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رئيس مجلس اإلدارة
سيد سعيد
رئيس التحرير

محمد طرابيه

رئيس اجلهاز املركزى للتنظيم واإلدارة: 

وضع منظومة جديدة لتعيينات اخلريجني

46% من أصحاب املهن احلرة 
)اإلخوان( متهربون من الضرائب

أعضاء »الكرامة« يهتفون 
ضد اجليش فى مقر احلزب

أكــدت أحــدث إحصائية ملـأمورية ضرائب املهن احلــرة غير 
التجارية مبصلحة الضرائب أن 46% من أصحاب تلك املهن، 
ممن ينتمون جلماعة اإلخوان من األطباء واملحاسبني واملدرسني 
وغيرهم، لم يتقدموا بــاإلقــرارات الضريبية عن نشاطهم لعام 
2015 وأن بعض اإلعالميني املنتمني للجماعة ممن يعملون فى 

قناة اجلزيرة وغيرها لم يقدموا أية إقرارات ضريبية.
وفى هذا السياق قام 10 نواب مبجلس النواب بتقدمي بيان 
عاجل لفتح امللف الضريبى لعناصر اإلخـــوان ورجــال أعمال 
اجلماعة ومعرفة ما مت تسديده للضرائب عن نشاطهم خالل 

السنوات املاضية وخاصة خالل وجودهم فى حكم مصر.

كشفت بعض التسريبات عن أسرار التنسيق بني أعضاء من حملة 
حمدين صباحى الرئاسية وبعض الفنانني املناهضني لسياسة الدولة 
ومنهم محمد عطية وخالد أبوالنجا.. فى أعقاب تظاهرات فى »25« 
إبريل والهتاف ضد القوات املسلحة، هؤالء تواجدوا فى مقر حزب 
»الكرامة« الــذى أسسه حمدين صباحى وحينما منعهم األمــن من 
اخلروج للتظاهر بدون تصريح هتفوا ضد القوات املسلحة.. وخرج 
رئيس حــزب الكرامة محمد سامى ليعلن عن تصعيد األزمــة ضد 

النظام على املستوى الدولى.
األمر الذى قوبل بهجوم ضارى ضد رئيس حزب الكرامة وتزعمت 
تلك احلملة القيادية املحسوبة على التيار الناصرى فريدة الشوباشى.

وزير الزراعة يرفض استبعاد مستشاره اإلعالمى

قال املستشار محمد جميل رئيس اجلهاز املركزى 
للتنظيم واإلدارة إن خطته فى املرحلة املقبلة للجهاز 
تتضمن وضع قواعد جديدة ومنظومة حديثة لتعيني 
اخلريجني، وتطوير التشريعات اخلاصة باخلدمة 
املدنية، وإعــادة صياغتها بالشكل الذى يتوافق مع 
متطلبات العصر احلديث ومبادئ اإلدارة احلكومية 

الرشيدة.
وأضــاف جميل فى تصريحاته لـــ»صــوت املاليني« 
أنه سيتم إعــادة النظر فى الهياكل التنظيمية للجهاز 
اإلدارى للدولة، والعمل على تعيني هياكل تنظيمية 
ــدة تقضى عــلــى الــبــيــروقــراطــيــة وبـــطء تقدمي  جــدي
اخلدمات احلكومية وحتقق االستفادة من اإلمكانيات 

العلمية والعملية املتاحة.
وأشـــار رئيس اجلــهــاز إلــى أنــه اجتمع مــع بعض 
رؤساء جهاز التنظيم واإلدارة السابقني ومن بينهم 
الدكتور صفوت النحاس، وجيهان عبدالرحمن، 
ــيــني للقطاعات  بــحــضــور بــعــض الـــرؤســـاء احلــال

واإلدارات املركزية باجلهاز.
كما نوه خالل االجتماع إلی ضــرورة إعــادة النظر، 
بــهــدف تــبــادل اخلــبــرات ومناقشة عــدد مــن امللفات 
املــطــروحــة واملــشــروعــات املــقــتــرحــة وكـــل التحديات 
التى تواجه بيئة العمل اإلداري بالدولة.الفًتا إلی أن 
االجتماع ناقش أيًضا وضع منظومة حقيقية وجديدة 
للتعيينات، ترتكز إلی أبراز الكفاءات وحسن اختيارها. 
ووضعها فى مكانها الصحيح ومبــا يضمن حتقيق 

العدالة والقضاء على الوساطة واملحسوبية.
وأكـــد جميل أن هــنــاك إصـــــراًرا عــلــى ضـــرورة 
إدخال التكنولوجيا احلديثة إلی بيئة العمل اإلدارى 
وبالشكل الــذى يضمن بناء قواعد بيانات محدثة 
بصفة دوريـــة تضمن السالسة واملــرونــة فــى أداء 
اجلهاز اإلدارى للدولة وحتتوى على معلومات غاية 
فى الدقة تخدم بكل قــوة رؤيــة الــدولــة فى حتقيق 
اإلصــالح اإلدارى والقضاء على الفساد وحتسني 

اخلدمات املوجهة للجمهور.

ــر الـــزراعـــة الــدكــتــور عصام  أنــهــى وزيـ
فــايــد، أزمــتــه مــع الــنــواب الــذيــن هاجموا 
ــن بينهم الــنــائــب  ســيــاســات وزارتـــــه ومـ
الــوفــدى محمد عبده نائب مركز املحلة 
الــكــبــرى.. الـــذى طــالــب بــضــرورة حترك 
وزارة الزراعة إلنقاذ فالحى دائرته بعد 
فشلهم توريد القمح لصعوبة توصيله إلى 

»شون« التخزين.
ــدى محمد عــبــده طالب  ــوف الــنــائــب ال
ــرورة اســتــبــعــاد املــســتــشــار  ــضـ ــر بـ ــوزيـ الـ

ــوزارة عــيــد حــواشــى بعد  ــلـ اإلعـــالمـــى لـ
انــتــقــاده ملــا وصفه بسلوك الــنــواب جتاه 
الـــوزيـــر.. الــنــائــب تـــرك قــضــيــة تخزين 
القمح.. ودخل »عيد حواشى« مستشاًرا 
إعالمًيا لــلــوزيــر.. مطالبًا باستبعاده.. 
ــواء األزمـــة  ــر اســتــطــاع احــت ــوزي إال أن ال
وأجــرى مصاحلة مع النائب.. على أثر 
ــام الــوزيــر بتكليف مديرية  املــصــاحلــة ق
الزراعة بالغربية بإنهاء أزمة توريد القمح 

مشدداً على سرعة إنهاء اإلجراءات.
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ائتالف 
 »30/25«

يبتز 
احلكومة

نواب البرلمان بيضغطوا على الحكومة ومطالبهم غير قانونية!!
المهندس شريف إسماعيل رئيس الــوزراء غضب 
غــضــبــاً شــديــداً مــن عـــدد مــن الــنــواب بــعــد تــزايــد 
طلباتهم غير المشروعة.. وغير القانونية.. حالة 
ــاءت من  ــوزراء جـ ــ الــغــضــب الــتــى انــتــابــت رئــيــس الـ
ــاف »30/25« والــــذى يعد  ــت تـــجـــاوزات نـــواب ائ
االئتافات األكثر تشدداً فى معارضته للحكومة.. 
جاء ذلك بعد قيام النائب هيثم أبوالعز الحريرى 
بالضغط على رئيس الـــوزراء لتوجه وزيــر البترول 
من أجل السماح له بالحصول على كل مستحقاته 
المالية مــن مرتب كامل وأربـــاح كاملة مــن شركة 
ــه ال  ســيــدى كــريــر للبتروكيماويات بــالــرغــم مــن أن
يذهب للشركة ويغيب عنها وال يساهم فى العملية 

اإلنتاجية.
هيثم الحرير بالرغم من أنه غائب عن الشركة 
ــات.. وزيــر الــبــتــرول المهندس طــارق  ــ معظم األوق
الما من جانبه اضطر للتدخل لدى رئيس الشركة 
القابضة للبتروكيماويات.. وحلم جــداً!!.. كل هذا 
حدث من أجل حصول النائب هيثم الحريرى على 
مرتبه وأرباحه غير القانونية.. وإال يشهر بالوزارة 

والوزير ورئيس الوزراء تحت قبة البرلمان.
أيضًا تعرض المهندس شريف إسماعيل لتجاوز 

غير مقبول مــن النائب عبدالحميد كــمــال عضو 
مجلس الــنــواب الوحيد عــن حــزب التجمع والــذى 
يعتبر عضوًا فى ائتاف »30/25« بعد مطالبته 
بعدد من المطالب من وزير الصحة ووزير الزراعة 

وجميعها غير قانونية.
الضغوط الرهيبة التى تمارس على المهندس 
ــوزراء مــن قــبــل نــواب  ــ شــريــف إســمــاعــيــل رئــيــس الـ

المعارضة جعلته يلجأ للرئيس عبدالفتاح السيسى 
واشتكى له من سلوك بعض النواب وقــال: النواب 
بيضغطوا على الحكومة.. ومطالبهم غير قانونية.. 

وغير مشروعة.. أعمل إيه؟!
المهندس شريف إسماعيل استطاع التواصل مع 
نــواب ائتاف دعم مصر ونــواب مستقلين من أجل 

التصدى لنواب ائتاف »30/25«.

بدر يكلف األمني العام لإلدارة برئاسة جهاز القرية ملضاعفة راتبه.. ويوقف راتب موظفة »دار السالم«

وزير التنمية املحلية يرفع شعار »الكوسة« مع املقربني منه.. ويعاقب موظفة »احللبة«

حالة من التناقض الغريب تتصف بها تصرفات 
الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، فمنذ 
أن تولى منصب الوزير فى سبتمبر 2015 وهو يقدم 
على أفعال وتصرفات تثير الدهشة والغرابة ومن 

ــوان عام  بينها أنــه قــرر نقل موظفة »حــامــل« من دي
الــوزارة إلی أحد األحياء البعيدة لمجرد أنها طلبت 
منه الحصول على إجازة وضع، وأنه قام بنقل عدد 
»3« وكاء الوزارة باألمانة العامة اإلدارة المحلية إلی 

ما كتب الموظفين بجهاز القرية. 
فضًا عن أنــه نقل مدير عــام العاقات العامة 
من درجة وزير إلی درجة موظف بجهاز الصناعات 

الحرفية.
 ونقل مدير العاقات السابق إلــی مدير إدارة 
ــوزارة بــدرجــة وظيفية  ــالـ ــخــدمــات بـ الــشــكــاوى وال
ــدر شــعــار »الكوسة«  أقـــل، فــى الــوقــت ذاتـــه يــرفــع ب
والــمــجــامــات والــمــحــابــاة للمقربين مــنــه والــذيــن 

اصطحبهم معه للعمل بالوزارة.
ــاد عــلــى ذلـــك مــنــذ أن كـــان وزيــــًرا للتربية  واعــت
ــورة 25 يناير،  والتعليم فــى عهد مــبــارك وقــبــل ثـ
ومنهم اللواء أحمد عبدالمنعم األمين العام لإلدارة 

المحلية، ويتقاضى مقابل مادى 15 ألف جنيه.
 والـــذى قــرر الــوزيــر مــوخــًرا إســنــاد إليه منصب 

ــة بـــجـــوار مــنــصــبــه األول  ــري ــق رئــيــس جــهــاز ال
ليتضاعف راتبه إلــی 30 ألــف جنيه شهرًيا. 

ــوزارة  فــى شكل جعل موظفى وقــيــادات الـ
ــوزارة أن تأتى  ــ يتساءلون: هــل عقمت ال

بمسئول يــتــولــى منصب رئــيــس جهاز 
القرية بــداًل من ان يجمع شخص بين 

منصبين فى ازدواجية منبوذة. 
يأتى ذلك فى الوقت الذى قرر فيه 
الوزير معاقبة إحدى الموظفات بحى 

دار السام بمحافظة القاهرة. 
ــدعــوى أنـــه شــاهــدهــا »تنقى  ب
الحلبة« أثناء جولة كان يمر بها 
فى الحي، مما ترتب عليه إيقافها 

ــبــهــا لحين  ــف رات ــ عـــن الــعــمــل ووق
انتهاء التحقيقات التى قضت فيما بعد 

بإيقافها 3 أشهر.
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كتبت - سعاد محمود

قضية سيتم اإلعالن عنها.. قريًبا من رئيس الوزراء إلى رئيس الجمهورية: 

ــة لتفجير  تستعد الرقابة اإلداريـ
ــار الثقيل  ــعــي قــضــيــة فــســاد مـــن ال
القضية التى اكتملت أركانها أمام 
اللواء محمد عرفان - رئيس هيئة 

الــرقــابــة اإلداريـــــــة، ستهز 
األوســـــاط الــســيــاســيــة، 

وسيمتد صداها إلى 
عالم البيزنس.

ــات  ــ ــوم ــ ــل ــ ــع ــ ــم ــ ال
الـــمـــســـربـــة عــلــى 
نطاق ضيق، حول 
ــة تــشــيــر  ــيـ ــضـ ــقـ الـ

ــن  ــري إلـــى تــــورط وزي
ــف  ــكـــومـــة شــري فــــى حـ

إسماعيل فــى وقــائــع فساد 
متراكمة منذ توليهما منصبيهما فى 

حكومة إبراهيم محلب السابقة.
ــتــى التقطها  خــيــوط الــقــضــيــة ال
ضباط الرقابة، قادت إلى تفاصيل 
مثيرة، وأسماء من أباطرة البيزنس 
المعروفين فى أوساط الرأى العام، 

ولدى وسائل اإلعام.

عدد المتورطين وفق المعلومات 
ــفــســاد 4 مـــن رجـــال  فـــى وقـــائـــع ال
األعــمــال أحدهم يتربع على عرش 

البيزنس ولديه نفوذ سياسى كبير.
التفاصيل دفعت الجهاز 
ــى الســتــكــمــال  ــابـ ــرقـ الـ
الشكل القانونى فى 
تتبع خيوط القضية 
التى سيعلن عنها 
ــام القليلة  فــى األيـ
ــة، كــمــا  ــ ــادمـ ــ ــقـ ــ الـ
ــتــســجــيــات  أن ال
الصوتية للمتورطين 
فى وقائع الفساد التى 
تضمنتها القضية، كشفت 
الــنــقــاب عــن األســالــيــب الملتوية، 
فــى عمليات الــتــربــح عــلــى حساب 
المال العام. وأوضحت أيضًا كيف 
ــال األعــمــال  تــوغــل نــفــوذ بــعــض رجـ
فى دهاليز السلطة، وكيف إنساق 
رجال الحكومة لتنفيذ رغبات رجال 

األعمال.

تورط وزيرين و4 رجال أعمال فى قضية فساد كبرى
انفراد

 هدفها السيطرة على املجالس باملحافظات

 خطة »اخلاليا النائمة« الختراق انتخابات املحليات
فى سرية تــامــة.. يتم حاليًا عقد اجتماعات 
مكثفة داخل العديد من الجهات الرسمية واألمنية 
إلعــداد خطة للقضاء على جميع خايا اإلخوان 
ــوحــدات  الــنــائــمــة فــى مختلف الــمــحــافــظــات وال
ــعــداد إلجـــراء  المحلية قــبــل بـــدء عملية االســت

انتخابات المحليات مع نهاية هذا العام. 
ــد عــدة  ــم رصـ ــه ت وكــشــفــت تــقــاريــر خــاصــة أنـ
محاوالت إخوانية لخوض انتخابات المحليات من 
خال تحالفات مشبوهة تتم اآلن بهدف السيطرة 
على المجالس المحلية بعد فشلهم فى الفوز بأى 

مقعد فى مجلس النواب.
الــجــديــر بــالــذكــر أن تــم تنفيذ خطة محكمة 

لتطهير المحليات من خايا اإلخــوان بعد أن تم 
استبعاد أكثر من 240 عنصًرا إخوانًيا من المواقع 
القيادية بالوحدات المحلية على مــدار الشهور 

الماضية.
وتضمنت خطة الدكتور أحمد زكــى بــدر وزير 
اإلدارة المحلية االستعانة بعدد من الكشافين 
للتعرف على الخايا اإلخــوانــيــة النائمة داخــل 
الــوحــدات المحلية وهــم مــن قــدامــى العاملين 
بالمحليات والذين لديهم درايــة كافية بأساليب 
اإلخـــوان فى العمل والتخفى وعــدد منهم كانوا 
قيادات أمنية سابقة وتعاملوا مع الملف اإلخوانى 

داخل األجهزة األمنية.

حتت شعار »فرصة لتعظيم مدخراتك بالدوالر«

بنك مصر يرفع العائد على شهادة الثبات 
بالدوالر..العائد املثمر يصل إلی %5.25

 تفاصيل عمليات استهداف
25 قاضًيا يتولون الفصل فى 

القضايا املتهم فيها قيادات اإلخوان

أصـــدر بــنــك مــصــر الــوعــاء االدخـــــارى »شــهــادة 
الثبات.. العائد المثمر« وهى شهادة أسمية وتتمتع 
الشهادة بمعدل عائد ثابت طــوال مــدة االحتفاظ 
بالشهادة وال يتأثر بتذبذب أسعار السوق، وتبلغ 
نسبة العائد للشهادة لمدة ثــاث سنوات %4.25 
ــمــدة خــمــس ســنــوات 5.25% قــابــلــة للتجديد،  ول
ويصرف العائد كل 3 شهور ويصرف بنفس عملة 
الــشــهــاده، وتــبــدأ فــئــات الــشــهــادة مــن 100 دوالر 
أمريكى ومضاعفاتها وتصدر لألفراد الطبيعيين 

والشركات. 
ويتم اســتــرداد قيمة الشهادة أو جــزء منها وفًقا 
للحد األدنــى لفئة إصــدار الشهادة ومضاعفاتها 

ووفًقا لقواعد االسترداد الخاصة بالشهادة. 
كما يمكن االقتراض بالشهادة بما يوازى 90% من 

قيمة الشهادة.
ويتيح بنك مصر لجموع الشعب المصرى شراء 
الشهادة من أى فــرع من فــروع البنك والتى تصل 
إلــی أكثر مــن 500 فــرع والمنتشرة بجميع أنحاء 

الجمهورية.
هذا وتهدف الشهادة إلی دعم االقتصاد القومى 
مع حصول العماء على عائد مميز على مدخراتهم 
الدوالرية من خال هذه الفرصة لتعظيم مدخراتهم 

فى بلدهم مصر.

قررت أجهزة األمن المصرية تكثيف الحراسات األمنية 
على عدد من القضاة الذين يتولون نظر قضايا اإلرهــاب 
لقيادات وعناصر جماعة اإلخــوان بعد تلقيهم تهديدات 
ومنهم المستشار محمد ناجى شحاتة الذى يتصدر قائمة 
القضاة المستهدفين وبعد تقديم المتهمين فــى قضية 

الخايا النوعية طلب رد ضده لنظره جلسة 7 مايو المقبل.
وكشفت تحريات أجهزة األمن الوطنى – وفًقا لما نشره 
مركز المزماة للدرسات - أن التنظيم الــدولــى لجماعة 
اإلخـــوان اإلرهابية أصــدر تعليمات لعناصر داخــل مصر 
لــزيــادة عمليات التحريض ضــد قائمة تضم 25 قاضياً 
يتولون عمليات الفصل فى القضايا المتهم فيها عناصر 
جماعة اإلخــوان، وأن تتزامن التهديدات مع قرب النطق 

بالحكم فى هذه القضايا.
وأوضحت تحريات أجهزة األمن الوطنى أن خلية إخوانية 
تم إلقاء القبض على عناصرها مؤخراً كانت مكلفة بعملية 
رصد لتحركات وتنقات عدد من القضاة وجمع معلومات 
عنهم لتقديمها لعناصر اللجان النوعية اإلخوانية المكلفين 
بتنفيذ تهديدات قــيــادات التنظيم الــدولــى بالخارج، وتم 

ضبط أوراق تنظيمية مهمة بشأن هذه الخلية اإلخوانية.
ــواب مجلس النواب  وعلى صعيد آخــر، قــرر عــدد من ن
ومنهم أحــمــد حلمى الــشــريــف المحامى ورئــيــس الهيئة 
البرلمانية لحزب المؤتمر التقدم بتعديل تشريعى على 
قــانــون العقوبات واإلجــــراءات الجنائية يتضمن تشديد 
العقوبات فى جرائم استهداف القضاة ورجال النيابة لردع 

خايا اإلخوان عن تنفيذ مخططاتهم اإلرهابية.

سمية اخلشاب: ال للمايوه.. 
ونعم للمشاهد الساخنة

أكدت الفنانة سمية الخشاب، أنها ترفض الظهور فى األعمال الفنية 
بـ»المايوه« رغم أدائها لبعض األدوار الجريئة، قائلًة: »أعمل مشاهد جريئة 
آه بس ما ألبسش مايوه«، مبررًة ذلك: »ألبس مايوه يعنى أتعرى.. طيب 

وأتعرى ليه؟«.

بدر

السيسىشريف

سمية

شحاتة

ــة مــقــتــل الــشــاب اإليــطــالــى  ــ أزم
جوليو ريجينى كــانــت هــى عنوان 
الخافات التى طــرأت بين مصر 
وإيطاليا مــؤخــًرا، وبطبيعة الحال 
ــنــى االيــطــالــيــة  بــيــن بــيــن شــركــة اي
ووزارة الــبــتــرول بعد تــزايــد حجم 
الضغوط التى تعرضت لها الشركة 
ــة  ــي ــطــال مـــن قــبــل الــحــكــومــة االي
والـــبـــرلـــمـــان االيـــطـــالـــى ووســـائـــل 
االعام االيطالية بعد قيام حمات 
تشهير ضــد مــصــر هــنــاك، األمــر 
ــذى اســتــدعــى وزارة الــبــتــرول  ــ ال
المصرية للتدخل لدى المسئولين  
الكبار فى شركة اينى واستدعائهم 
إلــى مصر والتفاهم فيما بينهما، 
واستطاع طارق الما وزير البترول 
فك اللغز وإنهاء األزمــة بين مصر 
ــتــفــاوض مع  ــال ــام ب ــ ــا، وق ــي ــطــال وإي
الــشــركــة والــتــأكــيــد على أن مصر 
بها قضاء نزيه وأن األزمــة مفتعلة 
وأن هــنــاك مــن يـــروج للكثير من 
االدعـــاءات ضد مصر، وأن مصر 
مصممة على اتمام التعاقد للنهاية 

مــع شــركــة ايــنــى، الــمــا قــام بعقد 
لقاء مع شركة واالتفاق معها على 
ضرورة اللقاء مع رئيس الجمهورية 
عبدالفتاح السيسي، وهــو مــا تم 
واالتــفــاق على عــدم االستعانة بما 

ينشر ضد مصر فى الخارج.
السيسي مــن جانبه أعجب بما 
طــرحــه طـــارق الــمــا، وبــعــد انتهاء 
اللقاء زادات التكهنات بــأن وزيــر 
البترول سيتم تعيينه رئيًسا للوزراء 
أو مستشاًرا اقتصادًيا للرئيس بعد 

نجاحه فى إقناع شركة اينى بالبدء 
فــى اإلنــتــاج التجريبى عــام 201٨ 
وهو ما سيدر على مصر 150 مليار 
دوالر، واإلنتاج الفعلى سيدر على 
مصر 200 مليار دوالر عام 2020، 
وهو ما سيجعل مصر فى مصاف 
الدول التى تصدر الغاز وستجعلها 
ــغــاز العالمى  )نـــمـــًرا( فــى ســـوق ال

وتنافس كل من )قطر( و)إيران( 
طــارق الما أكــد للرئيس أنــه ال 
خــوف على مصر مــن زيـــادة سعر 
الدوالر خاصة أنه مع بداية اإلنتاج 
الفعلى من حقول الغاز المصرية 
الــمــتــواجــدة فــى الــمــيــاه اإلقليمية 
المصرية بــدايــة منذ عــام 201٨، 
ســتــكــون مــصــر فــارًســا اقتصاديا 
ــدوالر فــى حالة نقص  وسيجعل الـ
دائــم وممكن أن يصل إلــى سعر 4 

جنيهات 
كل هــذا جعل المهندس شريف 
إسماعيل رئيس الـــوزراء فى مهب 
الريح وجعله فى حالة تخوف دائم 

من اإلطاحة به.

بعد تدخله الناجح فى أزمة الشاب اإليطالى »ريجينى«

ترشيح وزير البترول خلالفة »إسماعيل« فى رئاسة احلكومة

املال



على
المكشوف

البد من وجود آليات 
واضحة للتواصل 

يتم من خاللها 
مترير الرسائل بني 

القيادة السياسية 
وبني الشعب

النظام احلالى يكرر نفس أخطاء األنظمة السابقة وهو ما سيؤدى إلى تزايد األزمات وتصاعدها

من املهم أن يكون هناك نقاش مجتمعى ألنه بالضرورة يصب فى مصلحة الدولة

بادئ ذى بدء أوضح وأؤكد على أننى فى هذا المقال لن أعود من جديد لقضية إعادة جزيرتى »تيران 
وصنافير« إلى المملكة العربية السعودية سواء من الناحية التاريخية أو الجغرافية ، رغم أن الموضوع 
ال يزال محل دراسة وبحث داخل مجلس النواب وأمام القضاء المصرى بعدما تقدم عدد من المحامين 

والسياسيين ببالغات للتأكيد على أن الجزيرتين مصريتان.
كما أود التأكيد على ثقتى التامة فى شخص الرئيس عبدالفتاح السيسى والقوات المسلحة وأنهما ال 

يمكن أن يبيعا أرضًا مصرية مهما كان المقابل أو اإلغراءات، وهذا الكالم ليس تملًقا أو نفاًقا ألحد ألننى 
وكما أكرر دائما ال أريد شيئًا من أى شخص أو جهة – مع كل االحترام للجميع -.

محمد طرابيه يكتب:

خطايا الرئيس واحلكومة فى إدارة األزمات

ولكننى سوف أتوقف أمام قضية خطيرة للغاية، 
ــزال أحـــد أخــطــاء األنــظــمــة احلاكمة  كــانــت وال تـ
واحلكومات فى مصر.. هذه القضية تتعلق بطريقة 

وأسلوب إدارة األزمة فى مصر.
ويؤسفنى القول إن النظام احلالى يكرر نفس 
ــزال يتعامل مع  أخــطــاء األنظمة السابقة.. وال ي
األزمات بطرق خاطئة ستؤدى بالضرورة إلى تزايد 
االزمات وتصاعدها وهو األمر الذى ظهرت بشائره 
من خالل املظاهرات التى مت تنظيمها فى العديد 

من املحافظات خالل األيام املاضية.
فى هذا السياق، توقفت أمام دراستني تتعلقان 
بهذه القضية اخلطيرة اخلــاصــة بأسلوب إدارة 
األزمات فى مصر حالياً من واقع ما حدث فى أزمة 

اجلزيرتني.
الدراسة األولى مصرية وعنوانها )بني الفجائية 
وتأخر رد الفعل: مشكالت األداء احلكومى املصرى 
فى ملف جزيرتى »تيران وصنافير« والتى أعدها 
الباحث أحمد عبدالعليم، والــتــى أكــد فيها على 
أن اإلدارة اجلّيدة لألزمات ترتبط بعدة محددات 
وفــق ثــالث مــراحــل، هــى: مرحلة االســتــعــداد قبل 
األزمـــة، ومرحلة االستجابة للحد مــن األضـــرار 
خالل األزمــة، وصــوال إلى التعامل مع ردود الفعل 
بعد األزمة؛ حيث إنه ال بد من وجود آليات واضحة 
للتواصل يتم من خاللها مترير الرسائل بني القيادة 
السياسية وبني اجلمهور، وأن يكون ذلك فى الوقت 
املناسب مــن أجــل أال تــكــون هــنــاك أزمـــة ثقة بني 

الطرفني. 
وكذلك يرتبط بــاإلدارة اجليدة لألزمة »التفاعل 
ــم«، وهـــو أن يــكــون هــنــاك تــفــاعــل وحــضــور  ــدائـ الـ
مستمر، ســواء ببيانات أو بتصريحات مــن أجل 
ــدفــق املــعــلــومــات املــغــلــوطــة، وانــتــشــار  مــواجــهــة ت
الشائعات بشكل يخّل بالقضية ويؤثر عليها سلًبا، 
حيث إن هذا التفاعل يضمن عدم خلق أى ُهوة بني 

املواطنني والسلطة القائمة.
وفيما يتعلق بعنصر )الفجائية( كشفت الدراسة 
أنه لم يتم عمل أى متهيد من قبل احلكومة املصرية 
لقضية نقل اجلزيرتني للسيادة السعودية، سواء 
من خــالل اجلهات الرسمية املعنية أو من خالل 
اإلعــالم احلكومى أو اخلــاص أو حتى الصحافة، 
خاصة أن االتفاق لم يحدث بشكل مفاجئ، ولكنه 
جاء تكليال جلهود طويلة استمرت خالل السنوات 
ــوزراء، وأنه  الست املاضية، بحسب بيان مجلس ال
شمل إحــدى عشرة جولة الجتماعات جلنة تعيني 

احلدود البحرية.
ــد أن يــكــون هــنــاك نقاش  ــان ال ب وبــالــتــالــى، كـ
مجتمعى هو بالضرورة يصُبّ فى صالح الدولة 
املصرية، خاصة أن مثل تلك القرارات املهمة ال يتم 

حسمها إال بعد دراستها بشكل جيد.
 ورمبا يكشف فجائية اإلعالن املصرى عن نقل 
اجلزيرتني للسيادة السعودية عن معضلة فى توقع 
ردود األفعال داخل الرأى العام املصرى، كان ُيكن 

تالفيها فى حالة التمهيد الشعبي ملثل هذا القرار.
ــدرك خطورة  ويـــرى البعض أن احلــكــومــة لــم تُـ
ــظــرف الــســيــاســى االســتــثــنــائــى، خــاصــًة خــالل  ال
السنوات الثالث األخيرة؛ حيث كان يجب أن يكون 
أحد األمور املهمة التى ُتدد اآللية الصحيحة التى 
يتم بها التعامل مع ملف اجلزيرتني، حيث استغل 
أعضاء جماعة اإلخوان املسلمني وبعض املتعاطفني 
معها مثل ذلــك األمــر من أجــل محاولة التشكيك 
فى السلطة القائمة، ومحاولة تقيق أية مكاسب 
سياسية لها، وهو ما تول مع الوقت إلى مطالبات 
بتظاهرات ودعاوى للتخوين، وهى كلها أمور سلبية 

كان من املمكن تفاديها.
كــذلــك فــإن هــنــاك جــانــًبــا ليس بــالــضــرورة من 
أعضاء جماعة اإلخـــوان املسلمني أو املتعاطفني 

معها، لكنه يضم معترضني على الطريقة التى مّتت 
بها إدارة ملف اجلزيرتني، وتاول جماعة اإلخوان 
املسلمني استغاللها من أجل الدفع بعدم شرعية 
النظام السياسى القائم، حيث تتعامل اجلماعة 
مبنطق التربُّص بعد أن لفظهم الشعب املصرى 

خارج السلطة.
وأشارت الدراسة إلى ما أسمته بـ)سوء التوقيت( 
وأكـــدت أن اإلعـــالُن عــن نقل اجلزيرتني للسيادة 
ــك ســلــمــان بن  ــل ــالل زيــــارة امل ــاء خـ الــســعــوديــة جـ
عبدالعزيز التى وصفت بأنها زيارة تاريخية ملصر، 
وهو األمر الذى أثار الكثير من اللغط حول القرار 

املصرى. 
كان يكن تأجيل حسم موضوع جزيرتى تيران 
وصنافير إلى وقت آخر يكون فيه املناخ السياسى 
أكثر استيعاًبا ملثل تلك األمــور املهمة واحليوية، 
ــك اللغط على  وكــذلــك مــن أجــل أال يــؤثــر مثل ذل
النجاح الكبير للزيارة ومكتسباتها املهمة للشعبني 
املــصــرى والــســعــودى، حيث إن قضية اجلزيرتني 
ليست قضية ملحة أو عاجلة، ولذا كان من األفضل 
تأجيلها إلى وقت آخر يكون املناخ فيه أفضل من 

الوقت الراهن.
ر رد الفعل( أكدت الدراسة أن  وتت عنوان )تأُخّ
تأخر رد الفعل احلكومى يرتبط مبرحلة االستجابة 
لألضرار خالل األزمة، واألضــرار هنا مقصود بها 
التعامل السريع مع رفض البعض لألمر، أو عدم 
قناعته بصحة املــوقــف الرسمى املــصــرى املعلن، 
حيث إن احلكومة قــد نشرت وثــائــق تؤكد صحة 
ــرار وقــوع  موقفها بــعــد فــتــرة مــن إعــالنــهــا عــن قـ

اجلزيرتني فى املياه اإلقليمية السعودية. 
وقد كان األولى أن يكون نشر مثل هذه الوثائق 
ه احلكومى  أو املستندات التى تثبت صحة التوُجّ
والرسمي إزاء األمــر متزامًنا مــع اإلعـــالن عن 
اتفاق ترسيم احلدود من أجل أال يخلق ُهوة يتم 
استغاللها بشكل سيئ ضــد الــوطــن أو رمــوزه، 
خاصًة فى ظل محاولة البعض استغالل مثل تلك 
األمــور من أجل توظيفها سياسًيّا ضد مصلحة 
الوطن، وكذلك كان من املهم استخدام اإلعالم 
من أجل تعريف املواطنني بذلك بشفافية تامة 

ومكاشفة كاملة.

أما اخلالصة التى انتهت إليها تلك الدراسة فهى 
أن هناك مشكالت فى األداء احلكومى املصرى فى 
إدارة قضية جزيرتى تيران وصنافير أسهمت فى 
توفير فرصة للتوظيف السياسى، ومحاولة البعض 
مترير معلومات مغلوطة ونشر شائعات، األمر الذى 
أسهم فى توسيع حالة من اجلدل فى الــرأى العام 
املصرى. فمثل تلك القضايا الشائكة كــان ينبغى 
ال  فيها االستعداد اجلّيد، والتعامل السريع والفَعّ
أثــنــاء حدوثها، ومواجهة أى ضــرر واقـــع، وصــوال 
إلى مرحلة مواجهة ردود األفعال، وكذلك مراعاة 

الظرف السياسى الراهن سواء داخلًيّا أو إقليمًيّا.
أمــا الــدراســة الثانية التى أشــرت إليها وتتعلق 
بنفس القضية فهى دراسة أمريكية صدرت مؤخًرا 
بــعــنــوان )الــســيــســى وغــيــاب احلــكــمــة السياسية( 
وصدرت عن معهد واشنطن.. هذه الدراسة بدأت 
بقول للفيلسوفة وأستاذة العلوم السياسية األملانية 
»حنة أرنــدت« فى إحــدى محاضراتها: »أن يتخذ 
السياسى قراًرا خاطئا فهذه مشكلة، لكن أال يعرف 

كيف يقدم قراره للناس فهذه كارثة«.
وأشارت الدراسة إلى أن هذه املقولة تنطبق على 
القرار األخير للرئيس السيسى ، والــذى أدى إلى 
تخلى مصر عن جزيرتى »تيران وصنافير« لصالح 
السعودية، وأشارت إلى أن الطريقة التى أُعِلن بها 
اخلبر وترتيبات زيارة ملك السعودية ملصر؛ خلفت 
غضبا شديدا لدى قطاعات واسعة من املصريني، 
كان باإلمكان تقليله؛ لو متت معاجلة األمر بكيفية 

أفضل من ذلك. 
ولقد أدت تلك القضية إلــى طــرح ســؤال مهم 
حول الكيفية التى يتعاطى بها الرئيس السيسى مع 

امللفات الكبرى للدولة املصرية.
ــدراســة: بــالــعــودة إلــى ظــروف انتشار  وقــالــت ال
اخلــبــر، فقد طالعتنا جــريــدة األهـــرام )اجلــريــدة 
ــى فى مصر( فى العاشر من أبريل  القومية األول
اجلـــارى بـ»مانشيت« يــقــول: »احلكومة تعلن: أن 
جزيرتي تيران وصنافير سعوديتان، واتفاق تعيني 

احلدود ينتظر تصديق مجلس النواب«.
هكذا دون سابق إنـــذار أو مقدمات يستيقظ 
املصريون؛ ليكتشفوا أن حكومة بالدهم تفاوضت 
مع السعودية، وأنهما اليوم يتوصالن التفاق شديد 

ــذى  ــادة ترسيم احلـــدود، وال احلساسية حــول إعـ
أســفــر عــن تسليم مــصــر اجلــزيــرتــني للسعودية، 
ولقد كان باإلمكان إشراك الشعب، واطالعه على 
مجريات الــتــفــاوض بكل أمــانــة وشفافية، وحتى 
ــة، أو ظنت أن هــنــاك مصلحة فى  إن رأت الــدول
منح اجلزيرتني للسعودية؛ كان بإمكانها أن تشرح 
األمور للمصريني وتهيئهم نفسيا، حتى تقلل من ردة 
فعلهم الغاضبة على هذا القرار، بل كان عليها أال 
تدبر األمر فى الغرف املغلقة، وأال تهمش الشعب 
ــأن هــذه الــبــالد ليست بـــالده، أو كأن  املــصــرى، وك
هــذا الشعب قــاصــر عــن اإلدراك، وأن احلكومة 
هى لوحدها األدرى بالصواب ومبا يصلح للبالد. 
والالفت للنظر أنــه حتى اآلن، مــازال »السيسى« 
يتعامل كرجل مخابرات يدير أموره بسرية، ويتكتم 
على كل خطواته، لكن ما يصلح للعمل املخابراتى ال 
يصلح للعمل السياسى، فالشفافية وإشراك الناس 
فى األزمات جزء ال يتجزأ من مهام منصبه اجلديد 

كرئيس لكل املصريني.
وتــت عنوان »مفاوضات أم صفقة؟« كشف 
التقرير األمريكى أن زيارة امللك السعودى ملصر 
لــو اقتصرت فقط على املباحثات حــول توقيع 
اتفاقية إعادة ترسيم احلدود البحرية، وما تالها 
مــن تــنــازل مصر للسعودية عــن جزيرتى تيران 
وصنافير؛ لكان األمر أهون على الكثيرين. لكن 
ما حــدث أن الــزيــارة جمعت - بــدون مبرر- بني 
توقيع اتفاقية ترسيم احلدود وبني االستثمارات 
السعودية فى مصر، ليبدَو املشهد للجميع، وكأن 
مصر تتنازل عن اجلزيرتني فى مقابل استثمار 
سعودى يصل إلى ستة عشر مليار دوالر، حيث 
ــر، وكـــأن »الــســيــســى« بـــاع اجلــزيــرتــني  ــ بـــدا األم
للسعودية مقابل هــذا املبلغ!! وهــو األمــر الذى 

اعتبره املصريون إهانة بالغة.
وهــكــذا يتضح لــنــا اســتــمــرار غــيــاب احلكمة 
السياسية ملــرة أخــرى، فلو أن الرئيس استشار 
أصحاب اخلبرة السياسية، لنبهوه إلى أن ربط 
التنازل عن األرض بضخ املــال السعودى سيثير 
حساسية املصريني، مما كان سيجنبه مثل هذه 
التعليقات الــســاخــرة على صفحات التواصل 

االجتماعى.
واختتم التقرير األمريكى بالتأكيد على أن 
كــل تلك الــعــوامــل تــضــافــرت لتدفع املعارضني 
للسيسى بشكل عام والغاضبني للكرامة املصرية 
بشكل خــاص؛ للنزول مــرة أخــرى للشارع، وهو 
مــا حـــدث يـــوم اجلــمــعــة املــاضــى حــني انتشرت 
دعــوات للمشاركة فى مظاهرات عرفت باسم 
»جمعة األرض« فى سابقة تعد األولى منذ تولى 
»السيسى« مقاليد احلكم فى مصر. ومــن ثم، 
فــاإلدارة املخابراتية -ال السياسية- مللف تسليم 
اجلــزيــرتــني للسعودية؛ هــى املسئول األول عن 
انفجار الــشــارع املــصــرى، وهــذا النهج بالطبع، 
يثل خطراً على »السيسى« نفسه قبل أن يثل 

خطرا على النظام ككل.
ــواجــب على  وفـــى الــنــهــايــة أقــــول.. إنـــه مــن ال
السلطة واحلكومة أن يتعلموا من األخطاء التى 
حــدثــت خــالل الفترة املــاضــيــة، وأن يــدركــوا أن 
الشعب البد أن يكون له دور فى صنع القرارات 
اخلطيرة ال أن يتم التعامل معه على أنــه مثل 
)األطـــرش فى الــزفــة( ألن مثل هــذه السياسات 
ستؤدى مع تكرارها إلى احتقان شعبى، وسوف 
ينح الفرصة على طبق مــن ذهــب للجماعات 
والـــتـــيـــارات املــتــطــرفــة ملــحــاولــة الــتــشــكــيــك فى 
مصداقية وشــرعــيــة السلطة القائمة وهــو ما 
سيؤدى حتميا إلى إثارة الفنت والقالقل التى نحن 
فى أمس احلاجة لالبتعاد عنها حتى ال تؤدى إلى 

مزيد من االنقسامات والصراعات فى مصر.

على الرئيس إدراك أن 
الشفافية وإشراك الناس 
فى األزمات جزء ال يتجزأ 
من مهام منصبه كرئيس 

لكل املصريني

تكرار نفس األخطاء 
سيؤدى إلى احتقان شعبى 
وسوف مينح الفرصة على 
طبق من ذهب للجماعات 

والتيارات املتطرفة ملحاولة 
التشكيك فى مصداقية 

وشرعية السلطة

السلطة واحلكومة 
عليهم إدراك أن الشعب 
البد أن يكون له دور فى 
صنع القرارات ال أن يتم 

التعامل معه على أنه مثل 
)األطرش فى الزفة(
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من الضرورى أن يكون هناك تفاعل 
وحضور مستمر سواء ببيانات أو 

بتصريحات من أجل مواجهة تدفق 
املعلومات املغلوطة وانتشار الشائعات

هناك مشكالت فى األداء احلكومى 
تسهم فى توفير فرصة للتوظيف 
السياسى ومحاولة البعض مترير 

معلومات مغلوطة ونشر شائعات

قيام السلطة مبصارحة 
املواطنني وتهيئتهم نفسيا 

يقلل من ردة فعلهم الغاضبة 
جتاه بعض القرارات

السيسى
إسماعيل



الشارع
السياسى

 لديه عالقات
 قوية جدا مع

»توم دونيلون« 
مستشار أوباما لألمن 

القومى سابقا منذ 
أكتر من عشرة أعوام

 إنه اللواء )قاسم سليمانى( قائد فيلق 
القدس التابع للحرس الثورى اإليراني، 
ــى إيــــران بعد  ــر أهــمــيــة ف ــث ــرجــل األك ال
المرشد األعلى للثورة اإليرانية )على 
خامنئى(، بل إنه األكثر تأثيراً من الرئيس 

اإليراني. 
_ قاسم سليمانى جــاء إلــى مصر فى 
أواخـــر ديــســمــبــر،٢٠١٢ فــى زيـــارة سرية 
لمدة يومين بدعوة من اإلرهابى خيرت 
الــشــاطــر والــمــعــزول الــخــائــن الــخــائــب 
الــجــاســوس محمد مــرســى بــالــرغــم من 
اعــتــراض كل األجــهــزة األمنية المصرية 
وقتها وأقــام »سليمانى« فى احــد فنادق 
مصر الــجــديــدة مــن اجــل تشكيل حرس 
ثــورى اخــوانــى يضاهى الــحــرس الثورى 
اإليــرانــى وحضر اللقاء عصام الحداد 
مساعد مرسى المعزول، ومحمود حسين 
ــوان، ومحمود  ــ أمــيــن عـــام جــمــاعــة االخـ
غــــزالن عــضــو مــكــتــب اإلرشـــــــاد، وكـــان 
المقصود هــو تشكيل جــهــاز مخابرات 
جديد تسيطر عليه االخـــوان بعيًدا عن 
ــن األجـــهـــزة الــســيــاديــة الــمــصــريــة،  أعــي
ــى معه  سليمانى لــم يـــأِت بــمــفــرده بــل أت
وفــد رفــيــع المستوى مــن كــبــار مسئولى 
الــمــخــابــرات اإليـــرانـــيـــة، بــعــد أن اشــاع 
ــن الــســيــاديــة  ــ اإلخـــــوان أن أجـــهـــزة األم
ترفض الموافقة على الكشف عن طريقة 
وأســلــوب مراقبة جماعة االخـــوان اثناء 

... إنه أخطر رجل فى الشرق األوسط، ويطلق عليه 
لقب »مستر إكس الشرق األوسط« ويطلق عليه أيضًا 

)عين القط(، ويوصف بأنه الشخص الوحيد الذى 
من الممكن أن يتسبب فى حرب عالمية ثالثة، يهدد 

العواصم العربية ويقول: »قريبا سنأتى إليكم 
بعد أن سيطرنا على )٤( عواصم عربية ».... 

ويطلق األمريكان عليه لقب )حاچى(.... 
إذن من هذا الرجل؟ 

... مهال، انه ليس ابو بكر البغدادى 
زعيم تنظيم داعش اإلرهابى، وال 

ايمن الظواهرى زعيم تنظيم 
القاعدة اإلرهابى. 

ــام  ــظـ ــم نـ ــ ــك حــ
مــبــارك، والمؤكد 

أن هــذه الــزيــارة كانت 
مـــن ضــمــن أســـبـــاب إبــعــاد 

ــواء احــمــد جــمــال الــديــن من  ــل ال
منصبه كــوزيــر للداخلية وقــتــهــا، بعد 
ــارة وقــيــامــه بإبالغ  ــزي اعــتــراضــه على ال
مــرســى شخصياً اعــتــراضــه على وجــود 
سليمانى على االراضــى المصرية، وفى 
الوقت ذاته كانت السلطات اإليرانية قد 
رحبت بالزيارة وبطلب مرسى والشاطر 

وفضلت اغتنام الفرصة لممارسة دور فى 
مصر على غــرار دورهــا فى )٤( عواصم 
ــى الـــعـــراق وســـوريـــا والــيــمــن  عــربــيــة وهـ
ولبنان، ومن اجل استكمال الدور الخفى 

الــــــذى لــعــبــتــه 
خــالل احــداث ٢٥ 
يناير ٢٠١١. إلحداث 
فــوضــى بالبلدان العربية 
تــســتــفــيــد مــنــهــا إيـــــران لتحقق 
أطماعها فى المنطقة بالتعاون مع قطر 
وتركيا لحساب »البيج بوص األمريكى«.  

_ الــغــريــب ان قــاســم سليمانى على 
عــكــس مــا يــظــن الــبــعــض مــن انـــه يــعــادى 
األمــريــكــان ويتوعد اإلسرائيليين ويعد 
اليهود بالحرق لكنه فى الحقيقة لديه 

عــالقــات قــويــة جـــداً مــع )تـــوم دونيلون( 
مستشار اوباما لألمن القومى سابقا منذ 
اكتر من عشرة أعــوام ولعبة المصالح 
تتصالح بين )سليمانى ايران( و)دونيلون 
امريكا( وال عزاء للمبادئ التى يصعدون 

بها رؤوسنا بها ليال ونهارا. 
_ ســلــيــمــانــى الــمــســئــول عـــن تــطــويــر 
وتسليح حزب الله فى لبنان. والمسئول 
ــرارات حــركــة حــمــاس وتــدريــب  ــ ــ عـــن ق
وتمويل عناصرها والفصائل التابعة لها، 
وهو الشخصية المؤثرة على الميليشيات 
الشيعية فــى الـــعـــراق، والــحــوثــيــون فى 
اليمن، وأيضًا يرفع شعار »فيلق القدس 
هدفه القضاء على أعــداء إيــران وتعزيز 
نفوذ وتأثير إيران فى الشرق األوسط بل 
وإعــادة تشكيل خريطة الشرق األوســط 
لما يالئم المصالح اإليرانية عن طريق 
ــخــدام الــقــوة الــعــســكــريــة واغــتــيــال  اســت
المنافسين وتسليح المعارضين وتدريب 

عناصر تابعة لنا«.  
_ سليمانى هو والثعبان شــىء واحــد، 
هما متشابهان فى السم المدمر، حمى 
الله مصر من هذا السم القاتل، وندعو 
الله أن يحفظ مصر من )قاسم سليمانى( 
واتباعه وأعوانه، آسف.. حمى الله مصر 
من )سم سليمانى(، ويا رب احمى بلدنا 
مصر مــن )ســم سليمانى(، ادعـــو معى 

وقولوا: يا رب!!

يطلق عليه لقب »مستر إكس الشرق األوسط«

بالل الدوى

قاسم سليمانى.. قائد الحرس الثورى اإليرانى الذى تحالف مع اإلخوان لتشكيل شرطة وجيش مواٍز 

اإلخوان أنفقوا 10 ماليين دوالر لتحريض البرلمان األوروبى ضد مصر
أكــد أحــمــد سعيد عضو مجلس 
الــنــواب ورئــيــس اللجنة البرلمانية 
ــمــان األوروبـــــى  ــرل ــب ــى زارت ال ــت ال
ــشــاب  لــمــنــاقــشــة قــضــيــة مــقــتــل ال
ــى والـــتـــصـــدى  ــن ــجــي اإليـــطـــالـــى ري
لمحاوالت التصعيد مــن البرلمان 
ــى ضــد مــصــر أن جماعة  ــ ــ األوروب
ــاون  ــع ــت ــال ــة وب ــيـ ــابـ ــوان اإلرهـ ــ ــ اإلخـ
ــدول وخــاصــة  ــ ــراء بــعــض ال مــع ســف
تركيا ساهموا فى حملة التصعيد 
ــدار  ــد مــصــر وإصـــ األوروبــــيــــة ضـ

بــيــان الــبــرلــمــان األوروبـــــى الملىء 
بالمغالطات واألكاذيب.

وقـــال سعيد إن قــيــادات جماعة 
ــوان اإلرهــابــيــة كــلــفــوا عمرو  ــ اإلخـ
ــر اإلخـــوانـــى الــســابــق  ــوزيـ دراج الـ
والهارب خــارج مصر لعقد لقاء مع 
مجموعة العمل الخاصة بالشرق 
األوســــــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا فى 
البرلمان األوروبــي، وتحديد أفضل 
السيناريوهات للتصعيد ضد مصر 

ومنها التلويح بفرض عقوبات.

وذكر سعيد أن عمليات التحريض 
ضــد مصر وصلت إلــى درجــة قيام 
وزير آخر هارب من حلفاء اإلخوان 
ــور مــحــســوب الــقــيــادى  ــت ــدك ــو ال وهـ
بحزب الوسط اإلخــوانــى باإلعالن 
ــعــداده لــتــولــى رفـــع قضية  عــن اســت
ــى  ــطــال ــرة الــبــاحــث اإلي ــ بـــاســـم أسـ
ــة  ــيـ ــم أوروبـ ــام مــحــاك ــ ريــجــيــنــى أمـ
لمقاضاة وزيــر الداخلية المصرى 
ومــحــاكــمــتــه، وهـــو تــصــرف يكشف 

مدى خيانة هذه الجماعة لمصر.

ــلــجــنــة  ــــس ال ــي ــ وأشــــــــار رئ
البرلمانية إلــى أن جماعة 
ــوان قــامــت بــإنــفــاق ما  ــ اإلخـ
يزيد على ١٠ ماليين دوالر 
ــة فـــى بعض  ــي كــحــمــلــة إعــالن
الصحف اإليطالية ضد مصر، 
وقــامــوا بــإرســال تلك الصحف 

ألعــضــاء بــالــبــرلــمــان األوروبــــى 
ــادة عمليات  ــ لــلــمــســاهــمــة فـــى زيـ

التحريض العدائى ومحاولة إلحاق 
الضرر بمصر وشعبها.

شفرة ودائع اإلخوان ببنوك الخارج بحوزة محمود عزت نائب المرشد الهارب
قرر نائب مرشد اإلخوان الهارب محمود 
عزت توجيه ضربة إلى الجبهة المعارضة 
له والتى يقودها محمد كمال عضو مكتب 
ــى الــهــارب  ــر اإلخــوان ــوزي ــاد ومــعــه ال اإلرشــ
عمرو دراج بإصدار قرار بإحالتهم للتحقيق 
أمــام اللجنة اإلداريـــة الجديدة التى أسند 
رئاستها إلى الذراع اليمنى له وهو القيادى 
اإلخـــوانـــى محمد عــبــدالــرحــمــن المرسى 

وتضم ١٠ شخصيات إخوانية.
ــوان بــال عنف  وكــشــف تقرير لحركة إخـ
أن نائب المرشد الهارب قرر أيضاً تحويل 
٢٤٠ قــيــاديــا إخــوانــيــا للتحقيق وحــل ١٤ 
ــا مــن الموالين لجبهة محمد  مكتبا إداريـ
كمال متوعًدا هــؤالء بالتصفية الجسدية 
فى حال عدم االلتزام بالقرارات الصادرة 
منه وتقديم البيعة له وتسليم األمــوال التى 
فى حوزتهم للقيادي محمد عبدالرحمن 

المرسى.

وأكدت الحركة أن نائب المرشد الهارب 
محمود عزت أصدر قراراً بفصل الصحفية 
اإلخــوانــيــة الــهــاربــة مــن مصر هبة زكريا 
والــمــقــيــمــة فــى تــركــيــا مــن مجلس شــورى 
الــجــمــاعــة بــعــد صـــدور قـــرار مــن الجبهة 
األخرى بعضويتها بمجلس شورى اإلخوان 
خاصة بعد أن شنت هجوًما إعالمًيا على 
محمود عزت وأعضاء جبهته مما عرضها 
العتداء جسدى من بعض الموالين لنائب 

المرشد الهارب.
وأشــارت إلى أن قوة محمود عزت ترجع 
إلى أنه الوحيد الذى يملك شفرة فك عدد 
من الودائع المالية لجماعة اإلخوان ببعض 
بنوك الــخــارج، وأن هــذه لجماعة اإلخــوان 
ببعض بــنــوك الــخــارج، وأن هــذه الشفرة 
السرية حصل عليها مــن خيرت الشاطر 
قبل ٤8 ساعة من عزل الرئيس اإلخوانى 

محمد مرسى فى 3 يوليو ٢٠١3.

حصل عليها من خيرت الشاطر قبل 48 ساعة من عزل مرسى

جاء إلى مصر فى أواخر 
ديسمبر 2012 فى 
زيارة سرية ملدة يومني 
بدعوة من اإلرهابى 
خيرت الشاطر
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الشاطر
عزت

تورط 64 قياديًا 
بالتنظيم الدولى لإلخوان 

فى »وثائق بنما«

قاموا بتأسيس شركات »أوف شور« تعمل 
فى مجال الدعاية واإلعالم وامتالك 

بواخر جتارية وشركات عقارية

ــوان بــال عنف  أكـــدت حــركــة إخـ
ــى لجماعة  ــدولـ أن الــتــنــظــيــم الـ
اإلخوان اإلرهابية مارس ضغوطاً 
قوية خالل األيــام الماضية عقب 
الــكــشــف عــن وثــائــق بــنــمــا لعدم 
الكشف عن أسماء قيادات كبيرة 
مــن التنظيم الــدولــى مــتــورط فى 
عمليات إنــشــاء شــركــات وتهريب 
ــرب مــن  ــهـ ــتـ أمـــــــوال وأيــــضــــاً الـ

الضرائب.
ــت الــحــركــة فــى بــيــان لها  ــال وق
إن هـــذه الــضــغــوط مــن التنظيم 
ــاءت بــعــد ورود اســم  الـــدولـــى جــ
الرئيس التونسى السابق منصف 
المرزوقى حليف اإلخوان وقيامه 
بتأسيس شركة تمويالت عقارية 
وتــحــويــل مبلغ 36 مــلــيــون دوالر 
من مؤسسة قطرية وأن أعضاء 
ــاء مع  ــركـ ــن إخـــــوان تـــونـــس شـ مـ

المرزوقى.
وذكــرت حركة إخــوان بال عنف 
ــن 6٤ قــيــاديــاً  أن هــنــاك أكــثــر م
ــن أعــضــاء  ــاً مــنــهــم ٢6 م ــي إخــوان
ــى من  ــاق ــب الــتــنــظــيــم الـــدولـــى وال
ــوان واتــحــاد  مجلس شـــورى اإلخــ
ــمــاء الــمــســلــمــيــن ومــنــظــمــات  عــل
إخوانية فى أوروبــا متورطون فى 
تــأســيــس شـــركـــات »أوف شـــور« 
تعمل فى مجال الدعاية واإلعالم 
وامتالك بواخر تجارية وشركات 
عقارية. وأشــارت الحركة إلى أن 
جماعة اإلخوان وتنظيمها الدولى 
اعتمدت على تأسيس هذا النوع 
من شركات أوفشور فى جزر بنما 
لتمويل األنشطة السرية التى تقوم 
بها، والتهرب مــن أيــة مالحقات 
ــل  ــحــوي أمـــنـــيـــة أو قــضــائــيــة وت
المساعدات والمنح الخارجية لها 

إلى تأسيس هذه الشركات.

قاسم



مجموعة املوت عددها )60( عنصًرا يتعاون مع عناصر منتمية لكتائب القسام يحملون بطاقات رقم قومى مصرية منذ فترة حكم مرسى

اليمن حتبط محاولة 
تهريب »49« ألف 

قطعة سالح تركى 
وصواريخ ومتفجرات 

rdx وc 4 إلى اجلماعات 
اإلرهابية فى سيناء

الشارع
السياسى

على ما يبدو أن فشل مخططات اجلماعة 
ــن وإشــاعــة  ــواطــن اإلرهـــابـــيـــة فـــى تـــرويـــع امل
الفوضى ونشر العنف، جعلهم يتجهون إلى 
مخططات اشمل وأعــم من تلك التى قاموا 
بها فاجتهوا إلــى الــدعــوة حلمل السالح من 
اجــل قــتــال اجلــيــش والــشــرطــة، والعمل على 
اهتزاز اجليش وإسقاط الشرطة وهو ما لم 
يحدث، وحينما فشلت تلك املحاوالت أيًضا 
لــم يعد لديهم إال التحريض ضــد الرئيس 
عبدالفتاح السيسى شخصيًا، على اعتبار 
انه عدوهم األول، وأنه الوحيد من بن رؤساء 
مصر السابقن الذى فضل املواجهة مع تلك 
اجلماعة املــارقــة املسماة بجماعة اإلخــوان 

املسلمن. 
حــدد اإلخـــوان وأنــصــارهــم ومــن ميشى فى 
ركابهم من جماعات التكفير _ هدفهم وهو 
»السيسى« الرجل الذى عرض حياته للخطر 
وأعــلــن عــن مواجهة تلك اجلــمــاعــات، ولهذا 
اتخذ اإلخــوان من التخطيط إلسقاط مصر 
والسيسى طوقاً لألمان لهم ولتنظيمهم املمتد 
فى أكتر من ٧٠ دولة، ويتم تنفيذ املخطط )٤( 
مجموعات رئيسية لتحقيق هدف واحد وهو: 
التخلص من السيسي، وليس الثورة عليه أو 
العمل على إخراج الناس من بيوتهم للتظاهر 

ضده، وهذه املجموعات هى: 
١_ »مجموعة املوت«: وهى تلك املجموعات 
املــوجــودة بالداخل واملــدربــة تدريًبا عسكرًيا 
جيًدا والقادرة على القيام بعمليات إرهابية 
فــى الــقــاهــرة ويــبــلــغ عــددهــم )٦٠( عنصرا 
إخــوانــيــا إرهــابــيــا ورغـــم جناحها فــى القيام 
بعدد من التفجيرات اإلرهابية إال أنها لم تؤت 
ثمارها سواء بتفجير وزارة الداخلية أو وزارة 
اخلارجية نتيجة عملية التأمن األمنى املحكم 
عن طريق إقامة كتل خرسانية أمام الوزارتن 
ــذا قامت  ــه ــى الـــعـــراق(، ول )مــثــلــمــا حـــدث ف
مجموعات املوت بتغيير استراتيجيتها والعمل 
على استهداف السيسى والتخطيط الغتياله 
عــن طــريــق الــتــعــاون مــن عــنــاصــر حمساوية 
حتديًدا من املنتمن لكتائب عز الدين القسام 
وهم من الذين حصلوا على اجلنسية املصرية 
خالل فترة حكم محمد مرسى دون احلصول 
على املوافقات األمنية بل ودون عرض األمر 
على أجــهــزة األمــن _ ١٣ ألــف حصلوا على 
اجلنسية املصرية منهم فلسطينيون وسوريون 
يبلغ عـــدد املنتمن لكتائب الــقــســام ٢٥٠٠ 
فــرد _ وهــم الذين مت ضمهم حلــزب احلرية 
والعدالة وحملوا كارنيهات احلــزب فى نفس 
يــوم حصولهم على بطاقات الــرقــم القومى 
املصرية، والعمل على تسكينهم فى مناطق 
ــرور وإمبابة  ــدك شعبية فــى كــل مــن بـــوالق ال
ــزة وعـــن شــمــس واملــطــريــة  مبــحــافــظــة اجلــي
مبحافظة القاهرة ومع تزايد أحــداث العنف 
مؤخًرا مت التوصل إلــى صــدور تعليمات لهم 
بـــضـــرورة االقـــتـــراب مــن احلــشــد والــتــواجــد 

املستمر لهذه العناصر مبنطقة مدينة نصر. 
٢ _ »مجموعة خليج البردة«: وهى املتواجدة 
شرق مدينة درنــة الليبية والتى حتولت على 
يــد عضو تنظيم القاعدة )سفيان بــن قمو( 

الى إمارة درنة وتعتبر مجموعة خليج البردة 
تابعة ألمـــره بــن قمو وتــضــم )٢٠٠( عنصر 
إرهابى وتقع على بعد ٦٠ كيلو من محافظة 
مــطــروح، وتنتمى معظم هــذه العناصر إلى 
ســوريــا وتــونــس ومــالــى وليبيا ويــتــم متويلهم 
مــن الشيخ على الــصــالبــى املقيم فــى قطر 
إقامة دائمة، ويعتبر معسكر خليج البردة من 
أهم املعسكرات التدريبية املوجودة فى ليبيا 
ــراق احلـــدود املصرية  والــتــى تستهدف اخــت
والعمل على اســتــخــدام الــســيــارات املفخخة 
ووضعها فى أماكن حيوية منها مناطق أمام 
ــارات الــهــامــة واملنظمات  ــســف الـــــوزارات وال
الدولية والعربية، والتدريب على زرع القنابل 
ــرايــات الــســوداء ومن  وهــم الــذيــن يرفعون ال

املنتمن لتنظم القاعدة. 
_ وأيضاً فقد حتول هدف هذه املجموعات 
من القيام بعمليات إرهابية على حدود مصر 

إلى توسيع نطاق أهدافها. 
٣_ »مجموعة وادى العن«: وهى مجموعات 
متفرقة من العناصر التكفيرية املتواجدة فى 
شمال سيناء واتــخــذت مــن منطقة الطويلة 
واملقاطعة مقرا لها أثناء تولى مرسى الرئاسة 
ــد بـــدأ الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة للجيش  وعــن
فــى شــمــال سيناء انتقلوا إليها فــى منطقة 
وســط سيناء وهــى املنطقة القريبة »جبل 
ــالل«، وتعتبر كــافــة العناصر املــوجــودة  احلــ
بـ)وادى العن( من العناصر التكفيرية املوالية 
لتنظيم التوحيد واجلهاد وأنصار بيت املقدس 
ومجموعات جلجالت بغزة وأيــضــًا املوالية 
ــالم الـــذى يــقــوده ممــتــاز دغمش  جليش اإلسـ
املــعــروف بــوالئــه للقاعدة واســتــخــدام شعار 

القاعدة وهــو )جئناكم بــالــذبــح(، وهــو شعار 
تنظيم داعش اآلن.

وتــأتــى خــطــورة مجموعة وادى الــعــن من 
امتالكهم لتفاصيل دقيقة مبواقع عسكرية 
وأماكن متركز القوات بسيناء كانوا قد حصلوا 
عليها من مرسى شخصياً حينما قامت قيادة 
اجليش بعرض عليه تفاصيل العملية نسر 
١ ونسر ٢ والتى أعقبت قيام مرسى بإرسال 
كل من مساعده عماد عبد الغفور وياسر على 
والشيخ مجدى سالم للتفاوض معهم وإبالغهم 

بعمليات اجليش. 
_ خــطــورة مجموعة وادى العن تأتى من 
ــا وقــيــامــهــا بــالــوعــد باغتيال  تــصــاعــد دورهــ
شخصيات كبرى بل وتبرير ذلــك بالقول أن 
هــدفــنــا حتــريــر مــصــر وهـــى اخلــطــوة األولـــى 

لتحرير القدس. 
ــرة مــــيــــدى«: وهـــى  ــ ــزي ٤_ »مـــجـــمـــوعـــة جــ
مجموعات إخوانية تسيطر على جزيرة ميدى 
وأرخــبــيــل حنيش فــى البحر األحــمــر بالقرب 
ــهــرت بتسهيل  مـــن غـــرب الــيــمــن والـــتـــى اشــت
عمليات تخزين السالح الذى يتم تهريبه سواء 
الستخدامها ألغــراض سياسية فى اليمن او 
استخدامها للتجارة عن طريق تهريبها إلى دول 
معينة باستخدام قوارب صغيرة، وتعتبر جزيرة 

ميدى مخزن للسالح اإليرانى والتركى أيضاً. 
_ مكمن خطورة السالح املخزن فى جزيرة 
مــيــدى يــأتــى مــن حتكم العناصر اإلخــوانــيــة 
فى اجلزيرة ونشاط تهريب السالح التركى 
إلــى بعض اجلماعات اإلرهابية التى تنشط 
ــم مــن ذلك  فــى شــمــال ووســـط ســيــنــاء، واألهـ
اعــتــرافــات أحــد العناصر اإلخــوانــيــة الذين 

مت القبض عليهم عــن طــريــق السلطات 
األمنية اليمنية منذ فترة حينما اعترف 
بوجود مخطط إخوانى لتهريب سالح من 
)ميدى الى سيناء( ومت الكشف عن إحدى 
الصفقات والــتــى ضمت ٤٩ ألــف قطعة 
ــدى السفن  ســـالح تــركــيــة الــصــنــع فــى احـ
وصواريخ كاتيوشا إم ١٢٢ وصواريخ أرض 
أرض جو ستريال ١ و٢ لتتبع الطائرات 
احلديثة مبختلف أنواعها على مسافة ٤ 
إلى ٥ كم، وأيضا قذائف آر بى جى ومواد 
متفجرة خاصة من مــادة rds الشديدة 
االنفجار ومادة c ٤ القوية االنفجار، ليس 
هــذا فقط بــل ومت رصــد هـــروب عناصر 

من جزيرة ميدى إلــى مصر لتهديد األمن 
القومى وإفشال الدولة املصرية. 

_ كــل هــذه املخططات بينهما عاملن 
مشتركن. األول )التخطيط الستهداف 
شخصيات كــبــرى( والــثــانــى )أن املخطط 
ــر هــو الــدكــتــور محمود عــزت نائب  ــدب وامل
املــرشــد الــعــام لـــإخـــوان والـــرجـــل الــقــوى 
بالتنظيم ويعلم كل صغيرة وكبيرة عن كيان 
التنظيم فى اخلارج والداخل ويستخدم هذه 
العناصر بحرفية عالية وينسق فيما بينها 
بــكــفــاءة عــالــيــة(، وقــد أكـــدت مــصــادر أمنية 
مطلعة أن الدكتور محمود عزت موجود حالياً 
باليمن ويتحرك فى سرية شديدة ويستخدم 
فى تنقالته هناك سيارات السفارة القطرية 
وأن فكرة اغتيال شخصيات كبرى إلحــداث 
فوضى فى البالد، يديره االرهــابــى القطرى 
ــدرج عــلــى قــوائــم  ــ عــبــدالــرحــمــن النعيمى امل

االرهاب الدولية مبعاونة عراقى بريطانى.

 مخطط الجماعة اإلرهابية ضد مصر فى 30 يونيو القادم 
تضم )4( مجموعات فى خليج البردة ووادى العني وجزيرة ميدى 

إحباط مخطط إخوانى 
لتهريب أجهزة جتسس 

على رجال الشرطة
أحبطت أجهزة األمن املصرية 
بالتعاون مع أجهزة استخباراتية 
مخططاً إخوانياً للقيام بتهريب 
شــحــنــة مـــن أجـــهـــزة التجسس 
على تــرددات أجهزة الالسلكى 
ــن جــانــب رجــال  املــســتــخــدمــة م
ــقــاط  ــت الــشــرطــة املــصــريــة وال
ــكــاملــات األمنية  اإلشـــــارات وامل
بــهــدف إجـــهـــاض أى مــحــاولــة 
أمنية لضبط العناصر اإلخوانية 
وخاليا اإلخوان النوعية املكلفة 
بــعــمــلــيــات اســـتـــهـــداف لــرجــال 

الشرطة.
وقـــد متكنت ســلــطــات األمــن 
ــى من  ــدولـ مبــطــار الــقــاهــرة الـ
ضبط أكــبــر شحنة مــن أجهزة 
التجسس أخفاها أحد املهربن 
القادمن من الصن عن طريق 
دول خــلــيــجــيــة ومت اكــتــشــاف 
أحدث جهاز لتحديد الترددات 
وعدة أجهزة ريسيفر الستقبال 
ــارات الالسلكية وأجــهــزة  اإلشــ
ــع بـــاألقـــمـــار الــصــنــاعــيــة  ــب ــت ت
ــرات فــيــديــو  ــي ــام ــك وســـاعـــات ب

للتجسس.
ــزة  وكــشــفــت حتـــريـــات األجــه
األمنية أن عناصر من التنظيم 
الــــدولــــى جلـــمـــاعـــة اإلخــــــوان 
اإلرهابية قاموا مــؤخــراً بوضع 
ــت  ــصــن ــت ــل ال ــمـ مـــخـــطـــط يـــشـ
على رجـــال الــشــرطــة والتقاط 
اإلشــــــارات واملـــكـــاملـــات بــهــدف 
ــى أعـــمـــال  ــ ــك ف ــ ــالل ذلـ ــغـ ــتـ اسـ
إرهابية إلى جانب تسريب هذه 
املكاملات إلى القنوات الفضائية 
ــرة  ــزيـ ــاة اجلـ ــ ــن ــ ــة وق ــ ــي ــ ــوان اإلخــ

القطرية.
 وقــررت أجهزة األمن تشديد 
كــافــة اإلجــــــراءات األمــنــيــة فى 
ــئ  ــ ــوان ــ ــارات وامل ــ ــطـ ــ مـــنـــافـــذ املـ
واملــنــافــذ الــبــريــة إلحــبــاط هــذا 
املخطط اإلخــوانــى وضبط أية 
أجهزة جتسس يتم تهريبها إلى 
ــع إجــــراء عــدة  ــالد م ــب ــل ال داخــ
احتياطيات أمنية بشأن تــردد 
أجهزة الالسلكى املستخدمة من 
جانب رجــال الشرطة وخاصة 
ــوعــات املــكــلــفــة بضبط  ــجــم امل

العناصر اإلخوانية اإلرهابية.

محمود عزت نائب املرشد العقل املدبر من اليمن ويستخدم سيارات سفارة قطر فى حتركاته 
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أسرار االئتالف العالمى للحقوق والحريات الذى يهدف لتقسيم مصر
االئــتــالف العاملى للحقوق واحلــريــات 
عضو أساسى فى جبهات شكلها التنظيم 
الدولى لإخوان للتشهير مبصر وحتويل 

ملف مصر إلى اجلنائية الدولية.
اجلبهة تشكلت فى اخلــارج أعضائها 
ــن ٩ جــهــات مــنــهــم االئــتــالف  مــكــونــن م
العاملى للحقوق واحلريات الذين اجتمعوا 
ــوع املاضى  ــور بباكستان األســب فــى الهـ

واجتماع آخر فى فندق راتاج فى تركيا
_ االئتالف مكون من: 

١ - منتدى املفكرين اإلسالمين أمينه 
العام عبد الرحمن اجلميعان بيجتمع هذا 

املنتدى دائما فى تركيا.
٢ - مــنــتــدى الــبــرملــانــيــن اإلســالمــيــن 
دائما يجتمع فى طهران ويرأسه حسن 
إبراهيم أمن عام حزب احلرية والعدالة 
)فاكرينه(.. وكمان املنتدى دا يضم النائب 
الكويتى وليد الطبطبائى أحــد قيادات 
التنظيم الــدولــى لــإخــوان الــلــى بيدعم 
جبهة النصرة فى سوريا وراح زارهم فى 

مواقع القتال تعالوا بقى نشوف الفيديو 
له وهو فى سوريا وطبعا منساش يجيب 

سيرة اجليش املصرى.
٣ – مجلس التنسيق اإلسالمى العاملى 
)مــســاع(.. يضم منيف الــطــوالــة )عضو 
التنظيم الدولى لإخوان( والدكتور طلعت 

عفيفى ويوسف القرضاوى.
٤ – مركز قرطبة للدراسات فى لندن 
اللى بيرأسه )أنس التكريتى( دا عراقى 
حاصل على اجلنسية البريطانية وعضو 
فــى الــتــنــظــيــم الـــدولـــى لـــإخـــوان واحــد 
أعضاء فريق الدفاع عن مرسى وعضو 
فى حــزب جــورج جــالــوى... والغريب ان 
انــس التكريتى كــان يكتب مــقــاالت فى 
ــى أثــنــاء تــولــى مــرســى...  ــدول ــرام ال األهــ
والتكريتى كان يعقد جلسات مع صديقة 
ــصــواحلــه مــســئــول العمليات  مــحــمــد ال
العسكرية فى حماس ودا يؤكد ان حماس 
ليها يد فيما يحدث فى مصر... وديفيد 
كــامــيــرون رئــيــس وزراء بريطانيا اتهم 

التكريتى والصواحلة بأنهما جبهة عاملية 
لإخوان.

٥ – االحتــــــاد الـــعـــاملـــى لــلــمــنــظــمــات 
الطالبية الشبابية وأمينها العام )أحمد 
عبد العاطى( مدير مكتب مرسى واملتهم 

فى قضية التخابر.
٦ – جمعية مديد أهل الشام اخليرية 
وهى املتهمة بدعم جبهة النصرة املوالية 
لتنظيم الــقــاعــدة والــتــى أعلنت والءهــا 
للظواهرى وكــل الصحف العاملية كتبت 
عنها بأنها جتمع تبرعات وتقوم بتوصيلها 

جلبهة النصرة.
٧ – االحتـــاد العاملى لعلماء املسلمن 
ومنهم سليم العوا وفهمى هويدى وصالح 

سلطان وطبعا القرضاوى.
٨ – حزب الرابطة االسالمية بباكستان 

وهو الذراع السياسية جلماعة اإلخوان.
٩ – املنظمتان اللى بيرأسهم النعيمى 
نفسه منظمة الكرامة حلقوق اإلنسان 

واحلملة العاملية ملقاومة العدوان.

القرضاوى

عفيفى

بالل الدوى



قضية
شائكة

توقعات بظهور 
نتائجها النهائية 

خالل األسابيع 
القادمة
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يتعاطون املخدرات ويتعرضون لالنتهاك البدنى واالعتداء اجلنسى
ما بين التهوين والتهويل، ظلت قضية 
ــشــوارع مــجــرد مـــادة بحثية فى  أطــفــال ال
الــدراســات، التى تعدها مراكز األبحاث، 
ــدار الــتــوصــيــات الــتــى - غــالــبــاً- ال  إلصــ
تنظر اليها مؤسسات الــدولــة بــقــدر من 
األهــمــيــة فقط تطلق التصريحات أمــام 
الــمــيــكــروفــونــات، عــن كيفية استغاللهم 
غير القانونى فى التحريض على أعمال 
الــفــوضــى، وتأجيرهم فــى المظاهرات، 
وارتـــكـــاب الــعــديــد مــن الــجــرائــم األخـــرى 

المهددة الستقرار المجتمع.
هــذه المشاهد لــم تعد خافية عــن كل 
صاحب بصر، فهى مرئية ومعلومة لدى 
الكافة بما فى ذلك الجهات الرسمية التى 

ترى وتسمع لكنها ال تفعل شيئاً.
هذه السلبية كانت دافعًا لبعض القوى 
المناهضة لــالســتــقــرار أن تخترق هذه 
المساحة المتاحة، لتوظيف هــذه الفئة 
لصالح أغراضهم السياسية، أما المشاهد 

المدللة على هذا األمر، فهى كثيرة.
حيث رصــد المجلس القومى لألمومة 
والطفولة. استغالل األطفال فى الدعاية 
االنــتــخــابــيــة لــعــدد مــن الــمــرشــحــيــن على 
مستوى العديد من محافظات الجمهورية.

األمــر لم يتوقف عن حــدود تقارير تلك 
الجهات وإن كانت لها أهمية، ال يستطيع 
ــكــارهــا، لكنه امــتــد إلـــى مناحى  أحـــد إن
أخــرى، لعل أبــرزهــا، هى السعى الــدؤوب 
الستغاللها عبر جماعات محترفة بهدف 
تشجيعهم عــلــى االنــضــمــام لمجموعات 
»األولتراس« وممارسة الشعب ضد جهاز 

الشرطة.
الدافع الرئيسى وراء طرح تلك القضية 
اآلن، هــو مــا تسرب مــن معلومات، حول 
رصد أجهزة الدولة محاوالت استقطاب 
األطفال أثناء مظاهرات 25 أبريل، األمر 
الــذى أعــاد القضية إلى دائــرة الضوء من 

جديد.
ــر هــــؤالء، أن  الــمــثــيــر لــلــدهــشــة مــن أمـ
الدراسات البحثية، حددت إطار المشكلة، 

ورؤية الحل. 
فالمشكلة بالنسبة لهذه الدراسات تكمن 
فــى النظر إلــيــهــم، بوصفهم مجموعات 
عشوائية، من األطفال المشردين الهاربين 
مــن أســرهــم، أمـــا الــحــل مــن وجــهــة نظر 

العديد من األبحاث الصادرة، فيكمن من 
إعادة دمجهم فى محيط أسرهم.

مــرة أخــرى، إال أن حقيقة األمــر، يؤكد 
أن القضية أعمق وأعقد من هذه الرؤى، 
إذا نظرنا إلى استغالل أطــراف سياسية 
ــرؤى، إذا نظرنا إلى  ــ وأعــقــد مــن هــذه ال
استغالل أطـــراف سياسة معينة توجيه 
هؤالء بأعدادهم الضخمة للمشاركة فى 
صناعة الفوضى، واستخدامهم كــدروع 
بشرية فى مظاهرات غير سلمية، كانت 
تنتهى بتقديم كبش فداء، مثلما حدث فى 

ــوزراء  شــارع محمد محمود ومجلس ال
فى أعقاب 25 يناير ثم تبين بعد 

ذلك أنهم مأجورون من أشخاص بعينهم 
لتنفيذ أعمال فوضوية.

ال ينكر الباحثون أن مصطلح أطفال 
ــمــاع نــظــراً  ــر عــلــمــاء االجــت ــوارع حــيَّ ــشـ الـ
للتعرفيات االجــتــمــاع، نــظــراً لتعريفات 
العديدة والمتنوعة أهمها تعريف منظمة 
اليونيسيف، أنه »أى طفل اتخذ من الشارع 
محاًل للحياة واإلقامة دون رعاية أو حماية 
أو إشـــراف مــن جانب أشــخــاص راشدين 
ــؤالء األطــفــال إلى  مسئولين وقسمت هـ

ثالث فئات:
األولـــى: تشمل األطــفــال الذين 
يتخذون مــن الــشــارع مــأوى 

لهم وهم بال أسر.
والثانية: تشمل األطــفــال الذين يعملون 
ــعــودون لياًل  بــالــشــارع لــفــتــرات طويلة ثــم ي

ألسرهم.
أما الثالثة: فهم األطفال الذين يعيشون 
مــع أســرهــم بــالــشــارع، وقــد أجـــرى المركز 
ــة  ــة دراســ ــمــاعــي الــقــومــى لــلــبــحــوث االجــت
ــى »األنـــمـــاط  ــل ــعــرف ع ــت ــل ــة ل ــطــالعــي اســت
ــال لــالنــحــراف«،  الــجــديــدة لتعرض األطــف
وتوصلت إلى مجموعة من النتائج، أهمها 
أن معظم أطفال الــشــوارع يحرصون على 
أن يــكــونــوا فــى جــمــاعــات، وقــد يستعينون 
بقوى اجتماعية فى البيئة المحيطة بهم 

محمد عبداللطيف يكتب:

وقعوا ضحية مثيرة الفوضى ومجموعات األولتراس

احلكومة تتجاهل كارثة توظيف أطفال الشوارع فى املظاهرات

الدراسات البحثية رصدت 
تأجيرهم فى اعتصامى 

رابعة والنهضة
ــدت الــعــديــد مــن الـــدراســـات أن نسبة األطــفــال  رصـ
المشاركين فى األحـــداث السياسية، بلغت 75٪، وأن 
25٪ منهم شاركوا فى تظاهرات ميدان النهضة، بينما 
شارك 4٪ منهم فى اعتصامات اإلخوان بميدان رابعة 
الــعــدويــة، و4٪ فــى تــظــاهــرات رمسيس، و20٪ فى 

تظاهرات غير محددة.
كما قرر 13٪ من أفــراد عينة إحدى الدراسات 
أنــهــم قــد جـــرى االتــصــال بــهــم مــن قــبــل آخــريــن 
للمشاركة فى التظاهرات، بينما قرر 75٪ منهم 
أنهم لم يجر االتصال بهم، فيما قال 13٪ إنهم 
يحصلون على أمـــوال »10 جنيهات للفرد« 
مقابل اشتراكهم بالمظاهرات، 
وحــمــل الفـــتـــات وصـــور 
محمد مــرســى، بينما 
أكـــــد 75٪ أنـــهـــم ال 

يحصلون على أموال.
وفــى الــوقــت نفسه، 
أشـــــــــار 22٪ مــن 
العينة، إلــى أنهم 

كـــانـــوا يــحــمــلــون 
أســـلـــحـــة أثـــنـــاء 

الــمــظــاهــرات، بينما 
نــفــى 70٪ صلتهم بـــأى أمــور 

تــتــعــلــق بــحــمــل الـــســـالح، كما 
رفض 8٪ الرد على التساؤالت 

الموجهة إليهم.

أجــرى المجلس القومى لألمومة والطفولة دراســة بحثية. فى 
الفترة التى تلت 30 يونيو 2013 وحتى 28 فبراير 2014، 
وشملت إجمالى ما نُشر فى عينة من الصحف بلغت 350 
خبراً، وإجمالى ما نشر فى المواقع اإللكترونية األخبارية 
ــار، بــهــدف رصـــد وتحليل حـــوادث  وعــددهــا 1806 أخــب
االستغالل السياسى لألطفال فى هذه الفترة، وما صاحبها 
من مسيرات وتظاهرات وأحـــداث عنف شابها استغالل 
األطــفــال فــى العنف بشتى صـــوره، وقــد كشفت الــدراســة 
التحليلية عــن مــظــاهــر مــتــعــددة لالستغالل 
ــى  ــت ــاســى لـــألطـــفـــال، وال ــســي ال
تباينت فيما بينهما 
لــتــشــمــل: الــتــعــذيــب، 
واإلصـــابـــة، والــقــتــل، 
ــالل فــى  ــ ــ ــغ ــ ــ ــت ــ واالســ

المسيرات االحتجاجية والوقفات  
والتظاهرات وهو ما نتج عنه احتجاز العديد من هؤالء األطفال فى 

مختلف المراحل العمرية.
كما أظهرت نتائج الدراسة أن حاالت االحتجاز حازت أعلى 

نسبة من االستغالل السياسى لألطفال بنسبة ٪73.35.
وقد تلت حاالت االحتجاز حاالت اإلصابة وتعذيب األطفال 
فى األحــداث السياسية بنسبة 15.83٪ من إجمالى نوعيات 

االستغالل السياسى لألطفال.
الدراسة التحليلية أشــارت إلى أن األطفال الذين تعرضوا للقتل 
فى فترة الــدراســة نسبتهم 6.56٪ من إجمالى حــاالت االستغالل 

السياسى. 
ــاالت اســتــغــالل األطـــفـــال فــى حمل  ــة أن حــ ــدراسـ كــمــا بــيــنــت الـ

المتفجرات بلغت نسبة ٪2.7.

القضية شائكة، والغوص فى تفاصيلها يكشف بجالء عن حقائق مؤملة، ويفضح واقعا، ينذر مبخاطر ال حصر 
لها، لذا فهى ال حتتمل ترف كفاية املقدمات، أو رفاهية وضع مساحيق التجميل على العبارات.

 فالقضية من فرط خطورتها، ال ميكن بحال من األحوال، حصرها فى منظور اجتماعى، أو التعامل معها 
باألساليب التقليدية الروتينية بإلقاء الضوء عليها، ثم ننصرف إلى حال سبيلنا، دون النظر إلى أعبائها 

الكارثية على األوضاع العامة، بكل مفرداتها السياسية واالجتماعية واألمنية واألخالقية املرتبطة بالقيم 
املتوارثة.

نحن نتحدث عن قضية أطفال الشوارع، ليس مهمًا فى هذا السياق، الوقوف كثيرًا أمام أعدادهم الهائلة، وتنوع 
فئاتهم نظرًا لتضارب تلك األرقام، سواء الصادرة عن اجلهات الرسمية، وما حتمله من تهوين، أو الصادرة عن 

املنظمات املعنية بشأنهم، وما تتضمنه من تهويل.

مت جتنيدهم للقيام بأعمال العنف واالشتباك مع قوات األمن بإلقاء الطوب واحلجارة وقنابل املولوتوف

لحمايتهم عند الضرورة، سواء من أقرانهم 
فى الشارع أو من سلطات الضبط القضائى 
واإلدارى، ويواجه أطفال الشوارع العديد من 
المخاطر، وقد يكون التحريض على تعاطى 
المخدرات، واالنتهاك البدنى، واالعتداء 

الجنسى.
فى هذا السياق رصدت »اليونسيف« أن 
أطفال الشوارع خارج إطار الحماية رغم 
أن الشارع يوفر لهم فرص العمل والكسب 
ويحقق غــريــزة حــب االســتــطــالع، إال أن 
هذه المغريات تصاحبها فى ذات الوقت 
مشكالت ومخاطر يتعرضون لها، من قبيل 
مطاردة الشرطة لهم، ومن الشباب كبار 
السن بالشارع، فالعنف سمة من سمات 

الحياة فى الشارع.
لقد تحول الكثير من أطفال مصر بشكل 
عــام فــى أعــقــاب 25 يناير إلــى عناصر 
فــعــالــة فــيــمــا يــقــع مــن أحــــداث سياسية 
ــع، والــحــقــيــقــة أن  ــواقـ فــرضــهــا عليهم الـ
ــداث بــدا واضــحــًا فى  تأثرهم بهذه األحـ
العديد من المشاهد التى أصبحنا نتابعها 
على أرض الــواقــع وفــى وســائــل اإلعــالم، 
ــدت مــظــاهــره فــى حــرص األهــل  والـــذى ب
على اصطحاب أطفالهم فى تظاهراتهم 
ووقفاتهم االحتجاجية، ليتحول ميدان 
التحرير فى وقت ما إلى متنزه لألطفال 
بــداًل من الحدائق وأمــاكــن األلــعــاب، وهو 
انعكاس قد يكون إيجابيًا إلى حد ما فى 
تكوين شخصية الطفل المصرى ووعيه 

السياسى.
إال أن المخاطر تبلورت فى تجنيد أطفال 
الشوارع للقيام بأعمال العنف واالشتباكات 
ــطــوب  ــاء ال ــقـ ــالل إلـ ــن خــ ــ ــوات األمـ ــ ــع قـ مـ
ــن هنا  والــحــجــارة وقــنــابــل الــمــولــوتــوف، وم
بدأت محاوالت استغاللهم حيث بلغت نسبة 
أطــفــال الــشــوارع الــذيــن قـــرروا أنهم ذهبوا 
لمواقع التظاهرات وأعمال العنف »ميدان 
ــارع مــحــمــد مــحــمــود، قصر  الــتــحــريــر، شــ
االتحادية، القصر العينى«90٪، وقــد كان 
ذهابهم بهدف تنفيذ بعض أعمال العنف 
االنتقامية من رجال الشرطة، أو الحصول 
على مبالغ مالية، وقد تعرض العديد منهم 
إلصابات جراء مشاركتهم، وغالباً ما يتحكم 
القائمون على التظاهرات فى تحركاتهم 

داخل أماكن العنف.

الدراسات البحثية حددت إطار املشكلة واحلل بعيًدا عن الواقع امللموس عن األرض

وقائع استغالل األطفال فى 
التحريض على حمل السالح

أسباب السلوك 
العدوانى بني 
أطفال الشوارع

50٪ مــن أطــفــال الــشــوارع، 
يرون أن تعامل الشرطة معهم، 
تغير نحو األفضل فى اآلونــة 
األخيرة، بينما ترى نسبة ٪5 
من عينة الــدراســات البحثية 
أن التغير فى المعاملة اتجاه 

نحو األسوأ. 
بينما لــم يشعر 45٪ منهم 
ــن الــتــغــيــر فــى  ــ ــوع م ــ ــأى نـ ــ بـ

المعاملة.
على الرغم من ظهور حاالت 
ــنـــف وضـــــــرب مــــن ضــمــن  عـ
ــحــاالت الــتــى بينتها نتائج  ال
ــت أقــل  ــان الـــدراســـة فــإنــهــا ك
نسبة فى نوعيات ومظاهرات 
ــى  ــاسـ ــيـ ــسـ االســـــتـــــغـــــالل الـ

لألطفال.
ــا أن اســـتـــغـــاللـــهـــم ال  ــمـ كـ
يستند فــقــط الحــتــيــاجــه إلــى 
مبالغ مالية مقابل ما يكن أن 
يقوم به من أعمال تخريبية، 
فهو بطبعه يميل إلــى الشغب 
والــعــدوانــيــة نتيجة اإلحــبــاط 
النفسى وفــقــدانــه الــرعــايــة، 
ــزداد هـــذا الــمــيــل نتيجة  ــ ــ وي
ــشــارع  ــاجــه فـــى بــيــئــة ال ــدم ان
الــتــى تشعره بكثرة الــعــدوان 
عليه، وتدفعه بعد أن يعيش 
ــشــارع إلــى  عـــدة أشــهــر فــى ال
استخدام السلوك العدوانى 
تجاه األطفال اآلخرين الذين 
ــفــرض عليهم مــبــدأ البقاء  يُ
لألقوى، وهو أيضًا ما يجعله 
عــرضــة لالستغالل مــن ذوى 
ــد من  ــدي ــع الــمــصــلــحــة فـــى ال

األحداث السياسية.



»الليندن« مبيدات حشرية »مزروعة« فى أربع محافظات منذ 18 عاما مبعرفة وزارة الزراعة واملوساد اإلسرائيلى

مصادر: تورط يوسف والى فى التكتم لسنوات طويلة على هذه الكارثة بسبب التطبيع مع »الصهاينة«

»البنك الدولى« 
يشترط خضوع 

احلكومة املصرية 
لـ»أوامره« للموافقة 

على التخلص من 
هذه املبيدات

فى
الممنوع

فضيحة جــديــدة تــاحــق حكومة املهندس 
شريف إسماعيل، وتؤكد أنها فى واد والباد 
فــى واد آخـــر، بعد أن فشلت كــل محاوالتها 
على مدار 9 أشهر فى معاجلة أزمة »املبيدات 
احلشرية« املسرطنة والقابعة فى 4 محافظات 
على الــرغــم مــن مــحــاوالت احلــكــومــة التستر 
على خطورة هــذه املبيدات مــرات عديدة إال 
أنها فشلت أمــام األبحاث العلمية واملؤمترات 
التى عقدتها بعض اجلهات العاملية بحضور 
علماء مصريني فى اخلارج والذين أكدوا وجود 
أكثر من 250 ألف طن من املبيدات احلشرية 
املسرطنة املعروفة عامليا باسم »الليندين« فى 
مناطق متعددة فى هذه املحافظات وأكثرها فى 
ميناء »األدبية« مبحافظة السويس، حيث أكدت 
األنباء املتواترة أن إحــدى السفن تركت هذه 
احلاويات منذ أكثر من 18 عاما، وبالتحديد 
فى عام 1998 فى عهد نظام الرئيس املخلوع 
ــارك، فــى ظــل املــجــامــات  ــب محمد حسنى م
التى كانت سائدة فى هــذه الفترة بني رجال 
األعمال واملسئولني واملستثمرين من جهة.حتى 
اكتشفتها إحدى البعثات العلمية فى عام 2009 
ونــوهــت إلــى خــطــورة وجــودهــا على السكان 
حــيــث إنــهــا مــعــرضــة للتحلل فــى غــضــون 20 
عاما وستسبب امراضا خطيرة، منها األورام 
والسرطانات، وفقا ملا توصلت إليه االبحاث 

العلمية العاملية املتخصصة.
وحصلت »صوت املايني« على دراسة علمية 
منفردة بها عن أى وسيلة إعام أخرى، أعدها 
خبراء وعلماء من جامعة اإلسكندرية قاموا 
بتقدميها لــوزارة البيئة، متهيًدا لعرضها على 
ــوزراء منذ شهر تقريًبا فــى سرية  ــ مجلس ال
تامة، والــذى سيقوم بــدوره بتقدميها لـ”البنك 

الدولى”.
وأرجعت املصادر التكتم على تفاصيل هذه 
الــدراســة بسبب ما تتضمنه، من أســرار حول 
أسباب وجود مبيدات »الليندين« والتى قامت 
ــدق نــاقــوس اخلــطــر حــول استمرار  بــدورهــا ل
تــواجــد هــذه املبيدات فــى الــبــاد فترة أطــول 
وإمكانية حتللها فى غضون 5 سنوات وتسربها 
ــهــدد احلــيــاة  ــع مــا ي فــى األرض بــشــكــل ســري
العضوية للنبات واملزروعات ومياه الشرب فى 
اآلبار، من أجل رفعها إلى البنك الدولى الذى، 
بذلت احلكومة املصرية جهوًدا غير مسبوقة 
من أجل أقناع البنك الدولى بالتخلص من هذه 
املبيدات فــى األربـــع محافظات على مراحل 
ــة بالسويس  ــي متعاقبة تــبــدأ مــن مــيــنــاء األدب
وتنتهى بالكميات املـــوجـــودة مبــركــز الصف 
ــك مــقــابــل انــصــيــاع  ــ ــيـــزة، وذل مبــحــافــظــة اجلـ
احلكومة وخضوعها متاما الشتراطات وأوامر 
البنك الدولى، والتى سيكون فى مقدمتها رفع 
الدعم، وخفض ميزانية 2016 -2017 السيما 
مع اقتراب نهاية العام املالى اجلــارى فى 30 

يونيه املقبل.
وأهــم ما توصلت إليه الــدراســة أن »مبيدات 
الليندين« مبيدات حتــتــوى على مـــواد مشعة، 
تسبب األصابة بــاألورام واألمــراض السرطانية 
املتعددة التى تقضى على صحة اإلنسان، وتسبب 
هــاكــه، وتشير الــدراســة إلــى أن أى محاولة 
للتخلص مــن هــذه املــبــيــدات بــدون اشتراطات 
وسامة أمنية محكمة سيؤدي إلى كــوارث على 

صحة سكان هذه املحافظات وما يجاورها.

وتؤكد الدراسة أن مصر لديها مخزون هائل 
من املبيدات احلشرية املهملة التى تدهورت 
على مدارالسنني، تعتبر هــذه املــواد اخلطرة 
كما وضح فى مشروع إدارة امللوثات العضوية 
الدائمة، املستدامة )P 116230(، يوجد 18 
موقًعا مخصًصا لتخزين املبيدات فى مصر 
وميكن أن يصبح مرشًحا للمعاجلة والتخلص 
اآلمن. وبناء على البيانات املتوافرة فإن الكمية 
الكلية للمبيدات املهملة والعضوية الدائمة 
ــرواح مــا بــني 2250 و4600 طــن مــن هذه  ــت ي
الكمية فــإن كمية املبيدات العضوية الدائمة 
يــتــراوح مــا بــني 250 إلــى 1500 طــن. واملوقع 
اخلاص بامللوثات العضوية الدائمة قد يحتوى 

على مصدر واحد أو أكثر من مصادر التلوث.
وذكــرت الدراسة إن ميناء األدبية هو موقع 
تخزين مت بناؤه فى مصر عام 1975 وخصص 
لتخزين البضائع اجلافة ويقع على بعد 125 
كم شرق القاهرة ويتم الوصول إليه عن طريق 
سلوك الطريق السريع وأقرب مدينة كبيرة له 
هى مدينة السويس مبحافظة السويس، حيث 
تــركــت إحـــدى السفن حــاويــة ضخمة مملوءة 
باملبيدات »الليندين« فى عام 1998 دون معرفة 
أسباب تركها، وبعد التعرف على خطورة هذه 
احلــاويــات أقــامــت احلــكــومــة املــصــريــة وقتها 
سوًرا حول هذه احلاويات ملنع االقتراب منها، 
وظلت كما هى على مدار 18 عاماً، رفضت كل 
املنظمات الدولية التعاون مع مصر ألسباب 

غير معروفة للتخلص من هذه الكارثة البيئية.
ــدت مــصــادر مطلعة أن كل  مــن جانبها أكـ
أصابع االتهام تشير إلى املوساد االسرائيلى 
فى زرع هذه املبيدات املسرطنة، ولم تستطع 
احلكومة االفــصــاح عــن ذلــك صــراحــة بسبب 
ــذى كـــان ســائــداً بــني احلكومتني  التطبيع الـ
ــة وان لـــم يــعــلــن عنه  ــي ــل ــي املــصــريــة واالســرائ

صراحة.
وأضــافــت املــصــادر أن العاقات املصرية- 
اإلسرائيلية فى ذلك الوقت فى قطاع الزراعة 
كانت على مــايــرام، ويرجح ان تكون هــذه هى 
الثغرة والبوابة التى دخلت من خالها هذه 
املــبــيــدات فــى أكــثــر مــن مــكــان حكومى وغير 
حكومى فى محافظات اجليزة مبنطقة مخاتزن 
وزارة الــزراعــة مبركز الصف، وميناء األدبية 
بالسويس الــذى يوجد به 10 حاويات مملوءة 
باملبيدات، حيث يبلغ طــول احلــاويــة الواحدة 
من احلاويات العشر املحتوية على »الليندين« 
ــى  ــ ــخــازن وزرات ارتـــفـــاع 20 قـــدمـــاً، وبــعــض م
الكهرباء والزراعية باالسماعيلية والشرقية، 
فى الوقت الذى حاولت فيه احلكومة التستر 

تلك املبالغ.
وأضــافــت أن الــزراعــة بالتعاون مع وزارتــى 
البيئة والصحة سبق أن انتهوا من وضع دراسة 
تــهــدف للتخلص مــن تلك املــركــبــات اخلطرة 
خــال عــام بالتعاون مــع مجموعة مــن الــدول 
ــى إجنــلــتــرا  املــتــقــدمــة فــى تــلــك املـــجـــاالت وهـ
وفرنسا وهولندا وذلك عام 2011 إال أن حالة 
عدم االستقرار التى شهدت مصر خال تلك 

الفترة حال دون تنفيذ املشروع.
يذكر أن اتفاقية استكهولم اخلاصة بامللوثات 
العضوية الثابتة »POPs« والتى نصت على 
مجموعة من املركبات اخلطرة والتى طالبت 
الـــدول األعــضــاء بــاحلــد مــن استخدامها ملا 
لها مــن خــطــورة كبيرة ضمت فــى نصوصها 
12 صنًفا مــن املركبات اخلطيرة ومــن بينها 
املبيدات املخزنة بشون الصف كما صدقت 

عليها مصر فى 22 مايو عام 2001.
ــن تسرب  وأعـــربـــت املـــصـــادر عــن قلقها م
تلك املــواد إلى السوق املحلية خاصة فى ظل 
انعدام الرقابة على تلك املخازن وما قد ينتج 
عنه استخدامها فى رش املحاصيل الزراعية 
وتسربها إلى التربة واملياه اجلوفية باإلضافة 
إلــى زيـــادة نسبة املبيدات الفاسدة املنتشرة 
بالسوق املصرية، مشيرة إلى وجود اتفاقية بني 
احلكومة والبنك الدولى منذ 4 سنوات بهدف 

التخلص اآلمن من هذه املبيدات.
وكانت »منظمة الصحة العاملية« أكــدت أن 
املبيدات احلشرية »ليندين« تسّبب األورام، 
ال سيما فى الغدد الليمفاوية، وتستخدم على 
نطاق واســع فى قطاع الــزراعــة، وفى القضاء 

على القمل واجلرب.
وقالت »الوكالة الدولية ألبحاث السرطان« 
التابعة ملنظمة الصحة، إن »املبيد احلشرى 
رمبا يتسّبب فى اإلصابة باألورام، فيما تربطه 
أدلة علمية مبرض سرطان الغدد الليمفاوية، 

واخلصية والكبد.
ــى مــراجــعــة ملختلف املــــواد الــكــيــمــاويــة  وفـ
املستخدمة فــى قطاع الــزراعــة، قــررت جلنة 
خاصة بتصنيف املبيد احلــشــرى أنــه يسّبب 
السرطان لإلنسان، وأن املبيد احلشرى رمبا 
يكون مسبباً للسرطان لدى البشر، ومبيداً آخر 
لألعشاب يحتمل أن يكون مسببًا للسرطان 

لدى اإلنسان.
وأكــدت أن الــدراســات اخلاصة باألوبئة لم 
تتوّصل إلى زيادات كبيرة أو متوسطة فى شأن 
أخطار اإلصــابــة بسرطان الغدد الليمفاوية، 
بسبب التعرض ملبيد األعــشــاب، لكن هناك 
أدلة قوية توضح أنه يؤدى إلى اإلصابة بحالة 

على هذه الكارثة البيئية عن طريق يوسف والى 
ــوزراء فى ذلك  وزيــر الــزراعــة ونائب رئيس الـ

الوقت.
وكــشــفــت مــصــادر مطلعة بــــوزارة الــزراعــة 
واستصاح األراضــى، عن فشل احلكومة فى 
التخلص مــن كميات مــن املــبــيــدات الفاسدة 
املــتــواجــدة بــأمــاكــن مــتــعــددة فــى املحافظات 
لعدم وجود سيولة مالية كافية لتنفيذ برنامج 
التخلص اآلمــان من تلك املــواد اخلطرة والتى 
قد تؤدى إلى كارثة بيئية حال تسربها إلى املياه 

اجلوفية أو األسواق.
وأشــارت إلى أن هذه املبيدات توجد كميات 
كبيرة منها فى املخازن التابعة للوزارة مبناطق 
ــة بالسويس  ــي الــصــف وحــاويــات مبيناء األدب
وكذلك مخازن وزارتــى الــرى والكهرباء حتوى 
ــدات منتهية  ــي ــب حـــوالـــى 7 آالف طـــن مـــن امل
الصاحية واملــحــظــور تــداولــهــا واستخدامها 
عاملياً وذلك طبًقا لقرارات وكالة حماية البيئة 
األمريكية »EPA« ومفوضية االحتاد األوروبى 

.»EU«
وأوضحت املصادر أن تلك املخازن حتتوى 
ــات الــعــضــويــة بحاجة  ــوث ــل عــلــى عـــدد مـــن امل
إلـــى تكنولوجيا ال متتلكها مــصــر للتخلص 
منها، الفتة إلى أن املركبات املحظورة تشمل 
مجموعة من املركبات الكلورونية مثل مبيد 
الــكــلــورديــن والــلــيــنــديــن بــاإلضــافــة إلـــى مبيد 
ــوت«  ــروف بــاســم »اكــســيــر املـ ــعـ »DDT« واملـ

خلطورته وسميته الشديدة.
وقالت املصادر إن التخلص من تلك املبيدات 
منتهية الصاحية واملتواجدة بتلك املخازن من 
قرابة 20 عاًما يستلزم توفير نحو اكثر من 
200 مليون دوالر على أن تساهم الدول املانحة 
بنحو 100 مليون جنية، موضحة إن الوضع 
االقتصادى ملصر يجعل من الصعب توفير مثل 

اإلجهاد التأكسدى التى تّتسم بتدمير خايا 
ــة متوسطة فــى شأن  اجلــســم، عــاوة على أدل

التأثير فى جهاز املناعة«.
وُحّظر املبيد »ليندين« منذ عام 2009، فى 
معظم البلدان مبوجب »معاهدة استوكهولم« 
للملّوثات العضوية املستدمية فى السابق، فى 
صــورة واسعة النطاق للقضاء على احلشرات 
فى قطاع الزراعة. وفى استثناء للحظر، يتاح 

استخدام املبيد لعاج القمل واجلرب.
وذكــرت الوكالة، أن دراســات موّسعة خاصة 
ــعــّرض لــلــكــيــمــاويــات فــى قطاع  ــت بــاألوبــئــة وال
الزراعة فى الواليات املتحدة وكندا، أوضحت 
زيادة بنسبة 60 فى املائة فى ما يتعلق بأخطار 
اإلصابة بسرطان الغدد الليمفاوية على أولئك 

الذين يتعرضون الستنشاق املبيد احلشري.
وأضافت الوكالة: »التعّرض للمبيد احلشرى 
ــحــدث مـــن خـــال األغـــذيـــة، وفــى  ال يــــزال ي
مكافحة املاريا فى مناطق بالقارة األفريقية«. 
وأشـــارت إلــى أن التعّرض للمبيد فى املجال 
املهنى، ميكن أن يحدث أثناء عمليات التصنيع 
والتطبيق، وأن يتعّرض له الناس العاديون من 

خال الغذاء واملاء والغبار أو أثناء الرّش.
املثير أنــه بعد انــكــشــاف املــســتــور، وفضح 
بعض منظمات دولية حلقيقة وجــود مبيدات 
مسرطنة فــى مــصــر، قــام خــالــد فهمى وزيــر 
البيئة بجولة مبحافظة السويس واصطحب 
معه بعض الصحفيني للتستر وايــهــام الــرأى 
العام أن احلاويات فى ميناء األدبية ال متثل أى 
خطورة، وصدرت تصريحات صحفية متعددة 
للوزير أكــد فيها إن الــدراســات التى أجريت 
على احلــاويــات تؤكد عــدم صــدور إشعاعات 
منها تضر بصحة الــبــشــر، واحلــكــومــة تعمل 
على تصديرها للخارج حلرقها فــى مصانع 
األســمــنــت أو أى مــن املــحــارق التكنولوجية 
احلديثة باخلارج، موضًحا أن الدولة لم تلجأ 
حلرقها فى أحد املصانع املصرية حفاظاً على 
صحة املصريني من أضرارها التى قد تصيب 
بأضرار صحية مختلفة طبًقا لعمر اإلنسان، 

وكمية املادة التى تعرض لها املواطن. 
وأضاف أن الدراسات التى أجريت على 10 
حاويات بها املبيدات أثبتت أنها سليمة هيكلياً، 
ومناسبة حلمل الشحنة املوجودة بها حال نقلها 
خلارج الباد، موضًحا أنه سيتم نقلها بحرًيا 
نظًرا لوجودها مبيناء األدبية، ولن يتم اللجوء 
لنقلها جوًيا، وأن الشركة الدولية التى سيتم 
إرساء عطاء املناقصة الدولية عليها للتصرف 
فى شحنة املبيدات املهملة ستتولى احلصول 
على موافقات الــدول التى ستمر الشحنة بها 
حتى يتم التخلص اآلمن منها، متوقًعا أن تبدأ 

الشركة الفائزة العمل خال يوليو املقبل.
فــى الــوقــت ذاتـــه أكـــدت مــصــادر مطلعة أن 
رئيس الـــوزراء فى مجلس املحافظني األخير 
طالب محافظى األقاليم األربعة املثار حولها 
ــذه األزمــــة بـــضـــرورة اخلــــروج للمواطنني  هـ
وطمأنتهم، بعيداً عن كشف احلقائق لهم حول 
خطورة، وهــو ما دفــع اللواء أحمد الهيامتى، 
محافظ السويس، يقوم بــجــوالت مكثفة فى 
املحافظة ويخرج فى تصريحات صحفية فى 
تصريحات غير مسبوقة بــإن املحافظة تهتم 
بصحة وسامة املواطنني، ومــن ثم تعمل مع 
وزارة البيئة، واجلــهــات املعنية بالدولة على 
التخلص من »الشحنة املهملة« حتى ال تتسبب 
بأضرار مستقبلية على املواطنني، مؤكداً أنها 

ليس لها أية أضرار حالياً.

مبيدات »إسرائيلية« مسرطنة تهدد حياة 8 ماليين مواطن مصرى
«  تنفرد بنشر كل التفاصيل «

شبح السرطان ماهر عبده
يطارد أهالى اجليزة 

واإلسماعيلية 
والسويس والشرقية

أى محاولة للتخلص 
من هذه املبيدات بدون 

اشتراطات وسالمة 
أمنية محكمة سيؤدى 
إلى كوارث على صحة 
سكان هذه املحافظات 

وما يجاورها

250 ألف طن من 
املبيدات احلشرية 

املسرطنة 
أكثرها فى 

ميناء »األدبية« 
مبحافظة 

السويس

معرضة للتحلل فى 
غضون 20 عاًما 
وستسبب أمراًضا 

خطيرة منها األورام 
والسرطانات

العـدد 189

األربعاء  2016/5/4

فايد إسماعيل



العـدد 189

األربعاء  2016/5/4

حديث البعض عن أن إدارتنا للجزيرتني جتعلهما ملكا لنا ميكن أن تستخدمه السودان 
فى قضية حاليب وشالتني كاعتراف منا بأن من يدير أرضًا ليحميها تصبح من حقه

إسرائيل أثارت موضوع تيران وصنافير خالل مباحثات »كامب ديفيد« ووقتها أظهرنا لهم الوثائق وعلى املشككني الرجوع ألرشيف مجلة املصور

حوار

الهدف من قيام دولة 
إسرائيل هو قطع االتصال 

بني املشرق العربى 
واملغرب العربى وأنا هدفى 

االستراتيجى طيلة حياتى 
كان حتقيق هذا االتصال

أتعجب ممن يزعمون 
أن اجلسر البرى سيؤثر 
سلبًا على قناة السويس 

إذا كان اجلسر بني 
الشرق والغرب والقناة 
بني الشمال واجلنوب 

»كفاية عبط بقى«

حضرت اتفاقية 
تصدير البترول 

إلسرائيل منذ أن كانت 
بالقلم الرصاص ووقتها 

قال وزير البترول 
حمدى البمبى إنها فى 

مصلحة مصر

اتفاقية السالم لم تتضمن ما يشير لـ»بترول«
أو »غاز« من األساس ومن يردد هذا

الكالم ال يعلم شيئًا عن االتفاقية

¿ فــى ظــل اجلـــدل املــثــار حــول تيران 
وصــنــافــيــر، هــنــاك آراء تــؤكــد أن وقـــوع 
اجلــــزيــــرتــــن ضـــمـــن اتـــفـــاقـــيـــة كـــامـــب 
ديفيد، بن مصر وإسرائيل دليل على 
أنهما مصريتان، ما هو تعقيبك على 

هذه اآلراء؟
¿ ¿ أنــا لست خبيًرا جفرافيًا وال 
تاريخيا، ولــكــن مــا أعلمه جــيــداً أن 
هــنــاك جــزيــرتــن فــى مــدخــل خليج 
العقبة سعوديتان، مت إسناد حمايتهما 
ملصر، باالتفاق مع السعودية، وأذكر 
أن رئــيــس حتــريــر مجلة املــصــور فى 
األربعينيات حلمى سالم كتب فى هذا 
املــوضــوع، ومــا كتبه بالطبع موجود 
ضــمــن أرشــيــف مجلة املــصــور بــدار 
ــالل، وفـــى ســنــة 1950 أخـــدت  ــهـ الـ
مصر اجلزيرتن، على سبيل الوديعة 
حلمايتها، والستغاللها فى املواجهات 
ــل، الــتــى حدثت  ــي بيننا وبـــن إســرائ
بعد ذلــك، من خالل حتكم مصر فى 
املالحة بخليج العقبة، وقد استخدم 
هذا فى عدوان 56، وفى احتالل 67، 
ولكن عندما بــدأت إســرائــيــل تخرج 
مــن األراضـــــى، عــقــب 73، اجلــانــب 
اإلســرائــيــلــى آثـــار القضية، وقــالــوا: 
ــن، هما  ــرت ــاذا نــخــرج مــن اجلــزي ــ »مل
ــوا؟«، ألن مــعــاهــدة الــســالم  ــوعــك ــت ب
تــنــص عــلــى أن تــنــســحــب إســرائــيــل 
ــن مصر  ــدود ب إلـــى خــلــف خــط احلــ
وفلسطن، وقتما كانت حتت االنتداب 
البريطانى، ووقتها أظهرنا الوثائق 
التى تؤكد أن هاتن اجلزيرتن كانتا 
فى عهدتنا من قبل احلــرب، وطاملا 
كــانــوا فــى عهدتنا فالبد أن يعودوا 
ــام  ــذا كـــان واضــحــاً فــى أي إلــيــنــا، وهـ
مباحثات السالم التى انتهت بتوقيع 
كــامــب ديــفــيــد، يعنى قلنا أنــهــم فى 

عهدتنا، ولم نقل ملكا لنا.
ــيــــة بــن  ــالــ ــــن األزمـــــــــة احلــ ¿ مـــــــاذا عـ
ــبــــب حـــايـــب  مــــصــــر والـــــــــســـــــــودان بــــســ
وشــاتــن والــربــط بينها وبــن موضوع 

اجلزيرتن؟
¿ ¿ ما يقلقنى من إدعــاءات البعض 
أن وجود اجلزيرتن فى عهدتنا يتيح 
لنا االستيالء عليهما، من املمكن أن 
ــى فى  ــســودان ــب ال يستخدمه اجلــان
مشكلة حاليب وشالتن، ألن الوضع 
هــنــاك مــعــكــوس حــيــث أعــطــيــنــاهــم 
حاليب وشالتن ليكونوا فى عهدتهم 
ــا، وهـــــذا ال ينقل  ــه ــوا عــن ــعـ ــدافـ ويـ
ملكيتهما للسودان، وتكرار احلديث 
فى مصر من البعض عن أن إدارتنا 
للجزيرتن جتعلهما ملكا لنا، ميكن 
أن تستخدمه الـــســـودان كــاعــتــراف 
ــأن مــن يــأخــذ أرضـــا ليحميها  مننا ب
تصبح مــن حقه، وهــذا كله »عبط«، 
ــا منطقيا قالته  وأذكـــر أن هناك رأي

الــدكــتــورة ملــيــس جــابــر الــتــى أختلف 
معها فى بعض األمــور، ولكنها قالت 
إنــه وفــقــاً حلــركــة املــد واجلـــزر ملياه 
اخلليج، والبحر األحمر، فإن هاتن 
ــأرض  ــرتــن أصـــاًل امـــتـــداد ل اجلــزي
السعودية، وحتى لو كل هــذا الكالم 
مشكوك فــيــه، مــن املفترض أن نثق 
فــى املؤسسة العسكرية، التى طاملا 
ضحى رجــالــهــا بدمائهم وأرواحــهــم 
مــن أجــل تـــراب مــصــر، وأيــضــاً يجب 
أن نثق فى اخلارجية املصرية التى 
كانت وستظل على مدار تاريخها خط 
الدفاع الدبلوماسى والقانونى املنيع 

عن كل حبة رمل فى مصر،
ــل ملـــــــــوضـــــــــوع ذى صـــلـــة  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ¿ نـ
وهـــــو اجلـــســـر الــــبــــرى الــــــذى ســيــربــط 
بـــن مــصــر والــســعــوديــة، يــقــال إن هــذا 
اجلسر سيلحق الــضــرر بشرم الشيخ، 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــســيــاحــة واخلـــــواص 
البيئية للمنطقة، فيما يــرى آخــرون 
أن املكاسب التى ستحققها مصر منه 
هــى ثمن الــتــنــازل عــن اجلــزيــرتــن، من 
اآلخر هل لهذا اجلسر فوائد أم أضرار، 

وما هى؟
¿ ¿ أتــذكــر أننى كنت جالسا على 
ــرو« عــام  ــي الــبــحــر فــى »ريـــــودى جــان
1970، وكـــان معى مهندس مصرى 
عــظــيــم مــن خــبــراء الــبــحــريــة اسمه 
جــورج قبطى، قال لى« لو زعــالن من 

إسرائيل، ألنها قاطعة االتصال بن 
املشرق واملغرب العربى، أعمل جسر 
بــرى فى هــذه املنطقة يربط املشرق 
باملغرب، لتختفى إسرائيل«، ومن هنا 
أؤكـــد إنــه طيلة حــيــاة جــمــال بيومى 
استراتيجًيا، كــان هدفى هو حتقيق 
االتــصــال الــبــرى بــن املــشــرق العربى 
واملــغــرب الــعــربــى، وهــو مــا سيحدث 
مــن خــالل هــذا اجلــســر، وقــد أثــرت 
من قبل موضوع عمل نفق، على غرار 
نفق بحر »املانش« ولكن هذا لم يكن 
متاحاً، ألن البحر األحمر عمقه كبير، 
وما رأيته بعينى وعشته إن املعارضة 
لــهــذا اجلــســر كــانــت مــن السعودية، 
ولــيــس مــن إســرائــيــل، حيث لــم تكن 
اململكة مرحبة بهذه الــفــكــرة، ألنهم 
لــم ينسوا مــا حــدث فــى عهد محمد 
عــلــى، حــن غــزا إبــنــه إبــراهــيــم باشا 
ــان احلـــروب الوهابية،  السعودية، إب
وحن حتسنت العالقات مع الرياض 
ــدى املــلــك فهد  ــارك، أبـ ــب فــى عــهــد م
استعداده إلقامة اجلسر، ولكن أحد 
ــذى كــان  ــ ــارك، والـ ــبـ املــقــربــن مـــن مـ
مسيطراً عليه، قال له إن هذا سيفتح 
ــيـــق، مقر  ــرم الــشــيــخ األنـ منتجع شـ
اإلقامة املفضل للرئيس، أمام كل من 
هب ودب، وأذكــر إنه فى تلك الفترة 
الدكتورة عائشة راتب وجهت رسالة 
ملــبــارك على الــهــواء فــى التليفزيون، 

قالت له »ياريس أقعد فى القاهرة، 
شــرم الشيخ ليست عاصمة مصر«، 
ألنه كان دائم التواجد هناك، ومن ثم 
لم يكن يريد أن يفتح املدينة للوافدين 

من اخلارج وال حتى من الداخل.
¿ ومــــــــــاذا تــــقــــول ملـــــن يــــزعــــمــــون أن 
اجلــســر الــبــرى سيؤثر سلبا على قناة 

السويس؟
¿ ¿ هذا األمــر غريب جــداً ألنه إذا 
كان باملنطق قناة السويس تصل بن 
الشمال واجلنوب، واجلسر سيربط 
بن الشرق والغرب، فكيف ميكن أن 
يكون أحدهما منافسا لآلخر، هذا 
الكالم ال يستحق الــرد عليه، وأقــول 
ملــروجــيــه: »إيـــه العبط ده، هــو إحنا 

ناقصينكم«.
¿ على ذكر إسرائيل واتفاقية السام 
التى تتكرر املطالبة بتعديلها كل عام 
فـــى احـــتـــفـــاالت حتـــريـــر ســـيـــنـــاء، الــتــى 
أحيتها مصر مــؤخــرًا، هــل يــوجــد بند 
فـــى االتـــفـــاقـــيـــة بـــن مــصــر وإســـرائـــيـــل 
يـــشـــتـــرط عـــلـــى مـــصـــر عــــــدم تــصــديــر 
ــبـــتـــرول أو الـــغـــاز إلــــى أى دولـــــة دون  الـ

موافقة إسرائيل كما يزعم البعض؟
¿ ¿ هــذا الكالم غير حقيقى ومن 
يردده ال يعلم شيئا عن هذه االتفاقية؛ 
ألن االتــفــاقــيــة لــم تتضمن مــا يشير 
ــاس  لــــ»بـــتـــرول« أو »غــــاز« مــن األسـ
باإلضافة إلــى أن اتفاقية السالم ال 

تنظم جتارة البترول.
ــذى قــمــت به  ــ ــدور الـ ــ ــو الــ ــا هـ ¿ إذن مـ
ــوزارة  ــ ــاء إدارتــــــك ملــلــف إســـرائـــيـــل بـ ــنـ أثـ
اخلـــارجـــيـــة بـــشـــأن تـــصـــديـــر الـــبـــتـــرول 

والغاز إلسرائيل؟
ــا حـــضـــرت اتــفــاقــيــة  ــ ¿ ¿ أواًل أن
تصدير الــبــتــرول إلســرائــيــل عندما 
كانت تكتب بالقلم الــرصــاص وكــان 
ذلك قبل اتفاقية تصدير الغاز حيث 
متت اتفاقية تصدير البترول لتحفيز 
ــروج مــن سيناء  ــيــل عــلــى اخلــ إســرائ
ومت تصدير البترول فى ذلك الوقت 
بالسعر العاملى وكــانــت اتفاقية بن 
حكومات وال توجد شركات وسيطة، 
ــاق على  ــ ــف ــ ــتـــى مت االت والــكــمــيــة الـ
تــصــديــرهــا مبــعــدل 2 مــلــيــون برميل 
ســنــوًيــا بسعر يصل إلــى 40 دوالًرا 
للبرميل وكــان فى ذلــك الوقت وزير 
البترول الدكتور حمدى البمبى حيث 
قــال الوزير إن هــذه االتفاقية جاءت 
فى مصلحة مصر قبل إسرائيل ألن 
بعد هذه االتفاقية وفى عامى 86 و87 
انخفض سعر البترول إلى 9 دوالرات 
ــك الــوقــت فى  للبرميل وكــنــت فــى ذل
أملانيا وأرسلوا لى بأن أبحث لهم عن 
شــركــات أجنبية تــأخــذ الــبــتــرول من 
مصر ألن البترول فى مصر كان كثيًرا 

جًدا أكثر من احتياجاتنا.

حاورنا السفير جمال بيومى ليس فقط بصفته خبير 
عالقات دولية، ومساعد وزير اخلارجية سابقًا، وال أيضًا 

لكونه أمني عام احتاد املستثمرين العرب حاليًا، ولكن ألن 
الرجل كان يشغل منصب مدير إدارة ملف إسرائيل بوزارة 

اخلارجية وكان أيضًا شاهًدا على عقد تصدير البترول 
إلسرئيل وحضر مناقشة اتفاقية تصدير الغاز، وبالتالى 

فهو من أكثر الناس علمًا بتفاصيل وخفايا اتفاقية »كامب 
ديفيد« ومعاهدة السالم، ويعرف هل تنطوى على ما يثبت 

ملكية مصر جلزيرتى تيران وصنافير، اللتني أشعلتا اجلدل 
فى األوساط السياسية طيلة األسابيع املاضية، ورغم 
أنه فى كل عام ترتبط احتفاالت وأعياد ذكرى حترير 

سيناء، التى عاشتها مصر مؤخرًا، بدعوات إعادة النظر فى 
اتفاقية كامب ديفيد، ولكن هذا العام بدت االحتفاالت 

مختلفة حيث اتخذت طابعًا حماسيًا 
تظاهريًا، من أجل االحتجاج على تسليم 
اجلزيرتني للسعودية، باعتبارهما جزء 

من سيناء، جاء ذكرهما ضمن معاهدة كامب 
ديفيد نفسها، التى طاملا طالب الناصريون 

بإلغائها أو تعديلها، واآلن يستشهدون بها 
كدليل على مصرية جزيرتى خليج العقبة.

حول تلك املحاور وغيرها حتدث السفير جمال 
بيومى مساعد وزير اخلارجية األسبق ووكيل وزارة 

التعاون الدولى سابقًا، وأمني عام احتاد املستثمرين العرب 
فى حواره لـ»صوت املاليني«، فماذا قال؟

:» السفير جمال بيومى مساعد وزير اخلارجية ومسئول ملف إسرائيل سابًقا ورئيس احتاد املستثمرين العرب لـ»

أجرت احلوار - إميان بدر

السعودية لم تكن مرحبة بإقامة 
جسر بينها وبني مصر وحني وافق 

امللك فهد تراجع مبارك بسبب 
الرجل الذى كان مسيطرا عليه

فهد

جمال بيومى

مبارك



قرار السيسى 
بزيادة دعم السلع 

التموينية لن يخفف 
أزمات املواطنني

العـدد 189

األربعاء  2016/5/4

الغيطانى: املؤشرات االقتصادية الكلية تؤكد أن االستقرار التام للجنيه املصرى مقابل الدوالر فى الفترة املقبلة صعب للغاية
القرنشاوى: ال مفر من إعادة تشغيل املصانع املغلقة وحل مشاكل العمال والفالحني لكى تعود عجلة اإلنتاج إلى العمل

كتبت - إميان بدر

السياسة النقدية 
التى يتبعها البنك 

املركزى أدت إلى 
ارتفاع أسعار السلع 

األجنبية فى 
سوق يعتمد على 

الواردات بشدة 

 أستاذ اقتصاد 
سياسى: طالبنا 
بوقف استيراد 

السلع االستفزازية 
والترفيهية لكننا 

نستورد الفول 
والزيت واخلبز

تدهور احتياطيات النقد األجنبى يرجع إلى ضعف معدالت النمو مع عدم االستقرار السياسى واألمنى

جنون الدوالر يهدد مبوجة جديدة من 
الغالء خالل شهر رمضان واألعياد

توقعات بوصول سعر الدوالر إلى 15 جنيًها خالل 
أسابيع بسبب تراجع قيمة العملة املحلية.

أعــلــن الــرئــيــس عــبــدالــفــتــاح السيسى أنـــه كلف 
احلكومة بحساب فــرق أســعــار السلع األساسية 
ــدوالر«  ــ والــتــضــخــم الــنــاجــم عــن »تــذبــذب ســعــر ال
وتعويضه من خالل ضخ نقاط إضافية إلى بطاقات 

التموين اخلاصة مبحدودى الدخل.
وأضــاف السيسى خالل كلمته فى ذكــرى حترير 
سيناء أن احلكومة ستبدأ فى ضخ النقاط اإلضافية 
لتعويض هــذه التكلفة لصالح الطبقات محدودة 
ــاراً مــن الــشــهــر املــقــبــل، فيما أعلن  ــب ــدخــل اعــت ال

ــادة الدعم  وزيــر التموين خالد حنفى أنــه سيتم زي
املخصص على البطاقات التموينية لكل فرد بنسبة 
تزيد على التضخم وتعوض زيادة سعر الدوالر بداية 

من يونيو املقبل.
وعلى الــرغــم مــن أن اخلــبــر  يبدو مبشراً ولكن 
يحذر خبراء االقتصاد من تداعياته وانعكاساته 
على سعر الصرف، حيث يرى البعض إنه حل مسكن 
أو مؤقت، لكنه ليس عالجا لألزمة، التى يعانى منها 
االقتصاد املصرى بشكل واضــح للجميع، والتى ال 
ترجع إلى ارتفاع أسعار الــدوالر فقط، بل تتلخص 
فى تراجع قيمة العملة املحلية«اجلنيه« فى مواجهة 
قفزات الدوالر، حيث يحذر املصرفيون من أن يصل 
سعره إلى 15 جنيها، وال يرجعون هذه الزيادة فقط 
إلى قرار الرئيس وإمنا إلى عوامل عديدة تكشفها 

الدراسات االقتصادية املتخصصة فى هذا الشأن.
وإذا كــان السيسى قد أكــد فى خطابات سابقة 
عديدة إن مصر تتعرض حلصار اقتصادى حقيقى، 
وإن ما يحدث فى ســوق الصرف وارتــفــاع أسعار 

الــدوالر ليس من قبيل الصدفة وإمنا هو بفعل 
فــاعــل، فــمــن املنطقى هــنــا أن نبحث عن 

الــســيــنــاريــوهــات املــتــوقــعــة بحسب 
التحليالت االقتصادية للخبراء، 
ــات  ــحــدي ــت فـــى ظـــل تــصــاعــد ال
واألزمـــات التى تواجه االقتصاد 
املــصــرى، خاصة مع قــرب حلول 
شــهــر رمــضــان املـــبـــارك وبــعــده 
األعياد وإجــازات الصيف، وهو 

ما نناقشه فى سياق هذا امللف.

ــى بذلها  ــت ــعــرض »صــبــحــى« اجلــهــود ال واســت
البنك املركزى من وقتها، ومحاوالته التى مازالت 
مستمرة حتى اآلن، من أجــل العمل على حتقيق 
االستقرار فى سعر صــرف اجلنيه املصرى، عن 
طريق اتخاذ بعض اإلجـــراءات التى كان بوسعها 
– من وجهة نظر القائمني على القطاع املصرفى- 
القضاء على املــضــاربــات والتخلص مــن السوق 

املوازية أو السوق السوداء للدوالر.
موضحًا أن الهدف من ذلك كان تلبية الطلب 
الفعلى للسوق من خالل قدرة البنوك على توفير 
الــــدوالر لعمالئها الســتــيــراد الــســلــع األســاســيــة 

ومدخالت اإلنتاج.
ــى الـــشـــأن  ــ ــخــصــص ف ــت ــاحـــث امل ــبـ وأشـــــــار الـ
االقتصادى واملصرفى إلى أنه كان من املنتظر أن 
تعمل قــرارات البنك املركزى على زيــادة حصيلة 
النقد األجنبى لدى البنوك، والقضاء على السوق 
ــم ذلـــك فـــإن ســعــر صـــرف اجلنيه  املـــوازيـــة، ورغـ
املصرى استمر فى التدهور مبعدالت كبيرة فى 
ــة، واشــتــدت أزمــة النقد األجنبى  ــوازي الــســوق امل
مبرور الوقت، وبات البنك املركزى يحاول من حني 
آلخــر مالحقة السوق املــوازيــة بالسماح بخفض 

سعر صرف اجلنيه مرة بعد أخرى.
وكشفت الدراسة عن أسباب هذا االنخفاض 
فى سعر صــرف اجلنيه، والتى أرجعتها للتآكل 
السريع فى احتياطيات النقد األجنبى لدى البنك 
املــركــزى املصرى خــالل عــام 2015، موضحة أن 
السياسة النقدية ركــزت طــوال العام نفسه على 
محاولة وقــف هــذا التآكل والتخفيف مــن حدة 
تــدهــور قيمة العملة املــصــريــة مقابل العمالت 

األخرى وخاصة الدوالر، بحيث كان محور ارتكاز 
السياسة النقدية هو فعال سعر الصرف.

وعن اجلهود التى بذلتها جهات أخرى لتدعيم 
محاوالت البنك املــركــزى، تناولت الــدراســة على 
سبيل املثال قــرار وزارة الصناعة والتجارة بعدم 
اإلفـــراج عن البضاعة املستوردة إال إذا كــان قد 
مت استيرادها من مصانع أجنبية مسجلة تنتج 
هــذه البضاعة، ثم القرار اجلمهورى الــذى نشر 
باجلريدة الرسمية يــوم 31 يناير 2016 والــذى 
يقضى برفع الرسوم اجلمركية على فئة واسعة 
مــن السلع تشمل نحو ستمائة سلعة معظمها 
صنفت باعتبارها سلع ترفيه بنسبة تتراوح بني 
5% إلى 10%.. واستخلصت الدراسة ما سبق أن 
السياسة النقدية التى يتبعها البنك املركزى والتى 
يعد مــحــورهــا الــدفــاع عــن سعر صــرف اجلنيه، 
هى التى أدت إلــى خلق دائــرة خبيثة يظل يدور 
فيها االقتصاد املصرى دون مخرج، موضحة إن 
الضغوط الناجتة عن انخفاض مستوى االحتياطى 
من العمالت الصعبة لدى البنك املركزى، تؤدى 
إلــى خفض سعر العملة، وهــو ما يبدو دائما أنه 
غير كاف، فيشتد التخفيض فى السوق املوازية، 
والنتيجة العملية لكل هذا هو ارتفاع أسعار السلع 
األجنبية فى ســوق يعتمد على الـــواردات بشدة، 
باإلضافة إلــى ارتــفــاع معدل التضخم ملستويات 

غير مرغوبة.
وبــعــد ســرد أبــعــاد األزمـــة وحتليل تداعياتها 
طرحت دراســـة مجدى صبحى احلــل مــن وجهة 
نظره مؤكداً إنه من الغريب أن يظل البنك املركزى 
ميــارس سياسة نقدية للدفاع عــن سعر صرف 

اجلنيه ثبت مبا ال يدع مجاال للشك فشلها سابقاً، 
مــشــدداً على أن حــل مشكلة سعر الــصــرف، بل 
وكافة مشكالت االقتصاد املصرى، ال يكمن بكل 
تأكيد فى السياسة النقدية وحدها، ولن يتأتى إال 
من خــالل حتفيز معدالت النمو االقتصادى فى 
ظل بيئة تتسم مبعدالت تضخم معتدلة، والسبيل 
الوحيد لذلك هو التشجيع على التصنيع، ونقطة 
البداية تكمن فــى استراتيجية صناعية تشجع 

إحالل الصادرات محل الواردات.
وبرهن الباحث على صحة رأيه بالتأكيد على أن 
هذه االستراتيجية كانت نقطة البداية لكل البلدان 
التى حققت نقالت تنموية واضحة خالل العقود 
اخلمسة املاضية، وهــى أيضًا نقطة البداية فى 
محاولة خفض حجم الــواردات املصرية ومعاجلة 
أزمــة امليزان التجارى الــذى يشكل السبب األكبر 

وراء العجز املحقق فى ميزان املدفوعات املصرى.
وعلى الرغم من كل هذه اجلهود واالقتراحات 
حتول الدوالر إلى كابوس مازال يطارد املصريني، 
ويتسبب فى رفع أسعار جميع السلع واخلدمات، 
ــاب ذلــك  ــورد مــنــهــا، وعـــن أســب حــتــى غــيــر املــســت
وطرق احلل –من وجهة نظر أخرى- قال اخلبير 
االقتصادى الدكتور عمرو صالح أستاذ االقتصاد 
السياسى بجامعة عني شمس ومستشار البنك 
الدولى سابقاً إن احللول التى يتم طرحها واللجوء 
إليها فى هــذا السياق تبدو جميعها منطية، من 
داخــل الصندوق مع احترامى ألصحابها، وعلى 
سبيل املثال احلديث عن ضــرورة وقــف استيراد 
ما يسمونه بالسلع االستفزازية يبدو غير مجدية 
فى ظل استيرادنا ألكثر من نصف ما نستهلكه 

من القمح والذرة والفول والزيت، وتساءل اخلبير 
االقتصادى متعجباً: هل أصبحت وجبة مكونة من 

طبق فول بالزيت ورغيف عيش سلعة استفزازية.
وأضاف أستاذ االقتصاد السياسى إن احلديث 
عن ضرورة عدم فتح الباب أمام املنح والقروض؛ 
ألنها ال تبنى اقتصاداً مردود عليه، بأنه البد من 
وقف نزيف االحتياطى النقدى ودعمه وزيادته، 
حتى يتسنى للدولة استيراد مستلزمات الصناعة 
ومتطلبات اإلنتاج، إلعادة تشغيل املصانع املتوقفة 
ومن ثم دعم الصادرات وتوفير فرص عمل وضخ 

ما يكفى من إحتياجات املواطنني،
وعــن احللول التى يراها مناسبة للخروج من 
هــذه األزمــة قــال مستشار البنك الدولى األسبق 
البد من اتباع األسلوب التشاورى بأن تتم مناقشة 
املــصــدريــن واملــســتــورديــن واخلــبــراء املتخصصني 
ــة والــســيــاســيــة  ــصــادي ــت فـــى شــتــى املـــجـــاالت االق
واالجتماعية أيضاً، ألن تغيير الثقافة االستهالكية 
والتحول إلى اإلنتاج يتطلب تضافر جهود اجلميع، 
الفتاً إلى إمكانية استشارة بعض املكاتب الدولية 
املتخصصة فــى التعامل مــع مثل هــذه األزمـــات، 
ألنه بات من املؤكد إن السياحة لن تعود إلى سابق 
عهدها قريباً، كما إن إيرادات قناة السويس تتأثر 
مبناخ التجارة العاملية، وكذلك تتراجع حتويالت 
املــصــريــني فــى اخلـــارج بسبب وجـــود عمالة من 
جنسيات أخرى تزاحمهم فى الدول التى يعملون 
بها، ومن ثم يصبح احلل األكثر جرأة هو اللجوء 
خلبراء اقتصاد دولــيــني، لديهم أفكار من خارج 
الصندوق، بشرط عرض الفكرة على املستفيدين 

والتشاور معهم حول آليات تنفيذها.

السوق السوداء صداع فى رأس القطاع املصرفى ومسكنات طارق عامر تؤدى إلى نتائج مؤقتة على املدى القصير

ــد الـــدكـــتـــور إبـــراهـــيـــم الــغــيــطــانــى الــبــاحــث  أعــ
املــتــخــصــص فــى الـــدراســـات االقــتــصــاديــة دراســـة 
أخرى حتت عنوان: »جموح أم استقرار- أى مسار 

سيتخذه اجلنيه املصرى فى املرحلة املقبلة«.
أكــــد »الـــغـــيـــطـــانـــى« خــالــهــا عــلــى أن حتقيق 
االستقرار النقدى الكامل واملستدام، هو هدف 
ال تقع مسئولية حتقيقه على البنك املــركــزى 
وحده، وإمنا على احلكومة بأكملها، مشيًرا إلى 
أنه دون تنمية مــوارد النقد األجنبى لن تتمكن 
ــقـــرار فـــى املـــدى  ــتـ ــذا االسـ ــبـــاد مـــن حتــقــيــق هــ الـ

القريب.
وتــابــع: ُتنبُئنا املــؤشــرات االقــتــصــاديــة الكلية 
الــراهــنــة بـــأن االســتــقــرار الــتــام للجنيه املــصــرى 
مــقــابــل الـــــدوالر فـــى الــفــتــرة املــقــبــلــة أمـــر صعب 
احلــدوث فى ظل تراجع أداء القطاع اخلارجى، 
ومن ثمَّ ُيكن القول إن التقدم احلاصل بسوق 

ا مــنــاورة مــحــدودة من قبل البنك  الصرف حالّيً
للتخلص من ثنائية سعر الصرف، ولن تلبث أن 

تعود طاملا ظل القطاع اخلارجى متعثًرا.
واهــتــمــت تلك الــدراســة بــخــطــورة الــســوق غير 
ــوداء« لــــلــــدوالر، حيث  ــ ــسـ ــ ــوق الـ ــســ الــرســمــيــة »الــ
استعرضت جهود البنك املركزى املصرى بقيادة 
محافظه طــارق عامر، ملاحقة هــذه السوق من 
خال اتخاذ العديد من التدابير، بعد أن وصل 
الــفــارق بــن السعر الرسمى لــلــدوالر وســعــره فى 

السوق السوداء إلى ما يتجاوز 2 جينه.
ــار الــبــاحــث إلــى أن الــقــيــود الــتــى يفرضها  وأشـ
القطاع املصرفى على تـــداول العمات بداخله 
جتعل اللجوء للسوق الــســوداء مغريا للعميل، 
ــن هــنــا كـــانـــت إســتــراتــيــجــيــة الــبــنــك املـــركـــزى  ومــ
ــرح عــــطــــاءات اســتــثــنــائــيــة بــخــاف  مبـــحـــاولـــة طــ
الـــعـــطـــاءات الـــدوريـــة الــتــى تــتــجــاوز قــيــمــتــهــا 40 

ــى جـــانـــب مـــزيـــد مـــن احلــريــة  مــلــيــون دورالر، إلــ
لعمليات السحب واإليـــداع، بهدف جــذب املزيد 

من السيولة الدوالرية.
ولفتت الدراسة إلى أن هذه التدابير رغم أنها 
قــد تـــؤدى إلــى انــحــســار جــزئــى للسوق الــســوداء، 
ولــكــنــهــا وصــفــتــهــا بــأنــهــا تــدابــيــر اســتــثــنــائــيــة، قد 
حتــقــق إيــجــابــيــات وقــتــيــة لــســوق الـــصـــرف، وقــد 
تــؤدى إلــى تخفيف إتساع الفجوة بن السوقن 
الرسمية والــســوداء، ولكن ال يكن اتساع نطاق 

تطبيقها فى األجل املتوسط والطويل،
ومـــن جــانــبــه قـــال الــدكــتــور حـــامت الــفــرشــاوى 
أستاذ االقتصاد بكلية التجارة جامعة األزهــر، 
وعميد الكلية األسبق إن احلديث عن محاربة 
السوق السوداء، الذى يصل أحيانًا إلى مطالبة 
الــبــعــض بـــإغـــاق شـــركـــات الـــصـــرافـــة، يــكــن أن 

نسميه حلول متطرفة وليست مؤقتة فحسب،

موضحًا أن قــرار التعومي الكلى للجنيه، 
ــعــــد أن يــتــخــطــى  ــكــــن اتــــــخــــــاذه إال بــ ال يــ
ــار دوالر،  ــيـ ــلـ ــنــــقــــدى 25 مـ االحـــتـــيـــاطـــى الــ
حــســب تــصــريــح مــحــافــظ الــبــنــك املـــركـــزى 
طــــارق عـــامـــر، وهــــذا الـــرقـــم لـــن يــصــل إلــيــه 
االحتياطى النقدى إال بعودة اجلميع إلى 
ــادة تشغيل املصانع  ــدءًا مــن إعــ الــعــمــل، بــ
املـــغـــلـــقـــة، وإنــــتــــاج أكـــبـــر قـــــدر ممـــكـــن مــن 
احــتــيــاجــات املــســتــهــلــك املـــصـــرى، وصــوال 
حلــل مــشــاكــل الــفــاحــن وتنمية الــثــروة 
الــــزراعــــيــــة والـــســـمـــكـــيـــة، بـــهـــدف تــعــزيــز 
الصادرات، واالستغناء عن الواردات التى 
يــكــن تصنيعها محليا قـــدر املستطاع، 
مـــشـــيـــًرا إلــــى أنـــنـــا نـــســـتـــورد الـــعـــديـــد من 
السلع التى لها بدائل محلية، ومطالبًا 

بضرورة االستغناء عن هذه املنتجات.

وألن ارتفاع أسعار جميع السلع مرتبط بأسعار 
الدوالر التى تقفز من ناحية، وقيمة اجلنية التى 

تنهار من ناحية أخرى، بحثت دراسة اقتصادية 
حديثة عن أسباب تلك األزمة وكان عنوانها 

»سعر صرف اجلنيه محور ارتكاز قاصر للسياسة 
النقدية« للخبير االقتصادى مجدى صبحى أكد 

خالل دراسته أن األزمة ليست وليدة اليوم، وإمنا مت 
اكتشافها مع بداية عام 2015، وقتما كان يتم وضع 
اللمسات النهائية للمؤمتر االقتصادى، وهو املؤمتر 
الذى كانت تعول عليه مصر بشدة كوسيلة جلذب 

املعونات واالستثمارات األجنبية املباشرة كى تعمل 
على رفع معدالت النمو، وأوضحت الدراسة أنه من 

بني املشكالت التى واجهت املستثمرين األجانب 

خالل األعوام األخيرة مشكلة التقلب فى سعر 
صرف العملة املصرية، وصعوبة إجراء التحويالت 

بالعمالت الصعبة خلارج البالد، وأرجعت السبب وراء 
ذلك إلى تدهور احتياطيات النقد األجنبى ألسباب 

متعدة، من أهمها ضعف معدالت النمو مع عدم 
االستقرار السياسى واألمنى.

وربط الباحث فى سياق دراسته بني هذه احلالة من 
عدم االستقرار وبني ركود أو تباطؤ منو الصادرات 

املصرية للخارج، إضافة إلى نزوح كميات كبيرة 
من االستثمارات األجنبية خاصة من استثمارات 

حافظة األوراق املالية إلى خارج البالد، والركود 
الشديد فى بعض القطاعات االقتصادية املهمة 

املولدة للعمالت األجنبية كالسياحة.

مجدى صبحى: األزمة 
ترجع إلى ركود الصادرات 

وهروب االستثمارات 
وانهيار السياحة 

عامر

السيسى

اجلارحى

ملف
خاص



حملة القمع التى 
شنتها احلكومة على 
املعارضني فى األشهر 

األخيرة تشير إلى 
أنها تخشى من اندالع 

انتفاضة أخرى

خط 
أحمر

توقعات بإصدار قانون 
لطردهم قريًبا

180 قيادًيا إخوانًيا مصرًيا 
يشعلون الصراعات بني 

أردوغان و»الشعب التركى«
كشف اوزتـــورك يلماز نائب 
رئيس حــزب الشعب التركى 
ــواب الــحــزب  الــمــعــارض أن نـ
يــعــدون حاليًا قــانــونــًا جديداً 
ــرد وإخـــــراج جميع  ــشــأن طـ ب
العناصر اإلخوانية الهاربة من 
مصر والصادرة ضدها أحكام 
قضائية والــمــقــيــمــة بالمدن 
التركية بعد أن ثبتت عالقتهم 
بأحداث إرهابية داخل مصر 
وأن القائمة تضم 180 قيادياً 

إخوانياً.
وذكــــر نــائــب رئــيــس حــزب 
ــركــى الــمــعــارض  ــت الــشــعــب ال
ــذى عــقــده  ــ ــالل الـــلـــقـــاء الـ خــ
ــمــصــر مــع  ــالل زيــــارتــــه ل ــ خـ
السيد الشريف وكيل مجلس 
ــحــزب  ــواب أن نـــــواب ال ــ ــن ــ ال
ــوف يــطــرحــون اســتــجــوابــاً  سـ
لــرئــيــس الــحــكــومــة الــتــركــيــة 
حــول النفقات التى تتحملها 
الخزانة التركية مقابل إقامة 
وإيواء هذه العناصر اإلخوانية 
ومــخــالــفــة ذلــــك لــلــقــوانــيــن 

التركية.

ــل وزارى أُجــــرى  ــدي ــع أدهـــــش أحـــــدث ت
فــى مــصــر، والـــذى تــم مــؤخــًرا، الــعــديــد من 
المراقبين داخل مصر وخارجها. ولكن نظًرا 
إلى أن أربعة من الوزراء الجدد العشرة يتولون 
حقائب تعتبر بالغة األهمية بالنسبة إلى 
التنمية االقتصادية واالستثمار، من المرجح 
ــراف الرئيس  أن يعكس هــذا التعديل اعــت
عبدالفتاح السيسى الضمنى بأن االقتصاد 
المصرى آخــذ بالفشل، وأنــه من الضرورى 
أن تأتى مجموعة السياسيين الجدد بوجهات 

نظر جديدة إلحياء هذا االقتصاد.
وفى الواقع، يُعتبر االقتصاد المصرى فى 
ــوزراء  حالة يرثى لها. فكما أوضــح رئيس ال
شريف إسماعيل فى السابع والعشرين من 
مـــارس، فــى بيان السياسة العامة المؤلف 
من 205 صفحات، ارتفع معدل البطالة فى 
مصر مــن 9 فــى الــمــائــة فــى السنة المالية 
2009/2010 إلـــى 13.3 فــى الــمــائــة فى 
السنة المالية الحالية، وعلى الرغم من أن 
عــدد السكان ارتــفــع مــن 77 مليوًنا إلــى 90 
مليوًنا فى نفس اإلطار الزمنى، إال أن النمو 
االقتصادى تباطأ. فقد تضاعفت تكاليف 
ــوقــود تقريبًا من  دعــم الــمــواد الغذائية وال
عـــام 2009 وحــتــى عـــام 2014، كــمــا ازداد 
اإلنفاق العسكرى بغية مواجهة التهديدات 
األمنية الجديدة، فى حين انخفضت عائدات 
السياحة وعائدات قناة السويس. باإلضافة 

إلـــى ذلـــك، ارتــفــعــت مــعــدالت الــتــضــخــم: إذ 
خّفض »المصرف الــمــركــزى« قيمة الجنيه 
المصرى بحوالى 14 فى المائة فى منتصف 
ــارس، ولــكــن مبيعات العملة فــى الــســوق  ــ م
الــســوداء تشير إلــى أن سعر الجنيه ال يزال 

عالياً، ونتيجة لذلك ارتفعت األسعار.
هــذه الحقائق والــمــعــلــومــات كشف عنها 
تقرير أمريكى صــدر مــؤخــراً بعنوان )فريق 
قوى يواجه عقبات صعبة(، والذى أشار إلى 
أنه على الرغم من أن معظم هذه التحديات 
ليست بالجديدة، إال أن اعــتــراف الحكومة 
ــارزاً،  ــ ــراً ب ــ الــمــصــريــة العلنى بــهــا يشكل أم
ويتناقض بشكل كبير مع البيئة المتفائلة التى 
كانت طاغية على مؤتمر االستثمار فى شرم 
الشيخ الــذى استضافه الرئيس عبدالفتاح 
السيسى قبل عام فقط. باإلضافة إلى ذلك، 
يستحق السيسى الثناء على تجميع فريق 
ــوزراء المحترمين لتوجيه السياسة  ــ مــن ال
ــرة  االقــتــصــاديــة فــى مــصــر. فقد احتلت وزي
االستثمار الجديدة داليا خورشيد منصب 
نــائــب رئــيــس مــصــرف »سيتى بــنــك« وشركة 
»أوراسكوم لإلنشاءات«، وهى شركة مقاوالت 

رائدة فى مصر. 
أما وزير المالية الجديد، عمرو الجارحى، 
فقد تولى منصب العضو المنتدب للتمويل 
بشركة »القلعة القابضة«، ونــائــب الرئيس 
ــى الــقــطــرى«،  الــتــنــفــيــذى فــى »الــبــنــك األهــل
والعضو المنتدب للمجموعة المالية »إى. 
إف. جــى. هــيــرمــس«. وبالنسبة إلــى وزيــر 
السياحة الجديد محمد يحيى راشــد، فقد 

عمل كمدير تنفيذى لفنادق »مــاريــوت« فى 
الواليات المتحدة وأوروبــا وأفريقيا، وشغل 
بعد ذلــك منصب المدير التنفيذى لـ»قطاع 

الفنادق بمجموعة الخرافى«. 
كما أن وزير قطاع األعمال الجديد أشرف 
ــذى ســيــشــرف عــلــى شــركــات  ــاوى، الـ ــشــرق ال
ــام، هــو منظم ســابــق لــأســواق  ــع الــقــطــاع ال
المالية أشـــرف على إعـــادة فتح البورصة 

المصرية بعد ثورة عام 2011.
ــذى أعد  ووضــح إيــريــك تــراجــر الباحث ال
التقرير أنه حتى مع هذه المؤهالت المثيرة 
لإلعجاب، يتوقف نجاح الحكومة الجديدة 

فى النهاية على ثالثة عوامل:

حادث إسقاط الطائرة 
الروسية وقتل الشاب 

اإليطالى من بين العوامل 
التى سُتبقى الشركات 

الدولية بعيًدا عن مصر

 أواًل: هل سيقبل الرئيس السيسى خوض 
الــمــخــاطــر السياسية الــتــى تكمن فــى َســْن 
المزيد من اإلصــالحــات االقتصادية؟ وكما 
ــوزراء شــريــف فــى األســبــوع  ــ ــار رئــيــس الـ أشـ
ــب الــدولــة  ــ ــارس، إأل إن روات ــ ــر مــن م األخــي
واإلعــانــات تتضمن حاليًا 75 فى المائة من 
ــالح أى  ــكــن إصــ مــخــصــصــات الــحــكــومــة، ول
من هــذه المجاالت قد يثير احتجاجات من 
المصريين بسبب ارتفاع األسعار أو تخفيض 
ــب. وفــى حين بــدأ الرئيس السيسى  ــروات ال
على استعداد لقبول هــذه المخاطر عندما 
ــوقــود خــالل األسابيع  قــام بــإصــالح دعــم ال
األولى من رئاسته فى عام 2014، إال أن حملة 
القمع المكثفة التى شنتها الحكومة على 
المعارضين فى األشهر األخــيــرة تشير إلى 
أنها تخشى من اندالع انتفاضة أخرى، األمر 
الذى قد يؤدى إلى إبطاء وتيرة اإلصالحات. 
ونظراً إلى أن الجيش المصرى ال يزال يشكل 
قاعدة الدعم الرئيسية للسيسى، فمن غير 
المرجح بشكل خاص أن يقبل أى إصالحات 
من شأنها أن تقّوض المصالح االقتصادية 

للجيش المصرى.
ــاً: هــل يــمــكــن لــلــحــكــومــة المصرية  ــي ــان ث
تحسين النظرة األمنية فــى الــبــالد، والتى 
تشكل عــامــاًل حيويًا لجذب االستثمارات 
والسياح؟ فى حين واجهت مصر مجموعة 
من التحديات األمنية فى السنوات األخيرة، 
من بينها حركات التمرد الجهادية غربًا من 
ليبيا وفى شرقها فى سيناء، أدى حادثان فى 
األشهر الستة الماضية إلى إلحاق ضرر بالغ 

بسمعة مصر فى الخارج. 
ففى أعقاب إسقاط الطائرة الروسية فوق 
سيناء فى أكتوبر، أوقفت بريطانيا وروسيا 
رحالتهما الجوية إلى مصر. ورداً على تعذيب 
الطالب اإليطالى وقتله فى القاهرة فى يناير، 
دعا البرلمان األوروبــى إلى »مراجعة شاملة 

لعالقات »االتحاد األوروبى« بمصر. 
ــردد هـــذه األنـــــواع من  ــ ــى، فـــإن ت ــال ــت ــال وب
الحوادث، وميل الحكومة المصرية إلى إبعاد 
المسئولية عنها، هى عوامل ستُبقى الشركات 

الدولية والزائرين الدوليين بعيداً عن مصر.
ثالثًا: هل سيشعر الــوزراء الجدد باألمان 
الــكــافــى فــى مناصبهم لــيــنــفــذوا بــرنــامــجــاً 
اقــتــصــاديــاً طــمــوحــاً؟ فــى األشــهــر األخــيــرة، 
أظهرت الحكومة المصرية مياًل إلى التآكل 

من الداخل. 
فقد اتُهم وزير الزراعة السابق صالح هالل 
بالفساد بعد يوم واحد فقط من استقالته فى 
سبتمبر )حكم عليه بالسجن عشر سنوات 
ــه تــم توجيه مذكرة  منذ أيـــام(؛ وقــد ورد أن
اعتقال بحق هشام جنينة الرئيس السابق 
للجهاز المركزى للمحاسبات بعد أن أقاله 

السيسى فى األسبوع األخير من مارس. 
وقد أسفرت هذه الحوادث عن تأثيرات 
سلبية على الحكومة المصرية، حيث كان 
ــوزراء يفضلون التراخى عن المخاطرة  الـ
ــى الــســجــن. لهذا  بــأمــور ســتــؤدى بــهــم إلـ
السبب، فــإن تعيين وزراء جــدد، ومــن ذوى 
ــن يعنى بــالــضــرورة  ــكــفــاءات الــعــالــيــة، ل ال

اعتماد سياسات جديدة.

َسْن املزيد من اإلصالحات االقتصادية
حتسني النظرة األمنية فى البالد ألنها تشكل عاماًل حيويًا جلذب االستثمارات والسياح

شعور الوزراء باألمان الكافى فى مناصبهم لينفذوا برنامجًا اقتصاديًا طموحًا!

تطوير خطوط اإلنتاج واستخدام الفحم كبديل للوقود التقليدى
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المهندس سعيد عبدالمعطى رئيس مجلس إدارة الشركة القومية لألسمنت

ضخ استثمارات جديدة بالشركة وإعادة تأهيل المصانع

أكــد سعيد عبدالمعطى رئيس مجلس إدارة 
الشركة القومية لأسمنت ان الشركة تسعى 
ــواحــدة مــن أكبر  جــاهــدة الســتــعــادة مكانتها ك
الــشــركــات المنتجة لأسمنت وذلـــك بتضافر 
جــهــود العاملين بالشركة مــن خــالل االهتمام 
بالعنصر الــبــشــرى ودعـــم مــنــظــومــة الــتــدريــب 
والتأهيل وترشيد استخدامات الطاقة وخفض 
تكاليف اإلنتاج الفتًا إلــى أن صناعة االسمنت 
شهدت تحديات كبيرة خــالل الفترة الماضية 
ما جعل معظم الشركات تحقق خسائر وأضاف 
عبدالمعطى أن هناك تحسنا ملحوظا فى سوق 
األسمنت بــدايــة مــن منتصف مـــارس الماضى 
ما يدفعنا بقوة الستعادة مكانة الشركة وتجاوز 
ــاك الــعــديــد  مــرحــلــة الــخــســائــر خــاصــة أن هــن
مــن المشروعات القومية العمالقة فــى قطاع 
اإلنــشــاءات ما يعطى موشرا يحثنا باألمل من 
جديد لدفع منظومة العمل بالشركة إلى األمام. 

جـــاء ذلـــك خـــالل الجمعية الــعــمــومــيــة التى 
عقدتها الشركة لمناقشة الموازنة التخطيطية 

للشركة خالل العام المالى 2016\2017 وأوضح 
رئيس مجلس إدارة الشركة القومية لأسمنت 
أن الموازنة التخطيطية للشركة تم إعدادها 

ــوء الـــرؤيـــة الــتــنــمــويــة الــشــامــلــة لمصر  فــى ضـ
الــثــورة وتمشًيا مــع خطة التنمية االقتصادية 
واالجتماعية والمشروعات القومية وفــى ظل 

ــار الــتــقــديــريــة المتوقعة لبيع منتجات  األســع
الشركة وتكاليف اإلنتاج  والتطورات المتوقعة 
نتيجة الزيادة السيادية لأجور والمصروفات 
والــظــروف الحالية لسوق األسمنت المصرى 
وذلــك وفقًا لعدة أســس أبــرزهــا االعتماد على 
الــواقــعــيــة والـــمـــرونـــة فـــى األعـــــداد والــخــمــول 
والــمــشــاركــة وامــكــانــيــة التطبيق وقـــال رئيس 
مجلس اإلدارة ان الــشــركــة تستهدف تطوير 
انشطتها بما يؤدى إلى زيادة االنتاجية وتحقيق 
مــعــدالت اداء جــيــدة حــيــث تستهدف الشركة 
خــالل عــام 2016 \2017 انتاج كمية قدرها2 
مــلــيــون وثــمــانــمــائــة وعــشــرون كلينكس منها 2 
مليون ومائتان واثنى عشر طن إلنتاج األسمنت 
6- 8 ألــف طن للبيع وتستهدف إنتاج 2 مليون 
وخمسمائة طــن وتــســتــهــدف الــشــركــة تحقيق 
مبيعات مــن االنــتــاج الــتــام وغير الــتــام بنحو 1 
مليار وثمانمائة وستة وتسعين مقابل سبعمائة 
وستة وخمسين عن العام المالى 2014|2015 
وتعمل الشركة على تطوير قدرات العاملين من 
خالل الدورات التدريبية وبرامج التأهيل الفنية 
والمهنية كما تــولــى الــشــركــة اهتماًما بمجال 
جــودة البيئة وجــودة منتجاتهامن خــالل معامل 

متخصصة من داخل الشركة على أعلى مستوى 
من الكفاءة وتقوم الشركة بإنتاج أنــواع مختلفة 
من األسمنت بجودة عالية ومطابقة للمواصفات 
المحلية والعالمية والشركة حاصلة على شهادة 
األيزو 9001 الخاصة بنظام إدارة الجودة وكذلك 
ــزو 14001الــخــاصــة بنظام اإلدارة  شــهــادة األيـ
البيئية شهادة سى مــارك الخاصة بالمطابقة 
مع المواصفات األوروبــيــة كما أبرمت الشركة 
عقًدا مع مؤسسة اليونيدو مشروع تحسين كفاءة 
الطاقة لدراسة ترشيد وإدارة الطاقة وكذلك 
الحصول على شهادة األيزو 50001 معيار نظم 
إدارة الطاقة حيث يهدف هــذا المشروع إلى 
دعم المنشآت والمؤسسات المصرية وتمكينه 
من مواصلة أحراز تحسن فى العمليات الداعمة 
بــكــفــاءة اســتــخــدام الــطــاقــة بــاإلضــافــة لخفض 
تكاليف اإلنتاج وفى نهاية الجمعية تقدم رئيس 
مجلس إدارة الشركة القومية لأسمنت بخالص 
الشكر والتقدير ألعــضــاء الجمعية العمومية 
وعلى رأسهم الدكتور رضا العدل رئيس الشركة 
الــقــابــضــة للصناعات الــكــيــمــاويــة عــلــى دعمه 
المستمر للشركة وكذلك فريق العمل بالشركة 
والذي يعد الركيزة األساسية للقومية لأسمنت.

تطبيق أعلى معايير الجودة وإدخال منتجات جديدة

كتبت - مروة أبوزيد

كتب - كرمي عبداجلابر
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املدرسون اإلخوان.. قنابل موقوتة داخل املدارس احلكومية

تفاصيل عمليات غسيل املخ للتالميذ
يحكى محمد أنور من القاهرة: مدرسة 
التربية الرياضية وهــى تنظم الطابور 
وتــمــاريــن الــصــبــاح لـــأوالد فوجئنا بها 
تقول فى الميكروفون أن الشرطة تقتل 
ــادوا بحقوقكم  ــن المتظاهرين ألنــهــم ي
وأنتم صغار ال تجدوا من يأخذها لكم 
وكانت تصرخ بهذه الجملة وتبكى وعرفنا 
فيما بعد أن لها أًخــا إخوانًيا كان يقوم 
بالتخريب وأمسكته الشرطة وبلغنا مدير 
اإلدارة التعليمية بالواقعة وال ندرى ماذا 
جــرى وضحك طــويــًا مستطرداً لكننا 
فوجئنا ذات يوم بمدير اإلدارة وقد جاء 
إلــى المدرسة ومعه شهادة تقدير وفى 
اإلذاعــة قام بتكريم هذه المدرسة على 
أنها المدرسة المثالية بالمدرسة أنا ال 
أستطيع أن أتهمه بأنه هو اآلخر إخوانى 
ألنــنــى ال أعــلــم انــتــمــاءه بالضبط ولكن 
يمكن لسبب آخر وابتسم قائًا الزميلة 
جميلة برضه.. المهم احنا حسينا كلنا 
إنه جاء ليرد لها اعتبارها فى المدرسة 
التى تجرأت وشكتها والمصيبة أن أى 
شكوى نرسلها للوزارة ترسلها على الفور 
الـــوزارة إلــى المديرية التابعة وترسلها 
المديرية إلى اإلدارة التعليمية للتحقيق 

فيها والمديرية واإلدارة بيطبخوا 
كــل حاجة مــع بعض ألنــك بتقع 

ــاب أو  ــحــ مـــع مـــعـــارف وأصــ
مــرتــشــيــن وبــطــنــهــم واســعــة 
وكـــده كــده فــى اآلخـــر الزم 
الشكوى تنزل على مفيش 

ودى مصر.
ومن المواقف الضاحكة 
الباكية التى حكتها هناء 
عصمت: كنت أعطى حصة 

ديــن لتاميذ الصف الثانى 
االبتدائى وكنت أشرح لهم أن 

التبرع بأموالنا يكون للفقراء 
والمساكين.. والخ ويمكن أيضاً أن 

نتبرع بجنيه لو حتى كل كام يوم لبلدنا 
فرد تلميذ مازال يلدغ فى بعض الحروف 
ــداً لو  ــا عــمــرى مــا أتــبــرع للبلد دى أبـ أن
حتى ولعت وال للجيش اللى بيقتل الناس 
يــاريــت إسرائيل تحتلها أحسن وتكمل 
هناء نزل كامه على رأســى كالصاعقة 
ألنه جاء من تلميذ فى هذه السن وطبعاً 
على الــفــور علمت إنــتــمــاء عائلته وأن 
ماقاله بالتأكيد سمعه منهم وأخرجت 
من شنطتى بعض الحلوى وأعطيتها له 

اخلوف ليس من املدرسني فقط 
بل من زمالء األوالد امللوثة 

أفكارهم بفكر اإلخوان

محاولة النقاش معه كطفل صغير 
مازال فى عمر الزهور فوجدته 
فــى صابة رأيــه وكــامــه وال 

أعتى المجرمين.
وعـــن آراء بــعــض أولــيــاء 
أمــور التاميذ قالت رانيا 
إسماعيل والـــدة التلميذ 
ــف األول  ــصـ ــالـ هـــيـــثـــم بـ
ــى ابنى  ــدادى: جــاءن ــ ــ اإلع
ــوم يــســألــنــى: »هــو  ــ ذات ي
صحيح مــرســى أحــســن من 
السيسى؟« ولما استفسرت 
مــنــه علمت أن مــدرســه أثــنــاء 
إعــطــائــهــم الــــــدرس الــخــارجــى 
يقوم بعملية غسل مــخ لهم بأفكاره 
المسمومة عن البلد وقــد حــذرت هذا 
المدرس أكثر من مرة ولكن دون فائدة 
فأخرجت ابنى مــن عنده ولكن مــازال 
عنده الكثير من الطلبة ويمارس معهم 
نفس األالعــيــب، فيجب أن نجد حًا 
لهؤالء المدرسين فهم لن يتركوا الطاب 
أبًدا وينتهزون كل الفرص لانفراد بهم 

سواء فى المدرسة أو الدروس أو غيره.
ــان والــــدة الــطــالــب كريم  ــم ــول إي ــق وت

ــدادى  ــ مصطفى بــالــصــف الــثــالــث اإلع
منفعلة الخوف ليس من المدرسين فقط 
بل من زمــاء األوالد الملوثة أفكارهم 
بفكر اإلخــوان فكل عائلتى وطنية تحب 
مصر وتقدر قيمة كل نقطة تــراب بها 
وانتخبنا السيسى وندعو له بالتوفيق 
وابنى كريم كــان معنا على نفس الخط 
ــه أن  ــي ولــكــن فوجئنا مــن فــتــرة أنـــا وأب
زمــاء له بالفصل قد لوثوه بأفكارهم 
اإلخوانية اإلرهابية والسيسى لم يعد 
عنده ســوى رئيس قاتل ودمـــوى ويجب 
أن يترك الحكم فوراً وطول النهار يقول 
لنا بلد كافرة عايزة حكم إسامى وكان 
فــى أيــديــهــم لكن نعمل إيــه بلد غاوية 
كفر وعــرى.. أنا بطلب من وزير التعليم 
يشوف لنا حــا وفــوريــا حــرام أن أبعث 
ابنى ليتعلم فى مدرسة فيأتينى محمًا 
بالفكر اإلرهــابــى رغــم إنــى والله دائمة 
النصيحة له أنــا وأبيه وأثبت له دائماً 
بالبراهين واألدلــة جرائم هذه الجماعة 
ولكن دون جدوى وكأنهم عملوا له غسيل 
ــاوزة ابنى كما  مــخ فــعــًا، أنــا حنهار وعـ
كــان، أنــا عايزة ابنى اللى بيحب وطنه 
ياوزير التعليم مش عايزة ابنى اإلرهابى.

الترويج ألكاذيب تزعم أن الشرطة تقتل املتظاهرين.. و يغرسون فى األطفال أن التبرع للبلد حرام

فى عهد الرئيس األسبق حسنى مبارك 
عندما كان سيناريو التوريث والفساد فى 

الهيئات والحكومات وخالفه يشغل النخبة 
بينما السعى وراء لقمة العيش الصعبة 

يشغل عامة الشعب، أعضاء جماعة استطاع 
اإلخوان التوغل وبقوة فى رحم البسطاء 

وهم يمثلون الغالبية العظمى من الشعب، بل 
واألخطر أنهم استطاعوا من خالل التابعين 

لهم فى المدارس الحكومية على مستوى 
الجمهورية أن يغسلوا عقول أجيال كاملة من 

التالميذ ونشر األفكار الهدامة بينهم ووضع 
السموم الفكرية لهم عن طريق اجتماعات 
خاصة بهم كان ينفذها مدرسيهم وأحيانًا 

عزومات ورحالت وهذه األجيال الكاملة 
التى خرجت فى غفلة من الجميع بها اآلن 

من يقوم بالعمليات االنتحارية تحت مسمى 
»ستكون شهيًدا« ومنهم من يضع المتفجرات 

فى أماكن مختلفة باسم محاربة النظام الكافر 
وإقامة دولة إسالمية والمشكلة ليست فى 

هؤالء فالحكومة أصبحت كفيلة بهم ولكن 
المصيبة العظمى أن نفس المدرسين وبنفس 

المنهج مازالوا منتشرين وبقوة فى مدارسنا 
الحكومية ويقومون بطريقة وأخرى بغرس 

األفكار اإلرهابية فى عقول أبنائنا وشحن 
أنفس الطالب الصغار ناحية النظام والدولة 
بل ويتكاتفون مع بعضهم البعض ويحاربون 
من هم ضد تفكيرهم من الزمالء بالشكاوى 

الكيدية وغيرها.
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سحر الشربينى

أمانى: ميارسون إجرامهم 
فى املدرسة وال رادع لهم

قالت أمانى محمد وتعمل بمدرسة عمر بن الخطاب 
ــوان  للتعليم األســاســى بمحافظة الــشــرقــيــة أن اإلخـ
يــمــارســون إجــرامــهــم فــى الــمــدرســة وال رادع لهم ألن 
اإلدارة والمديرية والمسئولين يخافون على أنفسهم 
وعند إرسال أى شكوى فى أحدهم يوم أن يحنوا علينا 
ويرسلوا لنا محقق إما المحقق يطلع منتمى لإلخوان 
ويذهب وال حس وال خبر وإما يسارع اإلخوان بالمدرسة 
بكتابة ورقة بأن الزميل المشكو فى حقه حسن السير 
والسلوك والسمعة ويمضون عليها جميعا وهم كيثرون 
بالمدرسة وبما أننا حكومة ورق فيتم حفظ التحقيق 
على الــاشــيء وعلى العكس تمامًا يـــأذون بأكثريتهم 
زميًا ليس معهم على خط اإلجــرام والمصيبة الكبرى 
أن إحــدى المدرسات اإلخوانيات وهــى تعمل مدرسة 
للحاسب اآللى بالمدرسة كتبت البنتها كلمة كلها ضد 
النظام والشرطة وألقتها فى طابور الصباح وعندما 
تم تبليغ اإلدارة كل ما استطاع عمله مدير اإلدارة هو 
تطنيش الــمــوضــوع بعد تــدخــل الــنــاس الــتــى وسطتهم 

المدرسة إياها إلنهاء الموضوع.

سويلم: يجب اتخاذ 
اإلجراءات الالزمة ضد 
وجود املدرسني املنتمني 
لإلخوان داخل املدارس 

ــم وكــيــل  ــل ــد ســوي ــد ســي ــ أك
وزارة الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم 
ــاء، اســتــمــرار  ــن بــجــنــوب ســي
عدد من المدرسين المنتمين 
لجماعة اإلخـــــوان.. قضية 
أمــن قومى بالدرجة األولــى، 
ومن المفترض عند اكتشاف 
أى فــرد منهم يحاول تعطيل 
العملية التعليمية أو األخذ 
بــهــا وبــالــتــامــيــذ إلـــى مسار 
ــن  ــ ــاغ األم ــ ــ ــئ يـــتـــم إب ــاطـ خـ
الــوطــنــى على الــفــور التخاذ 
اإلجـــــــراءات ضـــده لضمان 
األمــــن لــلــجــمــيــع وأال يــكــون 
واجهة لعناصر أخــرى تعمل 

فى الخفاء.
ــال ســويــلــم: الــمــفــروض  وقـ
أال يــكــون هــنــاك أى تــهــاون 
ــدم مــن  ــقــ فــــى أى بـــــاغ مــ
أى شــخــص ضـــد أى عــامــل 
فــى التربية والتعليم يتهمه 
بانتمائه للجماعة اإلرهابية 
ــث ســمــومــهــم  أو مــحــاولــة بـ
فـــى عـــقـــول اآلخـــريـــن ويــتــم 
التحقيق بمعرفة المديرية 
للتأكد من صحة الخبر 
ــمــوضــوع  ــم يـــحـــال ال ثـ
لــلــجــهــات المختصة 
ــة إذا ثــبــت  ــيـ ــنـ األمـ
انتمائه فإما العمل 
بـــحـــب والـــحـــفـــاظ 
ــى مـــؤســـســـات  ــ ــل ــ ع
الــدولــة واالعــتــراف 
بخطأ التعاطف مع 
جـــمـــاعـــة إرهـــابـــيـــة 
وإمــا القانون يأخذ 

مجراه.

د. منى أبوطيرة: الفقر والتفكك األسرى وغياب 
 القدوة عوامل يسهل غرس هذه األفكار فى عقول الصغار

حول كيفية حماية األوالد بالمدارس 
مــن زمالئهم أصــحــاب األفــكــار السلبية 
تقول الدكتورة منى أبوطيرة أستاذة 
علم النفس بكلية اآلداب جامعة عين 
شمس أن حاالت التفكك األسرى والفقر 
ــدوة والتوجيه  ــق والــبــطــالــة وغــيــاب ال
مــن الــوالــديــن يعطى الفرصة النتشار 
سلوكيات خاطئة ويكون الطالب عجينة 
لينة يسهل تشكيلها والسيطرة عليه 
وعمل غسيل مخ له سواء من المدرسين 
أو زمالئه اإلخوان والتأثر بالزميل يكون 
أكبر وأعمق، أما الطالب والكالم للدكتورة 
منى - الــذيــن وقــعــوا بالفعل فــى الفخ 
فهم يحتاجون وقتًا كبيرًا لمعالجتهم 
وأشدد على ضرورة االلتقاء بأهل هؤالء 
األوالد وحثهم على ضرورة الحوار الدائم 
واالحتواء الكبير ألبنائهم وتفنيد كل 

مزاعم األوالد اإلخوانية.

اللعب بعقول التالميذ فى طابور الصباح
ــز تا  ــرك قـــال أحــمــد مــرتــضــى مـــن م
ــا أعــمــل مــدرًســا  بمحافظة المنوفية أن
بــمــدرســة حــكــومــيــة للتعليم األســاســى 
وفوجئت فى طابور الصباح بتلميذ يلقى 
كلمة عن جزيرتى »تيران وصنافير« بها 
معلومات تؤكد على ملكية مصر لهما 

وليس السعودية وكلها معلومات ال أدرى 
من أين جاءوا بها طبعاً هم لن يستطيعوا 
ــة بكلمة وإال سيكون  ــدول أن يمسوا ال
األمر مكشوفاً لكنهم قد أرسلوا رسالتهم 
للتاميذ الــصــغــار وعــنــدمــا كشفت عن 
حقيقة هــذا التلميذ عرفت أن أسرته 

ــوان وأخــبــرت  تنتمى إلــى جماعة اإلخــ
مدير المدرسة وقتها فما كــان منه إال 
أن قــال: حد واخــد باله من حاجه مش 
عايزين شوشرة على المدرسة مع العلم 
أن المدير ليس إخوانياً ولكن هذه سلبية 
وجبن معظمنا وبتصرفاتنا نضيع البلد 

دون أن نــدرى وعندما سألت مسئولة 
اإلذاعــة كيف لتلميذ أن يلقى كلمة كهذه 
ــور الــصــبــاح أمـــام الــمــئــات من  فــى طــاب

التاميذ فوجدتها ال تــدرى شيئاً 
عن الكلمة ومر الموضوع 

على كده.

الشربينى

منى

سويلم



عدد متابعى 
املنتديات أو 

املدونات ال يتجاوز 
أسرار مملكة »التواصل نصف مليون 

االجتماعى« حتكم مصر
ُيمكن النظر لإلنترنت بشكل عام بوصفه خارطة افتراضية 

ا قادًرا على  ا افتراضًيّ موازية للواقع، فقد خلق مجتمًعا مدنًيّ
خلق رأس مال اجتماعى ذى روابط قوية غير خاضعة لالختبار. 

فقد اجتمع أعضاؤه على المنفعة المتبادلة عبر خلق ساحة 
من التعاون والتنسيق لتبادل المعلومات، والتعبير عن الرأى 

والرأى اآلخر، عبر حشد الماليين من خالل الموقع اإللكترونى، 
وتكوين ما ُيسمى بالجماعات االفتراضية. 

ف »إيريك جورج« المجتمَع المدنى االفتراضى بأنه  وقد عَرّ
فضاء للكالم الحر غير مرتبط بإكراهات الحاجة، أو اإلكراهات 

االجتماعية، فهو نتيجة صافية لعمل العقل. 
فقد قلل تكلفة التجمع والتنظيم، وخلق منظومة من الروابط 

المتماسكة تتميز باالنتشار والقدرة العالية للحشد كمنفذ 
للمطالبة بالتغيير. 

كانت السبب الرئيسى فى إقالة الزند ومن قبله محفوظ صابر: 

عدد مستخدمى الفيس 
بوك يتجاوز 48% من 

مستخدمى اإلنترنت
يأتى الفيس بوك يأتى على 
ــوات االفــتــراضــيــة  ــن ــق قــمــة ال
الفاعلة فى مصر، وذلــك ألن 
عدد مستخدميه يتجاوز %48 
ــت،  ــرن ــت مـــن مــســتــخــدمــى اإلن
ويــــــــزداد أعــــضــــاؤه ســـنـــوًيّـــا 
بمتوسط 40%، يليه اليوتيوب 
الــــذى يــســتــخــدمــه 44% من 
مستخدمى اإلنترنت، فى حين 
نجد عــدد مستخدمى توتير 
بضعة آالف، أمــا الويكى فلم 

يتعَدّ الكتاب به ألف كاتب. 
أما المنتديات أو المدونات 
ــدد مــتــابــعــيــهــا ال يــتــجــاوز  ــع ف
ــون، عــلــى الــرغــم  ــي نــصــف مــل
مــن أن وجــودهــا ســابــق على 
غيرها مــن قــنــوات المجتمع 
ــي، ولــكــن ينبغى  ــراضـ ــتـ االفـ
اإلشــــارة إلـــى أن جميع هــذه 
ــوات ســـانـــدت بعضها  ــنـ ــقـ الـ
ــبــادلــت  بــشــكــل أو بـــآخـــر، وت
ــل  ــودة داخـ ــوجـ ــمـ األخـــبـــار الـ
بعض القنوات، فمثاًل كان يتم 
تــبــادل بعض الــتــغــريــدات بين 
مستخدمى الفيس بوك الذين 
ــوا لبعض الفيديوهات  روجــ
المستخدمة على اليوتيوب. 
فنجاح أداة ال يمكن قياسها 

بمعزل عن األخرى.

الشارع
المصرى
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وقد ظهر ذلك فى التجربة المصرية، 
فقد بــرز دوره مع بــدء ظهور المدونات 
نهاية التسعينيات ومطلع األلفية، وزاد 
تأثيره بمرور الوقت، خاصة مع الفترة 
السابقة على ثـــورة 25 يــنــايــر، وساعد 
السياُق المحيط بالمجتمع المدنى على 
ظهور المجتمع المدنى االفتراضى؛ حيث 
قلل مبارك من القيود المفروضة على 
نــشــاط المجتمع المدنى فــى السنوات 

األخيرة من حكمه.
ــة خـــــوض الــمــجــتــمــع  ــ ــداي ــ ــع ب ــرجــ ــ وت
ــَة الــســيــاســيــة فى  ــب ــحــل ــتـــراضـــى ال االفـ
مصر إلــى عامى 2004 و2005 حينما 
تمت مناقشة قضية الــتــوريــث، وتعاظم 
ــرب االنــتــخــابــات البرلمانية  دوره مــع ق
والرئاسية، فتناول العديُد من المدونات 
المصرية قضايا التوريث وانتشار الفساد 
ــالح والــمــطــالــبــة بالتغيير، وبــرز  واإلصــ
دورهــا فى الحشد إلضــراب 2008 الذى 
كان بمثابة جس النبض لثورة 25 يناير، 
واتضحت قوتها خــالل الــثــورة، ونجحت 
ــد مـــن الــمــنــظــمــات االفــتــراضــيــة  ــعــدي ال
ــة فـــى حشد  ــي ــرون ــت ــك ــصــفــحــات اإلل وال
المواطنين للمشاركة فى التظاهر، خاصًة 
ــوم لــلــثــورة، واستطاعت  بالنسبة ألول ي
تعبئة قطاع عريض من الطبقة الوسطى 
عبر اإلنــتــرنــت، ومــع بداياتها أصبحت 
مصدًرا بديال للمعلومات، ومادًة للتعبئة، 
ــى العملية  ــا فـ ــا مــهــًمّ ــًبـ ــحـــت العـ وأضـ

السياسية.
هـــذه بــعــض الــحــقــائــق الــتــى رصدتها 
ــة صـــــدرت هــذا  ــاي ــغ ــل دراســــــة مــهــمــة ل
ــطــة المجتمع  ــوان )خــري ــن ــع ــوع ب ــبـ األسـ
الــمــدنــى االفــتــراضــى فــى مــصــر( والتى 
كشفت أســرار وجوانب مهمة حــول هذا 
المجتمع وتصنيفاته المختلفة، كمحاولة 
للوقوف على مالمحه وسماته، ودرجــة 
مؤسسيته، وقدرته على التعبئة والحشد 
والمطالبة بالتغيير خالل مسيرة التحول 

الديمقراطى.
ــدت أن بــعــض مؤسسات  الـــدراســـة أكـ
ــى الــتــقــلــيــدى نجحت  ــمــدن الــمــجــتــمــع ال
فــى اســتــخــدام اإلنــتــرنــت كساحة فعالة 
للمطالبة بالتغيير، وتحقيق أهدافها، 

وبمرور الوقت ازداد عدد أعضائها. 
وتتعدد تلك المؤسسات، فمنها حركات 
اجتماعية كحركة »6 إبــريــل« و»كفاية«، 
ومنها منظمات حقوقية مــارســت دوًرا 
كبيًرا فى رفــع الوعى وتوثيق انتهاكات 
حقوق اإلنــســان كمركز القاهرة لحقوق 
اإلنــســان، ومنها مراكز الفكر واألبحاث 
ــهــا وأخــبــارهــا  ــرز دراســات الــتــى تنشر أبـ
ــدراســات، ومنها  ــل كالمركز اإلقليمى ل
ــن،  ــقــبــل وطــ األحــــــــزاب كـــحـــزب مــســت

والنقابات العمالية.. إلخ.
وتــتــعــدد مــنــابــر الــفــضــاء االفــتــراضــى 
بمصر، ويمكن رصد سبع قنوات رئيسية 
كان لها دوٌر خالل مسيرة التغيير؛ كمواقع 
التواصل االجتماعى مثل الفيس بوك، 
والرسائل القصيرة، وأدوات التشارك 
كمواقع مشاهدة وتحميل الفيديو والصور 
)اليوتيوب، والفليكر(، وأدوات الدردشة 
)المنتديات(، ووسائل اإلشهار الصغيرة 
)تويتر(، وأدوات النشر )ويكيبيديا(، 
وصــحــافــة الــشــبــكــات )الـــمـــدونـــات(، 
ويختلف تــأثــيــر تــلــك الــقــنــوات وفــق 

اختالف طبيعتها.
وقد تزايد عدد مستخدمى الفيس 
ــى 11.3 ثــم 16 ثم  بـــوك، فــوصــل إل
22.6 ماليين خــالل 2012 و2013 

و2014 على التوالى، مما يعكس أهمية 
ــى مــصــر، حــيــث يــتــزايــد  ــوك ف الــفــيــس بـ
مــســتــخــدمــوه بــاضــطــراد مــن عـــام آلخــر 
بنحو 40%، وبلغ مستخدمو تويتر فى عام 
2011 12.848 مغرد، بلغ متوسط التتبع 
138.3، مما يعكس إقبال المصريين على 
الفيسبوك أكثر من تويتر. وجــاءت بداية 
ظهور المدونات فى عــام 2004 بظهور 
أول مدونة »منال وعالء« تتناول القضايا 
السياسية المثارة على الساحة، وقد كان 
شغلها الشاغل التصدى لفكرة التوريث، 
ومحاربة الفساد، والمطالبة باإلصالح، 

واإلعداد لالنتخابات. 
وجــاءت فكرة استغالل المدونات فى 
العمل السياسى بعد نــجــاح الــمــدونــات 
األدبية، وبدء استغاللها من قبل المدونين 
ــا مستخدمو  لــنــقــل آرائـــهـــم بــحــريــة، أمـ
الــيــوتــيــوب فــهــم نــحــو 44% مــن إجمالى 

مستخدمى اإلنترنت.
وحول المراحل الزمنية لعمل مؤسسات 
ــة، كــشــفــت الــــدراســــة أن  ــيـ ــراضـ ــتـ االفـ
إرهاصات المجتمع المدنى االفتراضى 
فى مصر ترجع إلى مطلع األلفية، خاصة 
مع عام 2004 مع ظهور أول مدونة »منال 
وعـــالء«، ووصــل عددها عــام 2006 إلى 
)1457( مدونة مصرية طبًقا لدليل محور 
 the Egyptian« المنتديات المصرية
blog ring« ومنها: مدونة منال وعالء، 
ومدونة بهية، ومدونة جار القمر، ومدونة 
الوعى المصري. وترجع أسباب انتشارها 
لتفاعلها مع المستفيدين بسرعة ويسر، 
وتشكيلها التجمعات اإللكترونية بين 

محرريها وأعضائها.
فقد مثلت المدونات منبًرا لالحتجاج 
على سياسات الحكومة، والتغلب على 
إحباط الحياة السياسية واالجتماعية، 

وكسر كل المحظورات.
وسرعان ما تحّول دور المجتمع المدنى 
االفتراضى إلى قوة ضاغطة على النظام، 
ــداول  ــام بالحشد عبر ت وذلـــك حينما ق

الدعوة إلضراب 6 إبريل 2008.
ــة  ــداي ــب ــذه الـــدعـــوة فـــى ال ــانـــت هــ  وكـ
اعــتــراًضــا على الــغــالء والــفــســاد، تبنته 
ــزاب والــقــوى، وتــم تــداول  مختلف األحــ
الشعارات عبر اإلنترنت، وانتقل رئيس 
الـــوزراء إلــى المحلة للحديث مع العمال 

كمحاولة لتخفيف االحــتــقــان. مــن هنا 
ــارت إلـــى قــدرة  كــانــت الــبــدايــة الــتــى إشــ
وسائل التواصل االجتماعى فى التأثير 
على صناع القرار، وكانت البداية للحشد 
والـــبـــدء فــى سلسلة مــن االعــتــصــامــات 
المتكررة والتى مهدت بــدورهــا إلــى 25 

يناير. 
وبرز فى هذا الصدد صفحة »الحملة 
الشعبية لدعم الدكتور محمد البرادعى 
رئــيــًســا لــمــصــر 2011« فـــوصـــل عــدد 
أعضائها إلى أكثر من 250 ألف عضو، 
وأســـس النشطاء أكــثــر مــن 45 صفحة 

بالفيس بوك.
أمـــا بــعــد ثـــورة 25 يــنــايــر 2011 فقد 
حدثت كثير من السمات التعبوية المبكرة 
للثورة نتيجة استفادة مؤسسات المجتمع 
المدنى الناشئة من التكنولوجيا الجديدة 
ــؤدى للتواصل مــع عدد  كفعل اتصالى ي

كبير من المشاركين.
وبــــاإلضــــافــــة 

لـــلـــدور الـــذى 
ــه  ــ ــتـ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ لـ

عدد مستخدمى الفيس 
بوك وصل إلى 11.3 

ثم 16 ثم 22.6 ماليني 
خالل 2012 و2013 
و2014 على التوالى

ــحــات اإللـــكـــتـــرونـــيـــة فـــى حشد  ــصــف ال
ــراب،  الــمــواطــنــيــن للمشاركة فــى اإلضــ
خاصة بأول يوم للثورة، وأصبح اإلنترنت 
مصدًرا بديال للمعلومات ومادة للتعبئة؛ 
ا فى العملية  فقد أضحى يلعب دوًرا هاًمّ
السياسية. فقد لعبت المدونات المكتوبة 
على الفيسبوك من قبل بعض النشطاء 
دوًرا كبيًرا فى تأجيج الثورة، كما أنشأ 
اإلخوان بعض الصفحات الداعية لتغيير 
النظام كصفحة »الحرية لمصر«؛ إال أنها 
لــم تلَق قبوال واســًعــا مقارنة بصفحات 
الحركات االجتماعية كحركة »كلنا خالد 
سعيد«، و6 إبــريــل وصفحات النشطاء 

السياسيين. 
كما اتخذ بعُض الفاعلين السياسيين 
مــن منابر الــفــضــاء االفــتــراضــى ساحًة 
للتأكيد على تغير نمط الحكم، وحرص 
ــواصــل مــع الــجــمــهــور،  ــت الــنــخــب عــلــى ال
واســتــمــرار المطالبة بــاإلصــالح وحرية 
التعبير، كما استخدموه للضغط على 
النظام عبر الحشد لمليونيات تطالب 

بالديمقراطية والحكم المدنى، فظهرت:
- مطالبات على الشبكة االفتراضية 
ــيــونــيــات لــتــأيــيــد الــســلــطــة  لــتــنــظــيــم مــل
ــعــســكــرى، ثم  ــحــاكــمــة، كــالــمــجــلــس ال ال
اإلخوان، ثم الرئيس السيسى، وكل طرف 

له مؤيدوه.
ــة بــالــتــظــاهــر  ــب ــمــطــال ــل - دعـــــــوات ل
واالعتصام فى ميدان التحرير من أجل 
اســتــكــمــال مــطــالــب الـــثـــورة: إلــغــاء حالة 
ــراج عــن كــل السجناء  ــ ــوارئ، واإلفـ الـــطـ
السياسيين، وحــل المحاكم العسكرية، 
ومحاسبة رءوس النظام السابق، وتقديم 
مرتكبى الفساد للمحاكمات العادلة، 
والدعوة النتخابات جديدة تضمن انتقال 

السلطة لسلطة مدنية منتخبة.
- ظهرت صفحات على الفيس بوك 
ــالف شــبــاب  ــتـ ــورة مــثــل »ائـ ــثـ لــشــبــاب الـ
ــد من  ــعــدي ــدرت ال ــ ــورة«، حــيــث أصـ ــ ــث ــ ال
الــتــصــريــحــات الــمــطــالــبــة بــاســتــمــرار 

التظاهرات استكماال للثورة.
- انــتــقــاد الــســلــطــة الــحــاكــمــة، 
ــدار بها البلد،  والطريقة التى ت
والمطالبة بالقضاء على الفساد 

واإلصالح والحكم المدنى.
وســـرعـــان مــا ظــهــرت وظيفة 
ــمــع الـــمـــدنـــى  ــمــجــت ــل جــــديــــدة ل
ــطــور  ــا ت ــهـ االفــــتــــراضــــى فـــرضـ
ــداث، لــلــتــوقــيــع عــلــى وثــائــق  ــ األحــ
لفسخ العقد االجتماعى مع نظام 
حكم اإلخـــوان، حيث استخدمت 
حركة تمرد التكنولوجيا كأبرز 
الوسائل الممكنة للتواصل عبر 

ــدعــوات الــتــى انــتــشــرت خــالل البريد  ال
اإللكترونى ورســائــل الــــsms وصفحات 
التواصل، مطالبة المصريين بالتوقيع 
على وثيقة تُطالب بعقد انتخابات رئاسية 
مبكرة، ونجحت بالفعل فى جمع ما يزيد 

عن 22 مليون توقيع. 
ــق بــعــض مــؤيــدى  ــى الــمــقــابــل، أطــل وفـ
مرسى حملتين مضادتين لجمع توقيعات 
لدعم استمراره فى الحكم »حملة مؤيد« 
وحملة »تجرد«، لكنهما فشلتا ولم تحققا 

مقصديهما.
فى هــذا السياق أكــدت د. هبة جمال 
الدين مــدرس السياسات العامة بكلية 
االقتصاد والعلوم السياسية - جامعة 
القاهرة أنــه بعد سقوط حكم اإلخــوان 
ظهرت ظاهرتان بارزتان؛ األولى الحرب 
اإلعالمية وبث الشائعات، والثانية تعبئة 

الحس الوطنى والقومى للمواطنين.
حــيــث كــثــرت الــشــائــعــات والصفحات 
المعادية الــمــنــددة بقلب نــظــام الحكم، 
وتشويه وجه ثورة 30 يونيو، واستقطاب 

الشباب وتجنيده. 
وفـــى الــمــقــابــل ظــهــرت حــركــة تُسمى 
جيش مصر اإللكترونى تقوم باختراق 

تلك الصفحات والمواقع وإثبات زيفها.
كــمــا اخـــتـــرق مــجــمــوعــة مـــن الــهــاكــرز 
الموقع الرسمى لحركة »تمرد«، ووضعوا 
صــورة مرسى على الصفحة الرئيسية، 
معلنين أنه سيُلقى خطاًبا عبر الموقع. 
ــوان حملة »تــمــرد«  وهــاجــم هــاكــرز اإلخــ

متهمين إياها باإلسرائيلية.
ــذه الــمــواقــع  ــن بــيــن اهــتــمــامــات هـ ومـ
تقييم أداء الموظفين الحكوميين، وفى 
بعض األحــيــان كــانــت السبب فــى إقالة 
أو اســتــقــالــة بعضهم، مــثــل إقــالــة وزيــر 
الــعــدل محفوظ صــابــر فــى مــايــو 2015 
بعد تصريحاته بشأن عدم صالحية أبناء 
جامعى القمامة لشغل وظائف بالنيابة 
العامة أو القضاء وكذلك إقالة المستشار 
ــدل الــســابــق  ــعـ ــد وزيـــــر الـ ــزنـ أحـــمـــد الـ
عقب تصريحه المسيىء للنبى صلى 
الــلــه عليه وســلــم حينما رد على ســؤال 
اإلعــالمــى حمدى رزق: هــل تــوافــق على 
حبس صحفى فقال الزند: لو كان النبى 
هاحبسه، وهــو مــا أشعل ثــورة الغضب 
ضــده على مواقع التواصل االجتماعى 

انتهت باقالته من منصبه.
وكــذلــك حــث الـــروح الوطنية للشعب 
الــمــصــرى، والــمــطــالــبــة بــالــتــوحــد خلف 
الرئيس عبد الفتاح السيسى، بــل وتم 
اســتــخــدامــهــا لــحــث الــمــواطــنــيــن للتبرع 
لمشروع قناة السويس، ومتابعة المؤتمر 
االقتصادى وأهم نتائجه وفعالياته، ونشر 

أخبار حرب الحكومة على اإلرهاب.
وقالت د. أكــدت د. هبة جمال الدين 
إنه ال يمكن الجزم بتأثير قناة عن أخرى، 
فالجميع ساهم بالتعاون مع مؤسسات 
المجتمع المدنى التقليدية فى الحشد 

وتشكيل الوعى.
وأكدت أن أغلب هذه الكيانات اهتمت 
بقضايا مكافحة الــفــســاد، والــتــوريــث 
)وضع المدونات قبل الثورة(، والمطالبة 
ــة الــتــوزيــعــيــة،  ــمــاعــي ــة االجــت ــدال ــع ــال ب
والتصدى النتهاكات حقوق اإلنــســان، 
واإلصـــــالح الــمــؤســســى والــتــشــريــعــى، 
كمناقشة وضـــع الجمعيات األهــلــيــة، 
ــون 84 لسنة  ــان والــمــطــالــبــة بتغيير ق
2002، والمشاركة السياسية، والحشد 
ــدعــوات للتظاهر.  والتعبئة، ونــشــر ال
ــر، كــانــت السمة الرئيسية  بمعنى آخـ
االهــتــمــام بــالــشــأن الــعــام، والمطالبة 
ــاإلصــــالح. فـــى حــيــن اهــتــم الــبــعــض  ــ ب

بالشئون الثقافية والفنية والرياضية.

عدد مستخدمى توتير بضعة آالف
.. أما الويكى فلم يتعَدّ الكتاب به ألف كاتب

أعضاء الفيس بوك 
ا مبتوسط  يزيدون سنوًيّ

40%.. يليه اليوتيوب 
الذى يستخدمه %44 

من مستخدمى اإلنترنت

خالد عبدالرحمن



هل يتم الكشف عن 
األسباب احلقيقية التى 
أدت التخاذ القرار بهذه 
الصورة وعدم االكتفاء 

بعزله من منصبه فقط؟

النيابة اإلدارية تفتح 
ملف ضياع مستحقات 

»اللبيدى«
المستشارة شــروق محمد 
عضو هيئة النيابة اإلداريـــة 
لــلــســيــاحــة واإلعـــــــــام فــى 
مــاســبــيــرو تــواصــل التحقيق 
فى الشكوى )رقم 181 بتاريخ 
2 أبــريــل 2016 حصر 666( 
المقدمة مــن عــاء اللبيدى 
مــعــد الــتــقــاريــر فــى بــرنــامــج 
ــكـــرة( الــــذى يـــذاع  )نـــجـــوم بـ
على شاشة القناة السابعة، 
بسبب عدم صرف مستحقاته 
ــة الـــمـــعـــتـــمـــدة فــى  ــيـ ــالـ ــمـ الـ
الميزانية الرسمية للبرنامج 
ــقــاريــر  ــت ــل ال ــة كـ ــ ــ ــم إذاع ــ رغ
المتفق عليها طـــوال الشهر 
الــمــاضــي.. ومــن الــمــقــرر أن 
يتم استدعاء المخرج يحيى 
ــى لــلــتــحــقــيــق معه  ــاوسـ ــمـ الـ
لمعرفة أين ذهبت مستحقات 
اللبيدى؟ وهذا السؤال نتوجه 
به لهانى جعفر رئيس قطاع 
اإلقليميات ومــدحــت يحيى 

رئيس القناة السابعة؟

ماسبيرو
احلاالت التسعة إلنهاء اخلدمة املنصوص عليها فى قانون 47 لسنة 1978 ال تنطبق على األمير 

مجدى نزل من مكتبه بعد االستدعاء التليفونى من رئيسة االحتاد على )الساللم( ولم ينتظر )األسانسير( 

ــرون إلـــى أن هــنــاك  ــي ــث ــك لـــم يــلــتــفــت ال
عامات استفهام كبيرة تحيط بـ )نص( 
ــقــرار الـــذى أصـــدره المهندس شريف  ال
إسماعيل رئــيــس مجلس الــــوزراء مساء 
الــســبــت الــمــاضــى بــإقــالــة عــصــام األمــيــر 
رئــيــس اتــحــاد اإلذاعــــة والــتــلــيــفــزيــون من 
منصبه وتعيين صفاء حجازى لخافته فى 

نفس المنصب.
حيث إن النص الحرفى للقرار والــذى 
يحمل رقم 1171 لسنة 2016.. ينص على 
أن »تنهى خدمة السيد/ عصام األمير 
إسماعيل خليل رئيس مجلس أمناء اتحاد 

اإلذاعة والتليفزيون«.
اللغط الذى أحاط بهذا القرار سببه أن 
الكثيرين لم يفهموا النتائج المترتبة على 
هــذا الــقــرار، ولــذلــك كنا نتمنى أن يكون 
القرار واضحاً وبدرجة ال تحتمل التأويل.. 
حيث إنه من المعتاد أن يتم النص فى مثل 
هذه القرارات على إنهاء تكليف أو تعيين 
الشخص المراد إقالته من إحدى وظائف 
اإلدارة العليا وتكليفه بمنصب آخر طالما 

أنه ال يزال فى سن الخدمة.
وألنــنــا نبحث عــن الحقيقة فقد سألنا 
بعض الخبراء القانونيين وأكد الكثير منهم 
أن إنهاء الخدمة وفًقا لما نص عليه هذا 
القرار يعنى أن األمير خرج من المبنى ولن 
يعود إليه، إال أن من حقه الحصول على 
مستحقاته المالية ومكافأة نهاية الخدمة 

والتى تقدر بأكثر من مليون جنيه.
ونظراً ألننا قد نجد تفسيرات مضادة 
لهذا الرأى نسأل: هل النص الحرفى لهذا 
الــقــرار معناه إنهاء شغل عصام لوظيفة 
رئيس اتحاد اإلذاعة والتليفزيون فقط دون 
إنهاء خدمته داخل المبنى نهائيا؟ وإذا كان 
األمر كذلك فلماذا لم يتم النص كالمعتاد 
على الوظيفة التى ســوف يتم نقله إليها 
خاصة أن األمير تتبقى له 7 سنوات كاملة 
على بلوغ السن القانونية للمعاش حيث إنه 

من مواليد عام 1963؟ 
وإذا كان قرار إنهاء خدمة األمير المشار 
إليه استند فى ديباجته إلى القانون رقم 
ــون نظام  47 لسنة 1978 بــإصــدار قــان
العاملين المدنيين بالدولة فلماذا لم يلتزم 
بالضوابط والــقــواعــد المنصوص عليها 
ــمــادة 94 مــن هذا  إلنــهــاء الــخــدمــة فــى ال

القانون وهى:
)1( بلوغ السن المقررة لترك الخدمة.

)2( عدم اللياقة للخدمة صحياً.
)3( االستقالة.

)4( اإلحالة إلى المعاش أو الفصل من 
الخدمة.

)5( فــقــد الجنسية أو انــتــفــاء شــروط 
المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الــدول 

األخرى.
)6( الفصل بقرار من رئيس الجمهورية 
فى األحوال التى يحددها القانون الخاص 

بذلك.

إذا كان القرار قد نص على إنهاء خدمة عصام وإحالته للمعاش فلماذا خالف رئيس 
الوزراء القانون الذى وضع ضوابط لإلحالة للمعاش قبل بلوغ السن القانونية؟

مفاجآت مثيرة حول قرار »إنهاء خدمة« عصام األمير؟!!

أسرار االجتماع »الليلى« بني صفاء حجازى ومجدى الشني؟!!!
فى التاسعة إال عشر دقائق, دق جرس التليفون 
داخــــل مــكــتــب مــجــدى الشــيــن رئــيــس قــطــاع 
التليفزيون بالدور الثامن, وكانت المتحدثة 
على الطرف اآلخر صفاء حجازى رئيس 
اتحاد اإلذاعــة والتليفزيون الجديدة. 
ــه الـــنـــزول  ــن ــا تــطــلــب م ــه وفـــوجـــئ ب

لمقابلتها على الفور.
ولـــم يــكــذب الشــيــن خـــبـــراً.. وقــام 
خال ثوان بتجهيز نفسه والنزول عبر 
)السالم( ولم ينتظر األسانسير - كان 
بصحبته خالد قابيل )الصديق األنتيم 
المشترك لــلــطــرفــيــن(.. وخـــال نزولهما كان 
مجدى قلقاً ويقول لخالد )ياترى فيه ايه وعايزة ايه؟ 
!!(. ودخــل رئيس التليفزيون إلى الــدور الخامس حيث 
تتواجد صفاء حتى اآلن ولــم تصعد لمكتبها الجديد بالدور 

الثامن, بينما عاد قابيل إلى مكتبه بالدور السابع.
وقبل أن نكشف تفاصيل هذا اللقاء المنفرد, نشير إلى أن 
قيام صفاء بطلب مجدى لمقابلتها كانت وراءه عدة أسباب 
من بينها تدخل عدد من الشخصيات ذات النفوذ بإحدى 
الجهات العليا – بناء على طلب مجدى - لتقريب وجهات 
النظر بينهما وتأجيل إقالته وفتح صفحة جديدة , عاوة 
على رغبة رئيسة اإلتحاد الجديدة فى عدم تصعيد أو 
ــل لفترة خاصة من  تسخين األجـــواء ضدها على االٌق

جانب بعض أنصار الشين والمحسوبين عليه.
أما السبب األهم لتأجيل صفاء االنتقام من مجدى 
فهو أنه نما إلى علمها أن هناك اتجاهًا من جانب 
بعض الــجــهــات والشخصيات رفيعة المستوى 
فــى أن تتولى اإلعــامــيــة هالة أبوعلم رئاسة 
قطاع التليفزيون, ومن المعروف أن هناك 
خافات شديدة جدا بين صفاء وهالة 
منذ ســنــوات وحــتــى اآلن خــاصــة أن 
صفاء تعلم مدى قوة هالة وعاقاتها 
المتشعبة وتعلم أن تصعيدها سيكون 
بمثابة تهديد لــوجــودهــا فــى منصب 

رئيس االتحاد طوال الوقت, كما أنها الوحيدة التى لم تستطع 
صفاء اتخاذ أى إجراء ضدها منذ توليها رئاسة قطاع األخبار 
ــم تستطع إلــغــاء اإلدارة الــتــى تتوالها داخـــل القطاع رغم  ول
محاوالتها المستميتة فى ذلك.. ولهذا فقد رأت أن بقاء مجدى 
أهون بكثير بالنسبة لها من أن تتولى هالة رئاسة التليفزيون, 
رغم أنها قالت لبعض المقربين إليها إنه لم ولن تنسى لمجدى 
أنــه تحالف مــع عصام األمــيــر رئيس االتــحــاد السابق ضدها 
وكان أحد الموقعين على طلب األمير من إبراهيم محلب رئيس 
الوزراء األسبق ومستشار الرئيس الحالى للمشروعات القومية 

الكبرى لإلطاحة بها من رئاسة القطاع وتحويلها لمستشار )أ(.
 كما أنها لم تنس له أنه من قام بتحريض األمير على إلغاء 
إذاعة برامج قطاع األخبار على شاشة القناتين األولى والثانية 

وهو األمر المستمر حتى اآلن.

عدد من الشخصيات ذات النفوذ بإحدى 
اجلهات العليا تدخلت ملنع إقالة الشني 

نعود مــرة أخــرى لهذا االجتماع )الليلى( والــذى رحبت فيه 
صفاء بمجدى بعد قيامه بتهنئتها بمنصبها الجديد مع بعض 

الوعود للتعاون المثمر بينهما.
وقــدم مجدى لرئيسة االتحاد خطة تطوير القطاع وكيفية 
النهوض بشاشة قنوات التليفزيون من ناحية الشكل والمضمون, 
وطالبته صفاء بأن يضع )عينه فى وسط رأسه( ويراقب جميع 
البرامج خاصة برامج الهواء حتى ال تحدث وقائع محرجة مع 
القيادة السياسية مثلما حدث فى القناة الثالثة من إســاءات 

للرئيس عبدالفتاح السيسى.
والــســؤال اآلن: هــل تــبــدأ صــفــاء ومــجــدى صفحة جديدة 
انطاقًا من مبدأ )المصالح بتتصالح(؟ أم سيقوم كل منهما 
بالتخطيط لانتقام وتصفية اآلخر بأى وسيلة؟ هذا ما ستجيب 

عنه مجريات األحداث خال األسابيع القليلة القادمة.

)7( الــحــكــم عــلــيــه بــعــقــوبــة جــنــايــة فى 
إحـــدى الــجــرائــم الــمــنــصــوص عليها فى 
قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم 
منصوص عليها فى القوانين الخاصة أو 
بعقوبة مقيدة للحرية فــى جريمة مخلة 
بالشرف أو األمانة ما لم يكن الحكم مع 

وقف التنفيذ.
ومع ذلك فإذا كان الحكم قد صدر عليه 
ألول مرة فا يــؤدى إلى إنهاء الخدمة إال 
إذا قـــدرت لجنة شــئــون العاملين بقرار 
مسبب من واقــع أسباب الحكم وظــروف 
ــقــاء الــعــامــل يــتــعــارض مع  ــة أن ب ــواقــع ال

مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل.
)8( إلغاء الوظيفة المؤقتة.

)9( الوفاة.
ونسأل أيــضــاً: إذا كــان الــقــرار قد نص 
على إنهاء خدمة األمير وإحالته للمعاش 
– كما يؤكد الكثيرون بدليل أنه لم يحدد 
الــوظــيــفــة الــجــديــدة الــتــى ســـوف يشغلها 
عقب إقالته – فلماذا خالف رئيس الوزراء 
الــقــانــون، والـــذى وضــع ضــوابــط لإلحالة 
إلى المعاش قبل بلوغ سن المعاش طبًقا 
ــام الــقــانــون رقـــم 47 لسنة 1978  ألحــك
وتــعــديــاتــه بــشــأن الــعــامــلــيــن المدنيين 
بالدولة والـــذى أكــد أنــه » يجوز للسلطة 
المختصة إحالة الموظف الى المعاش قبل 
بلوغ السن القانونية بناء على طلبة بشرط 
أال يقل سنة عند تقديم الطلب عن خمسة 
وخمسين سنة وأال تكون الــمــدة الباقية 
لبلوغه سن اإلحالة إلى المعاش أقل من 
سنة«.. وفى حــدود معلوماتنا فإن عصام 
لم يتقدم باستقالته كما أن سنه ال يزال 
أقــل من 55 عامًا وهــو ما يعنى أن هناك 
عــواراً يشوب الــقــرار؟!!! وإذا كان القرار 
إنهاء خدمة عصام فهل يتم الكشف عن 
األسباب التى أدت التخاذه بهذه الصورة 

وعدم االكتفاء بعزله من منصبه فقط؟
وفــى النهاية نسأل: هل يصدر مجلس 
الوزراء بياًنا أو تصريًحا على لسان حسام 
القاويش المتحدث الرسمى لإلجابة عن 

هذه التساؤالت المثيرة للجدل؟ 
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صفاء

فضائح جنسية وجنائية ملذيعة شهيرة فى التليفزيون املصرى 
فضيحة مــن الــعــيــار الثقيل مــهــداة لصفاء 
ــة والتليفزيون،  حــجــازى رئــيــس اتــحــاد اإلذاعــ
وهانى جعفر رئيس قطاع اإلقليميات.. هذه 
الفضيحة حدثت فى بداية األسبوع الماضى, 
حيث نشرت عــدة تعليقات وفيديوهات على 
صفحة المركز الصحفى لــوزارة اإلعــام وهى 

الصفحة الرسمية التحاد اإلذاعــة والتليفزيون 
تخص إحدى المذيعات بالقطاع وبعضها نسب 
لــهــذه المذيعة فضائح وفــيــديــوهــات فاضحة 
واتهامات فى جرائم مختلفة )واستمرت هذه 
التعليقات والفيديوهات لمدة يــوم كامل قبل 
التنبه لخطورتها وحذفها(.. أتمنى من صفاء 

وجعفر طلب معرفة التفاصيل مــن )أدمـــن( 
الصفحة الرسمية للمركز الصحفى لمعرفة 
الحقيقة واإلجابة عن سؤال: هل هذه المذيعة 
مــدانــة فــعــًا فــى هـــذه الــجــرائــم أم أن هناك 
مــعــارك لتصفية الحسابات معها مــن جانب 

بعض خصومها ؟!!!

محمد عثمان



ــكــرة األول  تلقى العــبــى فــريــق ال
بنادى مصر املقاصة تعليمات مشددة 
ــاز الــفــنــى لــلــفــريــق بقيادة  مــن اجلــه
إيهاب جالل بعدم تعاطى أى أدوية 

أو مواد عالجية إال بعد استئذان 
اجلــهــاز الطبى للفريق وحتت 

أشراف مباشر منه.
وتأتى تلك اخلطوة بسبب 
ــاز الــفــنــى  ــ ــه ــاوف اجلــ ــخــ ــ م
وادارة الــنــادى الفيومى من 

ــة قد  تعاطى أى العــب ألدويـ
يكون بها مواد محظور تداولها 

لــلــريــاضــيــن كــونــهــا تـــنـــدرج حتت 
قائمة املنشطات.

وزاد مــن مــخــاوف اجلــهــاز الفنى 
للفريق الفيومى كون النادى مشارك 
ــســخــة احلـــالـــيـــة لــلــبــطــولــة  ــن فـــى ال
الكونفيدرالية األفــريــقــيــة، وهــو ما 
يجعل العبى الفريق عرضة لكشف 
املنشطات العشوائى الـــذى يجريه 
االحتاد االفريقى لكرة القدم »كاف« 
بــشــكــل مــفــاجــئ لــأنــديــة املــشــاركــة 

بالبطوالت التى ينظمها.
ــى أن فــريــق  ــ وجتــــدر اإلشــــــارة إل
املقاصة يستعد ملواجهة فريق أهلى 
ــهــايــة األســبــوع  ــس الــلــيــبــى ن ــل طــراب
اجلارى فى أياب دور الـ16 التكميلى 
ــل الــفــريــق  ــأمـ ــيــة، ويـ ــفــيــدرال ــكــون ــل ل
الفيومى فى حتقيق نتيجة ايجابية 
فى لقاء الذهاب املقرر إقامتها فى 
تــونــس، لقطع أول خــطــوة نحو دور 
املجموعات فى البطولة والتى تشهد 
أول ظــهــور للمقاصة على الساحة 

األفريقية.

املقاصة مينع 
األدوية عن العبيه 

خوفًا من الـ»كاف«

مجلس طاهر 
أهدر ماليني 

القلعة احلمراء 
فى 10 العبني 
»حتت الصفر«

البساط
األخضر

أخبار النجومأخبار النجومأخبار النجومأخبار النجومأخبار النجوم
طلبة ينضم لسكان 

العبور
باسم مرسى فى السينما 

بسبب »حسن وبقلظ«
الشناوى يستغل اإلصابة 

لزيارة عائلته
أقدم حمادة طلبة مدافع الفريق األول لكرة 
القدم بنادي الزمالك على شراء منزل جديد 
بمدينة الــعــبــور مــن أجــل نقل محل إقامته 
هناك بعد أن أبــدى إعجابه بالمنطقة بناء 
على نصيحة بعض أصدقائه والذين يقطنون 

بالمدينة الجديدة.
ــان طــلــبــة يــقــطــن فـــى مــنــطــقــة حــدائــق  ــ وك
األهــرام إال أنــه فضل نقل إقامته والتواجد 
بجانب أصدقائه وحتى يكون قريب من طريق 

بورسعيد مسقط رأسه.

حرص باسم مرسى مهاجم الفريق األول لكرة 
القدم بنادى الزمالك على الذهاب للسينما بصحبة 
أصدقائه لمشاهدة فيلم حسن وبقلظ بطولة على 

ربيع وكريم فهمى.
وذهــب الالعب لمشاهدة الفيلم أكثر من مرة 
بسبب حديث أبطال الفيلم عنه فى أحد المشاهد 
ــدورى فى الموسم الماضى  وهو ما دفع هــداف ال

على مشاهدة الفيلم أكثر من مرة.
وكان باسم قد نجح مؤخًرا فى كسر صيامه عن 
التهديف بتسجيله هدفاً فى مرمى حرس الحدود 
فى اللقاء الذى جمع الفريقين فى اطار الجولة 25 

لبطولة الدورى.

تواجد أحمد الشناوي حــارس مرمى الفريق 
األول لكرة الــقــدم فــى بورسعيد مسقط رأســه 

خالل األيام الماضية بعد إصابته. 
واستغل الحارس الدولى غيابه عن تدريبات 
الزمالك نظراً إلصابته من أجل السفر لمسقط 

رأسه والتواجد بجانب أسرته.
وكــان الشناوى قد تعرض لكدمة قوية خالل 
مباراة الزمالك ومولودية بجاية الجزائرى فى 
إيــاب دور الـ 16 لمسابقة دورى أبطال أفريقيا 
فى الجزائر يــوم 19 إبريل الــجــارى ليغيب عن 

فريقه منذ ذلك التاريخ بسبب تلك اإلصابة.

الصفقات الفشنك »ماركة مسجلة« فى األهلى

إدارة اإلسماعيلى تضغط على عبدربه إلعالن اعتزاله
بدأت إدارة نادى اإلسماعيلى برئاسة 
العميد محمد أبوالسعود فى ممارسة 
ضغوط مكثفة على حسنى عبدربه 
ــق القــنــاعــه  ــري ــف العـــب وســـط ال
بإعالن اعتزاله نهاية الموسم 
الجارى وتولى منصب إدارى 

فى النادى كنوع من التكريم له.
وتصطدم مساعى إدارة الــدراويــش برغبة 
عبدربه فى االستمرار فى المالعب لموسم 
آخر على األقل، فى وقت طلب خالد القماش 
ــادى  ــن ــر الــفــنــى لــلــفــريــق مـــن إدارة ال ــمــدي ال
االستغناء عن الالعبين كبار السن فى الفريق 
وعــلــى رأســهــم عــبــدربــه، حيث أكــد القماش 
إلدارة النادى ان األخير وباقى الالعبين كبار 

السن لن يكون لهم أى دور مع الفريق بداية من 
الموسم الجديد فى ظل سعى المدير الفنى 
للدراويش للنزول باألعمار السنية لالعبيه 
وتكوين فريق شاب قادر على المنافسة لعدة 

مواسم قادمة.
مــخــاوف إدارة اإلسماعيلى مــن الــدخــول 
فى صــدام مع الجماهير حال االستغناء عن 
عبدربه نهاية الموسم خصوصاً أنه أحد رموز 

النادى فى السنوات األخــيــرة، دفعت مجلس 
اإلدارة وعلى رأسه العميد محمد أبوالسعود 
للسير فى طريق اقناع الالعب بإعالن اعتزاله 
واالتــجــاه للمجال اإلدارى بداية من الموسم 
ــم تتلق إدارة  ــذى ل ــعــرض الـ الـــقـــادم، وهـــو ال
الدراويش رداً عليه إلى اآلن من عبدربه الذى 
أبلغ إدارة النادى بأنه سيؤجل الرد على هذا 

المطلب لنهاية الموسم الجارى.

على مدار المواسم األخيرة شهدت قائمة 
الــنــادى األهــلــى انضمام عــدد مــن الالعبين 
كان القاسم المشترك بينهم فشلهم فى ترك 
أى بصمة مع الفريق األحمر صاحب التاريخ 
الممتد منذ 109 أعــوم، وباألخص منذ تربع  
محمود طاهرعلى كرسى رئاسة النادى ورد 
على الــنــادى األحــمــر العديد مــن الالعبين 
يــغــادرون الجزيرة بعد أول موسم لهم رفقة 

الشياطين الحمر.
وبعد أن أشارت عدت تقارير  إلى اقتراب 
صالح جمعة من الرحيل عن األهلى مع نهاية 
الموسم الحالى لسبب عدم التزامه وبذلك 
سيكمل مسلسل الالعبين الذين لم يقدموا 
شيئا مع المارد األحمر  ويرحلون بعد موسم 

واحد.
ــضــوء فى  ويــســلــط »صـــوت الــمــاليــيــن« ال
التقرير التالى على الالعبين الذين غادروا 
األهــلــى بعد أول مــوســم تحت لـــواء مجلس 
إدارة الــنــادى حاليا برئاسة محمود طاهر 
الذى جلس  على عرش الرجل األول فى عام 

.2014
فى موسم 2015-2014:

لوئ وائل:
ــى مـــن لــيــرس  ــل ــأه انـــضـــم لــــوئ وائـــــل ل
البلجيكى لتدعيم خط الدفاع األحمر ولكنه 
غــارد فى الصيف الماضى لإلنتاج الحربى 

بعدما شارك مع األهلى فى مباراتين  فقط.

كتب – محمد الصاوى 

كتب – ضياء خضر كتب – ضياء خضر

عبدالسالم
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محمد فاروق:
تعاقد األهلى مع محمد فــاروق فى يوليو 
2014 من المقاولون العرب باعتباره خليفة 
محمد صالح، المحترف فى روما اإليطالى 
ولكنه لــم يثبت ذلــك ليتم إعــارتــه فــى يناير 
ــوادى دجلة وبالصيف 2015 أنضم  2015 ل
مجانًا لدجلة ويلعب حاليًا بصفوف اإلنتاج 
الحربى بعدما شــارك مع الشياطين الحمر 

فى 5 مباريات.

محمد رزق
ــى األهــلــى محمد رزق فــى يوليو  ووفـــد إل
2014 من المقاولون العرب وتمت إعارته 
بالصيف الماضى لطالئع الجيش واألهلى 
ينوى عدم استعادته مرة أخرى بعدما شارك 
فى 28 مباراة رفقة الشياطين الحمر وسجل 

هدف وحيد.
هندريك:

األلمانى هندريك همكه صاحب األصول 

البرازيلية فشل رفقة األهلى بعدما ضمه فى 
صفقة انتقال حر ولكنه غادر مجانا فى  28 
مارس الماضى للدورى العمانى بعدما شارك 

مع األهلى  فى 4 مباريات فقط. 
إسالم رشدى:

ــدى، لأهلى بعد خناقة  انــضــم إســـالم رشـ
كبيرة مع الغريم الزمالك من المنيا يوليو 2014 
ولكنه رحل بهدوء لحرس الحدود على سبيل 
اإلعــارة وال ينوى األهلى استعادته وشــارك مع 

األهلى فى 8 مباريات وسجل هدفين.
صالح الدين سعيدو:

رحــل اإلثيوبى صــالح الــديــن سعيدو بعد 
أول موسم لــه مــع األهــلــى بعدما انضم من 
وادى دجلة فى صيف 2014 ولكن مستواه 
المتواضع دفع المارد األحمر لالستغناء عنه 
لمولودية الجزائر فى يوليو 2015 وشارك مع 

األهلى فى 18 مباراة وسجل 4 أهداف.
بيتر ايبيموبوى:

فشل الــالعــب النيجيرى بيتر ايبيموبوى 
فى إثبات أنه صفقة ناجحة حيث لم يسجل 
سوى 3 أهداف بعد مشاركة فى 12 مباراة مع 

القلعة الحمراء ليرحل إلى اإلنتاج الحربى.
وفى الموسم الجاري: صالح جمعة وجون 

انطوى وأحمد الشيخ
ــواردة مــن داخــل  ــ وتــؤكــد الــمــؤاشــرات ال
القلعة الحمراء أن الثالثى صالح جمعة 
ــطــوى وأحــمــد الــشــيــخ الــوافــد  و جـــون أن
لأحمر فى الصيف الماضى من إنبى 
والــشــبــاب الــســعــودى ومــصــر المقاصة 
عــلــى الــتــرتــيــب لــم يــقــدمــوا المستوى 
المرجو منهم بعدم عقدت أمــال كبيرة 
عليهم مــن إدارة األحــمــر والــجــمــاهــيــر، 
وأصبحت فرص رحيل الثالثى عن الفريق 
تتزايد يومًا بعد اآلخــر فى ظل فشلهم فى 
انتزاع ثقة الجهاز الفنى للفريق األحمر، 
وابتعادهم عن المشاركة مع الفريق 
وبقائهم بصورة دائمة خارج 
الــتــشــكــيــل األســاســى 
للشياطين الحمر. 

آخرهم 
الشيخ 

وأنطوى 
وجمعة..

ال يـــــخـــــتـــــلـــــف اثـــــــــنـــــــــان عـــلـــى 
ــة الــتــى  ــيـ ــبـ ــدريـ ــتـ ــات الـ ــيــ ــانــ ــكــ اإلمــ
يـــتـــمـــتـــع بـــهـــا عــــــالء عـــبـــدالـــعـــال، 
الــمــديــر الــفــنــى الــســابــق لــفــريــق 

الداخلية والحالى لفريق إنبى.
قــضــى مــع فــريــقــه الــشــرطــى مــدة 
اقــتــربــت مـــن 10 أعــــــوام، حــيــث تــولــى 
قيادته وهو ينافس فى القسم الثانى، 
حتى تمكن فــى الصعود بــه إلــى دورى 

األضواء والشهرة.
ــكـــل مــــفــــاجــــئ عـــــن فـــريـــق  ــلــــه بـــشـ ــيــ رحــ
ــات ظـــفـــار  ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ ــة وفــــشــــل مـ ــيــ ــلــ ــداخــ الــ
ــرى الــتــى  ــ ــروض األخــ ــعــ الــعــمــانــى مــعــه والــ
ــوار »صــــوت  ــ ــذا فــــى حــ ــ انـــهـــالـــت عـــلـــيـــه، كــــل هـ

الماليين« مع عبدالعال.

¿ فى البداية.. مبروك تولى قيادة فريق إنبى؟
ــا سعيد  ــ ــال وأن ــل حـ ــلــه عــلــى ك ¿ ¿ الــحــمــد ال
بتجربتى الــجــديــدة مــع فريق إنــبــى، وأتمنى أن 

أكون عند حسن ظن الجميع والمنافسة بالفريق 
البترولى على المربع الذهبى واحتالل مكانته 

الطبيعية بين فرق المقدمة.
¿ ولكن رحيلك عن الداخلية كان مفاجأة؟

ــاق بينى وبــيــن مسئولى  ــف ــان هــنــاك ات ¿ ¿ كـ
الداخلية على الرحيل بنهاية الموسم الجارى 
مــن أجــل البحث عــن تجربة جــديــدة فــى مجال 
ــاء الــمــوســم عــرًضــا من  ــن ــب، وتلقيت أث ــدري ــت ال

ــدورى العربية مــن فريق ظــفــار، إال أن  إحــدى الـ
المفاوضات لم تنته بالنجاح.

¿ وكيف تقبل مسئولو الداخلية قرار رحيلك؟
¿ ¿ أنا بس الزم أوضــح أن مسئولى الداخلية 
هم من صنعوا اسمى فى مجال التدريب، ولكن 
أنا تحدثت معهم بأهمية هذه المرحلة فى حياتى 
التدريبية، خاصة وأنا لدى طموح كبيرة فى هذا 
المجال، وتفهموا وجهة نظرى جيًدا وسمحوا لى 

بالرحيل.
¿ ولـــمـــاذا فــشــلــت الــمــفــاوضــات مـــع فــريــق ظــفــار 

العمانى؟
¿ ¿ دى مــرحــلــة وانــتــهــت ومـــش عــايــز أتكلم 
فيها تانى، لكن ما يهمنى حالًيا هو فريق إنبى 
والمرحلة الجديدة فى مجال التدريب بالنسبة 

لى.
¿ وما طموحاتك مع الفريق البترولى؟

¿ ¿ أتمنى المنافسة فى المربع الذهبى ببطولة 
ــدورى مــن أجــل اللعب فــى إحـــدى البطوالت  ــ ال

األفريقية فى الموسم المقبل.
¿ وهــل تــرى أنــه مــن الممكن عــودتــك إلــى فريق 

الداخلية مجدًدا؟
¿ ¿ الداخلية بيتى وزى ما اتكلمت قبل كده أنه 
من صنع اسمى فى عالم الساحرة المستديرة، 

وبالتالى فإن العودة إليه وارد إذا تتطلب األمر.
¿ وهــل هناك مفاوضات حدثت مــع فــرق أخــرى 

بالدورى؟
¿ ¿ بالفعل تلقيت اتصاالت عديدة مع فرق من 
الدورى الممتاز، ولكنى لم أرغب فى الحديث عن 
هذا األمــر حفاًظا على االستقرار الفنى لهؤالء 

الفرق فى الوقت الحالى.

انتظروا إنبى فى ثوبه اجلديد.. والداخلية صنعت اسمى
حوار – محمد الصايغ

هدفى قيادة 
الفريق البترولى 
للمربع الذهبى 
عبدالعالفى املوسم القادم

عبدربه

الشيخانطوىصالح



فرض االنضباط 
على رأس مهام 

الوجوه اجلديدة 
باجلهاز الفنى..

البساط
األخضر

رأى

 محمد الراعى

فضائح التحكيم
ــر  أخـــطـــاء الــتــحــكــيــم واردة وهــــو أم
طبيعى معترف به من االحتــاد الدولى 
خاصة إذا كانت أخــطــاء غير متعمدة 
لــكــن بــصــراحــة أخــطــاء التحكيم هــذا 
املوسم كانت كثيرة وفاضحة وقد تكون 
متعمدة لصالح ناد بعينه.. وفى الواقع 
واحلقيقة الفعلية أن أخطاء التحكيم 
ــدورى وحــســمــت البطولة  ــ أفــســدت الـ
مبكًرا لصالح األهــلــى.. لست متعصًبا 
وال متحيًزا وال متحامًل على احلكام 
أو األهلى ولكن أخطاء احلكام فى آخر 
10 مــبــاريــات كــانــت فــى صــالــح األهلى 
فقط وضد األندية املنافسة للشياطني 
احلمر.. وال أتهم احلكام بالتآمر ولكن 
أطــالــب جلــنــة احلــكــام بــســرعــة وعــلج 
األخطاء من خلل معسكرات تثقيفية 
للحكام واالستعانة باخلبرات وأصحاب 

الكفاءات.
صفقات املوسم اجلديد على األبــواب 
وكالعادة سيكون الصراع محموًما بني 
األهلى والزمالك خلطف جنوم األندية 
األخــرى التى تألقت هذا املوسم وهذا 
حــق القطبني فــى خطف اللعبني فى 
زمــن االحــتــراف ولكن نتمنى أال تكون 
هناك مزادات وهمية تصل إلى عشرات 
ــني.. كفاية  املــليــني على العــبــني عــادي
خيبة مفيش العــب يــســاوى 100 ألف 

جنيه فى مصر.
املستشار مرتضى منصور رئيس تعرض 
ــة ماكليش  لــضــغــوط جماهيرية إلقــال
بسبب سوء النتائج وســوء األداء ولكنه 
قــرر جتميده بتعيني جهاز مصرى من 
ــرات ألن إقــالــة ماكليش هتكلف  اخلــب
الزمالك اآلالف الــدوالرات ولكن تعالت 
ــوات بــعــض اجلــمــاهــيــر الــغــاضــبــة  ــ أصـ
لتجميد ماكليش.. بصراحة اهلل يكون 
فــى عــون مرتضى ومسئولى الزمالك 

)يقفل الشباك والل يفتح الشباك(.
مباريات الكرة بدون اجلمهور زى األكل 
بدون ملح.. اجلمهور يعطى للمباريات 
طمع تــانــى وشــكــل تــانــى وحــلــوة ومتعة 
وإثارة ويعطى حافزا ودفعة للعبني لكن 
لآلسف جماهير األلتراس ترفض إنهاء 
ــة رغــم كــل الــفــرص الــتــى متنحها  األزمـ
الدولة للجماهير للعودة للملعب ولكن 
دون اإلســاءات والهتافات السيئة التى 
يــرددهــا بعض الصبيا ضــد احلكومة 
ومؤسساتها وضد إدارات األندية مما 
ــات بــدون داع..  يشعل العصبية واألزمـ
أمتنى أن يلفظ األلتراس بعض املنتفعني 
حتى يــعــود اجلــمــهــور للملعب وتعود 

املتعة للمباريات.

كتب – محمد الصايغ 

إعداد: محمد الصايغ- سارة عبدالباقىأخبار النجومأخبار النجومأخبار النجوم

كوبر يهرب من زحام 
القاهرة للغردقة

غالى يقتحم البيزنس 
بتوكيل مالبس

جنم اإلسماعيلى يعلن احلرب على 
صفحات الفيس بوك املضروبة

ــرر األرجــنــتــيــنــى هــيــكــتــور كــوبــر الــمــديــر الفنى  قـ
للمنتخب الوطنى قضاء إجــازة قصيرة فى الغردقة 

خلل الفترة المقبلة.
واستغل كوبر عدم سفره إلى خارج مصر من اجل 
االستجمام على شواطئ البحر األحمر واالبتعاد ولو 
لفترة قصيرة عن األجـــواء المزدحمة فى القاهرة، 
حيث استجاب الخواجة األرجنتينى للنصيحة التى 
قدمها له الثنائى أسامة نبيه مــدرب عــام المنتخب 
وأحمد ناجى مدرب حراس الفراعنة بضرورة زيارة 
البحر األحمر واالستمتاع بشواطئه وممارسة الغطس 
فــى مياهه الــتــى تتسم بالنقاء والمليئة بالشعاب 

المرجانية.

بــدأ حــســام غــالــى قــائــد فــريــق الــكــرة األول 
بــالــنــادى األهــلــى يفكر جــديــاً فــى دخـــول عالم 
رجــال األعــمــال الستثمار أمــوالــه، حيث كشف 
غــالــى لبعض المقربين مــنــه عــن رغــبــتــه فى 
الحصول على توكيل الحد العلمات التجارية 
الشهيرة فــى مجال الملبس وفتح عــدد من 

الفروع لها عن طريقه داخل مصر.
ويعتزم غالى فى حال نجاحه فى اتمام هذه 
الفكرة اسناد مهمة ادارة هــذا المشروع إلى 
ــه، نــظــراً النشغاله بــصــورة شبه دائمة  زوجــت
بارتباطات مع فريق الكرة األول بالنادى األهلى.

بــدأ مــروان محسن نجم هجوم فريق الكرة األول 
بالنادى اإلسماعيلى فى اتخاذ إجراءات جادة لتوثيق 
الصفحة الخاصة به على موقع التواصل االجتماعى 

فيس بوك والتى تضم ما يزيد على 12 ألف متابع.
ــود عــدة  ــروان فــى الــفــتــرة األخــيــرة وجـ ــ ــظ م والحـ
صفحات مزيفة منسوبة لــه، وهــو مــا دفعه التخاذ 
قــرار بتوثيق الصفحة مــن خــلل اإلدارة االقليمية 
لموقع فيس بوك بالمنطقة العربية والموجودة بدولة 

اإلمارات.
وكان مروان محط اهتمام فى الفترة األخيرة بعدما 
تــرددت انباء قوية عن قــرب انتقاله لصفوف نادى 

الزمالك خلل فترة االنتقاالت الصيفية المقبلة.

رمضان صبحى يشعل أزمة 
داخل منتخب الشباب

اشتعلت األزمــة بني النادى األهلى وبني اجلهاز الفنى ملنتخب الشباب 
مواليد 97 بقيادة معتمد جمال، على رمضان صبحى، العــب الفريق 

األحمر.
وتعود تفاصيل األزمة إلى متسك النادى األهلى برمضان صبحى، من 
أجل خوض الودية التى يخوضها أصحاب الرداء األحمر أمام فريق روما 
اإليطالى يوم 20 من شهر مايو املقبل، على ملعب هزاع بن زايد باإلمارات.

ويرغب الهولندى مارتن يــول، املدير الفنى للنادى األهلى، فى خوض 
اللعب للمباراة، السيما وأنها مباراة قوية أمام فريق عنيد.

يأتى ذلك فى الوقت الــذى متسك فيه اجلهاز الفنى ملنتخب الشباب 
بانتظام اللعب فى املعسكر املغلق القرر انطلقه يوم 15 من شهر مايو 

املقبل.
ورفض معتمد جمال السماح للعب بخوض املباراة، خاصة أن املنتخب 

الوطنى يرتبط بالتصفيات األفريقية.
ويلتقى املنتخب الوطنى أمــام أوغندا فى شهر مايو املقبل، فى إطار 
منافسات التصفيات املؤهلة إلى بطولة األمم األفريقية املقرر إقامته فى 

زامبيا العام املقبل.
وتعلل اجلهاز الفنى للفراعنة بانضمام رمضان إلى صفوف املنتخب، 

بأنها مباراة رسمية، وليست ودية مثل التى يخوضها النادى األهلى.
من جانبه، أكــد عــادل محفوظ، مدير منتخب 97، أن اجلهاز الفنى 

متمسك بانتظام اللعب فى املعسكر املغلق الذى مت حتديده سلًفا.
وأشــار محفوظ، إلــى أن اجلهاز الفنى للمنتخب الوطنى يرفض 
التفريط فى اللعب، الفًتا إلى أن لقاء الفراعنة له األولوية عن اللقاء 

الودى للنادى األهلى.
ــح مــديــر املنتخب الــوطــنــى، أن اجلــهــاز الفنى يتابع جميع  وأوضـ
اللعبني، الفًتا إلى أنه مت حتديد القوام األساسى الذى سيتم االعتماد 

عليه بنسبة كبيرة.
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مرتضى »يقص ريش« ماكليش ويعيد التوازن للزمالك
ــدى ألــيــكــس  ــن ــل ــت ــود االســك ــ أصـــبـــح وجـ
ماكليش المدير الفنى للزمالك دون فائدة، 
ــرارات الــتــى أتــخــذهــا مرتضى  ــقـ بــعــد الـ
منصور رئيس مجلس إدارة النادى األبيض 
بتعيين جــمــال عبدالحميد فــى منصب 
مــديــر الــكــرة ومحمد حلمى فــى منصب 
الــمــدرب الــعــام، بجانب استمرار محمد 
ــلح فـــى مــنــصــب الـــمـــدرب الـــعـــام مع  صـ
وجــود عبدالحليم على كمدرب مساعد، 
ووجود إسماعيل يوسف فى منصب رئيس 
جهاز الكرة، حيث تعود كثرة العناصر فى 
الجهاز الفنى مــن أجــل تضييق الخناق 
على المدرب االسكتلندى ليتخذ هو قرار 
الرحيل، بــداًل من استغناء الزمالك عن 

خدماته وتحمل الشرط الجزائى.
واتفق مرتضى منصور مع ماكليش على 
تدخل أفـــراد الجهاز الفنى الجديد فى 
األمـــور الفنية، وهــو مــا أضطر المدرب 
االسكتلندى للموافقة حتى ال يتخذ قراره 
بــالــرحــيــل دون أن يستفيد مــن الــشــرط 
الــجــزائــى، ويستهدف رئــيــس الــنــادى من 
التغيير أيضًا هو فــرض االنضباط على 
اللعبين، حيث سيتولى الجهاز المعاون 

كتبت - سارة عبدالباقى

لماكليش مهمة فرض االلتزام أكثر على 
اللعبين بعد أن الحظ منصور تصرفات 
غير مقبولة لبعض اللعبين فى الفترة 

األخيرة.
كما أن الضغط الجماهيرى الذى عانى 
مــنــه مــنــصــور بسبب اســتــمــرار ماكليش 
بعد تدهور النتائج وســوء األداء، وارتفاع 
ـــ11 نقطة مع األهلى فى  فــارق النقاط ل
مسابقة الــدورى، وصعوبة المنافسة على 
اللقب المحلى، جعله يحاصر المدرب 
االسكتلندى بالعديد مــن أبــنــاء الــنــادى 

لتقليص صلحياته.
وحرص مرتضى منصور على االجتماع 
باللعبين مؤخراً حيث قام رئيس الزمالك 
بالحديث مع اللعبين عن المشاكل التى 
عانى منها الفريق خلل الفترة الماضية 
وأثــرت على أداء الفريق حيث كانت أولى 
مــشــاكــل الــلعــبــيــن الــتــى طــالــبــوا بحلها 
هــى أزمـــة المستحقات الــتــى تسبب فى 
أزمــات كثيرة ألكثر من العب وكانت ثانى 
أزمـــات اللعبين هــى احتياجهم إلنشاء 
الجيمانزيوم الجديد الــخــاص بالفريق 
وبناء غرف خلع الملبس وتطوير أرضية 
الملعب وهو ما وعد بحله رئيس الزمالك 
والـــذى قــام بصرف جــزء مــن مستحقات 
اللعبين عقب اجتماعه بهم مباشرة على 
أن ينتهى من تنفيذ مطالبهم خلل األيام 
المقبلة ووعـــد الــلعــبــون رئــيــس الــنــادى 
بالقتال على بطولة الــدورى حتى المباراة 
األخــيــرة والمنافسة على الحفاظ على 
اللقب الــذى توج به الزمالك فى الموسم 

الماضى.
ــى صــعــيــد آخـــر اجــتــمــع منصور  وعــل
بأعضاء الجهاز الفنى الجديد من أجل 
تحديد اختصاصات كًل منهم ودور كل 
شخص منعًا لــتــضــارب االختصاصات 

بينهم.

»لعنة الزمالك« حتكم على فيريرا بالفشل فى قطر

مخاوف من تكرار سيناريو بيسيرو مع اخلواجة الهولندى..

املدرب البرتغالى قاد السد للخروج خالى الوفاض هذا املوسم

مارتن يول يثير قلق إدارة األهلى بسيناريو »الهروب الكبير«
تسيطر حــالــة مــن الــتــخــوف على مجلس إدارة 
النادى األهلى فى الفترة األخيرة سببها الهولندى 
مارتن يول املدير الفنى لفريق الكرة األول بالنادى، 
حيث يخشى املجلس األحــمــر مــن تــكــرار سيناريو 
رحيل املدير الفنى السابق للفريق البرتغالى جوزيه 
بيسيرو مرة أخــرى، بعدما همس عدد من املقربني 
من مارتن يول فى أذن محمود طاهر رئيس القلعة 
ــدرب  احلـــمـــراء مبــعــلــومــات تتلخص فــى تــلــقــى املـ
الــهــولــنــدى عــروضــاً شفهية مــن عــدد مــن األنــديــة 
األوروبية فى الفترة األخيرة بالتزامن مع قرب انتهاء 

بطوالت الدورى املحلية فى معظم الدول األوروبية.
حالة االســتــقــرار الفنى التى ميــر بها األهلى 
حتــت قــيــادة مــارتــن يــول وجنــاح األخــيــر فــى صنع 
شكل وأداء تكتيكى مميز للفريق األحمر داخل 
امللعب واجتاه أمور الفريق نحو االستقرار زاد من 
مخاوف االدارة احلمراء من اقدام مارتن يول على 
تنفيذ سيناريو الهروب الكبير حال تلقيه عرضاً 
من مغريًا من أحد األندية الكبيرة على الساحة 

األوروبية.
ويــدرك محمود طاهر وأعضاء مجلس إدارتــه 
جيداً أن الشرط اجلزائى لن يكون رادعــًا ملارتن 
يول إذا استقر قراره على الرحيل عن األهلى فى 
أى حلظة، قياسًا على ماحدث فى حالة بيسيرو 

املدير الفنى السابق للفريق والذى رحل عنه لتولى 
قيادة بورتو البرتغالى فيما تكفلت إدارة األخير 
بتحمل قيمة الشرط اجلزائى الذى كان منصوصاً 

عليه فى تعاقد بيسيرو مع األهلى.
وســعــيــاً لتبديد املــخــاوف مــن فــكــرة الــهــروب 
املفاجئ للخواجة الهولندى يعتزم محمود طاهر 
عقد جلسة ودية مع مارتن يول خلل الفترة املقبلة 
للحصول على »كلمة شــرف« ووعــد صريح منه 
بعدم التخلى عن قيادة الفريق وااللــتــزام بعقده 

الذى يربطه مع الفريق لنهاية املوسم القادم.
على جــانــب آخــر استقر عــمــاد متعب مهاجم 
الفريق األول للكرة بالنادى األهلى على إعلن 
اعتزاله بنهاية املوسم اجلــارى فى حــال تأكد له 

بصورة نهائية عدم وجود نية لدى النادى لتجديد 
تعاقده واستحالة عــودتــه للمشاركة مــع الفريق 
بصفة أساسية فى الفترة املقبلة، وينتظر متعب 
حلني تأكده بشكل تام بأنه أصبح خارج حسابات 
اجلهاز الفنى للفريق وأن االعتماد عليه مستقبًل 
لن يخرج عن دائرة وضعه على دكة البدالء وذلك 

قبل أن يقدم على اعلن اعتزاله بشكل رسمى.
ويــرى متعب أن فكرة انتقاله إلــى أى نــاد آخر 
ــراً غير  داخـــل مصر فــى الفترة املقبلة تــبــدو أمـ
مقبول بالنسبة لــه، حيث ال يــرى اللعب نفسه 
مدافعًا عن ألــوان أى ناد بخلف األهلى، فضًل 
عن أن استقرار احلالة املادية للعب أيًضا أمر 
يجعله ال يفكر فــى الرحيل عــن األهــلــى التعاقد 

مع أى ناد محلى بحثًا عن املال، ويعتبر متعب أن 
األفضل بالنسبة له ان يختتم مشواره الكروى فى 
صفوف النادى األهلى الــذى شهد تألقه وحصد 
حتت رايته العديد من األلقاب املحلية واألفريقية، 
وكان نادى وادى دجلة قد أبدى رغبة لضم متعب 
إلى صفوفه على خلفية األنباء الكثيرة التى ترددت 
فى الفترة األخــيــرة عن قــرب رحيل اللعب عن 
األهلى مع نهاية عقده بنهاية املوسم اجلــارى فى 
الوقت الــذى لم تفاحت إدارة األهلى اللعب فى 
مسألة جتديد عقده إلى اآلن وهو ما يشير إلى 
قرب رحيله عن الفريق، وانضم إلى قائمة األندية 
الساعية لضم متعب نـــادى الشرقية الصاعد 

للدورى املمتاز بداية من املوسم املقبل.

ــى عــقــب مع  انــقــلــبــت األمـــــور رأًســـــا عــل
البرتغالى جيسوالدوا فيريرا، املدير الفنى 
السابق لفريق الزمالك واحلالى لفريق السد 
القطري.. فبعد أن جنح فى رســم البسمة 
على شفاه املليني من الزملكاوية من خلل 
ــكــأس، لــم يذق  ــدورى وال ــ حصد بطولتى ال

بعدها طعم السعادة مع الفريق القطري.
»صوت املليني« تسلط الضوء على مسيرة 
فيريرا مــع الــســد القطرى واملــشــاهــد التى 

طالته منذ الرحيل عن القلعة البيضاء.
مسيرته مع السد

بــدأ فيريرا مسيرته مع السد الــذى كان 
يحتل املــركــز  الــثــالــث فــى هـــذا التوقيت، 
ــدورى بهدفني  بهزمية أمــام السيلية فــى الـ
ــدف، ثــم جنــح فــى خــطــف ثــلث  مــقــابــل هــ
نقاط من بطل الدورى الريان، قبل أن يتلقى 
خــســارة مــن اجليش بأربعة أهـــداف مقابل 

هدفني. 
ويخسر بعدها فــى بــدايــة 2016 بطولة 
كــأس الشيخ جاسم، التى جتمع بني بطلى 
الــــدورى الــقــطــرى وبــطــل كـــأس األمــيــر فى 

املــوســم املنتهى على حساب خلويا بأربعة 
أهــداف مقابل هــدف، ثم يــودع بطولة دورى 
ــطــال آســيــا بــطــريــقــة مهينة مــن األدوار  أب
التمهيدية، ليحتل بعدها املركز اخلامس فى 
الدورى برصيد 29 نقطة، ويبتعد عن الريان 

املتصدر بفارق 22 نقطة.
املطالبة بإقالته

بــدأت اجلماهير فــى صــب غضبها على 
البرتغالي، وطالبت اإلدارة بالتدخل إلنقاذ 

الــفــريــق، ودخــلــت الــصــحــف الــقــطــريــة على 
اخلــط؛ لتؤكد أن السد أصبح ال ميلك إال 
االسم والقميص فقط، بعد أن أصبح الوضع 
ال يرضى عشاق وجماهير الزعيم بعد أن 

بات الفريق ضعيًفا.
نهاية كارثى

أنهى السد املــوســم خالى الــوفــاض، بعد 
ــدورى برصيد  أن احتل املركز الثالث فى ال
47 نقطة، حيث تلقى 5 هزائم و8 تعادالت 

من أصــل 26 مــبــاراة، وبفارق 15 نقطة عن 
املتصدر الريان، الــذى أنهى املوسم برصيد 

62 نقطة.
ــب« فى  ــال الــذي ــرى »عــي ويــفــشــل مـــرة أخـ
الصعود إلى نهائى كأس قطر، بعد أن تلقى 
خسارة أمام اجليش بثلثة أهــداف لهدفني 

فى نصف نهائى البطولة. 
أسباب الرحيل عن القلعة البيضاء

ترك فيريرا تدريب الزمالك بعد صدامه 
مــع رئــيــس الــنــادى مــرتــضــى مــنــصــور، بعد 
خسارته أمــام األهلى فى السوبر املصري، 

الذى أقيم فى اإلمارات.
أما عن نتائج فيريرا مع الزمالك:

فحقق البرتغالى فيريرا نتائج مذهلة مع 
القلعة البيضاء، بعد أن خــاض 41 مباراة 
استطاع الفوز فى 30 مــبــاراة بنسبة %73، 
وتــعــادل فــى  5 مباريات بنسبة 12%، بينما 

تلقى 6 هزائم بنسبة %15.
ومتكن من الفوز ببطولة الدورى ألول مرة 
بعد غياب البطولة عــن خزائنه 10 أعــوام 

والكأس فى موسم 2015/2014.
واستطاع هزمية األهلى فى كــأس مصر 
بعد 57 عاًما، لم يحقق الزمالك الفوز على 

األهلى بالبطولة.

كتب – ضياء خضر 

كتب – محمد الصاوى

فيريرا

مرتضى

ماكليش
حلمى



إيه ذنبنا؟
هذا السؤال املشحون بالدهشة من الواقع املؤلم، رددته بعفوية طفلة سورية أمام عدسات املراسلني، أثناء فرارها »مفزوعة« من جحيم الغارات 

والدمار، فى أبشع جرمية ضد اإلنسانية، شهدتها أحياء مدينة حلب.
ما جرى قبل أيام يفوق الوصف، وإن شئنا الدقة، تعجز كل قواميس اللغة عن وصفه، أو إيجاد مفردات مالئمة حتدد بدقة معناه.. هل هو؟ 

كارثة.. مذبحة.. هولوكوست لكن أيًا كانت التسمية أو الوصف، نحن أمام واقع وجرمية حدثت فعاًل.. متى؟.. أثناء الهدنة التى اتفقت عليها 
أطراف الصراع فى سوريا، حيث قصفت املستشفيات واملدارس بالقنابل والصواريخ وهدمت املنازل فى مشهد عبثى، نتج عنه قتلى بالعشرات، 

وأجساد ممزقة، ال ذنب لهم، ورمبا لم يكن أى منهم طرفًا فى األحداث املشتعلة، ورمبا لم يكن لديهم أدنى اهتمام بصراع القوى املتكالبة 
والديناصورات املتحاربة املتناحرة على األراضى السورية.

مذبحة حلب تفضح زيف كبريائنا العربى
كــلــمــات الطفلة الــبــريــئــة، جــســدت عجزها 
وعجزنا على حد سواء. فهى وجهت لنا لطمة 
أو صفعة عــلــى وجــوهــنــا، دهــســت بدموعها 
البريئة، زيــف كبريائنا الــذى نتفاخر بــه فى 

قصائد الشعر. 
وسخرت بمالئكيتها من كل عنتريات الفخر 
وشعارات الشرف العربى، التى طالما غنيناها 

ورقصنا لها طرباً.
إن لعنة التاريخ ستلحق بكل من رأى وسمع 
والتزم الصمت أمام كل ما يحدث من عبث فى 
البلد العربى المهم، فاألطفال لم يتمكنوا من 
الصراخ ليس ألنهم غير قادرين على النطق، 

لكنهم يعلمون أن صراخهم لن يهتم به أحد. 
فرغم طفولتهم البريئة لديهم القناعة التامة 

واليقين الراسخ. بأننا أموات.
 وينطبق علينا جميًعا مــن المحيط إلــى 
الخليج، القول الشائع فى أدبياتنا »أسمعت لو 
ناديت حًيا.. لكن ال حياة لمن تنادى«، اكتفينا 
بــتــداول المشاهد البشعة التى تطعن نخوتنا 
على شبكات الــتــواصــل االجــتــمــاعــى، دون أن 
ندرك أننا نتباهى بعجزنا األبدى، استحضرنا 
ــا بلعن القوى  التعليقات الــتــى تــريــح صــدورن

الدولية، وأنظمة الحكم العربية. 
وظننا أن ذلك سيريح صدورنا، توهمنا أن 
ما نفعله، كاف بأن يهز العالم، عزفنا على تلك 
األوتــار وصدقنا الوهم أو األكذوبة بأن العالم 
ــااًل عن  الــحــر ســـوف سيهتز، دون أن نلقى بـ
الحقيقة الدامغة، وهى أن العالم بال ضمير، 
فقده حين راح يخطط لزعزعة االســتــقــرار، 
ويــصــنــع اإلرهـــــاب تــحــت مــســمــيــات مختلفة 

»المعارضة المسلحة - الجيش الحر«.
رغم علمنا بأن العالم لم يهتز، ولن يهتز أبداً، 
أمام ما جرى من جرائم وحشية فى حق الشعب 
السورى، إال أن هذا ال يمنع وصف كل ما حدث، 

بأنه جرائم حرب مكتملة األركان.
إن ما حدث فى أحياء مدينة حلب، يتجاوز 
مفهوم الفظائع اإلنسانية، التى راح ضحيتها 
الــعــشــرات، وقبلهم مــئــات اآلالف لكنه يمتد 
ــرى ارتــبــطــت فيها المصالح  إلـــى مــنــاحــى أخـ
االقــتــصــاديــة، بالنفوذ االســتــراتــيــجــى، مـــروراً 
بــاإلصــرار على تقسيم القطر العربى شقيق 
إلــى عــدة دويـــالت متناحرة عرقيًا ومذهبيًا، 
فالصراع لم يبدأ من تلك الجريمة، وبالقطع لن 

ينتهى عندها. 
فالمخطط الــدولــى قائم، ويــشــارك فيه كل 

قوى الشر، تحالفت جميعها فى العلن للقضاء 
على اإلرهاب، وتعارضت مصالحها على مناطق 

النفوذ فى الخفاء.
هـــذه هــى الحقيقة الــتــى أغــلــقــهــا الجميع 
عمداً، وراحوا يتبارون فيما بينهم، حول المثير 
للدهشة مــن هــذا الــواقــع الــمــؤلــم، أن النخبة 

العربية، ومعها اإلعــالم األجــوف، عزفوا على 
ــار تلك القضية، كــل حسب هـــواه ووالئـــه،  أوتـ
بدون النظر إلى جوهر األحــداث، الرامى إلى 
تمزيق بنيان الدولة السورية وإسقاط جيشها 
بعد إنهاكه وإغراقه فى دوامــات الحروب ضد 

اإلرهاب وعناصر التمرد. 

بما يحقق فى النهاية رغبات الغرب الطامع 
ــفــوذه عــلــى جــثــة الجسد  ــر ن ــ فــى تــوســيــع دوائ

العربى.
النغمة ذاتها ترددت بصورة فجة فى أعقاب 
الجريمة الالإنسانية التى حدثت فى أحياء 
مدينة حلب الــتــاريــخــيــة، تــضــارب الـــرؤى فى 

تحليالت المنظرين وجنراالت الفضائيات حول 
الطرف الذى ارتكب تلك الفظائع، فهناك أبواق 
تتحدث لصالح التحالف الدولي، فمنهم روسيا 
والتصريحات الــصــادرة رسميًا عــن موسكو، 
تنفى صلتها، بما يشير إلــى أن مــا حــدث هو 
تدبير من أمريكا وتركيا، وواشنطن تنفى القيام 
بهذا الفعل، بهدف إلقاء الكرة فى ملعب بشار 

األسد والجيش السورى.
ما بين االتهامات المتبادلة، تاه حق الشعب 
الــســورى فــى مفرمة ماكينة التنظير. وتحت 
نيران المدفعية الثقيلة والغارات الجوية، التى 
ال تفرق بين اإلرهابيين والمواطنين األبرياء عن 
ال ذنب لهم، لذا فإن التساؤل الصادر بعفوية 
من الطفلة الصغيرة، يعبر عن وصــف الحالة 
السورية، بكل تعقيداتها الداخلية، وتشابكات 

المصالح الدولية واإلقليمية.
ــع ثمن  ــدف ــن ســي ــم وبـــلـــدهـــم مـ ــدهـ ــم وحـ هـ
الصراع الدائر بين ديناصورات عالمية، وقوى 
إقليمية تريد أن تلعب دوراً فى هذا الصراع، 
فــى محاولة لتمديد نفوذها اإلقليمى، ولعل 
تصريحات رئيس وزراء قطر السابق حمد بن 
جــاســم، دليل قاطع على هــذه الحقيقة، فهو 
كشف قبل أيــام النقاب عــن تكليف الــواليــات 
الــمــتــحــدة األمــريــكــيــة لــحــاكــم قــطــر، بتمويل 
التنظيمات اإلرهابية فى سوريا إلسقاط بشار 
األسد، تحت شعار ثورة من أجل التغيير، مقابل 

نفوذ فى مناطق الثروات المعدنية.
هــذا يعنى أننا جميعًا كمنطقة عربية نقف 
على هامش مشاهد عبثية، تلعب فيها إيــران 
دوراً محوريًا لصالح مشروعها اإلمبراطورى 
الــفــارســى تــحــت شــعــار مــذهــب بــغــيــض، تحت 
إشراف أمريكى غامض ومريب وتحاول تركيا 
أن تعيد أمــجــاد دولتها الــزائــلــة على أنقاض 

الجسد العربى.
كل ذلك يحدث ومازالت النخبة العربية التى 
تزعم أنها قادرة على توجيه الرأى العام، تعيش 
فى غيبوبة، أو تنويم مغناطيسى، اسمه الثورات 
من أجل التغيير وإسقاط األنظمة الديكتاتورية 
- اتخذوا من الشعارات البراقة شماعة يعلقون 
عليها كل خطايا الغرب وجرائمه وهى الجرائم 

المدعومة بأموال عربية، ودعم إعالمى زائف.
ليت الجميع يفوق من األوهــام، وننتبه إلى أن 
المشروع الغربى األمريكى ال يستثنى دولــة فى 
المنطقة العربية بأكملها وهذا حذر منه الرئيس 

عبدالفتاح السيسى، لكن ال حياة لم تنادى.

جرى توثيقها بعدسات املراسلني
سيد سعيد

يكتب:
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األربعاء 2016/5/4

األبرياء يدفعون ثمن صراع الديناصورات العاملية

حمد بن جاسم يفضح مخططات أمريكا لتقسيم سوريا بأموال قطرية

إيرن العب رئيس فى مشروع تدمير املنطقة العربية لصالح مشروعها اإلمبراطورى

آراء املحللني 
حول 

الفظائع 
اإلنسانية 
تصب فى 

صالح 
أهوائهم 

الشخصية 
ووالءاتهم 

الدولية

ضبط 1195 
مخالفة 
مرورية 
وتنفيذ 
األحكام 

ضد 
اخلارجني 
عن القانون

مديرية أمن اجليزة توجه ضربات »موجعة« ألوكار اإلجرام
لم يعد خافًيا على أحــد، أن جهاز الشرطة، اكتسب هيبته 
ومكانته الالئقة فــى أوســـاط الـــرأى الــعــام، مــن تفانى ضباطه 
وأفــراده فى أداء رسالتهم الوطنية: فضاًل عن مواجهة الجرائم 
بتنوع أشكالها، وتعدد أساليبها كما ال يستطيع أحد مهما بلغت 
درجــة مجافاته للحقيقة، إنكا الــواقــع على األرض ومــفــاده أن 
الجهاز تعافى تماًما، وأصبح قادًرا على بسط السيطرة األمنية، 

بإعالء القانون، وترسيخ مفهوم االنضباط فى الشارع.
وبالرغم من أن التفانى فى األداء، وما يتبعه من تضحيات على 
مدار العامين صار ملموَسا، والفًتا لالنتباه فى جميع قطاعات 
الـــوزارة ســواء الجغرافية، أو المتخصصة فــى مهامها إال أن 
االستراتيجية األمنية تبقى المزيد من التضحيات وتطوير األداء 

وفق األساليب العصرية والتقليدية الحديثة.
ــن الــجــيــزة  تــجــســدت تــلــك الحقيقة فــعــلــًيــا فــى مــديــريــة أمـ
كــنــمــوذج يحاكى الخريطة الجغرافية لــلــدولــة المصرية بكل 
تعقيداتها االجتماعية، باعتبارها محافظة تضم فى أحشائها 
كل القطاعات، الريفية، الصناعية، األحياء الراقية، واألحياء 
الــعــشــوائــيــة وأحـــيـــاء تــضــم الــســفــارات األجــنــبــيــة والــشــركــات 

االستثمارية، واألهم أنها محافظة سياحية.
النموذج اإليجابى لـــأداء األمــنــى، تبلور فــى السياسة التى 
يتبعها، اللواء أحمد حجازى مساعد الوزير ومدير أمن الجيزة 
بالتعاون مع اللواء خالد شلبى مدير اإلدارة العامة للمباحث، لعل 

أبرزها مشاهد هذا األداء الباعث على االرتياح والطمأنينة.
هى الحمالت المتكررة التى تشمل جميع األمــور المتعلقة 
ــام  بــــاإلدارات األمنية المختلفة على رأســهــا مــا جــرى فــى األي

القليلة الماضية بالتزامن مع المناسبات الرسمية، مثل أعياد 
المسيحيين، واالحتفال بعيد شم النسيم. 

حيث شنت المديرية حملة مكبرة، متنوعة المقاصد، 
استهدفت عــدًدا من البؤر اإلجرامية أسفرت عن ضبط 42 
سالًحا »نــارى وأبيض«، دأب حائزوها على استخدامها فى 
ارتــكــاب الجرائم وتــرويــع المواطنين فــى محيطهم، شملت 
الحملة أيًضا، أوكار تجارة وتعاطى المخدرات، وتمكنت من 

ضبط 44 قضية.
ــواء حــجــازى لــم يكتف بــإصــدار تعليماته وتوجيهاته  ــل ال
لمرؤسيه، بهدف تنفيذها لكنه دائــم التنسيق مع القيادات 
المتابعة لكل التفاصيل، ونتائج الحمالت األمنية فضاًل عن 

المتابعة على الطبيعة، حيث تفقد عدًدا من الخدمات األمنية، 
المكلفة بتأمين الكنائس استعداًدا لالحتفاالت األقباط بعيد 
ــراد بخطة  القيامة بهدف التأكد من الــتــزام الضباط واألفـ
التأمين. كما شدد على ضــرورة اليقظة خالل أداء عملهم، 
كما تمت االستعانة بعدد من خبراء المفرقعات، إلجراء عملية 

تمشيط واسعة بمحيط الكنائس.
امــتــدت تحركاته إلــى التأكد مــن جاهزية ســيــارات الحماية 
المدنية، المشاركة فــى خطة التأمين تحركات مدير األمــن، 
انطلقت بــاألســاس مــن خطة أمنية، تهدف لبسيط السيطرة 
األمنية على اتساع الخريطة الجغرافية لمحافظة الجيزة، فضاًل 
عن أن هذا جزًءا مهًما وأصياًل من األهداف االستراتيجية لوزارة 

الداخلية، لتحقيق الطمأنينة لدى المواطنين.
القراءة الدقيقة والموضوعية لإلجراءات األمنية، تؤكد بما 
ال يــدع مــجــااًل ألى شكوك أن المعيار المهنى االحــتــرافــى، هو 
الضامن لفكرة بسط السيطرة األمنية، وهــذا األمــر ال تخطئه 
العين، خاصة فى الجيزة، فهذا المعيار كان دافًعا رئيسًيا لتحقيق 
نجاحات ملموسة، خاصة فيما يتعلق بالضربات االستباقية 

الموجهة، التى توجهها المديرية تحت إشراف اللواء حجازى.
لم يكن لهذا أن يتحقق لوال براعة اإلدارة المعنية بالمعلومات، 
»اإلدارة العامة لمباحث الجيزة« التى يقف على قمتها اللواء خالد 
شلبى، حيث يتابع كل كبيرة وصغيرة على مستوى المديرية سواء 
من خالل التحريات أو المعلومات التى ترد إليه من المواطنين 
ويقوم بالتشاور مع مدير األمن، لوضع الخطط المالئمة لضرب 

أوكار المجرمين.
التحركات األمنية األخيرة شهدت حملة تهدف تذليل العقبات 
أمام االختناقات المرورية، فتم ضبط 1195 مخالفة، كما شملت 
الحملة التى أشــرف عليها كل من »حجازى شلبى تنفيذ 1195 
حكًما قضائًيا، وتم اتخاذ كل اإلجراءات القانونية حيال المتهمين 

وإحالتهم للنيابة العامة.
فى إطــار الجوالت الميدانية لمعرفة مشكالت المواطنين، 
ــواء أحــمــد حــجــازى فــى زيـــارة مفاجئة، وحـــدة مــرور  ــل تفقد ال
»برقاش« وهى الوحدة الخاصة بسيارات النقل الثقيل، تابع أداء 

الموظفين المدنيين، وكيفية استجابتهم لطلبات رواد الوحدة.
هذه اإلجراءات كافية بأن تلفت النظر إليها، رغم أنها حدثت 

بعيًدا عن الصخب.

أشرف عليها اللواء أحمد حجازى وخالد شلبى

تأمني الكنائس فى احتفاالت األقباط بعيد القيامة

اللواء 
أحمد حجازى

اللواء 
خالد شلبى
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