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 ارتفاع الدين املحلى إلى 2.25 تريليون جنيه بسبب »طناش احلكومة« على ما تقترضه 
أكــد مصدر مسئول بالجهاز المركزى 
للتعبئة العامة واإلحصاء أن الدين المحلى 
ارتفع إلــى 2.25 تريليون جنيه مع نهاية 
عام 2015 مقابل 2.11 تريليون جنيه، فى 
نهاية يونيو 2015، مسجاًل ارتفاعًا قيمته 

143 مليار جنيه.
وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة 

لـــ«صــوت الماليين« أن الــديــن الخارجى 
لمصر طبقا آلخر احصاءات الجهاز، بلغ 
46.1 مليار دوالر فى نهاية 2015، مقابل 
نحو 48.1 مليار دوالر فى يونيو من نفس 

العام.
وأرجـــع المصدر أســبــاب ارتــفــاع حجم 
الــديــن المحلى إلــى لجوء الحكومة إلى 
االقتراض من البنوك لسد عجز الموازنة 
العامة فى الوقت الذى ال تقوم الحكومة 

بتسديد ما تقترضه، ولذلك فإن إجمالى 
الدين العام المحلى يرتفع من عام آلخر 
حتى وصــل إلــى مستوى قياسى زاد فيه 
على تريليونى جنيه، لــيــعــادل 91% من 
إجمالى حجم الناتج القومى، الفتا إلى 
أن أزمة الدين المحلى بدأت تتفاقم منذ 
عام 2005، وزادت بعد أحــداث ثــورة 25 
 يناير 2011، بطرح سندات الخزانة من

قبل الحكومة.

التنظيم واإلدارة:  تخفيض إجازة »الوالدة« 3 أشهر بشهادة  
امليالد.. وإلغاء ترقيات العاملني بالدولة بعد 20 يناير 

مصدر مسئول باجلهاز املركزى لإلحصاء: 

كتب - ماهر عبده

حالة من االرتباك تشهدها المصالح الحكومية 
بعد إلــغــاء قــانــون الخدمة المدنية خــاصــة بين 
المحالين على المعاش والحاصالت على إجازة 
وضع والعاملين الذين حصول على ترقيات بعد 
20 يناير الماضى، وهم أكثر الفئات تضررا من 

عودة قانو47 لسنة 78.
وقــالــت فــوزيــة حنفى رئيس الجهاز المركزى 
للتنظيم واإلدارة أن الحاصالت على إجازة وضع 
بعد 20 يناير سيتم تخفيض اجــازة الوضع من 
أربعة اشهر إلــى ثالثة اشهر طبقا للقانون 47، 
وسيتم احــتــســاب اجـــازة الــوضــع لها مــن تاريخ 
الوالدة بموجب تقديمها شهادة ميالد للمولود الى 

جهة عملها.
ـــ»صــوت  ــى تــصــريــحــات خــاصــة ل وأضـــافـــت ف
الماليين: إنــه بالنسبة للمرتبات للمخاطبين 
بقانون الخدمة المدنية سيتم عمل فروق عشرة 
أيام من شهر يناير بعد 1/20 وخصم المعاشات 
الــزائــدة بقيمة 9% وكــذلــك الــعــالوات الــتــى لم 
تضاف أمــا بالنسبة لــزيــادة الحوافز والــبــدالت 
يطبق القانون 32 لسنة 2015 بمادته الخامسة 
عشر، وبالنسبة للترقيات سيتم الرجوع لما كان 
متبع سابقا قبل تطبيق القانون وسوف يتم إلغاء 
ماتم اتخاذه بعد قرار إلغاء القانون فى 20 / 1 

.2016 /

العربى: جماعة اإلخوان قامت بتعيني 200 ألف 
موظف باحلكومة خالل حكم محمد مرسى 

اتهم الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط جماعة اإلخوان 
اإلرهابية بتعيين 200 ألف موظف بالجهاز الحكومى واإلدارى 
بالدولة خــالل حكم اإلخـــوان رغــم أن حاجة الجهاز اإلدارى 
كانت تتطلب 20 ألف موظف فقط ما أدى إلى مشاكل عديدة 

وتضخم ميزانية المرتبات ما زاد من عجز موازنة الدولة.
وذكر العربى أن غالبية هؤالء الموظفين تم تعيينهم بالواسطة 

والمحسوبية من جانب تيارات 
ــواب  ــ وعـــنـــاصـــر اإلخـــــــوان ون
اإلخـــوان فــى البرلمان خالل 
هـــذه الــفــتــرة، وأن كــثــيــًرا من 
ــوان ليسوا على  موظفى اإلخـ
كــفــاءة وظيفية فــى المناصب 
ــى عــيــنــوا فــيــهــا وبعضهم  ــت ال
قــدم شــهــادات تعليمية مــزورة 
ــة  ــف ــوظــي لــلــحــصــول عـــلـــى ال
وجــار حاليًا مراجعة كل هذه 

األوراق.
ــاد  وأوضــــح أن مــكــتــب إرشـ
ــوان اإلرهــابــيــة  ــ جــمــاعــة اإلخـ
وضــع خطة لتنفيذها تعتمد 

على تخفيض سن اإلحالة للمعاش إلخــراج أعــداد كبيرة من 
الموظفين واستبدالهم بعمالة وموظفين ينتمون لإلخوان أو 
متعاطفين معهم حتى يتمكنوا من أخونة الجهاز اإلدارى بسبب 

شبح الدولة العميقة الذى كان يطاردهم.
فى نفس الوقت تقدم 40 عضوا بمجلس النواب ببيان عاجل 
لرئيس الوزراء إلجراء مراجعات شاملة للموظفين الذين عينوا 
فى عهد جماعة اإلخــوان والتأكد من مطابقة الشروط عليهم 
لشغل هــذه الوظائف ومراجعة المبالغ المالية التى حصلوا 
عليها دون وجــه حق خــالل حكومة اإلخـــوان برئاسة الدكتور 

هشام قنديل.

تقرير حكومى يكشف وجود 100جمعية إخوانية لتجنيد سكان العشوائيات
كــشــف أول تــقــريــر مــن نــوعــه تــصــدره 
وزارة التضامن االجتماعى فى مصر أن 
ــوان سعت خــالل السنوات  جماعة اإلخـ
العشرة السابقة على 25 يناير 2011 إلى 
القيام بعملية رصد للمناطق العشوائية 
ــراء  فــى مختلف محافظات مصر وإجـ
استطالع ميدانى بين سكانها بعيدا عن 

أعــيــن أجــهــزة الــدولــة لحصر وتصنيف 
هؤالء السكان.

ــوان  ــوزارة أن جــمــاعــة اإلخـ ــ ــــرت الـ وذك
قامت بإشهار وتأسيس 100 جمعية أهلية 
تابعة لها تحت ستار رعاية سكان المناطق 
العشوائية وكــان هدفها القيام بعمليات 
استقطاب وتجنيد لعدد من هؤالء السكان 
خاصة الشباب وانضمامهم إلى عضوية 
ــم بــعــد ذلـــك لــحــزب الحرية  الــجــمــاعــة ث

والعدالة اإلخوانى المنحل.

ــوزارة أن جماعة  ــ ــ وأوضــــح تــقــريــر ال
اإلخوان من خالل هذه الجمعيات األهلية 
اإلخــوانــيــة استخدمت بعض المعونات 
الحكومية الــمــقــدمــة لــهــذه الجمعيات 
ــة اســتــغــالل  ــوان ومــحــاول ــ ألنــشــطــة اإلخـ
سكان المناطق العشوائية فى أى صدام 
متوقع مــع السلطة، وأن بعض قيادات 
ــوزارة السابقين كــانــوا بمثابة خاليا  ــ ال
ــة نــائــمــة لتسهيل إشـــهـــار هــذه  ــي إخــوان

الجمعيات.

وأشــار التقرير إلى أن هذه الجمعيات 
عطلت بعض خطط الحكومة لتطوير 
المناطق العشوائية وتحريض سكان هذه 
المناطق على التصدى لتلك الخطط، 
ــيــات الــتــطــويــر  ــؤدى عــمــل ــ خــشــيــة أن تـ
الحضارى إلى إفشال خطط الجماعة، 
وأن بعض الجمعيات تــم إشهارها دون 
ــان يتولى  مــوافــقــات أمــنــيــة وبــعــضــهــا كـ
ــيــون لــإلخــوان  ــمــان ــرل ــهــا نــــواب ب ــادت قــي

محبوسين حالياً.
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عصام األمير يتغاضى 
عن مطالبة املدينة 

بسداد 50 مليون 
جنيه الحتاد اإلذاعة 

والتليفزيون 

أسامة هيكل أقنع أعضاء حتالف »دعم مصر« مبساندة عودة محلب ملجلس الوزراء
رئيس املدينة يقيم حفل تكرمي لـ»أمير« و»شوقية« لدورهما فى سداد املديونيات

محمد طرابيه 

محمد جمال

خالد عبدالرحمن

رئيس الوزراء السابق وافق على سداد مديونيات ماسبيرو ملدينة اإلنتاج اإلعالمى

صفقة بـ»158« مليون جنيه إلعادة إبراهيم محلب لرئاسة احلكومة
عندما يتحول الواقع المرير إلى نكتة سخيفة 
نكون أمام مهزلة بكل المقاييس.. هذه الكلمات 
الموجزة هى أصــدق تعبير عن الفضيحة التى 
حدثت منذ أيــام داخــل مدينة اإلنتاج اإلعالمى 
من خالل قيام أسامة هيكل رئيس مجلس إدارة 
ــاج اإلعــالمــى  ــت الــشــركــة المصرية لمدينة اإلن
ومجلس إدارة المدينة بتكريم عصام األمير 
رئيس اتحاد اإلذاعة والتليفزيون وشوقية عباس 
ــك - وفقا لما  رئيس القطاع االقــتــصــادى، وذل
نشر - “ تقديرا لمجهوداتهم الكبيرة فى سداد 
ــدى اتحاد  المديونيات المستحقة للمدينة ل
اإلذاعــة والتليفزيون، وقد حضر حفل التكريم 
أعضاء مجلس اإلدارة بالكامل والمكرمون، وقام 
هيكل بإهداء األمير وعباس الهدايا التذكارية 
والدروع الخاصة بالمدينة عرفانا منه لما قاموا 

به من مجهودات رائعة فى هذا الشأن”.
وفــى كلمته بهذه المناسبة أثنى هيكل على 
اإلجــراءات التى تم اتخاذها من قبل المسئولين 
بماسبيرو لــســداد مستحقات مدينة اإلنــتــاج 
ــدور الكبير الــذى لعبوه فى سبيل  اإلعالمى وال
تحقيق ذلك كما قدم هيكل الشكر والثناء نيابة 
عن أعضاء مجلس إدارة المدينة امتنانا منهم 
على حل مشكلة المديونيات والتى ظلت قائمة 

قرابة الـ18 عاما الماضية.
وهنا نسأل هيكل: لماذا لم تذكر تفاصيل هذه 
اإلجــراءات اذا كان كالمك صحيحًا؟ وعلى من 
تضحك عندما تدعى أن ماسبيرو هو من قام 
بسداد هذه المديونيات؟ وأعتقد أن أفضل رد 
عليك هو تصريحاتك أنــت نفسك والتى قلتها 
ــوارك مــع الــصــديــق والــكــاتــب الصحفى  فــى حــ
المتميز ضياء دنــدش مدير تحرير الجمهورية 
منذ أكثر من عام والتى قلت فيها نصًا: )يتبقى 
مديونية ماسبيرو للمدينة، وألننى أعرف حقيقة 
ــة والتليفزيون  الــوضــع الــمــالــى بــاتــحــاد اإلذاعــ
ولعدم وجــود وزيــر إعــالم قمت بمخاطبة رئيس 
الوزراء )إبراهيم محلب وقتها( لعدة مرات ومعه 
ــوزراء المعنيين للوفاء بالدين وهناك  بعض الـ
وعود بالسداد قريباً وأتمنى تنفيذ ذلك بسرعة 
حتى تستقيم األمورألننا شركة مساهمة بنظام 

المناطق الحرة ولسنا جهة حكومية حتى وإن 
كان 80% من رأسمال الشركة لجهات حكومية 
وللعلم حدث بعد هذا التصريح وفى بداية شهر 
فبراير من العام الماضى لقاء خاص بين محلب 
وهيكل إلنهاء االتفاق والــذى تضمن قيام وزارة 
المالية بسداد قيمة المديونية كاملة لمدينة 

اإلنتاج التى كانت تبلغ 158 مليون جنيه.
وهنا أفجر مفاجأة ال يعلمها الكثيرون بمن 
فيهم مسئولون فى جهات عليا فى الدولة وهى 
أن أسامة هيكل يقوم حاليًا بمحاولة رد الجميل 
إلبراهيم محلب من خالل عضوية هيكل فى هيئة 
مكتب ائــتــالف دعــم مصر الــمــدعــوم مــن جهات 
رفيعة المستوى فى الدولة حتى اآلن لدعم خطة 

عودة إبراهيم محلب لرئاسة الحكومة مرة أخرى 
خــالل األســابــيــع القليلة الــقــادمــة وتــرك منصبه 
الحالى كمستشار للرئيس لشئون المشروعات 
القومية الكبرى.. كما يسعى هيكل وزمالئه فى 
مجلس النواب الذين انضموا – باألمر المباشر – 
الئتالف دعم مصر بدعم هذا التوجه لدى صناع 
القرار فى مصر والذين يرتبط معهم هيكل بعالقة 

وثيقة منذ سنوات طويلة.
فى هــذا السياق أســأل عصام األمير رئيس 
اتحاد اإلذاعــة والتليفزيون خالله: اذا كــان ما 
قاله هيكل صحيحا حول قيامكم بسداد مديونية 
ماسبيرو لمدينة اإلنــتــاج فإننى أســالــك: لماذا 
لــم تقم بمطالبة مجلس إدارة مدينة اإلنــتــاج 

بسداد مبلغ الـــ 50 مليون جنيه بفوائدها وهو 
المبلغ المستحق لماسبيرو لــدى المدينة منذ 
ــم يــســدد حتى اآلن ؟ ولــهــذا المبلغ  ســنــوات ول
الكبير حكاية أنشر تفاصيلها من واقع )بوست( 
نــشــره خــالــد السبكى الــمــديــر الــعــام بالقطاع 
االقــتــصــادى على صفحته بالفيس بــوك وقــال 
فيه: “قــيــادات ماسبيرو يتجاهلون أن مدينة 
ــة  ــ ــة التـــحـــاد االذاع ــون ــاج االعـــالمـــى مــدي ــتـ االنـ
والتليفزيون بمبلغ 50 مليون جنيه كقرض حسن 
بدون فوائد منذ نشأة المدينة وتتحمل موازنة 
االتحاد كافة الفوائد الناشئة لتلك المديونية 
لبنك االستثمار القومى ولــم يتم تحميل تلك 
الفوائد على المدينة ؟! ويتجاهلون أيضًا أن 

التحاد االذاعة والتليفزيون ايرادات من حصيلة 
الديكورات التى تم انشاؤها من موازنة االتحاد 
فى مناطق التصوير المفتوحة داخــل المدينة 
التى يتعين على المدينة سداداها وبالتالى اذا 
أردنا ان نتكامل مالياً فيجب ان يتم عمل مقاصة 
للمديونيات واألرصـــدة الدائنة المطلوبة لكال 
الطرفين وتحميل المدينة بالفوائد التى تحملها 

االتحاد”.
وهنا أكشف لكم عــن الصفقة التى أبرمها 
األمــيــر مــع هيكل مقابل المساعدة فــى ســداد 
مديونية ماسبيرو للمدينة والتغاضى عن الـ50 
مليون جنيه قيمة القرض المشار اليه؟ المقابل 
ياسادة هو قيام هيكل بدعم األمير لدى األجهزة 
العليا فى الدولة سواء لضمان بقائه فى منصبه 
ألطــول فترة ممكنة أو تصعيده لشغل منصب 
ــإعــالم عند  رئــيــســى فــى المجلس الــوطــنــى ل
تشكيله أو تعيين األمير وزيرا لإعالم فى حال 
االستقرار على عودة الوزارة مرة أخرى، خاصة 
أن هيكل على يقين تــام باستحالة عودته مرة 
ــوزارة وذلــك ألسباب قانونية  أخــرى لكرسى الـ
تمنع تعيينه فى أى منصب وزارى أو حكومى 
طــوال مــدة عضويته فــى مجلس الــنــواب حيث 
تنص المادة 45 من القانون رقم 46 لسنة 2014 
الخاص بمجلس النواب على انه “ال يجوز الجمع 
بين عضوية مجلس النواب وعضوية الحكومة، 
أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ أو 
ــاء الهيئات  نــائــب المحافظ، أو مناصب رؤسـ
المستقلة واألجــهــزة الرقابية أو عضويتها، أو 
وظــائــف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان 
الخاصة بهما. وإذا ُعين أحد أعضاء المجلس 
فى الحكومة أو فى أى منصب آخــر مما ُذكــر، 
يخلو مكانه من تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم 
عضو مجلس النواب باعتذار مكتوب عن قبول 
التعيين إلى مكتب المجلس خالل أسبوع على 

األكثر من تاريخ التعيين”.
وفــى النهاية أســـأل: هــل رأيــتــم يــاســادة كيف 
يستخدم الــمــال الــعــام فــى )تــظــبــيــط( األكــابــر 
ــزال هناك  ــ ــل ال ت ــخــاصــة؟ وهـ ومــصــالــحــهــم ال
أجهزة رقابية فى مصر ؟ وإلى متى يظل رئيس 
الجمهورية مغيبًا بـ )بفعل فاعل( عما يحدث 

على أرض الواقع ؟!

سوالف

سالف فواخرجى تكشف عمرها احلقيقى 

قصة غراميات
 رامز جالل وفتاة 
إماراتية فى دبى

لم تجد الممثلة السورية ســالف فواخرجى حرجاً 
فى الكشف عن عمرها الحقيقى بعكس الكثيرات من 
النجمات الالتى تشيدن أسواراً حصينة حول أعمارهن، 
وترفضن اإلفصاح عنه خوفاَ على نجوميتهن أن تتأثر 

فى عيون محبيهن مع تقدم أعمارهن.
ســالف التى ُولــدت عــام 1977، أتمت عامها الـــ39، 
وبــررت كشفها عن تاريخ ميالدها قائلة: »ليست لدى 
مشكلة فى ذلــك، فأنا أحب عمرى، ولكل مرحلة منه 
جمالها وخصوصيتها، وإذا حاولت الكذب على الناس، 

ــل أصدقاء  ــك... على األق فهناك مــن سيكشف ذلـ
المدرسة«.

فــى نفس الــوقــت، أعــربــت ســالف عــن احترامها 
للنساء الــالتــى تخفين أعــمــارهــن مضيفة: »أنــا 
معجبة بالنساء اللواتى يعلّن أعمارهن، أّلّن فى 
ذلك إظهاراً لثقتهن بأنفسهن، ولكن فى المقابل 
اذا لم يكن لدى تحفظ على كشف عمرى الحقيقي، 

ــواتــى يخفين أعــمــارهــن  ــل ال أنــتــقــد الــنــســاء ال
الحقيقية«.

بعد أن انتهى النجم المصرى الكوميدى الشهير رامز جالل، 
من تصوير فيلمه الجديد »كنغر حبنا«، ذهب مباشرة إلى إمارة 
دبى، حيث اشترى منزاًل هناك بالقرب من برج خليفة، بمبلغ 

700 ألف دوالر، وهو عبارة عن شقة.
وأكدت مصادر مقربة من رامز، أن هذا المنزل أبعده 
بشكل كبير عن مصر، مشيرين إلى أنه أصبح يعشق 
دبى، وتربطه عالقة قوية بولى عهد إمارة دبى، الشيخ 

حمد بن راشد آل مكتوم.
وأوضحت المصادر أن رامــز جــالل، ارتبط بفتاة 
ــزواج منها، بعد  إماراتية من عائلة متوسطة، وينوى ال
شهر رمضان القادم 2016، عقب االطمئنان على برنامجه 

الجديد.
وجاء التعارف بين رامز وهذة الفتاة عن طريق المقابلة 
فى إحدى حفالت الزفاف، وبعدها ظهرا سوًيا فى أماكن 
ــارات، وتحديًدا بالقرب من مقر إقامته  عامة داخــل اإلم

فى دبى.
جدير بالذكر أن الفنان اعترف فى مقابلة له مع وفاء 
ــورت« عــام 2012، أنــه متزوج  الكيالنى فــى برنامج »نـ
ولديه ابن يبلغ عمره 6 أشهر فى حينها ولكنه تحفظ 
على الكشف عــن هوية زوجــتــه قــائــاًل، إنها مــن خــارج 

الوسط الفنى وجنسيتها مصرية.

خفايا عالقة التنظيم الدولى لإلخوان مع 80 ناشطا سياسيا من حركتى 6 أبريل واالشتراكيني الثوريني
كشفت تــقــاريــر خــاصــة أن عــنــاصــر وقــيــادات 
تنظيم اإلخوان الهاربين خارج مصر أعدوا قائمة 
كاملة بأسماء 80 ناشطًا من الموالين للجماعة 
والمحبوسين بأحكام قضائية بسبب مخالفة 
قانون تنظيم حق التظاهر ومطالبة بعض الدول 
األوروبـــيـــة وأعــضــاء بالكونجرس للضغط على 
النظام المصرى إلصدار قرارات عفو رئاسى عن 

هؤالء النشطاء.
وذكــرت التقارير األمنية أن القوائم اإلخوانية 
تضمنت أيضًا أسماء 25 ناشطًا مواليًا للجماعة 

وليسوا محبوسين لمطالبة السفارات األوروبية 
فــى مــصــر بــالــتــواصــل معهم ودعــوتــهــم لحضور 
الــلــقــاءات التى تعقدها هــذه الــســفــارات وتقديم 
الدعم لهم، وأيضاً دعوات لزيارات خارجية ومنهم 
الناشط حسام بهجت الــذى تم منعه من السفر 
مؤخراً من جانب سلطات األمــن بمطار القاهرة 

الدولي.
وأكــد الخبير األمــنــى الــلــواء محمد نــور الدين 
مساعد وزير الداخلية السابق أن جماعة اإلخوان 
ــدى الــبــديــلــة أو مــا يسمى  ــ تسعى لــتــحــريــك األي
المجموعات البديلة والدفع بها للظهور فى بعض 
الــبــرامــج التليفزيونية للتحدث بلسان اإلخــوان 

باعتبارهم القوة البديلة اآلن لصالح هذه الجماعة 
اإلرهابية.

ــال الخبير األمــنــى إن حــادثــة مقتل مواطن  وق
ــدرب األحمر  على يد أمين شرطة مــؤخــراً فى ال
كشفت الدور الذى تقوم به القوة البديلة للجماعة 
من هذه العناصر ومحاولة مساعدتها وتدريبها 
ــدرك أن  ــارج مــصــر ألن الــجــمــاعــة تـ فــى مــهــام خـ
عــنــاصــرهــا مــرفــوضــة مجتمعيًا ولــذلــك فهناك 
ــوان والنشطاء من  اتــفــاقــات مشبوهة بين اإلخــ
أعضاء حركات 6 أبريل واالشتراكيين الثوريين 
وغيرهم مما يتطلب مزيداً من اليقظة المجتمعية 

قبل اليقظة األمنية.

عائدها السنوى يقدر بـ100 مليون دوالر 

اجلمعية البرملانية األورومتوسطية تكشف 
عالقة اإلخوان بعصابات تهريب البشر

كشفت مناقشات الجمعية البرلمانية األورومتوسطية والتى 
عــقــدت مــؤخــراً فــى تيرانا عاصمة ألبانيا وبمشاركة مصر 
ألول مــرة بعد غياب استمر 5 ســنــوات حــول مشكلة اللجوء 
ألوروبا ومهربى البشر أن هناك عالقة مشبوهة بين عصابات 
تهريب البشر وبعض تيارات اإلســالم السياسى، وأن عناصر 
ــدول العربية،  تنتمى لجماعة اإلخـــوان اإلرهابية فى بعض ال
تتعاون مقابل الحصول على أمــوال واستخدامها فى األنشطة 

اإلرهابية.
وأكدت المناقشات التى شارك فيها عدد من البرلمانيين من 
دول إيطاليا وفرنسا ومالطا أن بعض عناصر جماعة اإلخوان 
الموجودين فى الدول األوروبية تقدم تسهيالت لعصابات تهريب 
البشر فى دول البحر المتوسط، بجانب استغالل أزمة الالجئين 
السوريين والــنــزاعــات المتفجرة اآلن فــى بعض دول منطقة 
الــشــرق األوســـط واتــخــاذ ذلــك غــطــاء سياسيا لهم لممارسة 

الضغط على دول أوروبا لتخصيص كوتة لقبول الالجئين.
وقد أوضح النائب البرلمانى بحزب الوفد أحمد السجينى 
وعضو وفد برلمان مصر خالل اجتماعات الجمعية البرلمانية 
األورومتوسطية أن لــدى مفوضية االتــحــاد األوروبـــى تقارير 
ومعلومات كاملة حول تورط عناصر وقيادات لجماعة اإلخوان 
فــى عمليات تهريب البشر، وأن تجفيف منابع التمويل لهم 
دفعهم إلى القيام بهذه األعمال لتدبير أمــوال لشراء األسلحة 
والمتفجرات لممارسة نشاطهم اإلرهابى ضد مصر وغيرها من 

الدول األخرى.
وأشــار السجينى إلى أن بعض التنظيمات اإلرهابية ومنها 
تنظيم داعش أيضاً متورط فى عمليات تهريب البشر باعتبارها 
أحد مصادر التمويل لنشاطه اإلرهابى، حيث إنها تدر عائداً 
مالياً كبيراً عليهم، وأن بعض تقديرات العائد السنوى لعصابات 

تهريب البشر تقدر بنحو 100 مليون دوالر.

رامز

السجينى

بهجتنور

محلب



على
المكشوف

 منظمة أمريكية: 
حجم األموال املهّربة 

من مصر بشكل غير 
شرعى نحو 132 مليار 
دوالر  أى نحو 847.4 

مليار جنيه مصرى

كم عدد طلبات 
التصالح التى قدمت 

للجنة حتى اآلن 
من جانب املتهمني 

املدرجني على قوائم 
التجميد باخلارج؟

 كم حجم املبالغ التى 
دخلت إلى احلساب 

البنكى اخلاص الذى 
أنشأته وزارة املالية 

بالبنك املركزى ضمن 
حساب اخلزانة املوحد؟ 

هل هناك تعاون 
حقيقى بني اللجنة 
وبني جميع اجلهات 

املعنية بشأن املتهمني 
واجلرائم محل 

طلبات االسترداد؟
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النائب العام يزور 
سويسرا قريًبا 
لتقدمي أوراق 

جديدة فى ملف 
استعادة األموال

حجم األموال املهربة 
بلغ أكثر من 250 مليار 

دوالر  منها 70 مليار دوالر 
تقريبًا تخص مبارك 

وأسرته فى بنوك سويسرا 
وإجنلترا وأمريكا

إهدار 65 مليون جنيه من أجل استرداد األموال أنفقت على سفريات وأتعاب الوفود واخلبراء الذين سافروا إلى دول أوروبا

من جديد عاد ملف استرداد األموال المصرية فى الخارج للظهور على الساحة السياسية، وذلك من خالل قيام مجلس 
النواب  بالتصديق على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 28 لسنة 2015 بإنشاء وتنظيم اللجنة القومية السترداد 

األموال واألصول والموجودات فى الخارج، وتضم هذه اللجنة فى عضويتها 12 عضوًا، وهم: رئيس جهاز الكسب غير 
المشروع »نائبًا للرئيس«، مساعد وزير العدل لقطاع التعاون الدولى والثقافى، رئيس مجلس أمناء وحدة غسل األموال 

وتمويل اإلرهاب، المستشار محمد بكر، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، طارق السيد هاشم فايد، وكيل محافظ البنك 
المركزى، المستشار عمرو الحمامى، عضو مكتب وزير الخارجية، اللواء حسام حسين خضر، رئيس جهاز تصفية الحراسات 
بوزارة المالية، ياسر محمد ظريف دندش، ممثاًل عن جهاز المخابرات العامة، العميد حسين أبوالعال، مدير إدارة الشرطة 

الجنائية الدولية والعربية »اإلنتربول«، اللواء هشام عبدالحميد مدير إدارة عامة بقطاع األمن الوطنى، اللواء طارق 
األعصر، مدير اإلدارة العامة لمباحث األموال العامة، خالد محمد عبدالرحمن، وكيل هيئة الرقابة اإلدارية.

محمد طرابيه يكتب:

األسرار املحظورة فى ملف مليارات مصر املهربة للخارج
 وبعد أيام قليلة من تصديق مجلس النواب 
على هذا القرار بقانون، أدلى د.على عبدالعال 
رئيس مجلس النواب خالل زيارته لسويسرا 
بتصريحات أعلن فيها أن هناك تعاونا بني 
البرملان السويسرى مع البرملان املصري، فى 
استعادة األمــوال املصرية املهربة، مشيرا إلى 
أنه خالل لقائه مع كريستا مارك فالدر رئيسة 
البرملان السويسرى، فى حضور السفير ساهر 
حمزة السفير املصرى بسويسرا، سبل التعاون 
بني البرملانني املصرى والسويسرى والعالقات 
الثنائية بينهما. ومــن جانبها، رحبت رئيسة 
الــبــرملــان الــســويــســرى بــالــتــعــاون مــع الــبــرملــان 
املــصــري، وتفهمها ملــوضــوع استعادة األمــوال 
املهربة، وأن سويسرا تنتظر صــدور األحكام 
النهائية للتأكد مــن أن هــذه األمـــوال قــد مت 

إخراجها بطريقة غير مشروعة. 
وقبل أن نواصل فتح هذا امللف نسأل: هل 
يوجد لدى أية جهة رقابية ورسمية فى مصر 
حصر كامل بحجم األمـــوال املصرية التى مت 
تهريبها الى اخلارج خالل عهدى حسنى مبارك 
ومحمد مرسى؟ وقد دفعنى لطرح هذا السؤال 
أنـــه لــم تــصــدر أيـــة جــهــة رســمــيــة تصريحات 
تكشف حجم هذه املليارات املهربة، وفى املقابل 
جند أن هناك الكثير من التقارير والدراسات 
التى تناولت هذه القضية ومن بينها الدراسة 
التى أعدها الدكتور عادل عامر رئيس مركز 
املصريني لــلــدراســات السياسية والقانونية 
واالقتصادية واخلبير باملعهد العربى االوروبى 
للدراسات االستراتيجية والسياسية بجامعة 
الدول العربية وكشف فيها أن األمــوال املهربة 
للخارج ال تزال تائهة حتى اآلن رغم مرور نحو 
5 سنوات على ثــورة 25 يناير، وتشكيل نحو 
7 جلــان الســتــردادهــا، إال أن محصلة جميع 

اللجان كانت »صفر«. 
واشار الى أن حجم األموال املهربة بلغ أكثر 
مــن 250 مليار دوالر، منها 70 مليار دوالر 
تقريبًا تخص الرئيس األسبق محمد حسنى 
مبارك، وأسرته مودعة بالعملة األجنبية فى 
ــات املتحدة  ــوالي بنوك سويسرا وإجنــلــتــرا وال

األمريكية. 
ونــوهــت الــدراســة الــى أن جلــان االســتــرداد 
فشلت فشال ذريــعــا فــى مهمتها، كما فشلت 
فــى مــجــرد متابعة التحقيقات الــتــى أجرتها 
سويسرا بشأنها، وقضت احلكومة السويسرية 
فى ديسمبر 2012 بعدم جواز إطالع اجلانب 
املــصــرى عــلــى مــلــفــات اإلجـــــراءات اجلنائية 
ــأمــوال املــصــريــني املــجــمــدة لديها،   املتعلقة ب
ــب الـــعـــام الــســويــســرى  ــائ ــن بــعــدمــا أعــطــى ال
املصريني هــذا احلــق- كما حــدث مع اجلانب 
التونسى فــى مــايــو2012 - بــشــرط أال تقوم 
السلطات املصرية باستخدام هذه املعلومات 
بـــصـــورة مــبــاشــرة أو غــيــر مــبــاشــرة فـــى أيــة 

إجراءات جنائية أو مدنية أو إدارية. 
وكشفت الدراسة أن مصر أهــدرت نحو 65 
مليون جنيه من أجل استرداد األموال، أنفقت 
على سفريات وأتعاب الوفود واخلبراء الذين 
سافروا إلى دول أوروبــا ألجل حتصيل أموال 
مصر التى هربها رجال نظام الرئيس املخلوع”. 
على اجلــانــب اآلخــر قـــّدرت منظمة »جلوبال 
فاينانشيال انتجريتى« األمريكية ملكافحة 
تهريب األموال، حجم األموال املهّربة من مصر 
بشكل غير شرعى بنحو 132 مليار دوالر، أى 
نحو 847.4 مليار جنيه مصرى. على اجلانب 
اآلخر نسأل: هل اللجنة اجلديدة لديها خطة 
للتعامل مع هذا امللف فى ضوء التصريحات 
التى أدلى بها منذ أيام ماركوس اليتنر، سفير 
سويسرا بالقاهرة، وكشف خاللها أن استرداد 
أموال مصر املنهوبة بسويسرا، مسألة معقدة 
جدا، وحتتاج إلى وقت طويل.! وأشار السفير 
السويسرى إلى إن زيــارة مايكل لوبير، النائب 
الــعــام السويسرى، للقاهرة منتصف الشهر 
املاضى، كشفت أن أزمة أمــوال مصر املنهوبة 
فى سويسرا، معقدة للغاية، وستستغرق وقتاً 
طوياًل فى املفاوضات والترتيبات القضائية 
والقانونية. ونتساءل: ما اإلجـــراءات التى مت 
اتخاذها بشأن ما كشفه »اليتنر« أن اجلانب 
السويسرى تقدم ملصر بـ 30 طلًبا للمساعدة 
القضائية، للحصول على معلومات تساهم فى 
إقامة ربط بني األنشطة اإلجرامية واألمــوال 
املجمدة فى البنوك السويسرية؟ وهل هناك 
تقدم حدث فى هذا امللف خالل الفترة املاضية 
ــزال  »محلك ســر«؟! ومــا اجلديد  أم أننا ما ن
الذى قدمته اللجنة التى مت تشكيلها منذ عدة 
أشهر ويختلف عما سبق أن قدمته الـ»7« جلان 
السابقة التى مت تشكيلها لنفس الغرض؟ وهل 
مت وضــع خطة للتعامل مع هــذا امللف بجدية 
أكبر خاصة أن مدة جتميد األموال املهّربة إلى 
الكثير من الدول سوف تنتهى فى عام 2017؟ 
وما اخلطوات التى مت اتخاذها لإلسراع بإنهاء 
هذه القضايا اخلاصة باألموال املهربة خاصة 
أن استردادها مشروط بصدور أحكام نهائية 

ضد املتهمني فى هذه القضايا؟
ــذى أعــده   كما نسأل أيــضــاً عــن اجلــديــد ال
املستشار نبيل صــادق النائب الــعــام بصفته 
رئيس اللجنة القومية السترداد األمــوال لكى 
يقدمه للجانب السويسرى عندما يقوم بتلبية 
الدعوة التى قدمها النائب العام السويسرى 
مايكل لوبير له لزيارة سويسرا لعقد جلسات 
جــديــدة مــن املــفــاوضــات مــع اجلــانــب املصرى 
الســتــرداد األمـــوال املهربة فــى سويسرا؟ فى 
هــذا السياق نشير إلــى ضـــرورة التدقيق فى 

كل خطوة تتعلق بهذا امللف حتى ال يتم إهدار 
أمـــوال جــديــدة خاصة بعدما مت الكشف عن 
ــوال مصر  أن اللجنة اخلــاصــة بــاســتــرداد أمـ
املنهوبة، أنفقت ما يقرب من 34 مليون جنيه 
على ترجمة األحكام الصادرة ضد رموز نظام 

مبارك من اللغة العربية إلى اإلجنليزية وذلك 
لتقدميها ضــمــن حــافــظــة املــســتــنــدات ملكتب 

املحاماة اإلجنليزى املكلف مبتابعة القضية؟
ــه هـــذا املكتب  ــدم  ومـــا اجلـــديـــد الــــذى ق
اإلجنليزى وغيره من املكاتب الدولية التى مت 

انفاق 34 مليون جنيه على ترجمة 
األحكام الصادرة ضد رموز نظام مبارك 

لتقدميها ملكتب املحاماة اإلجنليزى 
املكلف مبتابعة القضية؟

ماذا مت بالنسبة حلالة 
مبارك وجنليه بعد إدانتهم 

بحكم نهائى فى قضية 
القصور الرئاسية؟

إلغاء التعاقد معها فى هذا امللف؟ وكم حجم 
املبالغ التى حصلوا عليها حتى اآلن مقابل 
ــم: اذا كانت  ــســؤال األهـ ــف؟!! وال ــل متابعة امل
ــدول املهرب إليها األمـــوال املصرية  قوانني ال
تشترط إصـــدار أحــكــام قضائية نهائية ضد 

املتهمني فــمــاذا مت بالنسبة حلــالــة الرئيس 
األســبــق حسنى مــبــارك وجنليه عــالء وجمال 
حيث إن هناك حكما قضائيا باتا أثبت حالة 
الــفــســاد املــالــى بحقهم فــى قضية القصور 
الرئاسية وكـــان يجب أن يــكــون لــهــذا احلكم 
أثــر فى إعــادة أمــوال هــذه األســرة املهربة فى 
اخلـــارج؟ فى هــذا السياق أتوقف عند بعض 
املــفــاجــآت التى كشفتها املــذكــرة اإليضاحية 
ملشرع قــرار رئيس اجلمهورية بقانون انشاء 
ــرداد األمـــوال  وتنظيم اللجنة القومية الســت
واألصــول واملــوجــودات باخلارج والتى كشفت 
صراحة بأن تعدد اجلهات القضائية املصرية 
املــنــوط بها التحقيق فــى تلك اجلــرائــم محل 
األموال املهربة كان السبب الرئيسى وراء عدم 
حتقيق هذه اللجان الغاية املرجوة منها على 
مــدى خمس سنوات كاملة، من ناحية أخرى 
كشف النائب العام املستشار نبيل صــادق – 
ووفقا ملا جاء فى نص املذكرة اإليضاحية - أن 
الواقع العملى فى ملف استرداد األموال املهربة 
الى اخلــارج كشف عن وجود عقبات من بينها 
افتقاد الثقة فى نوايا بعض الــدول ملصادرة 
ــوال لــصــالــهــا، وحـــرمـــان مــصــر من  ــ تــلــك األمـ
أموالها وموجوداتها املنهوبة لديها من خالل 
ــدول لتحقيقات داخلية إلثبات  إجــراء هــذه ال
أن األمـــوال املهربة من مصر يتم غسلها فى 
تلك الدول، وأكد النائب العام أن بعض الدول 
تشكك فى استمرار توافر اإلرادة السياسية 
الســتــرداد تلك األمــــوال، ويــضــاف لكل ذلك 
وجــود بعض العقبات القانونية الناجتة عن 
ــدول  اخــتــالف النظم القانونية بــني مصر وال
التى توجد لديها األمـــوال واألصـــول املهربة. 
وكشف النائب العام أن بعض الــدول األجنبية 
قد تعلق موافقتها على رد األمـــوال املوجودة 
لديها ملصر حتى حتصل على نسبة معينة من 
ــوال. على اجلانب اآلخــر ومــن واقع  تلك األمـ
املواد الى تضمنها قرار تشكيل اللجنة القومية 
الســتــرداد األمـــوال ملصرية فى اخلــارج والتى 
مت تشكيلها منذ 23 يونيو عــام 2015 نسأل: 
كم عــدد طلبات التصالح التى قدمت للجنة 
حتى اآلن من جانب املتهمني املــدرجــني على 
قــوائــم التجميد بــاخلــارج؟ وكــم حجم املبالغ 
التى دخلت إلى احلساب البنكى اخلاص الذى 
أنشأته وزارة املالية بالبنك املــركــزى ضمن 
حساب اخلزانة املوحد باسم  حساب األموال 
واألصـــول واملــوجــودات املــســتــردة مــن اخلــارج 
والذى تودع فيه األموال التى يتم استردادها؟ 
وهــل هــنــاك تــعــاون حقيقى بــني اللجنة وبني 
جميع اجلهات املعنية بشأن املتهمني واجلرائم 
محل طلبات االســـتـــرداد؟ وهــل مت اتــخــاذ ما 
يلزم من إجراءات مع الدول االجنبية فى شأن 
استرداد األموال واألصول فى ضوء ما تتطلبه 
قوانني تلك الدول والقواعد املعمول بها لديها 
فى هــذا الشأن؟ وهــل قامت اللجنة – ووفقا 
لم تتضمنه املادة الثامنة من قانون انشائها – 
بتقدمي تقارير دورية كل ثالثة شهر إلى مجلس 
النواب تتضمن ما قامت به اللجنة والتوصيات 

التى تراها مناسبة لتحقيق أهدافها؟

بعض الدول تخطط ملصادرة األموال لصاحلها من خالل إجراء حتقيقات 
داخلية إلثبات أن األموال املهربة من مصر يتم غسلها فى تلك الدول 

هناك دول تشكك فى استمرار توافر 
اإلرادة السياسية السترداد تلك األموال

 بعض الدول األجنبية قد تعلق موافقتها على رد األموال املوجودة 
لديها ملصر حتى حتصل على نسبة معينة من تلك األموال

النائب العام: 

تساؤالت حائرة

 هل مت اتخاذ ما يلزم من إجراءات مع الدول األجنبية فى شأن استرداد األموال واألصول 
فى ضوء ما تتطلبه قوانني تلك الدول والقواعد املعمول بها لديها فى هذا الشأن؟

عبدالعال

صادق
1
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الشارع
السياسى

تبدأ وتنتهى فيه كل حاالت الزواج والطالق فى األوساط السياسية والفنية!

»1000« عضو بحزب الدستور ينتمون لإلخوان و»350« فى املصرى الدميقراطى

حكاية رئيس املركز 
القومى للبحوث مع 

»فيرنا«!
ــاء  ــيـ ــتـ ــة مــــن االسـ ــ ــال حــ
الشديد أصابت العاملني 
بــاملــركــز الــقــومــى للبحوث 
بسبب قيام الدكتور أشرف 
شعالن رئيس املركز بشراء 
عــشــريــن ســـيـــارة مــاركــة 

»فيرنا«.
ــوا:  ــاءلـ ــسـ ــون تـ ــلـ ــامـ ــعـ الـ
ــل هــذا  ــراء ك كــيــف يــتــم شــ
العدد من السيارات رغم 
الــظــروف املــالــيــة الصعبة 
التى مير بها املركز القومى 

للبحوث حاليا.

الرئاسة حتبط خطة »ساويرس« الختيار وزراء املجموعة االقتصادية 
من »املصريني األحرار« مقابل دعم بقاء شريف إسماعيل

خــالل اجــتــمــاعــات رئــيــس الــــوزراء املهندس 
شريف إسماعيل مع قــادة األحــزاب السياسية 
والــشــخــصــيــات الــعــامــة إلطــالعــهــم عــلــى جهود 
احلــكــومــة خــالل الــفــتــرة املــاضــيــة واالســتــعــداد 
لعرض بيان احلكومة على البرملان خالل النصف 
ــوزراء مع  ــ الثانى مــن مـــارس.. التقى رئــيــس ال
كثيرين واستمع آلرائهم ومطالبهم لكى حتظى 
احلكومة بثقة األحـــزاب والــنــواب ويتم جتديد 
الثقة فيها.. وما يعنينا فى هذا اللقاء هو لقاؤه 
ــال الــشــهــيــر جنــيــب ســاويــرس  ــمـ ــل األْعـ ــع رجـ م
مؤسس حــزب املصريني األحـــرار الــذى استمع 
إلى وجهة نظر رئيس الــوزراء.. واقتنع بضرورة 
استمرار احلكومة فى عملها.. لكنه عرض وجهة 
نظره وقال إننا نرحب باستمرار احلكومة ونثمن 
مجهوداتها خالل الفترة القليلة املاضية.. لكننا 
نرى ضــرورة حدوث تعديل محدود فى صفوف 

ــوزراء املنتمني للمجموعة  ــ احلكومة خــاصــة ال
االقــتــصــاديــة والــذيــن يــوجــد فيهم خلل واضــح 
وغير قادرين على التصدى لألعباء االقتصادية 
والدليل زيادة سعر الدوالر ووصوله للمرة األولى 
لـ»9« جنيهات.. بل وتخطيه حلاجز 9.20 قرش.

ــه سيعرض  ــأن ــرض شــريــف إســمــاعــيــل ب وعــ
ــزاب والشخصيات الــعــامــة على  مطالب األحــ
الــقــيــادة السياسية.. واقتراحاتهم قبل إلقاء 
بيان احلكومة.. لكن املصريني األحــرار عرض 
شــرطــا لقبول اســتــمــرار احلــكــومــة وهــو تغيير 

وزراء املجموعة االقتصادية بغيرهم من أعضاء 
احلــزب الذين يصلحون لتولى حقائب وزاريــة 
ــة.. فــى محاولة  ضــمــن املــجــمــوعــة االقــتــصــادي
من احلــزب للحصول على حصة من احلقائب 

الوزارية.
اســتــمــع رئــيــس الـــــوزراء إلـــى مــطــالــب حــزب 
ــا عــلــى الــقــيــادة  املــصــريــني األحـــــرار وعــرضــه
السياسية الــتــى رفــضــت الــفــكــرة فــى األســاس 
وخوفا من سيطرة حزب سياسى على املجموعة 

االقتصادية للحكومة املصرية؟!
ــاســب ملــســانــدة  ــن وحــيــنــمــا جـــاء الــتــوقــيــت امل
احلكومة قام الرئيس السيسى بتأييد احلكومة 
ودعــم بقائها فى موقعها.. وقــام مبدحها خالل 
كلمته التى ألقاها فى احتفال الشباب املصرى 
بتدشني مبادرة مصر 2030.. وهو ما فوجئ به 

األحزاب السياسية والشخصيات العامة.

فضيحة األحزاب السياسية التى تشكلت بعد 25 يناير
حالة من القلق انتابت األحزاب السياسية بعد 
الكشف عن وجــود أحــد القيادات بحزب الوفد 
ويــدعــى »محمد الــفــقــى« ضمن أعــضــاء الهيئة 
العليا من املنتمني جلماعة اإلخــوان االرهابية.. 
ومدرج اسمه ضمن قرارات التحفظ على أموال 

اإلخوان.
األجــهــزة األمــنــيــة اكتشفت اخــتــراق اإلخـــوان 
لألحزاب السياسية.. ومت التركيز على حزبني 
ســيــاســيــني أســاســيــني مت تشكيلهما بــعــد 25 
ــزب املــصــرى  يــنــايــر هــمــا حـــزب الــدســتــور واحلــ
الدميقراطى االجتماعي.. وكانت كافة املؤشرات 

قد أكــدت أن هناك عــددا كبيرا جــدا من شباب 
ــوان قــد انضموا حلــزب الدستور ويقترب  اإلخـ
عددهم من »1000«  شــاب بتعليمات عليا من 
قيادات اإلخــوان.. وقام الدكتور محمد البراعى 
ــادات احلــزب  ــي بــالــتــوســط للموافقة مــن قــبــل ق
على ضمهم.. حتى يتم املتاجرة على الــدوام بأن 

احلزب يضم الكثير من الشباب.
يذكر أن حزب الدستور به خالفات كثيرة بني 
قياداته وانقسم احلزب بني مؤيد للدكتورة هالة 
شكر اهلل وبني مؤيد جلميلة إسماعيل.. وجبهة 
أخرى تابعة لـ»خالد داود« املتحدث باسم حزب 

الــدســتــور!! وقــد مت اســتــخــدام بعض مــن هــؤالء 
الشباب خالل عمليات التحريض على التظاهر 
ورفض القانون والتظاهر عدم اخطار اجلهات.. 
ومت القبض على بعضهم وحبسهم ثــم البكاء 

عليهم فى بيانات للحزب وعبر وسائل اإلعالم.
ومت الكشف عــن وجــود »350« شابا آعضاء 
بــحــزب املــصــرى الــدميــقــراطــى االجــتــمــاعــى من 
املنتمني جلــمــاعــة اإلخــــوان االرهـــابـــيـــة.. ويتم 
ــك برعاية عــدد مــن قــيــادات اإلخـــوان وعــدد  ذل
ــادات احلــــزب املـــصـــرى الــدميــقــراطــى  ــيـ مـــن قـ
االجتماعى.. وكثيرا مــا تعلن جماعة اإلخــوان  

ــون مضمون  ــك عــن مــوقــفــهــا املـــنـــاوئ لــلــدولــة وي
ــوان هــو نفس بــيــان احلـــزب املصرى  بــيــان اإلخــ
الدميقراطى االجتماعى.. وكــان احلــزب الذى 
يترأسه الدكتور محمد أبوالغار ويعتبر مؤسسه 
الفعلى.. وقدم استقالته منه منذ فترة قصيرة.. 
وكان احلزب قد عرض مبادرة أطلق عليها مبادرة 
لـ»لم الشمل« لكنها مبثابة مبادرة لإلفراج عن 
قيادات اإلخوان فى السجون.. ومطالبة الرئاسة 
بفتح حــوار مجتمعى مــع األحـــزاب حــول الشأن 
الــعــام.. وعــدم ذكــر أى سلطات ومــهــام للبرملان 

القادم.

شعالن

نرصد: خطة مذيع »شهير جًدا« مع رجلى أعمال للحصول 
على »1000« فدان فى وادى النطرون باملخالفة للقانون
الضغط على مسئولى وزارة الزراعة واستخدام 

اإلعالم وسيلة للحصول على تقنني األراضى
األوســاط السياسية كلها تتداول فى سرية شديدة 
وبهمس منقطع النظير قصة محاوالت املذيع املستفز 
مع اثنني من رجال األْعمال.. األول رجل أعمال لديه 
مجموعة قــنــوات ومــن املــؤيــديــن للسيسى.. ورجــل 
األعمال الثانى لديه أراض شاسعة حصل عليها من 
الــدولــة خــالل العشر ســنــوات املاضية وقــن وضعه 
ويــقــوم بزراعتها اآلن وتبلغ مساحة األرض »4200 

فدان«.
ــال..  ــ ــني مــن رجـــال األْمـ ــن ــع املــســتــفــز واث ــذي قــصــة امل
تــتــداول فى كواليس السياسة عن وجــود شراكة كبرى 
بني الثالثة »املــذيــع الشهير ورجــل األعــمــال اإلعالمى 
ورجل األعمال الزراعى«.. شراكة من أجل االستحواذ 
على »1000« فدان أخرى فى منطقة وادى النطرون.. 
واستخدام املذيع املستفز من أجل الضغط على مسئولى 
وزارة الزراعة لتقنني وضع يدهم الثالثة على األرض.. 
واســتــخــدام قــنــوات رجــل األعــمــال اإلعــالمــى لقنواته 
ــروج رجل  مــن أجــل الضغط على وزيـــر الـــزراعـــة.. وخـ
األعمال الزراعى فى الفضائيات.. وسلخ الوزارة كلها.. 
واعطاءها دروس فى اإلصالح الزراعى وكيفية حتقيق 

االكتفاء الــذاتــى وعــرض مــا اســمــاه بـــ»أنــه هــو الوحيد 
القادر على حل مشكالت الزراعة فى مصر بأكملها«!

وسيحصل رجــل األعــمــال الــزراعــى على نصيب 
األسد من الـــ»1000« فدان ويبلغ نصيبه »500« فدان 
ألنه صاحب الفكرة.. واإلعــداد لها.. والتمهيد لها.. 
والتخطيط لــهــا.. وتسخير كافة اجلــهــود للحصول 
عليها.. وسيحصل رجل األْعمال اإلعالمى على »400« 

فدان مقابل خدماته.. باسم بناته!!
أما املذيع املستفز فسيحصل على 100 فــدان باسم 
ابنه الصغير 9 سنني مقابل التصعيد مــع املسئولني 
والضغط عليهم واستغالل برنامجه فى الهجوم على 
القيادات من أجــل إنهاء كافة اإلجـــراءات لتقنني وضع 
يده مع رجل األعمال اإلعالمى والزراعى على »1000« 

فدان.
املــذيــع املستفز كــان قــد تـــورط فــى الضغط على 
وزير الزراعة السابق الدكتور صالح هالل واملحبوس 
ــورط فى استضافته فى  على ذمــة قضايا رشــوة.. وت
بــرنــامــجــه.. وهــو البرنامج الوحيد الـــذى ظهر فيه 

الوزير!

تأجيل اإلعالن عن اخلبر بسبب
 جتاوزات أمناء الشرطة:

أجهزة األمن تلقى القبض على املتهمني باغتيال شخصية كبرى

تكتم شديد على أكبر عملية حققها جهاز 
األمــن املصرى منذ ثــورة 30 يونيو 2013.. 
وتــأتــى عملية التكتم هــذه نظرا خلطورة 
القضية ألنها تتعلق بحادث اغتيال شخصية 
كبرى فى نهاية شهر يونيو من العام املاضى.. 

وأثارت حولها الكثير من عالمات االستفهام!
وقد جنحت األجهزة األمنية فى القبض 
على جميع املتهمني فى حادث االغتيال.. ومت 
االستماع إلى اعترافاتهم كاملة ومت تسجيلها 
وتقدميها لنيابة أن الدولة العليا التى حتقق 

فى القضية حاليا.
وقــد اعترف املتهمون بارتكابهم العملية 
االرهــابــيــة واعــتــرفــوا بكيفية التخطيط 

والتدبير والتمويل.. وعملية التنفيذ!
ــزة األمــنــيــة على  ــه وقـــد تكتمت األج
خبر القبض على اخللية االرهابية 
املتورطة فى اغتيال الشخصية 
الكبرى جــدا!! والسؤال: ملاذا 

التكتم على مثل هذه اخلبطة األمنية؟!
جــاء التكتم بعد تنامى جتـــاوزات أمناء 
الشرطة خــالل األســابــيــع القليلة املاضية 
بداية من املعركة مع األطباء فى مستشفى 
املطرية حتى قتل أحد أمناء الشرطة لسائق 
ــدرب األحـــمـــر.. وهــنــاك  ــ ــى ال تـــوك تـــوك ف
حــالــة غــريــبــة مــن التسخني املتعمد ضد 
جهاز الشرطة بأكمله فى وسائل اإلعــالم.. 
وأيضا من جانب جماعة اإلخــوان االرهابية 
وأنصارهم واملواقع االلكترونية التابعة لهم.. 
ــوات فضائية تابعة لــهــم.. وصفحات  ــن وق

تواصل اجتماعى يديرها أنصارهم.
لذلك مت التكتم على هذه الضربة الساحقة 
لتنظيم أنصار بيت املقدس الــذى تــورط فى 
اغتيال الشخصية الــكــبــرى.. ومت التوصل 

إلى ضرورة االنتظار حلني هدوء األجواء.. 
حتى يصل نبأ التوصل ملرتكبى احلادث 

ــى جلــمــوع الشعب وتستعيد  ــاب االره
الشرطة ما فقدته من شعبية بسبب 
جتاوب اإلعالم مع ادعاءات اإلخوان 

ضد الشرطة!

فى شارع ضلمة ومزدحم فى أحمد حشمت بالزمالك!

قصة أشهر »بار« فى مصر

إذا دعتك األقدار وأنت فى حى »الزمالك«.. واجتهت 
إلــى شــارع أحمد حشمت.. ستجد اآلتــى: شــارع مظلم 
ــد.. لكنه يعانى  ــور« واحـ متــامــا.. ال يوجد بــه »عــمــود ن
مــن الــزحــام الــشــديــد.. زحــام فــى »ركــنــة« الــســيــارات.. 

وأشخاص كثيرين يستقبلونك بلهفة.. ملاذا؟!
ألن شـــارع أحــمــد حشمت بالزمالك يــوجــد بــه أهم 
ــار« فى مصر.. »بــار شهير جــدا.. حصل هــذا البار  »ب
عــلــى الــشــهــرة مــن املــشــاهــيــر الــذيــن يـــتـــرددون عليه.. 
هذا البار أشهر بكثير من بار الــدور الثالث فى فندق 
الفورسيزون.. وأشهر بكثير من بــار فندق املــاريــوت.. 
ــه ال تتعدى  ــون مساحته ضيقة جــدا حيث إن ورغـــم ك
مساحته الـــ»60« مترا.. إال أنه مكدس مبشاهير مصر 
من كافة املجاالت سواء أكانوا رجال أعمال مصريني أو 
رجال أعمال عرب »قطريني وكويتيني« وفنانني وفنانات 

وجنوم كرة مخضرمني.. ورجال اإلعالم.. وغيرهم!
»بــار شــارع أحمد حشمت« يتواجد به كبار املحامني 
فى مصر وأبناء املشايخ العرب الكبار خاصة السعوديني 
واإلماراتيني.. ومنهم بنت شيخ سعودى شهير.. وطليقة 
أحد األمــراء السعوديني!! ومن أهم زبائن البار كل من 
الفنانات إميــان العاصى.. وريهام عبدالغفور.. وتامر 
عبداملنعم.. محمد حمودة أستاذ القانون.. وعــدد من 
الشباب املعروف جدا فى األوساط الشبابية من املنتمني 

لعائلة منصور.. ومصطفى يونس.. وغيرهم.
يعتبر »بار أحمد حشمت« هو املكان الوحيد فى مصر 
الـــذى يتم فيه معرفة األخــبــار اجلــديــدة حــول حــاالت 
الزواج والطالق فى األوساط السياسية والفنية.. وتبدأ 
كل قصة زواج وطــالق فى األوســاط السياسية والفنية 

هناك.

ساويرس

أبوالغار

إسماعيل

خالد عبدالرحمن

إشراف :
بالل الدوى



الشارع
 السياسى

يستيقظ 
فى الساعات 

األولى من 
الصباح.. 

ويرتدى الزى 
الرياضى
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يلعب »أكتاف وضهر 
وذراع وأفخاد« بصحبة 

»عباس كامل« 
وحارسه اخلاص

طاقم حراسته 
اخلاصة ال يدخلون 

صالة اجليم 
وينتظرون باخلارج

يتجه لـ»صالة 
اجليم« برئاسة 

القوات ويقضى بها 
نصف ساعة

وجبة إفطار الرئيس 
تشمل »جبنة بيضاء.. 

ورومى.. وعيش مخصوص 
ومربى وبيض«

»4« تليفونات مهمة بصفة يومية يجريها السيسى مع وزيرى الدفاع والداخلية ومدير املخابرات والرقابة اإلدارية

الرئيس يطلع على التقارير السرية باهتمام خاص وبعناية شديدة.. تقرير.. تقرير!!

يتم عرض ملفات للمتابعة ملا أمر به الرئيس  فى اليوم السابق

ميشى ملدة »20« دقيقة فى »املشاية« داخل رئاسة القوات بصحبة وزير الدفاع ورئيس األركان

اللواء عباس كامل مدير مكتب الرئيس يدخل على السيسى كل صباح ومعه »أكوام من تقارير مهمة«

يوقع على التقارير بعبارة )علم وينفذ مع استمرار املتابعة ونفاد(
ــا الــدلــيــل أن الــرئــيــس  ــؤال: م ــسـ ولـــكـــن.. الـ
السيسى لم يتغير؟! الدليل واضــح.. لو نظرنا 
إلــى جــدول يومه بــدايــة مــن استيقاظه وحتى 

لجوئه للراحة للنوم.
إذن محور حديثنا اآلن هو: كيف يسير يوم 
الرئيس السيسى؟! يوم فى حياة السيسى لنرى 

لماذا لم يتغير السيسى؟!
يستيقظ الــرئــيــس السيسى فــى الساعات 
ــى من الصباح.. ويرتدى الــزى الرياضى  األول
ليذهب لممارسة رياضة المشى فى »المشاية« 
أو الممشى الخاص فى رئاسة الــقــوات لمدة 
»20« دقيقة وبصحبته وزير الدفاع الفريق أول 
صــدقــى صــبــحــى.. والــفــريــق محمود حجازى 
ــان وبطبيعة الــحــال.. بعد انتهاء  رئيس األركـ
فترة المشى اليومية للرئيس السيسى.. يتجه 
إلــى »صــالــة الجيمانيزيوم« الملحقة برئاسة 
القوات.. ويمارس ألعاب الجيم على عدد من 
أجــهــزة الظهر والـــذراع واألكــتــاف واألفــخــاذ.. 
ــمــدة نــصــف ســاعــة يــظــل الــســيــســى يــمــارس  ل
الجيم.. ويكون معه اللواء عباس كامل مدير 
مكتبه.. والــحــارس الخاص للرئيس السيسى 
وهو »العقيد محمد شعراوى« والذى تم ترقيته 
خالل الخمسة األشهر األخيرة من رتبة المقدم 
ــحــال.. يكون  ــى رتــبــة الــعــقــيــد.. وبطبيعة ال إل
جميع طاقم حــراســة الرئيس بالكامل خــارج 
»صالة الجيم«.. بعدها يتحرك السيسى لتناول 
ــه.. وهــو فــى العادى  طعام األفــطــار الــخــاص ب
يشمل »جبنة بيضاء.. وجبنة رومــي.. وعيش 
مخصوص طــرى.. ومــربــى.. وبــيــض«.. يذهب 
السيسى بعدها لتغيير مالبسه والحصول على 
ــرتــدى القميص الــواقــى  »دش« صــبــاحــى.. وي
ــرصــاص ثــم يــرتــدى بدلته الــرئــاســيــة..  مــن ال
ليبدأ يومه رسميا فى تمام الساعة السادسة 
ــدول الــرئــاســة  صــبــاحــا.. ويــبــدأ فــى تنفيذ جـ
مــن استقباالت ومقابالت ولــقــاءات مــع وفــود 
خــارجــيــة.. أو مواعيد مــع زائــريــن تــم تحديد 

مواعيد لهم بمعرفة مكتب الرئاسة.
فى إحدى المرات.. اتصل الرئيس السيسى 
من تليفون مكتبه إلى تليفون مكتب وزير البيئة 
الدكتور خالد فهمى فى تمام الساعة الثامنة 
ودقيقة صباحا.. وللصدفة كانت التعليمات 
الــصــادرة للسادة الـــوزراء ضــرورة التواجد فى 
مكاتبهم منذ تمام الساعة الثامنة صباحا.. 
وقـــام الــســيــســى بنفسه بــاالتــصــال بــعــدد من 
الوزراء للتأكد من وجوده.. ومناقشتهم فى آخر 
التطورات والمشروعات والخطط والتنفيذ.. 
والمشكالت فى الـــوزارات.. وكان نصيب وزير 

البيئة أول مكالمة.. رد وزير البيئة على تليفون 
مكتبه وليرد عليه السيسى: السالم عليكم أنا 
الرئيس السيسى.. حبيت أطمن على الخطط 
والــمــشــروعــات الــلــى اتفقنا عليها.. وطريقة 
التنفيذ والمشكالت الطارئة التى تواجهكم!! 
ــر البيئة والرئيس  ــوار طــويــل مــع وزيـ ودار حـ

السيسى!
وقال وزير البيئة: أنا فى مكتبى أهو يا سيادة 

الرئيس من بدرى طبقا لتعليمات سيادتك.
ــام.. اتصل الرئيس السيسى  فى إحــدى األي
ــر االسكان  بالمهندس مصطفى مدبولى وزي
والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.. 
فى تمام الساعة الثامنة صباحا.. رد الوزير 
وتبادل النقاشات مع الرئيس السيسى حول 
المشكالت التى تعترض االسراع فى البدء فى 
العاصمة الجديدة وسبل االســراع فى االنتهاء 
مــن مساكن الــشــبــاب واالســكــان االجتماعى 
وزيــادة »60« ألف إلى النسبة المقررة لتوفير 
الــطــلــبــات الـــزيـــادة الــتــى تلقتها الـــــوزارة من 

المواطنين.
فى إحــدى المرات اتصل الرئيس السيسى 
من تليفون مكتبه بالدكتور أحمد زكى بدر وزير 
التنمية المحلية على تليفون مكتبه.. لكنه لم 
يرد.. وباالستعالم  تم الكشف عن قيام الوزير 
بالمرور على المحافظات ومتابعة أداء عدد 
من المحافظين.. وكــان ذلــك طبقا للتعليمات 
المستمرة من رئيس الجمهورية ألحمد زكى 
بدر شخصيا ألنه وزير تنفيذى ومن الضرورى 
ــم  ــه مــتــابــعــة عــمــل الــمــحــافــظــيــن ورصــــد أدائ
وانجازاتهم على أرض الــواقــع.. وعــدم النظر 
للتقارير المكتوبة الــواردة له من المحافظين.. 
واللجوء إلى الذهاب إلى المحافظات بنفسه 
لرؤية تنفيذ الخطط على الحقيقة.. وخاصة 
المحافظات الجنوبية فى الصعيد.. والدلتا 

والمحافظات الحدودية.
لم يقم السيسى باالتصال بــالــوزراء فقط.. 
لكنه كالمعتاد يقوم باالتصال برئيس الــوزراء 
المهندس شريف إسماعيل للتعرف منه عن 

آخر التطورات فى الشأن العام وإذا كانت هناك 
مشكلة شاهدها الرئيس فى وسائل اإلعالم فى 
المساء.. يقوم بلفت االنتباه لها خالل حديثه 

مع رئيس الوزراء ويأمر بحلها قبل تفاقمها.
للرئيس السيسى »4« تليفونات مهمة يجريها 
بصفة دوريــة ومستمرة يوميا.. يتصل الرئيس 
يوميا بكل من: المكالمة األولى: مع وزير الدفاع 
الفريق أول صدقى صبحى.. مكالمة تقدير 
ــة ويــومــيــة وهامة  لــلــقــوات المسلحة وضــروري
ومستمرة للتعرف على كافة األسرار.. يختتمها 
الرئيس بالسؤال المهم عــن الـــروح المعنوية 
لــلــقــادة والــضــبــاط وضــبــاط الــصــف والــجــنــود 

واألفراد.. ويتمنى لهم التوفيق.
المكالمة الثانية: يجريها الرئيس السيسى مع 
وزير الداخلية للتعرف على الحالة األمنية فى 
البالد.. وآخر المستجدات والنجاحات األمنية 
فى التوصل إلى التنظيمات االرهابية والخاليا 
السرية التابعة للجماعة االرهابية.. وكالعادة 
يلفت الرئيس نظر وزيــر الداخلية لعدد من 
المشكالت والقضايا التى تتحدث فيها وسائل 

اإلعالم.
الــمــكــالــمــة الــثــالــثــة: مــع مــديــر الــمــخــابــرات 
العامة الــلــواء خالد فــوزى لالطالع على آخر 
ــتــطــورات ولالطمئنان على  المستجدات وال

الرئيس يحرص 
على االتصال 

برئيس الوزراء كل 
يوم صباًحا!

عمليات تأمين األمن القومى المصرى.
المكالمة الرابعة: مع رئيس الرقابة اإلدارية 
ــواء مــحــمــد عـــرفـــان لـــالطـــالع عــلــى آخــر  ــلـ الـ
التطورات فى محاربة الفساد والحفاظ على 
المال العام.. ومتابعة جهود الرقابة اإلدارية فى 

محاربة الفساد.
ورغم كل هذه المكالمات إال أنه يوميا.. فى 
الصباح الباكر.. يدخل اللواء عباس كامل مدير 
مكتب الرئيس على الرئيس السيسى وهو فى 
يده »أكــوام« من التقارير المهمة للعرض على 
الــرئــيــس.. وتعتبر كــل هــذه التقارير السرية 
المرسلة من الجهات األمنية والسيادية من 
نــوع التقارير التى تحمل شعار »ســرى جــدا« 
ــرى لــلــغــايــة« »ال يــعــرض إال عــلــى رئيس  و»ســ
الــجــمــهــوريــة«.. على أن يتم عــرض التقارير 
الـــ»ســرى جــدا« مــع بعضها فــى ملف خــاص.. 
والتقارير الـ»سرى للغاية« مع بعضها فى ملف 
خاص.. أما التقارير المدون عليها »ال تعرض 
إال على رئــيــس الــجــمــهــوريــة«.. ومــلــف خاص 
بتقارير موقف فمرفوعة للرئيس مقدمة من 
جهاز المخابرات الحربية وجهاز المخابرات 

العامة.
إضــافــة إلـــى مــلــفــات خــاصــة ســريــة لعملية 
المتابعة لتقارير سرية كــان قــد اطلع عليها 
أمس وطلب ابالغه بمعلومات إضافية وطلب 

المتابعة المستمرة.
والــســؤال: مــاذا يحدث حينما يقرأ الرئيس 
السيسى؟! اإلجابة تحمل فى طياتها.. قدراً 

من الصراحة!!
يقوم الرئيس السيسى باالطالع على هذه 
التقارير الــهــامــة.. تــقــريــر.. تــقــريــر.. بعناية 
شــديــدة.. وتركيز منقطع النظير ويوقع على 

التقارير بالتعليمات اآلتية:
»علم وينفذ مع استمرار المتابعة ونفاد«

هذه هى أهم وأقوى تعليمات السيسى والتى 
تحمل توقيعه على أخــطــر التقارير السرية 
ــل هـــذا وذاك..  ــم مــن ك ــ ــمــعــروضــة.. واأله ال
هى ضم كلمة و»نفاد« إلى تعليماته.. خاصة 

ــه يــســأل عــن األمـــر الــمــعــروض عليه بصفة  أن
ــل«: المتابعة  ــام دائـــمـــة.. ويــقــول لـــ»عــبــاس ك
ضرورية يا عباس.. الزم التعليمات اللى على 
التقارير تتنفذ وترجعولى تانى وتفيدونى بما 
ــراءات.. لــو ايجابية يبقى الحمد  ــ تــم مــن إجـ
لــلــه.. لــو سلبية نــحــاول نصلحها ونعدلها.. 
المتابعة ضرورية.. سواء لعمل األجهزة األمنية 

والسيادية أو العمل الحكومى والرئاسى!!
فـــى الـــمـــســـاء.. عــــادة مـــا يــجــلــس الــرئــيــس 
ــاراتــه الخاطفة فــى مكتبه  السيسى خــالل زي
ــاســة الــقــوات عـــادة ما  ــه فــى رئ المخصص ل
يجلس مع الفريق أول صدقى صبحى والفريق 
محمود حجازى رئيس األركان للقوات المسلحة 

والفريق يونس المصرى قائد القوات الجوية.
وفى أوقات عديدة يقضى الرئيس السيسى 
المساء فى مشاهدة برامج تليفزيونية معينة 
رغم أنه دائــم مشاهدة قناة »العربية الحدث« 
و»ســكــاى نــيــوز«.. وحينما يشاهد أى مشكلة 
تعرض أمامه وتلفت انتباهه يتصل بالمسئولين 
المعنيين ويــوصــى بــحــل المشكلة واخــطــاره 

بالنتيجة.
ويفضل الرئيس السيسى قضاء األوقــات 
المسائية فى االتصال بالقادة العرب من دول 
الخليج وتحديدا اإلمارات والسعودية والبحرين 
ــات بين الساعة  والــكــويــت.. خاصة فــى األوقـ
السادسة مساء  والثامنة مساء.. مقدرا بذلك 
فروق التوقيت بين مصر ودول الخليج وتحديدا 

تمثل ساعة أو ساعتين على األكثر!
الرئيس السيسى هــادئ الــطــبــاع.. متزن.. 
ثــابــت.. حـــاد جـــدا إذا رأى تــهــاونــًا فــى أداء 
ــه.. مــتــابــع جــيــد لكافة  ــ ــمــنــوط ب ــواجـــب ال الـ
التفاصيل الدقيقة والصغيرة.. يطلع على أدق 
التفاصيل.. ويسأل كثيرا طوال اليوم.. ويطلب 
معلومات إضافية من جهات تنفيذية ومسئولين 

حكوميين وأجهزة أمنية.
وبــطــبــيــعــة الـــحـــال.. وبــحــكــم أن الــرئــيــس 
عبدالفتاح السيسى من مدرسة المخابرات 
الحربية.. فإنه يهتم بأعمال كافة األجهزة 
األمنية.. ويولى اهتماما خاصا بها ال يرفض 
لألجهزة األمنية والسيادية أى طلبات.. يقدم 
لهم الدعم المعنوى.. يشاركهم فى القرار.. 
ويشترك معهم فى تحاليل المضمون.. ويفكر 
معهم فــى مقترحاتهم.. يحملهم المسئولية 
الثقيلة.. ويتحمل معهم المسئولية.. ومع ذلك 
يتواصل بصفة مستمرة.. يثق فيهم.. ويعتبرهم 
صمام أمام لمصر.. يعتبرهم عيونه التى يرى 
بها الطريق الصحيح لكى تعبر مصر المرحلة 
الصعبة التى تمر بها.. لديه رؤية واضحة لسبل 
التعامل األمثل مع األجهزة األمنية وقياداتها 
وضــبــاطــهــا.. فهو الـــذى اخــتــار قـــادة األجــهــزة 
ــادة  األمــنــيــة ويــرتــاح لــهــم.. وبــيــن السيسى وق
األجــهــزة األمنية والسيادية »كيميا« واضحة 
للجميع.. أعطاهم ثقة مطلقة إلنقاذ مصر من 
العدوان اإلخوانى على مصر.. ال يتوانى عن 
تلبية احتياجاتهم.. يقول لهم »معاكم إلى ما 

ال نهاية«.

بالل الدوى

فى ظل المهام الكثيرة التى يتحملها الرئيس عبدالفتاح 
السيسى رئيس الجمهورية.. وفى ظل المسئوليات الجسيمة 

التى وضعها الشعب المصرى على أكتافه.. وفى ظل يومه 
المتخم بالكثير والكثير من االهتمامات واالنشغاالت.. وفى 

ظل تزايد األعباء عليه خالل الفترة العصيبة التى يحكم 
فيها مصر.. لم ينس الرئيس السيسى أنه رئيس جمهورية.. 

بدرجة إنسان مصرى بسيط فى األول واآلخر!
السيسى منذ قدومه لمنصبه الرفيع وتقلده مقعد رئيس 

الجمهورية.. لم يتغير.. ولم تتغير حياته عن ذى قبل.. 
لم يتغير فى سلوكه وال فى طباعه وال فى تعامالته مع 

المحيطين به.. السيسى وبصدق لم يتغير يومه المعتاد 
منذ أن تم تصعيده فى المناصب العليا فى وزارة الدفاع 

وتحديدا منذ أن تولى منصب مدير المخابرات الحربية 
ثم وزيرا للدفاع ثم رئيسا للجمهورية.. حياة السيسى لم 

تتغير على االطالق.. إال اللقاءات المهمة الكثيرة التى يقوم 
بها بصفته رئيسا للجمهورية.. م اآلخر السيسى كما هو لم 

يتغير.

يوم فى حياة الرئيس السيسى سرى للغاية
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حكايات
وأسرار

 5 آالف جنيه 
جهود غير 

عادية ملستشار 
بدر و3 آالف 

كشوف البركة  داخل »عزبة« أحمد زكى بدر.. وزارة التنمية املحلية  سابًقا!!!! لضابط احلراسة 

واضــافــت املــصــادر أن األمـــن الــعــام قـــام بــصــرف هــذه 
املــكــافــآت مــجــامــلــة لــلــوزيــر ، عــلــى الــرغــم مــن ان نفس 
ــؤالء املــوظــفــن يــحــصــلــون عــلــى بــــدالت وحـــوافـــز من  هــ
اجلــهــات الــتــابــعــن لــهــا حتــت دعــــوى جــهــود غــيــر عــاديــة 
وبــدالت نوبتجية وسهر بعد ساعات العمل الرسمية، 
مــشــيــرة الـــى ان الــقــانــون ميــنــع  »ازدواج  الـــصـــرف« اى 
حــصــول الــعــامــل عــلــى نــفــس احلــافــز مــرتــن فــى نفس 

الشهر.
واكـــد احــد املــســتــنــدات وهــو عــبــارة عــن مــذكــرة قدمها 
رئــيــس االدارة املــركــزيــة لــلــشــئــون املــالــيــة لــامــن الــعــام 
لــادارة املحلية  بتاريخ 4 فبراير 2016  عن الكثير من 

املفاجآت واألسرار املثيرة.. وفيما يلى نص املذكرة :   
مذكرة للعرض على السيد اللواء األمن العام 

اتشرف بعرض اآلتى 
فى اطــار التعاون بن الديوان العام واألمانة العامة 
ــادارة املحلية  يــقــوم عــدد املــوظــفــن بــالــديــوان العام  لــ
واالمــانــة الــعــامــة لــــادارة املحلية »مــوظــفــن وخــدمــات 
معاونة« بجهد اضافى أكثر من أقرانهم بعد مواعيد 

العمل الرسمية.
فقد تـــرون سيادتكم انــه مــن املناسب تعويضهم عن 
جــهــودهــم...« واألمــر معروض على سيادتكم للتفضل 

بالنظر.. مع وافر التحية..وعظيم االمتنان«. 
ومت إحلـــاق املــذكــرة باستمارة بها 27 اســمــا ملوظفن 
ــوزارة، يتقدمهم الــدكــتــور عـــادل محمد  ــ بــديــوان عــام الـ
حافظ  شكرى مستشار الوزير لتنمية املوارد البشرية، 

وقام االمن العام بالتوقيع باملوافقة على املذكرة.
ــؤال الــــذى يــفــرض نــفــســه مــا  طبيعة الــتــعــاون  ــسـ والـ
بــن موظفى الــديــوان الــعــام وموظفى االمــانــة العامة 
التى تصب فى مصلحة العمل داخل الــوزارة ، وملــاذا مت 
حتديد مدير مكتب الوزير ومديرمكتب االمــن العام 
وســعــاة الـــوزيـــر وســعــاة االمــــن الــعــام وطــاقــم احلــراســة 

بالكامل دون باقى العاملن بالوزارة.؟
فــضــا عـــن الــكــشــف الــــذى حــصــلــت »صــــوت املــايــن« 
ــم يــتــم تــدويــن  عــلــى نــســخــة مــنــه بـــاســـمـــاء الــعــامــلــن لـ
وظيفة كــل منهم بــه، ومت االكتفاء فقط بوضع املبلغ 
املقترح ليكون مكافأة له، للتحايل على اجلهاز املركزى 
للمحاسبات واجلهات الرقابية التى ستقوم بالتفتيش 
عــلــى هـــذه االوراق نــهــايــة الــســنــة املــالــيــة احلــالــيــة، على 
الرغم من ان ذلك يتعبر مخالفة  ادارية صريحة تؤكد 

الوقوع والتورط فى املخالفة املالية األصلية.
ــادل محمد  ــ وتــضــمــن كــشــف الــبــركــة اســـمـــاء مــنــهــم  عـ

حــافــظ الشهير بـــ«عــادل شــكــرى » 5 آالف جنيه، محمد 
عماد الــديــن ويعمل سكرتارية خاصة للوزير بالديوان 
العام للوزارة 2500 جنيه، وهالة فؤاد إبراهيم 2500 جنيه 
ســكــرتــاريــة الــوزيــر، واحــمــد عــمــاد الــديــن على سكرتارية 
ــــادارة املــحــلــيــة 2500 جــنــيــه، ومصطفى  االمـــن الــعــام لـ
محمد فــؤاد سكرتارية االمــن العام 2500 جنيه، وحامت 
على رشــاد 3000 جنيه ضابط شرطة قائد حرس الوزير 
وعــمــر محمد محمد 1000 جنيه امـــن شــرطــة »طــاقــم 
احلراسة« ومحمود عبد الغفار عامر 1000 جنيه »امن 
شــرطــة« طــاقــم حــراســة الـــوزيـــر »، ومــصــطــفــى الشافعى 
1000 جنيه امــن شرطة حــرس الــوزيــر، وســامــى رمضان 
1000 جنيه امن شرطة حراسة الوزير، وشاكر ابراهيم 
ــال ســـعـــدج مــحــمــد  ــمــ 1000 جــنــيــه ســـائـــق الــــوزيــــر ، وجــ

1000 جنيه ســائــق الـــوزيـــر وفـــرج حسن 
ــة الـــوزيـــر  ــراسـ حــســن ســـائـــق   طـــاقـــم حـ
1000 جنيه ،وخــالــد صالح زكــى  »امــن 
ــة« ســـائـــق ثـــــان لـــطـــاقـــم حـــراســـة  ــرطــ شــ
الــوزيــر وســامــة محمد عــبــد الرحمن 
ــاب فـــكـــرى 700  ــهــ ــر » وايــ ــوزيــ »ســـائـــق الــ
جنيه امن شرطة حراسة منزل الوزير 
،واســـــــام ســعــيــد 700 جــنــيــه » حــراســة 
مـــنـــزل الــــوزيــــر« واشــــــرف عـــبـــدالـــوهـــاب  
سائق االمن العام ، وتامر منصف  800 
جنيه ســائــق ثـــان لــأمــن الـــعـــام، وهــيــام 
كــمــال اســحــق ســكــرتــاريــة األمــــن الــعــام 

1500 جنيه.

» البحوث اإلسالمية« يوافق على إلغاء مادة »إزدراء األديان« من قانون العقوبات ويرفض حبس »البحيرى« 
فجر الــدكــتــور محمد الــشــحــات اجلــنــدى، عضو 
ــدا  ــؤكـ ــأة ،مـ ــة، مـــفـــاجـ ــيــ ــبـــحـــوث اإلســــامــ مــجــمــع الـ
أن مــجــمــع الــبــحــوث االســامــيــة ال يــعــتــرض على 
الـــغـــاء مــــادة »إزدراء األديــــــان« مـــع وضـــع ضــمــانــات 
ــاءة لــلــثــوابــت والـــرمـــوز الــديــنــيــة،  ــ تــكــفــل عـــدم اإلســ
باالتفاق بن املؤسسة الدينية واملثقفن املعتدلن 
ــة واحلـــفـــاظ عــلــيــهــا،  ــ الـــذيـــن يــؤمــنــون بــهــويــة األمـ
واضـــاف الشحات اجلــنــدى فــى تصريحات خاصة 
لـ«صوت املاين » أن ما يحدث ليس إبداًعا، وأن ما 
صــدر عــن »إســـام بحيرى« و»ســيــد القمنى« جتــاوز 

مرفوض.
وأشـــار »اجلــنــدى« إلــى أنــه ال يؤيد مسألة سجن 
»بــحــيــرى« وغــيــره عــلــى خلفية إزدراء األديــــان ألن 
ذلك يخصم من رصيد املؤسسة الدينية، والبعض 
يعتبرهم »سجناء رأى«، ومينحوهم »بطولة زائفة«، 
وينبغى مواجهتهم بالفكر ولــيــس بـــ»الــعــقــوبــات«، 
مـــؤكـــًدا أن األزهــــر ال ُيــشــهــر ســيــف الــقــانــون، وإمنــا 
ساحه الفكر إليجاد بدائل عنها، موضًحا أن ما 
يحدث أزمة مفتعلة الغرض منها إدخال الباد فى 

نفق مظلم وصدام بن املثقفن واألزهر.
وفـــى ذات الــســيــاق تباينت ردود أفــعــال علماء 

« تكشف باملستندات «

مفاجأة: تعيني األمني العام لوزارة 
التنمية املحلية.. باطل قانوًنا!!

كتبت: سامية احللوانى 

كتب- ماهر عبده:

بحيرى
اجلندى

مفاجأة..

حصلت »صوت املاليني« على مستندات  ومخاطبات رسمية تؤكد تورط 
اللواء أحمد عبد املنعم األمني العام لإلدارة املحلية  فى وقائع إهدار املال العام 

ومخالفة اللوائح والقوانني املعمول بها فى نظام االدارة املحلية، حيث قام 
األمني العام برصد مكافآت مالية وحوافز تبلغ قيمتها 37 ألفا و400 بشكل 

شبه شهرى حيث مت صرفها ثالث مرات منذ تولى الوزير احلالى منصبه حتى 
اآلن  من خزينة االمانة العامة لإلدارة املحلية حتت مسمى جهود غير عادية 

للمحاسيب واملقربني للوزير ولألمني العام  لالدارة املحلية من سعاة وسكرتارية 
وطاقم حراسة منزل وسيارة وتأمني منزل الوزير وانتهاء مبستشار الوزير 

لشئون املتابعة  فقط  دون غيرهم.
واكدت مصادر  مطلعة أن هذه املكافآت مت  صرفها  للمحاسيب فى 

أشهر  ديسمبر ويناير وفبراير باملخالفة للقانون لوجود اسماء ممن شملتهم 
املكافآة ال يعملون باالمانة العامة لالدارة املحلية وامنا يعملون بديوان عام 

الوزارة ووظائف مختلفة مثل سكرتارية ومديرى مكتب الوزير وبعض السعاة 
املرضى عنهم، فضال عن تعليمات ولوائح  وزارة املالية نصت على عدم جواز 

صرف اى مبالغ مالية من موازنة االمانة العامة الى عامل فى جهة اخرى من 
قطاعات وزارة التنمية املحلية، حيث إن موازنة االمانة العامة مستقلة متاما 

عن موازنة  ديوان عام الوزارة.

بدر يتحدى القانون والرئيس

قالت مصادر قانونية مطلعة  أن وجــود االمــني العام  
احلالى لوزارة التنمية املحلية  اللواء احمد عبد املنعم فى 
منصبه باطل قانونيا، ألن الذى أصدر قرار تعيينه الوزير 
باملخالفة للقانون  واملنشور الرسمى باجلريدة الرسمية 
نص على ان  تعيني أو تكليف او ندب وظيفة االمني العام 
ــإلدارة املحلية هى من اختصاص رئيس اجلمهورية، أو  ل
بتفويض منه لرئيس الوزراء ألنها احدى وظائف اإلدارة  
العليا التى ال يجوز للوزير اصدار قرار بالتعيني او الندب 
إليها طبقا للمادة الثانية من قرار رئيس اجلمهورية رقم 
147 لسنة 2015 املنشور باجلريدة الرسمية بتاريخ 31 
مــارس 2015، كما ان االمــني العام لم يقم باقرار استالم 
العمل حتى اآلن منذ ان كلفه الوزير مبهام عمله فى 15 
نوفمبر 2015 بالقرار الوزارى رقم 355 لسنة 2015، لعلم 

األمــني العام بان هذا القرار مخالف للقانون، 
خاصة أنه يعمل موظفا بالشركة املصرية لنقل 

الكهرباء وال يجوز اجلمع بني وظيفتني.
الفتة الى انه بناء على ذلك فال يحق لألمني 

ــرارات إفضال عــن ذلــك أن    الــعــام ان يصدر اى قـ
اللوائح املنظمة للعمل باالدارة  املحلية، نصت على 

عدم جواز صرف اى مبالغ مالية من خزانة االمانة 
ملوظفني من خــارج االمانة العامة، باالضافة  الى 

ــدت املصادر أن   عــدم جــواز ازدواجــيــة الصرف. وأك
الدكتور عادل شكرى  مستشار الوزير لتنمية املوارد 
البشرية كان الوزير قد عينه فى منصبه هذا من 
خارج االدارة املحلية ويتقاضى راتبا شهريا حوالى 

20 الف جنيه.

األزهـــــــر، حــــول دعــــــوات بــعــض املــثــقــفــن إللــغــاء 
مـــادة »إزدراء األديـــــان«، مــا بــن مــؤيــد ومــعــارض، 
حــيــث يـــرى بعضهم أن املــســاس بــهــا يــضــر األمــن 
ــؤدى إلــى فتنة، بينما يرى  الــفــكــرى والــقــومــى ويـ
آخــرون االستغناء عنها وجــود ضمانات حلماية 
الثوابت واملقدسات والرموز باالتفاق بن األزهر 

واملثقفن املعتدلن.
ــؤاد، عميد كلية  ــذر الــدكــتــور عــبــد املــنــعــم فــ وحـ
ــة بــــاألزهــــر، مـــن االســتــجــابــة  ــيـ الـــعـــلـــوم اإلســـامـ
لدعوات إلغائها فى قانون العقوبات ألنه »فتنة« 
ــد حــالــة  ــزيــ ــى املـــجـــتـــمـــع وتــ ســـُتـــحـــدث فـــوضـــى فــ

االحتقان، مضيًفا أن املادة.
»98« من قانون العقوبات حتفظ األمن الفكرى 
والــقــومــى، وحتــمــى الــثــوابــت الــديــنــيــة مــن العبث، 
وحتــافــظ عــلــى املــقــدســات والـــرمـــوز الــديــنــيــة ليس 
فــى اإلســـام وحــده إمنــا فــى املسيحية أيــًضــا، الفًتا 
إلى أن املساس بها يــؤدى إلى إرتفاع وتيرة الهجوم 
والتطاول على األديان، واإلضرار مبشاعر أتباعها.

وأشــــار»فــــؤاد«، إلــى أن الــقــانــون ال يتفق و»أهـــواء 
املــســيــئــن« لــلــديــن، مـــؤكـــًدا أن مــا يــجــرى حــالــًيــا ال 
عــاقــة لــه بــحــريــة الــــرأى والــتــعــبــيــر بــل جتـــاوز لكل 
اخلـــطـــوط احلــــمــــراء، وتـــعـــد صـــــارخ عــلــى األديـــــان 

ومــســاس بــالــثــوابــت، مــشــيــًرا إلــى أن كــل مــن تطاول 
ــادة »اإلزدراء« لم  عــلــى الــثــوابــت، وطــبــقــت عــلــيــه مــ
ــام  ــى أن »إســ ــًرا لــلــمــجــتــمــع، مـــشـــيـــًرا إلــ ــيـ يـــقـــدم خـ
بحيرى« قــال فى إحــدى حلقاته »جئت للتشكيك 

فى كل شىء«.
ونــوه عميد كلية العلوم اإلســامــيــة، بــأن األزهــر 
ــوار، ومــواجــهــة الــفــكــر بــالــفــكــر، وليس  ــ ســاحــه احلـ
احلــبــس كما يــدعــى الــبــعــض، وأنـــه بـــرىء مــن تهمة 
ــوقـــوف وراء احلــكــم عــلــى »بــحــيــرى« أو »فــاطــمــة  الـ
ــاعــــوت« وغـــيـــرهـــمـــا، الفـــًتـــا إلــــى أن هـــجـــوم بعض  نــ
ــادة ألنــهــم ال يــحــتــرمــون الــقــانــون  املثقفن عــلــى املــ

ــه ال يـــأتـــى عــلــى أهـــوائـــهـــم، بـــل مـــن املـــدهـــش أن  ألنــ
وزيــر الثقافة له رأى فى القانون، وكــان يجب عليه 
احترامه ألنه منظم للمجتمع، وحامى األمة من 
الفتنة والفوضى وحافظ للوحدة الوطنية، رافًضا 
ــادة بــأنــهــا ضــد حــريــة الــعــقــيــدة، مــؤكــًدا أن  اتــهــام املــ
الدين كفل لكل إنسان حرية معتقده شريطة أال 
يتطاول أو يشكك فــى العقائد أو ميــس الثوابت، 
مطالًبا بأخذ رأى الكنيسة فى تلك الدعوات، وأنه 

البد الضرب بيد من حديد على يد العابثن.
وقـــال الــدكــتــور مــحــمــود مــهــنــا، عــضــو هيئة كبار 
العلماء بــاألزهــر، إن سب وقــذف اإلنــســان لإلنسان 
عليه عقاب، واهلل عز وجل طلب من املسلمن بأال 
ــان  ــ ــد، فــكــيــف نــســمــح بــســب األديـ ــ يــســخــروا مـــن أحـ
ــتـــصـــدى ملــن  ــن الـ ــد مــ ــ ــالـــى البـ ــتـ ــالـ واحــــتــــقــــارهــــا، وبـ
يــحــاربــون اهلل ويــســبــون األنــبــيــاء والــرســل واألديـــان 
السماوية الثاثة بالقانون، ألنهم خرجوا عن حيز 
اإلبــداع والــرأى، مضيًفا أن القضاء يحترم األديان 
ويقدسها، وإزدرائــهــا احتقار لأنبياء، وطعن فى 

قدسية رب العاملن وبالتالى البد من عقاب رادع.
ــد »مـــهـــنـــا«، أن مــــحــــاوالت اإلســـــــاءة لـــأديـــان  ــ وأكـ
واالستهتزاء بالشعائر ال يقوم به إال مــارق وخارج 
ــرب الـــدائـــرة الــيــوم هى  عــن املــلــة، الفــًتــا إلـــى أن احلـ

حرب فكرية تهدف لضرب اإلسام والطعن فيه.

زكى بدر

رأى

حسني يوسف

التوقعات القادمة ملصر 
والشرق األوسط

علم الفلك هو علم سماوى وعلم يجمع كل 
األقـــدار التى قد حتــدث على كوكب األرض فى 
حسابات اهلل الفلكية وفــى هــذا العلم غيبيات 

قد خبأها اهلل على عباده.
ــروى لــكــم تــوقــعــات   فـــى الــســطــور الــقــادمــة نــ
عـــام 2016-2017 فــفــى هــذيــن الــعــامــن حتى 
نهاية متكيث كوكب أوروانوس فى داخل موقعة 
ــعـــد خــــروجــــه فــى  ــبـــرج احلـــمـــل وبـ ســـنـــكـــاروس بـ
عـــام 2017 قــد تنتهى تــغــيــرات منطقة الــشــرق 
ــال أفــريــقــيــا فــإنــنــا نــكــتــب هــذه  ــمـ األوســــــط وشـ
الــتــوقــعــات وهـــى بــنــســبــة 50٪ حــتــى 60٪ فإننا 
ال نعلم الغيب ولكن نكتب بقدر علمنا الــذى 
نحمله ففى هــذيــن الــعــامــن قــد يكثر الفساد 
فى الشرق األوسط واخلليج العربى وانقابات 
واغتياالت وانفجارات وانهيارات فى االقتصاد 
ــذا ســيــظــل فــى  ــ ــالـــى فـــكـــل هـ ــالــــى وتـــقـــشـــف مـ املــ
هـــذيـــن الــعــامــن نــشــهــده بــعــن الــيــقــن، فبعد 
انـــتـــهـــاء هــــذه الـــفـــتـــرة ســتــظــل الــيــمــن تشتعل 
وحــدهــا وتــكــون النيران مشتعلة مــن قعر عدن 
وال يــطــفــئــهــا إال اهلل عـــز وجــــل وســــوف يــحــدث 
ــدول املستعمرة  ــروج الــ بــعــد ذلـــك اســتــقــرار وخــ
من هذه الــدول ثم يبدأ االستقرار بهذه الدول 
ــاع املــالــيــة يــبــدأ مــن جــديــد وكل  وحتــســن األوضــ
هــذا فــى حسابات وتوقعات العامن القادمن 
فسوف يكون إليـــران تدخل ونــفــوذ فــى منطقة 
اخلــلــيــج الـــعـــربـــى حــتــى يــتــجــمــعــوا ويــتــحــدوا 
ــوا يــــدا واحــــــدة أمـــام  ــونـ ــكـ الـــعـــرب جــمــيــعــهــم ويـ
كـــل املــســتــعــمــريــن فــمــن هــنــا قـــد يــتــحــد الــعــرب 
ــواء على  واملــســلــمــن فـــى كــافــة بــقــاع األرض ســ
االستعمار الغربى األجنبى أو الفرس أو الذين 
لهم أطماع فى اخلليج العربى مثل إيران فكل 
هــذا عند اهلل فــى كتابه مكتوب قبل أن يخلق 
اهلل آدم عليه السام ونحن كما أنفس فى عالم 
ــا عـــن شـــمـــال افــريــقــيــا فـــا يــحــدث  األنـــفـــس أمــ
ــتـــقـــرار إال بــعــد عــــام 2017، فـــســـوف تتغير  اسـ
احلياة فى شمال افريقيا إلى األحسن ويكون 
الــعــرب  واملسلمن لهم نــفــوذ واســتــقــال ولهم 

أيضا كلمة مسموعة فى األمم املتحدة.
ــاع  ــفــ ــا عــــن مـــصـــر فــــتــــزداد الـــبـــطـــالـــة وارتــ ــ أمـ
األسعار وظهور فيروسات جديدة ال يعلمها إال 
اهلل وأيًضا فى شمال أفريقيا وسوريا وفلسطن 
والــعــراق فهناك أيــضــا انــتــشــار الــفــســاد بصورة 
كــبــيــرة فــســوف يــكــثــر الــفــســاد فــى هـــذه املــنــاطــق 
خـــاصـــة فـــى مــصــر وشـــمـــال أفــريــقــيــا واخلــلــيــج 
الــعــربــى فعلى كــل إنــســان مــصــرى يعيش على 
ــكــــون خـــلـــف اجلــيــش  أرض مـــصـــر أن يـــقـــف ويــ
والشرطة حتى ال يكون هناك انهيارات تؤدى 
إلــــى الـــنـــدم فــمــصــر فـــى األول واآلخـــــر هـــى فى 
أمانة اهلل قبل وقــوف شعبه، أما الذين يريدون 
العبث مبصر فا يفيدهم إال الندم فإن جنود 
مصر خير أجناد األرض ولهم عند اهلل منزلة 
عظيمة وكــبــيــرة فــى قــوة إميــانــهــم بــاهلل ولذلك 
فــإن شعب مصر فــى ربـــاط مــع اهلل إال أن تقوم 
الــســاعــة ولــــن يــتــخــلــى اهلل عـــن مــصــر وشعبها 
ــات  ــ ــــذه األزمــ الــعــظــيــم حـــتـــى تـــخـــرج مــــن كــــل هـ
ــذه هـــى تــوقــعــات  بــنــصــر عــظــيــم إن شـــاء اهلل وهــ
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 78.2% من مواطنى القرى يتخذون  »التوك توك« وعربات نصف النقل وسيلة مواصالت رئيسية

 ريف الوجه القبلى يستأثر بأكثر من 50% من إجمالى األسر التى بها مهاجر حالى مقابل 30% ألسر الوجه البحرى

 38.4% من القرى املصرية تنقطع عنها الكهرباء كل 48 ساعة 
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من نشع املياه.. 
و%69.8 من 
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أهل
بلدنا

 
 

ــوت املـــايـــن”  عــلــى صــورة  حــصــلــت “صــ
ضوئية مــن تقرير اجلــهــاز املــركــزى للتعبئة 
العامة واإلحصاء حول القرى املصرية ضمن 
املسح الشامل الذى قام به خبراء من اجلهاز 
على مدار العام املاضى واسفرت نتائجه عن 
مفاجآت وأرقــام مذهلة تؤكد انهيار  البنية 
التحتية للريف بكافة مرافقه وخدماته، 
ومدى االهمال الشديد الذى يعانيه االهالى 
وجتاهل احلكومة ملشاكله وأزماته التى تتعقد 

يوما بعد اآلخر.
وكــشــف الــتــقــريــر أن مــلــيــون و100 ألــف 
منزل  مت بناؤها على اراضى زراعية بدون  
احلصول على تراخيص البناء فى 4 آالف 
ــوجــه البحرى  و655 قــريــة مبــحــافــظــات ال
والقبلى  يتبعها 26757 كفرا وجنعا وعزبة 
وهى متثل 40 % من مساحة مصر،ويقطنها  
16 مليون مواطن يعيشون حتت خط الفقر  
وذلــك فى الفترة من 25 يناير 2011 وحتى 

شهر ديسمبر 2015  املاضى.
وأضــافــت الــتــقــاريــر أن 49% مــن مــنــازل 
ومبانى هذه  القرى تعانى من الرشح ونشع 
املــيــاه ألنها مت بناؤها على اراٍض زراعــيــة، 
فضا عن تسرب مياه الصرف اليها لعدم 

وجود شبكات صرف صحى فى هذه القرى.
ــار الــتــقــريــر إلـــى أن   69.8% من  ــ وأشـ
ــودى  ــدم وجـ ــن عـ ــرى تــعــانــى م ــق إجــمــالــى ال
ــهــا، ويتم  اى شــبــكــات لــلــصــرف الــصــحــى ب
الصرف فيها عن طريق تسريب املياه فى 
األراضـــى الزراعية  والــرشــاحــات، موضحا 
أن إحــصــاءات الهيئات الهندسية باملراكز 
واملــديــريــات باملحافظات أكــدت ان حوالى 
53 % من املنازل الريفية املبنية  باخلرسان 
املسلح تعانى شقوق جدارية جانبية قد تؤدى 
الى انهيارها بعد مــرور 25 عاما من بنائها 

بسبب نشع مياه الصرف الصحى بها.
وأوضح أن 30.1% من القرى ال يوجد بها 
مشروعات رشــاح ولذلك فإن صرفها يكون 

فى األرض الزراعية.
ولفت إلــى ان 76% من القرى التى يوجد 
بــهــا الــرشــاحــات تــلــقــى قمامتها فــى هــذه 
الرشاحات،و75.5% منها ترمى بها حيوانات 

نافقة. 
وأضــاف ان 97.5% من اجمالى القرى  
معظم مبانيها تتصل بشبكات الكهرباء سواء 

احلكومية او املقننة “املمارسة”.
ــد التقرير ان 38.4% مــن  اجمالى  واكـ
الــقــرى اى حــوالــى 1790 قــريــة تعانى من 
انقطاع التيار الكهربى مــرة كــل 48 ساعة 
او 72 ساعة، وان 22.8% من هــذه القرى 
ــرة كل  ينقطع عــنــهــا الــتــيــار الــكــهــربــائــى مـ

24 ســاعــة و23.4 % ينقطع عنها التيار 
الكهربائى مرة اسبوعيا. 

وأشــار التقرير الى أن 96.5% من القرى 
بها شبكات مياه الشرب، لكن 15.1% منها 
تنقطع عنها املــيــاه بصفة يومية و%20.4 
تنقطع عنها املياه مــرة كل 48 ساعة و%37 

تنقطع عنها املياه اسبوعيا.
ولفت الى ان 47.5% من القرى التى بها 
شبكة صـــرف صــحــى تــتــعــرض مواسيرها 
لانسداد بشكل غير منتظم،بينما %3.87 

مــن هــذه الــقــرى يــحــدث بها انــســداد يومى 
وتطفح املجارى فى شوارعها.

وعن االمشاكل البيئية التى تعانيها القرى 
اورد التقرير ان 68.1 % منها تنتشر بها 
حيوانت ضـــالـــة،و52.6% منها بها شبكات 
ضغط عالى متثل خطورة على ارواح االهالى 
بها، و39% منها تنتشر القمامة بشوارعها، 
و24% تعانى من طفح املجارى فى شوارعها، 
و11.9% مــن مــنــازل الــقــرى حتيطها مياه 
راكدة، وتتعرض لألدخنة والغازات والروائح 

الكريهة.
ــاف التقرير ان 51.2% مــن القرى  واضـ
بــاملــحــافــظــات بــهــا ابــــراج تــقــويــة لشبكات 

املحمول املتنوعة.
واشـــار الــى ان 78.2% مــن الــقــرى تعتمد 
ــتــوك تـــوك” وعــربــات نصف النقل  على “ال
كوسيلة مواصات رئيسية،بينما تبلغة نسبة 
القرى التى يتوافر بها “مينى باص تابع لهيئة 

النقل العام 2.1% فقط.
واكـــد التقرير ان 81.8% مــن الــقــرى ال 

يوجد بها مـــدارس تعليم ثــانــوي، و15 % ال 
يوجد بها مــدراس تعليم اعــدادى و3.7% ال 

يوجد بها مدارس ابتدائى نهائيا.
ــاف ان 33.4 % مــن الــقــرى تعانى  واضــ
من عدم وجــود مخابز مدعمة بها، و88.2 
% مــن الــقــرى ال تتوافر فيها اي  جمعيات 
استهاكية، و49.5 % تعانى من عدم وجود 

مكاتب بريد.
وعــن الــنــواحــى األمــنــيــة قــال التقرير ان 
83.6 % مــن الــقــرى ال يوجد بها نقطة او 
مركز شرطة، و89.8 % تعانى من عدم وجود 

اى نقطة مطافئ بها. 
واكد التقرير ان هناك  2496 قرية تعيش 
فى فقر مدقع، منهم 506 قرى تعيش حتت 

خط الفقر.
وأوضــح التقرير أن أفقر 100 قرية نحو 
715 ألف شخص منهم 76 % يعيشون فقرا 
مدقعا حيث ال يــتــجــاوز جــرهــم الــيــومــى 7 
جنيهات، الفتا الى ان 63% من هذه النوعية 
من القرى تقع فى محافظات املنيا وأسيوط 
وسوهاج،بينما  حتتل  محافظة الفيوم املركز 
الرابع ويبلغ عدد الفقراء بها 35.4% بينهم 
10.9% ال يجدون قوت يومهم تليها محافظة 
قنا 33.3% من بينهم 12.9% ال يجدون قوت 
يومهم فيما حتتل محافظة اجلــيــزة املركز 
األخير بائحة املحافظات الفقيرة بالوجه 
القبلى بنسبة 18.9% مــن بينهم 4.4% ال 

يجدون قوت يومهم.
واضـــاف التقرير أن  13.1% مــن سكان 
ــون من  ــان ــع ــحــرى ي ــب مــحــافــظــات الـــوجـــه ال
الفقر فيما تعد محافظة املنوفية من أكثر 
ــًرا بنسبة  ــق ــوجــه الــبــحــرى ف مــحــافــظــات ال
21.7% بينهم 3.7% ال يجدون قوت يومهم 
تــلــيــهــا مــحــافــظــة الــدقــهــلــيــة بــنــســبــة تصل 
إلــى 17.7% ثــم الشرقية بنسبة %16.1 
والقليوبية 12.1% واإلســكــنــدريــة %11.3 
والبحيرة بنسبة 10.4% والغربية %10.1 
والقاهرة 8.8% واإلسماعيلية 7.9%.،مؤكدا 
ارتــفــاع نسبة الفقراء فــى الــريــف عنها فى 
ــقــدر الــنــســبــة بـــ 85% من  احلــضــر حــيــث ت

السكان بينما تبلغ نسبتهم فى احلضر %42.
ــح الــتــقــريــر ان 33 % مــن الــفــقــراء  وأوضــ
فــى محافظات املنيا وأســيــوط وســوهــاج ال 
يتناولون  اللحوم واألسماك إال نــادرا، حيث 
يعتمد 67% مــن الفقراء فــى طعامهم على 

البقوليات )الفول والعدس(.
واستعان تقرير االحصاء فى املسح الشامل 
للريف املصرى باحصاءات االحتاد الدولي  
لإلحصاء لعمل مقارنة فى البنية التحتية  
فتم اكتشاف ان مصر حتتل مرتبة متأخرة 
بعد دول افريقية من بينها تونس واجلزائر 

وكوت ديفوار وكينيا.

العـدد 185

األربعاء  2016/3/2

مسلسل انهيار الريف المصرى  اليزال مستمًرا 

ــاب الــرئــيــســيــة  ــ ــب ــول األســ حــ
ــســح الـــذى  لــلــهــجــرة، كــشــف امل
أجــراه جهاز اإلحصاء  أن %87 
املــهــاجــريــن احلــالــيــن ألســبــاب 
ــاب  اقـــتـــصـــاديـــة، و10% ألســب
ــلــزواج أو اللحاق  اجتماعية  ل
ــذى يعمل بــاخلــارج،  ــزوج الـ ــال ب
مــشــيــًرا إلــى أن أهــم األســبــاب 
ــجــرة لــتــحــســن  ــه ــل ــة ل ــعـ ــدافـ الـ
مــســتــوى املــعــيــشــة بــنــحــو  %34 
يليها عدم كفاية الدخل بنسبة 
25%، واحلاجة إلى فرص عمل 
11.5%، حيث كان متعطًا قبل 
الهجرة، 9.2% للزواج أو اللحاق 
بالزوج، 6.6% فرص عمل جيدة 
باخلارج واألجور مرتفعة بنسبة 
6%، ومزايا العمل فى مصر غير 
مرضية بنسبة 3.4%، وجلمع 
شمل األســـرة 9.%، وللحصول 
على تعليم أفضل 3.%، وأسباب 

أخرى %2.6
واختتم املسح الشامل تتقريره 
ــات هـــامـــة مـــن بينها  ــوصــي ــت ب
مطالبة احلكومة بوضع خطة 
ــادة تأهيل البنية  حقيقية إلعـ
التحتية للقرى والكفور والنجوع 
والعزب التابعة لها، باإلضافة 
ــرف الــصــحــى،  ــصــ ــ لـــنـــظـــام ال

وشبكات املياه والغاز.

جهاز اإلحصاء:  %87 
المهاجرين الحاليين 

ألسباب اقتصادية و%10 
ألسباب اجتماعية  للزواج   53 % من منازل الفالحني معرضة لالنهيار فى غضون 25 عاًما بسبب الصرف 

باألرقام:

»   باملستندات واألرقام  »

8.3% من األسر بها مهاجر حالى من الريف 

كشف المسح الشامل للهجرة  الــذى 
أجراه جهاز االحصاء متزامنا مع المسح 
الشامل للريف المصرى  وأجرى  على 90 
ألف أسرة لمختلف محافظات الجمهورية 
أن  8.3% مــن األســر بها مهاجر حالى 
من الــريــف،  فيما بلغت النسبة للحضر 

19.7%، و74.2% مــن األســـر الــتــى بها 
مهاجر عــائــد مــن الــريــف، وان  التوزيع 
النسبى لألسر المعيشية وفًقا للموقف 
من الهجرة ومكان اإلقــامــة، أشــارت إلى 
أن 52.5% من أســر الريف ال يوجد بها 

مهاجرون مقابل47.5% للحضر.
وأوضح  أن ريف الوجه القبلى يستأثر 
بأكثر من 50% من إجمالى األســر التى 
بها مهاجر حالى مقابل 30% ألسر الوجه 

البحري، فيما كانت خصائص المهاجرين 
ــراء المسح 15 سنة  الحاليين وقــت إجـ
فأكثر، أن نسبة المهاجرين من الذكور 

بلغت 98%، واإلناث %2.
ــار المسح إلــى أن الفئة العمرية  وأشـ
25 – 29 ســنــة اســتــحــوذت عــلــى  أعلى 
نسبة للمهاجرين بنحو 23%، وأقل نسبة 
للمهاجرين كانت بين األفــراد فى العمر 

60 سنة فأكثر بنسبة %1.2..

ــدول المستقبلة للهجرة من  وحـــول الـ
الريف، جاءت المملكة العربية  السعودية 
جاءت فى المرتبه األولى بنسبة %39.9، 
فيما جـــاءت ليبيا فــى المرتبة الثانية  
وبلغت 21.2%، ثم الكويت فى المرتبة 
الثالثة بنسبة 13.5%، واالردن بنسبة 
ــارات 4.2%، وقطر %3.2،  ــ 11%، واالم
ولبنان 1.5%، والعراق أقل نسبة وبلغت 

.%1

ــدول األوروبـــيـــة التى  ــال وفيما يتعلق ب
استقبلت مهاجرين من الريف المصري  
جاءت إيطاليا فى المرتبة األولــى بنسبة 
2%، وأمريكا الشمالية 6.%، وهولندا 1.%، 

والمانيا 2.%، وفرنسا 6.%. 
وأوضح أن الدول العربية تستحوذ على 
95.4% من جملة المهاجرين المصريين 
الحاليين، فيما تشكل الــدول األوروبــيــة 

2.9% من جملة المهاجرين الحاليين.

ماهر عبده 

خالد عبدالرحمن

 20.4% من أهل الريف تنقطع عنهم مياه الشرب كل 
72 ساعة  و15.1% تنقطع عنهم املياه يوميا 

59.4% من القرى ليس بها مدارس كافية.. و%40.5 
تعانى من نقص الرعاية الصحية 



 حماية األطباء واملستشفيات من أعمال البلطجة مطلب للمريض قبل الطبيب

البنك الدولى يؤكد أن نسبتها تتجاوز الـ25 فى املائة واحلكومة تقول إنها 13 فقط مت تخفيضها بنسبة أقل من 1 فى املائة
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ملف
خاص

 10 مطالب  من الشعب حلكومة شريف إسمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعيل قبل إلقاء بيانها أمام البرملان
 تلقى حكومة املهندس شريف إسماعيل بيانها أمام مجلس النواب، خالل شهر مارس اجلارى، عقب 

االنتهاء من إقرار الالئحة الداخلية اجلديدة للمجلس،  حسب تصريحات املستشار مجدى العجاتى 
وزير الدولة  لشئون مجلس النواب،  وفى هذا السياق كشف استطالع  جماهيرى  أجراه املركز 

اإلقليمى للدراسات  عن أهم املطالب واملشكالت التى تواجه القطاعات العريضة من الشعب املصرى، 
وفى مقدمتها عشرة أمور رئيسية يطلبها الشعب من حكومته، التى هى حكومة املهندس شريف 

إسماعيل، فى عهدها اجلديد، حيث تبدأ هذه احلكومة عهدا جديدا، بعد إلقاء بيانها أمام البرملان 
وموافقته على برنامجها، لتصبح بذلك أول حكومة يقرها الشعب من خالل نوابه، وليست فقط 
حكومة اختارها رئيس اجلمهورية، وسمى رئيسها وكلفه، وإن كانت لم تصل بعد ملرتبة احلكومة 

املنتخبة، ألنها لم تتشكل من احلزب أو االئتالف الفائز بأغلبية مقاعد البرملان، ولكنها على أية حال 
بعد أن تنال ثقة النواب املنتخبني، تصبح حكومة »شبه منتخبة«إن جاز التعبير.

والالفت للنظر من قراءة نتائج هذا االستطالع أن حتقيق العدالة االجتماعية التى هى مطلب 
رئيسى من مطالب ثورة 25 يناير2011، جاء فى املرتبة األخيرة، حيث حصل هذا املطلب على نسبة 

ال تزيد على 2 فى املائة من املشاركني فى االستطالع، واملفاجأة األخرى أن مطلب زيادة املرتبات 

جاء على لسان 3 فى املائة  فقط من املشاركني، وهو ما أرجعه املحللون إلى أن غالبية الفئات العاملة 
قد حصلت على مطالب فئوية كثيرة، فى أعقاب يناير2011، حيث استجابت حكومة عصام شرف 

للوقفات االحتجاجية واالعتصامات واالضرابات لتتضاعف رواتب غالبية العاملني فى الدولة 
خالل الفترة املاضية، وإن كان املقابل هو إغالق العديد من املصانع وتشريد املزيد من العمال؛ بعد 

أن تقلص االحتياطى النقدى من 36 مليارا، إلى 16 مليار دوالر، وبالتالى عجزت الدولة عن تلبية أى 
احتياجات إضافية، وتراجعت معدالت النمو االقتصادى وارتقعت نسبة البطالة.

وألن تلك األمور العشرة هى كل اليتجزأ، ومرتبطة ببعضها البعض، إحتلت مشكلة البطالة املركز 
األول فى نتائج االستطالع، وطالب 40 فى املائة من املعنية بضرورة التصدى لها، وفى السياق ذاته 
طالب 10 فى املائة من املشاركني بضرورة توفير فرص عمل جديدة، وهو املطلب الذى احتل املركز 

الثالث، و يعد صيغة مختلفة لقضية التصدى للبطالة، وبني املركزين األول والثالث جاءت مطالبة 
احلكومة بضرورة ضبط أسعار السلع الرئيسية التى تواصل موجات ارتفاعها، ليحصل على نسبة 15 

فى املائة من االستطالع.
فيما يرى أساتذة االقتصاد أنه لن يتم القضاء على البطالة وال توفير فرص عمل مناسبة للشباب، 

البطالة.. مشكلة لكل العصور وصداع فى رأس احلكومات املتعاقبة   أعضاء مبجلس النواب: 
لن يتم القضاء على 

البطالة بدون حتقيق 
العدالة االجتماعية 

والقضاء على الفقر وتلك 
هى أولوياتنا البرملانية

 إصالح منظومة 
التعليم خطوة أولى 
لتوفير فرص العمل 
للشباب ويجب رفع 
معدالت النمو لكى 

تتراجع نسبة البطالة

غادة

فى مقدمتها مكافحة البطالة وضبط أسعار السلع الرئيسية وإصالح التعليم والتأمني الصحى واالجتماعى

تعديل قوانني التأمني االجتماعى.. ضرورة حتمية
حتى ال تتسول املطلقة واألرملة والعانس وعدم تعليم البنات فى الريف والصعيد 

ألن املطالب العشرة كما أكدنا فى سياق 
السطور السابقة، هى وحدة واحدة ال تنفصل 
عن بعضها البعض، لم يكن غريبا أن يكون 
مطلب تطوير منظومتى التأمني االجتماعى 
ــرى مثل  ــصــحــى، مــرتــبــطــا مبــطــالــب أخــ وال
التصدى للفساد وإصــاح التعليم وحتقيق 
العدالة االجتماعية والتعليمية وتوفير فرص 

العمل املناسبة،
وفى هذا السياق قالت النائبة سلوى أبو 
الوفا عن محافظة املنيا إن غياب تعليم املرأة 
فى الريف والصعيد نظًرا لعدم وجود مدارس 
قريبة من القرى والعزب والنجوع، هو السبب 
ــات الفقر والــعــوز  الرئيسى فــى تفاقم أزمـ

 تظل مشكلة البطالة هى الهم األكبر للحكومات 
املتعاقبة فى مصر، وفى ظل تضارب األرقام والنسب 
حول معدالت البطالة، جند أن املدير السابق إلدارة 
ــط وشــمــال أفريقيا بالبنك الــدولــى  الــشــرق األوسـ
خالد إكــرام كان قد صرح فى عهد حكومة إبراهيم 
محلب بأن معدل البطالة فى مصر  قد بلغ أكثر من 
25%،  بينما كانت التقديرات الرسمية تقول أن نسبة 
البطالة عند حــدود 13% فقط، على الرغم من أن 
األرقــام تؤكد إغاق أكثر من ألفني مصنع منذ عام 
2011، باالضافة إلى تراجع إيرادات قطاع السياحة 
من 9 مليارسنويا، إلى 5 مليارات فقط، وانعكاسات 
ذلــك على ارتــفــاع نسبة البطالة لــدى العاملني فى 
هذا املجال والصناعات املرتبطة به واملغذية له، كما 
إنعكس توقف املصانع على تراجع قيمة الصادرات 

وبالتالى تراجع النمو االقتصادى.
ومــؤخــرا ومـــع افــتــتــاح الــعــديــد مــن املــشــروعــات 
القومية العماقة، وشــق الطرق وتوفير الكهرباء 
والطاقة لتشغيل املصانع، توقع املتفائلون تراجع 
نسبة البطالة وحتسني األحوال االقتصادية، وبالفعل 
شهد االقتصاد املــصــرى حتسنًا نسبيًا مــع تراجع 

معدل البطالة فى الباد خال عام 2015 املنقضى، 
ولكن املفاجأة الغير سارة هى أن  البطالة تراجعت 
فقط بنسبة 0.6 بــاملــائــة، وفــقــًا ملــا ذكـــره اجلهاز 
املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء فى تقرير صدر 

عنه مؤخرا.
وأرجــع اجلهاز تراجع البطالة إلى التحسن الذى 

طرأ على بعض األنشطة االقتصادية، وارتفاع معدل 
النمو احلقيقى للناجت املحلى االجمالى فى مصر إلى 
3 باملائة، بينما تؤكد حكومة شريف إسماعيل أن 
املستهدف هو أن تصل معدالت النمو إلى 4 فى املائة 
خــال العام احلــالــى، وهــى أرقــام متواضعة إذا ما 
قورنت مبعدالت النمو فى أواخر عهد مبارك، والتى 

كانت تقترب من الـ7 فى املائة.
من جانبه  قال عبدالفتاح محمد، عضو مجلس 
النواب عن دائــرة أول املنتزه: إن من أهــم أولوياته 
ــل الــبــرملــان حتقيق الــعــدالــة االجــتــمــاعــيــة بني  داخـ
املــواطــنــني، ومــحــاربــة الفقر والبطالة، مضيًفا أن 
الــبــرملــان يــهــدف إلــى حتقيق طــمــوحــات، وأهـــداف 

الشعب املصري.
وأضاف”محمد” أن لديه أجندة تشريعية لتحقيق 
ذلك، سيضعها أمام احلكومة من خال عدة قوانني، 
ــني العمل  ــوان فــى مقدمتها قــانــون االســتــثــمــار، وق
والعمال، مطالبا احلكومة بضرورة سن وتفعيل هذه 

القوانني للتصدى للمشكات االقتصادية والعمالية.
 ومن جانبه قال النائب محمود عادل شعان إنه 
كنائب حاصل على بكالوريوس إدارة لوجستيات 
التجارة والنقل الدولي، فهو من املهتمني بدفع عجلة 
االقتصاد الوطنى وجــذب االستثمارات واحلــد من 
مشكلة البطالة، وإعادة االستفادة من مصانع الدولة 
ــادة افتتاحها مــرة أخــرى والعمل على  املغلقة وإعـ
تطويرها لتوفير فرص عمل للشباب واالستفادة من 
الطاقات اإليجابية لديهم فى العمل وزيــادة اإلنتاج، 

وكذلك تنظيم ورش عمل لتدريب الشباب وتأهيلهم 
لسوق العمل.

وشــدد “شــعــان” على أنــه المجال لتحقيق ذلك 
إال من خال مكافحة الفساد بكل صوره وأشكاله، 
وتقدمي املتورطني فى عمليات فساد للنيابة العامة 
واجلهات املختصة للتحقيق معهم، حتى نتمكن من 
بناء دولــة جديدة قوية على أســاس سليم، بجانب 
العمل على حتقيق العدالة االجتماعية مبفهومها 

الشامل.
موضحا أن ملف التعليم يجب أن يكون من أهم 
ألويات مجلس الــنــواب، ومطالبا احلكومة بتطوير 
مناهج التعليم مبا يتضمن تنشئة األجيال القادمة 
على قيم املــواطــنــة وحــقــوق اإلنــســان واألخــاقــيــات 
ــس العلمية مبــا يحقق األهـــداف  املجتمعية واألسـ
املــرجــوة وتخريج دفــعــات مؤهلة لسوق العمل مبا 
يتناسب مع التطور التكنولوجى الــذى نواكبه اآلن، 
مشيرا إلى ضرورة  وضع أسس ومعايير للتعليم فى 
القطاع اخلاص وأن يكون هدفه هو تخريج دفعات 
نستطيع االستفادة منها وليس االعتماد على الربح 

فقط للجامعات اخلاصة.

كرمي عبداجلابر

حتقيق األمن 
واالستقرار 

يتفوق على  
العدالة 

االجتماعية 
وزيادة املرتبات

واملرض والبطالة التى تواجه غالبية النساء، 
بل وغالبية األسر فى مجتمعاتنا الفقيرة.

وأوضــحــت”أبــو الــوفــا” أن توفير املــدارس 
للبنات أفضل من االهتمام مبحو األمية مع 
ضرورة تدريب األميني على احلرف اليدوية 

واألعمال الفنية للشباب والفتيات.
ورفضت النائبة حصول املرأة املطلقة على 
معاش ال يتجاوز 300 جنيه شهرًيا، وطالبت 
احلكومة بتعديل القانون ليشمل احلد األدنى 
من احلياة بواقع 1200 جنيه مصري، حتى 
ال تتسول األرمــلــة واملطلقة والــعــانــس لسد 
احتياجاتها األساسية مع إعادة معاش الزوج 

املتوفى لها.
الفتة إلــى أن احلكومة حــددت املعاشات 
والتأمينات بقيمة 450 جنيها كحد أقصى، 

مؤكدة أنه لم يتم تعديل املبلغ لفترة جتاوزت 
50 عاًما، وشددت على أن هذا املبلغ الزهيد 
ال يتواكب مع األسعار احلالية، ألنه ال يكفى 

لسد االحتياجات من السلع األساسية.
وعــلــى صعيد تطوير املنظومة الصحية 
قال النائب الدكتور مجدى مرشد أن قطاع 
ــدارا للمال العام  الصحة يشهد فسادا وإهـ
وتدنيا فى مستوى اخلدمة الطبية، بشكل 
أدى النتشار األمــراض اخلطيرة التى تهدد 

حياة املصريني.
 وكشف “مــرشــد” عــن أهــم املشاكل التى 
تتصدر املشهد ومنها زيـــادة النفقات على 
املستشفيات احلكومية دون ظهور حتسن فى 
مستوى اخلدمة وإهــمــال عــدد من األجهزة 
الطبية غالية الثمن دون استغالها أو حتى 

االستفادة منها، موضحا أن كل املستشفيات 
احلكومية تعانى من سوء اإلدارة التى تسببت 

فى تدنى مستوى اخلدمة، على الرغم 
من وجود اإلمكانيات.

وطــالــب النائب بسرعة االنتهاء 
من قانون التأمني الصحى الشامل 
وإقـــــراره، بــاإلضــافــة إلـــى ترشيد 
اإلنفاق فى امليزانية العامة وتوفير 
الــبــيــئــة املــنــاســبــة للطبيب ألداء 
عمله، وخــاصــة بعد تعرض عدد 
ــاء فــى الــفــتــرة األخــيــرة  مــن األطــب
لتهديدات وأعمال عنف و بلطجة، 
مــشــددا عــلــى أن تــأمــني الطبيب 
أثناء تأدية عمله هو حماية حلياة 

املريض وحقه فى املقام األول.

عبدالعال
إسماعيل
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االستقرار األمنى  ركيزة أساسية للنهوض باالقتصاد والتصدى جلميع املشكالت

  د. بسنت فهمى: احلكومة مطالبة بدعم السلع للطبقة املتوسطة ومحدودى الدخل من عائدات االرتفاع فى اجلمارك لبعض السلع املستوردة

محاربة 
الفساد »رمانة 

امليزان« وقاسم 
مشترك 

إلجناز جميع 
األهداف 

ملف 10 مطالب  من الشعب حلكومة شريف إسمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعيل قبل إلقاء بيانها أمام البرملان
خاص

بدون إصالح التعليم، وهو املطلب الذى جاء فى املركز الرابع بنسبة 8 فى املائة، وألنه ال مجال 
لتحقيق أى من هذه املطالب بدون القضاء على الفساد، جاء هذا املطلب فى املنتصف ليشغل املركز 
اخلامس، بنسبة تتجاوز الـ7 فى املائة من املشاركني فى االستطالع، حيث يؤكد اخلبراء أن محاربة 

الفساد هى رمانة امليزان والقاسم املشترك لتحقيق جميع املطالب الشعبية، وإجناز اخلطط 
التنموية.

بينما فى الترتيب السادس جاء حتقيق األمن واالستقرار بنسبة 5 فى املائة، وألن األمن ضرورى 
الستعادة االزدهار والنهوض باالقتصاد، جاء مطلب العمل على حتقيق النمو االقتصادى فى املركز 

السابع بنسبة 4 فى املائة، فيما احتل مطلب إصالح منظومتى التأمني الصحى واالجتماعى املركز 
الثامن بنسبة 4 فى املائة، تاله زيادة املرتبات فى املركز التاسع وحتقيق العدالة االجتماعية فى 

العاشر.
وفى سياق السطور التالية ناقشنا بعض اخلبراء، ليؤكدوا على فكرة أن هذه املطالب هى حلقات 

متصلة لسلسلة واحدة، أشبه بحبات العقد، التى ترتبط كال منهما بأخريات، حتى تكتمل منظومة 
النهوض بالوطن ويتحقق له التقدم واالستقرار والرخاء.

اقتصاديون يحذرون من عودة شبح الوقفات االحتجاجية ويطالبون اجلميع بالعودة إلى العمل
جهاز اإلحصاء:  
فى مصر 3.5 

مليون عاطل
كــــــــشــــــــف اجلــــــــهــــــــاز 
املـــركـــزى للتعبئة الــعــامــة 
ــدد  واإلحـــــــصـــــــاء  أن عــ
الــعــاطــلــن عــن الــعــمــل بلغ 
ــون عـــاطـــل من  ــي ــل 3.5 م
ــوة الـــعـــمـــل،   ــ ــى قـ ــالـ ــمـ إجـ
بــانــخــفــاض بــلــغ 141 ألــف 
عــاطــل عـــن نــفــس الــفــتــرة 
ــعــام املــاضــى، بينما  مــن ال
ــان إن  ــرملـ ــبـ رأى نـــــواب الـ
تــلــك األرقــــام كــارثــيــة بكل 
ــدالت  ــ ــع ــ ــــس، وم ــي ــ ــاي ــ ــق ــ امل
انخفاض البطالة ال تكفى 
بالطبع إلرضــاء طموحات 
الشعب بعد ثورتن، وربط 
بعضهم بــن مــحــاربــة كال 
ــة والـــفـــقـــر  ــالـ ــطـ ــبـ مــــن الـ
ــة  ــدالـ ــعـ وبـــــن حتـــقـــيـــق الـ
االجتماعية، كأهم مطالب 

للشعب من حكومته.

ارتفاع أسعار السلع واخلدمات مسمار دائم فى »نعش«  احلكومة 
يبدو أن التدخل لضبطها أصبح »حلًما بعيد املنال«

 دائما ما ترتبط موجات الغالء وارتفاع 
أســعــار الــســلــع واخلـــدمـــات بــارتــفــاع قيمة 
ــدوالر مقابل تــراجــع اجلــنــيــه، وهــو أمر  ــ ال
يــعــود إلــى ضعف مــعــدالت النمو وتــراجــع 
الصادرات وانهيار السياحة وتعثر الصناعة 
ــؤدى إلــى مــزيــد من  وكــســاد الــتــجــارة، مــا يـ
تدنى اخلدمات واختفاء فرص العمل، وهو 
ــى فــكــرة أن املطالب العشرة  مــا يعيدنا إل
ما هى إال سلسلة حلقات متصلة، نضعها 
كاملة على مكتب املهندس شريف إسماعيل 
وحكومته، قبل إلقاء بيانها وبعد أن تنال 
املوافقة على برنامجها من مجلس النواب، 
ــراه  ــات لــلــحــل، كــمــا ي ــي مــع تــقــدمي بــعــض آل

ــر قــولــه  ــذك ــت ــا أن ن ــن  مـــن األهـــمـــيـــة ه
تعالى فــى كتابه الــعــزيــز” الـــذى أطعمهم 
من جــوع وآمنهم من خــوف”، ألن محاربة 
الفقر واجلـــوع ال تتسنى ألى دولــة بــدون 
حتقيق األمــن واالســتــقــرار، يؤكد اخلبراء 
االقتصاديون إن توفير األمــن هو املفتاح 
الــســحــرى حلــل جميع املــشــكــالت وإجنــاز 
جميع املهام، وبالتالى فهو ال ينفصل على 
زيادة النمو االقتصادى والتصدى للبطالة 
وتطوير التعليم والصحة وما إلى ذلك من 

مطالب للشعب لدى حكومته.
ومن جانبه قال الدكتور حامت الفرشاوى 
أستاذ االقتصاد بجامعة األزهــر وعميد 
كلية الــتــجــارة سابقا أن أهــم مطلب من 
احلــكــومــة هــو اإلســــراع بــاســتــعــادة األمــن 
نظرا ألنه يرتبط ارتباطا قويا باالستقرار 
االقــتــصــادى، إلــى جانب تخفيض تواجد 
املتظاهرين بالشارع ســواء معارضن أو 
مؤيدين، ويجب عليهم جميعا ترك الشارع 

والعودة إلى العمل.
ــرى الدكتور مختار الشريف أستاذ   وي
االقتصاد بجامعة املنصورة أن احلكومة 
احلالية هى حكومة املهام الصعبة، ولذلك 
يجب عليها أن تقوم بعمل توافق بن جميع 

املصرين، وأن تستكمل طريقها لإلسراع 
باستعادة األمــن الــذى حتقق جانبا كبيرا 
منه، ولكن مازال املواطن واملستثمر يحتاج 
ــد، مــشــددا على أن االســتــقــرار  إلــى املــزي
األمنى هو األساس لالستقرار االقتصادى، 

ــرادات  ألنــه ســيــؤدى إلــى زيـــادة عــوائــد وإيـ
السياحة مبا يحقق عملة أجنبية.

فيما أكد الدكتور فخرى الفقى اخلبير 
االقتصادى ومستشار البنك الدولى سابقا 
إن األمن الذى نريده ليس سياسا وجنائيا 
ــن االقــتــصــادى  ــ ــاك األم ــكــن هــن فــقــط، ول
واالستثمارى التجارى أيضا، ومن ثم نطلب 
مــن احلكومة ومــن مجلس الــنــواب العمل 
على توفير بيئة آمنة صاحلة جلذب وتنمية 
ــمــارات، مــن خـــالل الــقــضــاء على  ــث االســت
البيروقراطية إلى أقصى حد ممكن وإنشاء 
وصيانة البيئة القانونية والتنظيمية ملركز 
مصر املالى بصياغة تشريعات مالية تتسق 

مع املبادئ ذات املعايير الدولية.
وأوضــح مستشار البنك الدولى األسبق 
أن تلك البيئة االقتصادية اآلمنة واملستقرة 
لها مواصفات وشـــروط، مشيرا إلــى  أن 
من أهم ما يجب أن يتبناه مجلس الــوزراء 
هــو عملية إصـــالح منظومة ســـوق املــال 

املصرى من خالل توسيع قاعدة املتعاملن 
والتعامالت بالبورصة املصرية، وتشجيع 
االستثمارات طويلة األجــل وتدعيم أسس 
اإلفصاح والشفافية بسوق املــال املصرى 
استنادا على معايير احلوكمة إلــى جانب 
إعادة هيكلة القوانن واللوائح املستخدمة 
وضمان احلفاظ على حريات االستثمار 
ــال املـــصـــرى. مــشــددا عــلــى أن  ــ بــســوق امل
اخلــطــوة األولـــى لتحقيق ذلــك هــى إعــادة 
صياغة قانون سوق املال مع توسيع مظلة 
القانون ليضم جميع اإلجــراءات التنفيذية 
واملوضوعات املتعلقة بسوق املال املصرى، 
ــثــمــارات  ــادة االســت ــ ومبـــا يــشــجــع عــلــى زيـ
وتسهيل العمليات ووضع ضوابط مشددة 
حلماية مصالح صغار املستثمرين، وحقوق 
األقــلــيــة بــســوق املـــال املــصــرى مبــا يضمن 
عدالة االستثمار،  إلى جانب تبنى صياغة 
قانون ملنع تضارب املصالح فى سوق املال 

املصرى ومنظماته.

اخلــبــراء بعيدا عــن املسكنات التى تتبعها خالد عبدالرحمن
ــادة ملــواجــهــة مــوجــات الــغــالء،  احلــكــومــة عـ
التى يحذر خــبــراء االقتصاد والبنوك من 
عودتها وتكرارها، متوقعن تراجًعا جديًدا 
ــدوالر خــالل الفترة  للجنيه املصرى أمــام ال
القادمة بسبب ضعف االحتياطى األجنبى، 
ومــطــالــبــن بــتــحــرك احلــكــومــة لــلــحــد من 
الضغط على االحتياطى األجنبى عن طريق 
فــرض مــزيــد مــن الــرســوم اجلمركية ومنع 
استيراد بعض السلع، والعمل على زيــادة 

االحتياطى األجنبى خالل الفترة القادمة.
ومن جانبها قالت النائبة الدكتورة بسنت 
ــة، إن خفض  فــهــمــى اخلــبــيــرة االقــتــصــادي
قيمة اجلنيه أمام الــدوالر كان أمرا متوقًعا 
مــؤكــدة أن الفترة القادمة ستشهد مزيًدا 
من االنخفاض طاملا أن البنك املركزى ليس 

لديه احتياطى أجنبى لضبط سعر السوق.
 وتوقعت”فهمى” استمرار ارتفاع األسعار 
خــالل الفترة القادمة مؤكدة ضــرورة قيام 
احلكومة بدورها لضبط األســـواق، وزيــادة 
املوارد الدوالرية، وحماية محدودى الدخل، 
مشيرة إلى أن اإلجراءات التى يجب أن تقوم 
بها احلكومة تتمثل فى منع استيراد السلع 
غير الضرورية ملدة 6 أشهر، وفرض رسوم 
جمركية على بعض السلع األخــرى وجذب 
أمـــوال املصرين بــاخلــارج عــن طريق طرح 

أراض للبيع بالدوالر للمصرين.
وأضــافــت: أن احلــكــومــة مطالبة بدعم 
السلع للطبقة املتوسطة ومحدودى الدخل، 
ــك مــن عــائــدات االرتــفــاع فــى اجلمارك  وذل
لبعض السلع املستوردة، موضحة أن السلع 
املدعمة يتم توزيعها من منافذ احلكومة،  

مــشــيــدة بـــدور وزيـــر الــتــمــويــن الـــذى اجتــه 
إلــى االستيراد مباشرة دون االعتماد على 

وسطاء.
ونــوهــت خــبــيــرة الــشــئــون املــصــرفــيــة إلــى 
ــرورة تــركــيــز احلــكــومــة خـــالل الــفــتــرة  ــ ضـ
القادمة على زيــادة املــوارد الدوالرية، وبناء 
االحــتــيــاطــى األجــنــبــى لــدعــم قـــدرة البنك 
املركزى على ضبط سوق الصرف، مشيرة 
إلى أن قــرار منع االستيراد ال يتعارض مع 
قوانن التجارة الدولية، خاصة أن مصر 
فــى ظـــروف استثنائية وحتـــارب اإلرهـــاب 
فى املنطقة، موضحة أنــه ليس من املنطق 
اســتــيــراد أكــثــر مــن 280 نــوًعــا مــن اجلبنة 
أو استيراد مخلل وفــول، وطعمية وأطعمة 
للحيوانات وغيرها فى بلد يعانى من ظروف 

ونقص فى املوارد الدوالرية.

الشريف الفقى

إشراف :
إميان بدر
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الشرطة هيئة نظامية منضبطة يجب أن 
يكون لها قانونها اخلاص ملحاكمة أفرادها 

ال أحد ميلك إحالتهم للمحاكمات العسكرية ألن الشرطة هيئة 
مدنية بنص الدستور الذى منع املحاكمات العسكرية للمدنيني

ال ميكن أن متر وقائع جتاوزات أمناء الشرطة مرور الكرام، ليس فقط بسبب 
التقارب الزمنى ما بني واقعة االعتداء على أطباء املطرية التى أشعلت 

نقابة األطباء، ثم أحداث الضرب األحمر، ولكن ألنه حينما يتدخل رئيس 
اجلمهورية شخصًيا مطالبا بتعديل قوانني املحاكمات وعودة املحاكمات 

العسكرية لرجال الشرطة، خالل لقائه مع وزير الداخلية، ثم تنسب 
تصريحات للوزير تؤكد أنه ال عودة للمحاكمات العسكرية، فى أعقاب 

واقعة إغالق األمناء لطريق الواحات من ناحية، واعتراض بعض األصوات 
احلقوقية على فكرة املحاكمات العسكرية من ناحية أخرى، رغم أن هؤالء 

النشطاء هم من حتدثوا ونددوا بتجاوزات رجال الشرطة، ومن هنا فكل هذه 
الشواهد تستدعى إجراء مواجهة حوارية بني أحد مؤيدى عودة املحاكمات 

العسكرية لرجال الشرطة، رغم كونه من أبناء اجلهاز األمنى نفسه، وبني 
أحد رافضى هذا املبدأ رغم أنه من املعترضني على أداء الداخلية بوجه عام، 

فماذا قال اللواء فاروق املقرحى مساعد وزير الداخلية األسبق، وكيف رد 
عليه ناصر أمني عضو املجلس القومى حلقوق االنسان، فى سياق السطور 

التالية..

الرئيس طلب 
تعديل قوانني 

املحاكمات خالل 
لقائه مع وزير 

الداخلية

مناظرة

عودة قانون 
املحاكمات 
العسكرية 

الرادع 
الوحيد

 أقول لهؤالء 
اجلهالء: اقرأوا قانون 

اإلرهاب األمريكى 
وارجعوا لقوانني 
الدول التى متول 

جمعياتكم  وتتشدق 
بحماية حقوق 

اإلنسان فى العالم

أخطر مواجهة بين خبير أمنى وناشط حقوقى حول المحاكمات العسكرية وقانون اإلرهاب وحقوق اإلنسان

إميان بدر

ناصر أمني عضو املجلس القومى حلقوق اإلنسان ورئيس املركز املصرى الستقالل القضاء واملحاماة:اللواء فاروق املقرحى مساعد وزير الداخلية األسبق:

ال يتحدث اللواء فاروق املقرحى 
فقط بوصفه خبيرًا أمنيًا ورئيسًا 
سابقًا جلهاز مباحث أمــن الدولة، 
وإمنــا كأحد مثقفى مصر وخبراء 
مكافحة التطرف واالرهــاب، يجيد 
حتليل الوقائع والكشف عما ورائها 
مـــن أســـبـــاب إجــتــمــاعــيــة وســيــاســيــة 
واقـــــتـــــصـــــاديـــــة، كـــــــــــدارس مــتــعــمــق 
لــشــرائــح وفـــئـــات الــشــعــب املـــصـــرى، 
ونــائــب ســابــق فــى مجلس الشعب، 
ومــتــخــصــص فــــى جــــرائــــم الــفــســاد 
ــة  ــيــ ــابــ ــل اجلــــمــــاعــــات االرهــ ــــويـــ ومتـ
ومـــحـــاربـــة غـــســـل األمــــــــوال خــاصــة 
فيما يتصل منها ببيزنس السالح 
واالرهـــاب الدولى واالستخباراتى، 
ــوت  ـــ«صــ ــى« لــ ــ ــرحـ ــ ــقـ ــ ــال«املـ ــ ــاذا قـ ــ ــمـ ــ فـ

املاليني«:
ــة نــــود أن نــتــحــدث  ــبـــدايـ ¿ فـــى الـ
عن سر تفاقم أزمــة أمناء الشرطة 
ــمـــات  ــاكـ وجتــــــاوزاتــــــهــــــم، وهــــــل املـــحـ

العسكرية هى احلل؟
ــا  ــه ¿ ¿ أوال أرفـــــــض وصــف
بــالــظــاهــرة ألن حـــدوث 6 وقــائــع 
خــال عــام كــامــل ليست ظــاهــرة، 
ــن 365 ألــف  ــع مـ ــائـ ألنـــهـــا 6 وقـ
أمــن شــرطــة يعملون فــى مصر، 
والظاهرة هى األمــر الــذى يتكرر 
كل يوم عدة مرات و بشكل الفت، 
إمنا األخطاء التى حدثت ما زالت 
فى طور الوقائع الفردية، أما عن 
املحاكمات العسكرية فقد كانت 
موجودة بالفعل، ولكن خال فترة 
التسيب التى حدثت فــى أعقاب 
ــورة يناير 2011، تشكلت بعض  ث
االئــتــافــات التى نشأت مــن رحم 
تلك الثورة، ومت إعادة بعض األمناء 
واألفــــــراد املــفــصــولــن مـــن سيئ 
السمعة، الذين عادوا إلى اخلدمة 
فى عهد اللواء منصور العيسوى، 
ــون احلــكــم  ــانـ ــودة قـ ــ وأرى أن عـ

العسكرى هو الرادع الوحيد. 
¿ ولكن هذه الفكرة مردود عليها 
ــان بــأن  مـــن نــشــطــاء حـــقـــوق اإلنــــســ
املـــحـــاكـــمـــات الــعــســكــريــة تــتــعــارض 

بوصفه رجل قانون فى املقام األول 
حتدث ناصر أمني املحامى واحلقوقى 
ــاوى  ــكــ ــشــ ــلــــف الــ ــول مــ ــئــ ــســ الـــــــبـــــــارز، مــ
بــاملــجــلــس الــقــومــى حلــقــوق اإلنــســان، 
ــد  ــوز املــجــتــمــع املـــدنـــى، وواحـ كــأحــد رمــ
ــوا مــنــظــمــات  ــسـ ــن  أسـ ــذيـ ــن أوائــــــل الـ مـ
حقوقية فى مصر، رافضا اتهام أمناء 
الــشــرطــة وحــدهــم بــارتــكــاب األخــطــاء، 
ومــعــتــرًضــا عــلــى شــخــصــنــة الــقــضــايــا 
الـــعـــامـــة، وحتــمــيــلــهــا ألفــــــراد أو فــئــات 
بعينها، وبوصفه أحد رموز ثورة يناير 
2011، طـــالـــب بــتــنــفــيــذ اســتــحــقــاقــات 
الـــــــثـــــــورة عــــلــــى أرض الـــــــواقـــــــع وفــــى 
مقدمتها إعادة هيكلة وزارة الداخلية 
واجلــهــاز األمنى كمنظومة متكاملة، 
ــيـــات حتقيق  وتـــطـــرق فـــى حــديــثــه آللـ
املعادلة التى يراها البعض صعبة ما 
بــني حتقيق األمـــن ومــحــاربــة اإلرهـــاب 
ــة، وبـــــني احـــتـــرام  ــيـ ــاحـ ــن نـ ــنـــف مــ ــعـ والـ
ــان  ــقـــوق االنـــسـ قــــوانــــني وضـــمـــانـــات حـ
حتى لو كان متهما من ناحية أخرى، 
ــادرات عــديــدة تقدمت  ــبـ كــاشــفــا عــن مـ
بها منظمات املجتمع املــدنــى لوضع 
معايير حتقق هــذا الــتــنــاغــم، وتعالج 
الــتــعــارض الـــذى يـــراه بعض األمنيون 
ــا بــني  ــ مــــا بــــني مـــحـــاربـــة االرهـــــــــاب ومــ
حماية حقوق اإلنــســان،  ومجيًبا عن 
تـــســـاؤالت مـــن نــوعــيــة إلـــى أيـــن ذهــبــت 
تلك املــبــادرات، وكيف ميكن  أن تدخل 
حــيــز الــتــطــبــيــق، مــتــهــمــا مـــن يــحــاول 
القفز فوق قوانني حقوق االنسان بإنه 
إمـــا مــجــرم جتــب محاكمته، أو عاجز 
عن آداء واجبه وعليه أن يترك عمله 
ــال نـــاصـــر أمــــني فى  ــاذا قــ ويـــرحـــل، فـــمـ

حواره لـ«صوت املاليني«:
 ¿ فــى الــبــدايــة كيف تــرى جتـــاوزات 
ــنــــاء وأفــــــــراد الـــشـــرطـــة فــــى الــفــتــرة  أمــ
األخيرة، وملــاذا رفضتم فكرة إحالتهم 
لــلــمــحــاكــمــات الــعــســكــريــة الـــتـــى قيل 
أن الــرئــيــس طــالــب بــهــا خــــالل لــقــائــه 
بوزير الداخلية، وكيف ميكن ردع هذه 
الــتــجــاوزات بــدون محاكمات عسكرية 

لألمناء والضباط املتجاوزين؟
¿ ¿  ال أحــد ميلك أن يحيل أمناء 
الــشــرطــة أو الــضــبــاط للمحاكمات 
العسكرية، ألن الشرطة هيئة مدنية 
بنص الدستور الــذى منع املحاكمات 
العسكرية لغير العسكرين، وأرى 
أنــه »مفيش حاجة اسمها جتــاوزات 

مـــع الـــدســـتـــور، ألن الــشــرطــة هيئة 
مــدنــيــة حــســب نــص الــدســتــور، فما 

تعقيبك؟
¿ ¿  الـــشـــرطـــة هــيــئــة مــدنــيــة 
نظامية، لها قانونها اخلاص، وقيل 
إنها مدنية حتى يتم التفريق بينها 
وبــن الشرطة العسكرية؛ وألنها 
تتعامل مع املدنين بينما الشرطة 
العسكرية تتعامل مع العسكرين، 
وطــاملــا أن جــهــاز الــشــرطــة جهاز 
منضبط ونظامى فابد أن تكون 
ــة ملــحــاكــمــة  ــه اخلـــاصـ ــن ــي ــه قــوان لـ
أفــــراده وحتــقــيــق االنــضــبــاط فى 
صفوفه، وعلينا أال نلتفت لكام 
من يريدون عدم محاكمة األمناء 
ألنهم يريدون إشعال األمــور لكى 
تتكرر الــتــجــاوزات التى يتاجرون 
بــهــا، ألن هـــؤالء يــريــدون أن يعود 
االنــفــات األمــنــى، كــى يستفيدوا 
ــروجــوا لــه مــن أجــل تنفيذ  منه وي

أجنداتهم لهدم الدولة.
ــاء ال  ــنــــشــــطــ ¿ ولــــكــــن هــــــــؤالء الــ
يرفضون محاكمة األمناء عسكريا 
ــم، ولــكــنــهــم  ــ ــهـ ــ ــاوزاتـ ــ ــاعــــن جتـ ــاعــ دفــ
يــطــالــبــون بتطهير وإعـــــادة هيكلة 
جهاز الشرطة ككل، من أجل ضبط 
منظومة اآلداء األمنى بشكل عام، 

  من يتهمون الشرطة 
بانتهاك حقوق اإلنسان 

هم كارهون للوطن 
ومتهمون بتلقى متويل 
أجنبى ويريدون إشاعة 

االنفالت األمنى 

من يريد احتجاز 
مواطن بدون 

وجه حق بحجة 
محاربة اإلرهاب 
هو مجرم يجب 

محاكمته 
وأخطاء األمناء«، ولكن هناك وزارة 
الداخلية كجهاز أمنى متكامل يحتاج 
ككل إلــى إعـــادة هيكلة ويحتاج إلى 
ــذا التطهير لــم يحدث  تطهير، وهـ
باعتباره استحقاق من استحقاقات 
ــدون هــذا  ــ ــ ــر 2011، وب ــاي ــن ــورة ي ــ ثـ

التطهير فلن يحدث أى تغيير.
¿  ولكن قــيــادات املنظومة األمنية 
ــرب عــلــى  ــ ــة حــ ــلـ ــا فــــى مـــرحـ ــنــ يـــــــرون أنــ
ــم  ــاءهـ ــعـــون دمـ ــم يـــدفـ ــهــ االرهـــــــــاب، وأنــ
وأرواحـــــــــهـــــــــم حلــــمــــايــــة الــــــوطــــــن مــن 
االرهــاب، ومع ذلك هناك من يتصيد 
لهم األخطاء الفردية، فى رأيك كيف 
ــاء احلــقــوقــيــة  ــ ــطـ ــ ميـــكـــن تـــالفـــى األخـ
فـــى ظـــل الـــظـــروف احلــالــيــة وانــتــشــار 
اجلــمــاعــات املــتــطــرفــة وأعــمــال العنف 

التى تهدد الدولة ككل؟
ــة أو  ــســت مــعــضــل ــي ــى ل  ¿ ¿  هــ
معادلة صعبة، ولكن احلل هو إعمال 
القانون، ألن ضرورة إعمال واحترام 
القوانن ومن بينها قوانن وضمانات 
ــان، لــيــســت مسئولية  ــسـ حــقــوق االنـ
الداخلية وأجهزة األمن فقط، ولكن 
عــلــى جميع مــؤســســات الـــدولـــة، أن 
ــســان  ــوق االن ــات حــق ــرم ضــمــان حتــت
والقوانن املنظمة لذلك والتى حتمى 
ــات، ولــيــس هناك  ــريـ احلــقــوق واحلـ
ــعـــارض بـــن دورهـــــا فـــى مــحــاربــة  تـ
االرهاب الذى هو واجبها ومسئوليتها 

ألن االخــطــاء من وجهة نظرهم ال 
تقتصر على األمــنــاء ولــكــن تشوب 

أداء اجلهاز بوجه عام؟
¿ ¿ قلت وأكـــرر هــؤالء كارهون 
ــى جــهــاز  ــدون عــل ــ ــاق ــوطــن وحــ ــل ل
الـــشـــرطـــة،  وبــعــضــهــم مــتــهــمــون 
ــل األجــنــبــى  ــمــوي ــت ــا ال ــى قــضــاي فـ
جلمعياتهم ويتشدقون باتهامات 
ــاس لها،  جلــهــاز الــشــرطــة ال أســ
وإذا ثبت أن أحــد رجــال الشرطة 
ارتكب جرمية فنحن الذين نطالب 
مبحاكمته عسكريا، وتوقيع أقصى 
عقوبة عليه، وحاليا مــن يتجاوز 
تتم معاقبته بــقــانــون العقوبات، 
ــن، ونــحــن  ــواطــ ــل أى مــ ــث مــثــلــه م
الذين نطالب بأن تكون املحاكمة 
عسكرية؛ ألن العقوبات اجلنائية 
ــة، ومــع ذلك  ــة غير رادعـ ــ واإلداري
يــدعــى هـــؤالء أن اجلــهــاز يحمى 
املخطئن، وهــو كــام ال يستحق 

الرد.
ــات  ــهــ ــام اجلــ ــ ــهــ ــ ــن اتــ ــ ¿ ومـــــــــــاذا عــ
احلــقــوقــيــة جلـــهـــاز الـــشـــرطـــة  بــأنــه 
يــــــحــــــاول أن يـــحـــتـــجـــز املـــتـــهـــمـــني 
للتحقيق معهم أكثر من 24 ساعة، 
من أجــل استجواب املتهم للتعرف 
على أماكن البؤر االرهابية، وكانت 
ــم تـــصـــريـــحـــات ســابــقــة  ــكـ ــادتـ ــيـ ــسـ لـ
ــون  ــانــ ــت فـــيـــهـــا بــــتــــعــــديــــل قــ ــبــ ــالــ طــ
االرهاب للسماح باالستجواب فترة 
كافية قبل العرض على النيابة وهو 
ما يراه احلقوقيون جرمية احتجاز 

مواطن بدون وجه حق؟
ــقــولــون هـــذا الــكــام  ¿ ¿ مـــن ي
جهاء، وأقول لهم ارجعوا للقانون 
األمريكى ملكافحة اإلرهــاب الذى 
ــن بــاحــتــجــاز  ــ يــســمــح لـــرجـــال األم
املتهم 90 يوما قبل العرض على 
النيابة، واقرأوا القانون البريطانى 
والفرنسى الــذى يتيح االحتجاز 
واالستجواب من 7 إلى 15 يوما، 
ــدول التى  أليست هــذه قــوانــن الـ
ــول بــعــض اجلــمــعــيــات، والــتــى  متـ
مـــازالـــت مــتــهــمــة بــتــلــقــى متــويــا 

أجنبيا؟

فـــى املـــقـــام األول، وبـــن الــتــزامــهــا 
واحترامها بقوانن وضمانات حقوق 
االنــســان، وكما قلت هــذا لن يتحقق 
بدون تطهير اجلهاز األمنى، وإعادة 
هيكلة املنظومة األمــنــيــة كــكــل، ألن 
القضية أكبر من خطأ أمــن شرطة 
أو ضابط أو فــرد، ولكنها منظومة 
متكاملة حتتاج إلعادة تطهير وهيكلة، 
وهــذا لم يحدث حتى اآلن رغــم أنه 

أحد استحقاقات يناير 2011.
ــاب تتطلب   ¿ ولــكــن مــحــاربــة االرهــ
بــعــض االجــــــراءات الــتــى قــد تــتــعــارض 
مع ما تطالبون به، وعلى سبيل املثال 
املحقق يحتاج الستجواب املتهم فى 
قضايا االرهاب لفترة قد تتعدى الـ24 
ساعة، كى يتمكن من الوصول خللية 
ارهابية تضم عشرات املجرمني، فهل 
ــة لتطهير الـــبـــالد من  ــويـ نــعــطــى األولـ
البؤر االرهابية، أم لتطهير الداخلية 

من أجل حماية حقوق االرهابيني؟
 ¿ ¿ هــذا الــكــام الـــذى تتحدثن 
عنه ليس إال جرمية، ومــن يريد أن 
يفعله فــهــو مــجــرم يــجــب محاكمته 
ــدون وجه  بتهمة احــتــجــاز مــواطــن بـ
حق، وإذا كان غير قادر على الوصول 
للتنظيمات االرهابية والقبض عليها 
بــدون ارتكاب تلك اجلرائم، فليترك 
اجلهاز األمنى و«ميــشــى«، ألن رجل 
األمــن املحترف هو القادر على أداء 
ــدون خــرق  ــ ــاز مــهــامــه ب ــ عــمــلــه وإجنـ
ــدون  ــســان، وب لضمانات حــقــوق اإلن
ارتكاب جرمية احتجاز الناس بدون 

وجه حق.
 ¿ وكيف ميكن حتقيق هذه املعادلة 
بــأن يــؤدى رجــل األمــن عمله ويخترق 
التنظيمات االرهــابــيــة ويحصل على 
املعلومات مــن املــتــهــم، دون أن ينتهك 

حقوقه كإنسان؟
¿ ¿ هــنــاك العديد مــن املــبــادرات 
تقدمت بها منظمات اجلتمع املدنى 
لوزارة الداخلية، تضع معايير حتقيق 
األمن والتصدى لإلرهاب والتطرف 
مع االلتزام بقوانن وضمانات حقوق 
ــوزراء  ــ ــرر تــقــدميــهــا ل ــك ــان، وت ــسـ اإلنـ
الداخلية واحدا بعد اآلخر، ولكن كان 
مصيرها احلبس فى األدراج، وعلى 
مــن يــريــد اإلطـــاع عليها أن يدخل 
على مواقع منظمات حقوق اإلنسان 
واملجتمع املدنى على شبكة اإلنترنت 

ليقرأ بنودها كاملة.

تجاوزات أمناء الشرطة مازالت فى طور 
الوقائع الفردية وترجع إلى حالة التسيب

التى حدثت فى أعقاب ثورة يناير 

»مفيش حاجة اسمها تجاوزات أمناء 
الشرطة« ولكن هناك وزارة داخلية 

أمنيتحتاج إلى إعادة هيكلة وتطهير
املقرحى



يجب تعليم 
األطفال أن هناك 

أجزاء خاصة من 
أجسامهم ال يجب 

أن يراها أحد

فى
الممنوع

 تلميذة بالصف السادس: زميلتى  نادتنى بحجة قفل 
السوستة لها وأغلقت باب احلمام وبدأت تتحسس جسدى 
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مهازل داخل دورات املياه باملدارس

أساتذة الطب النفسى: الشذوذ اجلنسى 
ناجت عن عدم التوجيه الصحيح من األسر 

للمفاهيم لألطفال منذ سن الطفولة 

روشتة إنقاذ أطفالنا 
من التحرش 

يــقــول دكــتــور محمد شــريــف اســتــشــارى الــطــب النفسى 
وعضو اجلمعية املصرية للطب النفسى، علمى طفلك أن 
هناك أجــزاء خاصة من جسمه ال يصح أن يلمسها أحد 
وأن عليه أن يصرخ إذا حاول أحد ملسها، أجيبى عن أسئلة 
طفلك عن اجلسد أو اجلنس وهناك مقاالت وكتب تتناول 
هذه النوعية من أسئلة األطفال وكيفية اإلجابة عنها بطريقة  
تناسب سنه، وعلميه أال يدخل أحد عليه وهو يقضى حاجته 
أو يبدل مالبسه إال ماما، واعرفى من يقضى طفلك معه الوقت 
واحرصى على عــدم تركه مع الغرباء فترة طويلة، وعليكى أن 
تفتحى قناة للحوار مع طفلك واسأليه عن يومه فى املدرسة أو مع 
اخلادمة،  ويجب أن حتافظى على التواصل مع املدرسة للتعرف 

على أى تغيير يطرأ على سلوكه
ويستطرد دكتور شريف وهناك بعض العالمات التى جتعل املربى 
يشك أن الطفل قد تعرض لــإســاءة اجلنسية ومنها خوفه من 
شخص أو مكان أو أنشطة بشكل الفت رغم أنه لم يكن يخافها 
من قبل ويكون رد فعله غريبًا عند سؤاله إن كان أحد قد ملسه، 
ويــقــوم أحــيــانــًا بعمل رســومــات حتتوى على إشـــارات جنسية، 
وحدوث عدوى جنسية أو تغير فى الشرج أو األعضاء التناسلية، 
ومحاولة إجبار غيره من األطفال على أفعال جنسية، وصعوبة 
فى املشى أو اجللوس، واملعاناة من الكوابيس واضطرابات فى 

النوم، وتغير ملحوظ فى شهيته.
واضطراب حالته املزاجية ونوبات الرعب والغضب والبكاء 
الشديد وامليل للعزلة واإلنطواء، والقيام بحركات عاطفية عنيفة 
كأن يقبلك فجأة أو يكشف عن أعضائه احلساسة، وتغير عاداته 
فى استخدام احلمام، وظهور جروح أوكدمات وطفح جلدى على 
جسمه دون وجــود سبب واضــح ، ويكمل قائال: إذا شككت أن 
طفلك تعرض للتحرش فاستعينى باستشارى نفسى ليؤكد لك 
شكوكك ويساعدك على التعامل مع املوقف وابقى هادئة وثابتة 
وال تظهرى هلعك وجتنبى نقد طفلك وأكدى له أنه ليس له ذنب 
فيما حدث،  وفرى له جواً من احلب واألمان وأكدى له تفهمك ملا 
يشعر به من ذعر وصدمة، احترمى خصوصية طفلك وال تخبرى 
باملوضوع إال من يستطيع مساعدتك، جتنبى الضغط على طفلك 

كى يتحدث حتى ال تؤذيه نفسياً.

ــتـــواجـــد لـــدى  ــل ميـــكـــن أن يـ هــ
ــال هـــذه املـــيـــول اجلنسية  ــفـ األطـ
الــشــاذة والــغــريــزة لديهم مــازالــت 

كامنة؟
يــقــول الــدكــتــور أحــمــد عــبــداهلل 
أســتــاذ الــطــب الــنــفــســى بجامعة 
الزقازيق أن الشذوذ اجلنسى ناجت 
عــن عـــدم الــتــوجــيــه الصحيح من 
األسر للمفاهيم لألطفال منذ سن 
الطفولة والطرق غير الصحيحة 
التى متارسها األمهات عند تبديل 
مالبس أطفالهن ومداعبتهم فى 
هذه األماكن كنوع من اللهو وهو ما 

يعتاد عليه األطفال حتى البلوغ.
ــالل اســتــشــارى  ــال أحــمــد هـ ــ وق
الطب النفسى  هناك أفالم كارتون 
ــحــاءات  لــألطــفــال حتــتــوى عــلــى إي
جنسية تغرس فى األطفال قيماً ال 
تتفق مع املجتمع املصرى فى ظل 
عدم وجود رقابة كافية من األسرة 
وأشار هالل إلى أن صناعة أفالم 
األطـــفـــال يسيطر عليها اليهود 
الــذيــن يشنون حــربــًا شرسة على 
ــالل األفــــالم التى  الــنــشء مــن خـ
ــق عــلــى هــذه  ــصــدروهــا لــنــا وعــل ي
األفالم مع غياب الرقابة مسئولية 
انتشار التحرش بني األطفال فى 

املدراس  .
ــل  ــا الــتــصــرف األمــث ــ وم

لــلــمــدرســة عــنــد اكــتــشــاف حــاالت 
ــتــحــرش  بــهــا؟ تقول  الـــشـــذوذ وال
ــة  ــيـ ــائـ ــصـ إميــــــــان جــــــــودة  اإلخـ
ــىء يجب  ــة أول شــ ــمــاعــي االجــت
ــر  ــى األمـ ــ ــالغ ول ــ ــو إبـ اتـــخـــاذه هـ
ــاً مــشــكــلــة أن  ــ ــم ــ وتــواجــهــنــا دائ
ــور يستنكرون  بعض أولــيــاء األمـ
ويــرفــضــون الــتــصــديــق وهـــذا ما 
ــم ويجعلها  ــ يــؤخــر حــالــة أوالدهـ
تتدهور لألسوأ، ثانيًا يجب على 
ولى األمر أن يفهم ابنه أال يلمسه 
أحــد ســوى ماما وبــابــا والدكتور  
ونــعــمــل ســلــســلــة مـــن الـــنـــدوات 
ــى  ــة بــحــضــور إخــصــائ ــدرسـ ــاملـ بـ
ــد الــشــيــوخ لترغيب  نــفــســى وأحــ
الطفل وترهيبه من ناحية احلرام 
ــذار الطفل إذا  واحلــالل ويجب إن
قام مبمارسة هذا العمل مرة ثانية 
سيتم اســتــبــعــاده مــن املــدرســة أو 
نقله إلــى مدرسة بعيدة ومــن أهم 
األشياء التى فقدناها مبدارسنا 
وجــود عاملة خاصة باحلمامات 
تقوم باالطمئنان على األوالد إذا 
تأخروا بداخل احلمام  وال تسمح 

بدخول تلميذين معاً. 

مراسالت »غرامية« 
لتليمذ وتلميذة فى 

ثانية ابتدائى
ــان  ــ ــا كـ ــ ــدمـ ــ ــنـ ــ  قــــــدميــــــا عـ
يــتــم  اكــتــشــاف مــراســالت بني 
طفلني فــى عــمــر الـــزهـــور كنا 
ــقــول إنــهــا مشاعر  نضحك ون
أخوية بريئة فهل نستطيع أن 
نــقــول ذلـــك اآلن ؟ تــقــول مس 
ــإحـــدى  ــة بـ ــ ــدرسـ ــ ــيـــرمـــني املـ نـ
املــدراس التجريبية االبتدائية  
ــا ضــبــطــت  ــ ــه ــ بـــالـــقـــاهـــرة  أن
مـــراســـالت ورقــيــة بــني تلميذ 
ــصــف الــثــانــى  وتــلــمــيــذة فـــى ال
االبـــتـــدائـــى وبــالــكــاد يــعــرفــون 
ــراســالت  ــراءة وكــشــفــت امل ــقـ الـ
ــود حــالــة عاطفية بني  عــن وجـ
الطفلني وفى نهاية الكالم كان 
يوعدها بــالــزواج عندما يكبر 
وإلــى اآلن يبدو الكالم طبيعياً 
إلــى حــٍد ما لكننى قد ُصدمت 
بعد ذلك من الكلمات اجلنسية 
فــى الــرســالــة والــتــى تشير إلى 
ميول جنسية غير سوية عند 

الطفل.

فى دورات املياه بــاملــدارس يحدث ما تشيب 
لــه الـــرؤوس فقد شكى أحــد التالميذ بإحدى 
املدارس االبتدائية احلكومية مبحافظة الشرقية 
وهــو يبلغ من العمر تسع سنوات أن زميله فى 
الفصل وهما فى حمام املــدرســة خلع بنطلونه 
وأمسك بعضوه الــذكــرى وطلب منه هو اآلخر 
خلع البنطلون لكى يغششه فى االمتحان ولكنه 
على حد قوله خاف منه وجرى دون أن يعلم أى 
شىء عن سبب طلبه هذا وعندما رجع التلميذ 
إلى بيته وقص على والدته ما حدث ذهبت فى 
اليوم التالى وهى مذعورة إلى املدرسة وطلبت 
ــدرســة مــا حــدث  مــن ابــنــهــا أن يحكى ملــديــر امل
له فثار املدير واستنكر واتهم األم بأنها تريد 

»الشوشرة« على سمعة املدرسة وظل يعطى لها 
محاضرة عن أخالق تالميذه ولم يتخذ أى إجراء 
ضد التلميذ حتى ولو باستدعاء والدته ملعرفة 
ظروفه املحيطة ولم يخَش أن يكون هذا الفعل 

متكرراً فى مدرسته ورمبــا يوجد أطفال حدث 
معهم نفس املوضوع وخافوا أن يفصحوا به وكل 
ما استطاعت أن تقوم به األم هو نقل ابنها إلى 
مدرسة أخــرى وقــد ال تنتهى املشكلة عند هذا 

احلد خاصة إذا كانت املدرسة اجلديدة املنقول 
إليها التلميذ تدار بنفس األسلوب التربوى الذى 
تدار به املدرسة السابقة مما يعنى أن الظاهرة 

موجودة فى جميع املدارس وإن كانت بدرجات.
ــدى املــــدارس االبــتــدائــيــة اخلــاصــة   وفـــى إحـ
بــإحــدى املــدن اجلــديــدة قالت تلميذة بالصف 
الــســادس أن زميلتها بنفس الــصــف وهــمــا فى 
حمام املدرسة نادتها بحجة قفل السوستة لها 
وأغلقت باب احلمام وبــدأت تتحسس جسدها 
بشكل مشني وهــى تــقــول لها ستحسني بشىء 
ــا حـــدث إلحــدى  ــداً وعــنــدمــا حــكــت م ممــتــع جــ
املدرسات باملدرسة استدعت التلميذة التى بكت 
بكاًء حاراً قائلة : أن اخلادمة هى التى علمتنى 

هذه األمور فكانت تقوم بتحسسى ثم تطلب منى 
فعل ذلك حتى اعتدت على األمر وصرت أطلبه 

وأبحث عنه.
وحكت لى إحــدى األمــهــات أن صغيرها عاد 
ذات يوم من املدرسة وكان ميشى بطريقة غريبة 
ــام واخلــلــف كــل فترة  ويتحسس نفسه مــن األمـ
وانــزوى فى غرفته رافضاً األكل وبعد محاوالت 
مستميتة منها ملعرفة السبب فوجئت به يقول 
بأن زميله األكبر منه بالصف اخلامس اإلبتدائى 
وبينما كان فى احلمام فتح الباب وحمله وطلب 
منه أن ينظر إلى مكان الكاكا ) البراز ( ثم أدخل 
إصبعه فيه وعندما صرخ  ضربه وهدده إذا قال 

ألحد سيضربه ضرباً مبرحاً حتى املوت.

هناك أفالم كارتون لألطفال حتتوى على إيحاءات جنسية 
تغرس فى األطفال قيمًا ال تتفق مع املجتمع املصرى

 كيف نحمى أطفالنا من التحرش؟ وكيف تعرف األم أنه 
تعرض لهذا احلادث األليم؟ وكيف تتصرف إن وقع بالفعل؟

تلميذ مبحافظة الشرقية كشف أن زميله فى الفصل وهما فى حمام املدرسة خلع بنطلونه وأمسك بعضوه الذكرى

سحر الشربينى

شىء طبيعى مع أنه محزن للغاية أن نسمع عن حاالت الشذوذ 
اجلنسى باملدارس بني األوالد والبنات البالغني؛ لكن أن يقوم 
مبمارسة هذا السلوك الشاذ أطفال صغار مبدارس ابتدائية 

سواء خاصة أو حكومية فاألمر ليس مقصورًا على فئات بعينها 
فهذا ما يدعونا لدق جميع أجراس اخلطر ومناقشة األمر 

بجدية وعمق ومعرفة أسبابه وعالجه وطرق اكتشافه وتصرف 
املدراس إزاء هذه احلاالت ألن األمر قد تعدى كونه حاالت 

فردية وأصبح ظاهرة ال يجب أبدًا التستر عليها كما يحدث من 
ِقبل إدارات املدارس خوفًا من الفضيحة وحفاظًا على سمعة 

املدارس واملناصب دون االلتفات للصغار وما ميكن أن يحدث لهم 
فى املستقبل من جراء هذه املمارسات الشاذة، فعندما حتدث 

هذه األمور بني أطفال الشوارع سيكون لها أسبابها ودوافعها 
املعروفة ؛ ولكن أن حتدث فى املدارس املوكل إليها بالتربية 

والتعليم وفى هذا السن الصغير فهذا ما يدعونا لالستفسار عن 
سبب ذلك  فهل هو مرض نفسى أو عضوى يصيب الطفل؟ أم أنه 

شاهد األبوين فى حالة خاصة ويحاول التقليد؟ أم أن براءة 
ونقاء األطفال قد مت اغتيالهما على أيِد التليفزيون والدراما 

الفاضحة واألغانى الهابطة واإلنترنت.
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تركيا تتبنى املواقف األمريكية واألوروبية 
لتحقيق حلم االنضمام لالحتاد األوروبى

الوضع السياسى الداخلى فى مصر لم يكن يسمح بإثارة قضية تخابر ضد اإلخوان فى هذا التوقيت

حوار

يجب أن نقولها 
لـ»حماس« بشكل 

صريح: »إذا لم 
تتعاونى معنا فى مجال 
مكافحة اإلرهاب فأنت 

عدو لنا«

اللواء أسعد حمدى وكيل املخابرات العامة 
:» السابق لـ »

ثورة 30 يونيو
قضت على اإلخوان متامًا

ــد حــمــدى، وكيل  ــع ــلـــواء أس ــد الـ أكـ
المخابرات العامة السابق أن أجهزة 
الــمــخــابــرات االجنبية معنية طــوال 
الوقت باختراق بالدنا، ألن مصر مفتاح 
منطقة الشرق األوسط بالكامل واشار 
الى أن حلم تركيا يتمثل فى استعادة 
أمجاد الدولة العثمانية عبر التحقق 
إقليميا وأضاف المخابرات العامة كانت 
راصدة لكل اتصاالت وتحركات اإلخوان 
على مدى تاريخها بما فيها اتصاالتهم 
قبل 25 يناير 2011 وأكـــد أن الــلــواء 
عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية 
ــى بــشــكــل طبيعى فى  ــوف األســـبـــق، ت
مستشفى بكليفالند األمريكية جراء 
معاناته من مــرض المياه على الرئة. 
وأضــاف لـ»صوت الماليين« أنه الغنى 
ــى  ــدول ــع ســيــاســة لــلــتــعــاون ال عــن وضـ
فــى مجال مكافحة األرهـــاب، بجانب 
ــن أســئــلــة تتعلق بتنظيم  إجــابــتــه ع
اإلخــوان وتخابره مع جهات أجنبية، 
واالستراتيجيات التى يجب تطبيقها 
لمحاربة اإلرهاب فى الداخل والخارج 

وإليكم نص الحوار.

¿ اســتــغــال أجــهــزة الــمــخــابــرات األجنبية 
تدهور الوضع األمنى فى مصر وانهيار جهاز 
الشرطة الخــتــراق الــداخــل المصرى هل تراه 

بلغ مداه فى الوقت الحالى؟ 
¿ ¿ ال شك أن أجهزة المخابرات استغلت 
الــوضــع الــحــالــى، لكن ينبغى أن نــقــول أوال 
إن أجــهــزة المخابرات معنية طــوال الوقت 
بــاخــتــراق بــادنــا، ألن مصر مفتاح منطقة 
الشرق األوسط بالكامل، وبالتالى فهى دائما 
ما تكون محور اهتمام الشرق والغرب وكل 

أجهزة المخابرات. 
¿ مـــاذا عــن دور الــمــخــابــرات التركية لدعم 
تنظيم اإلخوان خال الفترة الماضية خاصة 
أن أردوغــــــان مـــن أشـــد الــمــعــارضــيــن لـــثـــورة 30 

يونيو ودائم الهجوم على مصر وجيشها؟
¿ ¿ أريــد أوال أن أقــول قبل أى شــىء إن 
حلم تركيا يتمثل فى استعادة أمجاد الدولة 
العثمانية عبر التحقق إقليميا، ثانيا أريد 
اإلشــارة إلى أمر لم يلحظه كثير من الناس، 
وهــو أن تركيا تتبنى الــمــواقــف األمريكية 
واألوروبــيــة لتحقيق حلم االنضمام لاتحاد 

األوروبى.
¿ ســقــوط الــعــديــد مـــن شــبــكــات التجسس 
ــاد اإلســـرائـــيـــلـــى مـــؤخـــرا هل  ــمـــوسـ لــصــالــح الـ
يعكس توجها معينا لدى إسرائيل الستغال 

المرحلة الحالية؟ 
¿ ¿ حين تكون هناك أوضاع سياسية بهذا 
الشكل فى مصر البــد أن تدرسها إسرائيل 
لتضمن أن الــنــظــام غــيــر مــعــاد لــهــا، لذلك 
فهى تجمع المعلومات عن الوضع من خال 
الوسائل العلنية »أجهزة اإلعام«، والوسائل 
الدبلوماسية، والوسائل المخابراتية وعلى 

رأسها التجسس. 
¿ هــل كــانــت أجــهــزة الــمــخــابــرات عــلــى علم 
بكل اتصاالت اإلخــوان الخارجية قبل الثورة 

وبعدها؟ 
¿ ¿ المخابرات العامة كانت راصــدة لكل 
ــوان عــلــى مــدى  ــ ــحــركــات اإلخـ اتـــصـــاالت وت
تاريخها بما فيها اتصاالتهم قبل 25 يناير 
2011، وبــخــصــوص اجــتــمــاعــات التنظيم 
الــدولــى، بعض الـــدول تعلن عنها لممارسة 
الضغط السياسى على مصر، وعــن اتهام 
ــوان بــالــعــمــالــة والــتــجــســس فــهــذا أمــر  ــ اإلخـ
ــوان أنــشــئــت عــام  ــ ــاريــخــى، فــجــمــاعــة اإلخـ ت
1928، وأنــشــأهــا حسن البنا الساعاتى، 
وتلقت أول دعم لها من اإلنجليز الذين بنوا 
لهم مسجدا فى السويس وأعطوهم مقرا 
للجمعية، وحين أحــســوا أن البنا سيشكل 
خطرا عليهم خاصة أن السويس كــان بها 
قـــواعـــد عــســكــريــة بــريــطــانــيــة وهــيــئــة قــنــاة 
السويس نقلوه للعمل مدرسا فى الحلمية 
الجديدة بالقاهرة، وظلت جماعة اإلخــوان 
على اتصال بأجهزة المخابرات الدولية على 
مــدى التاريخ، وحين أنشأ عمر التلمسانى 
التنظيم الــدولــى لــإخــوان عــام 1974، كان 
التنظيم مقره الرئيسى فى سويسرا، وسعت 
ــى الــخــارج  الــطــيــور الــمــهــاجــرة لـــإخـــوان ف

ــر، لــكــن جـــرى االتــفــاق  للسيطرة عــلــى األمــ
فى النهاية على أن يــرأس التنظيم الدولى 

لإخوان المرشد العام لإخوان فى مصر. 
¿ إذا كانت كل اتصاالت اإلخــوان الخارجية 
قـــد رصـــــدت بــمــا فــيــهــا تــخــابــرهــم مـــع جــهــات 
أجنبية، فلماذا سمح لمرسى بالترشح وهو 
وفــقــا للتحقيقات فــى قضية التخابر عميل 

وخائن؟ 
¿ ¿ فــى تــقــديــرى الشخصى أن الــوضــع 
السياسى الداخلى فى مصر لم يكن يسمح 
بــإثــارة قضية تخابر ضد اإلخـــوان فى هذا 
التوقيت، ألن ذلك كان سيحدث حربا أهلية 
ــشــوارع، فــاإلخــوان كــانــوا سيرفضون  فــى ال
قضايا من هــذا النوع، كما كــان الثوار على 

أهبة االستعداد لإعان عن أن االتهامات 
بدأت لضرب الثورة. 

¿ هــنــاك شــائــعــة تــم تــداولــهــا خـــال الــفــتــرة 
الــمــاضــيــة بـــأن الـــلـــواء عــمــر ســلــيــمــان لــم يمت 
وأخــــرى تــقــول إنـــه قــتــل فــى ســـوريـــا.. فــمــا ردك 

على ذلك؟ 
¿ ¿ الرجل ليس متهما بأى شىء ليختفى، 
وإذا اختفى فى حكم اإلخوان فما هو الهدف 
مــن عـــدم ظــهــوره اآلن؟ أمـــا عــن تفاصيل 
ــرة فــى حــيــاتــه، فقد  ــام األخــي ــ مــرضــه واألي
ــودى فـــى الـــواليـــات الــمــتــحــدة  ــ تـــزامـــن وجـ
ــاة الـــلـــواء عمر  ــ ــان وف األمــريــكــيــة مــع إعــ
سليمان وكــان بجوارى على الطائرة طبيبه 
الخاص وروى لى اآلتى: »عمر سليمان كان 

ــارات، وهــو فــى اإلمـــارات  ــ مــوجــودا فــى اإلم
كان عنده مرض قديم فى صدره فى الغدد 
يـــؤدى لتجمع مــيــاه على الــرئــة وقــد سافر 
إلى ألمانيا وهناك قام بعملية للتغلب على 
مرضه، وبعدها توجه إلى لندن ومعه بناته 
الثاثة وزوجــتــه، فشعر بتعب مــرة أخــرى، 
فاتصل بمستشفى وادى النيل وطلب أن 
يأتى الطبيب المعالج له، وأن يتم الحجز له 
فى مستشفى كليفاند فى أمريكا، وذهب 
إليه الطبيب المعالج واصطحبه مع اثنين 
من بناته لمستشفى كليفاند بأمريكا، وهو 
فى المستشفى فى أمريكا، كانت آخر كلمة 
له للدكتور ولبناته »قوموا روحوا عشان بكرة 
عندى مشوار طويل« وبعد ساعات اتصل 

ظل اإلخوان 
املسلمني من سنة 

28 إلى اآلن 
يسعون للسلطة 
وحينما وصلوا 

إليها فجروا

مسئولو المستشفى بالطبيب المعالج له، 
وقالوا له عمر سليمان عنده أزمة وأنزلناه 
غرفة العناية المركزة وتــوفــى، ولغلق هذا 
الموضوع نهائيا أقول إن عمر سليمان كأى 

شخص يعيش ويمرض ويموت.
¿ كيف تــرى دعــم واشنطن لقوى التطرف 
اإلســامــى ضاربة بعرض الحائط عاقاتها 

االستراتيجية مع مصر؟ 
¿ ¿ هذه الحكاية تبدأ من ضرب البرجين 
فى نيويورك، فى 11 سبتمبر 2001، وهى 
أكبر عملية إرهابية فى تاريخ البشرية »منذ 
مولد سيدنا آدم حتى اآلن«، فهى عملية 
مات فيها 4200 شخص فى خمس دقائق، 
فى قلب أمريكا وفى قلب نيويورك، ما دفع 
أمريكا بعدها لتغيير استراتيجيتها نحو 
خلق شرق أوسط جديد، من خال كسر كل 
القوى واألنظمة الموجودة، بعد أن وجدوا 
أن الــقــاعــدة ومــنــظــمــات أخـــرى تحاربهم 
بدعوى أن أمريكا تدعم األنظمة القمعية 
ببادهم، وبالتالى رأت الواليات المتحدة أن 
تمكين التيار اإلسامى بباده يقضى على 
اإلرهاب ووجدت ضالتها فى اإلخوان، فكان 
المخطط أن يتولى اإلخوان المسلمين قيادة 
المنطقة ومن هنا بدأ االتصال بين اإلخوان 
وأمريكا لتحريك الساحة بشكل غير مباشر 
لخلق مناخ موات للثورة وهو نفس ما حدث 

فى أوكرانيا. 
¿ لــــو طـــلـــب مـــنـــك وضـــــع اســتــراتــيــجــيــات 
لمحاربة اإلرهـــاب فــى سيناء على المديين 

القصير والطويل ماذا ستفعل؟ 
¿ ¿ أمريكا لما ضربت فى »نيروبى« و»دار 
السام« أسست مركزا لمكافحة اإلرهاب، 
أنا زرت هذا المركز، وقيل لى إن ميزانية 
هذا المركز تعادل ميزانية دولة مثل مصر، 
وظل هذا المركز يقوم بدوره إلى أن قضى 
على أسامة بن الدن، لذلك أنا سعيد بقرار 
المستشار عدلى منصور بإنشاء ما يسمى 
»مجلس األمــن القومى«،  ألن األمــن أصبح 
تكنولوجيا، ولمواجهة اإلرهــاب هناك عدة 
وسائل أولها محاربة اإلرهــاب فى الخارج 

قبل الداخل.
 ثانيها ال غنى عن وضع سياسة للتعاون 
ــاب، كما  الــدولــى فــى مجال مكافحة اإلرهـ
فعلت أمريكا وقت تفجير البرجين »إما أن 
ــإذا كانت أمريكا  تكون معنا أو ضــدنــا«، ف
عقب أحــداث 11 سبتمبر دعت دول العالم 
للتعاون معها فى مكافحة اإلرهــاب، فنحن 
اآلن ندعو أمريكا للتعاون معنا فى مكافحة 

اإلرهاب وهذا منطقى. 
ــد أيــضــا مـــن تــجــفــيــف مــنــابــع  ــ ــثــه الب ــال ث
ــى الـــداخـــل والـــخـــارج، بمعنى  ــاب ف ــ اإلرهـ
أن نــصــل لــقــواعــد التنظيمات اإلرهــابــيــة 
ــمــقــدس، فــلــو كــانــت هــذه  كــأنــصــار بــيــت ال
التنظيمات موجودة فى غزة أو ليبيا، فعلى 
ــدول والحركات أن تسلمها لنا وإال  هــذه ال
أصبحوا أعداء لمصر، لذا يجب أن نقولها 
لـ»حماس« بشكل صريح: »إذا لم تتعاونى 
معنا فى مجال مكافحة اإلرهاب فأنت عدو 
لنا«، وإذا كان هناك معلومات بشأن وجود 
عناصر مخططة لعمليات إرهابية فى مصر 
فى غزة فابد للسلطات فى غزة أن تقوم 
بتسليم هذه العناصر لمحاكمتهم، وإذا لم 
تقم بذلك فابد من إعانها أمــام العالم 
ــإرهــاب كــمــا يــجــب مطالبة األمــم  ــراع ل كـ
المتحدة بــإدراجــهــا رسميا كحركة راعية 
لإرهاب«. وأخيرا ال بد أن تلتزم الحكومة 
بتقديم كل أنواع الدعم لألجهزة األمنية لذا 
البــد أن يكون هناك كاميرات تليفزيونية، 
وأجهزة فى بعض المناطق لمنع التفجيرات، 
ــد أن يــكــون هــنــاك ســـيـــارات مصفحة  البـ
جــاهــزة للتدخل السريع، وأن يكون لدينا 
طائرات هليكوبتر تنتقل إلى الحدث فورا، 

باإلضافة إلى ضرورة وجود شرطة جوية. 
¿ هل ترى أن هناك إمكانية لقيام جماعة 

اإلخوان بأى دور سياسى مستقبا؟ 
¿ ¿ ظل اإلخــوان المسلمين من سنة 28 
إلــى اآلن يسعون للسلطة، وحينما وصلوا 
إلــيــهــا، فــجــروا، فانتهت ثــمــانــون عــامــا من 
التطلع للسلطة إلى انتهاء الحركة اإلخوانية 
ــى األبـــد، فــا يمكن إنــكــار أن  فــى مصر وإل

ثورة 30 يونيو قضت على اإلخوان تماما.

أجهزة املخابرات 
األجنبية معنية 

طوال الوقت باختراق 
بالدنا ألن مصر 

مفتاح منطقة الشرق 
األوسط بالكامل

األمن أصبح 
تكنولوجيا وملواجهة 
اإلرهاب هناك عدة 
وسائل أولها محاربة 
اإلرهاب فى اخلارج 

قبل الداخل

اللواء 
أسعد حمدى

مرسى
السيسى

اللواء أسعد حمدى فىحواره
 مع الزميل أحمد سعيد

سليمان
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وسائل اإلعالم املستقلة 
والتطور التكنولوجى 

ومواقع التواصل 
االجتماعى  كان لهم دوًرا 
مهًما وملموًسا فى مساحة 

احلراك السياسى 

الغالبية العظمى 
من تصريحات 

النواب اجلدد ُتشير 
إلى التوجه نحو 

الفصل بني احلكومة 
والرئيس فيما يتعلق 
بالسلطة التنفيذية

انتخابات مجلس 
النواب األخيرة شهدت 

معدالت هزيلة من 
املشاركة وغياب واضح 

للقطاع الذى ُيشكل 
أغلبية فئوية فى 

الهيئة الناخبة وهو 
قطاع الشباب

قضية
شائكة

فالمتابع للشأن الــعــام يستطيع التعرف 
بسهولة على حجم المشاركة، والوصول الى 
أعلى سقف فى الممارسة السياسية، عبر 
انتقاد السلطة واالعتراض على السياسات، 
ــرؤى والحلول كنوع من المشاركة  وتقديم ال
فى القرار، بل وأحيانا مقاومة النظام الحاكم 
وتــحــدى ســلــطــاتــه، مثلما حـــدث فــى عملية 
التخلص مــن حكم الفاشية الدينية بــإرادة 

شعبية خالصة.
فى هذا السياق ال يمكن بحال من األحوال، 
ــاء مفاهيم المشاركة  اعــتــبــار ظــاهــرة إحــي
السياسية، أنه أحد توجهات الدولة أو جزء 
ــاء مفاهيم  مــن اهــتــمــامــاتــهــا فــى إطـــار إرســ
الديمقراطية، كما ال يمكن أيضا اعتبارها 
ــرازات العملية السياسية المؤسسية  أحد إف

التى تشكلت تحت رعاية أنطمة الحكم. 
لكن عــودة الزخم والرغبة فى المشاركة، 
التى بلغت حد الهوس لدى قطاعات متعددة 
وشــرائــح متنوعة داخــل المجتمع، يعود إلى 
ظهور جملة من العوامل الرئيسية، يأتى على 
رأسها ظهور كيانات سياسية غير مؤسسية، 
ــزاب،  ــ أى غــيــر تنظيمية عــلــى غــــرار األحـ
ــلــك الــكــيــانــات، تــغــيــيــر نمط  اســتــطــاعــت ت
المشاركة السياسية الــذى ظل سائداً خالل 
سنوات حكم مبارك، كما كان لوسائل اإلعالم 
المستقلة والتطور التكنولوجى، الــذى تمثل 
بصورة جلية فى مواقع التواصل االجتماعى، 
التى لعبت دوًرا مهما وملموسا فى احتالل 
هذه الكيانات حيزا أكبر فى مساحة الحراك 

السياسى.
هذه الكيانات نشأت منذ بداياتها بصورة 
غير الفتة لألنظار، عبارة عن حركات شعبية 
وشبابية بعيدة عــن التنظيمات الهيكلية، 
لكنها استطاعت أن تــفــرض نفسها داخــل 
المجال العام، بالرغم من القيود السياسية 
والتشريعية واألمنية المفروضة من قبل نظام 

مبارك فى ذلك الوقت. 
ــحــراك السياسى الــذى  مــن أهــم أبــعــاد ال
حــدث نتيجة لظهور تلك الكيانات الناشئة، 
هو الخروج من اإلطار المؤسسى والتنظيمى 
للعملية السياسية، والسعى وراء انجاح الرغبة 
فى التغيير من خالل التنظيمات االجتماعية 
والــســيــاســيــة الــمــســتــقــلــة، فــظــهــر، فــى هــذا 
السياق، كالحملة الشعبية لدعم االنتفاضة 
الفلسطينية، وحركة كفاية التى كانت موجهة 
ضــد مــبــارك وتطالبه بالرحيل عــن السلطة 
بعد بقائه ربع قرن، فهى ظهرت عام 2004، 
والجمعية الوطنية للتغيير، وحركة 9 مارس 
التى تشكلت من أساتذة الجامعة، وحركة 6 
أبريل رغم الشكوك التى أحاطت بها، وحركة 
شباب مــن أجــل العدالة والــحــريــة، والحملة 
الشعبية لدعم البرادعى، وحركة كلنا خالد 
سعيد، بخالف ظهور قــوى سياسية أخــرى 
تختلف نوعًيّا ونمطًيّا عن القوى التقليدية 
التى هيمنت على الحياة السياسية سنوات 

طويلة. 
كشفت تلك الكيانات عن مدى ضعف القوى 
السياسية الهشة سواء األحــزاب أو النقابات 
وغيرها من األشــكــال التقليدية، فضال عن 
عدم جدوى العملية السياسية المؤسسية فى 

مصر. 
وقــد ذهــبــت الــعــديــد مــن الـــدراســـات التى 
تم نشرها عن أسباب ما جرى فى 25 يناير 
بأن حالة الحشد العام التى حدثت ال يمكن 
فصلها عن فساد الممارسات السياسية ُممثلة 
فى انتخابات مجلس الشعب التى أُقيمت فى 

نهاية عام 2010. 
كما كشفت الــفــتــرة، مــن يناير 2011 إلى 
يوليو 2013، أن مفهوم المشاركة السياسية 

فى حد ذاته لم يعد مقصورا على األحزاب.
فى هذا السياق أشارت الدراسات البحثية 
ــذا الــمــوضــوع  ــتــى حــفــزتــنــا عــلــى تــنــاول هـ ال
الشائك، إلى أن العملية السياسية المؤسسية 
التنظيمية ومــا بها مــن فعاليات، أصبحت 
نوعا من العملية اإلجرائية، بهدف المشاركة 
فــى االنتخابات واالســتــفــتــاءات، وبــاتــت أحد 
أبعاد مفهوم المشاركة السياسية، وهى أبعاد 
ــعــاد وآلــيــات أخــرى  ال يمكن فصلها عــن أب
كالعمل الجمعى، واستخدام المساحة العامة، 
وسقف الحرية الُمتاح لمنظمات المجتمع 
المدنى، والبنية التشريعية المنظمة لحرية 
التعبير، والتجمع السلمى، والعمل العام. 
بمعنى آخـــر، أكـــدت الــتــحــوالت الــتــى طــرأت 
على مشهد المشاركة السياسية فى السنوات 

ــام، وفــى فــتــرة ما  ــرة بشكل عـ العشر األخــي
بعد 2011 على وجــه الخصوص، أن الحياة 
السياسية ال يمكن اختزالها فــى فعاليات 
إجرائية كاالنتخابات، ولكن البــد من توافر 
مجموعة من العوامل التى تُشكل مع بعضها 
البعض هيكال للمشاركة السياسية تكون 

العملية السياسية المؤسسية أحد أجزائه. 
فقد رصدت الدراسات القائمة على تحليل 
هذه االشكالية، انحسار المشاركة السياسية 
ــًضــا عــلــى نــســب الــمــشــاركــة فى  انعكست أي
الفعاليات واالستحقاقات السياسية، فضال 
عن أن التراجع، تفاقم خالل انتخابات مجلس 
النواب األخيرة التى شهدت معدالت هزيلة 
من المشاركة، وغياب واضــح للقطاع الذى 
يُشكل أغلبية فئوية فى الهيئة الناخبة، وهو 
قطاع الشباب. ويــدل هــذا العرض الموجز 
على وجود ارتباط وثيق بين هامش الحريات 
المتاح فى المجتمع والمجال العام من جانب، 
ونسب المشاركة فى الحياة السياسية من 
جانب آخــر، وهــو ارتــبــاط قد يكون موجوداً 
فى عدد كبير من المجتمعات، إال أن له فى 
الحالة المصرية نوعاً من الخصوصية، نظراً 
لتراكم مشكالت متعددة تتعلق بالشباب، ال 
سيما فيما يخص عالقته بالدولة، وباألنظمة 

الحاكمة، وبالعملية السياسية الشرعية 
الــتــى تــرعــاهــا تــلــك األنــظــمــة. فبعد 

2011 كانت هناك مرحلة انتقالية 
لــم تفرز بعد نظامًا سياسياً 

جديداً، ومن ثم كانت هناك 
مساحة واســعــة للتعبير، 

كما أن القدرات التعبوية 
للحركات االجتماعية 
والقوى السياسية فى 
تلك المرحلة كانت 
فى أعلى مستوياتها، 
ــا يــدعــونــا  ــ وهـــــو م
ــرة أخــرى  لــلــربــط مـ
بين نسب المشاركة 

الــســيــاســيــة، بــشــكــل عــام، 
وقــطــاع الشباب على 
ــوص،  ــصـ ــخـ وجــــــه الـ

ومـــجـــال مــفــتــوح أمـــام 
قــوى وكيانات سياسية 

واجتماعية متنوعة قادرة 
على جــذب الشباب وحثه 

على المشاركة.
ــات الــبــحــثــيــة  ــ ــدراسـ ــ تــــرى الـ

فــى شـــأن الــمــشــاركــة والــمــمــارســة 
السياسية، أن الدولة فى اطار ضبطها 

ايــقــاع المجتمع للقضاء على الممارسات 
الــفــوضــويــة، أنــهــا تــرغــب فــى الــســيــطــرة من 
خالل اصــدار القوانين التى تتيح لها، إقالة 
رؤســـاء الجامعات وعــمــداء الكليات وتعيين 
آخرين بعد أن كان تم تعديل القانون النتخاب 
القيادات األكاديمية والتعليمية، وهو ما أعتبر 
تدخاًل من السلطة التنفيذية فى استقاللية 
ــان الـــهـــدف مـــن وراء هــذا  ــ ــات. وك ــجــامــع ال
التعديل، وفقاً لما جرى ترويجه، هو التخلص 
من بعض القيادات الجامعية المحسوبة على 

جماعة اإلخوان. 
ولــكــن الــواقــع بحسب الـــدراســـة المعنية 

باالجابة عن سؤال.. هل ماتت السياسة؟ 
إن القيادات التى تم تعيينها بموجب تعديل 
القانون مــن قبل رئيس الجمهورية، عملت 
على تقويض حرية الرأى داخل الجامعات، بل 
وأصــدرت تعليماتها بمنع التجمع، والتظاهر 
السلمى، والعمل السياسى، وهــو مــا يكفله 

الدستور كحق لكل مواطن. 
هــذا بالطبع بخالف قوانين أخـــرى، مثل 
ــذى أعــطــى الحق  تعديل قــانــون األزهـــر، والـ

لرئيس جامعة األزهر بفصل أى طالب يسىء 
لـ»هيبة األزهر«، دون تحديد لماهية اإلساءة 
أو للمقصود بهيبة األزهــر، وقانون الكيانات 
اإلرهابية الذى يُتيح للجهات األمنية العديد 
من السلطات لتوصيف أية جماعة على أنها 
ــى، دون أى تفصيل أو توضيح  كــيــان إرهــاب

لمعايير هذا التوصيف.
 وفى المجمل، تحاول الدراسة اتهام األداء 
التشريعى للدولة خالل السنتين األخيرتين 
ــوراء، دون تقدم  بأنه محاولة للرجوع الى ال
من جانب الباحثين رؤيــة موضوعية للحد 
من حالة الفوضى، موحية بــأن الهدف من 
ــدار التشريعات هــو الــحــد مــن مساحة  إصـ
الحريات المتاحة للعمل العام، والستخدام 
المساحة العامة، ولحرية الــرأى والتعبير، 
والــتــجــمــع، والــتــظــاهــر السلمى، وهــى كلها 
حقوق كفلها الدستور الــصــادر فى 2014، 
وتصدر هذه التشريعات تحت مظلة مكافحة 

اإلرهاب والحفاظ على األمن القومى. 
الــدراســة تعترف أن مصر تــواجــه خطرا 
داهــمــا مــن جــمــاعــات إرهــابــيــة تعمل على 
ــت تــحــاول  ــوق ــى ذات ال أرضـــهـــا، ولــكــنــهــا ف
مغايرة الحقيقة عبر الحديث عنم استخدام 
التشريع، واعتباره من وجهة النظر البحثية 
ــأداة استباقية للحد مــن الــحــريــات  ــ ك
ال يُعد أداة مــن أدوات المواجهة 
ــاب الــذى  الفاعلة لنمط اإلرهـ
تواجهه مصر فــى المرحلة 
ــا أنــــه من  ــم الـــراهـــنـــة، ك
غــيــر الــمــمــكــن الفصل 
بين هــذه التشريعات 
وأثرها السلبى على 
ــاخ الــمــشــاركــة  ــنـ مـ
السياسية والبيئة 
التى تعمل القوى 
الـــســـيـــاســـيـــة فــى 

سياقها.
 وبـــــــخـــــــالف 
الــتــشــريــع، أثبتت 
االنـــــتـــــخـــــابـــــات 
ــرة أن هناك  األخــي
ــا واضــــحــــا  ــ ــي ــ ــع ســ
إلعادة تشكيل النخبة 
الــســيــاســيــة مــن خــالل 
الــعــمــلــيــة الــمــؤســســيــة. 
فــظــهــرت فــى االنــتــخــابــات 
األخــيــرة مجموعة من القوى 
السياسية والتحالفات االنتخابية 
الــتــى لــم تكن مــوجــودة مــن قــبــل، حتى 

وإن كانت مــوجــودة، فإنها لم تكن فاعلة أو 
لم يكن لها أثــر ملحوظ، ســواء فيما يتعلق 
بالشعبية والقواعد الجماهيرية، أو الرؤى 
االستراتيجية والبرامج اإلصالحية، أو توجه 
سياسى واضــح، وفقاً لمجموعة من األفكار 
التى تتسق مع بعضها بعضا وليس بالضرورة 

أيديولوجيا تكون محددة بمعناها الشامل. 
كما أن الفئات الــتــى ينتمى إليها أغلب 
ــراع  ــن قــادتــهــم صــنــاديــق االقــت ــذي ــواب ال ــن ال
ــات لم  ــى مــقــاعــدهــم بــالــبــرلــمــان هــى فــئ إلـ
تــكــن مــوجــودة خـــالل السنتين األخيرتين 
فى العمل الــعــام، كرجال الــقــوات المسلحة 
ــن، أو رمـــوز  ــي الــمــتــقــاعــديــن، أو اإلعــالمــي
العمل السياسى وذويــهــم خــالل فترة حكم 
ــارك. هـــذا بــاإلضــافــة إلـــى أنـــه مــن غير  ــب م
المنطقى، بــل ومــن غير الــمــتــعــارف عليه، 
تاريخياً، أن تتفق الغالبية العظمى من القوى 
السياسية الــمــشــاركــة فــى االنــتــخــابــات أو 
يتفق الــمــرشــحــون المستقلون فــى الـــرؤى 
على المفاهيم الوطنية، وطبيعة العالقة 
ــرؤى السياسية  مــع السلطة التنفيذية، والـ

ألولويات اإلصالح والتغيير. 
فالهدف مــن الديمقراطية هــو التوصل 
إلجماع من خالل التنوع واالخــتــالف، ولكن 
هناك بعض األطــروحــات تــرى أن اإلجماع 
الحالى ُمعد سلفًا على أســس ال تمت بأى 
صلة للصراع التقليدى للقوى السياسية فى 
سياق أى نظام ديمقراطى، بل هو فى الواقع 
وفق تلك الرؤى وإن كان هناك خالفا حولها، 
أقرب إلى عملية هندسية تهدف إلعادة خلق 
نخبة سياسية متجانسة، وهى النتيجة التى 
صاغتها االنتخابات النيابية األخــيــرة من 

خالل آليات متعددة. 
ومن هنا يبرز السؤال الذى نراه مشروعا، 
لماذا بهتت السياسة بعد يناير؟ وتظل اإلجابة 
عن التساؤل حول فرضية موت السياسة فى 
مصر من عدمها، مرهونة بعدد من الحقائق 

التى من غير الممكن تجاهلها.
 أوال: ظــهــور نخبة سياسية خــرجــت من 
عباءة االنتماء لفكرة الدولة، وانخراط هذه 

النخبة فى تأييدها للسلطة التنفيذية. 
ثانياً: عدم وجود خبرات سابقة لهذه النخبة 
فى مجال العمل العام، ومن ثم، قامت بإعادة 
إنتاج نموذج »نائب الخدمات«، الــذى تسيد 

الحياة النيابية خالل سنوات حكم مبارك.
 ثــالــثــًا: الغالبية العظمى مــن تصريحات 
النواب الجدد تُشير إلــى التوجه مــرة أخرى 
إلــى نــمــوذج الفصل بين الحكومة والرئيس 

فيما يتعلق بالسلطة التنفيذية.

الكيانات واحلركات الشبابية الناشئة استطاعت تغيير منط 
املشاركة السياسية الذى ظل سائًدا خالل سنوات حكم مبارك

محمد عبد اللطيف يكتب:

»أسرار غياب الشباب عن املشاركة السياسية فى مصر«

ليس مبقدور أحد مهما كانت براعته فى القفز على احلقائق، إنكار أن ممارسة العمل 
السياسى فى مصر كانت تتم بدعم من مؤسسات احلكم وحتت رعايتها، سواء فى 

حتديد األغلبية التى تصنعها السلطة، أو إبراز املعارضة التى تدور فى فلكها، لكنها 
حتمل صفة املعارضة، لذا فإن ممارسة السياسة باعتبارها جزءا محوريا ومهما 
فى مجال العمل العام، ظلت محفوفة باملخاطر واملخاوف سنوات عديدة، جراء 

املالحقات األمنية ملعارضى األنظمة.
لكنها شهدت فى السنوات األخيرة قدرا من التحوالت التى أحدثت جداًل واسعا فى أعقاب 

حالة الركود والعزوف من قبل غالبية املواطنني عن املشاركة فى احلياة السياسية واالكتفاء 
بالبحث عن لقمة العيش. 

كشفت احلركات الشبابية مدى ضعف القوى السياسية الهشة سواء األحزاب أو النقابات وغيرها من األشكال التقليدية 



اشتعل سوق االنتقالت الصيفية 
مبكرة، خاصة ما بني أندية الدورى 

املمتاز بخالف األهلى والزمالك.
ــادى ســمــوحــة مـــن أبـــرز  ــ ــد ن ــع وي
األندية التى دخلت فى مفاوضات 
جــادة مــع بعض الالعبني، متهيًدا 

لضمهم خالل الفترة املقبلة.
وفتح محمد فــرج عــامــر، رئيس 
النادى السكندري، خطوط اتصال 
مــع بعض الــالعــبــني داخـــل الــنــادى 

األهلى.
ــرج عــامــر فى  ــنـــادى فـ ــل الـ ودخــ
ــفـــاوضـــات جـــــادة بــشــكــل ســرى  مـ
مــع بعض الــالعــبــني داخـــل الــنــادى 
األهــلــى أمــثــال محمد حمدى زكى 
وباسم على وأحمد الشيخ وغيرهم 
خصوصاً من األسماء التى لم تقدم 
أوراق اعتمادها مع الفريق األحمر 
ويتوقع رحيلها عن صفوفه خالل 

الصيف القادم.
وانتقل حــمــدى زكــى مــن الــنــادى 
ــقــاالت  ــت ــرة االن ــت األهـــلـــى خـــالل ف
الــشــتــويــة املـــاضـــيـــة عــلــى سبيل 
اإلعــارة ملدة ستة شهور إلى النادى 

السكندرى.
ويسعى فرج عامر للحصول على 
خدمات الالعب بشكل نهائى خالل 

الفترة املقبلة.
كما يــرغــب عــامــر فــى احلصول 
عــلــى خــدمــات بــاســم عــلــى، العــب 
األهــلــى، بعدما خــرج من حسابات 
اجلهاز الفنى للنادى األهلى خالل 
الــفــتــرة املــاضــيــة حتــت قــيــادة عبد 
ــد الـــشـــافـــى فـــى ظل  ــب الـــعـــزيـــز ع
توقعات باستمرار نفس األمر حتت 
قيادة الهولندى مارتن يول املدرب 

اجلديد للفريق.
ولم يختلف األمر كثيًرا عن أحمد 
الــشــيــخ، العـــب األهــلــى، الـــذى لم 
يشارك سوى لدقائق معدودة منذ 
انتقاله إلى القلعة احلمراء قادًما 
من فريق مصر املقاصة فى فترة 

االنتقاالت الصيفية املاضية.

سموحة يفاوض 
مطاريد األهلى سرًا 

الكابيتانو والقناص 
واحلاوى فى 
مقدمتهم..
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البساط
األخضر

أخبار النجومأخبار النجومأخبار النجومأخبار النجومأخبار النجوم
حاوى الزمالك يحضر 

لعقيقة ياسني
 معروف يطلق التاكسى 

بسيارة جديدة
 كوفى ينقل عائلته من 

بوركينا فاسو إلى القاهرة 
يستعد محمد إبراهيم صانع ألعاب فريق الكرة 
بــنــادى الــزمــالــك إلقــامــة عقيقة احــتــفــاء بمولوده 
الجديد ياسين، ويخطط نجم القلعة البيضاء 
إلقامةالعقيقة بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة 
ويــنــوى دعـــوة كــافــة نــجــوم فــريــق الــكــرة بالزمالك 
ــكــروى احتفاال  وكــذلــك أصــدقــائــه فــى الــوســط ال

بمولوده األول.
وكان “الحاوى” كما تحب أن تلقبه جماهيرالقلعة 
ــى السعودية ألداء  البيضاء قــد ســافــر مــؤخــرا إل
مناسك العمرة مستغاًل الراحة السلبية التى حصل 

عليها الالعبون عقب مباراة االتحاد السكندرى.

اشــتــرى مــعــروف يوسف العــب وســط الزمالك 
سيارة جديدة لتسهل عليه حركة تنقالته إلى مقر 
الــنــادى يوميًا ألداء تدريباته مع الفريق. ويعيش 
معروف فى منطقة مدينة نصر منذ أن كان يلعب 
فى صفوف فريق اتحاد الشرطة منذ ثالثة أعوام 
تقريبًا، ولم يقم الالعب بتغيير مسكنه رغم بُعد 
المسافة بينه وبين منطقة المهندسين التى يقع 
فيها نــادى الزمالك. ولــم يفكر معروف فى شراء 
سيارة رغــم إقامته فى مصر منذ فترة طويلة إال 
أن المعاناة التى يمر بها الالعب يومياً أثناء ذهابه 
إلى التدريبات من خالل سيارات التاكسى دفعته 

لإلقدام على هذه الخطوة.

قــرر البوركينى محمد كوفى العــب الفريق 
األول لكرة الــقــدم بــنــادى الــزمــالــك استقدام 
أســرتــه إلــى الــقــاهــرة خــالل الــفــتــرة المقبلة 

لقضاء فترة إجازة معه.
ويقيم الــالعــب بــمــفــرده فــى الــقــاهــرة منذ 
انضمامه للفريق األبــيــض، حيث استأجر له 
الــنــادى شقة فــى منطقة الــمــعــادى، ويحرص 
الــمــدافــع الــبــوركــيــنــى عــلــى اســتــقــدام زوجــتــه 
وأوالده الثالثة “فاطمة، إبراهيم، عبدالله” فى 
فترات اإلجازة قبل العودة مرة أخرى لبوركينا 

فاسو.

عواجيز األهلى يدرسون االعتزال نهاية املوسم

أسرار عن إنفانتينو إمبراطور 
7الفيفا اجلديد

ــســرى اإليــطــالــى جيانى  ــســوي جنـــح ال
إنفانتينو، األمــني العام لالحتاد األوروبــى 
)يويفا( فى احلصول على 115 صوتا أى 
على أكثر من نصف عدد األصــوات ليفوز 
برئاسة االحتاد الدولى فى اجلولة الثانية 
من االنتخابات بعد نهاية اجلولة األولــى 

باإلعادة.
فى املركز الثانى جاء الشيخ البحرينى 
ــن إبــراهــيــم آل خليفة، رئيس  ســلــمــان ب
االحتاد اآلسيوى بـ88 صوتا، بينما اكتفى 
األمـــيـــر األردنـــــى عــلــى بـــن احلــســني بـــ4 
أصـــوات فقط بعدما حتصل فــى اجلولة 

األولى على 27 صوتا.
ولــم يتحصل الفرنسى جيروم شامبني 
ــة الــثــانــيــة من  عــلــى أى صـــوت فــى اجلــول

االنتخابات.
وبــدأت والية إنفانتينو كرئيس لالحتاد 
الــدولــى مباشرة عقب نهاية االنتخابات 

على أن تستمر مدته حتى 2019.
وحــرصــت “صــوت املــاليــني” على إلقاء 
الــضــوء ملرشح فيفا اجلــديــد فــى النقاط 

التالية:

األولى 
يعد جيانى انفانتينو الرئيس التاسع 
ــقــدم مــن أصــل  ــى لــكــرة ال ــدول لــالحتــاد ال
إيطالى متزّوج من اللبنانية لينا األشقر من 
بلدة اخلريبة-الشوف، وله منها 4 بنات، 

أليسيا وصابرينا وشانيا وداليا.
ولينا كانت تعمل سكريتيرة فى االحتاد 
اللبنانى لكرة الــقــدم على عهد الرئيس 

السابق نبيل الراعى.
وقــد رافقته خــالل حملته االنتخابية، 
وكانت أحد الداعمني لوصوله إلى رئاسة 
الفيفا، علمًا انه كان يتبّوأ منصب األمني 

العام لالحتاد االوروبى لكرة القدم.
الثانية

ــى  ــاد األوروبـ ــى االحتـ قبل انضمامه إل

انقلبت املوازين داخل النادى األهلى 
رأًســا على عقب، خاصة فى ظل رغبة 
العديد من جنوم الكرة اعتزال الساحة 

املستديرة مع نهاية املوسم اجلارى.
وييحث بعض النجوم إنهاء مسيرتهم 
داخل القلعة احلمراء، بعد العديد من 
املــواســم الــتــى قضوها داخـــل جــدران 

القلعة احلمراء.
ــاص واحلـــــاوى..  ــن ــق الــكــابــيــتــانــو وال
ثالثة جنوم كبيرة داخل األهلى تدرس 
االعـــتـــزال، وحـــرص “صـــوت املــاليــني” 

على تسليط الضوء عليهم.
الكابيتانو حسام غالى استطلع رأى 
الثالثى محمد أبو تريكة زميله السابق 
فــى الــفــريــق، وأحــمــد شــوبــيــر حــارس 
األهلى السابق، وهانى أبو ريدة عضو 
املكتب التنفيذى لــالحتــاد اإلفريقى 
ــاد الدولى  لكرة الــقــدم »كـــاف« واالحتـ
ــعــام على  للعبة »فــيــفــا«، واملــشــرف ال
املنتخب الوطنى األول، إال أنهم نصحوه 
ع  بالترِوّى فى اتخاذ قراره وعدم التسُرّ
فى إعالن االعتزال، الكابيتانو يرى أن 
أوضــاع الكرة املصرية ال تشجع على 
البقاء فــى ظــل عــدم انتظام مسابقة 
الدورى وغياب اجلماهير عن املالعب، 
غ ألسرته  فضاًل عن رغبته فى التفُرّ
ــوال الــفــتــرة  ــلــت الــكــثــيــر طــ ــتــى حتــَمّ ال
املاضية التى شهدت ابتعاده املستمر، 
ســـواء فــى أثــنــاء احــتــرافــه فــى اخلــارج 

أو الــدخــول فــى معسكرات مــع فريقه 
واملنتخب الوطنى.

ــدرك القناص  ــه، يـ ــ ــوقــت ذات وفـــى ال
ــمــراره فى  عــمــاد متعب صــعــوبــة اســت
املالعب لفترة أطول بعد ابتعاده الفترة 
املاضية عن املشاركة مع الفريق بصورة 
أساسية واالكتفاء بــدور البديل الذى 
يــشــارك على فــتــرات فــى ظــل اعتماد 
الــبــرتــغــالــى بــيــســيــرو ومـــن بــعــده عبد 
الــعــزيــز عــبــد الــشــافــى عــلــى الــثــالثــى: 
مــالــيــك إيــفــونــا وعــمــرو جــمــال وجــون 
أنـــطـــوى فـــى قـــيـــادة هــجــوم الــفــريــق، 
بــاإلضــافــة إلــى أن دخــولــه فــى صــدام 
ــى خــروجــه نهائًيّا  ى إل ــزو« أَدّ ــ مــع »زي

مــن حــســابــات اجلــهــاز الــفــنــى بــعــد أن 
قرر املــدرب خضوعه لبرنامج تأهيلى 
ملــدة أسبوعني بحجة تــدهــور مستواه 
الــبــدنــى، األمــر الــذى اعتبره الالعب 
إهانة لتاريخه ومخطًطا إلبــعــاده عن 
النادى، ال سيما فى ظل حالة الصمت 
غــيــر املــبــرر مــن ســيــد عــبــد احلفيظ، 
مــديــر الــكــرة، الـــذى وافـــق على توقيع 
عقوبات على »جالد احلــراس«، مبرًرا 
ذلــك باملشادة الكالمية التى اندلعت 
بينه وبــني مــديــره الفنى، بينما غّض 
الطرف عن أفعال حسام غالى الذى 
دخل فى مشادتنَي مع ماليك إيفونا فى 
أثناء مواجهة طالئع اجليش، وحسني 

الــســيــد خـــالل أحـــد الــتــدريــبــات.عــبــد 
احلفيظ عقد جلسة مع متعب خالل 
األيام املاضية استفسر منه خاللها عن 
حقيقة اعتزاله بنهاية املوسم اجلارى، 
إال أن الالعب رفض إعطاء مدير الكرة 
ا قاطًعا، مؤكًدا له أن األمــر ما زال  رًدّ

حّيز التفكير.
كما بــات احلــاوى وليد سليمان على 
ــه فى  ــعــد خــطــوات مــن تعليق حــذائ بُ
ــوالــى اإلصـــابـــات الــتــى يــتــعــَرّض  ظــل ت
ــرة وغــيــابــه عن  لــهــا فــى الــفــتــرة األخــي
املباريات منذ مواجهة املقاولون العرب 
فــى الــعــاشــر مــن يــنــايــر املــاضــى، بعد 
تعُرّضه جلزع فى كاحل القدم، حسب 

تأكيدات طبيب الفريق، إال أن مصدر 
داخــل الفريق أكــد أن الــالعــب امللقب 
بـ»احلاوى« يعانى التهابات شديدة فى 
الــركــبــة نتيجة تعرضه لبطحة تهّدد 
استمراره فى املالعب، بسبب صعوبة 
تقبله العالج عن طريق حقن البالزما، 
وهو ما يفسر تأخر عودة الالعب إلى 
الــتــدريــبــات اجلماعية رغــم أن خالد 
محمود طبيب الفريق، أكد أن سليمان 
ســيــكــون جـــاهـــًزا لــلــمــشــاركــة خـــالل 4 
أســابــيــع، األمـــر الـــذى لــم يــحــدث حتى 
اآلن، ويفكر سليمان فــى السفر إلى 
اخلــارج، سواء إلى أملانيا أو اإلمــارات، 
ــل إجــــــراء فـــحـــوصـــات طبية  ــن أجــ مـ
لالطمئنان على إصــابــتــه، واحلــصــول 
على طريقة أفضل للعالج، ال سيما بعد 
ى حتذيرات طبية من استخدام  أن تلَقّ
حقن البالزما كونها قد تسبب أضراًرا 
جانبية فــى املستقبل، فــى ظــل وجــود 
رغبة حقيقية لدى الالعب باالستمرار 
الفترة املقبلة، خصوًصا أنه لم يتخَطّ 
ــم ينجح الــالعــب  ـــ32 مــن عــمــره.ول ــ ال
فــى املــشــاركــة مــع األهــلــى ملــدة موسم 
كامل منذ انتقاله إلى القلعة احلمراء 
موسم 2010- 2011، بسبب اإلصابات 
املختلفة الــتــى تــعــَرّض لــهــا، وأجبرته 
د  على االبتعاد عن املباريات، مما ميِهّ
الطريق لالستغاء عنه نهاية املوسم 
اجلــارى، خصوًصا فى ظل وجــود أكثر 
من العب ممَيّز بصفوف الفريق قادر 
على ســِدّ الفراغ الــذى سيخلفه رحيل 

سليمان.

كتبت – محمد الصاوى 

مدرب اإلسماعيلى يهدد 
السعيد بـ»الدكة«

تلقى شوقى السعيد مدافع فريق الكرة األول بالنادى 
االسماعيلى حتذيراً شديد اللهجة من خالد القماش املدير 
الفنى للفريق بضرورة التركيز مع الفريق وعدم االنشغال 
بالشائعات التى ترددت فى الفترة األخيرة عن سعى النادى 
األهلى للتعاقد معه خالل فترة االنتقاالت الصيفية املقبلة.

القماش هــدد السعيد باالستبعاد متامًا من التشكيل 
االساسى للدراويش وجتميده على دكة البدالء فى الفترة 
املقبلة فى حال ثبت له أنه يتواصل مع سماسرة الالعبني 
والذين حملهم القماش مسئولية الشائعات التى ترددت 

مؤخراً عن سعى األهلى لضم الالعب.
مدرب الدراويش نصح مدافع فريقه بعدم االلتفات الى 
ــراءات والــكــالم املعسول الــذى يقدمه له السماسرة  االغـ
مطالبًا إيــاه بضرورة احلفاظ على مستواه داخــل امللعب 
ــادة لتحقيق الــفــوز فى  والــتــركــيــز على دعــم فريقه وقــي

مبارياته القادمة ببطولة الدورى.
وكــان السعيد قد أطلق عــددا من التصريحات مؤخراً 
أعلن فيها عــن دخــولــه فــى مــفــاوضــات جــادة مــع النادى 
األهــلــى لالنتقال الــى صفوفه فــى الصيف املقبل معلناً 
اقترابه من التوقيع على عقود انضمامه للفريق األحمر، 
وفى املقابل خرج سيد عبد احلفيظ مدير الكرة بالنادى 
األهلى لينفى كل تلك األنباء ويؤكد أن األهلى لم يدخل 
فى أى مفاوضات مع الالعب أو يحصل على توقيعه كما 

أشيع.

كتب – ضياء خضر 

كتبت – دعاء حسني 

كتب – محمد الصايغ

لكرة الــقــدم، فقد كــان يشغل السويسرى 
ــني الــعــام  جــيــانــى إنفانتينو منصب األمـ
ــدراســات الــريــاضــيــة  ــل لــلــمــركــز الـــدولـــى ل
بــجــامــعــة نــيــوشــاتــل الــســويــســريــة، فيما 
قــرر فيما بعد أن يكون جــزءاً من الهيئة 

احلاكمة فى اليويفا.
والتحق جيانى إنفانتينو بالعمل داخل 
ــى لكرة القدم فى  أروقــة االحتــاد األوروبـ
شــهــر أغــســطــس  مــن عـــام 2000، حيث 
بدأ عمله فى شئون تطوير العمل اخلاص 
باألمور القانونية والتجارية واالحترافية 
ــل االحتــــاد األوروبــــــي، قــبــل أن تتم  داخــ

ترقيته.
الثالثة

اخــتــيــر الــســويــســرى كــمــديــر للشئون 
القانونية والرخص التى تعطى لألندية فى 
عام 2004، فيما استمر فى هذا املنصب 
حــتــى عـــام 2007، فــى حــني حــصــل على 
منصب السكرتير العام لالحتاد األوروبى 

لكرة القدم فى أكتوبر من عام 2009.
الرابعة

ويعتبر جيانى إنفانتينو أحــد أعضاء 

جلنة اإلصــالحــات داخــل االحتــاد الدولى 
لكرة القدم قبل انتخابات الرئاسة على 
ــان جــــزءاً من  ــاســة، حــيــث كـ ــرئ كــرســى ال
جلنة مت تشكيلها بعد فضائح الفساد 
التى ضربت أروقــة الفيفا فى شهر مايو 

املاضى.
اخلامسة

ويتميز رئــيــس الفيفا اجلــديــد باتقان 
خمس لغات هــى اإلجنليزية والفرنسية 
واإليطالية واإلسبانية واألملانية، جنباً إلى 
جنب مع متتعه بالدبلوماسية مع جميع 
األطــراف واحتـــادات كــرة القدم، وخاصة 
أفكاره عن كرة القدم التى دائماً ما تعرف 

النجاح.
السادسة

إنفانتينو أعلن رسميًا نيته رفــع عدد 
مــقــاعــد كـــأس الــعــالــم لتصبح 40 دولـــة، 
األمـــر الـــذى سينعكس على فــرص أكبر 
للمنتخبات حــول الــعــالــم، وســـوف يخلق 
املزيد من املفاجآت وتنوع أساليب اللعب 
ــى تــغــنــى هــذه  ــت وثــقــافــات اجلــمــاهــيــر ال

البطولة.

ومــن املنطقى أن تــكــون نتيجة الرفع 
زيـــادة عــدد املــقــاعــد زيـــادة عــدد النجوم 
ــادة عدد املواجهات التى  املتواجدين، وزي
يستطيع القارئ االستمتاع فيها، وزيــادة 

عدد الالعبني الذين سنتعرف عليهم.
كما أنــه على األغلب سيقنع من حوله 
بضرورة إيقاف احتساب األهداف كقاعدة 
لــلــتــأهــل، والــتــحــول بــشــكــل رســمــى إلــى 
املواجهات املباشرة فى كافة التصفيات 
على مستوى القارات وكذلك فى البطولة 

نفسها.
السابعة

ــن خــلــفــيــة مــتــقــاربــة  ــى مـ ــان يـــأتـــى جــي
ومتفاهمة مع األندية األوروبية، وهى التى 
تشكل العصب احلقيقى لكرة القدم هذه 

األيام، واملصدر األول لدخل الالعبني.
وتعتبر أمم أفريقيا من املشاكل الكبرى 
التى تواجه هذه األندية، وتؤثر على فرص 
العبيها بــاالحــتــراف، فى حني كــان بالتر 
متساهاًل باملسألة حلاجته إلــى أصــوات 
الــقــارة، فــإن حتــركــا متوقعًا مــن الرجل 

السويسرى اجلديد يعتبر أمراً طبيعياً.

إنفانتينو

شوقى

فرج

غالى

سليمانمتعب
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جنوم القلعة 
البيضاء يراهنون 

على اخلواجة 
األسكتلندى

البساط
األخضر

بعد 5 جتارب سابقة لهم فى مصر واحدة منهم فقط موفقة..
رأى

 محمد الراعى

مال سايب
ــر  ــديــ ــن يـــــــول املــ ــ ــارتــ ــ الــــهــــولــــنــــدى مــ
الفنى لألهلى واالسكتلندى اليكس 
ماكليش املدير للزمالك من املدربني 
ــيـــرة  ــبـ ــكـ االكــــــفــــــاء ومـــــــن االســــــمــــــاء الـ
ــكـــن هــــل ازمــــة  ــم الـــتـــدريـــب ولـ ــالـ فــــى عـ
الدوالرفى مصر تتحمل ثمن املدربني 
معا حوالى »300 ألــف دوالر شهريا«.. 
االهلى تعاقد مع يول مقابل 200 الف 
دوالر شهريا ومعه مدربني مساعدين 
ــخــــاف نــفــقــات  ــوالــــى 20 الــــــف بــ بــــحــ
ــارات  ــيــ ــة بـــفـــنـــدق 5 جنـــــوم وســ ــ ــامـ ــ االقـ
ليموزين لانتقاالت، الزمالك تعاقد 
مـــع مــاكــلــيــش مــقــابــل 60 ألــــف دوالر 
بــخــاف »الــســلــطــات والــبــابــاغــانــوج«.. 
ــالـــك انــديــة  ــزمـ ــى والـ ــلـ وبــالــطــبــع االهـ
حــكــومــيــة ومــيــزانــيــاتــهــمــا »مــــال عـــام«، 
ــق الــشــعــب ان يــغــضــب بسبب  ــن حـ ومــ
اهــدار الـــدوالر فى الوقت الــذى يعانى 
فــيــه االقــتــصــاد مــن االنــهــيــار، وحتــتــاج 
ــراء األدويــــــة  ــشــ ــة لـــكـــل دوالر لــ ــ ــدولـ ــ الـ

واملستلزمات الضرورية.
ــدون حتــيــز أو تــعــصــب أن صفقة  ــ وبـ
مــــدرب االهـــلـــى مــبــالــغ فــيــهــا، يـــول هو 
أغلى مــدرب فى تاريخ الكرة املصرية، 
ومن حق األندية ان تتعاقد مع مدرب 
خبير أو اســم كبير أو صفقات العبني 
ــاء اجلــمــاهــيــر  ــ ممــيــزيــن مـــن أجـــل إرضـ
واحلــــصــــول عــلــى الــبــطــولــة ألنـــنـــا فى 
عالم االحــتــراف، وحتقيق البطوالت 
ــنـــادى وأربـــاحـــه مـــن بيع  يــزيــد ســعــر الـ
ــات وخــافــه  ــانــ الــفــانــلــة والـــبـــث واإلعــ
لــكــن لــألســف أن األهـــلـــى مـــع محمود 
طـــاهـــر خــــال عـــامـــني يــعــقــد صــفــقــات 
ــدرب  ــ ــة املــ ــالـــغ فـــيـــهـــا مــــاديــــا خــــاصــ ــبـ مـ
مارتن يول والاعب اجلابونى إيفونا 
ــلــــى مــعــهــمــا مـــقـــابـــل 60  ــاقـــد االهــ ــعـ وتـ
مــلــيــون جــنــيــه ســنــويــا وبــالــطــبــع املبلغ 
كــبــيــر فـــى صــفــقــتــني فــقــط ويـــبـــدو أن 
رئيس االهلى يسعى إلنفاق اى مبلغ 
ــن أجــل  ــو دفــــع مــلــيــار جــنــيــه مـ حــتــى لـ
اســـتـــعـــادة الــــــدرع وإرضـــــــاء اجلــمــاهــيــر 
الغاضبة ويــبــدو أن الــصــراع واملنافسة 
بــني محمود طــاهــر ومــرتــضــى منصور 
قد جتعل رئيس االهلى يفقد صوابه 
ولكن عفًوا يا طاهر إنه مال عام »مش 
مــال ســايــب«، والبـــد أن تــراعــى مشاعر 
الشعب املطحون الــذى ال يجد رغيف 
الـــعـــيـــش، إنــــهــــا صـــفـــقـــة مـــجـــنـــونـــة قــد 
تــثــيــر الــغــضــب ضــد الــريــاضــيــني وضــد 

احلكومة.

ماكليش يتعهد ببقاء درع الدورى فى ميت عقبة

حتسني سمعة املدرب الهولندى أول أهداف يول مع األهلى
جــاء قــرار مجلس إداة الــنــادى األهلى باسناد قيادة 
فريق الكرة األول بالقلعة الحمراء الى المدرب الهولندى 
مارتن يول، المدير الفنى السابق لفريق توتنهام اإلنجليزي، 
ليعيد مدرسة التدريب الهولندية الى األجواء المصرية مجدداً.

ولم يكن يول أول هولندى درب فى مصر، حيث سبق أن هناك 
خمسة مدربين هولنديين خاضوا تجارب فى أندية الــدورى 
المصري، حيث لم ينجح سوى واحد منهم فقط فى تحقيق 
ألقاب، وهو ما يجعل سجل المدربين الهولنديين فى مصر 
غير مشرف الى حد كبير، ويحمل مارتن يول المدرب 
الجديد للمارد األحمر على عاتقه مهمة تصحيح تلك 
الصورة حيث يأمل فى قيادة فريق النادى األهلى نحو 
األلــقــاب لتحسين صــورة الــمــدرب الهولندى فــى مصر 

ورفع أسهمه.
ــوت الــمــايــيــن« الــضــوء عــلــى الــعــديــد من  وســلــط »صــ
المدربين الذين نجحوا فى فرض أسمائهم بقوة فى الدورى 

المصرى »اإليجيبشن ليج«.

نول دى راوتر..
يعد راوتــر أول المدربين الهولندين الذين عملوا فى مصر، 
وِأشــرف على تولى اإلدارة الفنية للمنتخب الوطني، فى عام 
1994، خلًفا لطه إسماعيل الــذى رحــل عن تدريب الفراعنة 

عقب الخروج من ربع نهائى كأس األمم األفريقية 1994.
ولم يحقق راوتر المنتظر منه مع الفراعنة ليفر هارًبا فى عام 

1995، ويتولى محسن صالح المسئولية خلًفا له.
*رود كرول..

تولى نجم أياكس الهولندي، اإلدارة الفنة للمنتخب األوليمبى، 
فى عام 1994، وحقق مع الفراعنة الميدالية الذهبية فى دورة 
األلــعــاب األفريقية عــام 1995، ورحــل بعد أن فشل فى قيادة 
المنتخب للتأهل ألوليمبياد أطانطا عام 1996، عقب الخسارة 
فى التصفيات أمام نيجريا، صاحب الميدالية الذهبية فى هذه 

الدورة األوليمبية.
وبعد األداء الطيب الذى قدمه كرول مع المنتخب األوليمبي، 
قرر اتحاد الكرة فى ذلك الوقت تعيين الهولندى مديًرا فنًيا 
للمنتخب األول، وقاد الفراعنة فى بطولة كأس األمم األفريقية 
1996، وودع المنتخب البطولة من دور ربع نهائى بعد الخساراة 

من زامبيا، ليترك المهمة لفاروق جعفر.

وعقب مسيرته مــع المنتخبات الوطنية، قــاد كــرول نــادى 
الــزمــالــك خــال فترتين األولـــى مــن 1997 إلــى 1999 وحقق 
ــرول وقــاد  خالها كــأش األفـــرو آســيــوى عــام 1997، ثــم عــاد ك
الزمالك فى أغسطس 2007، واستمر مع الفريق لموسم واحد 

حقق خاله بطولة كأس مصر 2008.
*كليمنس وسترهوف..

ــذى قدمه مــع المنتخب النيجيرى، وقيادته  بعد النجاح ال
للنسور الخضر لتحقيق لقب كأس األمم األفريقية 1994، وبلوغ 
ثمن نهائى كأس العام من نفس العام، تعاقد نادى اإلسماعيلى 
مع المدرب الهولندى عام 1996، إال أنه رحل فى فبراير 1997 

بعد الهزيمة من األهلى بسداسية نظيفة فى اإلسماعيلية.
*يوهانس بونفرير..

تولى بونفرير اإلدارة الفنية للنادى األهلى لمدة موسم 2002 
/ 2003 إال أنه لم يقدم أى نجاحات مع األحمر ليرحل سريًعا.

*مارك فوتا..
تولى فوتا اإلدارة الفنية للدراويش مرتين، األولــى فى يونيو 
2006 ثم رحــل بعدها بستة أشهر ألسباب شخضية ثم عاد 
لقيادة اإلسماعيلى من يونيو 2010 حتى أبريل 2011 دون أن 

يحقق أى إنجاز مع الدراويش.

جاء تعاقد الفريق األول لكرة القدم 
بنادى الزمالك مع االسكتلندى أليكس 
مــاكــلــيــش كــمــحــاولــة أخــيــرة مــن قبل 
مجلس إدارة الــنــادى األبــيــض إلنقاذ 
الفريق بعد إقالة أحمد حسام ميدو 
املدير الفنى السابق بعد اخلسارة من 
اإلسماعيلى واألهــلــى وتــراجــع نتائج 
الفريق فى اآلونــة األخيرة ليتم اسناد 

املهمة ملحمد صاح بصفة مؤقتة.
ــى الــفــريــق  ــاد بــاعــب ــ مــاكــلــيــش أشـ
األبيض وقدراتهم بعدما تابع العديد 
من املباريات املسجلة للزمالك والتى 
ــادى املــكــون من  ــن منحه إيــاهــا وفــد ال
أحمد مرتضى عضو مجلس اإلدارة 
وشقيقه أمير مرتضى وخالد رفعت 
مدير إدارة التسويق الذين تواجدوا 
فى أوروبــا للتفاوض مع املدير الفنى 
إلقناعه بتولى تدريب الفريق األبيض 
خــال الــفــتــرة احلــالــيــة خلفًا للجهاز 
الفنى الــســابــق، وتعهد املــديــر الفنى 

باحلفاظ على درع الــدورى واملنافسة 
على كافة الــبــطــوالت التى سيشارك 

فيها الفريق األبيض.
ــاريـــات  ــبـ ــخــصــات املـ ــل ــخــــاف م ــ وب
الــتــى شــاهــدهــا املــديــر الفنى للفريق 
حـــرص مــاكــلــيــش عــلــى اإلطــــاع على 
تقرير منفصل عن كل العــب للوقوف 
على إمكانيات وقــدرات العبى الفريق 
األبيض الستغالها فى املنافسة على 

البطوالت التى يخوضها النادى.
وفى نفس الوقت متسك املدير الفنى 

ــاز املـــعـــاون املــصــرى  بــاســتــمــرار اجلــه
بحيث يستمر إسماعيل يوسف مدير 
الــكــرة ومــحــمــد صـــاح وعــبــد احلليم 
على باإلضافة إلى أمين طاهر مدرب 
حراس املرمى، مع اإلبقاء على تشكيل 

اجلهازين اإلدارى والطبى.
واستقر املدير الفنى اجلديد على 
اتباع سياسة ابعاد الفريق عن اإلعام 
من أجل التركيز خال الفترة احلالية 
وإبعاد الاعبني عن اجتهادات اإلعام 
كما أنــه ال يريد التعامل مباشرة مع 

وسائل اإلعــام ويسعى لوضع سياسة 
معينة لفريق الكرة فى الفترة املقبلة.

ومــن جانبهم أعـــرب العــبــو الفريق 
األبــيــض عــن ســعــادتــهــم بالتعاقد مع 
مدير فنى متميز خاصة أن ماكليش 
ــدورى  ــ ــارب عـــديـــدة فـــى ال خـــاض جتــ
اإلجنــلــيــزى واالسكتلندى وهــو األمــر 
الـــذى ســيــســاعــد العــبــى الــفــريــق فى 
ــرة املــقــبــلــة، ويــســعــى كـــل العــب  ــت ــف ال
لاستفادة مــن خــبــرات املــديــر الفنى 

اجلديد.
وأكـــد الــاعــبــون أن ماكليش اســم 
ــوى  ــز وقـ ــاحـــب فــكــر ممــي عـــاملـــى وصـ
الشخصية كما أنه ال يجامل أى العب 
وهـــذا األمـــر سيمنح فــرصــة لاعبني 
حلجز مكان فى التشكيل األساسى من 

خال االجتهاد فى التدريبات.
وكــان املــديــر الفنى ارتــبــط بتدريب 
ــيــض بعقد مــدتــه موسم  الــفــريــق األب
ــب شهرى  ونــصــف املــوســم مــقــابــل راتـ
قــدره 60 ألــف دوالر فى حني يتضمن 
العقد على شرط جزائى بقيمة راتب 

ثاثة أشهر.

أخبار النجوم
 الننى يلجأ للعمرة لدخول 
التشكيل األساسى لألرسنال

 زوجة احلضرى تواجه 
احلسد بـ»الذبح«

يترقب محمد الننى نجم منتخب مصر المحترف 
فى صفوف فريق أرسنال االنجليزى أقرب فترة توقف 
للمسابقات الكروية فى انجلترا الستغالها للسفر الى 
األراضى السعودية ألداء مناسك العمرة. ويأمل الننى 
من أن تكون العمرة بوابته للتواجد بصفة أساسية مع 
فريق المدفعجية االنجليزى، حيث لم يشارك الننى 
مع أرسنال سوى فى مبارتين فقط ببطولة الكأس منذ 
انضمامه للفريق اللندنى فى فترة االنتقاالت الشتوية 
الماضية قادماً من نادى بازل السويسرى. وكان الننى 
قد خرج تماماً من قائمة أرسنال فى مباراته الماضية 
ــا أمـــام برشلونة والتى  ــ ببطولة دورى ابــطــال أوروب

شهدت فوز األخير بهدفين.

تلقى عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر 
ونادى وادى دجلة نصيحة من زوجته صابرين بضرورة 
ذبــح أضحية خــال الــفــتــرة الــقــادمــة، البــعــاد عيون 
الحاسدين عنه فى ظل المستوى المميز الذى يقدمه 
مع الفريق الدجاوى والــذى قاده للعودة مجدداً الى 

صفوف الفراعنة فى معسكرهم األخير.
وتخشى زوجة الحضرى من تعرض األخير ألى 
انتكاسة فى مستواه أو اصابة خال الفترة القادمة 
ــادة من  خــاصــة بعدما أصــبــح محط حــديــث وإشــ
الكثيرين فى الفترة األخيرة، لذلك طالبت حارس 
األهــلــى والــزمــالــك السابق بذبح أضحية وتوزيع 

لحومها على الفقراء.

الصقر وساويرس األبرز.. ورجال األعمال فى الصورة

سمير زاهر يلجأ للنجوم من أجل عرش اجلبالية
فى الوقت الذى ال يعلو فيه صوت فوق صوت انتخابات 
اتحاد كرة القدم المقبلة المقرر إجراؤها يوم 12 من شهر 
أكتوبر المقبل، فإن سمير زاهر، رئيس اتحاد كرة القدم 
السابق، يصر على الدخول فى غمار منافسات االنتخابات 
مجدًدا، رافًضا أى محاوالت من جانب بعض أصدقائه من 

أجل العدول عن قراره بالدخول فى الصراع مرة أخرى.
زاهــر فتح خطوط اتصال كثيرة مع العديد من رجال 
األعــمــال، من أجــل الــدخــول معه فى القائمة االنتخابية 
خال الفترة المقبلة، فى محاولة منه الستغال عاقتهم 
بشكل عام، إضافة إلى تحملهم تكاليف الدعاية للقائمة 

قبل االنتخابات.
ويعد محمد عبد السام، رئيس نادى المقاصة، وسميح 
ساويرس، رئيس الجونة، وماجد سامى، رئيس نادى وادى 
دجلة، ومحمد الطويلة، رئيس نادى نجوم المستقبل، من 
أبرز األسماء التى خاطبها سمير زاهر من أجل الدخول 

فى قائمته.
وبعد إعان مجلس إدارة اتحاد كرة القدم برئاسة جمال 
عام عن فتح باب الترشح لرئاسة اتحاد الكرة يوم 12 
من شهر أغسطس المقبل، بدأ زاهــر الضغط على عبد 

السام من أجل الدخول معه فى االنتخابات، إال أن األخير 
يخشى من الدخول فى صراع الجباية، خوًفا من تكرار 
األزمات على غرار ما يحدث مع المجلس الحالى والهجوم 

الحاد الذى يتعرضون له من قبل وسائل اإلعام.
ولــم يحسم عبد الــســام قـــراره النهائى حتى اآلن، 
خصوًصا أن هناك ما يقرب من سبعة أشهر على موعد 
إجــراء االنتخابات، بينما أبدى ساويرس موافقة مبدئية 
على الدخول فى صراع انتخابات الجباية، خصوًصا أنه 

يسعى للحصول على منصب عضوية الجباية منذ فترة.
وينتظر ساويرس الجلسة التى يعقدها معه سمير زاهر 
خال الفترة المقبلة، من أجل حسم قراره النهائى فى هذا 
األمــر ســواء بالترشح من عدمه، ولم يختلف األمــر كثيًرا 
عند ماجد سامى، رئيس شركة وادى دجلة لكرة القدم، 
الــذى لم يحدد موقفه النهائى حتى اآلن ســواء بالترشح 

على قائمة زاهر من عدمه.
ويــرهــن رئيس شركة وادى دجلة موافقته بالبرنامج 
االنتخابى الــذى يعده زاهــر وسيتم عرضه على أعضاء 
ــدى فيه محمد  ــذى أب الجمعية العمومية، فــى الــوقــت ال
ــادى نجوم المستقبل، تأييده الكامل  الطويلة، رئيس ن

للدخول فى انتخابات الجباية المقبلة.
وسعى الطويلة للحصول على مقعد فى عضوية مجلس 
إدارة اتحاد كرة القدم خال االنتخابات األخيرة، إال أنه لم 
يحالفه الحظ فى الحصول على عدد أصــوات يؤهله ألن 

يصبح عضًوا داخل المجلس.
ولـــم  يكتف زاهـــر بــهــذه األســمــاء للدخول معه ضمن 
قائمته االنتخابية، حيث فــاوض أكثر من شخصية على 
الساحة الرياضية، يأتى أبــرزهــم محمد نجاتى رئيس 
نادى إنبى السابق، والدهشورى حرب، رئيس اتحاد الكرة 

السابق أيًضا.

وفــشــل زاهـــر فــى إقــنــاع الــدهــشــورى حــرب بالدخول 
ضمن قائمته االنتخابية المزمع اإلعــان عنها 

فى مؤتمر صحفى خال الشهور القليلة 
المقبلة، حيث أبدى حرب رفضه التام 

الدخول فى أى عمل رياضى خال 
الفترة المقبلة، مكتفًيا بالفترة 
التى قضاها فى رئاسة اتحاد 

كرة القدم.
ــذل زاهـــر مــحــاوالت  ــب وي
ــد حسن  كــبــيــرة مـــع أحــم
الــصــقــر، الــمــديــر الفنى 
السابق لفريق بتروجت، 
من أجل الترشح على 
عــضــويــة الــجــبــايــة 
فـــــى انـــتـــخـــابـــات 
الجباية المقبلة، 
ــر لم  إال أن األخــي
يـــحـــســـم مـــوقـــفـــه، 

ــه يفكر  خــصــوًصــا أن
فى استكمال مشواره 

التدريبى.

كتبت – سارة عبد الباقى 

كتب – ضياء خضر

كتب – محمد الصايغ

زاهر

يول

حسن

ماكليش

صالح يوسف

الزميل محمد الراعى
 نائب رئيس التحرير

يهنئ  الدكتور السيد فودة
بتوليه منصب عميد كلية احلقوق 

جامعة بنها
وتهنئة خاصة من هيئة التدريس 

بالكلية خاصة الدكتور عصام حنفى 
وكيل الكلية للدراسات العليا واألستاذ 

السيد جودة مدير مكتب العميد
أرق التهانى وأطيب التمنيات للعميد 

وأسرة الكلية

إعداد: محمد الصايغ- سارة عبدالباقى
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اإلشادة 
باحلكومة 
وراء حملة 

الهجوم الضارى 
على القيادة 

السياسية عبر 
مواقع التواصل 

االجتماعى

الرئيس يهوى 
االرجتال 

ويرى فيه 
أسرع وسيلة 
للتواصل مع 

الرأى العام

لــذا يصبح مــن الــضــرورى إلــقــاء الضوء 
على المشهد وما يعتليه من عبث اتساقا مع 
الحدث الذى جرى تصديره بصورة مغايرة 
عن مراميه وإن كنت أنا شخصيا، لدى بعض 
التحفظات على ما جاء فى الخطاب ولدى 
اعــتــراضــات على تحميل األمـــور أكثر مما 

تحتمل من زاوية أخرى.
فــالــصــورة المعبرة عــن مــحــاوالت طمس 
الــحــقــيــقــة ودهــســهــا فـــى ظــلــمــة الضجيج 
واضــحــة وال تحتاج إلــى التدليل عنها أو 
تأكيدها من أحــد إلثبات الــواقــع الملموس 
والمرئى مــن الكافة، خاصة إذا علمنا أن 
كــل مــن يــريــد أن يفعل شيئا، يفعله بــدون 
معايير، وكــل مــن لــديــه هــوس الــشــهــرة، أو 
شهوة الظهور على الــمــســرح، يستطيع أن 
يــدلــى بــدلــوه فيما يــعــرف أو ال يــعــرف من 
ــعــام، فأصبحوا خبراء  قضايا الــشــأن ال

يتبارون فى االفتاء والتنظير، وتوجيه 
النقد، أو المساندة »العميانى« ألى 

توجه دون درايــة بأضراره على 
مستقبل هــذا البلد، لــذا لم 

يكن غريبا فى ظل هذا 
الــمــنــاخ الــفــوضــوى، 
أن تــجــد الــبــعــض 

يقولون ما يحلو لهم 
مــن الــعــبــارات والشتائم 

ــدون مــســاءلــة  ــ والــســبــاب، ب
مــن أحــد أو جهة لضبط إيقاع 

الجدل السياسى.
فى هــذه الــزاويــة يكمن سر اختالط 

المفاهيم وتــداخــل المسميات بطريقة 
فجة، تضاءلت أمامها القدرة على مالحقة 
مشاهد الفوضى، ومــا تحويه بداخلها من 
تخبط عــلــى كــافــة الــمــســتــويــات اإلعــالمــيــة 
والبرلمانية، مرورا باألداء السلبى للحكومة 
باعتبار أن أداءها محرض على الغضب فى 
أوســاط المجتمع على اختالف توجهاتهم 

وتباين آرائهم.
الحقيقة الــتــى تعرضت لــالغــتــيــال، أو 
بمعنى أكثر دقة يحاولون اغتيالها، يعلمها 
القاصى والدانى فى بر مصر، مفادها أن 
الرئيس عبدالفتاح السيسى تــجــاوز فى 
تحركاته الــدولــيــة، وخــطــواتــه نحو البناء 
واالستقرار، مبررة الحكومة بكل وزرائها 
ــه، فــهــى حــكــومــة كسيحة  عــلــى الــلــحــاق بـ
عاجزة، وال تملك رؤيــة، وإن امتلكت بعض 
التصورات النظرية ال تستطيع تطبيقها 

على أرض الواقع.
الــشــواهــد على عجز الحكومة كثيرة، 
ــخــارج عــن سياق  منها الــعــزف الــنــشــاذ ال
رؤيــة الرئيس االستراتيجية، فــالــوزراء ال 
يجيدون سوى الظهور اإلعالمى والطنطنة 
بالتصريحات التى لم ير منها الشارع أى 

مردود على األرض. 
ويتحدثون ليل نــهــار للميديا عــن ضبط 

الشواهد على عجز احلكومة كثيرة والوزراء ال يجيدون سوى الظهور اإلعالمى و»الطنطنة« بالتصريحات بدون مردود
األسعار والرقابة على األسواق، وفى المقابل 

االنفالت هو سيد الموقف على الطبيعة.
الحكومة تعلم قبل غيرها أن البالد تمر 
بــظــروف اقتصادية صعبة بــل وصــلــت إلى 
مستوى مخيف، لكن بعض وزرائها يعيشون 
فى واد آخــر غير الــذى يعيش فيه الشعب 
المتفاعل مــع الــقــيــادة السياسية رغــم أنه 

مطحون. 
ــى الــوجــاهــة  فـــهـــؤالء يــنــفــقــون بــبــذخ عــل
والمنظرة، عبر شــراء السيارات الفارهة، 

وتشطيب مكاتبهم بأموال طائلة.
 هذا هو الواقع الــذى يعلمه الكافة بدون 

رتوش، وبدون تهوين أو تهويل.
استغل البعض مساندة الرئيس عبدالفتاح 
السيسى للحكومة، وراحـــوا عمدا يطلقون 
سهامهم نحو الرئيس ذاتــه، عبر اصطياد 
بعض الــعــبــارات الــتــى قالها أثــنــاء إلقائه 
ــام مؤتمر التنمية وخطة  للخطاب أم
مصر فــى 2030، بــالــرغــم مــن أن 
الخطاب المشحون بالشفافية 
والــصــدق، تضمن اإلعــالن 
رســمــيــا عـــن حــزمــة من 
ــازات المهمة  ــجـ االنـ
فـــــــــى مــــــجــــــاالت 
االستثمار والتنمية 
ــن  ــذيـ ــعـــض الـ إال أن بـ
يــرون الصورة ســوداء، تركوا 
الــجــانــب الــمــضــىء وهــو األكثر 
مساحة فى الصورة، ولم يتوقفوا إال 

أمام بعض العبارات االرتجالية. 
وساهم فى تنامى وتيرة النقد الموجه 
للقيادة السياسية، اإلعالن عن الرضا ألداء 
الحكومة، رغــم أن الـــرأى الــعــام والبرلمان 
فــى حــالــة غــضــب مــن ســيــاســاتــهــا، الــتــى ال 
تالئم طبيعة األوضــاع فى مصر، على األقل 
األوضــاع الجالية، التى تخوض فيها الدولة 
ــاب على جبهات داخلية  حــربــا ضــد االرهــ

متعددة.
تــابــعــت مــثــل بــقــيــة الــمــصــريــيــن خــطــاب 
الرئيس، وال استطيع أنا أو غيرى انكار أنه 
جاء معبرا عن الطموحات بشفافية ووضوح، 
وهــذا هو المعهود فيه والمأمول منه، ألن 
غالبية المصريين يثقون فيه ويعلقون اآلمال 

عليه.
 إال أن بعض الــعــبــارات االرتجالية التى 
قالها، لــم تكن متوقعة خاصة فيما يتعلق 
بالحديث عــن الحكومة وأدائــهــا، فالبعض 
ــذا حقهم، يــرون  مــن غير المتربصين وهـ
ــادة بــدورهــا وعـــدم قــبــول فقدها،  أن اإلشــ
سيجعلها أكثر سلبية، وال تولى أى اهتمام 
بــالــشــعــب ومــصــالــحــة وتــحــمــل المسئولية 
الوطنية تجاه متطلباته، فالرضا الرئاسى 
ــعــام، الــذى  جــاء مــغــايــرا لتوقعات الـــرأى ال

يعيش المعاناة بصورة يومية.
ففى أعقاب الخطاب الذى تضمن عبارات 

أخـــرى، انطلقت ماكينة الــدعــايــة الــســوداء 
فى السوشيال ميديا، ووجــدت رواجــا على 
مواقع التواصل االجتماعى بهدف النيل من 
الرئيس، واتهامه بتجاهل الشعب، وما إلى 

ذلك من االنتقادات األخرى.
هنا البد من التوقف أمــام الخطاب ذاته. 
االرتــجــال بعيدا عــن الخطابات المكتوبة. 
من األمــور المتعارف عليها، وتحدث كثيرا 
ــاء الـــدول والملوك عبر  مــن الزعماء ورؤسـ
التصريحات، أو توضيح بعض األمــور بعيدا 
عن النص المكتوب، وهــو النص الرسمى، 

باعتبار أن ذلك نوعا من التمليك. 
لذا فإن التعامل مع العبارات االرتجالية، 
ال يقل أهمية عن الكلمة المكتوبة، باعتبار 
أن المسئول ال يتحدث عشوائيا، بمعنى أن 
ما يقوله يخضع لتحليل وتفسير سواء على 

المستوى المحلى أو الدولى.
فــى هــذا الــســيــاق يصبح الــشــىء المؤكد 
لدينا، أن الرئيس يهوى طريقة المخاطبة 
المباشرة »االرتـــجـــال« وعـــدم التقيد التام 
بالخطاب المكتوب والمتابع لكل خطاباته، 
سيكتشف أنــه كثيرا مــا تــرك األوراق التى 
ــه ووضــعــهــا جــانــبــا، لــيــتــحــدث على  ــامـ أمـ
طبيعته بصورة شفافة، اعتقادا منه أن هذه 
الطريقة، هى األمثل فى الوصول بسرعة إلى 

مشاهديه ومتابعيه. 
عبر الحديث العادى وبالعبارات العامية، 
باعتبار أنــه يعرف كيفية مخاطبة شرائح 

المجتمع خاصة البسطاء.
هذه الخطابات المباشرة حققت نجاحات 
كبيرة فى أوساط الرأى العام بكلمات بسيطة 
ولغة سهلة تصل إلــى عقول الــنــاس، إال أن 
االرتــجــال قــد يضع المتحدث فــى كثير من 
األحــيــان فــى مرمى سهام االنــتــقــادات التى 
تــدور على مستويين، األول يــرى بقدر من 
الموضوعية عدم اللجوء إلى هذا األسلوب 
لكى تظل صــورة الزعيم فى عليائها وسمو 
موقعها، بما ال يعطى الفرصة للمتربصين 
الـــعـــزف عــلــى أوتــــــار الــتــفــســيــرات غير 
الموضوعية. أما المستوى الثانى فيلخص 
المتربصين أنفسهم من محترفى االصطياد 
وتــفــســيــر الـــعـــبـــارات عــلــى الـــهـــوى وحــســب 
المراعى، وهو ما جرى بالفعل، حيث تداولت 
مواقع التواصل االجتماعى انتقادات ال تخلو 
من السخرية والتهكم على بعض العبارات، 
وجــرى تداولها على نطاق واســع، فى إطار 
مغاير لسياقها الموضوعى والرسائل المراد 

توصيلها من تلك العبارات.
ــرة  ــدائ لـــذا فــمــن الـــضـــرورى أن تــقــوم ال
المعنية بترتيب النقاط المهمة فى خطاب 
الرئيس العمل على أن تكون كافة الخطابات 
مكتوبة بدقة وعناية على غرار خطاباته فى 
األمم المتحدة أمام الجمعية العامة. فقد 
كانت مالئمة لطبيعة المقام الدولى وقيمة 
الرئيس المصرى، خاصة أنه كان يخاطب 

العالم بهدف توضيح وجهة نظر الدولة 
المصرية فى القضايا الدولية واإلقليمية، 
ــخ الــمــصــرى،  ــاري ــت فــى أصــعــب مــراحــل ال

وأكثرها أهمية.
 ففى هذه الخطابات، لم يكن هناك مجال 
لــالرتــجــال، ألن الـــدالالت ومعانى الكلمات 

يختلف فهمها.
بعيدا عن االســهــاب فى هــذه الجزئية ال 
ــذى نشأ فــى أعقاب  يمكن انــكــار الــجــدل ال
ــاء الــمــاضــى فــى نــادى  ــع ــوم األرب الــخــطــاب ي

الجالء التابع للقوات المسلحة.
رغــم االقـــرار بــحــدوث حالة الــجــدل حول 
ما جاء من عبارات غير مكتوبة إال أن ذلك 
ال يعنى أن الــرئــيــس سيتوقف تــمــامــا عن 
االرتــجــال فــى خطاباته، خاصة إذا علمنا 
أن االرتــجــال مــن األمـــور المتعارف عليها، 
يتحدث بها لزعماء فى كافة بلدان العالم، 

لكن هناك ضـــرورة مــن تنظيم األمــور 
وضــبــطــهــا حــتــى ال يــتــم تفسيرها 

بصورة سيئة، رغم أن نواياه فى 
هــذا االتــجــاه حسنة ويريد 

من خالل كلماته مخاطبة 
الــشــرائــح البسيطة، 
التى يضعها نصب 

عينيه.
األمــــــــر لـــــم يـــتـــوقـــف 

عند حـــدود الــهــرتــالت التى 
تناولتها السوشيال ميديا، لكنها 

امتدت إلى مساحات أخرى، هدفها 
الوقيعة بين الشعب والرئيس، والبرلمان 

والرئيس، ومــفــاده أن الحكومة رغــم عدم 
ــشــارع، سيتم  وجـــود أدنـــى شعبية لــهــا فــال
فرضها على البرلمان ومــا بين هــذا وذاك 
تاهت الحقائق التى كانت أهــم ما جــاء فى 

الخطاب.
 لــكــن الــنــوايــا السيئة للبعض، جعلتهم 
ــبــغــض  ــن مـــــوروثـــــات ال ــ يـــســـتـــحـــضـــرون م
والكراهية، ما يجعل الحقيقة تدهس وتظل 
حبيسة فى زنازين وخرائب الضمائر الميتة.

فالرئيس الذى جاء بأغلبية غير مسبوقة، 
لم يكن فى مخيلته إهانة الشعب، وأنــا هنا 
ال اقرأ الطالع، أو أعرف ما يدور فى عقله. 
فضال عن أننى ال أزعم أننى أعرف أو أعلم 
كيفية، تفكيره لكن الثقة المتبادلة بينه وبين 
المصريين. تجعلنى ال أميل ولو لحظة عابرة 
أنه ال يريد أن يتحدثوا أو يعارضوه فى إطار 

المصلحة الوطنية. 
هذه الثقة تفتقدها الحكومة، وال يوجد 
أدنـــى تــعــاطــف معها ألن الـــواقـــع يــكــذب، 
أقوالها، فهى ال يوجد لديها أدنى قدر من 
فهم المواءمات السياسية واالجتماعية، 
بــدايــة مــن قــانــون الخدمة المدنية الــذى 
أعدته كمذبحة للعاملين فى الدولة، تنفيذا 
لتعليمات وشــروط البنك الــدولــى، وليس 
نهاية باالنفالت الجنونى فى أسعار السلع 

والخدمات، مع االبقاء على الدخول كما 
هى، فأى تعاطف أو ثقة يمكن أن تحصل 
عليها الحكومة، ناهيك عــن أمــور أخــرى 
تتعلق بالروتين والعجز عن مواكبة خطوات 

القيادة السياسية المتسارعة.
األمــر الــذى يبدد الغضب لــدى الكثيرين 
هو الجانب األكثر إضاءة فى المشهد، رغم 
محاوالت طمسه وهى تلك االنجازات التى 
ال يمكن اغفالها، لما لها من تأثيرات على 

مستقبل األوضاع االقتصادية واالجتماعية.
ــى طــريــقــتــه الــتــى  بــطــريــقــة بــســيــطــة وعــل
اعــتــادهــا، أشـــار الرئيس فــى المؤتمر إلى 
ــازات والــمــشــروعــات الــتــى تم  حــجــم االنـــجـ
ــهــاء منها خـــالل عـــام ونــصــف الــعــام،  ــت االن
ــمــشــروعــات  ــخــطــط الــمــســتــقــبــلــيــة، وال وال
األخرى الجارى تنفيذها، حيث قال أنجزنا 
ـــ150 مــلــيــار جنيه  ــ مــشــروعــات كــهــربــاء ب
ــاء األزمـــة  ــه ومــحــدش كـــان يــتــصــور ان
فى سنة وفى نهاية 2017 سيكون 
انــتــاجــنــا مــن الــكــهــربــاء يــعــادل 
إنتاج مصر فى تاريخها.. 
وساعتها أقول للى عايز 
يــســتــثــمــر: اتــفــضــل 

الكهرباء موجودة.
ــة  ــي ــم ــن ــا ت ــنـ ــلـ ــمـ عـ
لحقول الغاز اللى وقفت 
بعد الثورة و اكتشفنا أكبر 
حقل غاز  فى البحر المتوسط، 
أنشأنا 133 »كــوبــرى« بتكلفة 50 
مليار جنيه فى جميع المحافظات فى 
20 شهراً فقط، أنشأنا مشروعات اسكان 
اجتماعى متكاملة وعالية الجودة بعشرات 

المليارات »بتاعة السجادة الحمرا«.
سيتم االنتهاء من مشروع شرق التفريعة 
خــالل سنتين وفــيــه 9 شــركــات تعمل اآلن 
هناك شغالين فى حفز 6 انفاق أسفل قناة 
الــســويــس بتكنولوجيا عــالــيــة والــلــى عايز 
يتفرج يروح يشوف االبــداع، انتهينا من بناء 
3 مطارات سعة كل منها 1.7 مليون راكب. 
ونستهدف 500 ألــف متر مكعب من تحلية 
الــمــيــاه يــومــيــا، وقــد نصل إلــى مليون متر 
مكعب فى السنة، خصصنا 200 مليار جنيه 
للشباب ومشاريعهم مع العلم إن أكبر 50 

شركة فى مصر قروضها 250 مليار جنيه.
فــى خــالل أقــل مــن عامين سيتم زراعــة 
ــدان، عـــارف  ــ ــصــف الــمــلــيــون فـ مــلــيــون ون
دول هيعملوا إيــه فى اإلنــتــاج، وفــى مجال 
االسكان لمحدودى الدخل، جار العمل بكل 
قــدم وســاق إلنــشــاء مليون وحــدة سكنية، 
وكذلك مدن دمياط واإلسماعيلية الجديدة 
والــمــثــلــث الــذهــبــى والــســاحــل الــشــمــالــى، 
ومــحــور قــنــاة السويس فــى النهاية، ربما 
كانت محاوالت اغفال هذه االنجازات بين 
البعض وراء انفعال الرئيس، لكننا ال نحبذ 

هذا االنفعال.

من األمراض املزمنة يخرج أسوأ ما فى الشخصية املصرية من موروثات بالية، مشحونة بالكراهية واملنافع الذاتية. 
ففى أحراش وغابات النفوس املوبوءة والقلوب املعطوبة، يتم طمس احلقيقة عمدا، بهدف أن يظل العبث عنوانا بارزا لكل ما يتعلق بتفاصيل 

حياتنا، بدون ضابط أو رابط يحكم األمور، أو يحدد مالمح األشياء املتداخلة، فتحول األمر وكأننا أمام لوحة سريالية عصية على الفهم. 
فليس هناك من لديه القدرة على مواجهة النظرة األحادية. القائمة باألساس على احلب والكراهية. دون استخدام العقل واملنطق فى 

التعامل مع األشياء.
أحتدث عن الفوضى التى تقودها جماعات وأفراد على مواقع التواصل االجتماعى، والتعليق على خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسى بشكل 

تعارضت فيه اآلراء وتباينت فى بعض األحيان بدون موضوعية، أو محاولة للنقد البناء الهادف الذى ينبه من املخاطر، ويكشف مواطن 
اخللل، بعيدا عن محاوالت التربص، واصطياد األخطاء الصغيرة. فبالرغم من الشعبية اجلارفة للرئيس، إال أن هذا ال مينع من توجيه النقد 
أو معارضة بعض السياسات، وال أظن أنه هو شخصيا يرفض املعارضة، بل يريد تعدد الرؤى الرامية للنهوض بالدولة واملشاركة فى البناء على 

أرضية وطنية.

عفًوا سيادة الرئيس.. ال ترجتل!

نشطاء 
الـ»فيس بوك« تداولوا 
عبارات الرئيس فى إطار

 مغاير لسياقها

ال يوجد لدى 
احلكومة أدنى قدر من فهم 

املواءمات السياسية والظروف 
االجتماعية
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