أؤكد أننى أشعر باستياء شديد من  )الهوجة( التى يقودها  بعض – أقول  بعض – الذين 
يتصورون أنهم يملكون صكوك الوطنية ومفاتيح معرفة » بواطن«  كل  شىء  فى مصر رغم أنهم فى الحقيقة ال 

يزيدون عن كونهم )شوية مطبالتية( والدليل أنهم يقبضون ثمن وطنيتهم الزائفة فى عدة أشكال وصور قد 
يأتى أوان الحديث عنها قريبًا. 

محمد طرابيه يكتب:

تفاصيل الصراع بني الرئيس السيسى  واألجهزة العليا فى مصر

ــم تــوجــيــه االتــهــامــات  ــ هـــؤالء املــطــبــاتــيــة دوره
باخليانة والعمالة وتنفيذ أجندات خارجية  لكل 
من يتجرأ ويقوم بتوجيه النقد للرئيس أو للنظام 
احلاكم وتناسى هــؤالء أن الرئيس ليس إال بشر 
عــادى وليس ماكا منزال أو معصوما من اخلطأ، 
ــه واجـــب على كــل انــســان يحب  وتــنــاســوا أيــضــاً أن
تــراب هــذا البلد أن يوجه  اجلهات املسئولة إلى 
التجاوزات ووقائع الفساد بكل أشكاله وألوانه ألن 
هذا هو الطريق الوحيد لإلصاح  وحتقيق النهضة 
املــأمــولــة الــتــى طــاملــا نـــادى بها الرئيس السيسى 
فى تصريحاته وكلماته  وآخرها فى خطابه أمام 

مجلس النواب يوم السبت املاضى.
 وكنت أمتنى من هؤالء )املطباتية( أن يوجهوا 
سهام كلماتهم التى تخرج فى بعض األحيان عن 
ــاقــة  لــلــرد على مــا ينشر فى  ــي ــل حـــدود االدب وال
الصحافة العاملية أو عن طريق الدراسات الصادرة 
عن مراكز بحثية وسياسية لها تأثير كبير على 
دوائــر ومراكز صنع القرار فى العديد من الدول 

وفى مقدمتها الواليات املتحدة األمريكية.
وهنا أؤكــد أننى أحــرص بشكل مستمر على أن 
أكشف عن بعض ما تنشره تلك املــراكــز البحثية 
حتى يكون مبثابة رسالة مباشرة للرئيس واحلكومة 
وكــافــة األجــهــزة املعنية بالدفاع عــن سمعة مصر 

والرد على كل ما من شأنه اإلساءة لبلدنا. 
وأمتنى  أن يكون الرد على ما تصدره تلك املراكز 
من دراسات وأبحاث بالوقائع واملعلومات وليس عن 
طريق رفع الشعارات احلنجورية  التى ال تغنى وال 
تسمن من جوع وال جتدى نفعا فى التعامل مع مثل 

هذه املراكز البحثية واملنظمات الدولية.
فــى هــذا السياق أكــشــف عــن تفاصيل مــا جاء 
ــادرة عــن معهد  ــة أمــريــكــيــة صــ فــى أحـــدث دراســ
واشنطن للدراسات والتى صدرت منذ أيام بعنوان  
»نظام السيسى املتصّدع »  والتى بدأها الباحث 
ــك تــراجــر  ــري ــكــى املـــعـــروف اي والــســيــاســى األمــري
بالتأكيد على أنه خال األسابيع القليلة املاضية، 
كثفت حكومة الرئيس السيسى من حملتها ضد 
املعارضني، واعتقلت أعضاء من منظمات ثورية 

بارزة وصحفيني ناقدين.
وأشــار إلــى اخلطاب الــذى  ألقاه  منذ أسابيع 
قليلة واتهم فيه الرئيس السيسى هــؤالء »الذين 
يدعون إلــى ثــورة جــديــدة« مبحاولة »تخريب هذا 

البلد وتدمير شعبه«.
ــة أن  شعبية الــســيــســى قد  ــدراسـ وكــشــفــت الـ
تــراجــعــت فــى األشــهــر األخــيــرة بسبب االقتصاد 
املــصــرى املــضــطــرب. ويــأتــى ضعف الــرئــيــس من 
داخـــل نظامه، حيث ظــهــرت تــوتــرات جــديــدة فى 
ــرة. وأوضــحــت أن  »قــلــق السيسى  األشــهــر األخــي
يعكس خــوفــه، والـــذى رمبــا ال مفر مــنــه، مــن أن 
يعيد التاريخ نفسه. فقد كــان فى النهاية مديراً 
للمخابرات العسكرية املصرية عندما استجاب 
»املجلس األعلى للقوات املسلحة« النتفاضة يناير 
ــذاك حسنى مــبــارك،  2011 وأســقــط الــرئــيــس آنـ
وكـــان وزيـــراً للدفاع حــني رد اجلــيــش مــرة أخــرى 
على االحتجاجات الواسعة فى  30 يونيو 2013 
عبر اإلطاحة بأول رئيس منتخب فى الباد، زعيم 
»اإلخوان املسلمني« محمد مرسى – وفقا للدراسة 
وليس رأيى الشخصى -. وهذا القرار األخير جعل 
منه عدو الشعب األول بالنسبة لـ »اإلخوان« الذين 

تعهدوا باالنتقام لإلطاحة مبرسى.
 ولكنه فى الوقت نفسه جعل منه بطًا قومياً 
بالنسبة إلـــى عـــدة مــايــني مــن املــصــريــني الــذيــن 
كـــانـــوا يــخــشــون مـــن أن حــكــم »اإلخـــــــوان« يــدفــع 
ــه إلـــى الـــفـــوز فى  ــلـ ــاك، وأوصـ ــهـ مبــصــر إلـــى الـ
االنتخابات الرئاسية التى بالكاد شهدت منافسة 

فى  مايو  2014. 
ولكن حتى أكبر املؤيدين للسيسى يعترفون اآلن 

بأن فترة السعادة املطلقة قد انتهت.
و أعلنت الدراسة أنه مع تباطؤ النمو االقتصادى 
وتراجع احتياطيات العملة وارتفاع التضخم وازدياد 
مــعــدالت البطالة بــني الــشــبــاب، يشعر املصريون 
بــالــوطــأة الــتــى تـــرزح الــبــاد حتتها، وبـــات صوت 
استيائهم يعلو أكثر مــن أى وقــت خــال العامني 

املاضيني. 
ــت احلــاضــر ال يــبــدو أن هناك  ــوق ــى ال لــكــن ف
حماسة شعبية كبيرة النتفاضة أخرى. إذ إن جتربة 
السنوات اخلمس املاضية قــد جعلت الكثير من 
املصريني، ورمبــا غالبيتهم، يفضلون االبتعاد عن 
املخاطر على الصعيد السياسى، كما أن غياب أى 

بديل واضح للسيسى يجعلهم يخشون من أن تؤدى 
انتفاضة أخــرى إلــى زعزعة استقرار الباد إلى 

حد كبير.
 إال أن التوترات اجلديدة الظاهرة داخل نظام 
السيسى قد تؤدى إلى زعزعة االستقرار فى وقت 

ما فى املستقبل. 
فعلى الرغم من أن املحللني كثيراً ما يتحدثون 
عن »الدولة العميقة« فى الباد كما لو كانت عبارة 
عن كيان موحد وقاهر، إال أنها فى الواقع عبارة 
عن حتالف فضفاض ملراكز السلطة يشمل هيئات 
الدولة مثل اجليش واملخابرات والشرطة والسلطة 
القضائية - فضًا عن كيانات غير حكومية مثل 

العشائر القوية فى دلتا النيل، والقبائل فى صعيد 
مصر، ووسائل اإلعام اخلاصة، ومجتمع األعمال. 
وفــى حــني تركز هــذه املــراكــز السلطوية فــى كثير 
من األحيان على املصالح املتنافسة، فإنها تتوحد 
وراء السيسى بعد اإلطاحة مبرسى لسبب رئيسى 
ــوان املسلمني«  واحــد: أنها رأت أن جماعة »اإلخـ

تشكل تهديداً ملصاحلها أيضاً.
بيد أن هذا اخلوف من عودة »اجلماعة« تضاءل 
فــى األشــهــر األخــيــرة. فمع عــشــرات اآلالف من 
أعضائها فى السجن، وقيادتها املنفية التى تنقسم 
ــراجــع عـــدد األعــضــاء  عــلــى نــحــو مــتــزايــد، ومـــع ت
فــى مــصــر املــســتــعــديــن لــلــمــخــاطــرة بحياتهم فى 

ــوان املسلمني«  املــظــاهــرات، لم تعد جماعة »اإلخـ
موجودة ككيان متماسك على أرض الواقع.

ــه الــدراســة  ــي ــى تــصــورى أن مــا أشــــارت ال وفـ
األمريكية صحيح، فالغالبية العظمى من املصريني 
يفضلون  بقاء احلــال على ما هو عليه حاليًا  عن 
القيام بثورة جديدة ألن جتربة الثورتني فى 25 
يناير و30 يونيو جــاءت نتائجهما عكس مــا كان 
يحلم به النسبة األكبر من الشعب فى حتقيق احللم 
األزلى وهو » عيش – حرية – عدالة اجتماعية ».. 
وبدون مبالغة أقول إن الرأى السائد بني الكثيرين 
من أبناء الشعب أن أيام مبارك كانت أفضل حاال 
مما نحن عليه حالياً بل إن البعض – أقول البعض 

ــدأ يــقــول على املـــأ: )فــني أيــامــك يــامــبــارك..  – ب
ياريتها دامت(. 

وفى هذا السياق أقول: أرجو  أن تدرك األجهزة 
العليا فى الدولة أن رفــض  الكثير من املصريني  
القيام بثورة جديدة  يرجع خلوفهم الشديد من 
حدوث انتكاسات سياسية واقتصادية جديدة قد 

ال حتمد عقباها.
 وأرجو أن تتنبه هذه األجهزة العليا إلى أن موجة 
الغاء األخيرة فى أسعار كافة السلع واخلدمات قد 
ساعدت فى التأثير على شعبية الرئيس فى الشارع 
املصرى، وحتى لو كــان هــذا التاثير ضئيًا حتى  
ــوال مؤشر خطر وأرجــو  اآلن إال أنــه فــى كــل األحـ
أال يتناسى اجلميع أن » معظم النار من مستصغر 

الشرر ».
 أعــود مــرة أخــرى للدراسة األمريكية السابق 
اإلشارة اليها، حيث كشفت فى جزء آخر منها  عن 

تدهور عاقات السيسى مع مجتمع األعمال. 
مشيرة إلــى أن رجـــال األعــمــال ال يـــرون بديًا 
للسيسى ألنــهــم يــعــتــقــدون أنـــه حــالــيــاً فــى مركز 

الصدارة.
ومن ناحية أخرى – وفقا للدراسة – تبرز  أيضاً 
عامات على توتر بني السيسى واألجهزة األمنية، 
ففى حني أن أنشطة األجهزة األمنية غير شفافة، 
إال أنها متــارس تأثيراً كبيراً على وسائل اإلعام 
اخلاصة فى الــبــاد، وعلى األرجــح تسمح، إن لم 
تكن تشجع، بالتزايد املفاجئ فى االنتقادات التى 

واجهها السيسى فى األشهر األخيرة.
ــة على مــنــاورات بني  ــك، تبرز أدل إلــى جانب ذل
األجــهــزة األمنية املختلفة التى غالبًا ما تتنافس 
بني بعضها البعض للحصول على األمــوال والنفوذ 
السياسي. ويظهر بعض هذا االحتكاك فى البرملان 

املنتخب حديثاً.
 على سبيل املــثــال، فجأة قــام حــزب »مستقبل 
وطن«، الذى يُعزى جناحه فى االنتخابات األخيرة 
على نطاق واســع إلــى جهاز املخابرات الداخلية، 
وهــو »جــهــاز األمـــن الــوطــنــى«، باالنسحاب فجأة 
الشهر املاضى من الكتلة البرملانية املؤيدة للسيسى. 
وعندما عــاد احلــزب وانــضــم ثانية إلــى الكتلة 
بعد بضعة أيام، أوضح الناطق الرسمى باسمه أن 
احلزب كان يسعى إلى املزيد من النفوذ فى املكتب 
السياسى للكتلة، مما يوحى بأن البرملان اجلديد 
قد يوفر منصة للوساطة فى هذه اخلافات داخل 

النظام.
ــدراســة » إن الــتــوتــرات بــني األجــهــزة  وقــالــت ال
األمنية أكــثــر وضــوحــًا على الشبكات الفضائية 
املــصــريــة، حيث يتم فجأة انــتــقــاد  أجــهــزة  أمنية 

محددة بصراحة تامة«.
 وعلى اجلانب اآلخر أود أن ألفت نظر مؤسسة 
الــرئــاســة وكــذلــك اجلــهــات الــســيــاديــة إلـــى بعض 
اجلزئيات اخلطيرة التى أوردتــهــا هــذه الدراسة 
األمريكية، والتى أرى أنه من الضرورى أن يكون 
الــرد مــن خــال بيان رسمى يصدر عــن مؤسسة 
الرئاسة أو قواتنا املسلحة، حيث زعمت الدراسة 
أن: »التطّور األكثر أهمية هو ما أفاد به املسئولون 
األجانب حول وجــود توترات بني السيسى وبعض 

اجلهات السيادية.
واختتمت الدراسة بالتأكيد على أنه من الصعب 
تقدير مدى عمق هذه االنشقاقات داخل النظام أو 

شدتها. 
إذ إن األعــمــال الداخلية فــى نــظــام السياسى 
بالكاد مرئية للمراقبني اخلارجيني، وحتى أعضاء 
مراكز السلطة األساسية يرون أن الوضع احلالى 

مربك.
 ولكن حتى لو بدا السيسى مهيأ للبقاء فى سدة 
احلكم، لن ينعم بالراحة بسهولة. وقد حذر مقدم 
إحــدى البرامج التليفزيونية من أنــه إذا اشتدت 
املشاكل االقتصادية فى الباد سيتقلص هامش 

اخلطأ املسموح للسيسى بشكل كبير. 
ــقــاط  ــن وفــــى الــنــهــايــة اقــــــول: هــــذه بــعــض ال
واملوضوعات الهامة جدا التى رصدتها وكشفتها 
تلك الــدراســة األمريكية، وأرى  أنــه من اخلطورة 
جتاهل الرد عليها. وأمتنى أن يكون الرد من خال 
بيان رسمى ســواء عن طريق مؤسسة الرئاسة أو 
بعض اجلــهــات العليا فــى الــدولــة.. ألن الصمت 
على مثل هذه االنتقادات واالتهامات يعنى اإلقرار 
بصحتها، وفى رأيى أن تراكم مثل هذه االتهامات 
دون الــرد عليها سيكون له تأثيرات سلبية كبيرة 

على مصر فى احلاضر واملستقبل القريب.

مفاجآت كشفها تقرير أمريكى ومطلوب الرد رسمًيا عليها:

التوترات بني األجهزة أكثر وضوًحا على الفضائيات حيث يتم فجأة انتقاد  أجهزة  أمنية محددة بصراحة تامة 
مناورات بني األجهزة املختلفة بسبب التنافس بني بعضها البعض للحصول على األموال والنفوذ السياسى

أعضاء  فى مراكز السلطة يرون أن الوضع احلالى مربك

1 بعض اجلهات العليا تقوم بتحريض وسائل اإلعالم اخلاصة للهجوم على الرئيس 

احلكومة كثفت  من حملتها ضد املعارضني  واعتقلت أعضاء من منظمات ثورية بارزة وصحفيني 5

تباطؤ النمو االقتصادى وتراجع احتياطيات العملة وارتفاع التضخم وازدياد معدالت البطالة بني الشباب أعاد القلق للمصريني 7

2

أكبر املؤيدين للسيسى يعترفون اآلن بأن فترة السعادة املطلقة قد انتهت 6

حتى لو بدا السيسى مهيأ للبقاء فى سدة احلكم فلن ينعم بالراحة بسهولة  8
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رجل األعمال: عاكف الوحيد القادر على لم شمل اإلخوان ومنعهم من العنف

بن سحيم والشاهني ودياب يستعدون للبورصة فى دبى

مفاجأة.. عدلى منصور 
يعترف: متعاطف مع »أحمد 
دومة« وأمتنى اإلفراج عنه

مفاجأة من العيار الثقيل 
ــادر  ــصــ ــ كـــشـــفـــهـــا أحــــــد امل
القريب الصلة من الرئيس 
ــى مــنــصــور  ــدلـ ــق عـ ــابـ ــسـ الـ
والرئيس احلالى للمحكمة 
الــدســتــوريــة الــعــلــيــا.. حيث 
ــرب  أعـــلـــن أن مــنــصــور أعـ
للكثير من املحيطني به عن 
أنـــه مــتــعــاطــف مـــع الــشــاب 
ــد  ــا »أحــم ــي املـــحـــبـــوس حــال
دومــــــة« وأنـــــه كــــان يتمنى 
االفــراج عنه لكن لم يستطع 
ــهــم فـــى عــــدد من  ألنــــه مــت
الــقــضــايــا الــتــى تنظر أمــام 
الــقــضــاء وحــصــل على عدة 
أحــكــام قضائية جتــعــل من 
الصعب إقــدام الرئيس -أى 

رئيس- عن العفو عنه!
ــرب  ــى مـــنـــصـــور أعــ ــدلـ عـ
ــه حــاول  ــه أنـ ــي لــلــمــقــربــني إل
اإلفــراج عن دومــة لكنه غير 

قانونى ألسباب قضائية.
ــد أن  ــ عـــدلـــى مــنــصــور أك
أحمد دومة يستحق أن ينال 
حــريــة ليحقق بــدايــة األمــل 

لعدد من الشباب.

الرئاسة ترفض اإلفراج عن مهدى عاكف مقابل وقف العنف

لوبي من رجال أْعمال قطريني وكويتيني ومصريني ينافسون فى اإلمارات

عدد من رجال األعمال المصريين، ومنهم 
ــاب ونجله توفيق، وأكمل قرطام،  صــاح دي
واضــطــروا للجوء إلــي أصدقائهم من رجال 
األعمال العرب خاصة القطريين لمشاركتهم 
في أعمالهم ومنهم رجــل األعــمــال القطري 
محمد بــن سحيم، ورجـــال أعــمــال كويتين 

ومنهم عبدالله الشاهين.
ولــكــن لــمــن ال يــعــرف هــنــاك ثــمــة عاقة 
كبرى تربط بين محمد بن سحيم وعبدالله 
الشاهين وهــى: محمد بن سحيم »قطرى« 
وعبدالله الشاهين »كويتى«، وتربطهم عاقة 
عمل كبرى، لكنهما ليسا شركاء، لكنهما هما 
»ديــر وتحت المدير«، المدير هو محمد بن 

سحيم، وتحت المدير هو عبدالله الشاهين، 
ــل األمــيــر تميم  مــحــمــد بــن ســحــيــم هــو رجـ
بــن حمد أمــيــر قــطــر، وعــم زوجــتــه الثانية، 
ولديه رؤوس أمــوال كبيرة، واستطاع تشكيل 
مجموعة من الرجال له يعملون تحت أمره، 
ومنهم عبدالله الشاهين الذى يعمل فى مصر 

بأموال محمد بن سحيم وتميم بن حمد!
بن سحيم وعبدالله الشاهين غزا السوق 
المصرى وشاركا رجــال األعمال المصريين 
ــى قــطــر والــكــويــت  فــى مــشــروعــات كــبــرى ف
ومصر، منها عقارات ومقاوالت ومنتجعات 
ومصانع، ومؤخرا استقر األمر على دخولهما 
فى السوق اإلماراتية وأنشأوا شركة لتداول 
األوراق المالية فى دبــى، فى محاولة منهم 

للمنافسة داخل البورصة اإلماراتية.

ــرى.. قـــام أحـــد رجـــال  ــبـ فـــى مــفــاجــأة كـ
ــروف عــنــه قــربــه مــن مــصــادر  ــع ــال امل األعــم
صنع القرار فى مصر.. باستغال عاقته 
القوية بقيادات املؤسسة العسكرية ورئاسة 
اجلمهورية.. وعــرض فكرة نالت كثيًرا من 
الهجوم.. رجل األعمال املعروف عنه وجوده 
فى ظل نظام حسنى مبارك ونظام اإلخوان 
ومــازال متواجًدا حتى اآلن فى قمة مجتمع 
املــال واألعــمــال واإلعـــام ويعمل فى مجال 

صناعة احلديد.
ــل األعـــمـــال قــد اقــتــرب مــن كل  ــان رجـ كـ
األنــظــمــة خــال الــثــاثــني عــامــا املــاضــيــة.. 
ومــعــروف عنه اشتراكه فى فعاليات كثيرة 

ضمن جميعات املستثمرين!
وخال فترة حكم جماعة اإلخوان استمر 
ــوره عــلــى الــســاحــة  ــى ظــه ــل األعـــمـــال ف رجـ
ــواجــده عــن ذى قــبــل وتــوغــل فى  وانــتــشــر ت
ــه  ــح ذراعــي صــفــوف جــمــاعــة اإلخـــــوان وفــت
لقيادات اإلخــوان وخضع لهم وحضر معهم 
فعالياتهم الكثيرة.. للدرجة التى جعلتهم 

يشاركونه فى بعض مشروعاته.
ــوال عـــام حــكــم اإلخــــوان كـــان ميسك  وطــ
العصا مــن املنتصف حتى قامت ثــورة 30 
يونيو 2013.. ظل أيضا ماسكا العصا من 
املــنــتــصــف.. وفــضــل الصمت على حــوادث 
االرهاب التى تشهدها مصر للنيل من قوات 

اجليش والشرطة.. وتفكيك الدولة.
املــهــم استغل رجــل األعــمــال تــواجــده فى 
فعاليات كثيرة ومــتــعــددة بحكم انضمامه 
جلــمــعــيــات املستثمرين وجــمــعــيــات رجــال 
ــدد من  ــواصــل مـــع عــ ــت األعـــمـــال فـــى أن ي
القيادات العسكرية خــال الفترة من ثورة 

30 يونيو حتى فترة حكم الرئيس عبدالفتاح 
الــســيــســى.. وعــــرض فــكــرة املــصــاحلــة مع 
جماعة اإلخوان وتعهد باجناحها.. والتوسط 
لدى قادة اإلخــوان لوقف العنف والعمليات 
ــة والـــدخـــول فــى صــفــوف الــدولــة  ــي االرهــاب

واالعتراف بشرعية النظام القائم.
وكــان هناك حنكة سياسية فى الــرد على 
رجــل األعمال فقد مت االستماع إلــى وجهة 
نظره كاملة وعرض رؤيته بشكل تام.. حتى 
يتم التوصل إلــى مغزى مــبــادرتــه وأسباب 

عرضها.
لكن رجــل األعــمــال طلب ردا من أعضاء 
ــات التى شكلها الرئيس  جلنة إدارة األزمـ
عبدالفتاح السيسى إلدارة األزمــات الهامة 

واحلــســاســة وتــضــم فــى عفويتها »فــايــزة 
أبوالتجا« مستشارة الرئيس لألمن القومى 
واللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس 
ــاب والـــذيـــن عــرض  ــ ــ ــن واالره ــ لــشــئــون األم
عليهم مبادرته وأصر على طرحها.. وبنفس 
ــر عــلــى احلـــصـــول عــلــى رد  احلـــمـــاس أصــ
ملبادرته.. وكانت املفاجأة حينما قيل لرجل 
األعمال وما الــذى مينع حــدوث ذلــك؟! أبلغ 
اإلخـــوان مبــبــادرتــك هــذه وأوصــيــهــم بوقف 
العمليات االرهــابــيــة وعـــدم تهديد الــدولــة 

املصرية وعدم استهداف اجليش والشرطة!
رجل األعمال.. وقال: إن جماعة اإلخوان 
لهم مطالب عــديــدة لقبول املـــبـــادرة.. كان 
الرد عليه.. كيف تقول إن لإلخوان مطالب 

لقبول املــبــادرة نحن لم نعرض املــبــادرة من 
األساس؟! وكيف تقول إن اإلخوان سيقبلون 
املــبــادرة؟! ألــم تكن أنــت رســوال من اإلخــوان 

ووسيطا لهم لطلب املصاحلة؟!
رد رجــل األعــمــال وقـــال: ال.. أنــا أعــرض 
ــا لست من  املــبــادرة بشخصى فــقــط.. وأنـ
اإلخوان.. وال وسيطا.. وال ناطقا باسمهم.. 
ــه الــتــقــدم  ــى وأريـــــد لـ ــوطــن لــكــنــى مــحــب ل
واالزدهـــار والــرقــى وحتقيق األمــن واألمــان 
واالســتــقــرار.. وفتح مجاالت لاستثمار.. 
ــاذب للسياحة وكــل هذا  وحتقيق مــنــاخ جـ
لـــن يــتــحــقــق إال بــاملــصــاحلــة مـــع اإلخــــوان 
الذين يعتبرون فصيا سياسيا من الشعب 
املصرى.. كان الرد على رجل األعمال هو: 

عليك بإباغ اإلخوان ما تقوله هذا وابلغهم 
أيــضــا بــأال يــتــورطــوا فــى أحـــداث ارهابية 
وعنف وتطرف حتى تعيش مصر واملصريون 

فى أمن وأمان وسكينة!!
فكان رد رجــل األعــمــال: إن اإلخـــوان لم 
يعرضوا املــبــادرة.. وأنــا عرضتها من تلقاء 
نفسى ولـــدى ثقة أن أقـــول إنــه حينما يتم 
االفــراج عن املرشد العام جلماعة اإلخــوان 
السابق محمد مهدى عاكف.. ستهدأ األمور 
ــوان ألن  وستهدأ األجـــواء بني الــدولــة واإلخـ
اإلخوان يعتبرون أن محمد مهدى عاكف هو 
املرشد العام لهم والقادر على توحيدهم ولم 
شملهم.. وإعادتهم إلى عقولهم مرة أخرى.. 

واالبتعاد عن معاداة الدولة.
فى هذه اللحظات أدرك مسئولى الدولة 
أن رجــل األعــمــال جــاء ليزايد على الدولة 
ــه على  ــقــدمي شـــىء ليحصل ب املــصــريــة وت
املقابل.. األقـــدام على طــرح فكرة االفــراج 
عن مرشد اإلخــوان السابق ليتوقف العنف 
واالرهــاب ومعاداة اجليش والشرطة وعدم 
ــهــم.. إذن هـــذه هـــى نــفــس فــكــرة  ــت مــحــارب
االرهــابــى محمد البلتاجى الــتــى كــان قد 
طرحها على منصة اعتصام رابعة العدوية.. 
فكر ارهــابــى ال ينتج عنه إال دمــار للدولة 
ــراب للمجتمع الـــذى سيتم فيه اهــدار  وخـ
ــراج ارهــابــى  ــون.. مــقــابــل اخــ ــان ــق لقيمة ال
متأصل أمضى حياته كلها خلدمة جماعة 

ارهابية ولم يصنع شيئا يخدم به الوطن.
مت رفض فكرة رجل األعمال ومت حتذيره 
من األقــدام على طرحها أو حتى التصريح 
بــهــا مـــرة أخـــرى وعـــدم تسريبها لوسائل 
اإلعــام.. وعــدم ذكر أى أسماء من الدولة 
املــصــريــة.. وعــدم ذكــر أى شــىء يتعلق بها 
حتى ال يتم اتهامه بأنه »متأخون« ويعمل 
لصالح جماعة محظورة قانونا وارهابية 
بحكم قضائى وبحكم الشعب املــصــرى.. 
رجل األعمال امتنع عن احلديث عن مبادرته 
وفــضــل الــصــمــت وحــتــى اآلن ال يــعــتــرف 
باملجازر التى يرتكبها اإلخــوان وامتنع عن 
إدانة اإلخوان فى أى أعمال عنف وإرهاب.. 
وظل يقول للمحيطني به: النظام احلالى لن 

يستمر أكثر من عام فى احلكم!

فضيحة فى وزارة غادة والى

املوظفون املحالون للمعاش منذ عامني لم يحصلوا على مستحقاتهم
وزيــر التضامن االجتماعى الدكتور غــادة والــى أعربت 
عن غضبها من عدم صرف مستحقات العاملني الذين 

يخرجوا للمعاش فى وزارتها.
الوزيرة عملت بأن مستحقات العاملني لم تصرف 
منذ عامني، ولم يتم صرف مستحقات عدد كبير من 

املوظفني الكبار ووكاء الوزارة.
وعلمت الــوزيــرة أيــًضــا أن »آمـــال عبدالوهاب« 
رئيس التأمينات االجتماعية السابقة لم حتصل 
على مستحقاتها املتأخرة رغم أنها خرجت على 
املعاش منذ شهر ونصف، ولم تشتك ولم تتقدم 

بتظلم.
الــوزيــرة استدعت وكيل الـــوزارة املسئول عن 
األمــــوال الــتــى يحصل عليها املــوظــفــون عند 
خروجهم على املــعــاش، الــذى أكــد لها: أن من 
يحدد األســمــاء التى حتصل على املستحقات 

هى جلنة وزارة وليس هو.

بن سحيم

غادة

أكملصالح

ال تتحدث باسمنا.. وعليك نصح الجماعة بمبادرتك
اإلخوان جماعة إرهابية وأنت تكرر ما قاله محمد البلتاجى

الجيش والشرطة سوف يتصدران ألى عنف قادم
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بالل الدوى

إجهاض أحد 
مخططات االغتيال 

بعد إبالغ »حانوتى« 
عن وجود حتركات 
مريبة فى »مقابر 

الكومانولث« القريبة 
من وزارة الدفاع

القبض على شابني 
أعضاء فى »أجناد 
مصر وأنصار بيت 
املقدس« واعترفا 

بالتخطيط لتفجير 
املوكب الرئاسى 

مرتني وفشلوا

اإلرهابيون فشلوا فى استهداف السيسى مرتني بسيارتني مفخختني.. والثالثة حاولوا تفجير وزارة الدفاع مبن فيها

أنصار بيت املقدس حاولوا اغتياله بسيارة مفخخة ثم بحزام ناسف

»3« منها حينما كان وزيًرا للدفاع.. وفى الرابعة اعترف املتهمون بارتكاب الثالث محاوالت السابقة

أسرار »7« محاوالت الغتيال السيسى

يعلم المصريون جميعا »رجاال ونساء.. شيوخا.. 
وصــغــارا.. وعماال وفالحين.. نخبة ومثقفين« أن 
الرئيس عبدالفتاح السيسى مستهدف مــن قبل 
جماعة اإلخــوان وتنظيماتها االرهابية التابعة لها 

والتى تأتمر بأمرها!
ويعلم المصريون أيضا أن الرئيس عبدالفتاح 
السيسى تعرض لمحاوالت اغتيال ولكن الجميع 
ال يعلم تفاصيل أى محاولة من هذه المحاوالت.. 
ــدرك المصريون جيدا أن محاوالت استهداف  وي
ــن تــتــوقــف مــن قــبــل جــمــاعــة اإلخـــوان  الــســيــســى ل
االرهابية وتنظيماتها.. ولهذا فضلنا أن نخوض فى 
الملف الشائك ونرصد »محاوالت اغتيال الرئيس 
الــســيــســى«.. والــتــى تعد بمثابة مــحــاولــة اغتيال 
للسيسى شخصيا وليس اغتياال لرئيس جمهورية 
مصر العربية.. لكنهم ال يريدون السيسى موجودا 

على قيد الحياة!
وقــد بلغ عــدد مــحــاوالت اغتيال السيسى »7« 
مرات منذ ثوارة 30 يونيو 2013 وحتى اآلن.. كان 
خاللها عبدالفتاح السيسى وزيرا للدفاع ثم رئيسا 
للجمهورية.. واآلن سنقوم برصد محاوالت اغتيال 

السيسى وسنذكر بعًضا من تفاصيلها.
المحاولة األولـــى: حينما كــان السيسى وزيــرا 
للدفاع وقبل فض اعتصام رابعة والنهضة.. كانت 
ــوان تدفعهم  ــ ــمــؤشــرات لـــدى جــمــاعــة اإلخـ ــل ال ك
نحو اإلقــامــة فــى رابــعــة وتــأســيــس مجتمع لهم.. 
والــحــصــول عــلــى مــثــل هـــذه األرض والــتــمــدد فى 
المناطق المحيطة ولــم يكن يتوقع أحــد من قادة 
اإلخوان أن الدولة ستقوم بفض اعتصام رابعة بعد 
تأكيدات من السفارة األمريكية لهم أن السلطة 
لن تستطع األقــدام على فض االعتصام.. فى مثل 
هــذه األحـــداث كــان اإلخـــوان يفكرون فــى اغتيال 
وزيــر الدفاع حتى يستكملوا مخطط هــدم الدولة 
ــى مــحــاوالت  وتقسيمها.. فــكــر اإلخــــوان فــى أولـ
اغتيال السيسى.. عن طريق رجالهم فى التنظيمات 
االرهابية الخاضعة لهم.. وكان مخطط استخدام 
السيارات المفخخة فى أثناء سير موكبه.. وهو 
فى طريقة لمكتبه فى وزارة الدفاع.. لكن المحاولة 
فشلت.. بفضل العناية اإللهية.. ولم يتم الكشف 
عن أى تفاصيل أخــرى بها.. اللهم إال العثور على 
سيارة مفخخة فى انتظار موكب السيسى وهو يمر 
على الــســيــارة.. لــم يتوصل أحــد إلــى أى تفاصيل 
أخرى.. وتم التأكيد على أن السيارة ملك لمواطن 
قبطى.. ومبلغ بسرقتها من عام ونصف العام فى 

قسم شرطة الحدائق!
المحاولة الثانية: بعد فض اعتصام رابعة طلب 

السيسى تفويضا مــن الشعب لمحاربة االرهــاب 
والــعــنــف المحتمل.. وطــلــب أيــضــا نـــزول الشعب 
للتعبير عن رغبته فى تأييد السيسى.. وبعدها 
بأيام قليلة ساد العنف البالد وبعد أحداث الحرس 
الجمهورى.. اتسعت دائرة العنف اإلخوانى وشملت 
سيناء والقاهرة والجيزة والدقهلية واالسكندرية 
والشرقية.. والقليوبية.. وتم الكشف عن مخطط 
الغتيال الفريق أول السيسى حينما تم زرع عبوات 
متفجرة فى خط سير موكبه.. لكن فشلت عملية 
التفجير نتيجة خــطــأ فــى الـــدائـــرة الكهربائية 
المتصلة بالقنبلة ســاعــد على عــدم تفجيرها.. 
وأيضا لم يتم التوصل إلى الجناة الحقيقيين لعملية 

االستهداف!!
المحاولة الثالثة: كانت أهدافها هى وزارة الدفاع 
نفسها بما فيها الفريق أول عبدالفتاح السيسى.. 
وتــم التخطيط لها بعناية فقد فــوجــئ عــدد من 
األجهزة األمنية بوجود تحركات مريبة فى مقابر 
تسمى »مقابر الكومانولث« القريبة من مبنى وزارة 

الدفاع.. وحينما تم طلب تحريات المباحث كانت 
المفاجأة المذهلة التى أكدتها األجهزة السيادية 
ذهــب أحــد المقيمين فى المقابر وهــو بالمناسبة 
يعمل »حانوتى« واعترف بوجود تحركات عجيبة 
ومــريــبــة لــعــدد مــن الــشــبــاب الملتحين.. وحينما 
تــم استقصاء األمــر تــم الكشف عــن وجــود سالح 
»RBG«.. مــوجــود بين المقابر ومسلط ناحية 
وزارة الــدفــاع.. وجاهز لالطالق فى اتجاه وزارة 
الدفاع! وللمرة الثالثة لم يتم التوصل إلى المتهمين 

الفعليين.. لخطورة الموقف.
المحاولة الرابعة: بعد تولى الرئيس السيسى 
مقاليد الحكم فى مصر.. كانت تنظيمات االرهاب 
التابعة لجماعة اإلخوان تعمل بكل ما أوتيت به من 
قــوة.. إلشاعة الفوضى فى مصر.. والــصــدام مع 

الجيش والشرطة واستهداف سياراتهم!
وكانت قــوات الشرطة مستعدة للمواجهة ويوما 
بعد يوم يشتد عودها.. وتلقى القبض على عناصر 
متورطة فى أعمال ارهابية بتعليمات إخوانية.. 

مفاجأة: إجهاض محاولة اغتياله فى أمريكا أثناء سير موكبه!

وفجأة القى القبض على عدد من المتورطين فى 
تظاهرات اإلخــوان واعترفوا اعترافات من شأنها 
االبــالغ عن تنظيم اسمه »أنــصــار بيت المقدس« 
وكــانــت هــذه هــى الــمــرة األولـــى الــتــى يتم خاللها 
الــكــشــف عــن هـــذا الــتــنــظــيــم.. وتـــم الــقــبــض على 
عنصرين مــن أعضائه وكــانــت اعترافاتهم بأنهم 
خططوا الغتيال عبدالفتاح السيسى عن طريق 
استهداف موكبه بسيارة مفخخة.. وأرشــدوا أيضا 
عن عناصر إخوانية ارهابية تورطت فى عمليات 
سابقة الغتيال السيسى شخصيا ومهمتهم »رأس 
السيسى« فقط.. وبالفعل تم القاء القبض على 
أخطر اثنين فى تنظيم أنصار بيت المقدس ولم يتم 
اإلعالن عن اسمهما حتى ال يتم إفشاء ما أكداه فى 
التحقيقات عن أسرار تنظيم أنصار بيت المقدس 

وتمويله وأعضائه وتحركاته.. وأهدافهما.
المحاولة الخامسة: كانت اعترافات االثنين من 
عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس بمثابة نقطة 
ضــوء فــى ملف كــافــة مــحــاوالت اغتيال السيسى 

حيث تم تتبع عدد من أعضاء التنظيم االرهابى وتم 
التوصل إلى وجود مخطط آخر يهدف إلى تفجير 
موكب الرئيس السيسى عــن طريق تجهيز أحد 
المنتحرين المنتمين للتنظيم االرهابي.. وبالفعل 
تم القبض عليه أثناء تحركه تجاه الموكب فى شارع 
العروبة.. بعد فشل محاولة تفجير الحزام الناسف 
الذى كان يرتديه رغم جاهزيته للتفجير.. وقبض 
عليه وأرشد عن عدد من أعضاء التنظيم.. وبكافة 
التفاصيل والخطط المريبة المجهزة الغتيال 

الرئيس عبدالفتاح السيسى.
المحاولة السادسة: تم االتفاق على أن تكون كافة 
تحركات الرئيس عبدالفتاح السيسى باستخدام 
الطائرات.. وتقليل نسبة استخدام السيارات فى 
تنقالته.. واالعتماد بنسبة كبيرة على الطيران بعد 
اعترافات االرهابيين بأنهم يستخدمون السيارات 
المفخخة لتفجير موكب الرئيس السيسى.. لذا 
كانت الخطط األمنية تهدف لمجابهة االرهابيين.. 
ــك تعرض  ــم تغيير الخطط بأكملها.. ومــع ذل وت
الرئيس لمحاولة اغتيال فــى الــواليــات المتحدة 
األمريكة أثناء سير موكبه لكن الحراسة الخاصة 

تصدت لكافة المحاوالت هناك.
المحاولة السابعة: فى الفترة األخيرة تم تغيير 
طاقم الــحــراســات الخاصة بالرئيس عبدالفتاح 
السيسى واســتــقــدام عناصر حــراســة جــديــدة من 
المنتمين لقوات الصاعقة وخاصة الفرقة الـ»777« 
والعمليات الخاصة والمدربين على أعلى مستوى 
بدنى وتقنى وفنى.. ليس لسبب تعرض السيسى 
لــحــادث اغتيال لكن بطلب مــن األجــهــزة األمنية 
والــحــرس الــجــمــهــورى الـــذى فــضــل تغيير أطقم 
ــة وبعد  الــحــراســة الخاصة بالرئيس بصفة دوريـ
تأكيدات من جهاز الشرطة أنه تم احباط محاولة 
اغتيال الرئيس السيسى قبل البدء فى تنفيذها 
عن طريق عناصر جديدة غير معروفة لألمن من 
تنظيم »أجناد مصر« والــذى يتبع جماعة اإلخــوان 
االرهابية ويهدف لتتبع خط سيره عند خروجه من 

قصر الرئاسة.
إلى هنا.. تم استهداف السيسى بشخصه »7« 
مــرات متتالية.. لذلك تعرف كافة أجــهــزة األمــن 
المصرية أن السيسى مستهدف والبــد من تأمينه 
وتأمين موكبه بكل قــوة.. بحيث إنه ال يتم التهاون 
فى أى تأمين لجوالته أو لقاءاته.. ويقوم الحرس 
الجمهورى باستخدام السيارات المصفحة إضافة 
إلى الطائرات وأجهزة التشويش على االتصاالت 

السلكية والالسلكية.
البعض يقول إن »السيسى مستهدف من أجهزة 
أمنية دولية.. لكن الحقيقة أن السيسى مستهدف 
من جماعات ارهابية إخوانية ســواء كانت أنصار 

بيت المقدس أو أجناد مصر.

مستمر فى حملة »أخالقنا« ولم يستبعد منها حتى اآلن

أسرار عودة »عمرو خالد« لتسميم املجتمع املصرى
جدل شديد حول عضوية الدكتور عمرو خالد 
الداعية الشهير فى حملة »أخالقنا« بل قيادته 
لها.. خاصة بعد محاولة مرارا وتكرارا العودة مرة 

أخرى للحياة السياسية لكنه فشل.
إذن مـــا هـــى األســـبـــاب الــتــى جــعــلــتــه يـــشـــارك فى 

حملة »أخالقنا«؟!
حينما أدرك الــدكــتــور عــمــرو خــالــد أنـــه يتم 
التضييق عليه فــى وســائــل اإلعـــالم وهــنــاك عدم 
رغبة من المصريين فى االستماع إليه على اعتبار 
أنه إخوانى متأخون يعمل لصالح اإلخــوان وينفذ 
أجــنــدة اإلخـــوان. ذهــب إلــى الدكتور على جمعة 
مفتى الجمهورية السابق فى منزله وحصل منه 
على موعد للقاء وعرض خالل اللقاء بعد موافقة 
»على جمعة« على فكرة عودته مرة أخرى للمشهد 
المصرى.. وعــدم الحديث عن اإلخــوان.. ووعده 
بعدم الحديث عن فض اعتصام رابعة والنهضة.. 
واختتم عمرو خالد لــقــاءه مــع على جمعة وقــدم 
اعـــتـــذارا رســمــيــا عــمــا بـــدر مــنــه فــى حــق الــدولــة 
المصرية وعدم فهمه لمجريات األمور.. وتحامله 

على الــدولــة المصرية مقابل مناصرته لجماعة 
اإلخوان االرهابية.. وقدم اعتذارا رسميا للدكتور 
على جمعة وقررا معا البدء فى فتح صفحة جديدة 
مــع الـــرأى الــعــام الــمــصــرى.. واإلعـــالن عــن حملة 

جديدة تكون عودة جديدة للدكتور عمرو خالد!
وبعد أن انقلبت الدنيا ولم تقعد على الحملة.. 

وهاجمها الجميع باستثناء المنتفعين منها.. بدأت 
الحملة بمشاركة قنوات فضائية خاصة مقربة من 

الدكتور على جمعة.
لكن فى نفس الوقت تم تسريب معلومات سرية 
حول حقيقة انتماء عمرو خالد لإلخوان.. وكانت 
ــدأت فــى التصدى لــعــودتــه.. كما  حمالت ضــده ب

ذهب ملنزل د.على جمعة 
مفتى اجلمهورية السابق 

وقدم اعتذاًرا له
تــم تسريب معلومات أخــرى عــن وجــود عالقات 
تربطه بعدد من االرهابيين المطلوبين لدى جهات 
التحقيق المصرية ومنهم عدد من منفذى حادث 
اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام.. 
وقــدرتــه على تجنيد عناصر كثيرة مــن الشباب 
لصالح جماعة اإلخــوان.. ومنهم المتهم باغتيال 

النائب العام وهو »تامر أحمد عصمت العزيزى« 
الــذى دخل اإلخــوان على يد الدكتور عمرو خالد 
والدكتور وجدى غنيم.. وتعرف عليهما فى بعض 
مساجد الــدقــى ومصر الــجــديــدة.. وتــم تجنيده 
من أجل االنخراط فى اإلخــوان واالنضمام لها.. 
وكــانــت النتيجة أن تــورط المتهم فــى االنضمام 
لمجموعات مسلحة شكلتها اإلخـــوان لالنتقام 
من الجيش والشرطة والقضاء بعد أن أصبح من 
مريدى الشيخ حازم صالح أبو إسماعيل.. وتورط 

فى عملية إرهابية.
كانت الحمالت الموجهة ضد عمرو خالد من 
شقين.. الشقة األول: رفض عودته للمشهد مرة 
أخرى على اعتبار أنه ذراع لإلخوان وداعم لهم.. 
ــوان لجلب  والــشــق الــثــانــى: إبـــراز دوره فــى اإلخــ

الشباب لالنخراط فى صفوفهم ومعاداة الدولة.
الغريب بالذكر أن عمروخالد لم يتم استبعاده 
ــالل الــفــتــرة  مــن حــمــلــة »أخــالقــنــا« كــمــا نــشــر خـ
الماضية.. وتؤكد مصادرنا المطلعة أنــه اليــزال 

مستمرا فى القيام بدوره داخل الحملة حتى اآلن.

انفراد

عمرو
جمعة

السيسى
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حكايات
وأسرار

النمنم يحل أزمة 
الثقافة على أنغام 

الطبل واملزمار.. وبدر 
يتجاهل كارثة قطار 

بنى سويف بالسفر إلى 
حكومة شريف إسماعيل تنشط السياحة بالعرى واخلالعة وعرض أزياء مستفز الغردقة لالستجمام 

تورط أحمد زكى بدر فى مخالفات مالية وإدارية
« تكشف باملستندات «

“حكومتنا هايصة وشعبها اليــص” شعار ومقولة تنطبق على 
حــال حكومة شــريــف الــرشــيــدة الــتــى راح مسئولوها يسهرون 
ــوارث الــبــاد التى  ويقيمون الليالى املــاح بعيًدا عــن أزمـــات وكـ
تتعقد يوما بعد اآلخر، وبدال من تعقد احلكومة جلساته الطارئة 
واملتعاقبة حلل االزمــات والــكــوارث التى تنهال وتنصب ليل نهار 
على رؤوس املواطنني جلأ إلى كثير من الــوزراء إلى حيلة الهروب 
من هذه املسئولية وحتت شعارات خداعة، ففى اليوم الذى شهد 
فيه يــوم اخلميس كــارثــة قطار بنى سويف كــان هــو نفس اليوم 
الــذى شهد حفا ضخما بأحد فنادق العاصمة شمل كل انــواع 
االســتــفــزازات مــن عــرى وخــاعــة ورقــصــات ماجنة وطبل وزمــر 
وعرض ازيــاء لكل انــواع املاس مبا فيها املابس الداخلية حتت 
سمع وبصر وحضور فعا من كبار رجال الدولة والذين اجتمعوا 
على منضدة بحجة تشجيع السياحة،فظهر حلمى النمنم وزير 
الثقافة مندمجا وبجواره اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء 
وهشام زعــزوع وزيــر السياحة ورجــل االعمال احمد أبو هشيمة 
وهانى عزيز، ليحتضنوا املهرجان الذى حرص على حضوره عدد 
كبير من الفنانني وجنــوم الطرب وفــى مقدمتهم صفية العمرى 
ومدحت صالح وجنوى فؤاد وداليا البحيرى والراقصة صافيناز 
التى حرصت على احلضور بساقها املكسورة واعلنت انها لوال 
هذا الكسر ألشعلت احلفل برقصة ساخنة فى حب مصر، وكان 
بجوارها الراقصة جنوى فؤاد وكارول سماحة، كما لم يخلو احلفل 
من املطرب االماراتى عبد اهلل باخلير الذى لم ميل من الرقص 

على املسرح بعصاته الشهيرة.
وحتى يكتمل سناريو التجاهل والا مباالة لوزراء حكومة شريف 
قام الدكتور احمد زكى بدر وزير التنمية املحلية بتصرف غريب 
حيث سافر إلــى الغردقة لاستجمام فى نفس يــوم كارثة قطار 
بنى سويف متجاها تعليمات رئيس اجلمهورية مبتابعة احلدث 
والسفر إلــى املحافظة املنكوبة والــوقــوف على أسباب احلــادث 
وتهدئة املضارين وتلبية رغبات األهالى، األمر الذى أثار سخط 
وغضب القيادة السياسية، ووبخت الــوزيــر على تصرفه فقرر 

العودة مساء اليوم والغاء حجز املبيت بأحد الفنادق.

جلنة فض املنازعات 
تلغى قرار بدر بنقل 
قيادات من األمانة 
العامة إلى دواوين 

املحافظات وتوصى 
بإعادتهم لعملهم 

وصرف رواتبهم 

كتب- ماهر عبده:

فضيحة بجالجل 

حصلت » صــوت املــايــني » على مستندات تؤكد 
تــورط الدكتور احمد زكى بدر وزيــر التنمية املحلية 
فى مخالفات مالية وإدارية يعاقب عليها القانون 

وحتمله املسئولية أمام النيابة اإلدارية.
حــيــث كــشــف خــطــاب رســمــى من 
ــانـــة الــعــمــة لـــــإدارة املحلية  االمـ
ــوزارة التنمية املحلية عن قرار  ب
بـــدر بنقل املــهــنــدس طــه سيد 
عبدالوهاب مــن األمــانــة إلى 
ــوان عــام محافظة اجليزة  دي
على الــرغــم مــن أن الــلــواء 
ــر التنمية  عــادل لبيب وزي
ــان قد  املحلية الــســابــق ك
قــرر نقل املــذكــور لعمله 
باألمانة وحتــويــل ندبه 
إلى نقل نهائى بعد أن 
قضى فى وظيفته 13 
عاما لم يرتكب فيها 
املــــذكــــور مــخــالــفــة 
واحــــــدة وذلـــــك فى 
1سبتمبر 2015 وقبل 
خــــروج الـــوزيـــر من 

الـــوزارة بـــ18 يوما، إال أن سياسة التصفية ولقضاء 
على رجــال العهد السابق التى اتبتعها األمــني العام 
احلالى الــلــواء احمد عبد املنعم جعلته يصدر قرار 
نقل »طه« مبوافقة الوزير بدون أدنى جرمية يرتكبها 
املذكور، باملخالفة للقانون والدستور الذى نص على 
عــدم أحقية وعــدم اختصاص وزيــر التنمية املحلية 
بإصدار اى قرارات بنقل موظفى الدرجة العليا ابتداء 
مــن درجــة مدير عــام إلــى أى جهة اخــرى بعيدا عن 
عملهم االصــل وان هذه سلطة من اختصاص رئيس 
اجلمهورية، ورئيس الوزراء بالتفويض وال يحق لرئيس 
ــوزراء تفويض الوزير باصدار هذا القرار طبقا ملا  ال
ورد فى اجلريدة الرسمية فى املــادة رقم 147 لسنة 
2015 والــتــى نصت على ان رئــيــس اجلمهورية هو 
املختص مباشرة الوظائف العليا ووظائف املستويني 

املدير العام واألول.
فى الوقت الذى اكدت فيه املصدر أن القانون نص 
على عــدم جــواز نقل العامل بــدرجــة مدير عــام وما 
يليها إلى جهة عمل اخرى إال بعد موافقة إدارة املوراد 
البشرية باجلهتني املنقول منها واملنقول اليها، أو 

بطلب شخصى من املوظف نفسه.
وكــشــفــت مــصــادر مطلعة لـــ«صــوت املــايــني« أن 
اللجنة القضائية لفض املــنــازعــات بـــوزارة التنمية 
املحلية أوصت فى جلستها التى انعقدت فى 26 يناير 
املاضى بإلغاء قــرار وزيــر التنمية املحلية بنقل أحد 

املديرين العموم من االمــانــة العامة لـــإدارة املحلية 
إلى ديوان عام محافظة اجليزة، لعدم صحته قانونيا 
ــا بإلغاء القرار رقم 358 لسنة 2105 الصادر  وإداري
بتاريخ 15نوفمبر واملذيل بتوقيع الدكتور أحمد زكى 
بدر بنقل املهندس طه سيد أحمد عبد الوهاب وهو 
من العاملني باالمانة العامة لــإدارة املحلية بوظيفة 
كبير إخصائيني بدرجة مدير عام للعمل بديوان عام 

محافظة اجليزة.
وأضافت املصادر أن اللجنة أوصت بضرروة عودة 
املوظف إلى عمله كمهندس كبير إخصائيني بديوان 
عــام األمــانــة العامة لـــإدارة املحلية، وضــروة صرف 
راتبه عن أشهر نوفمبر وديسمبر ويناير من موازنة 

االمانة العامة لإدارة املحلية.
وقــالــت مــصــادر قانونية إن هــذه التوصية تنطبق 
مببدأ »املثل« القانون والذس تستند اليه املحاكم فى 
مثل هذه القضايا على كل العاملني الذى قرر الوزير 
نقلهم ويبلغ عددهم 19 موظفا من االمانة العامة إلى 

دواوين املحافظات. 
ــب اآلخـــر فــجــرت محافظة الــقــاهــرة  عــلــى اجلــان
مفاجأة عندما ارسلت خطابا إلى وزارة التنمية املحلية 
تطالبه بصرف روابت ثاثة عاملني قرر الوزير نقلهم 
ــوارد البشرية  إلــى املحافظة،بدون موافقة جلنة املـ
مبحافظة اجليزة ولذلك خلت ميزانية املحافظة من 

رصد روابت لهؤالء املوظفني.

اعــتــرافــات املتهمني فــى قضية أجــنــاد مصر، 
وقضية أنصار بيت املقدس ساعدت فى التوصل 
إلــى معلومات مهمة عن تــورط عــدد من رجال 
األعمال اإلخــوان املنتمني للتنظيم اإلرهابى من 
أصــحــاب ساسل املــحــات التجارية الشعبية 
ــل أعـــمـــال آخـــر مـــن أصــحــاب  الــشــهــيــرة، ورجــ
املوالت التجارية الشهيرة وهما من كبار ممولى 
اإلخوان وتنظيماتهم املتطرفة ومتويل عملياتهم 

اإلرهابية.

ــه سيتم اســتــدعــاء رجلى  هــذا ومــن املــؤكــد أن
األعمال »اإلخــوان« خال األيــام املقبلة، إضافة 
ــاء رجـــل األعــمــال  ــن إلـــى اســتــدعــاء اثــنــني مــن أب
صــاحــب سلسلة املــحــات الــتــجــاريــة الشهيرة 

املتواجدة فى االسكندرية والقاهرة.
أحد هؤالء املستثمرين الكبار كانت له فضائح 
جنسية مذهلة خــال العشر سنوات السابقة، 
ــورط فـــى عـــاقـــات زواج كــثــيــرة مـــن بــنــات  ــ وتـ

صغيرات.

بتهمة متويل تنظيمات متطرفة وتورط جنليهما فى النشاط اإلرهابى

قريًبا: استدعاء اثنني من كبار 
ممولى اإلخوان للنيابة

السيسى يرفض قبول 
استقالة وزير الكهرباء

وزيــر الكهرباء الدكتور محمد شاكر خالل األسبوع املاضى 
التقى الرئيس عبدالفتاح السيسى وعرض خالل اللقاء جهود 
وزارة الكهرباء خــالل العام ونصف العام املاضى لكنه عرض 
أيًضا تقدمي استقالته نظرا حلجم الضغوط التى يتعرض لها 
فى العمل والتى سببت له متاعب صحية كثيرة، اضطرته إلى 
استدعاء األطباء ملرات عديدة، الدكتور محمد شاكر عرض 
على الرئيس السيسى فى محور حديثه معه تفاصيل امللف 

النووى بالضبعة.
وعــرض على الرئيس تقدمي استقالته من الـــوزارة والتفرغ 

أْلعماله اخلاصة وشركته التى يديرها »جنله«.
الرئيس السيسى رفض قبول استقالة الدكتور محمد شاكر، 
وطالبه بعدم ذكــر أى شــىء عنها، وطالبه باالستمرار فى 
منصبه، وتكليف املهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء 
مبهام إضافية، وحتمل جزء من املسئولية امللقاة على الوزير 

محمد شاكر.

محمد شاكر عرض استقالته 
والتفرغ لشركته اخلاصة 

التى يديرها »جنله«

بدر

شاكر



 وثائق تكشف توغل اإلخوان فى 11 وزارة  وقاموا بتسريب معلومات حساسة ملكتب اإلرشاد

الرقابة اإلدارية: هؤالء األشخاص يسعون الفتعال املشاكل ووقف العمل وتعطيل عجلة اإلنتاج

زيادة أسعار البنزين 4 أضعاف قيمتها فى 2018 

خفض فاتورة دعم الطاقة من %6.6 إلى %3.3 فى 2016 كتب - ماهر عبده:

تغليب مصالح 
رجال األعمال 

ورأس املال 
على حساب 

الفقراء بحجة 
جذب املزيد من 

االستثمارات 

فى
الممنوع حصلت » صــوت الماليين « على صــورة 

ضوئية من المذكرة الرسمية للبنك الدولى 
التى أرسلها للحكومة المصرية األسبوع 
ــع فــى مــحــتــواهــا شــروطــا  ــمــاضــى، ووضــ ال
مجحفة وقاسية من أجل السماح باستئناف 
ــروض فى  ــ ــدة قـ ــى عــ مــصــر الــحــصــول عــل
المستقبل، وتــبــدأ بالحصول على قرض 
قيمته 3 مليارات دوالر، لتمويل الموازنة 
العامة للعام المالى 2016 -2017 الذى يبدأ 

فى أول شهر يوليو المقبل.
ــا بــالــغــة  ــروطــ ــت الـــمـــذكـــرة شــ ــن ــضــم وت
فــى الــقــســوة مــن شــأنــهــا اســتــنــزاف جيوب 
ــؤدى الــى زيـــادة الفقر  المصريين، مــا قــد ي
والبطالة واألعــبــاء المعيشية عليهم، وفى 
مقدمة هذه الشروط تقليص أعداد الجهاز 
االدارى للدولة لتؤكد ما انفردت به »صوت 
الماليين« فى العدد الصادر بتاريخ 2 فبراير 
الجارى بعنوان “صــوت الماليين” »تكشف 
أخــطــر خــطــة حكومية لتصفية العاملين 
بالجهاز اإلدارى للدولة “ حيث جاءت هذه 
التعليمات لتنفيذ رغــبــات البنك الــدولــى 
لتقليل االنــفــاق الحكومى على المرتبات، 
وذلــك بطرد 2 مليون و300 آلف عامل من 
اجمالى7 ماليين موظف يعملون فى الجهاز 
اإلدارى للدولة، حيث سيتم تنفيذ الخطة 
تدريجيا وتحت ستار االتفاقيات الدولية 
الموقعة فــى العقود السابقة ومــع احــدى 
الدول االوربية البعاد الشبهات وخداع خبراء 
السياسة الدولية، وستبدأ الخطة فى العام 
المالى المقبل باالستغناء عــن 600 الف 
موظف تحت دعــوى ادمــانــهــم للمخدرات، 
مستغلين ان كثيرا من العاملين فى الجهاز 
ــة قــد تكون  االدارى للدولة يتعاطون ادويـ
ــداول “أ” و”ب” مــخــدرات  مــدرجــة على جـ
الصابتهم بــأمــراض مزمنة مثل “سرطان 
الـــدم” وفــيــروس “ســى” الوبائي “وســرطــان 

الثدى” للسيدات.
وتضمنت الــمــذكــرة اســتــهــداف تخفيض 
عجز الــمــوازنــة بنسبة تــتــراوح بين 3 و4% 
خالل األربــع سنوات المقبلة، وأوضحت أن 
المدى الزمنى لبرنامج اإلصالح االقتصادى 
يمتد مــن 2014 حــتــى 2018، فــضــال عن 
مطالبة الحكومة المصرية بضبط أوضاع 
ــة وضـــمـــان توفير  ــدول ــل ــعــامــة ل الــمــالــيــة ال
طاقة مستدامة وتحسين بيئة االستثمار 
ــرادات ضريبة الدخل  واستهداف زيــادة إيـ

ــات والــمــبــيــعــات عــلــى السلع  ــشــرك عــلــى ال
والــخــدمــات مــن 5.4% مــن الناتج المحلى 
اإلجــمــالــى الــعــام الــمــاضــى إلــى 6.7% فى 
2018 وخفض نسبة فاتورة أجــور موظفى 
الحكومة من 8.2 % فى 2015 إلــى %7.5 
مــن الــنــاتــج المحلى اإلجــمــالــى فــى 2018 
وضــــــرورة نــشــر اســتــراتــيــجــيــة الــحــكــومــة 
المتوسطة األجــل فى إدارة الدين سنويا، 
باإلضافة إلى المراجعة والتدقيق الداخلى 
ألداء كــافــة الــقــطــاعــات والــهــيــئــات التابعة 
ــة مراجعى  ــع ــوزارة الــمــالــيــة مــن قــبــل أرب ــ لـ

حسابات على األقل.
 والتشديد على خفض فاتورة دعم الطاقة 
من 6.6% من الناتج المحلى اإلجمالى فى 
2014 إلى 3.3% فى 2016 على أن تنخفض 
تدريجيا بحلول 2018، مما ســيــؤدى الى 
ارتفاع االسعار 4 اضعاف ما عليه اآلن بعد 
عامين، حيث ستتم زيـــادة اســعــار البنزين 
والسوالر وباقى انواع الوقود المستهلك مما 

سيؤدى الى تضخم االسعار بشكل مخيف.
كما طالب البنك بخفض الحصة السوقية 
لشركات الطاقة القابضة الحكومية من %92 
العام الماضى إلى 85% بحلول 2018.ودعم 
ومساندة رجــال االعــمــال فــى مشروعاتهم 
االستثمارية، ومنحهم التراخيص الالزمة 
بــاقــل تكلفة واالنــحــيــاز لهم ضــد العمال، 
بدعوى تشجيع االستثمار وجلب المزيد من 
العمالت الصعبة مما سينعش الوق المصرى 

وورق البنكنوت، حسب زعمهم.
واشترطت مــذكــرة البنك الــدولــى أيضا 
زيــادة متوسط تعريفة الكهرباء على جميع 
فئات المستهلكين من 0.226 جنيه لكل 
كيلو وات فى عام 2014 ليرتفع إلى 0.451 
جنيه لكل كيلو وات بالساعة بحلول عام 
ــرورة تفعيل قانون  ــى ضـ 2018 مشيرة ال
الكهرباء والطاقة القائم على قواعد السوق 
بحلول عام 2018 فضال عن تحويل عجز 
الطاقة الكهربائية بنحو 5540 ميجاوات 

فــى الــعــام المالى 2015 إلــى فائض قــدره 
1000 ميجاوات بحلول عــام 2018. كما 
تشمل االشترطات زيــادة مشاركة القطاع 
الخاص فى مشروعات الطاقة المتجددة 
لترتفع حصتهم مــن صفر بأكتوبر العام 

الماضى إلى 1500 ميجاوات نهاية 2018.
وزاد تعنت البنك الــدولــى فــى شروطه 
القاسية حيث شدد على الحكومة المصرية 
لــتــكــريــس مــبــدأ الــجــبــايــة، بــفــرض قــانــون 
ضريبة القيمة المضافة، الــذى يستهدف 
الــتــوســع فــى الــقــاعــدة الضريبية وتعزيز 
نظام ضريبى أكثر عــدال وإنصافا يبتعد 
عن التشوهات الموجودة فى نظام ضريبة 
السلع والخدمات الحالى مع استثناء السلع 

المتعلقة بمحدودى الدخل.
ــذى سيتم وقــف خــط سير  فــى الــوقــت ال
زيادة األجور وتجميدها عند حد معين فى 
المستقبل، خاصة بعد الــزيــادات الكبيرة 
التى طرأت على هيكل األجور بعد ثورة 25 

يناير.
المثير أن مصادر حكومية مطلعة أكدت 
أن الحكومة المصرية أبدت موافقتها على 
ــروط الــبــنــك الـــدولـــى، بــل قامت  جميع شـ
بوضع خطة استراتيجية لتطبيق الشروط 
حرفيا كما وردت فى المخاطبات الرسمية 
حتى تستطيع أن تحصل على الــقــروض 
المطلوبة حاليا وفى المستقبل من البنك 

الدولى.
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الرقابة اإلدارية تمنع 162  إخوانًيا من تولى مناصب مهمة فى الجهاز اإلدارى للدولة

الحكومة توافق على خطة البنك 
الدولى إلذالل المصريين

أكــدت هيئة الرقابة اإلداريـــة بمصر 
والمسئولة عــن مكافحة الــفــســاد فى 
الجهاز اإلدارى للدولة أنها اكتشفت 
ــقــدم 162 عــنــصــًرا إخـــوانـــيـــًا لشغل  ت
ــف قــيــاديــة فــى الــجــهــاز اإلدارى  وظــائ
لــلــدولــة عــبــر نــظــام الــمــســابــقــات، وتــم 
إبــداء الــرأى واستبعادهم من تولى هذه 
الوظائف لما يمثلونه من خطورة على 

األمـــن وإدارة العمل الحكومى ومنهم 
ــوان أعــضــاء فى  عــدد مــن ســيــدات اإلخـ

تنظيم األخوات.
ــة فــى تقرير  ــ ــرت الــرقــابــة اإلداري وذكـ
ــاصــر اإلخــوانــيــة  ــن ــع ــعــض ال ــا أن ب ــه ل
المستبعدين أيـــدوا الرغبة  فــى كتابة 
قرارات رسمية بالتخلى واالنشقاق عن 
جماعة اإلخوان للفوز بالوظائف وتوثيق 
ــرارات فى الشهر العقارى إال  تلك اإلقـ
أن هـــذه الــمــحــاوالت تــم رفــضــهــا حتى 
يتم تطهير الجهاز اإلدارى للدولة من 

الخاليا اإلخوانية النائمة.
وأوضحت الرقابة اإلداريــة فى تقرير 
لها أن بعض الــوثــائــق اإلخــوانــيــة التى 
تم كشفها والعثور عليها أظهرت توغل 
عــنــاصــر اإلخـــــوان فـــى 11 وزارة من 
بين 26 وزارة وأن العناصر اإلخوانية 
فـــى هـــذه الـــــــوزارات قـــامـــوا بتسريب 
معلومات لمكتب اإلرشــاد قبل ثــورة 30 
يونيو وحــشــدوا بعض الموظفين من 
المرؤوسين لهم لالعتصام فــى رابعة 

والنهضة.

وأشار التقرير إلى أن جماعة اإلخوان 
خالل وجودها فى الحكم بسطت حماية 
إداريــة على جميع موظفى اإلخــوان فى 
الجهاز اإلدارى للدولة وصدرت قرارات 
انتداب لعدد منهم للعمل والتواجد داخل 
مقار حــزب الحرية والعدالة اإلخوانى 
بــالــمــخــالــفــة لــقــوانــيــن الــعــمــل وصــرف 
مكافآت مالية لهؤالء العناصر الوظيفية 
ومحاولة السيطرة على إدارات شئون 
العاملين للحصول على قاعدة البيانات 

وتقديمها لمكتب إرشاد اإلخوان.

خفض 
فاتورة أجور 

موظفى 
احلكومة إلى 

7.5% من 
الناجت املحلى

 التحريات أثبتت أنهم  
يشكلون خطورة على 

األمن وإدارة العمل 
احلكومى ومنهم عدد 

من سيدات اإلخوان 
أعضاء فى تنظيم 

األخوات

باملستندات: 

مفاجأة:

« حول خطة طرد املوظفني   تأكيدًا النفراد »

رفع أسعار
 الكهرباء على 

جميع الشرائح 

فرض 
ضرائب جديدة
 على محدودى الدخل

22 قيادة إخوانية يحتلون مراكز حساسة فى شركات كبرى تابعة للقطاع العام 

أكد أحدث تقرير لهيئة الرقابة اإلداريــة فى 
مصر حــول نــشــاط الخاليا النائمة لجماعة 
ــة فــى عـــدد مــن الــشــركــات  ــي اإلخــــوان اإلرهــاب
الــكــبــرى المملوكة خــاصــة فــى قــطــاع الــغــزل 
والــنــســيــج، وجـــود 22 قــيــادة إخــوانــيــة يتولون 
مواقع قيادية فى هذا القطاع ويسعون الفتعال 
ــاإلضــراب ووقــف  المشاكل وتهديد العمال ب
العمل وتعطيل عجلة اإلنتاج مما يتطلب نقل 
هــؤالء الــقــيــادات لمواقع أخــرى لصالح إدارة 

النشاط االقتصادى بالقطاع.

وذكر التقرير الذى تسلمه مؤخراً المهندس 
شــريــف اســمــاعــيــل رئــيــس الـــــوزراء فــى إطــار 
خطة الحكومة لمحاصرة الخاليا النائمة فى 
القطاع الحكومى أن بعض هــؤالء القيادات 
اإلخــوانــيــة يتعمد الــصــدام مــع العمال ووقــف 
صرف الحوافز المالية لهم لتحريض العمال 
ضد الدولة وادعــاء أن الشركات خاسرة ولم 
تحقق أربــاحــًا على غير الحقيقة، بناء على 
مخططات وتعليمات من قيادات اإلخوان داخل 

السجون.

وقد أعلن أشرف سالمان وزير االستثمار أن 
القيادات اإلخوانية عطلت تنفيذ خطط تطوير 
قطاع النسيج مــن خــالل الحصول على منح 
ــى، وأرســلــوا تقارير  مالية من االتــحــاد األوروبـ
لمكتب االتحاد األوروبى بالقاهرة يحذرون من 
ــى  دعــم هــذا القطاع مما دفــع االتــحــاد األوروب
إلى مراجعة خطط المنح المقررة لدعم قطاع 

الغزل والنسيج.
ــوزيـــر إنـــه تـــم إقـــالـــة 10 مـــن رؤســـاء  ــال الـ ــ وق
الشركات، ونقل 6 إلى جهات عمل أخرى فى إطار 

خطط تطهير الشركات من الخاليا اإلخوانية، 
وتــقــرر االستناد إلــى تحريات أجهزة 

ــدور أى قــرار  ــن قــبــل صـ األمـ
بتعيين قيادة عليا فى إدارة 

هــذه الــشــركــات إلفشال 
ــط جـــمـــاعـــة  ــطــ ــخــ ــ م
ــرب  ــضـ اإلخــــــــــــوان بـ
ــتـــصـــاد الــقــومــى  االقـ
والصناعات الوطنية 

االستراتيجية.

إسماعيل

صورة ملا نشرناه 
فى العدد 

املاضى

خالدعبدالرحمن
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ملف
خاص

خفايا الصراع القادم بني احلكومة ومجلس النواب بعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد بيان  شريف إسماعيل
 استكماال مللف الصراعات املتوقعة بني مجلس النواب اجلديد من ناحية وبني احلكومة 

احلالية ورئاسة اجلمهورية من ناحية أخرى، وقبله ملف احتماالت تعديل الدستور لتوسيع 
سلطات الرئيس مقابل تقليص صالحيات البرملان، وكالهما مت فتحه على صفحات«صوت 

املاليني« فى األعداد السابقة، وقد رأينا أنه من الضرورى فتح ملف جديد فى هذا التوقيت،  
تطرح من خالله تساؤالت متشعبة حول مستقبل العالقة بني السلطتني التنفيذية 

والتشريعية سواء أكانت تعاونية أم صراعية، وهى العالقة التى  ستحددها املمارسة الفعلية 
على أرض الواقع وحدود متسك كل سلطة باختصاصاتها التى كفلها الدستور.

وفى هذا السياق ميثل بيان احلكومة أمام البرملان اجلديد، والذى أعده املهندس شريف 

إسماعيل رئيس الوزراء متضمنا برنامج حكومته واملقرر القاؤه خالل األيام القادمة،  نقطة 
حتول جوهرية فى املسار املحتمل لشكل العالقة بني السلطتني التنفيذية والتشريعية.

 ويؤكد املحللون أن برنامج احلكومة املنتظر سيتوقف عليه ما إذا كانت الوزارة احلالية 
برئاسة املهندس شريف إسماعيل ستحوز على ثقة أعضاء البرملان أم ال؟ وذلك على خلفية 

مدى شمولية البرنامج الذى ستطرحه، وقدرته على استنهاض الطاقات الكامنة فى 
االقتصاد املصرى وتوظيف املوارد املجتمعية ملعاجلة املشكالت االقتصادية واالجتماعية 

امللحة، فضاًل عن كيفية متويل وتنفيذ البرنامج املقترح على أرض الواقع فى مدى زمنى 
محدد.

 سيناريوهات حتدد املصير النهائى للحكومة احلالية
جــاءت تصريحات السفير حسام جاويش املتحدث 
باسم مجلس الوزراء لبرنامج احلياة اليوم على فضائية 
احلياة فى األول من فبراير 2016  لتؤكد على انتهاء 
ــداد بــرنــامــج احلكومة  ــوزراء مــن إعـ ــ رئــيــس مجلس ال
وجاهزيته للعرض على مجلس الــنــواب، كما تطرق 
احلــديــث ألبـــرز أهـــداف الــبــرنــامــج،  والــتــى جتسدت 
ــاء باخلدمات  ــق ــاث ركــائــز أســاســيــة هــي: االرت فــى ث
املقدمة للمواطنني من خال االنتهاء من املشروعات 
التنموية واخلدمية، والعمل على حتقيق مبادئ العدالة 
االجــتــمــاعــيــة، وتــعــزيــز دور املـــرأة  ومساهمتها  فى 

املجتمع.
كما تناولت كتابات متنوعة استشرافا للمامح 
األولــيــة لبرنامج احلكومة استنادا إلــى إستراتيجية 
التنمية املستدامة – مصر 2030، والتى أعدتها وزارة 
التخطيط واإلصــاح اإلدارى واملتابعة بعد حــوار مع 
عــدد من املتخصصني، ومؤسسات املجتمع املختلفة 
منها األحــزاب السياسية، ومنظمات املجتمع املدني، 
وغيرها. وتنقسم هذه االستراتيجية إلى إحدى عشر 
محوراً رئيسياً تشمل، محور التعليم، واملعرفة واالبتكار 
والبحث العلمى، والــعــدالــة االجتماعية، والشفافية 
وكــفــاءة املؤسسات احلكومية، والتنمية االقتصادية، 
والتنمية العمرانية، والطاقة، والثقافة والهوية، والبيئة، 
ــة،  ــي ــل ــداخ والـــســـيـــاســـة ال
واألمــن القومى والسياسة 

اخلارجية.
ومع أهمية إرساء تقاليد 
ــة جـــديـــدة فـــى منط  ــوري دســت
العاقة بني السلطتني التشريعية 
والتنفيذية واملتمثلة فى ضــرورة حيازة 
ــرملــان، فـــإن ثمة  ــب احلــكــومــة عــلــى ثــقــة ال
استحقاقات دستورية مــن املفترض أن يتضمنها 
بيان احلكومة فى حتديد الوسائل الكفيلة بترجمة 
ما أقره الدستور فى التزام الدولة بتخصيص نسبة 
من اإلنفاق احلكومى للتعليم 6% من الناجت القومى 
اإلجمالي،وتتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع املعدالت 
العاملية »4% للتعليم ما قبل اجلامعي، 2% للتعليم 
اجلامعى«، كما أقــر أيضا بــأن تكفل الدولة حرية 

البحث العلمى وتشجيع مؤسساته وتخصص له 
نسبة من اإلنفاق احلكومى ال تقل عن 1% من الناجت 
القومى اإلجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع 

املعدالت العاملية. 
هــذه بعض احلــقــائــق الــتــى رصــدتــهــا دراســـة مهمة 
ــوع بــعــنــوان »املـــســـارات املحتملة  ــدرت هـــذا األســب صـ
للعاقة بني السلطتني التنفيذية والتشريعية بعد بيان 
احلكومة «  والــتــى كشفت عــن  ثاثة  سيناريوهات 

عقب إلقاء احلكومة لبيانها األول أمام البرملان:
املسار األول: وهــو السيناريو األرجـــح، ويقوم على 
منح الثقة للحكومة احلالية برئاسة املهندس شريف 
ــوزارات التى  ــ إسماعيل مــع  تغييرات مــحــدودة فــى ال
أخفقت فى حتقيق إجنازات ملموسة على أرض الواقع. 
ورمبا يعزز من هذا السيناريو اإلعــان عن لقاءات 
متنوعة لرئيس الــوزراء بعدد من نواب املحافظات فى 

البرملان. 
ويــأتــى هــذا السيناريو اتــســاقــًا مــع نــص الفقرة 

األولى من املادة 146 بحيث يكلف رئيس اجلمهورية 
ــوزراء بتشكيل احلكومة وعــرض  ــ رئيسًا ملجلس ال
برنامجه على مجلس النواب.وفى حال لم حتصل 
حكومته على ثقة أغلبية أعــضــاء مجلس النواب 
خــال ثاثني يومًا على األكثر -وهــى الفترة التى 
سيناقش فيها البرملان بيان احلكومة ويرد عليه-فإن 

ذلك سينقلنا إلى املسار الثانى.  
املسار الثانى: وهو السيناريو األقل ترجيحاً، ويقوم 
عــلــى تكليف رئــيــس اجلــمــهــوريــة رئــيــســاً لـــلـــوزراء من 
االئــتــاف احلائز على أكثرية املقاعد داخــل البرملان 
وهــو ائــتــاف دعــم مــصــر، وهــنــا تــثــار التكهنات حول 
إمكانية عودة املهندس إبراهيم محلب لتشكيل احلكومة 
اجلديدة، السيما أنه يتولى ملف املشروعات القومية 
الكبرى، كما اتسم امللمح األهــم لنشاطه خال توليه 
رئاسة احلكومة بالنزول إلى الشارع واالحتكاك بقضايا 
اجلماهير امللحة، فى حني متحورت أبــرز االنتقادات 
الــتــى وجــهــت ألداء رئــيــس الــــوزراء احلــالــى فــى نــدرة 

تواجده فى الشارع.  
 املسار الثالث: ورمبا هو املستبعد، ويقوم على فشل 
الــبــرملــان فــى الــتــوافــق على تشكيل حكومة ســواء من 
خال اإلخفاق فى التصويت على منح الثقة للحكومة 
احلالية أو تشكيل حكومة جــديــدة بقيادة االئتاف 
احلائز على أكثرية املقاعد وانتهاء املدة القانونية لذلك 
واملقدرة بـ60 يومًا، وهو ما سيؤدى إلى حل البرملان. 
ويستند مؤيدو هذا السيناريو على غياب كتلة متماسكة 
داخـــل الــبــرملــان تستطيع أن حتــســم عملية تشكيل 
احلكومة، فبرغم احلديث عن إعــادة هيكلة ائتاف 
دعــم مصر وتشكيل أمــانــة فنية لــه ومكتب سياسى، 
إال أن اإلخفاقات التى  منى بها خال الفترة املاضية 
الزالت عالقة فى أذهان الكثيرين، وأهمها إخفاقه فى 
مترير قانون اخلدمة املدنية، والذى رفضه 332 عضًوا 
منهم أعضاء من االئتاف ومن أحزاب أعلنت تأييدها 
لتمرير القانون، فضًا عن إخفاق االئتاف فى معركته 
على منصب أحد الوكيلني والتى فاز بها مرشح حزب 
الــوفــد سليمان وهـــدان ضــد عــاء عبد املنعم مرشح 
االئــتــاف. وهــو ما جعل العديد من الكتابات تصفه 

بالتحالف الهش.   
وكشفت الدراسة أنه  إذا كان املسار األرجح عقب 
إلقاء احلكومة لبيانها أمام البرملان، هو إبداء الثقة 
فى حكومة املهندس شريف إسماعيل احلالية، إال أن 
مستقبل العاقة بني السلطتني التنفيذية والتشريعية 
سواء أكانت تعاونية أم صراعية ستحددها املمارسة 
الفعلية على أرض الواقع وحــدود متسك كل سلطة 
باختصاصاتها التى كفلها الدستور، والذى جنح إلى 
حد كبير فى إرساء نوع من التوازن بينهما، فإذا كان 
قد أقر بحق رئيس اجلمهورية فى حل البرملان بقرار 
مسبب، وبعد استفتاء الشعب، فإنه أجــاز ملجلس 
النواب سحب الثقة من رئيس اجلمهورية، وإجــراء 
انتخابات رئــاســيــة مبكرة بــنــاء على طلب مسبب 
وموقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على األقل 

وموافقة ثلثى أعضائه. 
وهــو مــا يعنى أن الــشــراكــة بــني السلطتني هى 
املدخل املائم لتعزيز التعاون فيما بينهما، حيث 
يكون للثقة املتبادلة تأثيرها على األداء البرملانى 
والتنفيذي  فى حل املشكات املجتمعية والتضافر 

ملواجهة التحديات اخلارجية.

البرنامج يركز على 
3 قضايا ثالثة 

أساسية هى: االرتقاء 
باخلدمات املقدمة 

للمواطنني  وحتقيق 
مبادئ العدالة 

االجتماعية وتعزيز 
دور املرأة  

 املتحدث 
باسم 

احلكومة: 
برنامجنا 

جاهز 
للعرض 

على 
البرملان 

توقعات ببقائها إذا لم تستقر األوضاع حتت القبة

3
1
2
3

منح الثقة للحكومة احلالية مع  تغييرات محدودة فى 
الوزارات التى أخفقت فى حتقيق إجنازات ملموسة

تكليف رئيس اجلمهورية رئيًسا للوزراء من االئتالف احلائز 
على أكثرية املقاعد داخل البرملان وهو ائتالف دعم مصر 

فشل البرملان فى التوافق على تشكيل حكومة سواء من خالل 
رفض منح الثقة للحكومة احلالية أو تشكيل حكومة جديدة

د.عمرو صالح: كل احلكومات تأتى بأفكار وطموحات دون أن تنجز شيئا  ألن آليات املحاسبة غير موجودة 

 العشرى: هذه  احلكومة ليس لها حضور سياسى أو اقتصادى

تتضارب الرؤى ووجهات النظر حول بقاء حكومة 
شريف إسماعيل كما هى أو إجــراء تعديل محدود 
فى بعض وزراءهــا،  ورًدا على هذا السؤال  يقول 
الدكتور عمرو صالح أستاذ االقتصاد السياسى 
بجامعة عني شمس ومستشار البنك الدولى األسبق 
هناك ســؤال مهم يجب أن تتم اإلجــابــة عليه قبل 
احلديث عن تقييم أداء احلكومة وهو هل سيقوم 
الرئيس بإجراء تعديل وزارى يتجاوز كل ما نتحدث 
ــداول تلك املعلومة مؤخرا، وهل  عنه حسبما مت ت
رئيس الـــوزارة املكلف هو من سيجرى التعديل أم 
سيقوم بــه رئيس اجلمهورية بالتشاور، كــل هذه 
التساؤالت مشروعة وكــان البد من اإلجابة عنها، 

قبل طرح بيان احلكومة.

أمــا عــن فــرص بــقــاء احلكومة احلالية وتقييم 
أدائها فى ظل املطالبة بعودة رئيس الوزراء السابق 
إبراهيم محلب أكد استاذ االقتصاد السياسى إن 
القضية هى إن أى حكومة البد أن تأتى ببرنامج 
ــة للتطبيق  ــي عــمــل يتضمن اســتــحــقــاق زمــنــى وآل
وللثواب والعقاب وفقا لسياسة عامة، وما تعلمناه 
أن السياسات العامة للحكومات تبنى على أسس 
وبرامج وأطر زمنية، وأى حكومة تتكلم خارج هذا 
اإلطــار، فهى حكومة عبثية متــارس العبث، هكذا 
فعلت حكومات إبراهيم محلب وعصام شرف، وكل 
احلكومات السابقة ووزراؤهــا، حيث يأتون بأفكار 
وطموحات دون أن ينجزوا شيئا، وبالتالى آلية 

املحاسبة غير موجودة.

الــنــاصــرى  إن هــذه احلــكــومــة ليس لها حضور 
سياسى وال حضور اقتصادى، وال يوجد مجموعة 
اقتصادية متكاملة وإمنــا لدينا شخصيات بعضها 
ــدوالب العمل وال  يحاول أن يجتهد، بــدون تنظيم ل
استحداث ملجموعات عمل متسقة مع بعضها البعض 
ــوزارات، خــاصــة املــجــمــوعــة االقــتــصــاديــة  ــ ــ ــل ال داخـ

ومجموعة الوزارات اخلدمية.
وأضــاف »العشرى« أن وجود املؤسسة العسكرية 
فــى املــشــهــد مــن أجـــل إجنـــاز املــشــروعــات وتــقــدمي 
ــخــص الــتــكــلــيــفــات  ــات فــيــمــا ي ــ ــدم اخلــ
املــبــاشــرة للرئيس السيسى، بالطبع 
أراح الــوزارات املعنية، وهو ما يساوى 
رسالة مفادها أن الدولة باتت متهالكة، 
وسيظل اجليش يسند احلكومة طاملا 

أن العناصر التى تدير فى أغلب الــوزارات أنصاف 
سياسيني وأشباه موهوبني، وليس لديهم الكفاءة كما 

أنهم ليسوا مقتنعني بآليات وقواعد إدارة الدول.
موضحا أن الدول ال حتكم بهذه الصورة، واملسئول 
ال يحاسب وفقا ملعيار الشعبية والتواجد فى الشارع، 
بدليل تدنى أداء حكومة محلب رغم تواجده طوال 
الوقت فى الشارع واهتمامه بالشق امليدانى، وكذلك 
فشل محافظ الشرقية السابق حني مت تقييم أداءه 
علميا، رغم إن الناس كانت »بتحبه وشايفاه موجود 

بينهم باستمرار«.
ــى كل  ــه ف ــاصــرى  عــلــى أنـ ــن ــدد الــســيــاســى ال وشــ
ــوال حــكــومــة شــريــف إســمــاعــيــل هــى حكومة  ــ األحـ
انتقالية ستبقى طاملا لم تستقر األمور داخل مجلس 

النواب.

خالد عبدالرحمن

إسماعيل
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األربعاء  ٢٠١٦/٢/١7

 » دعم مصر« أخفق فى تشكيل أغلبية فاعلة حتى اآلن 

لو ظلت إدارة املجلس بهذه الصورة فإن احلكومة سوف تتعامل مع هذا املجلس بتكتيك جديد اتضحت مالمحه خالل األيام املاضية

 دعاوى قضائية تطارد ائتالف “سيف اليزل” بعد استقالة مصطفى بكرى وأزمة عماد جاد ومارجريت عازر

رغم إعادة هيكلة ائتالف دعم مصر إال أن االخفاقات  ال تزال مستمرة 

ملفخفايا الصراع القادم بني احلكومة ومجلس النواب بعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد بيان  شريف إسماعيل
خاص

ومن جانبنا نحاول من خالل  هذا امللف  مناقشة حدود عالقة الشد واجلذب بني السلطتني 
التشريعية والتنفيذية والتى لن تتوقف على مدى قبول النواب ببرنامج احلكومة وبقائها، 

وإمنا ترجع فى خلفياتها للماضى القريب حني مت رفض قانون اخلدمة املدنية من قبل 
املجلس، بينما يبقى السؤال األهم هو مدى قدرة املجلس بشكله احلالى على تشكيل حكومة 

جديدة حال رفض برنامج حكومة »إسماعيل«، والنقطة األخطر هى  أن البديل املطروح 
لفشل البرملان فى تشكيل حكومة أخرى تنال موافقة أغلبية األعضاء، هو حل املجلس ذاته، 
ليبقى السؤال التالى هو إلى أى مدى ميكن للتحالفات املوجودة داخل البرملان أن تشكل تلك 

احلكومة.
 

أسرار فشل االئتالفات السياسية حتت القبة
مشروع ائتالف 
الوفد املصرى 

يفتح الباب أمام 
عودة املتأسلمني 

للحكم وحزب 
»البدوى« هو 

األقرب للتحالف 
مع السلفيني 

بعد تاريخه مع 
اإلخوان 

حتايل احلكومة على تنفيذ رفض البرملان لـ »اخلدمة املدنية » يعكس عدم قدرة املجلس على مواجهة جبروت السلطة التنفيذية
مــن املنطقى أن نعود قليال إلــى األيـــام القليلة 
املاضية؛ ألن هذه النقاط األساسية التى تناولت 
ــة بـــن الــســلــطــتــن الــتــنــفــيــذيــة  ــالق ــع ــارات ال ــسـ مـ
والتشريعية قد إنعكست بالفعل على آداء املجلس 
ــور مــن بينها تــوقــف املجلس أمــام  فــى بعض األمـ
قانون لم يحسم بعد، وحتى هذه اللحظة ال يوجد 
ما يؤشر على أن احلكومة التزمت بإلغاء قانون 
ــادة طــرحــه على  اخلــدمــة املــدنــيــة أو تعديله وإعــ
الــبــرملــان، حيث لــم تتضح املعالم وليس لدينا إال 
تصريحات متضاربة عن حقيقة وحجم التعديالت 
وتصورات نقابية وحزبية متفرقة عن املواد املقترح 
تعديلها، وال أحد يعرف ما إذا كان سيتم الرجوع 
ــأن رئــيــس املجلس  للقانون الــقــدمي أم ال، علما ب
الــدكــتــور على عبدالعال قــد حتــدث عــن القانون 
47 الـــذى سقط بــصــدور قــانــون اخلــدمــة املدنية 
ليؤكد بوصفه فقيها دستوريا أن القانون الساقط 
ال يعود، ولكنه لم يوضح ولم جتب احلكومة على 
تــســاؤالت مــن نوعية هــل مــا زال قــانــون اخلدمة 

ــا حــتــى اآلن، وهـــو مــا يــؤكــد أنـــه ال  املــدنــيــة ســاري
توجد رؤيــة حقيقية لصياغة آليات املواجهة بن 
البرملان واحلــكــومــة، خاصة بعد حديث الرئيس 
السيسى غاضبا من رفض البرملان للقانون، وهنا 
تكمن اخلــطــورة فــى أنــه لــو ظلت إدارة املجلس 
بهذه الــصــورة،  فــإن احلكومة ســوف تتعامل مع 

احلكومة استوعبت صدمة 
قانون اخلدمة املدنية 

وبالتالى لم تعلن إلغاءه 
ألنها لم تطرح بديال

هـــذا املــجــلــس بتكتيك جــديــد اتــضــحــت مالمحه 
خــالل األيـــام املــاضــيــة، امللمح األول إن احلكومة 
استوعبت صدمة قانون اخلدمة املدنية، وبالتالى 
لم تعلن إلغاءه ألنها لم تطرح بديال، كما بدأت تقوم 
بعمليات إحتواء وتطويق ملواقف بعض النواب فى 
بعض املحافظات، حيث التقى رئيس الوزراء بنواب 
مــن عــدة محافظات مــن بينها محافظات القناة 
الثالثة«السويس واالسماعيلية وبورسعيد«، ومعهم 
ــواب محافظتى شمال وجــنــوب سيناء، ثــم قابل  ن
نواب آخربن من محافظات أخرى بعدها، وهو ما 
يعنى أنه يحاول اجتذاب وإغــراء النواب من خالل 
ــرهــم وتــقــدمي اخلــدمــات  االستجابة ملطالب دوائ
ألبناءها لصالح بقاء حكومته، وهو ما يعيدنا إلى 
صورة نائب اخلدمات القادر على رصف الشوارع 
وتسليك املجارى داخل دائرته، ويجعل حلم ممارسة 
الوظيفة احلقيقية ألى برملان وأداء دوريه الرقابى 
والتشريعى فى مواجهة السلطة التنفيذية أشبه 

باحللم املستحيل أو املعجزة.

رغــم أن غالبية التوقعات تسير فــى إجتــاه 
موافقة املجلس على برنامج حكومة شريف 
إسماعيل احلالية، وبقائها فى السلطة، ورغم 
تضاؤل فرص رفض برنامجها وتكليف االئتالف 
احلاصل على أكثرية املقاعد بتشكيل حكومة 
جــديــدة، ومــع ذلــك ال ميكن جتاهل السيناريو 
الثالث  والــذى يتوقع أن يفشل االئتالف الذى 
هــو “دعــم مــصــر”، فــى تشكيل احلكومة، ومن 
ــوارد أيضا أن تفشل تلك األغلبية فى حشد  ال

النواب للتصويت سواء بالقبول أو الرفض،
ويستند مــؤيــدو هــذا السيناريو على غياب 
كتله متماسكة داخل البرملان تستطيع أن حتسم 
عملية تشكيل احلكومة، فبرغم احلديث عن 
إعــادة هيكلة ائتالف دعم مصر وتشكيل أمانة 
فنية له ومكتب سياسى إال أن اإلخفاقات التى 
منى بها خــالل الفترة املاضية الزالـــت عالقة 
فى أذهان الكثيرين، وأهمها إخفاقه فى مترير 
ــذى رفــضــه 332  ــ قــانــون اخلــدمــة املــدنــيــة، وال
عضواً منهم أعضاء من االئتالف نفسه،  ومن 
أحزاب أعلنت تأييدها لتمرير القانون، فضاًل 
عن إخفاق االئتالف فى معركته على منصب 
أحد الوكيلن والتى فاز بها مرشح حزب الوفد 
سليمان وهـــدان ضــد عــالء عبد املنعم مرشح 
االئــتــالف، وهــو مــا جعل العديد مــن الكتابات 
تصفه بالتحالف الهش، وأعقبت تلك األزمــة 
استقالة النائب مصطفى بكرى من االئتالف، 
وقبلها كانت النائبة مارجريت عازر قد انضمت 
ــرار التى  لــه ضــد رغــبــة حــزب املــصــريــن األحــ
جنحت عازر كمرشحة له، ووقتها أكد مؤسس 
املصرين األحـــرار املهندس جنيب ســاويــرس 
أنه سيقاضى املجلس السقاط عضوية النائبة 
لقيامها بتغيير صفتها احلــزبــيــة، الفــتــا إلى 
أنــه ليس من حق نــواب ائتالف دعــم مصر أن 
يصوتوا لصاحلها فى جلسة إسقاط عضويتها، 
لكونهم جزء من األزمة، وقال ساويرس نصا” لو 

صوتوا هنطالب بفصلهم كلهم”.
ومــا هــى إال أيــام قليلة وكــان نائب آخــر من 
قيادات االئتالف يستقيل من حزبه وهو الدكتور 
عماد جاد، الذى ترك حزب املصرين األحرار، 
وأصبح مهدًدا بأن تسقط عضويته، رغم كونه 

كان قد جنح ضمن نواب جبهة “فى حب مصر”، 
والتى كانت نواة لتشكيل االئتالف ذاته.

فــيــمــا رأى خـــبـــراء دســـتـــوريـــون أن تشكيل 
االئتالف من نواب اجلبهة وضم أحزاب جديدة 
إليها مناف ومخالف لنصوص الدستور، ألن 
الــدســتــور ينص على التحالفات التى تتشكل 
قبل االنتخابات، ويتم خــوض االنتخابات من 
خاللها، وال يعترف بتحالفات تتشكل بعد انتهاء 
االنتخابات وإعالن نتائجها؛ ألنها تنطوى على 
تغيير صفة النواب من مستقلن إلــى حزبين 

والــعــكــس، وهــو أمــر ال يحترم إرادة الناخب 
ويتعارض مع صريح نصوص الدستور.

وفــى هــذا السياق يــرى اخلــبــراء أن القضية 
ليست فى هــذا االئتالف أو غيره وإمنــا تكمن 
اخلــطــورة فــى أن هــنــاك مــن يتربص باملجلس 
نفسه وبائتالفاته وبتياراته السياسية الداخلية، 
وهــذا التربص بــدأ بــالــدعــوى القضائية التى 
حركت ضــد ائــتــالف دعــم مصر ودفــعــت بعدم 
دستورية تشكيله، ومن هنا يتوقع خبراء النظم 
السياسية إن هذا التحرك يعنى بداية الرسائل 

املباشرة التى انتهت بحل املجالس السابقة، ومن 
ثم ال يستبعدون أن تــؤدى هشاشة التحالفات 
القائمة وعــدم قــدرة أى حتالفات أخــرى على 
أن ترى النور من األساس إلى أن ينحل املجلس 

ككل.
وعلى سبيل املثال كان حزب الوفد قد أعلن 
عــقــب انــســحــابــه مــن حتــالــف دعـــم مــصــر، إنــه 
بصدد إحــيــاء حتالف األمــة املصرية ثــم قالوا 
إن اسمه سيكون الوفد املــصــرى،  ومت توجيه 
انتقادات له قبل أن يتشكل وقيل أن حزب الوفد 

هو أول حزب حتالف مع جماعة اإلخــوان عام 
1984، وإنه شكل معهم ما كان يسمى بالتحالف 
الدميقراطى من أجل مصر، الذى أفرز برملان 
الكتانتى عام 2012، والغريب أن الوفد برئاسة 
الدكتور السيد الــبــدوى شحاتة لم يبد رفضه 
فكرة التحالف مــع حــزب الــنــور السلفى، وهو 
ما يعنى أن احلكومة االئتالفية اجلــديــدة قد 
تضم شخصيات سلفية  تعيد املشهد السياسى 
إلى حكم التيارات املتأسلمة وماقبل 30 يونيو 
2013، علما بأنه حتى لو مت تشكيل مثل هذا 
التحالف فهو مطعون فــى دســتــوريــتــه لنفس 
أسباب الطعن فى دستورية ائتالف دعم مصر، 

لكون كال منهما تشكل بعد االنتخابات.
واألغــرب أن رئيس حزب حماة مصر اللواء 
ــزاب ائــتــالف  محمد الــعــيــاشــى وهـــو أحـــد أحــ
دعم مصر، كان قد أكد أنه حال رفض برنامج 
حــكــومــة إســمــاعــيــل ســـوف يــكــون حــق تشكيل 
احلكومة اجلــديــدة من نصيب قائمة فى حب 
مصر، لكونها الكيان الــذى فاز بـــ120 مقعًدا، 
ولديها أكثرية املقاعد حتى قبل إعــالن نتائج 
االنــتــخــابــات، ولــكــن االشــكــالــيــات هنا تتأرجح 
مــا بــن مصير تــلــك الــقــائــمــة نفسها فــى ظل 
استقاالت بعض أعضائها من أحزابهم وبالتالى 
املطالبة بإسقاط عضويتهم، إلى جانب انسحاب 
املصرين األحرار والوفد، واالشكالية األهم هو 
عدم قدرة تلك القائمة على إقناع باقى املجلس 
باحلكومة التى تقترحها، لتكون النتيجة التى 
يخشى منها اجلميع هى حل املجلس، حسبما 

توقع الكثيرون.
ومــن هنا يــرى املــراقــبــون أن  أى حتالف مت 
تشكيله أو سيتشكل فيما بعد سيكون مصيره 
هو آداء دور ديكورى للتوقيع أو “البصم” على 
أى برنامج تتقدم به احلكومة باإلضافة لتمرير 
ــده احلــكــومــة مــن قـــوانـــن، وإال سيتم  ــري ــا ت م
ــراز سيف عــدم الدستورية، والتلويح به فى  إب
مواجهة أى مــشــروع لتحالف يــحــاول أن يلعب 
دور معارضة حقيقية، فما بالنا لو جترأ وفكر 
فى تشكيل حكومة غير التى جاء بها الرئيس، 
ويسندها اجليش بكل إمكاناته، من املتوقع هنا 

أن يتم التلويح والتهديد بحل املجلس من بابه.

أعدت امللف: إميان بدر
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أجرت احلوار إميان بدر 

القضية ال تتوقف عند فكرة احلوار مع األولتراس وإمنا هناك مخاوف من أن تكون 
بداية لفتح قنوات احلوار مع  شخصيات وقوى محسوبة على تيارات اإلسالم السياسى

فى حوارنا مع الدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية 
بجامعة القاهرة واجلامعة األمريكية ونائب رئيس مركز 

الشرق االوسط للدراسات السياسية واالستراتيجية، تناول 
العديد من امللفات املحلية واالقليمية والدولية، متحدثا 

عن أداء مجلس النواب احلالى وفارق السرعات بني مؤسسة 
رئاسة اجلمهورية وباقى مؤسسات الدولة، وانعكاسات 

ذلك على السياسات الداخلية واخلارجية، من احلوار مع 
شباب االولتراس إلى جتديد اخلطاب الدينى مرورا بالثورة 

التشريعية التى حتتاجها البالد، ووصوال إلى العالقات 
مع السعودية وتركيا وإيران، وإمكانية تشكيل محور سنى 
فى مواجهة الشيعى، وعالقة ذلك بدبلوماسية السيسى 
وجوالته اخلارجية ومدى التباعد بينها وبني ما تنجزه 

احلكومة من أهداف وما تفعله من اتفاقيات،
فماذا قال اخلبير السياسى الدكتور طارق فهمى فى حواره 

الشامل مع »صوت املاليني«.

من الصعب 
احلكم على 
أداء  مجلس 

النواب  ملهامه 
حتى اآلن 

حوار

السيسى يغرد وحده 
خارج اإلطار ويريد أن 
يبنى بلدا على أساس 

احلوار ولكنه مكبل بدليل 
أنه حتدث 6 مرات عن 

جتديد اخلطاب الدينى 
ولم يحرك أحد ساكنا 

لدينا 11 شرًطا 
إلصالح العالقة 

مع أنقرة من وقف 
قنوات التحريض 

وطرد عناصر 
اإلخوان إلى وقف 
تنسيق التنظيم 
الدولى مع قطر 

طارق فهمى

حل البرلمان ليس بالسهولة التى يتصورها البعض

 
 

¿  فــى الــبــدايــة كــيــف تـــرى مــجــلــس الــنــواب 
احلالى الــذى أحاطته املشاكل منذ انتخابه 
ومنذ جلساته األولى أطلقت حوله الشائعات 
ومــازالــت أشــبــاح اخلــنــاقــات والــنــواب املثيرين 

للجدل وتفكك التحالفات تطارده؟     
¿ ¿  فى رأيى أن احلكم لم يأت بعد، ألن 
هذا املجلس من الصعب احلكم على أدائه 
ملهامه حتى اآلن، إمنــا الــشــواهــد األولــيــة 
رمبا تكون غير مبشرة جلملة من األسباب، 
أوال من الــواضــح أن هناك افتقادا للرؤية 
فــى إدارة املــجــلــس، وثــانــيــا إن التحالفات 
وأشكالها واألمنــاط اخلاصة بها لم تتضح 
بعد، ثالثا  الهيمنة التى أبــداهــا التنظيم 
اخلاص بائتالف دعم مصر، ومحاولة رسم 
املشهد فى صورة متضى فى مسار واحد أو 
فى طريق واحــد، وحتى هذه املحاوالت قد 
باءت بالفشل، رابعا هناك غياب للمعارضة 
ألن املــعــارضــة املــطــروحــة ليست معارضة 
فى السياسات وإمنا هى معارضة هيكيلية 

فقط.
¿  وكــيــف تــرى إنــشــغــال املجلس حتى وقت 
ــداد الــائــحــة الــداخــلــيــة، ومــــا هو  ــإعـ قــريــب بـ

تقييمك لألداء فى هذا الشأن؟
 ¿ ¿  أرى أن األمر األخطر هو أن املجلس 
إنشغل فى إعــداد الالئحة الداخلية ومترير 
القوانني السابقة دون أن يضع جدول أعمال 
ملناقشة التشريعات التى لها أولــويــة، وكان 
عليه أن يستجيب ملواد الدستور التى تلزمه 
مبناقشة الــقــوانــني العاجلة واملــفــتــرض أن 
تصدر سريعا، خاصة التشريعات املرتبطة 
باملرحلة االنتقالية وفــى مقدمتها قانون 
العدالة االنتقالية ومكتسباتها، والقانون 
اخلاص بترميم الكنائس، أما النقطة األخطر 
من كل ذلك فهى ضرورة احترم املجلس لبنود 
الدستور، مبعى أنه كان يتعني على احلكومة 
أن تقدم استقالتها، ثم يعاد تكليفها ثم تعرض 
برنامجها، ثــم يــأتــى الــرئــيــس ليلقى بيانه 
ــور كــان مفترض  أمــام املجلس، كل تلك األم
أن تتم بعد 4 أيـــام فقط مــن اإلعـــالن عن 
االنتهاء من الالئحة اجلديدة يوم 7 فبراير، 
وبالطبع مدة الـ 4 أيام لم تكن لتكفى إلجناز 
كل ذلــك، وتوقعنا أنــه لن يتم االلــتــزام بهذا 
النص وهو ما حدث بالفعل، حتى أن رئيس 
ــوزراء نفسه قــال إنــه سيعرض برنامجه  ــ ال
ــارى، وهــو مــا يعنى أن  أواخـــر فــبــرايــر اجلــ
ــزام  ــت ــد قـــررت عـــدم االل احلــكــومــة كــانــت ق
بالنصوص الدستورية، والقضية ليست فى 
التوقيتات والشكليات ولكن فى أن هذا األمر 
سيصبح هو السارى فى غالبية األمور داخل 
املجلس، وهناك مخاوف من أن تصبح سمته 
األساسية هى عدم االلتزام ببنود الدستور 
وعــدم تنفيذها، وأن تتعامل معه احلكومة 
على هذا األساس، وهناك نقطة أخرى ميكن 
مالحظتها على آداء املجلس، و هى التباطؤ 
فى مسار العمل، يعنى النواب أخــدوا أجازة 
أســبــوع حتى يتم إعـــداد الــالئــحــة وتقسيم 
اللجان النوعية، واملفترض إننا فى مرحلة 
حساسة وكــان يتعني أن توضع األمـــور فى 
إطار زمنى محدد وبأداء أسرع مما هى عليه، 
مثل هذه األمور يرها البعض شكلية ولكنها 
جتيب عن سؤال مهم وهو أن املجلس يفتقد 
القدرة على احلسم وعلى اإلسراع فى إجناز 

بصورة كبيرة.
ــة مـــجـــلـــس كـــهـــذا  ــاولــ ــيــــف تــــــرى مــــحــ  ¿ وكــ
ألن يــتــصــدى لــظــاهــرة خــطــيــرة مــثــل ظــاهــرة 
األولتراس األمر الذى أشعل اخلافات حتت 
الــقــبــة بـــن الـــنـــواب وبــعــضــهــم الــبــعــض، قبل 
أن يــقــرروا هــل سيدخل شــبــاب تلك الــروابــط 

ملناقشة قضيتهم فى املجلس أساسا أم ال؟
¿ ¿ تلك هى املشكلة األخطر حينما يحاول 
البعض أن يجعل املجلس يتصدى  لبعض 

امللفات التى ظلت مسكوت عنها لفترات 
طويلة، ألن القضية أكبر من اخلــالف بني 
نائبني، أحدهما  فــرج عــامــر الـــذى طالب 
باستدعاء هؤالء الشباب إلى داخل املجلس، 
واآلخر الذى اعترض على ذلك، ولكن تكمن 
اخلطورة فى أن جملة املشاكل املثارة خارج 
املجلس ميكن أن يتم تصديرها إلــى داخل 
املــجــلــس حلــلــهــا، وعــلــى املــجــلــس أن يتبنى 
سياسة واستراتيجية واضحة املعالم للتعامل 
معها فى هذا اإلطار، وبدون أن يحدث ذلك 
فسوف تتفاقم املشاكل؛ ألن الرئيس نفسه 
تكلم فى سياسيات ومواقف جديدة ومثيرة 
تدعو للنقاش املجتمعى، بينما مجلس النواب 
واحلكومة فى واد آخر، وهناك التشريعات 
اخلــاصــة بــالــعــمــل الــصــحــفــى واإلعـــالمـــى، 
ــم يــحــرك املــجــلــس ســاكــنــا جتاهها،  الــتــى ل
وأيضا قانون االستثمار والالئحة التنفيذية 
اخلاصة به، وقوانني حرية الفكر واالبــداع 
وإلــغــاء القوانني التى تتعارض مع نصوص 
الدستور، والقانون البديل لقانون اخلدمة 
املدنية، كلها تشريعات عاجلة من املفترض 
أنــه كانت تصدر بشكل أســرع وأعــمــق، أما 
اإلشكالية األهــم والتى لم ينبه إليها أحد 
هو مــدى ما يتوجه به الرئيس من خطاب 
سياسى جديد، ألن األمر ليس مجرد ظهور 
الرئيس فى مداخلة مع عمرو أديــب، ولكنه 

أكبر من ذلك.
ــارت  ــر تــلــك املـــداخـــلـــة الـــتـــى أثــ  ¿  عــلــى ذكــ
جـــدال واســـعـــا، مــا هــو تقييمك لــفــكــرة ظهور 
رئيس الدولة ليتداخل مع برامج التوك شو 
والــقــنــوات الــفــضــائــيــة،  وملــــاذا أثــــارت كــل هــذا 

النقاش؟
 ¿ ¿ أرى أن الــفــكــرة فــى حــد ذاتــهــا أمر 
عادى وشئ جيد، كما فعل الرئيس من قبل 
مع أسامة كمال، لكن القضية ليست كذلك 
ــا الــقــضــيــة فيما يــطــرحــه الــرئــيــس من  إمنـ
قضايا أعتقد أن مجلس النواب مطالب بأن 
يجيب عنها، فى مقدمتها موضوع احلــوار 
مع االولــتــراس، وتشكيل جلنة من أجل هذا 
احلـــوار، وهنا البــد ملجلس الــنــواب أن يبلور 
رؤيـــة استراتيجية قــد تتفق أو تختلف مع 

الــتــوجــه الـــذى طــرحــه الــرئــيــس، خــاصــة أن 
لــديــنــا أحــكــام قضائية بــعــدم شــرعــيــة تلك 
املجموعات، األمر الثانى هو أن بعض النواب 
إعــتــادوا أن يظهروا فى الفضائيات ليدلوا 
ــى ضــبــط فـــى هــذا  ــاج إلـ بــتــصــريــحــات حتــت
التوقيت، خاصة أن من بينهم وكيل املجلس، 
وكأن املجلس غير كاف للتعبير عن آرائهم، 
األمــر اآلخــر هــو مــخــاوف بعض الــنــواب من 
هذه فكرة احلوار التى طرحها الرئيس، رغم 
أن من بينهم مؤيدين للرئيس بشدة، يعنى 
حينما يخرج علينا نائب مثل حمدى بخيت 
ينتقد هذه الفكرة رغم كونه مؤيدا للسيسى، 
كما انتقدها نواب غيره من املؤيدين للرئيس،  
وهو ما يشير إلى أن القضية ال تتوقف عند 
ــوار مــع االولـــتـــراس، وإمنـــا هناك  فــكــرة احلـ
مــخــاوف مــن أن تــكــون بــدايــة لفتح قــنــوات 
احلــوار مع شخصيات وقــوى محسوبة على 
تيارات اإلسالم السياسى، وتلك هى النقطة 
األخطر، وبالفعل أحدهم قال له »لو قعدت 
مــع االولـــتـــراس أنــا هاقعد مــع االخــــوان«،  
وهــو ما يعنى أن هناك من يخطط إلربــاك 
املشهد املرتبك أصــال، ألن إربـــاك املشهد 
بكل ما فيه  يعيدنا إلــى نظرية راسخة فى 
النظم السياسية تقول أن القضية ليست 
فــى أن نبنى مؤسسات، ولكن القضية فى 
أن يؤمن الرأى العام بجدوى هذه املؤسسات 
وتفاعلها، بدليل إنه كان لدينا مجلس نواب 
أيام اإلخوان لم يعترف به أحد، إمنا شرعية 
املجلس تأتى من قــدرة الناس على التفاعل 
معه وإميانهم بقدرته على إحـــداث تغيير، 
ولكن هناك شعوًرا بدأ يتسرب للرأى العام 
بأن املجلس لن يكون على هذا املستوى، ومن 
ثم نتمنى أن املجل يأخذ مواقف أكثر إيجابية 

فيما يتعلق بدوريه التشريعى والرقابى.
¿  هــل تعتقد إن مجلس الـــنـــواب احلــالــى 
مصيره احلـــل، حيث أكــد فقهاء الــدســتــور إن 
شــبــح عــــدم الــدســتــوريــة يــــطــــارده، بــيــنــمــا قــال 
السياسيون إنــه منتخب بأقلية وبالتالى هو 
فاقد للشرعية حتى خبراء الفلك واألبــراج 
قـــالـــوا فـــى مــطــلــع الـــعـــام احلـــالـــى إن مــصــيــره 
احلــل خــال 2016، كيف تــرى تلك التوقعات 

والتكهنات؟
 ¿ ¿ ال عالقة لى بخبراء القانون والفلك 
ولكن سياسيا أرى أن مقتضى احلــال وفقا 
ملبدأ عــدم املــســاس بأمن البلد، وجــزء منه 
ــه بــالــقــانــون أعــتــقــد أنـــه سيكون  العــالقــة ل
هناك حرص على وجود املجلس، على األقل 
فــى هـــذا الــتــوقــيــت، وحــلــه لــيــس بالسهولة 
التى قــد يتصورها البعض، ألنــه كما قلت 
سيكون هناك حرص من الدولة على بقائه 
ــل مــن أجـــل احلــفــاظ عــلــى صــورة  عــلــى األقـ
مصر على املستوى اخلــارجــى، ولكن فيما 
يخص الدعاوى القضائية التى قد تطعن فى 
دستورية املجلس ككل، أرى أننا وكما قلت 
قد أدخلنا مصر كلها إلى ساحات القضاء. 
وفى النهاية أرى أن مجلس النواب فى مفترق 
طرق إما أن ميارس دوره ويعبر مبصر هذه 
املرحلة احلــرجــة وإمــا أن يتعثر بــصــورة أو 
بــأخــرى، كما أرى أن السيسى يغرد وحــده 
ــار، فهو يريد أن يبنى بلد  خــارج هــذا اإلطـ
ــوار، وفــى نفس الــوقــت هو  على أســاس احلـ
مكبل، بدليل أنه حتدث 6مــرات عن جتديد 
اخلطاب الدينى ولم يحرك أحد ساكنا، وكان 
مصير إسالم البحيرى، الوحيد الذى حاول 
أن يجدد هو احلبس، وذلك يعيدنا إلى فكرة 
أن الرئيس فى واد ومؤسسات الدولة فى واد 
آخــر،  وهناك فــارق رهيب فى  السرعات، 
ــؤســســات، كــمــا أن  ــاقــى امل ــني الــرئــاســة وب ب
األجهزة األمنية قد ترفض فكرة مثل احلوار 
مع شباب الــروابــط التى طرحها السيسى، 
واألغــرب أنه يطوف دول العالم فى إطار ما 
نسميه دبلوماسية الرئيس ليوقع اتفاقيات 
جتارية واقتصادية ال تفعلها احلكومة؛ ألن 
قــانــون االستثمار كما قلت لــم يكتمل ولم 

تصدر الئحته التنفيذية حتى اآلن.
ــــى وزيــــــارة  ــارجـ ــ ــأن اخلـ ــشــ ¿ نــنــتــقــل إلـــــى الــ
ــى تــركــيــا، كـــانـــت لـــك تــصــريــحــات  الــرئــيــس إلــ
ــن يــــــــزور أنـــــقـــــرة، ولـــكـــن  ــ كـــثـــيـــرة تــــؤكــــد أنــــــه لـ
اخلــارجــيــة  لــم تــنــف ذلـــك رســمــيــا حــتــى اآلن، 
على أى أساس توقعت أن السيسى لن يلتقى 

بأردوغان فى إبريل املقبل؟
ــرر أن السيسى  ــ ــت أك ــازلـ  ¿ ¿ قــلــت ومـ
ــزور تــركــيــا فـــى إبـــريـــل، وفـــى أقــصــى  ــ لـــن ي
احلـــاالت أتــوقــع أن ميثل مصر فــى املؤمتر 
وزيــر اخلــارجــيــة سامح شــكــرى، وفــى أســوأ 
الــظــروف سيكون مبعوث أو دبلوماسى من 
الوزارة، ولن يكون هناك حضور مصرى كبير  
ومؤثر، ألن العالقات مع تركيا مستمرة فى 
إطــارهــا املــوجــود، فــى ظــل تــكــرار سخافات 
أردوغان وتدخالته، ونثق أنه ال توجد قنوات 
ســريــة فــى الــعــالقــات وال تــوجــد اتــصــاالت، 
والــوســاطــة السعودية تتم فــى إطـــار اجتــاه 
اململكة لتكوين محور سنى يستدعى دوال مثل 
تركيا وباكستان فى مواجهة املحور الشيعى 
وهذا حقهم أن يبحثوا عن مصاحلهم، ولكن 
وساطة األشقاء فى السعودية لم تنجز شيئا 
فيما يخص محاوالت تقريب وجهات النظر 
بــني القاهرة وأنــقــرة، ألن لدينا قناعة بأن 
األتــراك البد أن يبدوا نوايا حسنة وجيدة، 
وقــلــت لــوزيــر اخلــارجــيــة فــى لــقــاء مت داخــل 
الــوزارة إن األمور البد أن حتسم، ولدينا 11 
شرطا إلصــالح العالقة مع تركيا ال تتوقف 
عند مجرد وقف قنوات التحريض على مصر 
وطــرد عناصر االخـــوان، ولكن تتعلق بوقف 
االتــصــاالت مع التنظيم الدولى الــذى يعقد 
جلساته داخــل تركيا، ووقــف مصادر الضخ 
املالى لــإخــوان من داخــل البنوك التركية، 
ووقـــف التنسيق مــع قطر لــدعــم الكيانات 
االرهابية، وهناك شروط وبنود عديدة أعمق 
من ذلك،  ومازلت أؤكد أن مصر لها موقف 
مباشر، واجلهود السعودية واجتهاداتها منذ 
عهد امللك عبداهلل رحمه اهلل لها وجاهتها، 
وهذا حقها كما قلت، ولكن مصر أيًضا من 

حقها أن تتمسك مبصلحتها.

:» د. طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية لـ»

الشواهد األولية غير مبشرة بسبب افتقاد البرملان اجلديد الرؤية فى إدارة املجلس وعدم االلتزام مبواد الدستور

مجلس النواب يفتقد 
القدرة على احلسم وعليه 

اإلسراع فى إجناز األمور

البعض يحاول أن يجعل املجلس يتصدى  
مللفات ظلت مسكوتًا عنها لفترات 

طويلة مثل ملف شباب »األولتراس« 

 البرملان مطالب بتبنى 
سياسة واستراتيجية 

واضحة املعالم للتعامل مع 
األزمات واملشاكل  

 هناك من يخطط إلرباك املشهد 
املرتبك أصال ألن القضية ليست فى 
أن نبنى مؤسسات ولكن فى أن يؤمن 
الرأى العام بجدوى هذه املؤسسات 

 الرئيس فى واد ومؤسسات 
الدولة فى واد آخر واألجهزة 

األمنية قد ترفض بعض أفكاره 



إحنا 
»شيلنا« 
اإلخوان 

و»جبنا« 
السلفيني

حوار
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:» السيناريست مرمي نعوم لـ»

أقول  لنائبات  الشعب: »لو املجلس همش 
دوركن.. يبقى االستقالة هى احلل«

 النشطاء فى 
السجون.. وال 

أستبعد أن 
أحلق بهم.. 

وسلطة ما قبل 
ثورة يناير 

»يرتعون« فى 
الشوارع 

دور الرقابة 
انتهى  بعد 

انتشار 
الفضائيات 
واإلنترنت 

والفيس بوك 

 
 

ــاذا تــــازمــــك اتـــهـــامـــات »تـــشـــويـــه ســمــعــة  ــ ¿ ملــ
مصر«، ونقل صورة سيئة للخارج؟

ــروجــون مثل تلك اخلــرافــات ال  ¿ ¿ مــن ي
عالقة لهم بالفن ومنفصلون متاماً عن الواقع، 
وذوو نظرة قاصرة.. هل يريديون أن نتحول 
إلــى تركيا جــديــدة »قــصــور فخمة ومناظر 
خالبة«، التى يعيش فيها نسبة ال تتعدى%5 
مـــن الــشــعــب املـــصـــرى، وبــقــيــة الــشــعــب من 
الطبقتني املتوسطة والفقيرة، فما أنقله هو 
واقع مصر وأعمالى الدرامية ليست أعماالً 
دعائية، بل هى مسلسالت اجتماعية تنقل 

الواقع كما هو دون رتوش.
¿ حقق فيلمك »واحـــد صفر« جنــاحــًا كبيرًا 
عــلــى مــســتــوى اجلــمــاهــيــر والـــنـــقـــاد، إال إنــك 
تــوقــفــت عـــن اإلبــــــداع الــســيــنــمــائــى متـــامـــًا بعد 

ذلك؟
¿ ¿ فى احلقيقة اإلنتاج السينمائى هو الذى 
توقف واخليار أصبح صعباً، أما أن تتنازل فى 
عمل جتارى أو أن جتلس فى املنزل.. فرأس 
املــال أصبح هــو املتحكم والــدولــة ممثلة فى 
جهاز صناعة السينما واملركز القومى للسينما 
ووزارة الثقافة رفعت أيديها عن الصناعة 
وتركتها تغرق وأنا شخصياً لست ضد جتربة 
»السبكي« وأرى أن الهجوم عليه غير منصف 
»السينما عايشة ألن السبكى لسه ينتج« وعلى 
الرغم من حتفظاتى على أن أعماله ال تخرج 
عن شكل معني وتتكرر إال أن جتربته أثبتت 
جناحها فــى وقــت تــخــوف فيه املنتجون من 
اإلنتاج، بل وشجعت جتربة السبكى اآلخرين 
إلى العودة لإلنتاج السنيمائي، ولوال استمراره 

لضاعت السينما.
¿ لــو عــرض عليك »الــســبــكــي« العمل معه.. 

هل توافقني؟
¿ ¿  لــن يــوافــق »السبكي« على معاييرى 
فــى الــعــمــل، فسينما الــســبــكــى تختلف فى 
الشكل واملضمون أو ما اصطلح على تسميته 
باخللطة السبكية عما أقدمه وإذا ما وافق 

على رؤيتي، فما املانع.
¿ عن أى معايير تتحدثني؟

ــذى ميــلــيــه على  ــ ¿ ¿ اخــتــيــار املـــوضـــوع ال
ضميرى املهنى وعــدم انتظار أى شــىء آخر 
أهم شىء آخــر.. فاملحك بالنسبة لى ضمير 

الكاتب واإلخالص فى طرح القضية.
¿ هل أثــرت األزمــة االقتصادية على اإلنتاج 
الدرامى مؤخرًا وجعلت شراء التركى هو احلل 

البديل؟
¿ ¿ ما مت إنفاقه من أموال فى الدراما فى 
األغلب األعم كان فى مكانه، ألن هذه املبالغ 
ال يحصل عليها النجوم فقط، ولكن هناك 
اآلالف ممــن يعملون فــى هــذا املــجــال وعلى 
ــتــاج أن تقيم أعمالها وتــراجــع  شــركــات اإلن
نفسها فــى حــالــة اخلــســارة وهــو أمــر نــادر، 
فالسوق اخلليجية يعوض أى أموال تنفق، أما 
موضوع شــراء املسلسالت التركي، فهو أمر 
غريب فتلك التيمات تختلف عــن مجتمعنا 
وقضايا ال عالقة لنا بها، والغريب أن املنتجني 
ــن يــشــتــرون الــتــركــى ويــفــرضــون علينا  ــذي ال
سياقات غريبة هم أنفسهم من يتقاعسون عن 

اإلنتاج وخير لهم إنتاج أعمال أصيلة.
¿ هل أثرت الرقابة على اإلنتاج الدرامي؟

¿ ¿  بالطبع أثــرت وبشكل كبير، فالرقباء 
ال عالقة لهم بالفن هم أواًل وأخيراً موظفون 
متمسكون ببعض التابوهات التى قدسوها وال 
يحيدون عنها مثلهم مثل أى موظف بالدولة، 
مــن املمكن أن ميــرر الــواحــد منهم عشرات 
املشاهد اخلارجة وال ميرر كلمة واحدة ذات 

بعد سياسى.
¿ كيف تنظرين لدور الرقابة ؟

¿ ¿ الضمير املهنى فــى منظومة صناعة 
الـــدرامـــا بــالــكــامــل أهـــم األشــيــاء مــن وجهة 

نظرى للتقدم والــرقــى، ويفترض أن 
دور الرقابة انتهى فى ظل انتشار 

الفضائيات واإلنترنت، فالرقابة 
ال تستطيع املــنــع بشكل قاطع، 
ولــــكــــن ميـــكـــن عـــمـــل نـــظـــام 
مــشــاهــدة لــلــمــراحــل العمرية 
للكبار والصغار وجيل الوسط 
حتى تتفهمه األســر املصرية 
بشكل تدريجى وتطبقه أيضاً، 
فاملشاهد يستطيع مشاهدة 
مــا يناسبه فهو صاحب احلق 

فى ذلك.
ــم مــتــحــف  ــلـ ¿ وهــــــل تــــــرى أن حـ

الـــتـــراث السينمائى املــصــرى أصبح 
بعيد املــنــال بــعــدمــا أعــلــن رئــيــس هيئة 

ــه ســيــتــكــلــف 30 مــلــيــون  االســـتـــعـــامـــات أنــ
جنيه؟

¿ ¿ هــذا احلــلــم كــان بعيد املــنــال مــن قبل 
سنني حينما تركنا أصــول تراثنا السينمائى 
عــرضــة للبيع والــســرقــة والــنــهــب وأصبحت 
االستعانة مبقطع مــن تراثنا يحتاج جلولة 

بالبلدان العربية للحصول عليها.
¿ بــعــد مسلساتك »ذات«، و»ســجــن النسا« 
وأخيرًا »حتت السيطرة« ُصنفت بأنك مدافعة 
عـــن حـــقـــوق املــــــرأة، فــهــل تــســتــمــريــن فـــى نفس 

اخلط، أم سنشهد تغييرًا آخر قريبًا؟
¿ ¿ أعــتــرض على هــذا التصنيف، ووجــه 
ا تصنيفي، كما  اعتراضى أنه من املبكر جــًدّ
أن تناولى لألعمال السابقة نظراً ألن تلك هى 
القضايا املجتمعية التى نعانى منها بشكل عام 
واملــرأة جزء منها، فأنا ال أتناول املرأة بشكل 
مجرد وأنساق فى الدفاع عنها، بل هو الواقع 

وقضايا املرأة مبا لها وما عليها.
¿ هــل تتوقع مــرمي نــاعــوم وجـــود دور للمرأة 
فــى مــجــلــس الــشــعــب ممــاثــل ملــا هــو عــلــى أرض 

الواقع؟
¿ ¿ لو لم يكن للمرأة دور فى مجلس النواب 
عليها ان تترك املجلس وتستقيل وأن أظن 
أن دور املرأة فى املجلس احلالي  لن يختلف 
عن مثيله على أرض الواقع، وطاملا لن يكون 
هناك متكني لها فى مختلف نواحى احلياة 
لن يكون هناك دور لها فى حتت القبة  وطاملا 
ننظر حلقوق املرأة بنظرة فوقية تنظيرية لن 

يكون لها دور ليس املـــرأة فقط بــل وكل 
األقليات، فطاملا ال نــزال نتحدث عن 
حقوقهم، إذن فــإن تلك األقليات لم 
تأخذ حقها وال نزال ندور فى نفس 
احللقة املفرغة على الرغم من أننا 
فى 2015 وليس من املفترض أن 
نتحدث عــن حــقــوق املـــرأة إال أن 
الطريق أمامنا ال يزال طوياًل نحو 

إعطاء املرأة حلقوقها.
¿ وكيف تــرى مــرمي ناعوم واقعنا 

السياسى بعني السيناريست؟
¿ ¿ نعيش أجــواء 2010، حيث لم 
يختلف شىء »شلنا اإلخــوان ووضعنا 
الــســلــفــيــني«، والــنــشــطــاء مــحــبــوســون، 
فــالــواقــع مظلم والــســيــاســة دون عدالة 
»ال قيمة لــهــا«، وسلطة ورجـــال ماقبل 25 
يناير أصبحوا هم األسياد يرتعون ويلهوون 
ويستمتعون بثرواتهم التى جمعوها من أقوات 

الشعب.
¿ أنت تعتبر فى عداد الناشطني هل تخشني 

من أن يحدث لك مثل ماحدث لهم؟
¿ ¿ وارد ان أحلق بهم، واقول ان كان هناك 
ظلم تعرض له بعض الناشطني وهو امر واقع  

فهو ليس  بحجم وقوة ظلم  العهد البائد.
¿ هل انعكس هــذا الواقع السياسى املظلم، 
ــاج الــســيــنــمــائــى  ــ ــتـ ــ ــلـــى اإلنـ ــا وصـــفـــِتـــيـــه، عـ كـــمـ

والتليفزيونى؟
ا  ¿ ¿  بالطبع هــنــاك وقــائــع شــهــيــرة جـــًدّ
ملسلسالت توقفت، ألن أصحابها مغضوب 
عليهم، وهناك جنوم متخوفون من أن يلقوا 
مصير جنوم آخرين فى منازلهم منذ الثورة 
ألنهم أبــدوا رأيهم، كما أن املنتجني أنفسهم 
أصبحوا يتجنبون بعض األســمــاء خشية أن 

تعاقب أعمالهم باملنع.
¿ هــل تخشى مــرمي نــاعــوم أن تلقى املصير 

نفسه؟
ا فى يوم من األيام بل هو وارد  ¿ ¿  وارد جًدّ

ا بعد نشر احلوار. جًدّ
¿ قــابــل عــمــلــك األخـــيـــر، »حتـــت الــســيــطــرة«، 
هجومًا شديدًا وصــل لتقدمي باغات للنائب 

العام.. كيف ترين هذا الهجوم؟
¿ ¿ أقدر النقد جًدا، ألنه فى صالح العمل، 
وأحــتــرم كــل اآلراء، خاصة أن العمل مقدم 

 »السبكى « مش 
غلطان  وأنقذ 

السينما من الضياع

 انتشار املخدرات 
فى املجتمع 

املصرى أمر واقع 

بحرفية شديدة وبه حبكة درامية وشخصياته 
مرسومة بدقة، لكن ما يضايقنى االتهامات 
غير املبررة، والقول الغريب الذى تردد بكثرة 
عقب عرض »حتت السيطرة« حتى صار شبه 
مؤكد أن املسلسل يعلم اجلمهور التعاطي، 
وهو اتهام ليس مجحفًا بقدر ما هو ينم عن 
انفصال تــام عن الواقع الــذى نعيش فيه وال 
يــخــرج إال مــن أشــخــاص يعيشون فــى حالة 
إنكار للواقع ويضعون ما يحدث على شماعة 
املسلسل بشكل غير منطقى وغــيــر علمى 

باملرة.
أما فيما يتعلق بالدعوى القضائية املرفوعة 
ــذى رفــع الدعوى  على العمل، فللمحامى ال
القضائية احلق فى إقامة دعوى ضد املسلسل 
وهذا حقه القانونى، ولكنه ليس له احلق فى 
فرض وصايته على أحد أو يتحدث نيابة عن 
األهالى أو البيوت املصرية وعلية التيقن أن 
املــخــدرات واإلدمـــان مشكلة كبيرة فى مصر 

وتعتبر قضية أمن قومي.
ــأن التعافى  ــورة وكـ ¿ ولــكــن الــعــمــل عــكــس صـ
ــن اإلدمــــــــان أمـــــر مــســتــحــيــل.. ألـــــم تــخــشــني  مــ

التأثير السلبى على املدمنني؟
¿ ¿ العمل واقــعــى وقــد جلست مــع بعض 
النماذج للمدمنني واملتعافني، وبــدأت رحلتى 
مع العمل وكتابة قصته، ثم السيناريو واحلوار 
وطوال هذا املشوار كنت أستعني باالستشارى 
النفسى »د. نبيل القط«، الــذى شــارك أيضاً 
بالتمثيل فى بعض مشاهد املسلسل، واخترنا 
جلــوء بعض مدمنى »حتــت الــســيــطــرة« إلى 
جمعيات الزمالة باعتبارها أكثر الطرق قدرة 
على عالجهم نفسيًا وتــبــديــل حياتهم إلى 
أخرى، وحتى مستشفيات عالج اإلدمان تتبع 
هذه اجللسات، وباختصار فالعمل يهدف إلى 
ــان وتطور  توعية الشباب مــن خــطــورة اإلدمـ
التعافى من املــخــدرات، وليس لهدف تعليم 
تعاطى املــخــدرات، كما يقول البعض، وأننا 
بحاجة إلى إعادة النظر فى تربية أبنائنا، فال 
يوجد مراهق فى مصر لم يتعرض أو صاحب 

له عالقة باملخدرات.
¿ وما جديدك فى رمضان 2016؟

¿ ¿ جنرى حالياً جلسات عمل مكثفة لوضع 
اللمسات النهائية ملسلسل »واحــة الغروب« 
لألديب الكبير بهاء طاهر، وهو عمل يختلف 
متامًا عن القضايا االجتماعية التى اعتاد 
املشاهد رؤيتها من قبل خــالل أعمالي، لذا 
قلت لك إن تصنيفى سابق ألوانه وهذا العمل 
يخرج عن إطار أدب املــرأة، والواحة البعيدة 
غير املعروفة ستكون بطاًل للمسلسل، على 
الرغم من ندرة املراجع التاريخية عنها وهو 

حتٍدّ أحب أن أخوضه.
¿ ألم  تخشني  العمل على رواية بهاء طاهر 

وإحداث تغييرات عليها؟
¿ ¿ قبل أن نــبــدأ، جمعتنا جلسات عمل 
مــع الــروائــى الكبير بــهــاء طــاهــر وتــشــاورت 
معه وأكــدت له أن النص ستجرى فيه الكثير 
من التعديالت، وأكــد لى أنه واثــق فى الناجت 
الذى سيخرج من بني يدى، فمهما كان النص 

الروائى رائعاً، فإن املعادلة البصرية تختلف.
¿ أال يــدخــلــِك تــنــاول الــنــصــوص األدبــيــة فى 
إشــكــالــيــة احلــفــاظ عــلــى الــنــص أو االنــحــراف 

عنه؟
¿ ¿ ا لنص هو حجر األســاس فى أى عمل 
تناولته وما أفعله أن أهضم النص، ثم أضعه 
فى الــدرج وأعيد صياغته دراميًا بعيداً عن 
الترجمة احلرفية األمينة، فما أفعله شىء 
من التأويل الفنى للنص األدبي، ورمبا يتقاطع 
العمل الــدرامــى مــع النص املــأخــوذ عنه فى 
بعض املواضع، واملقارنة أحيانًا تكون واردة 
ومــتــوقــعــة، ويــحــلــو للبعض أن يعقدها بني 
الدراما واألصل األدبي، ولكّن هذين النوعني 
من الفنون سيتعرض أحدهما للظلم بسبب 

مثل هذه املقارنة.

الكلمة حالًيا لرأس املال..  والدولة تركت 
صناعة السينما تغرق فى بحر الظلمات  

مسلسل ذات

شعار املرحلة  فى الوسط الفنى » يا العمل التجارى يا  القعدة فى البيت«
حوار: ماهر عبده 

سيدة بدرجة سيناريست.. ملع جنمها سريعًا واستطاعت فى فترة وجيزة أن حتفر لنفسها مكانًا بني 
أهم كّتاب السيناريو فى مصر لتصبح واحدة من أهم كتاب السيناريو فى السنوات القليلة املاضية.. 
حيث تتصدر أعمال املؤلفة الشابة »مــرمي نعوم« موسم الدراما وحتقق أعلى نسب مشاهدة، 
فاسمها بات ختمًا لضمان جودة الدرامى وقوة السيناريو التى يستند عليها العمل الفنى جعلت 
كبار النجوم يفضلون أن يجسدوا أعمالها التى حتتوى على خلطتها السرية التى تنال استحسان 

املشاهد دومًا.
وصفها كثير من النقاد انها كاجلراح املاهر تكتب بأنامل رقيقة  وكأنها  تضغط بشدة على جراح  
املجتمع لتغزل منه عماًل دراميًا يكشف عيوب املجتمع ومتناقضاته.. ودعت عالم االقتصاد، لتلمع 
كنجمة فى عالم اخليال الدرامي  ثم أعادت صياغة التاريخ فى »ذات«، وسجنت املجتمع فى »سجن 
النسا«، ثم كشفت لنا واقعًا لم نشهده فى »حتت السيطرة« لتفوز علينا  »1- صفر« فى آخر اعمالها 

حتى اللحظة. 
“صوت املاليني” التقت السيناريست مرمي ناعوم فى حوار لم يخل من اجلراءة والصراحة، لتكشف 

لنا عن أسرار وكواليس كثيرة مرت بها، وحقائق تنقب عنها فى حوارها التالى: 

مسلسل سجن 
النسا
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الشيخ عبد العزيز بن عبداهلل:  إذا كان الرجل جائعا بشكل 
متطرف فمن املسموح له أن يأكل زوجته أو أجزاء من جسمها

األطرش:  ليس كل إنسان يحمل مؤهًل دراسًيا يصلح لإلفتاء

الشيخ الزمزمى املغربى: من حق الزوج معاشرة زوجته التى توفيت للتو 

قضية
شائكة

هل سينجح أمل 
الرئيس السيسى 

فى جتديد اخلطاب 
الدينى فى ظل موجة 
الفتاوى الغريبة التى 

جتتاحنا؟

فوضى الفتاوى السياسية و»اجلنسية« فى مصر والدول العربية

د. شوقى  عالم مفتى اجلمهوية:  هذه الفتاوى الغريبة متثل حالة من الفوضى فى اخلطاب الدينى 

 
كلما أثار الرئيس السيسى فكرة ضرورة 
تجديد الخطاب الدينى لتصحيح المفاهيم 
الخاطئة التى يعتقدها البعض خصوصا 
بعد أن حرفت المفاهيم الصحيحة للدين 
اإلســامــى مــن سياقها لتحقيق مـــآرب ال 
يعلم مداها إال الله أتــســاءل: هل بــات من 
ــا نحن  الــســهــل تحقيق رغــبــتــه فــى ظــل م
بــصــدده مــن هوجة الفتاوى الغريبة التى 
تطالعنا بــيــن الــحــيــن واآلخــــر مــن شيوخ 
فى األزهــر وخــارجــه حتى وقعت كثير من 
العقول فريسة للتشتت وخاصة فى مجتمع 
يغلب عــلــى شــرائــح واســعــة مــنــه االنــقــيــاد 
لكل مــا يسمعوه؟ فحسب إحــصــاء رسمى 
يمثل مــؤشــرا علميا أصـــدرت دار اإلفتاء 
المصرية  فى عام واحد فقط  471  ألفا 
و808 فتاوى  وبلغت  الفتاوى الشخصية 
منها أكثر من 116 ألفا و115 والهاتفية 
203 آالف و938 باإلضافة إلــى 15 ألفا 
و213 فتوى عن طريق اإلنترنت فيما بلغت 

الفتاوى الموثقة 1542.
والطامة التى حــذر منها الرسول )ص( 
هى انتشار ظاهرة الفتوى بشكل مخيف 
مــع غــيــاب الــقــواعــد الرئيسية الحاكمة 
لنطاق اإلفــتــاء ومعنى الفتوى والــشــروط 
الواجب توافرها فى المفتى، ومن إحدى 
اآلفــات الخطيرة فى فوضى اإلفتاء التى 
يشهدها العالم اإلسامى عندما أطلقت 
»الــقــبــيــســات« وهــى جماعة إفــتــاء نسوية 
ســوريــة تفتى فــى أمـــور الــديــن اإلســامــى 
فــتــوى غــريــبــة تــحــرم نـــوم الـــمـــرأة بجانب 
الحائط ألنه ذكر ونوم المرأة بقربه ما هو 
إال مفسدة لها وحـــرام، ومــن المحرمات 

أيضا نوم المرأة أو جلوسها على الكرسى 
ألن الــجــالــس ينسى خــالــق األرض بينما 
الجلوس على األرض يقرب من اإلله ويزيد 
فــى الــتــعــبــد، فــالــكــرســى حـــرام خصوصا 
بالنسبة للمرأة فكم من مرة شعرت المرأة 
بالهيجان والشبق الجنسى المحرم بعد 
ــكــرســى حــســب الــفــتــوى  جــلــوســهــا عــلــى ال
ــمــغــرب أثــــار رئــيــس  ــة، وفـــى ال ــزعــوم ــم ال
الجمعية المغربية للدراسات الشيخ عبد 
البارى الزمزمى جدال واسعا عندما نشر 
فتوى تسمح للزوج بمعاشرة زوجته التى 
توفيت للتو، وأفتى الشيخ عبد العزيز بن 
عبدالله بالمملكة العربية السعودية بأنه 
إذا كان الرجل جائعا بشكل متطرف فمن 
المسموح له أن يأكل زوجته أو أجــزاء من 

جسمها، أما الشيخ أسامة القوصى أحد 
مشايخ السلفيين فى مصر فقد أفتى بجواز 
النظر إلــى الــمــرأة وهــى تستحم إذا كانت 
نية المتجسس الـــزواج منها. ومصيبتنا 
الكبرى هــى فــى الــفــتــاوى الــتــى تــخــرج من 
شيوخ وعلماء األزهــر المناط لهم بتجديد 
الــخــطــاب الــديــنــى كــفــتــوى الــشــيــخ مظهر 
شاهين بضرورة تطليق الزوجة اإلخوانية 
بإعتبارها قنبلة موقوتة، وفتوى الشيخ على 
جمعة والتى تؤكد على أن الصحابة كانوا 
يتبركون بشرب بول الرسول )ص( وأن أم 
أيمن شربته فعليا وأثارت فتواه جدال كبيرا 
بين رجــال األزهــر ألن هــذا يخالف العقل 
والمنطق وجعل الجميع يتساءلون هل كان 
الرسول يتبول أمام الصحابة حتى يأخذوا 

بوله ليشربوه ؟! فالرسول ال يرضى مطلقا 
بذلك وال يقبله ألن بول اإلنسان نجس وإذا 
مس جلد المسلم أو ثيابه يجب أن يتطهر 

منه فكيف يشربه ؟!
ولم يقتصر األمر على ذلك فهناك أيضا 
فتاوى اإلجابات فقد سألت إحداهن عن 
ــحــرام فــى الــخــلــوة غير  طريقة لتجنب ال
الشرعية عندما تجلس أمــام التليفزيون 
فأجاب الشيخ فالح الحربى أن عليها أن 
تتدثر جيدا وأن تجلس بــزاويــة 45 درجة 
حتى ال يلمحها الــمــذيــع أو أى ذكــر عبر 
التلفاز ومــن األفــضــل شـــراء جــهــاز تلفاز 
بغير صورة تجنبا للوقوع فى شرك الكفر.  
وســأل آخــر أن له زميا فى الجامعة غير 
مسلم وقد استعار منه كراسة المحاضرات 
وسقطت فوق سجادة الصاة فماذا يفعل 
كــى ال يغضب الله عليه ؟ فأجابه الشيخ 
الغامدى أال إثم عليك إذا سقطت كراسة 
مــحــاضــرات زمــيــلــك غــيــر الــمــســلــم فــوق 
الطرف األيسر للسجادة أما إذا سقطت فى 
وسطها أو أيمنها فينبغى أن تغسلها سبع 
مــرات وإذا كانت صينية الصنع فاغسلها 

عشر مرات
وسألت إحداهن قائلة: أنا فتاة ملتزمة 
ــى مــنــامــى أن شــابــا وسيما  ــــت ف ــد رأي وقـ
احتضننى بقوة وابتسمت له فكيف أقوم 
بالكفارة عــن ذنــبــى؟ فأجابها الشيخ ابن 
ــذى احتضنك فــى الــمــنــام هو  عثيمين الـ
الــشــيــطــان نفسه أمـــا ابــتــســامــتــك فتعنى 
رضاك عما حدث لذا يجب التوقف تماما 
عن النوم لئا يظهر الشيطان مرة أخرى 
وتتطور األحضان والقبات إلى ماال يحمد 
عقباه وقد يؤدى إلى حملك لسفاح خاصة 

إذا كان نومك عميقا.

سحر الشربينى 

ــوســف  أصــــــدر الـــشـــيـــخ ي
الــقــرضــاوى رئــيــس االتــحــاد 
العالمى لعلماء المسلمين 
والــمــثــل األعـــلـــى للجماعة 
اإلرهابية فتوى تبيح تفجير 
االنـــتـــحـــارى لــنــفــســه بــنــاء 
على طلب الجماعة وذلــك 
الســتــهــداف تجمعا مــا تابع 
لنظام السيسى ولو تبع عن 
ذلـــك خــســائــر فـــى صــفــوف 
المدنيين وحلل أيضا لشباب 
الجماعة اإلرهــابــيــة بقتال 
الجيش والشرطة فى مصر 

والموت شهداء.
ــوى أخــــرى  ــ ــت ــ وأصــــــــدر ف
يــدعــو فيها المسلمين من 
مختلف أنــحــاء الــعــالــم أن 
يصبحوا شــهــداء فــى مصر 
وهــى دعــوة للحرب األهلية 
أساسا وذات مغزى إلشاعة 
العنف والفوضى بيد وتمويل 

خارجى.

تخاريف القرضاوى: 
لالنتحارى تفجير نفسه 
بناء على طلب اجلماعة 

من املحرمات نوم املرأة أو جلوسها على الكرسى ألن اجلالس ينسى خالق األرض 
بينما اجللوس على األرض يقرب من اإلله ويزيد فى التعبد

 الشيخ الغامدى: إذا سقطت كراسة محاضرات زميلك غير املسلم فوق الطرف األيسر للسجادة فل بأس أما إذا 
سقطت فى وسطها أو أمينها فينبغى أن تغسلها سبع مرات وإذا كانت صينية الصنع فاغسلها عشر مرات 

  أسامة القوصى أفتى بجواز النظر إلى املرأة وهى تستحم إذا كانت نية املتجسس الزواج منها

 فتاة ملتزمة شاهدت فى منامها شابا 
وسيما يحتضنها بقوة فرد عليها 

الشيخ الغامدى:  يجب التوقف متاما 
عن النوم  حتى ال تتطور األحضان 

والقبلت إلى حملك سفاحا  

تؤكد كل الشواهد أن إطــاق الفتاوى الغريبة 
والمتطرفة  فى ظل الفترة العصيبة التى يمر بها 
المجتمع العربى عامة والمصرى خاصة  وهو ما 
يزيد األوضــاع  توترا  حيث تــؤدى لزيادة الفتن 

وتدعو إلى القتل وتبيح الهتك واالنتهاك. 
ــادت أن  فكيف نحد مــن هــذه الظاهرة التى ك
تقضى على مجتمعنا وعقول أبنائنا؟ وهل ينجح 
تــجــديــد الــخــطــاب الــديــنــى فــى اســتــيــعــاب هــذه 
الظاهرة؟  حول هذه التساؤالت يعلق الشيخ عبد 
ــرش رئــيــس لجنة الفتوى األسبق  الحميد األطـ
باألزهر الشريف قائا: الدين هو كل شىء ولو 
أننا تتبعنا سنة النبى )ص( لوجدنا أن للنبى 
هدًيا فى كل شــأن من شئون حياتنا بمعنى إذا 
لبست ثوبا جــديــدا، إذا أكــلــت، إذا شــربــت، إذا 
دخلت المرحاض، فكل شــأن من شئون حياتك 
ــك فــى الــســؤال  هــدى ولــكــن يجب أال نستغل ذل
أسئلة تافهة أو يتحول األمـــر إلــى هـــوس، هذا 
بجانب أنــه  يجب التوجه إلــى الشخص 
الصحيح لسؤاله عــن أى فتوى، 
فلكى يتحدث أى شخص 
فــى الــديــن يجب أن 
ــن أهـــل  ــ يـــكـــون م
ــاص،  ــصــ ــ ــت االخــ

السؤال أو فى الفتوى.
وعلى الجانب اآلخر قال الدكتور شوقى  عام 
مفتى الجمهوية إن هــذه الفتاوى الغريبة تمثل 
حالة من الفوضى فى الخطاب الدينى وهى فى 
الغالب ليست صحيحة ولــم تصدر عن أى جهة 
ــام مسئول مسئولية كاملة عن  رسمية واإلعــ
ترويج مثل هذه الفتاوى الشاذة التى تثير البلبلة 
لدى المسلمين، وعلى المسلم أن يلجأ إلى جهات 
الفتوى الرسمية المتمثلة فى دار اإلفتاء، وقال إن 
القضاء على هذه الظاهرة مهمة كبيرة وهذا ما 
نحاول أن نتصدى له ونبث مزيًدا من الوعى العام 

لدى جماهير األمة بهذه القضية.
أمــا عــن رأى الــنــاس وردود أفعالهم إزاء هذه 
الفتاوى الغريبة فقد قال أحمد ميمون المحاسب: 
الفتاوى كثيرة وتنتشر بشكل يومى ويتجاوب معها 
رواد الفيس بوك ويعلقون عليها حتى أن هناك من 
يصدقها ويعيد نشرها بل إن جرائد ورقية نشرت 
بعضا منها على أنــهــا صـــدرت فعا عــن علماء 
ديــن بالسعودية، وأضـــاف ميمون ومــن الفتاوى 
التى جعلتنى ال أتوقف عن الضحك أنه ال يجوز 
للسودانى أن يسافر إلــى مصر ألنها أنثى وهى 
أم الدنيا والسودانى ذكر وقد يزنى بها أو بابنتها 

والعياذ بالله.

وفـــى مــصــر يــجــب أن يــكــون مــن خــريــج األزهـــر 
ولــه خبرة تؤهله ليتحدث فــى الــديــن؛ ألن ليس 
كــل إنــســان يحمل مؤها دراســيــا يصلح لذلك، 
ويشترط فيمن يتحدث فى الدين أن يكون على 
تقوى وورع وخوف من الله، وأن يكون على دراية 
باللغة العربية، وبأقوال األئمة، وأال يقصد بحديثه 
حــب الــظــهــور مــن خــال الــفــتــاوى الغريبة التى 
نسمعها، فكل فــرد يجب أن يتقى الله ســواء فى 

األطرش

عالم

القرضاوى
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اتفاق ضمنى بني 
مصر وإيران فى 

املوقف من األوضاع 
فى سورية فكل 

طرف منهما لديه 
رؤية وله مصالح 

 الصراع الدولى على 
سوريا قلب معادلة 

القوى اإلقليمية وكشف 
أيًضا عن حقائق تتعلق 
بطموحات كل من روسيا 
والصني فى التخلص من 

نظام القطبية األحادية 
لصالح فرض نظام عاملى

 التقارب الروسى 
املصرى كان مؤشًرا 

لعودة العالقات 
املصرية السورية حيث 

تدرجت السياسة 
املصرية بشأن األزمة 

إلى مرحلة دعم 
الدولة واجليش

خط
أحمر

االتفاق النووى بني إيران والدول األوروبية دفع العديد من دول العالم إلى إعادة صياغة عالقاتها مع إيران على املستوى السياسى واالقتصاد 

لعل أبــرز الــنــمــاذج المعبرة عــن ذلــك، هــو ما 
يتعلق بالعالقات المصرية اإليرانية التى شهدت 
عبر عــدة عــقــود، حالة مــن عــدم وضــوح الرؤية 
تــراوحــت بين التوتر والفتور، مــرورا بالحروب 
االعالمية واألخرى الخفية المرتبطة بمحاوالت 
التمدد للتأثير وبسط النفوذ والتحركات السرية 

فى اطار ما يطلق عليه الصراع المذهبى.
رغم تعقيدات المشهد االقليمى برمته إال أن 
اآلونة األخيرة شهدت تقارب فى وجهات النظر 
والمواقف السياسية حيال العديد من القضايا 

اإلقليمية والدولية.
فضال عن أن االتفاق النووى بين إيران والدول 
األوروبية، دفع العديد من دول العالم إلى إعادة 
ــع إيــــران عــلــى المستوى  صــيــاغــة عــالقــاتــهــا م

السياسى واالقتصادى، ومنها مصر.
ــراءة الــمــوضــوعــيــة لــمــا يحيط  ــقـ ــإن الـ ــذا فـ لـ
بــالــمــشــهــد االقــلــيــمــى مـــن تــشــابــكــات ال يمكن 
إقصاؤها بعيدا عن تعقيدات المصالح الدولية 

فى المنطقة. 
ــى تــالقــى المصالح  فــهــى تــشــيــر بــوضــوح إلـ
األمريكية اإليرانية فى إثارة القالقل والنزعات 
المذهبية فــى األقــطــار العربية، بما ينفى بل 
ينسف التكهنات والتسريبات اإلعــالمــيــة عن 
وجود صراع بينهما، بلغ منتهاه وفق التصريحات 
العلنية، بتهديد اإلدارات المتعاقبة على البيت 
األبيض لطهران بفرض عقوبات دولــيــة، إن لم 
تتوقف عــن االســتــمــرار فــى مشروعها الــنــووى، 
هذا التالقى يصب فى صالح إيــران، فمنذ ثورة 
الخومينى نهاية سبعينيات القرن الماضى، لم 
تتوقف محاوالت طهران الرامية لتوسيع نفوذها 
الفارسى تحت الفتة التشيع، وهو ما تحقق لها 
بمعرفة األمريكان الذين مزقوا العراق بما يضمن 
صناعة هالل شيعى لحصار دول الخليج العربى، 
مرورا بما أطلق عليه »ثورات الربيع العربى« فى 

البحرين واليمن.
المشهد أيــضــا فــى ظــاهــره يشير إلــى وجــود 
اتفاق عربى تجاه بعض القضايا والتناقض فى 
ــرز مظاهر االتــفــاق، هى  قضايا أخـــرى، لعل أب
المتعلقة بالموقف الــمــوحــد والــجــبــهــوى تجاه 
ــوأد  مــا يــجــرى فــى دولـــة الــيــمــن مــن أحــــداث، ل
تداعياتها الكارثية الرامية إلى تقسيم المنطقة 
لعدة دويــالت ضعيفة متناحرة مذهبيا وطائفيا 
وعرقيا، بما يقود إلــى إربــاك المنطقة العربية 
بأكملها، عبر الــصــراعــات التى ترعاها إيــران 

والواليات المتحدة األمريكية.
فى هذا السياق المعقد، يوجد اتفاق ضمنى 
ــران فى الموقف من األوضــاع فى  بين مصر وإي

سورية، فكل طرف لديه رؤية وله مصالح.
المثير فى كل ما يجرى هو تنامى الحديث عن 
نقاط االختالف العربى العربى فيما يتعلق بهذه 
القضية، فهناك من يتصور وجــود تعارض فى 
الموقفين المصرى والسعودى من األحــداث فى 
سورية، خاصة الشأن المرتبط بالنظام الحاكم 
فــى تلك الــدولــة المهمة، فالموقف السعودى 
ليس شخصيا حسبما جــرى الترويج لــه جــراء 
تطاول بشار األسد على بعض األنظمة الحاكمة، 
ــال، فالجميع  ووصـــف بعضهم أنــهــم أشــبــاه رجـ
تجاوز تلك المواقف ألن الخطر داهم الجميع، 
لكن الموقف مرتبط باألمن القومى والمصالح 
االستراتيجية للمملكة العربية السعودية، فى 
إطار التصدى للمشروع اإليرانى الرامى لحصار 
المنطقة بأنظمة حكم موالية لــهــا، مــن بينها 

ــة، ثــم الــعــراق، وقــبــل ذلــك لبنان عندما  ســوري
صنعت كيانا موازيا للدولة يؤثر فى استقرارها، 
ــه يمتلك ميليشيات وأجــهــزة أمنية »حــزب  ألن
الله«، وأخيرا اليمن حيث تقوم بتقديم الدعم 
اللوجستى والتسليح لجماعة الحوثى التى انقلبت 
على السلطة الشرعية فى اليمن، أما الموقف 
المصرى فتحكمه أبعاد استراتيجية ودواع أمنية 
أخــرى، ربما تختلف عن بقية البلدان العربية، 
الهدف المصرى هو اإلبقاء على تماسك الجيش 
ــرار مــا جــرى  ــدم تفكيكه عــلــى غـ الـــســـورى، وعـ
فــى الــعــراق، بـ»تسريح مليون ونصف المليون 
ضابط وجندى«، فالحفاظ على وحــدة الجيش 
السورى يمثل أحد أهم األركان األساسية لألمن 
القومى العربى، باعتبار أن سوريا هى إحدى 
دول الطوق، وطــرف أصيل ورئيسى فى معادلة 
الصراع العربى اإلسرائيلى، من هنا يأتى التباين 
ــرؤى الــتــى تــخــدم المصالح  ــ فــى الــتــوجــهــات وال

االستراتيجية لكل دولة على حدة. 
فــى الــمــقــابــل تــكــمــن الــرغــبــة اإليــرانــيــة فى 
الحفاظ على نظام بشار األسد فى اطار الهيمنة 
المذهبية وااليديولوجية، فضال عن أن إيران فى 
المجمل تبنى عالقاتها وتتقارب مع الدول على 

أساس المصالح االقتصادية.
وبقدر ما كشف الصراع الدولى على سوريا 

من خطورة على توازن القوى اإلقليمية فى غير 
صالح إيران، ويصب بالتبعية فى صالح أطراف 
إقليمية أخرى أبرزها تركيا فإنه كشف أيضا عن 
مخاطر تتعلق بطموحات كل من روسيا والصين 
فى التخلص من نظام القطبية األحادية لصالح 

فرض نظام عالمى متعدد األقطاب.
كما شهدت المنطقة حالة من التنافس على 
القيادة بين قوى مؤثرة »مصر والسعودية وايران 
ــذى يشهد فيه  ــا«،  وذلـــك فــى الــوقــت الـ ــي ــرك وت
االقليم تغيرا ملموسا، منها انسحاب أمريكا 
التى كانت العبا رئيسيا فى االقليم، الذى يعانى 
من عــدم استقرار وصــراعــات وحــروب مذهبية 
وانــهــيــارا واضــحــا فــى فــى الــعــديــد مــن الـــدول، 
ومــن أهــم وأخطر التغيرات التقارب االمريكى 
االيرانى واالتفاق النووى، بموجب هذا االتفاق 
أصبحت ايـــران قــوة اقليمية يصعب تجاهلها، 
فمن المحتمل وفق توقعات الخبراء والمحللين 
أن يــؤدى االتــفــاق الــى إعــادة ترتيب التحالفات 
والعالقات الخارجية، ومن هنا بدأت التوازنات 

الجديدة واقامة التحالفات مع روسيا والصين.
ــران مــن تحفظات  ــ االتــفــاق بـــدد مــخــاوف اي
المجتمع الدولى، بسبب أسلوب إدارتها للملف 
ــن الــســيــاســات  ــى جــانــب الــعــديــد م ــووى، إلـ ــنـ الـ
اإليــرانــيــة المستهجنة إقليميا وعالميا، حيث 

ــران عزلة  ــ ــور عــلــى إي ــ فــرضــت جميع تــلــك االم
سياسية، حاولت التغلب عليها من خالل بسط 
نفوذها إقليميا فى عــدد من الـــدول، مستفيدة 
بأوضاعها المضطربة مثل العراق ولبنان وسورية 
ــى الــنــفــور من  غير أن هــذه السياسات أدت إل

السلوك اإليرانى فى المنطقة. 
االتفاق النووى االيرانى قلب موازين المعادلة 
االقليمية رأسا على عقب، فهو وضع مصر أمام 
حقائق اقليمية جــديــدة تتطلب تدابير جديدة 
تتماشى مــع المعطيات الراهنة وتــفــرض على 
ــمــبــادرة لتحقيق تـــوازن  ــذ بــزمــام ال مــصــر األخـ
اقليمى بعيد عــن الثنائية الــنــوويــة االيــرانــيــة 

االسرائيلية.
وفــى حــال عــودة العالقات مع مصر، ستتمتع 
إيـــران بمزايا كثيرة هــى تــدرك حجمها، نظرا 
للمكانة اإلقليمية التى تتمتع بها مصر، كونها 
دولــة القلب للوطن العربى، لها كلمة يعتد بها 
فى المحيط العربى، وتشترك فى العديد من 
التحالفات، ولها شبكة واسعة من المصالح، مما 
يتيح فرصة جيدة إليران -حسبما تراه- إلفشال 
ــدول  سياسة حشد الــعــداء لــهــا، خــاصــة بين ال
العربية، من خالل تحسين صورتها الذهنية لدى 
العديد من األطــراف العربية، باإلضافة إلى ما 
يمكن أن تسهم فيه عودة العالقات مع مصر من 

رفع ضغوط كثيرة من على حلفائها فى منطقة 
الهالل الخصيب.

منذ أن تولى الرئيس »عبد الفتاح السيسى« 
مقاليد الحكم، أخــذ فى إعــادة عالقات مصر 
ــدول  الــدولــيــة، وخــلــق تفاهمات بين مصر والـ
اإلقليمية والدولية، ليكون بذلك عنوان سياسة 

مصر الخارجية هى »تنويع عالقاتها الدولية«.
لقاءات التقارب الروسى المصرى كانت تنذر 
بالتحضير للتقارب وعــودة العالقات المصرية 
السورية التاريخية، وهو ما حدث بالفعل، حيث 
تــدرجــت السياسة الخارجية المصرية بشأن 
ــى أن وصــلــت لمرحلة دعم  ــة الــســوريــة إل األزمـ
الــدولــة والجيش الــســورى، والتحالف مع الدب 
الروسى إليجاد حل لألزمة السورية التى عصفت 
بالبالد على مــدى أربــع سنوات، وهــو ما ساهم 
ــرؤى بين مصر وأمريكا من ناحية  فى تباين ال
ومصر والدول الخليجية من ناحية أخرى، فألول 
مــرة منذ عقود ترفض مصر االنضمام للدول 
السائرة على النهج األمريكى والمطالبة برحيل 
ــســورى »بــشــار األســـد« كــشــرط أول  الــرئــيــس ال
للحل السياسى، وهو ما يشكل مخالفة للسياسة 

األمريكية.
فــى هـــذا الــســيــاق يـــرى بــعــض المهتمين أن 
مالمح التقارب الــســورى المصرى ترتب عليه 
تقارب مصرى إيرانى أيًضا، وإن كان حتى اآلن 
»تقارب على استحياء« أو غير معلن، إال أنه يوجد 
بــال شــك خاصة فــى ظــل مواقفهما المتشابهة 
بخصوص الملف السورى ورغبة كال النظامين 
فى بقاء الرئيس السورى »بشار األســد«، كذلك 
رفــض مصر السير فــى الــركــب األمــريــكــى دون 

تفكير.
العالقات المصرية اإليرانية مــرت بالعديد 
من المراحل المتعكرة، فمع قيام الثورة اإليرانية 
عــام 1979، استضافت مصر بقيادة »محمد 
ــور الـــســـادات« شــاه إيـــران المخلوع »محمد  أنـ
رضا بهلوي«، وهو ما أدى إلى تعقيد األمور بين 
البلدين، كما قامت إيران بتسمية أحد شوارعها 
باسم »خالد اإلسالمبولى«، الذى اغتال الرئيس 
الراحل »السادات«، فى الوقت الذى كان الغضب 
يعم القاهرة تأثًرا بالحادث، ثم جاء دعم مصر 
للعراق فى حربها مع إيران فى عام 1980، واتهام 
ــاب فــى الــشــرق األوســـط،  إيـــران بــرعــايــة اإلرهــ
ودعم الجماعات اإلسالمية المسلحة فى مصر 
خالل فترة التسعينيات، كل ذلك جعل العالقات 
المصرية اإليرانية تذهب إلى مزيد من التدهور 

والتوتر.
مع صعود الرئيس »عبد الفتاح السيس« بدأت 
السياسة الخارجية المصرية تسير فى منحنى 
مختلف تماًما، وبدأت تشق طريقها نحو عالقات 
دبلوماسية جــديــدة، حيث وطــدت عالقتها مع 
ـــدول الخليجية وروســيــا وســوريــا ومنها إلى  ال

إيران.
العالقات المصرية اإليرانية ال تزال مستترة 
بعض الــشــيء وهــو مــا أرجــعــه البعض إلــى عدم 
رغبة مصر فــى المجازفة بعالقتها مــع الــدول 
الخليجية، حيث إن إعــالن مصر التقارب مع 
إيــران من شأنه أن يخلق العديد من االنتقادات 
الخليجية، بسبب تــدهــور الــعــالقــات اإليرانية 
الخليجية واختالف وجهات نظر الطرفين، وهو 
ما جعل »السيسى« يشير مــراًرا وتكراًرا إلى أن 
مصر تعتبر أمن دول الخليج العربية جــزًءا من 

أمن أراضيها.

العالقات الدولية التقوم على االنفعاالت أو القرارات الناجتة  عن غضب احلكام، فهى مرهونة دوما باملصالح 
والدوافع االستراتيجية، رغم كل ما يشوبها من توترات أحيانا وتقارب فى أحيان أخرى، فوسط أجواء التوتر 

فى املنطقة، وما يحيط بها من ضبابية فى شكل العالقات العربية بصورة عامة واملصرية على وجه اخلصوص، 
ال ميكن إنكار جملة من احلقائق السياسية املرتبطة مبستقبل العالقات، منها التالقى الضمنى فى وجهات 

النظر حول بعض القضايا والتباين واالختالف فى ملفات أخرى، لكن بني هذا وذاك تدور اتصاالت هنا 
وهناك،فضال عن قيام بعض الدول بإجراء الوساطات التى تدور مشاهدها فى الكواليس.

هذه القاعدة املحددة للعالقات الدولية سواء كانت معلنة أو غير معلنة، لم تكن بعيدة بحال من األحوال عن 
الشأن املصرى وطبيعة عالقات الدولة مع البلدان األخرى على املستويني االقليمى والعاملى. 

محمد عبد اللطيف يكتب: 

العالقات املصرية اإليرانية وتأثيرها على أمن اخلليج 
قراءة موضوعية فى ملف شائك

محاوالت طهران الرامية لتوسيع نفوذها الفارسى حتت الفتة التشيع 
لم تتوقف لصناعة هالل شيعى حلصار دول اخلليج العربى

السادات

االسالمبولى

بهلوى

روحانىبشارالسيسى



ــو  ــد مــحــمــد أب ــعــمــي أطـــلـــق ال
ــيــس مــجــلــس إدارة  الــســعــود رئ
الــنــادى االسماعيلى تهديدات 
مباشرة فى وجه العبى الفريق 
األول ملرة القدم بالنادى بتوقيع 
عقوبات مالية كبيرة عليهم فى 
حال تكرار الهزائم فى املراحل 
املقبلة من عمر مسابقة الدورى 

املمتاز.
وجـــاءت تلك التهديدات بعد 
تلقى اإلسماعيلى هزمية ثقيلة 
اخلميس املــاضــى أمـــام اإلنــتــاج 
احلربى بنتيجة 3-صفر ضمن 
اجلولة 18 للبطولة بعد تعادله 
مـــع أســـــوان 1-1 فـــى اجلــولــة 

السابقة.
وكــان مجلس إدارة الدراويش 
ــرارا “بــخــصــم 50  ــ ــدر ق قــد أصـ
ألـــف جــنــيــه مـــن كـــل العـــب فى 
حــالــة اخلــســارة فــى أى مــبــاراة 
من املباريات الرسمية القادمة” 
فــى حــال كــون اخلــســارة ناجتة 
عن “تقصير من الالعبني داخل 

امللعب”.
ــا قــــــرر مـــجـــلـــس إدارة  ــمـ كـ
اإلسماعيلى إيقاف مستحقات 
الالعبني حلــني حتسن النتائج 
مــع تصعيد خمسة العــبــني من 
قطاع الناشئني بناء على تقرير 

خالد القماش مدرب الفريق.

أبو السعود يضبط 
موازين الدراويش 

بالعقوبات

سيناريو جاريدو 
وبيسيرو مصدر قلق 

ملجلس طاهر
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البساط
األخضر

تعثر املفاوضات مع اخلواجات الكبار واخلوف من االنتكاسة على رأسها.. 

أخبار النجومأخبار النجومأخبار النجومأخبار النجومأخبار النجوم
عبد اخلالق فى 

انتظار الُعمرة
 معروف يستعد لدخول 

القفص الذهبى 
 باسم يواجه 

النحس بالذبح 
ينتظر إبراهيم عبداخلالق العب وسط الزمالك 
أقرب فترة توقف للدورى من أجل مطالبة اجلهاز 
الفنى للفريق باحلصول على راحــة ملــدة أربعة أو 
خمسة أيام للسفر إلى دولة السعودية ألداء مناسك 

العمرة.
ويعتبر عبداخلالق من العناصر األساسية فى 
الزمالك بعد أن قام ميدو بإعادة اكتشافه وأشركه 

فى مباريات الدورى األخيرة بصفة أساسية.
وكــان مجلس إدارة الــزمــالــك برئاسة مرتضى 
منصور قد جنح فى بداية املوسم فى احلصول على 

خدمات الالعب قادما من نادى سموحة.

ــدرس النيجيرى مــعــروف يوسف  يـ
ــول عش  ــك دخــ ــال ــزم العـــب وســـط ال
ــالل الــفــتــرة الــمــقــبــلــة،  الـــزوجـــيـــة خــ
وينتظر الالعب حصول الفريق على 
فترة إجــازة طويلة لإلقدام على هذه 

الخطوة.
ويقوم الالعب حاليا بوضع ترتيبات 
االستعداد للزواج ولكنه ينتظر حصول 
الفريق على فترة إجازة من أجل السفر 

إلى بالده وحسم أمره.

قام باسم مرسى مهاجم الفريق األول لكرة 
القدم بنادى الزمالك بذبح أضحية فى مسقط 
رأســـه طنطا وذلـــك لفك حــالــة النحس التى 

يواجهها فى الفترة األخيرة.
وكان مهاجم الزمالك قد نجح خالل الموسم 
المنقضى فى تسجيل 18 هدًفا فى الــدورى 
ليكون ثانى الهدافين بعد حسام بــاولــو، إال 
أنــه فشل فى إحــراز أى هــدف خــالل الموسم 
الحالى، وهو ما دفعه لذبح األضحية وتوزيعها 
على المحتاجين داعياً الله أن تمر هذه الكبوة 

فى أسرع وقت ويعود للتهديف من جديد.

أسباب جتبر األهلى على التمسك ببقاء زيزو 

:» خالد القماش لـ»

انتظروا اإلسماعيلى 
فى »ثوبه اجلديد«.. 

واملربع الذهبى 
هدفى مع الدراويش

ال أحـــد يستطيع أن يــخــفــى، أن خالد 
الـــقـــمـــاش، املـــديـــر الــفــنــى لــلــفــريــق األول 
لــكــرة الــقــدم بــالــنــادى اإلســمــاعــيــلــي، من 
أبرز املدربني فى بطولة الدورى العام فى 

الفترة األخير.
ــم  ــه فــــى املـــوسـ ــمـ ذاع صـــيـــتـــه وبـــــــزغ جنـ
ــيــــًدا مــع  ــــدم أداًءا جــ ــى، بـــعـــد أن قـ ــاضــ املــ
فــريــق احتـــاد الــشــرطــة، وجنــح فــى إحــراج 
العديد من الفرق الكبيرة أمثال األهلى 
ــأداء الـــذى استحق  والــزمــالــك، نــظــًرا لــ
إشـــــادة الــعــديــد مـــن اخلـــبـــراء فـــى مــجــال 

الرياضة.
مفاوضاته مع اإلسماعيلي.. ومشوره 
ــدورى.. ورحيله عــن الــشــرطــة.. كل  فــى الــ
هــذا وأكــثــر فــى حـــوار »صـــوت املــايــني« مع 

القماش.
¿ فــى الــبــدايــة.. مــا رأيـــك فــى مستوى 

اإلسماعيلى فى الوقت احلالى؟
¿ ¿ أنــا مينفعش أقــول رأيــى فى أداء 
الفريق ولكن أتــرك جلماهير الفريق 
التعليق على األداء ســـواء خــالل فترة 

قيادتى الفريق أو الفترة السابقة.
¿ معنى كامك أن هناك قصوًرا فى أدا 

الفريق قبل توليك املسئولية؟
¿ ¿ لم أقصد هذا الكالم ولكن يجب 
أن أوضــح بأننى أكمل مسيرة املدربني 
السابقني فى قيادة الفريق سواء أحمد 
حسام ميدو، أو التونسى نصر الدين 

نابى.
¿ ومــــا الـــــذى طــــرأ عــلــى الـــفـــريـــق بعد 

قيادتك له؟
¿ ¿ كل مدرب له شغل تكتيكى خاص 
بــه يظهر خــالل املــبــاريــات، وأعتقد أن 
ذلك سيظهر خالل املباريات املقبلة من 

بطولة الدورى املمتاز.
¿ ومــا ســر الــفــوز على الــزمــالــك بهدف 

نظيف؟
¿ ¿ عـــقـــدت جــلــســة مـــع الــالعــبــني 
وجنحت فى عالجهم نفسًيا وإخراجهم 
من احلالة النفسية السيئة التى كانت 
تسيطر عليهم، وطالبتهم باعتبار أن 
لقاء الزمالك هى بداية تصحيح املسار 
ــدوري، وبالفعل حــدث ما  فى بطولة الـ
كنت أريــده، ومت تنفيذ التعليمات داخل 

امللعب، ومن ثم حصدنا الثالث نقاط.
ــاج  ــتـ ــكـــن خـــســـرت فــــى مــــبــــاراة االنـ ¿ ولـ

احلربى بعد لقاء الزمالك ؟
¿ ¿ اجلميع يعلم أن كرة القدم مكسب 
وخـــســـارة، ولــكــن هـــذا ال يعنى بــأنــه ال 
يوجد قصور داخل الفريق، ولكننا نسعى 
لعالجها خالل الفترة املقبلة، من أجل 

إنهاء املوسم فى مركز متقدم.
ــــك مــــــــع فــــريــــق  ــاتــ ــ ــوحــ ــ ــمــ ــ ¿  ومـــــــــــا طــ

اإلسماعيلى؟
¿ ¿  أمتنى أن ينهى الفريق مشواره 
هــذا املــوســم فــى أحــد املــراكــز األربــعــة 
األولـــى، وبالتالى املــشــاركــة فــى إحــدى 

البطوالت األفريقية.
¿ وما رأيك فى بطولة الــدورى باملوسم 

احلالى؟
¿ ¿ الــدورى فى املوسم احلالى صعب 
ــن الــصــعــب أن يتم  ــح م لــلــغــايــة، وأصــب
ــات، الســيــمــا فى  ــاري ــب حتــديــد نــتــائــج امل
ظــل اقـــتـــراب املــســتــوى الــفــنــى للعديد 
مــن الــالعــبــني، األمــر الــذى يصعب من 
املسابقة وأصبح لها متابعون بخالف 

املواسم السابقة.

ــد الـــعـــزيـــز  ــبـ ــم عـ ــ ــه ــت أســ ــ ــع ــ ــف ــ ارت
عبدالشافى، رئيس قطاع الكرة بالنادى 
األهــلــى واملــديــر الفنى املــؤقــت للفريق 
األول، من أجــل استمراره فى القيادة 
الــفــنــيــة لــلــفــريــق حــتــى نــهــايــة املــوســم 

اجلارى.
وقـــدم زيـــزو أداًءا جــيــًدا مــع القلعة 
احلــمــراء حــتــى اآلن، حــيــث جنــح فى 
ــوز عــلــى فــريــق الــزمــالــك بهدفني  ــف ال
دون رد، باملباراة التى جمعتهما ضمن 
منافسات اجلــولــة السابعة عشر من 

بطولة الدورى املمتاز.
حرصت »صوت املاليني« على رصد 
ــزو يستمر  ــ ــى جتــعــل زي ــت ــبـــاب ال األسـ
على رأس القيادة الفنية للفريق األول 

باألهلى.
اعتذار املدربني الكبار

تعد أزمة اعتذار املدربني الكبار عن 
تدريب االهلى بسبب الظروف األمنية 
فــى مصر الـــذى فتحت إدارة الــنــادى 
بــاب املــفــاوضــات معهم أحــد األسباب 
الرئيسية الــتــى دفــعــت إدارة الــنــادى 
فى التفكير فى استمرار زيــزو، وعدم 
التسرع فى التعاقد مع مــدرب جديد 

قــد ال يــرضــى طــمــوحــات اجلماهير 
الغفيرة خصوصا بعدما ارتفعت سقف 
طموحاتها بعد معرفة األسماء البارزة 

تفاوض معها النادى مؤخرا.
ــذار  ــت ــة اع ــاضــي وشـــهـــدت األيـــــام امل
العديد من املدربني الكبار مثل الثنائى 
األملــانــى سوشتر مـــدرب ريـــال مدريد 
ــق وفــيــلــيــكــس مـــاجـــات مـــدرب  ــســاب ال
بايرن ميونخ السابق والفرنسى فيليب 

تروسية والبرازيلى زيكو.
االستقرار

رغبة مجلس اإلدارة فى احلفاظ على 

حالة االستقرار التى يعيشها الفريق 
خــالل الفترة احلالية مع زيــزو وسيد 
عــبــد احلــفــيــظ بــالــرغــم مــن األزمـــات 
واملشاكل اإلداريــة التى مير بها النادى 
بعد حل مجلس اإلدارة بحكم قضائى 
وإعــادة تعيينه مجدًدا وحالة االنقسام 
حول قبول التعيني، تعزز قرار استمرار 
زيـــزو حتى نهاية املــوســم على األقــل، 
خوفًا من حــدوث أى انتكاسة للفريق 
ــزو مــن كرسى  ــ ــال مت ابــعــاد زي فــى حـ
االدارة الفنية واســنــاد مهامه ملــدرب 
جــديــد فــى هــذا الــوقــت احلــســاس من 

املوسم.
سيناريو جاريدو 

وبيسيرو 
يخشى مسئولو األهــلــى 
ــو  ــاريـ ــنـ ــيـ مـــــن تـــــكـــــرار سـ
االســبــانــى خـــوان كــارلــوس 
جاريدو والبرتغالى جوزيه 

بيسيرو وضرب حالة االستقرار 
احلــالــيــة حــال التعاقد مــع مــدرب 
أجنبى جديد سوف يحتاج للمزيد 

ــوقــت للتعرف عــلــى الالعبني  مــن ال
وقدراتهم مما قد يهدد بتراجع نتائج 
ومستوى الفريق مــرة أخــرى ونزيف 
النقاط فى بطولة الدورى التى يسعى 
ــادى الســتــعــادة لقبها فــى املــوســم  ــن ال

احلالى.
خبرات وشخصية زيزو

ــه الكبيرة  ــرات ــزو وخــب ــ شخصية زي
وقدرته على احتواء جنوم الفريق طوال 
ــات  الــفــتــرة األخــيــرة الــتــى شــهــدت أزم
واضــطــرابــات كثيرة والنتائج اجليدة 
التى حققها الفريق منذ توليه القيادة 
مؤقتا عقب رحيل بيسيرو املفاجئ من 
أهم األسباب التى استند عليها مجلس 
األهلى قبل التفكير فى منح الفرصة 

الكاملة لزيزو.

4
كتب – محمد الصاوى 

بند الـ8 سنوات يشعل احلرب داخل احتاد الكرة 
اشتعلت حرب انتخابات احتــاد كرة القدم 
داخــل مجلس اجلبالية احلــالــى على إدراج 
ــال اجلمعية  ــى جـــدول أعــم بــعــض الــبــنــود ف
العمومية املقبلة، ال سيما فى ظل الصراع 
الدائر بينهما فى الوقت احلالى، رغبة من 

بعضهم للترشح فى االنتخابات املقبلة.
ــتــرشــح فى  وأعـــلـــن بــعــضــهــم نــيــتــهــم فـــى ال
االنتخابات املقرر إجراؤها يوم 12 من شهر 
أكــتــوبــر املقبل أمــثــال خــالــد لطيف وأحمد 
مجاهد ومــجــدى املــتــنــاوى وحــمــادة املصرى 

وغيرهم.
واختلف أعضاء املجلس داخــل االحتــاد ما 
بني مؤيد ومعارض لبند الثمانى السنوات، 
بــشــأن طــرحــه فــى جـــدول أعــمــال اجلمعية 
العمومية املــقــرر انعقادها فــى شهر إبريل 

املقبل.
وجاء اختالف أعضاء اجلبالية بخصوص 
بند الثمانى سنوات؛ بسبب اختالف أهواء كل 
منهم، حيث يرى البعض أن تطبيق هذا البند 

قد يضر مبصاحلهم.
وحــاول بعض أعضاء احتاد الكرة التربيط 
مع أعضاء اجلمعية العمومية بخصوص هذا 
البند، على هامش حضور مجلس اجلبالية 
لوديتى املنتخب فى أسوان أمام ليبيا وأسوان 

خالل شهر يناير املنقضى.
وكـــان يــرغــب بعض أعــضــاء مجلس احتــاد 
الكرة، فى إقامة لقاء ودية املنتخب فى شهر 
فبراير باإلسماعيلية، فى محاولة للتربيط 

على بعض البنود فى جدول أعمال اجلمعية 
العمومية، إال أن األرجنتينى هيكتور كوبر، 
املدير الفنى للمنتخب الوطني، رفض فكرة 
ــاد اإلسماعيلية،  إقــامــة املـــبـــاراة عــلــى اســت
األمــر الــذى أصــاب بعض أعــضــاء اجلبالية 

بالصدمة.
على الرغم من احلرب املشتعلة داخل احتاد 
الــكــرة حــول هــذا البند، إال أن جمال عــالم، 
رئيس احتاد الكرة، ال يشغل باله فى التفكير 

فى تطبيق بند الثمانى سنوات من عدمه.
وال يفكر عالم فى التدخل بخصوص هذا 
الــشــأن، السيما وأنــه أعلن عــدم رغبته فى 
الترشح فى انتخابات احتاد كرة القدم املقبلة.

ويخشى حسن فريد، نائب رئيس احتاد كرة 
القدم، من تقليل فرص جناحه فى انتخابات 
اجلبالية املقبلة حال إلغاء هذا البند، خاصة 
أن هناك بعض األعضاء داخل املجلس تنوى 

الترشح بعد إلغائه.
وحـــاول فريد خــالل الفترة األخــيــرة عمل 
لوبى من داخــل املجلس مع بعض األعضاء، 
فى محاولة لعدم إدراج هذا البند فى جدول 

أعمال اجلمعية العمومية املقبلة.
ويعتبر محمود الشامى، عضو مجلس إدارة 
احتـــاد كــرة الــقــدم، مــن أكــبــر املستفدين من 
إلغاء بند الثمانى سنوات من جانب أعضاء 

اجلمعية العمومية.
ولن يستطيع الشامى الترشح فى انتخابات 
احتــاد الــكــرة املقبلة، فــى حالة تطبيق هذا 
البند، حيث بدأ فى التربيط مع بعض أعضاء 

اجلمعية العمومية فى محاولة إللغائه.

دعاء حسني

حوار – محمد الصايغ 

زيزو جاريدو بيسيرو

أبوالسعود
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مدرب أجنبى 
عاملى إلنقاذ 

الفريق.. ومجلس 
املستشار يواصل 

دراسة السير 
الذاتية

البساط
األخضر

ضياء خضر
 كتبت – سارة عبد الباقى 

رأى

 محمد الراعى

األدب فضلوه عن اللعب يا ميدو
 األدب فضلوه عــن الــلــعــب.. مــا حــدث من 
احــمــد حــســام مــيــدو مــن جتـــــاوزات اخــاقــيــة 
ضـــد ادارة الــزمــالــك ســـوء ســلــوك مــرفــوض 
خاصة ان ميدو كــان معتدال فى تصريحاته 
بــعــد اقــالــتــه فــى اعــقــاب هــزميــتــه فــى مــبــاراة  
الــقــمــة ولــكــن بــعــدهــا بــثــاثــة ايــــام اختلفت 
تصريحات ميدو وهاجم املستشار مرتضى 
منصور رئيس الزمالك بطريقة غير الئقة 
واشــــــاع ان الـــزمـــالـــك  كــســب الـــــــدورى الــعــام 

املاضى بالسحر والشعوذة فى نكتة املوسم.
قــمــة املـــهـــزلـــة وســـــوء االخــــــاق مـــن مــيــدو 
ــتــــاد الـــفـــشـــل واثــــــــارة املــشــاكــل  ــه اعــ ــ ــبــــدو انـ ويــ
وحتــمــيــل أخــطــائــه عــلــى شــمــاعــة اآلخــريــن.. 
وتــاريــخ ميدو حافل بسوء السلوك والفشل 
فـــقـــط بــيــنــمــا تـــاريـــخـــه كـــاعـــب ومـــــــدرب مــع 
الـــزمـــالـــك واملــنــتــخــب ال شـــــىء، صــــدق او ال 
ــراز بطولة مع  تــصــدق ان مــيــدو فشل فــى احـ
الــزمــالــك وهـــو العـــب وال مــــدرب وفــشــل مع 
املــنــتــخــب ايــضــا حــتــى بــطــولــة امم افــريــقــيــا 
2006 حــقــقــهــا املــنــتــخــب بـــعـــد قــــــرار حــســن 
شحاتة باستبعاده من بداية البطولة بعدما 
ــنــــاء تــغــيــيــره  افـــتـــعـــل خـــنـــاقـــة مــــع شـــحـــاتـــة اثــ
ــاول االعـــتـــداء على  فــى احـــدى املــبــاريــات وحــ
شحاتة فــى امللعب امــام املــايــن لــوال تدخل 
حــســام حــســن كــابــن املــنــتــخــب وقــتــهــا اثــنــاء 
ــة الــــبــــدالء.. وواقـــعـــة مــيــدو  تـــواجـــده عــلــى دكـ
ــل ان الـــاعـــب  ــ ــة لـــيـــســـت االولـــــــــى بـ ــاتــ وشــــحــ
تشاجر مع محسن صالح فى بطولة االمم 
االفريقية 2002 فى تونس عندما اصطحب 
مــيــدو صديقته الفرنسية واقــامــت معه فى 
فندق املنتخب بحجة انها صحفية وعندما 
اعـــتـــرض مــحــســن صــالــح عــلــى هــــذه املــهــزلــة 
االخــاقــيــة حـــاول مــيــدو االعــتــداء عليه ومت 
انــهــاء حــيــاتــه االحــتــرافــيــة فــى اوروبــــا مبكرا 
بسبب اصـــراره على التدخن وشــرب اخلمر 
ــى لــيــلــيــة  بـــشـــراهـــة ومت تـــصـــويـــره فــــى مـــاهـ
بــصــحــبــة زمــيــلــه عـــمـــرو زكــــى وكـــانـــت بــدايــة 
فشلهما كــرويــا وانــهــاء احترافهما بــالــدورى 
االجنــلــيــزى.. وعــنــدمــا عـــاد للعب فــى مصر 
طلب حسن شحاتة مـــدرب الــزمــالــك وقتها 
اســتــبــعــاده لـــزيـــادة وزنـــه والــتــدخــن والــشــرب 
بغزارة ووقتها هاجم شحاتة بطريقة مهينة 
ــالــــك وقـــتـــهـــا ممــــدوح  ــزمــ وهــــاجــــم رئــــيــــس الــ
عــبــاس.. وعندما تولى تدريب االسماعيلى 
هــــذا املـــوســـم اســتــقــال بــعــد خــنــاقــة وشــتــائــم 
على الهواء بينه وبن حسنى عبدربه كابن 
االسماعيلي.. واخيرا هاجم رئيس الزمالك 
ــام مــديــر  ــ ــازم إمـ ــ بــاتــهــامــات بــاطــلــة نــفــاهــا حـ
الــكــرة املــقــال مــع مــيــدو ايــضــا.. ولـــم يتخيل 
احـــد ان يقلل مــيــدو مــن بــطــوالت الــزمــالــك 
وانــهــا جـــاءت بالسحر والــشــعــوذة مــا أغضب 
كل الزمالكاوية واالهاوية لسوء السلوك..
ويــبــدو ان مــيــدو ال يــعــرف الــــروح الــريــاضــيــة 
وال يعرف ثقافة اخلــاف.. ويبدو أن حياته 
التدريبية ستكون قصيرة فى املاعب مثلما 
ــب.. ويـــبـــدو أنــــه مــدمــن  ــانـــت حــيــاتــه كــــاعــ كـ
ــراز الــبــطــوالت.. يــاخــســارة  ــدم احــ الــفــشــل وعـ

يا ميدو.

الزمالك يعالج العبيه نفسًيا ملداواة »جراح القمة« والتعادل مع وادى دجلة

ازداد عدد املحترفني املصريني فى أوروبا خالل السنوات 
األخــيــرة بشكل الفــت للنظر، السيما بعدما تخلت أندية 

الدورى املمتاز عن فكرة احتكار الالعبني.
ويحتل النجم املصرى محمد صــالح العــب فريق روما 
املركز األول فى القيمة السوقية بــالــدوريــات األوروبــيــة، 
بقيمة 14 مليون جنيه إسترلينى، بينما يأتى الالعب عمرو 
وردة املحترف فى صفوف فريق بانيتوليكوس املركز األخير 

بينهم بـ 175 ألف جنيه إسترلينى.
وألقت »صــوت املاليني« الضوء على تطور سعر الطيور 
املهاجرة من خالل التطلع على املواقع املختصة برصد قيمة 

تسويق الالعبني.
محمد صالح:

النجم املصرى كانت قيمته السوقية فى األول من يوليو 
2010 تصل حلوالى 18 ألف جنيه إسترلينى قبل أن تتطور 
على مدار خمسة أعــوام وتصل للـ 14 مليونا، على الرغم 
من تأرجحها فى الفترة التى أمضاها على مقاعد بدالء 

فريق تشيلسى قبل االنضمام لفيورنتينا ومنه إلى روما.
محمد الننى:

زميل مشوار محمد صــالح فى املقاولون العرب وبــازل 
السويسرى بدأ بنفس القيمة تقريًبا قبل أن ترتفع تدريجًيا 
11 مرة حتى وصلت للقيمة احلالية والتى تقدر بـ 2 مليون 
و800 ألــف جنيه إسترلينى، وذلــك بــدون احتساب قيمة 

انتقاله لألرسنال التى وصلت لـ 7 ماليني.
أحمد حسن كوكا:

النجم الشاب املحترف فى الدورى البرتغالى كانت قيمته 
فى عام 2011 قبل انطالقه فى رحلة االحتراف حوالى 35 

ألف جنيه إسترلينى ووصلت لـ 3 ماليني و360 
ألف جنيه إسترلينى مع تألقه األخير وانتقاله 

لبراجا مطلع املوسم اجلارى.
أحمد املحمدى:

العــب املنتخب الوطنى احلــاصــل على بطولتني 
أمم أفريقيا كانت قيمته السوقية فى 2008 حوالى 
560 ألف جنيه إسترلينى قبل أن تتأرجح ارتفاًعا 

وهبوًطا لتستقر حالًيا عند مليونى و800 ألف.
على غزال:

العب وادى دجلة السابق املحترف فى صفوف 
فريق ناسيونال ماديرا كانت قيمته فى 2013 
35 ألــف جنيه إسترلينى وارتفعت تدريجًيا 

حتى وصلت ملليون و750 ألف جنيه مؤخًرا.
عمرو وردة:

الالعب الشاب املحترف مطلع املوسم 
ــارى فــى صــفــوف بانيتوليكوس  اجلــ
اليونانى كانت قيمته فــى ديسمبر 
ــف جــنــيــه  ــ ــــى 18 ألـ ــوال 2013 حــ
إسترلينى فــقــط، ارتــفــعــت بنهاية 

ــوالـــى 175 ألــف  ــام 2015 حلـ ــعـ الـ
ومرشحه للزيادة أكثر فى حالة انتقاله ألحد 

كبار أوروبا.
تريزيجيه: 

ــى املنتقل لــصــفــوف فريق  أمـــا العـــب األهــل
ــارة فقد ارتفعت  أنــدرخلــت على سبيل اإلعــ
قيمته السوقية من 35 ألــف جنيه إسترلينى 
فى 2012 لـ ليمون و260 ألف جنيه فى نهاية 
2015، قابلة للزيادة فــى األشــهــر املقبلة فى 

حالة امتام انضمامه ألندرخلت بشكل نهائى.

حــرص اجلهاز الفنى املؤقت لفريق 
الــزمــالــك بــقــيــادة  محمد صــالح على 
عــالج األخطاء التى وقــع فيها الفريق 
األبيض أمــام نــادى وادى دجلة والتى 
انتهت بالتعادل اإليجابى بهدف لكل 
فريق خاصة أن املباراة جاءت بعد لقاء 
القمة والتى هزم فيها الزمالك بهدفني 

نظيفني.
وشهدت األيام القليلة املاضية تركيز 
ــاز الــفــنــى عــلــى عـــالج األخــطــاء  اجلــه
الدفاعية، والــتــى تسببت فــى خسارة 
ــام األهلى  ــاراة القمة أمـ ــب الــزمــالــك مل
فــى ظــل األخــطــاء املــتــكــررة مــن ثنائى 
ــدار وعلى جبر فى  الــدفــاع أحمد دويـ
ــرة، وحـــرص مرتضى  املــبــاريــات األخــي
منصور رئــيــس القلعة البيضاء على 
احلديث مع الالعبني وعاتبهما على 
طريقة تعاملهما مع اجلابونى ماليك 
إيــفــونــا مــحــرز الــهــدف األول لألهلى 
بعد أن قاما بالتراجع للخلف بشكل 
غريب وعدم الضغط عليه مما تسبب 
فــى جناحه فــى إحـــراز هــدف التقدم، 

وقارن لهما منصور تلك املوقف مبوقف 
املدافع البوركينى الصلد محمد كوفى 
فــى طريقة تعامله مــع انــفــراد مــروان 
محسن فى مــبــاراة اإلسماعيلى حيث 
قـــام بــإيــقــاف الــالعــب حــتــى ال ينفرد 
بــاملــرمــى، حــتــى وإن أدى ذلـــك إلــى 
حصوله على الــكــارت األصفر الثانى 
له فى املباراة ومن ثم طــرده وحرمانه 

من مباراة القمة، وإن كانت اللعبة ال 
تستحق العقاب.

ــرص اجلــهــاز  ــى نــفــس الــوقــت حـ وفـ
الــفــنــى عــلــى عـــالج الــالعــبــني نفسياً 
عن طريق عقد جلسات مكثفة معهم 
لتأهيلهم نفسيًا وإخراجهم من حالة 
احلــزن التى سيطرت عليهم بعد لقاء 
األهلي، كما عقد مدير الكرة جلسات 

مــع الــالعــبــني ملعرفة أســبــاب تذبذب 
املستوى باإلضافة إلى التعرف على أى 

مشكلة تواجههم لعالجها.
وفــى ســيــاق آخــر مــازالــت مــحــاوالت 
مجلس إدارة الزمالك مستمرة إلنقاذ 
ــدرب أجنبى  الــفــريــق بالتعاقد مــع مـ
ــاملـــى حــســب مـــا أكـــــده املــســتــشــار  عـ
مرتضى منصور رئيس النادى للعودة 

ــدورى من  ــ إلــى املنافسة على لقب ال
جديد بعد إقالة أحمد حسام ميدو من 

تدريب الفريق.
ــفــتــرة املــاضــيــة ترشيح  وشــهــدت ال
الــرومــانــى لورينت ريجيكامب مــدرب 
ــودى الــســابــق لــتــدريــب  ــســع الــهــالل ال
الزمالك بجانب األسكتلندى أليكس 
ماكليش الذى مت ترشيحه أيضا لتولى 

املسئولية. 
وسبق وتلقى النادى ترشيحات لكل 
من الفرنسى جاك سانتينى والتشيكى 
ياروليم، وكــان مرتضى منصور رئيس 
النادى األبيض قرر إقالة أحمد حسام 
ميدو وحــازم إمــام بعد اخلــســارة التى 

تعرض لها الفريق من األهلى.
وكــان حــازم إمــام رئيس جهاز الكرة 
السابق بالنادى ومدير الكرة وأحمد 
ــدو لـــم يــوقــعــا عــلــى عــقــود  ــي حــســام م
 مــع إدارة الــزمــالــك خــالل تواجدهما 
عــلــى رأس الــقــيــادة الــفــنــيــة للفريق 
ــيـــض، حــيــث اتــفــقــا عــلــى تــدريــب  األبـ
الفريق ولــم يوقعا على عقود رسمية 
بسبب ضغط املباريات، ورغم ذلك قرر 
مجلس إدارة النادى صرف راتب شهر 

للثنائي.

كتبت – سارة عبد الباقى 

إعداد: محمد الصايغ- سارة عبدالباقىأخبار النجومأخبار النجومأخبار النجوم

كوبر يجبر نبيه على 
نقل سكنه إلى أكتوبر 

 يارا تضغط على 
متعب للرحيل للخليج 

ضغوط إلعادة رمضان 
صبحى إلى خطيبته

بدأ أسامة نبيه املدرب العام للمنتخب الوطنى 
األول رحــلــة الــبــحــث عــن شــقــة جــديــدة مبدينة 
السادس من أكتوبر ليكون قريبا من األرجنتينى 
هيكتور كوبر املدير الفنى للمنتخب والــذى يقيم 

فى أكتوبر.
وينتقل نبيه يوميًا من الدقى )حيث يسكن( 
إلى أكتوبر لاللتقاء باخلواجة األرجنتينى ملتابعة 
شــئــون الــعــمــل اخلــاصــة باملنتخب، فــضــاًل عن 
اللقاءات الودية التى جتمعهم بصورة شبه دائمة 
مــع باقى أعــضــاء اجلــهــاز الفني، حيث يحرص 
أعضاء اجلهاز على االلتقاء والسهر سوياً بصورة 

دائمة.

ــارا نعوم ملكة جمال مصر السابقة  استغلت ي
األزمة األخيرة التى وقعت بني زوجها عماد متعب 
مهاجم األهلى وزيــزو املدير الفنى للفريق، العادة 
ــد الـــدوريـــات  ــى أحـ فــتــح مــلــف احـــتـــراف مــتــعــب ف

اخلليجية خالل الفترة القادمة.
حيث طالبت يـــارا زوجــهــا بــإعــادة التفكير فى 
هــذا امللف والــقــبــول بأحد الــعــروض القوية التى 
تصله من وقت آلخــر، لالبتعاد عن دائــرة األزمــات 
واملشاكل التى تالحقه داخل األهلى من وقت آلخر، 
فضاًل عن االغــراءات املادية التى تقدمها األندية 
اخلليجية والتى ترى يارا انها خير تأمني ملستقبل 

زوجها وعائلته.

متارس عائلة رمضان صبحى العب النادى األهلى 
الصاعد ضغوطا مكثفة عليه القناعه بالتراجع عن 

قرار فسخ خطوبته.
ــرى عــائــلــة رمــضــان أن عــيــون احلــاســديــن كــان  وتـ
لها دور رئيسى فى اخلــالف الــذى وقــع بني رمضان 
وخطيبته السابقة وأدى إلــى انفصال الثنائى بعد 
ــدا  أقــل مــن شهر مــن امتـــام خطبتهما. ويــحــاول وال
ــني ابنهما  ــات الــنــظــر ب ــى تــقــريــب وجــه العـــب األهــل
وخطيبته السابقة العادة املياه إلى مجاريها فى أسرع 
وقــت وطــى صفحة اخلــالف بني الطرفني من خالل 
التواصل مع عائلة خطيبة ابنهما والتأكيد لهم على 

ان ما حدث كان مجرد خالف عرضى ميكن جتاوزه.

محمد صالح يحتل الصدراة.. 
وعمرو وردة فى املؤخرة..

هانى رمزى: مهمتى مع 
الشرطة »انتحارية«

أكد هانى رمزى أن عشقه للتحدى كان الدافع األول 
له للقبول مبهمة القيادة الفنية لفريق احتــاد الشرطة 
املتعثر فى بطولة الدورى هذا املوسم، مضيفاً أنه سيعمل 
بكل مــا لديه مــن قــوة إلنــقــاذ الفريق مــن شبح الهبوط 

والعبور به إلى بر األمان.
ووصف رمزى مهمته مع الفريق البوليسى بـ«االنتحارية« 
خصوصا فى ظل الوضع الصعب للفريق هذا املوسم والذى 
يقبع فى املركز السادس عشر ب برصيد عشر نقاط من 
17 مباراة وذلــك بعدما خسر سبع مــرات وتعادل فى عشر 

مباريات.
 وسيقود رمزى الذى رحل عن تدريب إنبى قبل أسابيع فريقه 
اجلديد فى مواجهة ناديه السابق اليوم األربــعــاء ضمن اجلولة 
الثامنة عشرة ملسابقة الدورى، ويتمنى رمزى ان تكون مباراة انبى 
خير بداية له مع الفريق البوليسى، حيث كثف رمــزى على مدار 
األيــام املاضية من جهوده لرفع احلالة املعنوية لالعبى الشرطة 
لتحفيزهم على حتقيق أول فوز لهم هذا املوسم وخطف الثالث 

نقاط من انبى.
وكانت إدارة نادى احتاد الشرطة قد أعلنت نهاية األسبوع املاضى 
عن تعيني هانى رمزى مدربا للفريق خلفا لفتحى مبروك الذى أقيل 

لسوء النتائج.
وكــان الشرطة قد عني مبروك فى نوفمبر املاضى خلفا خلالد 
القماش الذى أقيل للسبب ذاتــه، لكن مبروك لم يوفق مع الفريق 

حيث قاده فى 12 مباراة دون أن ينجح فى حتقيق أى انتصار.

صالح

رمزى

كوكا

الننى

صالح
ميدومرتضى
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باعتبارها 

نوًعا من حرية 
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 »دهس 
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 الصمت أو 
االحتواء 

سيزيد من 
مساحة 
الفوضى 

واستقواء تلك 
املجموعات 

مبا يجعلها نًدا 
لسلطات الدولة 

وهو ما حدث 
بالفعل 

 »التدليل الذى حظيت به مجموعات األلتراس  هو السبب الرئيسى 
وراء تنامى الغرور  والتعالى على الدولة والقانون على حد سواء«

« 1«
ــام قليلة انشغل الــرأى العام فى  قبل أي
مــصــر مــن شــمــالــهــا الـــى جــنــوبــهــا، بطرح 
العديد من التساؤالت عن أسباب صمت 
الدولة على دهس هيبتها، واالصــرار على 
»الطبطبة« وما أطلق على تسميته »سياسة 
االحتواء« تحت دعــاوى مثيرة لالستغراب 
ودافعة للغضب، رغم أن ما حدث ال يحتمل 
مــثــل هـــذه الـــمـــواءمـــات، الــتــى مــن شأنها 
تنحية القانون جانبا، أو بتعبير آخر منحه 
إجــازة اجبارية.. أتحدث عن الممارسات 
الفوضوية لمجموعات األلــتــراس، التى 
ــا ومـــؤيـــدوهـــا، بــيــن الــحــق  ــرادهـ خــلــط افـ
المشروع فى تشجيع كرة القدم وارتكاب 

االفعال غير المشروعة والمجرمة قانونا.
الصمت او االحتواء، سيزيد من مساحة 
ــقــواء تــلــك المجموعات  الــفــوضــى، واســت
بما يجعلها نــدا لسلطات الــدولــة وهــو ما 
حــدث بالفعل، واالمثلة على ذلــك ال تعد 
وال تحصى، منها مــا حــدث قبل اسبوع 
فــى ملعب مختار التتش بالنادى األهلى 
بمناسبة ذكــرى ضحايا » كارثة أو جريمة 
بورسعيد« التى مر على حدوثها 4 سنوات.

ــنــادى  ــتـــراس ال اقــتــحــم مــجــمــوعــات األلـ
األهــلــى على مـــرأى ومسمع مــن الكافة، 
ــمــدرجــات رافعين  ــم قــامــوا بــاحــتــالل ال ث
الــالفــتــات، وبـــدأوا فــى تــرديــد الشعارات 
والــهــتــافــات ضــد الجيش والــشــرطــة على 

غرار هتافات جماعة االخوان.
توقفت كثيرا بصورة ال أستطيع اخفاء 
غضبى منها، أمــام خلط االوراق بطريقة 
مدبرة تفوق قــدرة صبية صغار على فهم 

أبعادها ومراميها.
الــمــقــصــود تــوجــيــه الــســبــاب والــشــتــائــم 
ــوز الـــقـــوات  ــ ــد رمـ ــارات ضـ ــعـ ــشـ ــع الـ ــ ورفـ
المسلحة والقيادات التاريخية التى تحملت 
المسئولية وإدارت شئون البالد فى اصعب 
ــواء وظـــروف  ــاريــخ، وســـط أجــ ــت مــراحــل ال
سياسية وأمنية معقدة على المستويين 

االقليمى والدولى.
مجموعات األلتراس استباحت بطريقة 
همجية وسباب مجرمة، واحــدا من أهم 
رمــوز العسكرية المصرية، وأحــد أبطال 
حـــرب الـــســـادس مــن أكــتــوبــر 1973، هو 
المشير محمد حسين طــنــطــاوى، الــذى 
استطاع أن يجنب البالد ويــالت السقوط 
ــن األقـــطـــار التى  ــــذى لــحــق بــالــعــديــد م ال
تعرضت للمؤامرة المعروفة مجازا بثورات 
الربيع العربى مثل العراق وسوريا واليمن 
وليبيا، فضال عن أن الجيش الذى تعرض 
لــالهــانــة مــن صبية مــوتــوريــن، هــو الــذى 
أنقذ البالد من الفوضى وتنامى ظاهرة 
االنــفــالت األمــنــى التى ســادت الــبــالد فى 

ذلك الوقت.
المثير للدهشة أن قوة الدولة وهيبتها، 
كانت غائبة عن تلك األمــور العبثية، حيث 
تغاضت عــن سلطتها، ومنحت القانون 

إجازة.
الدولة ممثلة فى وزارة الداخلية غضت 
الــطــرف عــن تنفيذ الــقــانــون ولـــم تتصد 
لــهــذه المجموعات، رغــم أنــهــا المسئولة 
عن مواجهة هؤالء الذين اخترق صفوفهم 
جماعة اإلخـــوان بــهــدف تحريضهم على 
االستمرار فى ارتكاب الجرائم التى تكرس 

للفوضى وإهدار قيمة القانون. 
فالشعارات المسيئة للرموز الوطنية فعل 
ال أخــالقــى، قطعا سيجد مــن ينبذه على 
المستوى الشعبى الـــذى ينظر بإعجاب 
واعــتــزاز وتقدير لدورهم وانحيازهم إلى 
جــانــب المطالب الــمــشــروعــة ضــد فساد 
نظام مبارك والفاشية الدينية التى حاولت 
اختطاف الدولة وتوظيفها كــأداة لصالح 
التنظيم الدولة لإلخوان، فضال عن أمور 
ــة من  ــدول أخـــرى منها حماية الشعب وال
أى محاوالت للتشرذم واالنقسام والفتنة 
والضياع فى الهاوية، فالقيادات العسكرية 

لم تخن عهدها مع الشعب.

»2«
ان استمرار جرائم االلتراس فى نهجها 
القائم على إهانة مؤسسات الدولة قضية 
ال يمكن تجاوزها بحال من األحوال، كما أن 
التغاضى عنها بهذه الصورة، يمثل جريمة 
فــى حــق هــذا البلد، خاصة اذا علمنا أن 
ترك األمــور، سيجعل مثل هذه الجماعات 
قوة غاشمة ال تقوى الدولة على مواجهتها. 
فــى هــذا السياق المشحون بالمخاطر 
على مستقبل الدولة واستقرارها، جراء 
عدم الحزم والحسم فى مواجهة الخروج 
على الــقــانــون، ال يمكن انــكــار جملة من 
الحقائق، جعلت األمــور بالنسبة لشرائح 
الرأى العام أكثر تعقيدا من فكرة االحتواء 
والمواءمات، لعل أبرزها اتهامها بالضعف 
واالســتــكــانــة وعـــدم الــقــدرة على مواجهة 
االستهانة بمؤسسات الــدولــة وأجهزتها 
الصلبة المعنية بحماية البالد من العبث، 
المقصود بالمؤسسات الصلبة »الجيش 
والــشــرطــة« الجهتين اللتين يقع عليهما 
ــعــبء فــى المسئولية لــحــمــايــة الــدولــة  ال
وتنفيذ الــقــانــون. ســـواء على مجموعات 
األلـــتـــراس أهــــالوى، أو والـــوايـــت نايتس 
أو غيرهما مــن الجماعات والتنظيمات 
النقابية واالئــتــالفــات، الــتــى خــرجــت فى 
ظروف معلومة للقاصى والدانى، جميعها 
ترفع شعار القبلية واالنــحــيــازات الفئوية 
فى ممارسة ضغوطها إلهدار هيبة الدولة 

وتغييب القانون.
هــذه الــفــئــات تــم تسييسها بفعل فاعل، 
وتـــم الــتــعــامــل معها عــلــى أنــهــا أمـــر واقـــع، 
دون إدراك لحقيقة اختراقها مــن جماعة 

ــاذا انتقلنا مــن االلــتــراس الى  اإلخــــوان، فـ
الوايت نايتس ال يختلف األمــر كثيرا، حيث 
مارست هذه الرابطة أفعاال اجرامية هدفها 
دهس القانون تحت األقــدام، قام أعضاؤها 
برفع شارة رابعة وهتفوا ضد الدولة، عقب 

خروجهم من حديقة الفسطاط.
مثل هذه األمــور وغيرها من التى تدور 
فى فلك العبث والسريالية، تثير التساؤالت 
وتبعث على تنامى المخاوف جراء الصمت 
والتغاضى، بما يدفع للشك فى القدرة على 
التصدى وإعمال القانون على الجميع دون 

استثناء لمحاسبة الخارجين عليه.
بالعودة الى نشأة تلك الجماعات، تتكشف 
لنا جملة من الحقائق، مفادها أن التدليل 
الــذى حظيت به مجموعات االلــتــراس، هو 
السبب الرئيسى وراء تنامى الغرور والتعالى 

على الدولة والقانون على حد سواء.
ــان يقود  ــ ــام 2007، وك ــروا عـ ــؤالء ظــه هــ
ــال األعــمــال  تــصــرفــاتــهــم أبـــنـــاء بــعــض رجــ
والــفــئــات الــمــيــســورة مــن الطبقة الــراقــيــة، 
بدأوا كمشجعين يرددون األغانى واألناشيد 
ــبــث الـــــروح الــمــعــنــويــة لــدى  الــحــمــاســيــة ل
الالعبين، عبر »الــدخــالت« وهــى الالفتات 
التى تقوم بتعريف الجماهير بتاريخ ناديهم، 
وكانت الدخلة الواحدة تكلف نحو 20 ألف 
جنيه يتحملها الميسورون، فضال عن تكلفة 
الحشد، وســرعــان مــا استخدموا التعبير 
عن التشجيع باطالق الشماريخ وهو مجرم 

قانونا.
بــدايــة الــظــهــور الــالفــت لــأنــظــار كانت 
مــبــاراة الــجــزائــر، حــاول وقتها أحمد عز 
أمين تنظيم الحزب الوطنى أن يقدم لهم 

 »الدولة ممثلة فى وزارة 
الداخلية لم تتصد لهم رغم 

أنها المسئولة عن مواجهتهم « 

مــا يطلبونه مــن مـــال مــقــابــل عــمــل دخلة 
لجمال مــبــارك، اال أنــهــم رفــضــوا، لكنهم 
شعروا حينها بقوتهم وقدرتهم على التأثير، 
ثم جاء حــازم أبو اسماعيل وقــام بدعمهم 
وتوجيههم لأغراض السياسية ومن بعده 
فعل نفس الــشــىء خــيــرت الــشــاطــر، على 
أثــر ذلــك خــرج المشجعون الحقيقون ولم 
يتبق سوى المأجورين، الذين بدأوا أسلوب 
إهــانــة الــدولــة وارتــكــاب الجرائم حسبما 

يملى عليهم من الممولين. 
»3«

التغاضى ساهم بصورة أو بأخرى فى 
تحول ممارساتهم العدوانية ضد مؤسسات 
الدولة فى نظر البعض ســواء من النخبة 
المنفلتة أو االعـــالم المنحرف، الــى نوع 
مــن حــريــة التعبير والــحــق فــى التظاهر، 
ــور وتــداخــلــت المسميات  فاختلطت األمـ
بشكل قبيح، حيث بلغت حدا ال يمكن فيه 
مواجهة هذا العبث الذى وصل صداه بفعل 
التعمية على الحقائق الى الخارج الراغب 
باألساس فى انتهاز الفرصة للتدخل فى 
الشأن المصرى واربــاك المجتمع والدولة 
وفــق أجــنــدة معدة سلفا، فقد تــم تصوير 
األفعال االجرامية نوعا من حرية التظاهر، 
تجلى ذلك فى زيارة وفد البرلمان األوروبى 

لمجلس النواب قبل أيام قليلة.
حيث طالب الوفد بالغاء قانون التظاهر، 
واعــطــاء هامش للحريات ومنح الفرصة 
ــارض، كــانــت هــذه  ــمــع للتعبير بـــالـــرأى ال
الــمــطــالــب الخبيثة تعبيرا حقيقيا عن 
ــارة الفوضى  األجــنــدة الغربية الرامية إلث
ــبــالد، لكن تــصــدى لتلك المطالب  فــى ال
مرتضى منصور عضو مجلس النواب الذى 
اتهمهم بدعم االرهـــاب والكيل بمكيالين 
فــى الــتــعــامــل مــع الــقــضــايــا شــارحــا لهم 
الممارسات واألفعال االرهابية، وموضحا 
حقيقة التكتالت غير القانونية التى ترتكب 
الجرائم وال تعارض بطريقة سلمية شأن 

المعارضة فى البلدان االوروبية.
»4«

تغييب القانون تحت الفتة المواءمات 
السياسية كاف للتحريض على االستمرار 
ــم يتوقف  فــى مسلسل الــعــبــث، فــاألمــر ل
ــتــراس، لكنه امتد  عند حــدود روابـــط االل
ــى آخــريــن مــدعــومــيــن بــصــمــت الــدولــة  الـ
قبل غيرها، منهم خالد داود المتحدث 
باسم الــبــرادعــى، استغل قضية الطالب 
االيطالى للتحريض ضد الدولة، وقاد وقفة 
احتجاجية أمام السفارة اإليطالية، تنديدا 

بمقتل الشاب اإليطالى )جوليو ريجينى(. 
ــوقــفــة شــهــدت رفـــع الفـــتـــات تطالب  ال
ــارة مــصــر، الـــى جانب  ــ ــب بــعــدم زي األجــان
عــبــارات أخــرى تصيب صاحبها بالخزى 
والعار، فهى تتضمن عبارات مسيئة، تنحاز 
للجانب اإليطالى على حساب هذا الوطن؟ 
الغريب فى األمر أن خالد داود وغيره من 
رافــضــى اســتــقــرار الــدولــة، لــم يضبط أى 
منهم متلبسا بــالــخــروج فــى مسيرة تندد 
بــاالرهــاب وتطالب بالقصاص الستشهاد 
جنود وضباط الجيش والشرطة على يد 
جماعات إرهابية، لكنهم دائما ينحازون 
للفوضى ويطالبون األجــانــب بعدم زيــارة 
مــصــر، بــهــدف ضــرب الــســيــاحــة، وتدمير 

وإغالق مشروعات بالمليارات.
وهل يمكن حــدوث ذلك فى أى دولــة من 

العالم؟
ان دهس القانون جريمة تحاسب عليها 
الحكومة قبل غيرها من مرتكبى جرائم 
نشر الفوضى، فضال عن ان المواءمات 
ســتــفــرض واقـــعـــا عــلــى األرض ال يمكن 
احتواؤه بسهولة فى ظل غياب الشفافية 
واعــالء القانون على ما ســواه، خاصة أن 
ثــورة 30 يونيو كــان شعارها اعــالء دولــة 
ــذى دهــســه االخــــوان وقـــت ان  الــقــانــون الـ
حاولوا اختطاف الدولة، فهل الدولة تعود 
الى الخلف.. مجرد تساؤل أرى أنه مشروع 

ويحتاج إلجابة قاطعة قبل فوات األوان؟!

تكتسب الدولة أى دولة هيبتها ومكانتها وقوتها بإعالء القانون وترسيخ مفاهيمه لدى الكافة، متنحه القوة والسطوة، 
تنتصر به على الفوضى والصوت العالى، تطبقه على اجلميع، ال فرق بني الكبير والصغير، الغنى والفقير، صاحب السلطة، 
واملواطن البسيط قليل احليلة، من يسكن القصور ومن يحتمى من الفقر بالقبور، ال أن جتعل »القانون » مقهورا مغلوبا على 

أمره، سجينا فى زنازين املواءمات السياسية واحلسابات األمنية، فبالقانون وحده يعلو صوت احلق وتتطهر الضمائر من 
رجس االنحياز للباطل، وبدونه يصبح الصخب، هو سيد املشهد وعنوانه، حيث تتعالى األصوات القبيحة املدعومة من اعالم 

ال يجيد التفرقة بني احلرية والفوضى وتغيب الشفافية، ويتحول املجتمع الى ما يشبه لوحة سريالية عصية على الفهم.
بغياب القانون أو تغييبه، ال يضار سوى احلقيقة، تتوه فى زحام األحداث، تصبح عاجزة، ال تقوى على مواجهة الضجيج 

والعبث وتشويه العقول. 

عفًوا.. الثورة ترجع إلى اخللف

مرتضى

داوود جوليو
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