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رئيس مجلس اإلدارة
سيد سعيد
رئيس التحرير

محمد طرابيه

أغراها بالسفر على نفقة الدولة.. و300 دوالر »مصروف جيب« يومًيا

ضياع 132 مليون جنيه داخل معهد بحوث إدارة المياه

ماذا يحدث على الحدود المصرية الليبية ؟!
 4 ملفات شائكة تثير »قلق« السيسى

انتهاء شهر العسل بين وزيرة التخطيط ورئيس »التنظيم واإلدارة«

وزير حالى يطلب »يد« صحفية متزوجة.. ويحاول إجبارها على الطالق

بالمستندات والوقائع: خريطة الماليين المهدرة فى شركة مطاحن مصر العليا

وزارة الرى »غارقة«
 فى بحار الفساد

قرار لـ»مميش« يتسبب 
فى تجميد استثمارات 

بـ2 مليار دوالر 
فى »قناة السويس«

28 مليون 
»أمى« فى مصر يكشفون 

أكاذيب الحكومة اإللكترونية

شوقى غريب: جاهز لقيادة
 المنتخب األوليمبى

3 عوامل ترجح كفة مرتضى 
منصور فى انتخابات الزمالك
القصة الكاملة لعالقة عميد تجارة 

األزهر الحالى مع خيرت الشاطر رغم الخالفات السياسية
باألرقام: حجم االستثمارات

 المصرية التركية فى عهد السيسى

إهدار 105 ماليين دوالر سنوًيا
 فى مشروع تطوير الرى

تزوير فى اختبارات لجنة 
القراء والمبتهلين!!!

 حكاية المذيع المسنود مع 
المسئول الخليجى 

 مد فترات البرامج مقابل
 »حلل المحشى«!!!

حسن مالك  يدير 103 
محالت بـ»الموالت الكبرى«

 من داخل السجن

تفاصيل الصفقة السرية
 بين شريف إسماعيل

 والمؤسسات »سيئة السمعة«

إثيوبيا.. السودان.. إيران.. اليمن

الرئيس يطلب تقارير جديدة عن المرشحين للوزارة من 3 جهات سيادية

الجيش األمريكى يكشف أكاذيب حافظ الميرازى

411

»اإلنشاءات« تشعل انتخابات األهلى

فى يوم ميالد الصادق األمين
بقلم: د. شوقى عالم مفتى الجمهورية



أسبوعية - شاملة - مستقلة تصدر بترخيص 
من املجلس األعلى للصحافة عن دار 
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أحد الوزراء يدق 
»إسفني« يتسبب 

فى انقالب 
»السعيد« على 
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طاقية
اإلخفا

سر تواجد »معيد باإلعالم« فى مكتب 
رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية

»جمال خاشقجى« يهين مصر والسعودية فى المركز العربى
اضطرت قطر للجوء إلــى ابتزاز مصر والسعودية 
واســتــخــدام جــمــال خــاشــقــجــى- الــكــاتــب الصحفى 
السعودى إلهانة مصر والسعودية على السواء، وقامت 
قطر بوضع كل إمكانيات المركز العربى للدراسات 
الذى يرأسه عزمى بشارة- الفلسطينى الحاصل على 
الجنسية اإلسرائيلية والــذى يعمل مستشارا إعالميا 
لألمير تميم بــن حمد أمــيــر قــطــر، تحت أمــر جمال 
خاشقجى ويتبنون وجهة نظره على الـــدوام، وفتحوا 
نــوافــذهــم لــه وعــقــدوا لــه عـــدداً كــبــيــراً مــن الــنــدوات 
والمنتديات لتوجيه االتهامات واإلهانات للقيادة فى 
مصر والسعودية وقام المركز العربى للدراسات بنشر 
كل آراء جمال خاشقجى ضد مصر والسعودية ومن 

هذه اآلراء التى نشرها المركز العربى للدراسات:
ــن لــهــم تــأثــيــر على  ــذي أمــريــكــا الــدولــة الــوحــيــدة ال

السعودية
العلماء الوحيدون التى لها تأثير على السعودية

العلماء الوحيدون الذين يريدون التجديد فى مصر 
والسعودية وراء القضبان اآلن ومحبوسين ومعتقلين

السعودية فشلت فى تدخلها فى سوريا ومصر تخلت 
عن دعم السعودية فى سوريا واليمن

هــو حاصل على ماجستير فــى اإلعـــالم وعين 
أســتــاذا مساعدا فى إحــدى الجامعات الخاصة 
إنه طالب الماجستير الذى عين معيدا فى إحدى 

كليات اإلعالم.
ــذى عين مستشارا  إنــه فتحى شمس الــديــن ال
برئاسة الـــوزراء.. وأيضا تولى منصب المتحدث 
الرسمى باسم منتدى شباب العالم والــذى عقد 
فى 4 حتى 10 نوفمبر الماضى.. وتصدر المشهد 
اإلعــالمــى طــوال الشهر الماضى لــدرجــة أنــه تم 
فرضه على برامج القنوات الفضائية حتى »قناة 
الناس« أجرت معه أكثر من 5 حوارات على الهواء 

مباشرا.
فتحى شمس الدين نشر صورة له أثناء خروجه 
من مكتب رئيس الجمهورية.. ما اضطر البعض 
ــه مسنود مــن مؤسسة الرئاسة  للتأكيد على أن
ــدوام فى مكتب رئيس  لدرجة أنه يتواجد على ال

الوزراء ومكتب رئيس الجمهورية.

اسمه فتحى شمس الدين ويعمل فى إحدى الجامعات الخاصة

عزمى بشارة مستشار تميم يستخدمه للطعن فى مصر والسعودية

انتهاء شهر العسل بين وزيرة التخطيط ورئيس »التنظيم واإلدارة«
شهدت األيام األخيرة توتر العالقات بين 
ــرة التخطيط  الــدكــتــورة هــالــة السعيد وزيـ
واإلصــالح اإلدارى والمتابعة، وبين الدكتور 
ــاز الــمــركــزى  ــجــه ــس ال ــي مــحــمــد جــمــيــل رئ
للتنظيم واإلدارة، بسبب » إســفــيــن« قام 
أحد الــوزارء بدقة فى صلب رئيس التنظيم 

واإلدارة.
ــل وزارة  وقـــالـــت مـــصـــادر مــطــلــعــة، داخــ
التخطيط واإلصــالح اإلدارى أن، الدكتورة 
ــن الــوزيــر  ــة م هــالــة الــســعــيــد، تلقت رســال
»م. ج« يــحــذرهــا فيها، مــن تخطيط وزيــر 
التنظيم واإلدارة وطمعه فى تولى منصبها 
ــوزارى الجديد، مــؤكــًدا لها  فى التشكيل الـ
ــه لــديــه معلومات مــن مؤسسة الرئاسة  أن
أن »جميل« يسعى بكل قــوة للوصول إلى 
ــذى جعل وزيـــرة التخطيط  هــدفــه، األمــر ال
تضيق ذرًعا بالمستشار محمد جميل رئيس 
الــجــهــاز، وتنقلب عليه، وتــبــدل معامالتها 
الجيدة له إلى النقيض تماًما والحرص على 

حضورها المؤتمرات التى يعقدها.
وأشـــارت المصادر إلــى أن هالة السعيد 
ــوة رئــيــس التنظيم واإلدارة،  »رفــضــت دعـ
لحضور المؤتمر األخير الذى نظمه الجهاز، 
يــوم الخميس الــمــاضــى، للتوعية بقانون 
الخدمة المدنية الجديد، وتعريف أمناء 
الجامعات بالالئحة التنفيذية، للقانون، وهو 
األمر الذى القى استحسانا كبيرا من جانب 
رئيس الجهاز، لينفرد، باألضواء وكاميرات 
الفضائيات، واألحـــاديـــث الصحفية التى 

ستنشر الحدث المهم. 
المثير أن »صـــوت الماليين« علمت أن 
الـــوزيـــرة أرســلــت تــحــذيــرا شــديــد اللهجة، 
لرئيس التنظيم واإلدارة بعدم اإلكــثــار من 
الظهور فى القنوات الفضائية، فى الوقت 
الذى لم تبح فيه وزيرة التخطيط عن أسباب 

تغيير المعاملة مع رئيس التنظيم واإلدارة.
فى الوقت ذاته حاولت »هالة« عمل بحث 
تحرى عن جميل، وبالفعل تأكدت من صدق 
ما وردها من معلومات من الوزير »م.ج«، وأن 
هناك أيًضا بعض الجهات تسعى لتصعيد 
المستشار محمد جــمــيــل، لمنصب وزيــر 
تخطيط فى التشكيل الــوزارى المتوقع فى 
ديسمبر المقبل، وهــو ما تسبب فى رفع 
درجــة الغيرة والحقد لــدى الــوزيــرة تجاه 

رئيس التنظيم واإلدارة.
ــرة التخطيط  وأضافت المصادر أن وزي
قلصت ميزانية الجهاز، ورفــضــت إعطاء 
الجهاز، من قطاع الخدمات المعاونة التابع 
ــوزراء، سيارات حديثة لالستعانة  لرئيس ال
بها فى تحركات قــيــادات الجهاز، لحضور 
أى ورش عمل أو فــى الــجــوالت والــزيــارات 

الميدانية.
فى الوقت الذى أكد فيه بعض المقربين 
أن عالقة شهر العسل بين وزيرة التخطيط 
ود. جميل انتهت لألبد، وسيظل كل منهما 
متربص لــآخــر، إلقصائه مــن طريقه، مع 
تزايد ترشيح جميل لمنصب وزير التخطيط 

بدال من هالة السعيد.

»مين بيحب مصر« تكشف:

خطايا لـ»عميد تجارة األزهر«.. الذراع اليمنى لخيرت 
الشاطر.. وإشرافه على رسالة دكتوراه زوج ابنته!!! 

كشفت حملة، فضيحة مدوية فى األزهـــر، حيث 
قرر اإلمام األكبر د. أحمد الطيب شيخ األزهر تعيين 
الـــذراع اليمنى وأحــد رجـــاالت، الــقــيــادى اإلخــوانــى 
خيرت الشاطر، عميدا لكلية التجارة جامعة األزهر 

وهو الدكتور سعيد عبدالعال اإلمام. 
وأوضــحــت الحملة أن هــنــاك ضغوطا يمارسها 
ــر ومحمد عبد السالم  عــبــاس شــومــان وكــيــل األزهـ
مستشار المشيخة على اإلبقاء على سعيد عبدالعال 
بعد انتهاء فترة عمادته بعد انتهاء فترة العمادة 
األخيرة له فى 31 اغسطس 2017 م كرئيس لمركز 
االقتصاد اإلسالمى وتساءلت الحملة لماذا يحتفظ 

اإلمام بمساعد خيرت الشاطر فى الجامعة؟
وأشارت الحملة إلى أن عميد تجارة األزهر –بنين 
ــاف عــام 2016م النتمائه  المعزول مــن وزارة األوقـ
للجماعة المحظورة حيث قــام عميد تجارة األزهــر 
دكتور سعيد عبد العال عبد الرحمن اإلمــام بدعوة 
رئيس الجامعة فى يوم السبت 10 يونيو الموافق 15 
رمضان الماضى لإلفطار فى كلية التجارة بدعوة 
ظاهرها المودة وحقيقتها لتعيين عميد خلفا له من 
الجماعة وهو الدكتور طــارق شمس الدين الــذى لم 
يتأخر يوما عن اإلفــطــار فى ميدان رابعة العدوية 
أيـــام االعــتــصــام الــمــشــؤوم وكــذلــك التمهيد لتعيين 
ووكــيــل منهم أيــًضــا هــو الدكتور أحمد عبد القادر 
المرشح الراسب فى بنى سويف على قائمتى اإلخوان 
والجماعة اإلسالمية وبداية هل تفلح تلك األساليب 
مع رئيس الجامعة أو تمر على األمــن مــرور الكرام؟ 
والــغــريــب فــى األمـــر أن مــمــول هــذه االحتفالية هو 
مرشح الحزب الوطنى د. عبد الحميد ربيع الذى 
رسب مرتين فى انتخابات الحزب فما سر التحالف 
ــوان والفلول وارتــكــب الدكتور سعيد عبد  بين اإلخـ

العال 10 خطايا أهمها: 
 العمل على إدارة الكلية من خالل اإلخــوان فقط 
منذ عام 2012م وظهر ذلك من خالل تعيينه لرؤساء 
خمس كنتروالت من الجماعة وتعيين مدير للمجلة 

العلمية من الجماعة وتعيين رئيساً للجنة الطبع من 
الجماعة. 

2- استعانته بالفلول لتمويل المؤتمرات التى تعقد 
تحت مسمى االقتصاد اإلسالمى وجمعه للتبرعات 
ونسبة الكلية من إيرادات جميع الكتب دون إيضاح أى 

مستندات لالنفاق.
3- قيامه بفتح شعبة لإلحصاء باللغة اإلنجليزية 
لعدد الــطــالب فيها طالبان دفعا معا 6000 جنيه 

مصروفات وتتحمل الدولة نفقات تدريس فقط لهما 
120000 جنيه لكل فرقة وذلــك على مــدار سنوات 

فهل يعقل هذا.
4- عــدم نفيه أى ما يتعلق بإشرافه على رسالة 
ــزوج ابنته الــمــدرس المساعد  الــدكــتــوراه الخاصة ب
عبد الاله أحمد محمود يوسف وسبق أن أشرف على 

رسالته للماجستير أيًضا.
5-  قيامه بنقل سبعة أعضاء هيئة تدريس من كلية 
التجارة بنات بتفهنا األشراف دون حاجة الكلية لهم 

ومعارضة األقسام.
6- كــان من بين المنقولين بال مبرر وزيــر مالية 
اإلخـــوان فياض عبد المنعم ود. شوقى أحمد دنيا 
والــذيــن حــاوال عقد مــؤتــمــرات لدعم اإلخـــوان دون 
موافقات أمنية أثــنــاء وجــود رئيس الجمهورية فى 
الواليات المتحدة بدعم من دكتور سعيد عيد العال 
بطرق ملتوية ومنعها األمــن الوطنى ورافقهما فى 
إدارة المؤتمرات د. ناصر الماضى العميد المعزول 
ــراف ألســبــاب نخجل ذكــرهــا تتعلق  مــن تفهنا األشــ

باألخالق.
7- كسر د. سعيد عبد العال لكل قــرارات األزهر 
بخصوص منع تسجيل المعاونين خارج جامعة األزهر 
وتسجيله للكثير لكسر القاعدة ثم توجيهه المعيد 

والمدرس المساعد لكسب القضايا ضد الجامعة.
8- ســادة حالة من الفوضى وعــدم الخبرة بسبب 
عـــدم قــيــامــه بــبــنــاء أى صــف ثــانــى مــن الموظفين 

أصحاب الخبرة.
9-  عدم قيامه بأى إسهام لتعليم الموظفين أى 
مــهــارة مــن مــهــارات الحاسب فــى كــل إدارات الكلية 

ومنها الماليات والمخازن وال يزال العمل يدوًيا.
10- عدم مراعاته لفرق القواعد التى تمت الترقية 
على أساسها بين المنقول من تفهنا األشراف وأبناء 
الكلية األساسيين والتى توفر للمنقول من خاللها 
حوالى أربع سنوات يتخطى بها أقدمية أبناء الكلية 

مما أثار استياء الكثير.

فازوا بـ26 ميدالية منها 13 ذهبية فى البطولة األفريقية لإلنقاذ بالمغرب

أبطال الذهب ينتظرون تكريم الرئيس السيسى
فــى التاسع مــن أكتوبر الــمــاضــى، قــام الرئيس 
عبدالفتاح السيسى باستقبال الجهاز الفنى ونجوم 
المنتخب القومى لكرة الــقــدم عقب نجاحهم فى 
التأهل لنهائيات كــأس العالم المقرر إقامتها فى 
ــوزه بهدفين مــقــابــل هــدف  ــا 2018، بــعــد فـ روســي
لمنتخب الكونغو.. كما قام الرئيس بصرف مكافآت 
مــالــيــة لــالعــبــى المنتخب، كــجــائــزة لتأهلهم إلــى 
المونديال العالمى بواقع مليون ونصف المليون 

جنيه لكل العب بالمنتخب المصرى.
وبالطبع هذا التكريم أسعدنا ألن هؤالء النجوم 
أســعــدوا الشعب المصرى كله بالتأهل للمونديال 
بعد غياب 28 عاًما عن البطولة الرياضية األهم 

فى العالم.
وفــى هــذا السياق نــســأل: إذا كــان الرئيس قد 
قام باستقبال وتكريم نجوم المنتخب الكروى بعد 
تحقيقهم هــذا اإلنــجــاز، فلماذا لم تطلب الجهات 
الرسمية فى الدولة وفى مقدمتها وزارة الرياضة 
من الرئيس أن يقوم بتكريم الجهاز الفنى ونجوم 
المنتخب القومى لإلنقاذ عقب نجاحهم فى الفوز 
بـ 26 ميدالية منها 13 ميدالية ذهبية فى بطولة 
افريقيا لإلنقاذ الرياضى األول والتى أقيمت تحت 
رعاية العاهل المغربى الملك محمد السادس، خالل 
الفترة من 27 إلــى 30 أكتوبر 2017 فى أغادير، 
بمشاركة أكثر من 200 رياضى من 27 دولة افريقية، 
وحــقــق فيها المنتخب الــمــصــرى الــمــركــز الثانى، 

وحــصــل المنتخب المغربى على الــمــركــز االول، 
والمنتخب الكينى على المركز الثالث؟!!

ومــا يدعونا لمطالبة الرئيس السيسى بتكريم 
بعثة منتخب مصر لإلنقاذ أن هؤالء األبطال واجهوا 
ظــروفــاً صعبة للغاية،  ويكفى القول إن المجلس 
السابق لالتحاد المصرى للغوص واإلنقاذ برئاسة 
ياسر نبيل »هذا المجلس فشل فى االنتخابات التى 
جرت منذ أيام وفاز فيها سامح الشاذلى« قد رفض 

منح الموافقات الالزمة لسفر البعثة للمشاركة باسم 
مصر، ومع ذلك قام هؤالء األبطال وجهازهم الفنى 
بتحمل تكاليف السفر من جيوبهم الشخصية لثقتهم 
فى الله أوالً وأخــيــراً وقدرتهم على تحقيق إنجاز 
تاريخى لمصر فى هذا المحفل األفريقى الكبير، 
وهو ما تحقق بالفعل حيث فازوا بـ 26 ميدالية منها 

13 ميدالية ذهبية.
وفى هذا السياق نشير إلى أن السفير المصرى 

بالمغرب أشــرف إبراهيم قام باستقبال د. محمد 
ــحــاد اإلفــريــقــى لالنقاذ،  أحــمــد صــالــح رئــيــس االت
ورئيس الجامعة الملكية المغربية للغوص وأنشطة 
ــال، والــمــســتــشــار تامر  اإلنـــقـــاذ، محمد عــلــى غــرب
المصرى رئيس بعثة المنتخب المصرى اإلنقاذ 
وأعضاء البعثة المصرية التى شاركت فى البطولة، 
وخالل اللقاء الذى تمت فى مقر السفارة المصرية 
بــالــربــاط، أشــاد السفير بـــاألداء الطيب لمنتخب 
مصر؛ وإصــرارهــم على تحقيق الــفــوز ورفــع اسم 
الدولة المصرية فى هذا الحدث الرياضى المهم، 
ما أهلهم للحصول على المركز الثانى فى البطولة، 
وتــقــديــم صـــورة مشرفة للرياضة المصرية على 
المستويين القارى والدولى؛ كما قدم التنهئة لرئيس 

بعثة المنتخب والجهاز الفنى والالعبين.
ولذلك نسأل: متى يكرم الرئيس هؤالء األبطال 
الذين رفعوا اسم مصر عالياً؟ وهل يقبل الرئيس 
ــؤالء الــنــجــوم الــذيــن تحملوا كل  أال يــتــم تــكــريــم هـ
الصعوبات التى واجهتهم؟ فهل نتجاهلهم عقاباً 
لهم على رغبتهم ونجاحهم فى تحقيق هذا اإلنجاز 
ــاذا لــم يــقــم الــمــهــنــدس خالد  ــم الكبير لــمــصــر؟ ول
عبدالعزيز وزيــر الشباب والرياضة باستقبال أو 
تكريم أعضاء المنتخب والجهاز الفنى تقديراً لهم 
على إنجازهم التاريخى الكبير؟ !!! انتهاء شهر 

العسل بين التخطيط و«التنظيم واإلدارة«.
السعيد تــحــذر جميل مــن الظهور كثيًرا فى 

اإلعالم والفضائيات 
قــالــت مــصــادر مطلعة، داخـــل وزارة التخطيط 
واإلصــــالح اإلدارى أن الــدكــتــورة هــالــة السعيد، 
ــا بالمستشار محمد جميل  أصبحت تضيق ذرًعـ
رئيس الجهاز، وأرسلت له تحذيًرا شديد اللهجة، 
بعدم اإلكثار من الظهور فى القنوات الفضائية، فى 
الوقت الذى لم تبح فيه وزيرة التخطيط عن أسباب 

تغيير المعاملة مع رئيس التنظيم واإلدارة.
ــرة التخطيط نما  بينما أكــدت المصادر، أن وزي
إلى علمها، قيام بعض الجهات بتصعيد المستشار 
محمد جميل، لمنصب وزيــر تخطيط فى التشكيل 
الوزاري المتوقع فى ديسمبر المقبل، وهو ما تسبب 
فــى رفــع درجــة الغيرة والحقد لــدى الــوزيــرة تجاه 

رئيس التنظيم واإلدارة.
ــرة التخطيط قلصت  وأضافت المصادر أن وزي
ميزانية الجهاز، ورفضت إعطاء الجهاز، من قطاع 
الخدمات المعاونة التابع لرئيس الــوزراء، سيارات 
حديثة لالستعانة بها فى تحركات قيادات الجهاز، 
لحضور أي ورش عمل أو في الجوالت والزيارات 

المدانية.
ــد فيه بعض المقربين أن  فــي الــوقــت الـــذي أك
عالقة شهر العسل بين وزيرة التخطيط ود. جميل 
انتهت لــألدب، وسيظل كل منهما متربص لآخر، 
ــد تــرشــيــح جميل  ــزاي إلقــصــائــه مــن طــريــقــه، مــع ت

لمنصب وزير التخطيط بدال من هالة السعيد.

أغراها بالسفر على نفقة الدولة.. و300 دوالر »مصروف جيب« يومًيا
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لم يكتف الوزير الليبرالى المراهق، بسلوكياته، 
الــخــارجــة عــن الــلــيــاقــة واألدب مــع الصحفيات 
ومـــقـــدمـــات ومـــعـــدات الـــبـــرامـــج الـــالتـــى يــلــجــأن 
إلــيــه، إلنــجــاز مهام عملهن المكلفات بــه مــن قبل 
مؤسساتهن الــالتــى يعملن بها، وإنــمــا راح الوزير 
يستجيب، لشيطانه، المراهق، ليستعيد به مرحلة 
ــواقــعــة، بحسب  ــد، وكــانــت ال الــمــراهــقــة مــن جــدي
مصادر مطلعة، فى إحــدى الـــوزارات المهمة التى 
كــان من المفترض أن يكون الجالس على كرسى 

العرش فيها، أكثر وعًيا بأهمية دور هذه الوزارة.
وقالت المصادر لـ«صوت الماليين« إن الوزير 
المراهق اعتاد أال يرد على هاتفه المحمول، على 
الــمــحــرريــن الصحفيين، المسئولين والمكلفين 
بتغطية أخبار وزارتــه، ودائما ما يرفض إجراء أية 
حوارات صحفية، طالما الذى يغطى أخبار ومتابعة 
الوزارة، صحفى ذكر، ويختلف الوضع على النقيض 
تماًما، إذا ما كانت صحفية، أنثى هى من تغطى 

أخبار الصحيفة.
وأضافت المصادر أن الوزير المراهق، كلف 
مديرة مكتبه بالتواصل مع إحــدى الصحفيات 
الالتى سبق وأن رفضت، مصاحبته فى إحدى 
سفرياته لــلــخــارج، على الــرغــم مــن اإلغـــراءات 
المادية التى عرضها عليها وهــى اإلقــامــة فى 
فندق 7 نجوم،« فول بوورد« و«بوكيت مونى« 300 
دوالر يومًيا، فضال عن كونها ستكون الصحفية 
الوحيدة التى ستغطى أخبار الحدث العالمى، 
واالحتفال بإحدى الجوائز الحاصلة عليها وزارته 

مؤخًرا.
وأشارت المصادر إلى أن الوزير المراهق عندما 

يئس من الصحفية، المغرم بها، دعاها عن طريق 
مــديــرة مكتبه، لحضور أحــد االجــتــمــاعــات التى 
دائما ال يتم دعــوة الصحفيين إليها، وهــو اجتماع 
ــوزارة مع القيادات  مناقشة خطة تنمية مــوارد الـ
ورؤســاء القطاعات بــالــوزارة، وظنت الصحفية أن 
الدعوة ستكون لعموم الصحفيين، المكلفين بتغطية 
ــوزارة، إال أنها فوجئت بأنها الصحفية  ــ أخــبــار ال
الوحيدة المدعوة، وعقب االجتماع، قامت مديرة 
المكتب بــإبــالغ الصحفية، بــأن الــوزيــر المراهق، 
يريد التحدث إليها بتصريحات ستكون انــفــراًدا 
لصحيفتها، وبعفوية شــديــدة، فــرحــت المحررة 
الصحفية، ودخلت للوزير فى مكتبه، والذى فاجأها 
بــأنــه يطلب يــدهــا، فلما أخــبــرتــه، أنــهــا متزوجة، 
فاجأها قائال« ومالو ما فيش مشكلة اتطلقى منه، 
وهتتزوجى وزير، وهتشوفى الفرق الكبير..انا مش 
هاطلب منك تستعجلى.. بس فكرى األول.. وأنا 

منتظر أى إشارة منك.. ومش هتندمى«.
وأضــافــت الــمــصــادر أن الصحفية خــرجــت من 
مكتب الوزير باكية، ولم يستطع أحد أن يعرف ما 
دار فى مكتب الوزير المراهق، إال بعد أن أخبرته 
الــمــحــررة الصحفية، أن هاتفها المحمول كان 
مفتوًحا وجاهًزا للتسجيل، خاصة أنه تم إبالغها 
بــأن الــوزيــر سيخصها بانفراد صحفى، فجهزت 
هاتفها لتسجل كــل مــا يـــدور، لربما تحتاجه فى 

انفرادها الصحفى.
ــه ال  يــذكــر أن الــوزيــر الــمــراهــق مــعــروف عنه أن
يرد على أى مكالمات هاتفية إال من الصحفيات، 
ويرفض التحدث مع الصحفيين، إال إذا وجد نفسه 

مجبًرا على ذلك.

وزير مراهق يطلب »يد« صحفية متزوجة.. 
ويحاول إجبارها على الطالق
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 يخطئ من يتصور أن عنوان هذا المقال يحمل أى إساءة لشخص الرئيس عبدالفتاح 
السيسى، ألن مضمونه أبعد بكثير عن ذلك، حيث يستهدف لفت نظر الرئيس إلى بعض 

األخطاء أو بمعنى أدق الخطايا التى تحدث من جانب أشخاص مقربين ومحسوبين على 
الرئيس وتؤدى فى النهاية إلى التأثير على شعبية الرئيس بصورة سلبية، رغم أن الفترة 

الحالية والتى يستعد فيها السيسى لخوض سباق االنتخابات الرئاسية القادمة تحتاج إلى 
تضافر الجهود إلبراز حجم اإلنجازات التى تمت واالعتراف باألخطاء التى حدثت وأدت إلى 

تعثر تنفيذ كل أو جزء من بعض المشروعات التى سبق أن أعلن عنها الرئيس فى برنامجه 
االنتخابى أو من خالل تصريحاته وحواراته التليفزيونية والصحفية. 

محمد طرابيه يكتب

إنهم يضللونك يا رئيس اجلمهورية
ولذلك نؤكد للمرة الثانية أن هدفنا 
تصحيح األخطاء حتى ال نترك الفرصة 
ـــ»الــصــيــد فـــى الــمــاء  ــداء مــصــر ل ــ ألعـ
العكر« عبر وسائل ومــواقــع التواصل 
االجــتــمــاعــى والــفــضــائــيــات اإلخــوانــيــة 

المأجورة.
ــوقــائــع بـــاإلشـــارة إلــى   نــبــدأ هـــذه ال
التصريحات التى أطلقها اللواء أبوبكر 
ــجــهــاز الــمــركــزى  ــس ال ــي ــدى، رئ ــجــن ال
للتعبئة العامة واإلحــصــاء وقــال فيها: 
إن المواطن يستطيع أن يعيش بـ322 
ــدا أنــهــا حقيقة  ــؤك جنيها شــهــريــا، م
وتكفى المواطن للبقاء على قيد الحياة، 
و482 جنيها تكفى للمسكن والملبس 
والــمــواصــات.. وهنا نسأل: على أى 
أســاس بنى جهاز اإلحــصــاء دراســاتــه 
وأرقــامــه؟ وهــل كلف الرئيس خاطره 
بسؤال رئيس الجهاز عن كيفية توزيع 
هــذا المبلغ على احتياجات المواطن 
ــذا الــمــبــلــغ يكفى  ــل هـ الــشــهــريــة؟ وهـ
ــاء الــســادة  ــن كــمــصــروف جــيــب أحـــد أب
الكبار لمدة أسبوع واحــد فقط؟ وهل 
يكفى هـــذا المبلغ احــتــيــاجــات طفل 

رضيع لم يتم فطامه بعد؟
وبــهــذه المناسبة نشير أيــًضــا إلــى 
ــى أطــلــقــهــا شــريــف  ــت الــتــصــريــحــات ال
إسماعيل رئيس الــوزراء عقب قرارات 
ــادة أسعار الــمــواد البترولية، والتى  زي
تضمنت زيــادة سعر لتر بنزين 92 من 
3.5 إلــى 5 جنيهات، وبنزين 80 من 
2.35 إلى 3.65 جنيه، والسوالر من 
2.35 إلـــى 3.65 جــنــيــه، حــيــث قــال 
رئــيــس الــحــكــومــة الــحــالــيــة وبــالــحــرف 
الواحد »قــرار رفع أسعار الوقود يأتى 
فى صالح محدودى الدخل، وأن هناك 
نسبه رضا بين المواطنين عن التعريفة 

التى تم االستقرار عليها.
وهنا نسألك ياسيادة الرئيس: عن 
أى مــواطــن يتحدث رئيس الحكومة؟ 
ومن الذى خدعه وقال له إن المواطن 
»مــبــســوط ومــزقــطــط« بسبب زيـــادات 
ــان هــذا  ــ ــن؟ وكـــيـــف ك ــزي ــن ــب ــار ال ــعـ أسـ
ــذى أدى إلــى زيـــادات كارثية  الــقــرار ال
ــع والــخــدمــات  ــســل ــل ال ــار كـ ــعـ فـــى أسـ
فــى صــالــح مــحــدودى الــدخــل والــذيــن 
يمثلون الغالبية العظمى مــن الشعب 

المطحون«.
واألكــثــر غرابة أن طــارق الما وزير 
البترول، قــام هو اآلخــر بتقليد رئيس 
ــال نــصــاً: »إن قــرار  الحكومة حيث ق
رفــع أسعار الوقود يصب فى مصلحة 
ــهــدف لتحسين مستوى  الــمــواطــن وي

المعيشة«؟!!
وفـــى هـــذا الــســيــاق نــســأل الرئيس 
السيسى: مــا رأيـــك فــى التصريحات 
ــرو الـــجـــارحـــى،  ــمـ ــا عـ ــكـــررهـ ــى يـ ــتـ الـ
وزيـــر الــمــالــيــة بشكل شــبــه أسبوعى 
»الــمــواطــنــيــن بيطالبونى بــرفــع دعــم 
البنزين عنهم، وبيسألونى ليه بتدينا 
دعــم البنزين واحنا مش محتاجين«؟ 
وعـــن أى مــواطــنــيــن يــتــحــدثــون هــؤالء 
الــمــســئــولــيــن؟ وهـــل هـــم الــمــواطــنــون 
الــذيــن تعرفهم أنــت ياسيادة الرئيس 
وتعترف دائًما فى شجاعة تحسب لك 
ــزال يعانى  أن المواطن المصرى ال ي
حتى اآلن ولــم يــر أى ثــمــرة مــن ثمار 
اإلصــاح االقــتــصــادى؟ ولــمــاذا لم تقم 
ــال هــؤالء  ــراءات ضــد أمــث ــ بــاتــخــاذ إجـ
ــذيــن يخدعون  المسئولين الــكــبــار ال
الشعب ويستفزونه بتصريحات أشبه 

بالكوميديا السوداء.
ونــســأل الــرئــيــس أيـــضـــاً: مــا رأيــك 
فيما تقوله الدكتورة غادة والى، وزيرة 
التضامن االجتماعى، إن »المواطن 
ــداًدا  ــع ــر اســت ــث الــمــصــرى الــفــقــيــر، أك
للتحمل عن المصرى الغنى، وده اللى 
ــاراتــى الميدانية  لمسته مــن خــال زي
ــرامــة وتــكــافــل..  مــن خـــال مــشــروع ك
وأن تحمل المصريين الفقراء، يأتى 
مــن إحــســاســهــم بـــأن الــحــكــومــة تعمل 

لصالحهم وتنحاز إليهم«.
ــن استقت الــوزيــرة  والــســؤال: مــن أي
ــل هــنــاك  ــ ــ ــذه الـــمـــعـــلـــومـــات؟ وه ــ ــ ه
ــة ويــمــكــن  ــطــاعــات رأى رســمــي اســت
االعــتــداد بها كشفت أن المواطنين 
يشعرون بأن الحكومة تعمل لصالحهم؟

وبــهــذه الــمــنــاســبــة أتــمــنــى يــاســيــادة 
الرئيس أن تقوم بتكليف جهة محترمة 

ــطــاع بــصــورة  ــذا االســت لــعــمــل مــثــل هـ
مــحــايــدة ونــزيــهــة لــتــعــرف عــلــى أرض 
الــواقــع حقيقة شعبية هــذه الحكومة 
ومــــدى رضــــاء الــشــعــب عـــن أدائـــهـــا؟ 
ولــتــعــرف يــاســيــادة الــرئــيــس األحـــوال 
الــمــتــدنــيــة الــتــى وصـــل إلــيــهــا مستوى 
معيشة المواطن المطحون فــى عهد 

هذه الحكومة؟ 
وفـــى إطــــار رصـــدنـــا للتصريحات 
المستفزة التى يطلقها الـــوزراء وكبار 
المسئولين بــالــدولــة والــتــى ال توجد 

أدنــى عاقة بينها وبين الــواقــع، نجد 
أغــرب تصريح أطلقه محمد سعفان، 
وزيــر القوى العاملة، عندما قــال: »إن 
ــوفــر وظــائــف لــلــشــبــاب فى  ــوزارة ت ــ ــ ال
شــركــات بالقطاع الــخــاص وأوضاعها 
مستقرة بمرتبات تصل إلــى 6 آالف 
جنيه شهرًيا، لكننا نفاجأ بأن الشباب 
يطلب العمل بالحكومة ويرفضها وهو 
مفهوم خاطئ تماًما«، فهل تصدق هذا 
الكام ياسيادة الرئيس؟ وكم عدد هذه 
الوظائف التى تمنح راتباً شهرياً قدره 

6 آالف جنيه فى القطاع الخاص؟ وكم 
عدد الشباب الذين قامت تلك الوزارة 
المعنية بالتشغيل بتوظيفهم طــوال 

السنوات الماضية؟
من ناحية أخــرى، وفــى الوقت الذى 
تــتــواصــل فيه صــرخــات المايين من 
الفواتير الجزافية للكهرباء نجد أن 
ــر الــكــهــربــاء يصر  ــ مــحــمــد شــاكــر وزي
عــلــى تــصــريــحــاتــه الــتــى يــزعــم فيها 
ــاع أســعــار الــكــهــربــاء ال تمس  ــف أن ارت
مــحــدودى الــدخــل أن الــفــواتــيــر بثمن 

كوباية شاى.. وكفاية دلع«.. فهل رأيت 
يــاســيــادة الرئيس إلــى أى حــد وصلت 
درجـــة اســتــهــزاء واســتــخــفــاف الـــوزراء 
بالمواطنين وأوجاعهم التى أصبحت 
ــمــال؟ وهـــل يــرضــيــك هــذا  فـــوق االحــت
»الــبــرود الــحــكــومــى« فــى التعامل مع 

أزمات ومشاكل الناس؟!! 
وفــى هــذا اإلطـــار أؤكــد لــك ياسيادة 
الرئيس أن الدكتور أحمد عماد الدين 
وزير الصحة يخدع مؤسسة الرئاسة، 
حيث كشف فى تقريره الشهرى المقدم 
للرئاسة وبعض الجهات العليا أن عدد 
نواقص األدويــة ال يزيد على 25 صنًفا 
فقط، فى حين تؤكد الغالبية العظمى 
من الصيادلة واألطــبــاء وكذلك بعض 
الجهات المعنية ومنها المركز المصرى 
ــدواء أن عـــدد الــنــواقــص  ــ للحق فــى ال
تجاوز 1650 صنًفا، مشيرا إلى تخزين 
عدد من األدوية داخل شركات التوزيع، 
تحسبا لــصــدور قـــرار بــزيــادة جديدة 

خال األسابيع القادمة.
ــر، نــكــشــف أنــه  ــ ــجــانــب اآلخـ عــلــى ال
فى الوقت الــذى تزعم فيه الكثير من 
الجهات والشخصيات وفــى مقدمتهم 
مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس 
أن مــعــدالت االستثمار اصبحت غير 
مسبوقة وأن هناك المئات من الطلبات 
ــا لتخصيص  ــه الـــتـــى تـــقـــدم أصــحــاب
أراض إلقــامــة مــصــانــع ومــشــروعــات، 
ــعــض الــمــســئــولــيــن  ــجــد أن هـــنـــاك ب ن
يضعون العراقيل أمــام االستثمار فى 
هــذه المنطقة، ويكفى أن أكشف لك 
ــادة الــرئــيــس أن مــجــمــوعــة من  ــاســي ي
المستثمرين المصريين والعرب كانوا 
قــد تــعــاقــدوا منذ أشــهــر قليلة مــع د. 
ــان يشغل  ــت أن كـ أحــمــد درويــــش وقـ
منصب رئــيــس المنطقة االقتصادية 
ــامــة مصانع  لــقــنــاة الــســويــس عــلــى إق
ــات ومـــشـــروعـــات اســتــثــمــاريــة  ــركـ وشـ
عــلــى مــســاحــة تــقــدر بــــ6 مــايــيــن متر 
مربع بنظام حق االنتفاع، إال أنــه بعد 
استبعاد أحمد درويـــش مــن المنصب 
فــوجــئ هـــؤالء المستثمرون بقيادات 
الهيئة يطلبون منهم فــســخ التعاقد 
لرغبتهم فى تخصيص األرض لشركة 
أخـــرى، وهــو مــا أدى العــتــراض هــؤالء 
المستثمرين وقــيــامــهــم بــرفــع دعــوى 
قضائية ضد الهيئة ما أدى إلى توقف 
ــان مــن المقرر  الــمــشــروعــات الــتــى كـ
تنفيذها؟ والــمــفــاجــأة الــتــى نكشفها 
للرئيس أن إجمالى المبالغ التى كان 
المستثمرون المصريون والــعــرب قد 
خصصوها لهذه المشروعات تصل إلى 
أكثر من )2( مليار دوالر أى ما يزيد 
على 35 مليار جنيه مــصــرى؟!! فهل 
يرضى الرئيس بذلك؟ ولمصلحة من 
يتم تعطيل استثمارات بهذا الحجم 

الكبير؟!!
يــاســيــادة الــرئــيــس.. اســمــح لــى بكل 
تقدير واحترام أن أقول لسيادتك: إنك 
ستكون مخطئاً لو تصورت أن إعام 
الــصــوت الــواحــد يــجــدى نفعا فــى ظل 
الطفرة التكنولوجية غير المسبوقة 
التى يشهدها العالم يومياً؟ وأن الناس 
يمكن أن تــصــدق أن هــنــاك إنــجــازات 
تتم على أرض الواقع من خال أبواق 
إعامية مكروهة فى الشارع المصرى 
وتخصم من رصيدك الشعبى أكثر مما 
تضيف إليه؟ وال تصدق أن إعاميين 
أمثال أحمد موسى أو أمانى الخياط 
وعــزمــى مــجــاهــد وغــيــرهــم يمكن أن 
يــكــون لــهــم تــأثــيــر شعبى عــلــى الــنــاس 
ويستطيعون تسويق ما يتم من إنجازات 

تمت خال الفترة الماضية.
ســيــادة الرئيس: يخطئ أى شخص 
يتصور أن الــهــجــوم على المرشحين 
ــردد أنــهــم ســـوف يخوضون  ــت ــن ي ــذي ال
سباق االنتخابات الرئاسية القادمة 
ضــدك ســوف يضيف إليك شعبية أو 
جماهيرية، ألن مــن مصلحة النظام 
الحالى أن تكون هناك منافسة حقيقية 
وليست »ديكورية« فى هذه االنتخابات 
التى تؤكد كل المؤشرات أنك ستكون 
الفائز فيها.. وأتصور أنه من األفضل 
لك أن تفوز فى انتخابات حقيقية بـ70 
ــدالً مــن أن تفوز بــــ99% فى  أو 80 % ب
انتخابات تحوم حولها الشبهات فى 

الداخل والخارج.

لماذا ال تكلف جهة محترمة 
لعمل استطالع رأى محايد حول 

شعبية الحكومة ومدى رضاء 
الشعب عن أدائها؟!!

هل تعلم أن عدد نواقص األدوية 
بلغ 1650 صنًفا وليس 25 فقط 

كما يزعم وزير الصحة؟ 

هل يرضيك هذا »البرود 
الحكومى« فى التعامل مع 

أزمات ومشاكل الناس؟!!

ما رأيك فى تعطيل 
قيادات قناة السويس 

 الستثمارات قيمتها
2 مليار دوالر؟!!

هل تعلم أن أمثال أحمد 
موسى وأمانى الخياط 

وعزمى مجاهد يخصمون 
من رصيدك الشعبى؟!!

تساؤالت للرئيس 
السيسى:

رئيس الحكومة يزعم أن 
زيادة أسعار البنزين تصب 

فى صالح المواطن 

اضحك كركر مع وزير المالية: 
»الناس بيطالبونى برفع 
دعم البنزين عنهم« !!! 

وزير القوى العاملة يدعى 
أن الشباب يرفض  وظائف 

بـ6 آالف  جنيه شهرًيا

وزير الكهرباء يواصل 
قفشاته: »فاتورة الكهرباء 
تساوى ثمن كوباية شاى« 

غادة والى: »تحمل المصريين الفقراء 
يأتى من إحساسهم بأن الحكومة تعمل 
لصالحهم وتنحاز إليهم« !!!

إسماعيل

السيسى

اجلارحى

سعفان

شاكر

والى



تمتد لمسافة 1200كم

ماذا يحدث على الحدود المصرية الليبية؟!

الشارع
السياسى

الرئيس يرد على 
االستفزازات 

اإلثيوبية: 
لن تستطيعوا 

املساس بحصتنا 
من مياه النيل
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تصريحات 
البشير تكشف 

محاوالت 
السودان لـ»جر 

شكل« مصر

مخاوف من سيطرة 
الحوثيين على 
مضيق باب المندب

خفايا جوالت
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ملفات شائكة تثير »قلق« السيسى

كشفت االعترافات األخيرة لإلرهابى الليبى 
ــداث الـــواحـــات والـــذى  الــمــقــبــوض عليه فــى أحــ
يــدعــى عبدالرحيم محمد عبدالله المسمارى 
عن حقيقة ما يحدث على الحدود بين المصرية 
الليبية الممتدة لحوالى 1200كــم.. وهى انتشار 
اإلرهابيين فى المنطقة الشرقية لليبيا وهى التى 
تمثل المنطقة الغربية لمصر.. وتنتشر معسكرات 

التدريب لإلرهابيين.
والسؤال: بعد اعتراف »المسمارى« بأنه ينتمى 
لـ»مجلس شورى مجاهدى درنة وضواحيها«.. من 
هو هــذا التنظيم؟! وكيف يتم تمويله؟! ومــا أهم 
أعضائه؟! وماذا يريد وما هى أهم أهدافه؟! وما 

حقيقة عالقته بكل من »قطر وجماعة اإلخوان«؟!
فى خضم األحداث فى ليبيا بعد رحيل الرئيس 
القذافى انتشر اإلخــوان فى ربــوع ليبيا وسيطر 

على القرار هناك شيخان هما:
1- الشيخ الصادق الغريانى

2- الشيخ على الصالبى
ــيـــادات اإلخـــــوان ولديهما  ــار قـ ــب وهــمــا مــن ك
ــاد العالمى  ــحـ عــالقــات وطــيــدة مــع قــطــر واالتـ
لعلماء المسلمين.. على أثرها حصل الشيخ على 
ــوال طائلة  الصالبى على الجنسية القطرية وأم
ويقيم فى قطر ويعتبر بمثابة حلقة الوصل بين 
اإلخــوان فى ليبيا والسلطات القطرية.. وأصبح 
الشيخ الصادق الغريانى يحصل على أمــوال دون 
عدد من السلطات القطرية وتحديًدا من الديوان 

األميرى القطرى.
بأوامر من الشيخ الصادق الغريانى لتالميذه 
المنتمين لجماعة اإلخــــوان شــكــلــوا تنظيمات 
متفرقة تابعة له وتدين له بــالــوالء وتحصل منه 
على التمويل الالزم لممارسة نشاطها ضد قوات 
الجيش الليبى بقيادة المشير خليفة حفتر.. 
وقــوات الجيش المصرى وشــن عمليات إرهابية 

داخل الحدود المصرية.
وعلى أثر ذلك تم تشكيل تنظيم جديد حصل 
على مكانة خاصة لدى الشيخ الصادق الغريانى 
ــورى مــجــاهــدى درنـــة  وهـــو تــنــظــيــم »مــجــلــس شــ
وضواحيها« نظرا ألنه تولى قيادة التنظيم أحد 
تالميذ الشيخ الغريانى وهــو اإلخــوانــى الــبــارز 
»سالم دربــى« وهــو أحــد عناصر اإلخـــوان الذين 
ــورى الــجــمــاعــة اإلســالمــيــة  انــضــمــوا لمجلس شـ
المقاتلة المسلحة فــى ليبيا التى تؤمن بأفكار 
تنظيم القاعدة طوال فترة السنوات األخيرة من 
حكم الــقــذافــي.. حتى أنشأ مجلس شــورى درنة 
فيما بــعــد.. ولــديــه عــالقــات واســعــة مــع تنظيم 
الــقــاعــدة.. وتــشــهــد جميع الــبــيــانــات الرسمية 
ــورى مــجــاهــدى درنــة  ــادرة عــن مــجــلــس شــ ــصـ الـ
وضواحيها بانتمائها للشيخ الــصــادق الغريانى 
وأنها تسير على نهج الغريانى وقالوا عن أنفسهم 
أنهم: جنود الشيخ الغريانى.. ونعتبره إماما لنا.. 
ومرجعيتنا الشرعية بوصفه المؤيد من الله.. 
ويبين لنا حكم الله ورسوله.. وقد من الله علينا 
بالعلماء الذين يقولون كلمة الحق وال يخافون فى 
الله لومة الئم ومنهم الشيخ الغريانى ولذلك نحن 

معه ما أطاع الله فينا.. ونحن جنوده على ما دعا 
إليه من تحكيم الشريعة اإلسالمية.

إذن العالقة الوثيقة بين »الغريانى ومجلس 
ــة« واضــحــة وضـــوح الــشــمــس.. فهو  ــ شـــورى درن
ــأمــرهــم فــيــطــيــعــون أوامـــــــره.. وحــيــنــمــا وصــل  ي
المتطرفين إلى السلطة فى ليبيا واستولوا على 
المجلس االنتقالى الليبى لدرجة أنهم عينوا أحد 
رجــال قطر فــى ليبيا وهــو محمود شمام عضو 
مجلس إدارة قناة الجزيرة القطرية فى منصب 

المفتى اإلرهابى الصادق الغريانى يشكل 
ميليشيات مسلحة ويفتى بقتال جيش مصر

أحد تالميذ الغريانى 
يشكل مجلس شورى درنة 

ويبايع الغريانى بأن يكونوا 
»جنودا له«

المتحدث بــاســم المجلس االنــتــقــالــى الليبى.. 
ــعــام قــامــوا  ــوا عــلــى الــمــؤتــمــر الــوطــنــى ال ــول واســت
ــرارا يقضى بتعيين الشيخ الــصــادق  بــإصــدار قـ
الغريانى مفتى لــدولــة ليبيا.. وقــامــوا بإصدار 
قانون خاص به لتحصين فتواه لعدم الطعن على 
أى فتوى تصدر منه أمام القضاء الليبى.. وكانت 
أولــى فتواه مثيرة للجدل ومنها: أنه أفتى بقتال 
قــوات حفتر فى ليبيا.. وأفتى أيًضا بأن »من لم 
يشكر قطر على مــا قدمته مــن دعــم لليبيا فهو 

أقل من الكلب«.. وأفتى أيًضا وقال »كل من يخرج 
عن المؤتمر الوطنى العام فهو خارج عن الملة«.. 
والمؤتمر العام هذا يضاهى مجلس النواب لدينا 

فى مصر.
إذن »الصادق الغريانى« هذا المتطرف هو الذى 
يقود االفتاء فى ليبيا ويعتبر مفتى اإلرهابيين فى 
ليبيا.. واألهم أنه أفتى بضرورة محاربة الجيش 
المصرى وضرورة تشكيل الجيش الحر ضد مصر 
لقتال الجيش المصرى لــعــودة محمد مرسى.. 

والــتــمــويــل يتم ضخه مــن قطر عبر أحــد رجــال 
الغريانى ويدعى »عبدالوهاب قايد«.

نــقــف عــنــد نقطة أخـــرى مهمة حـــول الشيخ 
الــصــادق الغريانى وهــى عالقته بـ»قطر«.. فقد 
ذهــب إلــى الــدوحــة والتقى مــع »األمــيــر تميم بن 
ــام بتقبيل رأس الشيخ  حــمــد« أمــيــر قــطــر.. وقـ
الغريانى أمــام العدسات التليفزيونية وتــم نقل 

اللقاء على قناة الجزيرة!!
وتــم تسريب مكالمات ومخاطبات بين الشيخ 
ــوهــاب قــايــد وهما  ــدال الـــصـــادق الــغــريــانــى وعــب
يتنافسان على الحصول على التمويل بالدوالر 

وباليورو من قطر ومن الديوان األميرى القطرى!
لم يتوقف الغريانى عند هذا الحد بل قرر أن 
يكون للميليشيات التابعة لــه نــافــذة إعالمية.. 
وقام بافتتاح قناة فضائية خاصة بجميع فعاليات 
الميليشيات وهــى قناة »التناصح« وجعل رئيس 
مجلس إدارتها ابنه »سهيل الصادق الغريانى«.. 
وجميع هذه الميليشيات خاضعة للشيخ الصادق 
الغريانى ويحرضهم دائما ضد مصر وجيشها.. 
ــه عـــدد مـــن الــمــنــتــمــيــن لــجــمــاعــة اإلخــــوان  ــع وم
ومنهم »عبدالحكيم بلحاج« ثم التحق بالجماعة 
اإلســالمــيــة المسلحة تــم تــولــى قــيــادة المجلس 
االنتقالى الليبى ويمول جميع العناصر المنضمة 
للميليشيات فــى شـــرق ليبيا وغــربــهــا وهدفها 
أيضا اقتحام الحدود المصرية وتنفيذ عمليات 
إرهابية ضد الجيش والشرطة واألقباط وترويع 
المواطنين.. وقــام بلحاج بتأسيس قناة فضائية 
جــديــدة لــه اسمها »قــنــاة الــنــبــأ« بتمويل قطرى 
فاضح بعد أن حصل من أمير قطر السابق حمد 
بــن خليفة »750« مليون دوالر بعد أن سيطر 
بلحاج على عدد من التنظيمات المسلحة ومنها 
»سرايا الدفاع- وأنصار الشريعة- ومجلس شورى 
طــرابــلــس- والــجــمــاعــات اإلســالمــيــة المسلحة« 
إضافة إلى أنه أسس شركة طيران أطلق عليها 
اســـم »شــركــة األجــنــحــة الليبية لــلــطــيــران« بعد 
سيطرته على مطار »معيتيقة« لتسهيل تهريب 
العناصر اإلرهــابــيــة التى يتم تدريبها فــى غرب 
ــى ســوريــا بتعليمات إخوانية  ليبيا.. ونقلهم إل
وبــإشــراف من تركيا وبتمويل من قطر والديوان 
األميرى القطرى.. وهم الذين عــادوا مرة أخرى 
إلى ليبيا ويبلغ عددهم 3 آالف عنصر إرهابى تابع 

لـ»عبدالحكيم بلحاج«.
الغريانى وبلحاج والصالبى هم المسئولون عن 
السيطرة على كل التنظيمات اإلرهابية المتواجدة 
فى ليبيا وتستهدف الجيش المصرى وهم الذين 
ــال عــبــدالــرحــيــم محمد  ــأوون اإلرهــابــيــيــن أمــث ــ ي
ــذى قبض عليه حيا فى  المسمارى اإلرهــابــى ال

أحداث الواحات.
الغريب أن الشيخ المفتى الغريانى تخرج من 
جامعة األزهــر وحصل منها على الماجستير 
والــدكــتــوراه مــن كلية الشريعة والــقــانــون عام 
1972.. وانــضــم لــإلخــوان خــالل تــواجــده فى 
مصر وأصبح تابعا ألفكار سيد قطب المتطرف 

اإلخوانى األشهر!!

كل هذه العناوين قرأناها فى الصحف خالل 
الــفــتــرة الــمــاضــيــة.. ومــن يــقــرأ هــذه العناوين 
يظن من الوهلة األولــى أن قاسم سليمانى هو 
مستر إكس الشرق األوســط.. ومنذ أيــام وهو 
حديث العالم بعد قيامه بتهديد الدول العربية 
وتصريحاته من أنه يسيطر على القرار داخل 
4 عــواصــم عــربــيــة.. وهـــى بــيــروت- بــغــداد- 
دمشق- عــدن.. هو المصنف كإرهابى دولى 
منذ عــام 2007 وهــو العقل المدبر العسكرى 
ــقــرارات التى تهم السياسة الداخلية  لكل ال

والخارجية اإليرانية.
خــطــورة قــاســم سليمانى تــأتــى مــن قيامه 
بتهديد كل المعارضين للسياسة اإليرانية فى 
منطقة الشرق األوسط..  فهو يستخدم أسلوبا 
ــران.. وهــذا  ــ غــريــبــا لــتــأديــب الــمــعــارضــيــن إليـ

األسلوب يتلخص فى اآلتى:
1- تصفية المعارضين باستخدام عناصر 
ــورى اإليـــرانـــى وتــحــديــدا من  ــث مــن الــحــرس ال

العناصر التابعة لفيلق القدس.
ــداف حــيــويــة فـــى الـــدول  ــ 2- مــهــاجــمــة أهـ

العربية.
قاسم سليمانى يتولى قــيــادة فيلق القدس 
التابع للحرس الثورى اإليــرانــي.. وهو الداعم 
األول لجميع العمليات اإلرهابية فى السعودية 
والبحرين والكويت من خالل زرع خاليا مسلحة 
وشبكات تجسس لزعزعة األمــن واالستقرار 
فى هذه الــدول.. إضافة إلى توغله عن طريق 
رجاله فى 4 عواصم عربية.. وهــو ما يجعلنا 

نقول بأنه يحاصر السعودية من كل الجوانب.
ــذى يسببه قــاســم سليمانى فى  الــرعــب الـ
المنطقة العربية جعل الــرئــيــس عبدالفتاح 
السيسى ينظر بحذر لألمن القومى المصرى 
ــن الــقــومــى الــمــصــرى ممتد  ــ خــاصــة أن األم
حتى مضيق بــاب المندب الــذى تسيطر عليه 
الميليشيات الحوثية فــى اليمن والــذيــن يتم 
تمويلهم وتسليحهم من إيران وتابعين مباشرة 

لـ»قاسم سليمانى«.. وقد فسر البعض ذلك بأن 
إيران تسعى لـ»جر شكل« مصر بعد تصريحات 
لقيادات حوثية بأنهم سيغلقون الممر المالحى 
فى مضيق باب المندب أمام المالحة الدولية.. 
لذلك يــدرك السيسى أن ما يحدث من لعبة 
ــاب الــمــنــدب تهم مصر بالدرجة  دولــيــة فــى ب
األولــى وأنــه عليه أن يعد العدة ويستعد جيدا 

لتجاوزات رجال قاسم سليمانى.
حينما هـــدد سليمانى الــبــحــريــن.. حــدث 
ــدول العربية وأعلنوا  ــدى بعض الـ استنفار ل
عن رفضهم ألسلوب وتهديد سليمانى وكانت 
مصر ضمن الـــدول الــتــى حـــذرت مــن مسلك 
إيـــران فــى المنطقة العربية.. وأيــضــا حينما 
أطــلــق الحوثيون »صـــاروخ باليستى« خرجت 
وزارة الخارجية المصرية ببيان شديد اللهجة 
يدين الحادث ويشجب دعم إيران للميليشيات 
الحوثية فى اليمن.. وكان الرئيس السيسى قد 
أكد مرارا وتكرارا بأن أمن الخليج خط أحمر.. 

ومصر لن تتوان فى الدفاع عن دول الخليج.
فى السودان.. يحاولون أيضا جر شكل مصر 
فى أوقات عديدة.. وكان آخرها تلك االتهامات 
التى ساقها الرئيس السودانى عمر البشير 
ضد مصر.. فما كان من الدولة المصرية إال 
أن تــرد بــقــوة.. والغريب تلك التحالفات بين 
السودان وإيــران وقطر.. والزيارات المتبادلة 
بين مسئولى قطر والــســودان فى نفس الوقت 
يوجد اتساع للفجوة بين مصر وقطر.. كل هذا 
اعتبره البعض عملية جر شكل مصر.. أما ما 
تقوم به إثيوبيا من التمادى فى بناء سد النهضة 
وعــدم االكــتــراث بالمفاوضات التى تعقد بين 
الــبــلــديــن.. وعـــدم احــتــرام إثيوبيا لحق مصر 
فى مياه النيل وإعــالن مصر رسميا عن فشل 
مفاوضات سد النهضة مع الجانب اإلثيوبي.. 
وتأكيد الرئيس السيسى أكثر من مــرة خالل 
األيــام الماضية أنه لن يستطيع أحد المساس 

بحصة مصر من مياه النيل؟!

بالل الدوى

4
قاسم سليمانى قائد فيلق 

القدس التابع للحرس 
الثورى اإليرانى وصل مدينة 

الموصل فى العراق.. قاسم 
سليمانى وصل لبنان للقاء 
حسن نصر الله.. سليمانى 
وصل سوريا ويلتقى بعدد 

من المسئولين األمنيين.. 
سليمانى يصل عدن ويجتمع 

بالميليشيات الحوثية 
فى اليمن.. سليمانى 

يهدد البحرين باالقتحام 
واالحتالل بعد اتهامات 
له بالتورط فى عمليات 

إرهابية فى المنامة.. 
سليمانى يهدد السعودية 

للمرة العاشرة على التوالى.

»بلحاج« حصل على أموال من قطر.. واإلرهابيون يسافرون 
من ليبيا لسوريا ويعودون عن طريقه الستهداف مصر

السيسى

بلحاج

متيم يقبل
 رأس الغريانى

قاسم 
سليمانى



تمتد لمسافة 1200كم

ماذا يحدث على الحدود المصرية الليبية؟!

الشارع
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الرئيس يرد على 
االستفزازات 
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تصريحات 
البشير تكشف 

محاوالت 
السودان لـ»جر 

شكل« مصر

مخاوف من سيطرة 
الحوثيين على 
مضيق باب المندب

خفايا جوالت
  قاسم سليمانى 
فى العراق ولبنان 
وسوريا واليمن

»عبدالرحيم 
المسمارى« 

اإلرهابى المقبوض 
عليه حيا.. بايع 
الغريانى ويؤتمر 

بأمره

إنشاء قنوات 
لخدمة 

أغراضهم منها 
»قناتا النبأ 
والتناصح«

ملفات شائكة تثير »قلق« السيسى

كشفت االعترافات األخيرة لإلرهابى الليبى 
ــداث الـــواحـــات والـــذى  الــمــقــبــوض عليه فــى أحــ
يــدعــى عبدالرحيم محمد عبدالله المسمارى 
عن حقيقة ما يحدث على الحدود بين المصرية 
الليبية الممتدة لحوالى 1200كــم.. وهى انتشار 
اإلرهابيين فى المنطقة الشرقية لليبيا وهى التى 
تمثل المنطقة الغربية لمصر.. وتنتشر معسكرات 

التدريب لإلرهابيين.
والسؤال: بعد اعتراف »المسمارى« بأنه ينتمى 
لـ»مجلس شورى مجاهدى درنة وضواحيها«.. من 
هو هــذا التنظيم؟! وكيف يتم تمويله؟! ومــا أهم 
أعضائه؟! وماذا يريد وما هى أهم أهدافه؟! وما 

حقيقة عالقته بكل من »قطر وجماعة اإلخوان«؟!
فى خضم األحداث فى ليبيا بعد رحيل الرئيس 
القذافى انتشر اإلخــوان فى ربــوع ليبيا وسيطر 

على القرار هناك شيخان هما:
1- الشيخ الصادق الغريانى

2- الشيخ على الصالبى
ــيـــادات اإلخـــــوان ولديهما  ــار قـ ــب وهــمــا مــن ك
ــاد العالمى  ــحـ عــالقــات وطــيــدة مــع قــطــر واالتـ
لعلماء المسلمين.. على أثرها حصل الشيخ على 
ــوال طائلة  الصالبى على الجنسية القطرية وأم
ويقيم فى قطر ويعتبر بمثابة حلقة الوصل بين 
اإلخــوان فى ليبيا والسلطات القطرية.. وأصبح 
الشيخ الصادق الغريانى يحصل على أمــوال دون 
عدد من السلطات القطرية وتحديًدا من الديوان 

األميرى القطرى.
بأوامر من الشيخ الصادق الغريانى لتالميذه 
المنتمين لجماعة اإلخــــوان شــكــلــوا تنظيمات 
متفرقة تابعة له وتدين له بــالــوالء وتحصل منه 
على التمويل الالزم لممارسة نشاطها ضد قوات 
الجيش الليبى بقيادة المشير خليفة حفتر.. 
وقــوات الجيش المصرى وشــن عمليات إرهابية 

داخل الحدود المصرية.
وعلى أثر ذلك تم تشكيل تنظيم جديد حصل 
على مكانة خاصة لدى الشيخ الصادق الغريانى 
ــورى مــجــاهــدى درنـــة  وهـــو تــنــظــيــم »مــجــلــس شــ
وضواحيها« نظرا ألنه تولى قيادة التنظيم أحد 
تالميذ الشيخ الغريانى وهــو اإلخــوانــى الــبــارز 
»سالم دربــى« وهــو أحــد عناصر اإلخـــوان الذين 
ــورى الــجــمــاعــة اإلســالمــيــة  انــضــمــوا لمجلس شـ
المقاتلة المسلحة فــى ليبيا التى تؤمن بأفكار 
تنظيم القاعدة طوال فترة السنوات األخيرة من 
حكم الــقــذافــي.. حتى أنشأ مجلس شــورى درنة 
فيما بــعــد.. ولــديــه عــالقــات واســعــة مــع تنظيم 
الــقــاعــدة.. وتــشــهــد جميع الــبــيــانــات الرسمية 
ــورى مــجــاهــدى درنــة  ــادرة عــن مــجــلــس شــ ــصـ الـ
وضواحيها بانتمائها للشيخ الــصــادق الغريانى 
وأنها تسير على نهج الغريانى وقالوا عن أنفسهم 
أنهم: جنود الشيخ الغريانى.. ونعتبره إماما لنا.. 
ومرجعيتنا الشرعية بوصفه المؤيد من الله.. 
ويبين لنا حكم الله ورسوله.. وقد من الله علينا 
بالعلماء الذين يقولون كلمة الحق وال يخافون فى 
الله لومة الئم ومنهم الشيخ الغريانى ولذلك نحن 

معه ما أطاع الله فينا.. ونحن جنوده على ما دعا 
إليه من تحكيم الشريعة اإلسالمية.

إذن العالقة الوثيقة بين »الغريانى ومجلس 
ــة« واضــحــة وضـــوح الــشــمــس.. فهو  ــ شـــورى درن
ــأمــرهــم فــيــطــيــعــون أوامـــــــره.. وحــيــنــمــا وصــل  ي
المتطرفين إلى السلطة فى ليبيا واستولوا على 
المجلس االنتقالى الليبى لدرجة أنهم عينوا أحد 
رجــال قطر فــى ليبيا وهــو محمود شمام عضو 
مجلس إدارة قناة الجزيرة القطرية فى منصب 

المفتى اإلرهابى الصادق الغريانى يشكل 
ميليشيات مسلحة ويفتى بقتال جيش مصر

أحد تالميذ الغريانى 
يشكل مجلس شورى درنة 

ويبايع الغريانى بأن يكونوا 
»جنودا له«

المتحدث بــاســم المجلس االنــتــقــالــى الليبى.. 
ــعــام قــامــوا  ــوا عــلــى الــمــؤتــمــر الــوطــنــى ال ــول واســت
ــرارا يقضى بتعيين الشيخ الــصــادق  بــإصــدار قـ
الغريانى مفتى لــدولــة ليبيا.. وقــامــوا بإصدار 
قانون خاص به لتحصين فتواه لعدم الطعن على 
أى فتوى تصدر منه أمام القضاء الليبى.. وكانت 
أولــى فتواه مثيرة للجدل ومنها: أنه أفتى بقتال 
قــوات حفتر فى ليبيا.. وأفتى أيًضا بأن »من لم 
يشكر قطر على مــا قدمته مــن دعــم لليبيا فهو 

أقل من الكلب«.. وأفتى أيًضا وقال »كل من يخرج 
عن المؤتمر الوطنى العام فهو خارج عن الملة«.. 
والمؤتمر العام هذا يضاهى مجلس النواب لدينا 

فى مصر.
إذن »الصادق الغريانى« هذا المتطرف هو الذى 
يقود االفتاء فى ليبيا ويعتبر مفتى اإلرهابيين فى 
ليبيا.. واألهم أنه أفتى بضرورة محاربة الجيش 
المصرى وضرورة تشكيل الجيش الحر ضد مصر 
لقتال الجيش المصرى لــعــودة محمد مرسى.. 

والــتــمــويــل يتم ضخه مــن قطر عبر أحــد رجــال 
الغريانى ويدعى »عبدالوهاب قايد«.

نــقــف عــنــد نقطة أخـــرى مهمة حـــول الشيخ 
الــصــادق الغريانى وهــى عالقته بـ»قطر«.. فقد 
ذهــب إلــى الــدوحــة والتقى مــع »األمــيــر تميم بن 
ــام بتقبيل رأس الشيخ  حــمــد« أمــيــر قــطــر.. وقـ
الغريانى أمــام العدسات التليفزيونية وتــم نقل 

اللقاء على قناة الجزيرة!!
وتــم تسريب مكالمات ومخاطبات بين الشيخ 
ــوهــاب قــايــد وهما  ــدال الـــصـــادق الــغــريــانــى وعــب
يتنافسان على الحصول على التمويل بالدوالر 

وباليورو من قطر ومن الديوان األميرى القطرى!
لم يتوقف الغريانى عند هذا الحد بل قرر أن 
يكون للميليشيات التابعة لــه نــافــذة إعالمية.. 
وقام بافتتاح قناة فضائية خاصة بجميع فعاليات 
الميليشيات وهــى قناة »التناصح« وجعل رئيس 
مجلس إدارتها ابنه »سهيل الصادق الغريانى«.. 
وجميع هذه الميليشيات خاضعة للشيخ الصادق 
الغريانى ويحرضهم دائما ضد مصر وجيشها.. 
ــه عـــدد مـــن الــمــنــتــمــيــن لــجــمــاعــة اإلخــــوان  ــع وم
ومنهم »عبدالحكيم بلحاج« ثم التحق بالجماعة 
اإلســالمــيــة المسلحة تــم تــولــى قــيــادة المجلس 
االنتقالى الليبى ويمول جميع العناصر المنضمة 
للميليشيات فــى شـــرق ليبيا وغــربــهــا وهدفها 
أيضا اقتحام الحدود المصرية وتنفيذ عمليات 
إرهابية ضد الجيش والشرطة واألقباط وترويع 
المواطنين.. وقــام بلحاج بتأسيس قناة فضائية 
جــديــدة لــه اسمها »قــنــاة الــنــبــأ« بتمويل قطرى 
فاضح بعد أن حصل من أمير قطر السابق حمد 
بــن خليفة »750« مليون دوالر بعد أن سيطر 
بلحاج على عدد من التنظيمات المسلحة ومنها 
»سرايا الدفاع- وأنصار الشريعة- ومجلس شورى 
طــرابــلــس- والــجــمــاعــات اإلســالمــيــة المسلحة« 
إضافة إلى أنه أسس شركة طيران أطلق عليها 
اســـم »شــركــة األجــنــحــة الليبية لــلــطــيــران« بعد 
سيطرته على مطار »معيتيقة« لتسهيل تهريب 
العناصر اإلرهــابــيــة التى يتم تدريبها فــى غرب 
ــى ســوريــا بتعليمات إخوانية  ليبيا.. ونقلهم إل
وبــإشــراف من تركيا وبتمويل من قطر والديوان 
األميرى القطرى.. وهم الذين عــادوا مرة أخرى 
إلى ليبيا ويبلغ عددهم 3 آالف عنصر إرهابى تابع 

لـ»عبدالحكيم بلحاج«.
الغريانى وبلحاج والصالبى هم المسئولون عن 
السيطرة على كل التنظيمات اإلرهابية المتواجدة 
فى ليبيا وتستهدف الجيش المصرى وهم الذين 
ــال عــبــدالــرحــيــم محمد  ــأوون اإلرهــابــيــيــن أمــث ــ ي
ــذى قبض عليه حيا فى  المسمارى اإلرهــابــى ال

أحداث الواحات.
الغريب أن الشيخ المفتى الغريانى تخرج من 
جامعة األزهــر وحصل منها على الماجستير 
والــدكــتــوراه مــن كلية الشريعة والــقــانــون عام 
1972.. وانــضــم لــإلخــوان خــالل تــواجــده فى 
مصر وأصبح تابعا ألفكار سيد قطب المتطرف 

اإلخوانى األشهر!!

كل هذه العناوين قرأناها فى الصحف خالل 
الــفــتــرة الــمــاضــيــة.. ومــن يــقــرأ هــذه العناوين 
يظن من الوهلة األولــى أن قاسم سليمانى هو 
مستر إكس الشرق األوســط.. ومنذ أيــام وهو 
حديث العالم بعد قيامه بتهديد الدول العربية 
وتصريحاته من أنه يسيطر على القرار داخل 
4 عــواصــم عــربــيــة.. وهـــى بــيــروت- بــغــداد- 
دمشق- عــدن.. هو المصنف كإرهابى دولى 
منذ عــام 2007 وهــو العقل المدبر العسكرى 
ــقــرارات التى تهم السياسة الداخلية  لكل ال

والخارجية اإليرانية.
خــطــورة قــاســم سليمانى تــأتــى مــن قيامه 
بتهديد كل المعارضين للسياسة اإليرانية فى 
منطقة الشرق األوسط..  فهو يستخدم أسلوبا 
ــران.. وهــذا  ــ غــريــبــا لــتــأديــب الــمــعــارضــيــن إليـ

األسلوب يتلخص فى اآلتى:
1- تصفية المعارضين باستخدام عناصر 
ــورى اإليـــرانـــى وتــحــديــدا من  ــث مــن الــحــرس ال

العناصر التابعة لفيلق القدس.
ــداف حــيــويــة فـــى الـــدول  ــ 2- مــهــاجــمــة أهـ

العربية.
قاسم سليمانى يتولى قــيــادة فيلق القدس 
التابع للحرس الثورى اإليــرانــي.. وهو الداعم 
األول لجميع العمليات اإلرهابية فى السعودية 
والبحرين والكويت من خالل زرع خاليا مسلحة 
وشبكات تجسس لزعزعة األمــن واالستقرار 
فى هذه الــدول.. إضافة إلى توغله عن طريق 
رجاله فى 4 عواصم عربية.. وهــو ما يجعلنا 

نقول بأنه يحاصر السعودية من كل الجوانب.
ــذى يسببه قــاســم سليمانى فى  الــرعــب الـ
المنطقة العربية جعل الــرئــيــس عبدالفتاح 
السيسى ينظر بحذر لألمن القومى المصرى 
ــن الــقــومــى الــمــصــرى ممتد  ــ خــاصــة أن األم
حتى مضيق بــاب المندب الــذى تسيطر عليه 
الميليشيات الحوثية فــى اليمن والــذيــن يتم 
تمويلهم وتسليحهم من إيران وتابعين مباشرة 

لـ»قاسم سليمانى«.. وقد فسر البعض ذلك بأن 
إيران تسعى لـ»جر شكل« مصر بعد تصريحات 
لقيادات حوثية بأنهم سيغلقون الممر المالحى 
فى مضيق باب المندب أمام المالحة الدولية.. 
لذلك يــدرك السيسى أن ما يحدث من لعبة 
ــاب الــمــنــدب تهم مصر بالدرجة  دولــيــة فــى ب
األولــى وأنــه عليه أن يعد العدة ويستعد جيدا 

لتجاوزات رجال قاسم سليمانى.
حينما هـــدد سليمانى الــبــحــريــن.. حــدث 
ــدول العربية وأعلنوا  ــدى بعض الـ استنفار ل
عن رفضهم ألسلوب وتهديد سليمانى وكانت 
مصر ضمن الـــدول الــتــى حـــذرت مــن مسلك 
إيـــران فــى المنطقة العربية.. وأيــضــا حينما 
أطــلــق الحوثيون »صـــاروخ باليستى« خرجت 
وزارة الخارجية المصرية ببيان شديد اللهجة 
يدين الحادث ويشجب دعم إيران للميليشيات 
الحوثية فى اليمن.. وكان الرئيس السيسى قد 
أكد مرارا وتكرارا بأن أمن الخليج خط أحمر.. 

ومصر لن تتوان فى الدفاع عن دول الخليج.
فى السودان.. يحاولون أيضا جر شكل مصر 
فى أوقات عديدة.. وكان آخرها تلك االتهامات 
التى ساقها الرئيس السودانى عمر البشير 
ضد مصر.. فما كان من الدولة المصرية إال 
أن تــرد بــقــوة.. والغريب تلك التحالفات بين 
السودان وإيــران وقطر.. والزيارات المتبادلة 
بين مسئولى قطر والــســودان فى نفس الوقت 
يوجد اتساع للفجوة بين مصر وقطر.. كل هذا 
اعتبره البعض عملية جر شكل مصر.. أما ما 
تقوم به إثيوبيا من التمادى فى بناء سد النهضة 
وعــدم االكــتــراث بالمفاوضات التى تعقد بين 
الــبــلــديــن.. وعـــدم احــتــرام إثيوبيا لحق مصر 
فى مياه النيل وإعــالن مصر رسميا عن فشل 
مفاوضات سد النهضة مع الجانب اإلثيوبي.. 
وتأكيد الرئيس السيسى أكثر من مــرة خالل 
األيــام الماضية أنه لن يستطيع أحد المساس 

بحصة مصر من مياه النيل؟!

بالل الدوى

4
قاسم سليمانى قائد فيلق 

القدس التابع للحرس 
الثورى اإليرانى وصل مدينة 

الموصل فى العراق.. قاسم 
سليمانى وصل لبنان للقاء 
حسن نصر الله.. سليمانى 
وصل سوريا ويلتقى بعدد 

من المسئولين األمنيين.. 
سليمانى يصل عدن ويجتمع 

بالميليشيات الحوثية 
فى اليمن.. سليمانى 

يهدد البحرين باالقتحام 
واالحتالل بعد اتهامات 
له بالتورط فى عمليات 

إرهابية فى المنامة.. 
سليمانى يهدد السعودية 

للمرة العاشرة على التوالى.

»بلحاج« حصل على أموال من قطر.. واإلرهابيون يسافرون 
من ليبيا لسوريا ويعودون عن طريقه الستهداف مصر

السيسى

بلحاج

متيم يقبل
 رأس الغريانى

قاسم 
سليمانى
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اشتباك

 قيمة السيولة 
المملوكة لشركة 

وادى الملوك 
تراجعت من 21 

مليون جنيه 
فى العام المالى 

السابق إلى 10.4 
مليون فقط

163 ألف طن قمح مملوكة لهيئة السلع 
التموينية داخل الصوامع المعدنية والشون
مطالبات بإحكام الرقابة على الُعهد المالية والمخزنية  خفايا عدم إجراء التصفية الصفرية للكميات المخزنة

يتضمن أصنافًا راكدة رصدتها التقارير الرقابية

37
مليون جنيه 

تكلفة خامات 
أقماح شركة 
وادى الملوك

سر عدم تطوير نظم التكاليف والرقابة 
مخزون قطع الغيار والمهمات الداخلية على جميع األنشطة

يبلغ قيمته 36.9 مليون جنيه
فى ظل هــذه العشوائية التى رصدها التقرير وأكدتها 
األرقــــام، أوصـــى تقرير الــجــهــاز الــمــركــزى للمحاسبات 
بضرورة تطوير نظام التكاليف الذى تطبقه الشركة، بما 
يتناسب مع التطور والتعديالت التى تمت على مستوى 

جميع أنشطتها.
كما أوصى بضرورة تطوير نظم الرقابة الداخلية التى 
تتبعها شركة مطاحن مصر العليا، وكذلك شركة وادى 
الملوك، لتشمل النظم الرقابية المتطورة جميع أنشطة 
الشركتين والعهد المالية والمخزنية لــدى كــل منهما، 
مــشــدًدا على أهمية تطبيق قــواعــد حوكمة الشركات، 
مع االلتزام باإلجرءات والشروط الالزمة للحفاظ على 
البيئة، وذلك على خلفية فحص اآلثار البيئية وسلبياتها، 

ومتطلبات السالمة المهنية بقطاعات الشركتين.

ــعــام داخــل  ــمــال ال ــدار ال ــع إهــ ال تتمثل وقــائ
شركات المطاحن والصوامع فيما يتعرض 
للتلف وتأكله القوارض من مخزون األقماح 
والحبوب فقط، ولكن تمتلك هذه الشركات 
أيـــًضـــا مـــخـــزون ضــخــم مـــن قــطــع الــغــيــار 
والمهمات تتعرض لإلهالك وتفقد قيمتها 
ــاالت كــثــيــرة، حــيــث بلغت قيمة ما  فــى حـ
لـــدى »مــصــر الــعــلــيــا« مــن هـــذا الــمــخــزون 
نحو 36.9 مليون جنيه، يتضمن أصناف 
راكدة رصدتها بيانات الشركة وعلق عليها 
التقرير الــرقــابــى، الـــذى أوصـــى بــضــرورة 
اتــخــاذ الـــالزم لالستفادة مــن هــذه المواد 
أو التصرف فيها بالبيع، بما يحقق ربحية 

للشركة.

ــشــركــة مع  فــيــمــا يــتــعــلــق بــتــعــامــالت ال
الكيانات األخــرى، تناول التقرير الهيئة 
العامة للسلع التموينية، موضحاً أن كمية 
األقــمــاح المحلية والمستوردة المملوكة 
للهيئة والمخزنة فى الصوامع المعدنية 
والشون الخاصة بشركة المطاحن بلغت 
قيمتها ما يزيد على 163 ألف طن، كما تم 
رصد قيمة الخامات من األقماح المملوكة 
لشركة وادى الملوك بحوالى 938 ألف 
طن، وبتكلفة بلغت 37 مليون جنيه، لعدم 
إجــراء التصفية الصفرية الــالزمــة لهذه 
الكمية، وفقاً للمعايير المحاسبية المتبعة 

فى مثل هذه الحاالت.

نعلم أن وزير التموين األسبق خالد حنفى 
أقيل من منصبه على خلفية تشكيل لجنة 
تقصى حقائق برلمانية، زعمت أن هناك 
فساًدا »للركب« فى منظومة تخزين القمح 
ونقله من الصوامع للمطاحن التابعة للوزارة، 
وقيل أن اللجنة بصدد تقديم بالغات ضد 
الرجل للنيابة العامة، وإذا بالوزير يستقيل 
من منصبه آثــًرا السالمة، ورغــم سقوط ما 
كان النواب قد أعدوه ضده من استجوابات 
ــرك منصبه، بقيت  وطــلــبــات إحــاطــة بعد ت
البالغات التى واصلت النيابة التحقيق فيها، 
لتكشف عن مفاجأة من العيار الثقيل تتمثل 
فى براءة »حنفى«، بل واعتباره أحد محاربى 
الــفــســاد داخـــل تلك المنظومة العنكبوتية 

المتشابكة.
وإذا كان الوزير قد رحل وبعده وزير آخر، 
ولكن الفساد مازال باقًيا، لينخر فى صوامع 
ومطاحن القمح، ويلتهم قــوت المصريين 
ــوارض  ــقـ ــا تــلــتــهــم الـ ــم ــمــة عــيــشــهــم، ك ــق ول
والحشرات نسبة كبيرة من األقماح المخزنة 

لدى غالبية شركات الحكومة.
وحـــول هــذا الــفــســاد، ومـــاذا فعل بقطاع 
المطاحن والصوامع الحكومية، صدر مؤخًرا 
تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، بعد 
ــقــوائــم الــمــالــيــة لــشــركــة مطاحن  فــحــص ال
مصر العليا، حيث يمكن وصــف البيانات 
المالية لتلك الشركة بأنها قــوائــم الفروق 
واالخــتــالفــات، واستهل التقرير مالحظاته 
حول المركز المالى لها بالتعليق على وجود 
ــروق فــى ســجــالت الــجــرد الفعلى لبعض  فـ
ــوارق فى  اآلالت والــمــعــدات، كما ظــهــرت فـ
المساحة المباعة من قطعة أرض مطحن 
»الــمــزالوى«، التى مازالت مقيدة فى دفاتر 
الشركة، رغم وجود هذا الفارق، ومن مطحن 
المزالوى إلى مطحن »القصير« حيث رصد 
التقرير قرار محافظة البحر األحمر بإلغاء 
ــت قد  ــان ــرى ك تــخــصــيــص قــطــعــة أرض أخــ
خصصت إلقــامــة مطحن عليها، وبسبب 
تقاعص الشركة عن إقامة مطحن القصير 
تم إلغاء التخصيص، علماً بأن مساحة هذه 
األرض تبلغ 10 آالف متر مــربــع، خسرتها 
شركة المطاحن وأهدرت معها األموال التى 
كانت مخصصة إلقامة المطحن، ناهيك عن 
فقدان أهالى المنطقة ومخابزها للمزايا 
التى كانت ستتحقق لهم، حال التزام اإلدارة 
بتعاقدها مــع المحافظة وإنــشــاء المطحن 

لخدمة مدينة القصير وأجوارها.
ــف الـــصـــوامـــع وعــالقــتــهــا  ــل ــان م ــ وإذا ك
بكميات األقــمــاح المطحونة، ال يخلو عــادًة 
من المخالفات، التى قيل أنها تسببت فى 
اإلطاحة بالوزير األسبق خالد حنفى، وعلى 
الرغم من أن التحقيقات برأت الوزير الذى 
رحــل عن منصبه، ولكن التالعب فى ملف 

ــاق، حيث كشف التقرير  الصوامع مـــازال ب
عن قيام شركة وادى الملوك، التابعة لشركة 
مطاحن مصر العليا، بحساب قيمة الوحدات 
المنتجة« الكمية المطحونة« على أســاس 
آالت المطحن وطــاقــاتــهــا اإلنــتــاجــيــة، دون 
مراعاة أثر االضمحالل الذى طرأ على هذه 
اآلالت بسبب الــتــقــادم، بينما قــامــت إدارة 
»وادى الملوك« بفصل آالت المطحن هذه 
عــن الــصــوامــع المعدنية، حيث كــانــت تلك 
اآلالت يتم حساب إهالكها طبقاً لحساب 
ــوحــدات المنتجة بالخطأ، وبالمخالفة  ال
ــمــصــرى الــخــاص  لــلــمــعــيــار الــمــحــاســبــى ال

بحساب معدالت اإلهالك.
ــول الثابتة على  فيما احــتــوى ملف األصـ
مخالفة أخرى، إذ لم يتضمن رصيد األصول 
الثابتة لشركة وادى الملوك بعض الممتلكات 
التى حصلت عليها الشركة من أحد العمالء، 
وعلى ذكر أرصــدة العمالء، قال التقرير إن 
رصيد العمالء مازال يتضمن مبالغ متوقفة 
تــتــجــاوز قيمتها 2.2 مليون جنيه، مكون 

لمقابلتها مخصص بقيمتها.
وفى سياق متصل أشار مراقب الحسابات 
ــذى أعـــد الــتــقــريــر إلـــى عـــدم قــيــام إدارة  الـ
الشركة بموافاة الجهة الرقابية بشهادات 
رسمية من بعض الجهات والهيئات المختصة 
حول رصيد ما لها من تأمينات لدى الغير، 
ــه تبين وجـــود اخــتــالفــات بين  وأضــــاف أنـ
أرقام بعض الشهادات الحكومية وبين أرقام 

 بسبب البيع اآلجل وتراكم 
المديونيات..إيرادات التشغيل انخفضت 

بنسبة 50% عن العام الماضى

سجالت ودفــاتــر الشركة، التى تستحق أن 
يطلق عليها اسم شركة »فوارق« مصر العليا، 

مطاحن مصر العليا سابقاً.
وعن فروق األرقــام أيضاً، أوضح المركزى 
للمحاسبات فــى تقريره أن قيمة مخصص 
الضرائب المتنازع عليها بلغ 199.8 مليون 
جنيه، وعلى الرغم من ضخامة هذا الرقم، 
ولكنه غير كــاف لمقابلة التزامات ضريبية 
تتجاوز قيمتها 238 مليون جنيه، بينما بلغ 
مخصص المطالبات والــمــنــازعــات األخــرى 
24 مليون جنيه لمقابلة مطالبات الشركة 
التجارية لتنمية الصادرات، ناهيك عن وجود 
ديون مشكوك فى تحصيلها بنحو 1.2 مليون 
جنيه، باإلضافة إلى أرصدة العمالء المتوقفة 

التى تبلغ قيمتها 1.3 مليون جنيه أيضاً.
ولــيــس مستغرباً أال تهتم إدارة مطاحن 
مصر العليا بتحصيل ما لها من ديون وتشغيل 
األرصدة المتوقفة، وهى التى لم تكلف نفسها 
عــنــاء تحرير عقد بيع بينها وبــيــن محافظة 
الــقــاهــرة، يحفظ حــق ملكيتها لقطة أرض 
تتجاوز مساحتها 20 ألــف متر مــربــع، مقام 
عليها مستودع غمرة، علماً بأن الشركة حصلت 
على حكم قضائى لصالحها بإلزام المحافظة 
بتحرير العقد، يرجع تاريخه إلى عام 2015، 

ولم ينفذ حتى تاريخ صدور التقرير.
وال تقتصر نزاعات الشركة على قضيتها 
مــع محافظة الــقــاهــرة فقط، ولكن تحتوى 
خريطة الــنــزاعــات القضائية على العديد 

مــن الوقائع والــمــواقــع، مــع غالبية العمالء 
والكيانات، حيث ضرب التقرير بعض األمثلة 
عــلــى ذلـــك، مــن بينها دعـــوى قضائية من 
العميل عمر المختار للحصول على نصيبه 
من ميراث األرض المقام عليها مطحن عبد 
اآلخر بسوهاج، ودعــوى أخرى من المواطن 
ــادل عبد الحليم بــشــأن مطحن المنيا،  عـ
ناهيك عن الخالفات حول تحديد مساحة 
أرض مطحن االتــحــاد باألقصر، علماً بأن 
هذا المطحن تحديداً قد صدر بشأنه حكم 
مذيل بصيغة تنفيذية لصالح الشركة ضد 
هيئة اإلصــالح الــزراعــي، إللزامها بتحرير 
عقد بيع لــأرض المقام عليها المطحن، 
ولم تتم موافاة الجهاز المركزى للمحاسبات 
بما اتخذته اإلدارة من إجراءات لتنفيذ هذا 
الحكم، وتحرير عقد يحفظ حقوق »مصر 
العليا«، التى ال تملك حتى تاريخه عقًدا يثبت 
ملكيتها ألرض المطحن، ومع ذلك خصصت 
مبلغ 40501 مليون جنيه قيمة مخصص 
اضمحالل هــذا المطحن، أوردتــهــا القوائم 

ضمن حساب المخصصات األخرى.
وتطرق الجهاز الرقابى فى سياق تقريره 
إلى مخالفة أخرى، تتمثل فى رصيد مديونية 
ــذى يتجاوز قيمة  غالبية مندوبى البيع، ال
الضمانات المقدمة منهم، والــتــى تتضمن 
إيـــصـــاالت أمـــانـــة، وصــفــهــا الــتــقــريــر بأنها 
تخالف قوانين الشركة وتتعارض مع القواعد 

االئتمانية والتجارية بشكل عام.
وفى ظل توسع إدارة شركة المطاحن فى 
اتباع سياسة البيع اآلجل وتصاعد مديونيات 
العمالء ومــنــدوبــى البيع، مــن الطبيعى أن 
تتعرض ألزمــة نقص وتــراجــع فــى السيولة 
النقدية لديها ولــدى الكيانات التابعة لها، 
حيث تراجعت قيمة السيولة المملوكة لشركة 
وادى الملوك من 21 مليون جنيه فى العام 
المالى السابق إلى 10.4 مليون جنيه فقط، 
بانخفاض تتجاوز قيمته 50 فى المائة من 
إجمالى السيولة، بالمقارنة بالفترة المثيلة 
من العام الماضي، وهو ما اتضح من قائمة 

التدفقات النقدية.
ومــن ملف المديونيات والتراجعات إلى 
خريطة الخسائر الــتــى رصــدهــا التقرير، 
مــشــيــراً إلـــى أن نــشــاط الــخــبــز عــلــى سبيل 
المثال أسفر عن خسائر قدرها 11.9 مليون 
جنيه، فيما أسفر نشاط النقل عن خسائر 
بلغت 14.5 مليون جنيه، أما نشاط التخزين 
فحقق للشركة خسائر بنحو 5.7 مليون، 
وبــشــكــل عـــام تــراجــعــت إيـــــرادات التشغيل 
للغير لتصبح 2.6 مليون جنيه فقط، فى 
حين كــانــت فــى الــفــتــرة المماثلة مــن العام 
الــســابــق تبلغ 4.5 مــلــيــون جــنــيــه، لتسجل 
انــخــفــاض وصــلــت قيمته إلـــى 1.9 مليون 
جنيه، وبنسبة تقترب من الـ 50% من إيرادات 
نفس الــفــتــرة مــن الــعــام الــســابــق، فيما بلغ 
حساب التعويضات والغرامات المدينة نحو 

2.6 مليون جنيه.

إميان بدر

 بعد إقالة خالد حنفى بسبب التالعب فى منظومة القمح أثبتت 
التحقيقات براءته وال يزال سوس الفساد ينخر فى لقمة العيش

 بالمستندات والوقائع: خريطة الماليين المهدرة فى شركة مطاحن مصر العليا
خسائر نشاط الخبز 11.9 مليون جنيه و20 مليون جنيه خسائر النقل والتخزين

 مخصص الضرائب المتنازع عليها 199.8 مليون جنيه ال 
تكفى لمقابلة التزامات ضريبية تتجاوز قيمتها 238 مليونًا

حنفى
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قضية
شائكة

عدم تشكيل لجان 
فنية لدراسة ما 

يتم شراؤه ومدى 
الحاجة له 

معظم المزادات 
التى تتم فى 

المحطات تكون 
صورية

الفساد اإلدارى وحالة 
الفوضى الهدامة 

السائدة باملعهد
ــة مـــن الــفــوضــى  ــســود املــعــهــد حــال ت
اإلداريــة الهدامة التى أدت وتــؤدى إلى 
إهدار املال العام بكل صوره وحتول دون 
حتقيق هذه املؤسسة العلمية الوطنية 
ــى أنــشــئــت من  ــت ــا ال ــه ألى مـــن أهــداف
أجلها.. فاملعهد ال وجود لالختصاصات 
ــه ويــنــتــابــه الــقــصــور فــى املتابعة  داخــل
ــى أعــمــال  ــى الـــرقـــابـــة عــل وضـــعـــف فـ
اإلدارات واألقــســام املالية واإلداريـــة 
وعــدم إيضاح املهام وتــداخــل األعمال 
واملسئوليات بني األقسام واألفــراد، ما 
أدى إلــى ضعف األداء واالفــتــقــار إلى 
املهنية ومخالفة اللوائح والــقــوانــني.. 

وعلى سبيل املثال ال احلصر:
السطو والسرقة ملساحة 6 قراريط 
مبانى قيمتها حوالى 7 ماليني جنيه 
مــصــرى مبحطة بــحــوث كينج عثمان 
التابعة للمعهد وسبقها السطو على 
حـــوالـــى 2 قـــيـــراط مــبــانــى مـــن نفس 
املحطة قيمتها حوالى 1.700 مليون 
جينه، نتيجة لإلهمال اإلدارى إلدارة 
املعهد. ألن إدارة املعهد لم حتم املحطة 
بإقامة سور حولها بالرغم من استغاثة 
مــديــر املــحــطــة وتــقــدميــه عـــدة طلبات 
إلدارة املعهد بضرورة إقامة سور حول 
املحطة ملنع التعدى وحمايتها.. وعلى 
ــرار مــن مــديــرى  ــ ــود ق الــرغــم مــن وجــ
املــعــاهــد رقـــم 9 لسنة 2013/2012 

واملنعقد بتاريخ 2013/4/4.
وعلى الــرغــم مــن توفر االعتمادات 
املــالــيــة الــتــى مت إهـــدارهـــا فــى أشــيــاء 
عدمية الفائدة فى شــراء لــودر محطة 
بحوث وادى النطرون واستراحة نائب 
مدير املعهد وابــنــه فــى محطة بحوث 

الزنكلون. 
ال يوجد دفاتر للحضور واالنصراف 
فى معظم املحطات البحثية أو متابعة 
لهذه املحطات حيث إن بعض العاملني 
فى املحطات يعملون فى وظائف أخرى 
منذ سنوات طويلة مثل السيد أسامة 
عبدالسالم عبداللطيف الــذى يعمل 
مبكتب املنصورية، والسيد وليد محمد 
عبدالغفار الــذى يعمل مبحطة بحوث 

بهتيم التابعة للمعهد.
ماكينة احلضور واالنصراف تعطلت 
ملدة ثالثة أشهر دون اتخاذ أى إجراء 
من املعهد.. ومت صرف مرتبات جميع 
العاملني وحــوافــزهــم كاملة باملخالفة 
ــك الــالئــحــة الــداخــلــيــة  ــذل لــلــقــانــون وك
لصندوق احلوافز واملكافآت، ما يؤدى 

إلهدار املال العام.

شراء قطع غيار السيارات بطريقة عشوائية يهدر 12 مليون جنيه

حصلت »صوت املاليني« على نص مذكرة للباحث الدكتور عبدربه 
عبدالعظيم عبدربه شحاتة األستاذ املساعد ورئيس قسم االحتياجات 

املائية مبعهد بحوث إدارة املياه باملركز القومى لبحوث 
املياه ووزارة املوارد املائية والرى، تكشف جتذر الفساد 

املالى واإلدارى فى وزارة الرى واستمرارها حتى هذه 
اللحظة، والتى تقدم بها لوزير الرى احلالى الدكتور 

محمد عبد العاطى، ضد كل من وزير الرى السابق محمد 
عبد املطلب، وبعض قيادات الوزارة احلاليني، من احلرس 

القدمي، والتى تضمنت شكوى رسمية، من أجل اتخاذ 
اإلجراءات الرسمية والقانونية، بخصوص تفشى الفساد 

املالى واإلدارى مبعهد بحوث إدارة املياه باملركز القومى 
لبحوث املياه التابع لوزارة املوارد املائية والرى.. ما أدى 
إلى إهدار املال العام بكل صوره حيث مت إهدار ميزانية 

املعهد خالل العام املالى 2016/2015 والتى بلغت حوالى 
132 مليون جنيه مصرى وهى أعلى ميزانية للمعهد فى 

تاريخه - دون أن يؤدى املعهد دوره املنوط به فى تنفيذ اخلطة البحثية 
املوكلة إليه والتى تهدف إلى وضع احللول العلمية والعملية حلل املشكالت 

ذات الصلة بندرة املياه وأزماتها من خالل إستراتيجيات وسياسات تؤدى 
إلى االستفادة املثلى من مواردنا املائية من أجل نهضة البالد وتقدمها، أو أن 

يحقق املعهد أى هدف من األهداف التى من أجلها أنشئ، بل على العكس أدت 
إلى إهدار املال العام والتربح واإلثراء بدون سبب للفاسدين وعدميى النخوة 

والوطنية والضمير. 

أكدت املذكرة وجود ملفات فساد مالى وإدارى عديدة للجان تقصى احلقائق 
التى شكلها الوزير السابق، وكانت اللجنة األولى فى عام 2015 واملشكلة بقرار 

وزارى والثانية فى عام 2016 واملشكلة بقرار رئيس مجلس 
إدارة املركز القومى لبحوث املياه.

وأشارت املذكرة إلى أن الفساد املالى واإلدارى مبعهد بحوث 
إدارة املياه يتمثل فى إهدار املال العام بصور عديدة 

تتجسد فى ثالثة محاور  هى:
 )1( معظم ما مت أو يتم شراؤه أو بيعه يكون باملخالفة 

لقانون املناقصات واملزايدات رقم 89 لسنة 1998.
 )2( أن كل ما مت ويتم تنفيذه يكون دون احلاجة أو بدون 
خطة مدروسة لتحقيق أهداف املعهد وباملخالفة لقانون 

املناقصات واملزايدات رقم 89 لسنة 1998.
 )3( إحداث حالة من الفوضى املتعمدة بعدم تفعيل 

النظام اإلدارى بأكمله لعدم املساءلة وإهدار  احلقوق 
وتسهيل عملية السطو على املال العام وسلبه ونهبه، 

حيث مت جتميد مجلس إدارة املعهد وعدم وجود مجالس لألقسام البحثية 
وعدم احترام التسلسل اإلدارى فال يوجد تخصص أو أقسام مفعلة أو حتى 

فرق عمل للبناء وتواصل األجيال.

وزارة الرى »غارقة« 
فى بحار الفساد

ملاذا اختفت ملفات الفساد التى كشفتها جلان تقصى احلقائق؟!

قائمة مخالفات املبيعاتقائمة مخالفات املشتريات
التجاوزات تسببت فى إهدار 

65 مليون جنيه 
التحايل على القانون فى حالة 

تأجير األراضى الزراعية
ــت تتم  ــازال ــه متــت وم أوضــحــت املــذكــرة أن
مــخــالــفــات الــشــراء مــن خـــالل عـــدم تشكيل 
ــراؤه ومــدى  جلـــان فنية لــدراســة مــا يــتــم شــ
احلاجة له وأهميته للمعهد أو مــدى جــدواه 
حيث يتم كــل شــىء بــصــورة فــرديــة عشوائية 
مــغــرضــة، وبالتالى يتم الــتــالعــب مــن خالل 
وضع مواصفات مهملة ومبهمة وغير واضحة 
وتفتقر للتوصيف اجليد أو املــلــزم للشركة 
املــــوردة أو الـــذى يحقق املــفــاضــلــة الــعــادلــة 
والنزيهة بني الشركات من أجل الصالح العام، 
األمر الذى تسبب فى استيراد آالت ومعدات 
منتهية الصالحية، لــم يستفد منها املركز 
شــيــئــا، وأضــاعــت عــلــى احلــكــومــة نــحــو 7.3 

مليون جنيه. 
 وال يكون الــطــرح على أســاس مواصفات 
كافية أو مواصفات فنية دقيقة ومفصلة.. 
ــني جلـــان جتميع عــروض  واليـــوجـــد فــصــل ب
األسعار وجلــان البت الفنى واملالى وبالتالى 
يــكــون أعــضــاء الــلــجــان خــصــمــاً وحــكــمــاً فى 
ذات الوقت، ما يــؤدى إلــى إهــدار املــال العام 
ــاالت تــتــم عملية  ــح.. فــى معظم احلــ ــرب ــت وال
الشراء بالتغطية بأن يتم االتفاق مع الشركة 
املراد الشراء منها والتوريد أو القيام بالعملية 
ككل بأسعار مبالغ فيها وغير حقيقية حيث 
تقوم الشركة بإحضار عرضني لألسعار أكثر 

مبالغة من عرضها إذا كانت العملية تتم من 
ــار أو حتضر الشركة  خــالل عـــروض األســع
شركتني أخــريــني إذا كانت العملية تتم من 
خالل مناقصة وبالتالى تقوم الشركة املتفق 
معها بالتوريد أو التنفيذ أو اإلثــنــني معًا.. 
ــام عملية التالعب والــفــســاد يتم فتح  وإلمتـ
الشيكات حتى يقوم بصرفها املوظف الفاسد 
بنفسه ليضمن حقه من الشركة.. ومن الصور 
األخرى للتالعب فى املناقصات بكل أنواعها 
فيتم تسريب قيمة املقايسة التقديرية للشركة 
ــراد إعطائه العملية ويحصل  أو املــقــاول املـ
املوظف الفاسد على عمولته، أو يتم التالعب 
من خالل شركات ومكاتب استشارية تابعة 
لبعض العاملني مثل أحد املكاتب الشهيرة 
بــاملــعــادى التابع ملسئول كبير بــاملــركــز، أو 
التقدم للمناقصة ببيانات شركات وهمية.. 
كما يتم التالعب فى تشكيل اللجان ففى 
معظم األحيان تتشكل اللجان من أعضاء 
فنيني فقط دون وجــود عضو مالى وآخر 
قانونى وفقاً لقانون املناقصات واملزايدات 
رقـــم 89 لــســنــة 1998.. واألمــثــلــة على 
ذلــك كثيرة وحتــتــاج إلــى جلنة متخصصة 
ملــراجــعــة كــل مــا مت شـــراؤه خــالل األعـــوام 
السبعة املاضية خاصة العام املالى املاضى 

 .2016/2015

كــشــفــت املـــذكـــرة املـــشـــار إلــيــهــا أن 
مــعــظــم مــا يــتــم بــيــعــه مــن املحاصيل 
الزراعية ومنتجات املحطات البحثية 
التابعة للمعهد تتم باملخالفة لقانون 
املناقصات واملــزايــدات رقم 89 لسنة 
ــواده وبــطــريــقــة  ــ 1998 فـــى جــمــيــع مـ
عشوائية أو ال يتم بيعه من األســاس 
واألمثلة على ذلك كثيرة وحتتاج إلى 
جلنة متخصصة ملــراجــعــة كــل مــا مت 
ــوام السبعة املاضية  بيعه خــالل األعـ
ــى 2016/2015  ــال ــام امل ــع خــاصــة ال
واألمثلة اآلتــيــة متثل عينة عشوائية 

لهذه املخالفات:
يتم التحايل على القانون فى حالة 
تأجير األراضى الزراعية حيث ال يتم 
التأجير بــصــورة مــبــاشــرة مــن خالل 
ــد القيمة  ــوري مـــزايـــدة حــتــى ال يــتــم ت
اإليــجــاريــة مليزانية الــدولــة ولكن يتم 
التأجير بصورة غير مباشرة بأن يتم 
االتفاق مع املستأجر بأن يقوم بزراعة 
األرض مبعرفته ودفع التكلفة مسبقاً 
ــزاد وهــمــى حلساب  ــ ثــم يــتــم عــمــل م
املستأجر الــذى قــام بــالــزراعــة ودفــع 

تكلفتها، وبــذلــك يتم تــوريــد القيمة 
اإليجارية غير املباشرة إلى بند الدائنة 
فــى ميزانية املعهد والــتــى تستخدم 
ــز  ــ ــواف ــرف املـــكـــافـــآت واحلــ ــ ــى صـ ــ ف
وبدالت السفر دون غطاء قانونى مما 
يضر بــاملــال الــعــام حلــســاب املصلحة 

الشخصية الضيقة.
ــتـــى تــتــم فى  مــعــظــم املــــــــزادات الـ
املحطات تكون صورية واليحضرها 
عضو قانونى فى معظمها أو مالى فى 
بعضها باملخالفة لقانون املناقصات 
واملــــزايــــدات رقـــم 89 لــســنــة 1998 
ممــا يثير الــشــكــوك حــولــهــا كــمــا فى 
مـــزاد بيع محصول البرسيم بتاريخ 

2014/12/1 مبحطة بحوث بهتيم.
بعض املحاصيل تباع بطريقة مباشرة 
دون أى إجراءات قانونية أو حركة مزاد 
باملخالفة لقانون املناقصات واملزايدات 
رقــم 89 لسنة 1998 كما مت فــى بيع 
مــحــصــول الــشــعــيــر لــلــمــوســم الــشــتــوى 
2015/2014 مبحطة بــحــوث وادى 
النطرون وكــذلــك محصولى السمسم 

والبصل... إلخ بنفس املحطة.

إهدار 105 ماليني دوالر سنويًا فى مشروع تطوير الرى 
كشفت املستندات أن كل ما مت ويتم تنفيذه دون 
خطة واضحة ومدروسة وبغرض حتقيق مكاسب 
شخصية ضيقة بالتربح من خالل التالعب فى 
عــروض األســعــار أو املناقصات حيث يتم شراء 
وتنفيذ كل ما يسهل التربح من ورائــه أو لتحقيق 
مصالح شخصية بغض النظر عــن أهمية هذا 
املشترى ومـــدى استخدامه فــى خــدمــة أهــداف 
املعهد وتنفيذ اخلطة البحثية التى ال وجــود لها 
إال على الــورق فقط.. واألمثلة اآلتية متثل عينة 
عشوائية على سبيل املثال وليس احلصر لهذه 
املــخــالــفــات وحتــتــاج كــل مخالفات التنفيذ إلى 
جلنة متخصصة ملراجعة كل ما مت تنفيذه خالل 
األعوام السبع املاضية خاصة العام املالى املاضى 

:2015/2014
مت شراء ستائر حمراء للمقر الرئيسى للمعهد 
مبعرفة أمني عام املعهد مببلغ وقدره حوالى 260 
ألف جنيه خالل العام املالى السابق 2015/2014 
ومت التخلص منها وشراء ستائر أخرى بيج خالل 
العام املالى 2016/2015 وثمنها 531 ألف جنيه 

مما أهدر املال العام. 
مت شــراء مكونات شبكة رى ملساحة 23 فداًنا 

دون وضع تصميم دقيق أو مقبول أو مواصفات 
فنية تفصيلية مبعرفة أحــد الباحثني املبتدئني 
باملعهد دون مراجعة أو دراسة خالل العام املالى 
2015/2014.. وقــام السيد الباحث بتركيبها 
وتنفيذها دون املستوى وبطريقة رديئة مبعرفته 
وقــام بشراء فاتورة من إحــدى الشركات لتسوية 

املبلغ.
ــاد  ــ ــدد خـــمـــس مـــحـــطـــات أرصـ ــ ــراء عـ ــ مت شــ
جوية خــالل العام املالى املاضى 2015/2014 
بحوالى 100 ألف جنيه ولم يتم جتميع بياناتها 
أو اســتــخــدامــهــا أو وجـــود خــطــة الستخدامها 
مــا يخالف قــانــون املناقصات واملـــزايـــدات رقم 
89 لسنة 1998 بــشــراء أجــهــزة ومــعــدات وعــدم 
استخدامها مما يهدر املال العام ويحبسه.. ويؤكد 
ذلك على أن عملية الشراء تتم لتحقيق مصالح 

شخصية وليس للصالح العام.
ــار الـــســـيـــارات بطريقة  ــراء قــطــع غــي يــتــم شــ
عشوائية دون احلاجة إليها مما يخالف قانون 
املناقصات واملزايدات رقم 89 لسنة 1998 بشراء 
أجــهــزة ومــعــدات وعـــدم استخدامها ممــا أهــدر 

حوالى 12 مليون جنيه من املال العام.

ــرارات املعطلة فى  وجـــود عــدد كبير مــن اجلــ
بعض املحطات البحثية التابعة للمعهد والتى مت 
تعطلها بسبب احتياجات بسيطة كالكاوتش أو 
البطارية أو إصالح الدينامو... إلخ. ما أدى إلى 

تدهور حالتها إلى درجة أن أصبحت خردة.

ــال اإلدارى هــو عــدم  مــن أعــظــم صـــور اإلهــم
عمل صيانة دوريــة ألجهزة الليسيميتر املوجودة 
فــى محطات بــحــوث وادى الــنــطــرون وأنــشــاص 
والزنكلون وتعتبر هذه األجهزة ثروة علمية يجب 
احلــفــاظ عليها وصيانتها ووضـــع خطة بحثية 
لالستفادة العلمية منها نظراً لتميزها وندرتها 
ــاع ثمنها الـــذى يصل فــى الــوقــت الــراهــن  ــف وارت
إلــى 500 ألــف دوالر أمريكى.. ومــن أبشع صور 
اإلهــمــال هــو مــلء الليسيميتر املــوجــود مبحطة 
ــاملــاء ممــا يــهــدد بــقــاءه  بــحــوث وادى الــنــطــرون ب
وإمكانية تهالكه ألنه مصنوع من احلديد القابل 
ــم يتم كسح املـــاء منه وصيانته حتى  للصدأ ول
اآلن بالرغم من استغاثة مهندس املحطة مرات 

عديدة.
ــارات املعهد فــى غير الغرض  اســتــخــدام ســي
ــرحــالت الترفيهية  ــك فــى ال املخصصة لــه وذلـ
ــى تنظيم  ــى املــعــهــد وفـ الســتــرضــاء الــعــامــلــني ف
مصايف الــيــوم الــواحــد للسائقني فــى العطالت 
الرسمية وعدم توفير السيارات للقيام مبأموريات 

ما يؤدى لتعطل العمل.
يــقــوم املعهد منذ عــام 2002 وحــتــى تاريخه 

ــد وتــقــومي مــشــروع تــطــويــر الــرى  بـــدراســـة رصـ
والــذى يكلف الــدولــة حوالى 105 ماليني دوالر 
 »KfW»سنويًا كقرض سنوى من البنك األملــانــى
ويقوم الفالح املصرى البسيط بدفع قيمتها على 
أقساط سنوية.. ويرتكب املعهد فى هذا املشروع 
البحثى مخالفات عديدة مثل عدم دقة البيانات 
وعـــدم اتــبــاع األســلــوب العلمى فــى جتميعها أو 
أخــذ قياساتها وكذلك صــرف ميزانيتها بطرق 
غير قانونية.. وعلى سبيل املثال وليس احلصر 
يتم احلــصــول على ميزانية الــدراســة مــن وزارة 
املوارد املائية والرى مبوجب كشوف بأسماء بعض 
العاملني باملعهد ويتم احلصول على القيمة نقداً 
وإعادة توزيعها مبعرفة اإلدارة دون وجود قواعد 
منظمة ما يؤدى إلى إهدار املال العام. ويتم أيضاً 
دفع حوافز شهرية لقيادات تطوير الرى من خالل 
مبدأ شيلنى وأشيلك، ما يــؤدى إلــى عــدم جدية 
عملية الرصد والتقومي للمشروع القومى تؤدى 
إلى تضليل الــوزارة واجلهة املقرضة عن املشاكل 
احلقيقية التى مازالت موجودة منذ عام 2002 
حتى اآلن ما أضعف دخل املــزارع املصرى وأضر 

باقتصاد البلد ضرراً بليغاً.

شراء 
ستائر للمقر الرئيسى 

للمعهد بـ791 ألف 
جنيه

عبدالعاطىنسرين إمام
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القوى العاملة: يوجد 
 فرد أمى بني كل 

5 أفراد من السكان

عدد غير امللتحقني 
بالتعليم

وفــقــا لــبــيــانــات وزارة الــقــوى 
العاملة لــعــام 2016، بلغ عدد 
األمــيــن )10 ســنــوات فــأكــثــر( 
حوالى 14.3 مليون نسمة عام 
2016، منهم 9.1 مليون نسمة 
من اإلنــاث، أى أن هناك حوالى 
ــراد من  ــ فـــرد أمـــى بــن كــل 5 أف

السكان )10 سنوات فأكثر(.
ــة من  ــي وانــخــفــض مــعــدل األم
39.4% فى تعداد عام 1996 إلى 
29.7% فــى تــعــداد عــام 2006، 
ليتراجع للذكور من 29.1% إلى 
22.4%، و لــإنــاث مــن %50.3 
ــى 37.3% لــلــتــعــداديــن على  إلـ

التوالى.

بلغ إجمالى غير امللتحقن 
ــم عـــلـــى مــســتــوى  ــي ــل ــع ــت ــال ب
اجلــمــهــوريــة 28.8 مليون 
ــى الــوجــه  مـــواطـــن، مــنــهــم ف
القبلى 12.4 مليون، والوجه 
ــيــون،  الـــبـــحـــرى 12.9 مــل
و3.9 مليون فى املحافظات 

احلضرية.

28
ــة، بتعريفها التقليدى  ــي تعتبر ظــاهــرة األم
املحدود )عدم القدرة على القراءة والكتابة(، عنوانا 
ــذى تعتبره  كبيرا لفشل الــدولــة فــى تنمية اإلنــســان ال
خطط التنمية الرسمية قدميها وحديثها هدف التنمية وأغلى 
ثــروة متتلكها األمــة.. ويتم قياس األمية بواسطة اجلهاز املركزى 
للتعبئة العامة واإلحصاء بعدد األفراد الذكور واإلناث داخل الشريحة 
العمرية 10 سنوات فأكثر، ونسبتهم املئوية داخل هذه الشريحة.. ولم يتم 
تطوير تعريف مصطلح ومفهوم األمية ملسايرة التطور فى احلضارة البشرية خالل 
الفترة منذ نهاية احلرب العاملية الثانية حتى اآلن.. ونظرا ألن املعرفة البشرية فى 
عصر العوملة باتت تعتمد إلى حد كبير على األجهزة اإللكترونية الذكية )الكمبيوتر( 
وعلى أدوات املعرفة الرقمية digital knowledge فقد جتاوز مفهوم ومصطلح األمية 

illiteracy ما كنا نذهب إليه قبل قرن من الزمان.

وميكن القول إن اجلهاز املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء، ووزارات التربية والتعليم 
والتعليم العالى والبحث العلمى والتخطيط وأجهزة ومراكز البحوث وغيرها من األجهزة 
املعنية بصناعة املعرفة وبقياس ظاهرة األمية يتعني عليها أن تعيد النظر فى تعريف 
مفهوم )األمية( على ضوء التغيرات احلضارية السريعة التى جتتاح العالم شرقا وغربا 
وشماال وجنوبا، وذلك حتى يستقيم مفهوم )األمية( مع الطفرة احلضارية التى شهدها 
العالم خالل القرن األخير. كما إن إعادة النظر فى مفهوم )األمية( تستقيم أيضا مع 
التطور فى املفاهيم األخرى املصاحبة لألمية مثل مفهوم الفقر؛ فمفهوم الفقر هو اآلخر 
قد شهد إعادة نظر على ضوء التطور فى إجنازات احلضارة البشرية، فأصبحنا نتحدث 
عن )الفقر املدقع( على إنه يعنى االحتياجات املادية األساسية لإلنسان الفرد التى 
يجب أن تتوافر حتى يستطيع إعــادة إنتاج نفسه فى صورة زيــادة سكانية وقوة عمل، 
وأصبحنا نتحدث عن )الفقر( مبعناه النسبى الذى يشمل احتياجات اإلنسان األساسية 
املادية واالجتماعية والثقافية. ولذلك فإن البنك الدولى وأجهزة اإلحصاءات فى الدول 

انتشار الظاهرة يرجع إلى انخفاض اإلنفاق على العملية التعليمية

اليونسكو: 25 مليون أمى فى مصر

نسبة األمية للذكور %14.4 
مقابل 26.0% لإلناث

مــن املفهوم بـــداءة أن األمــيــة بــن املــواطــنــن فــى الشرائح 
العمرية املختلفة تزيد ألسباب أولية أهمها عــدم االلتحاق 
بالتعليم أو التسرب من النظام التعليمى فى مرحلة التعليم 
اإللزامى الذى يفترض فيه تأهيل األفــراد بالقدرات األولية 
على التواصل والتفاعل والعمل وسط أقرانهم ووسط املجتمع 
ككل.. وعلى ذلــك فــإن ارتفاع نسبة عــدم االلتحاق بالتعليم 
أو التسرب منه تغذى ظاهرة انتشار األمية فى املجتمع.. 
كذلك يتسع نطاق ظاهرة األمية بسبب ارتفاع معدل زيــادة 
السكان خصوًصا فى الريف واألحــيــاء احلضرية الفقيرة، 
كما تتسع ظاهرة األمية بسبب اخللل فى توزيع اإلنفاق على 
التعليم، وأيضا بسبب انخفاض اإلنفاق على العملية التعليمية 

خصوصا فى مرحلة التعليم األساسى.
وطبقاً لنتائج )تعداد مصر 2017..أول تعداد إلكترونى فى 
تاريخ التعدادات املصرية( الذى أجراه اجلهاز املركزى للتعبئة 
العامة واإلحــصــاء ليلة 18 أبريل 2017 ونشره اجلهاز فى 

احتفال شاركت فيه قيادة الدولة بحضور رئيس اجلمهورية، 
فإن معدل زيــادة السكان خالل الفترة من 2006 إلى 2017 
بلغ 2.56% سنويا فى املتوسط مقارنة مبعدل أقل بلغ %2.04 
خالل الفترة السابقة املمتدة من 1996 إلى 2006. )تعداد 
مصر 2017 ص.1(. وبلغ عدد السكان ما يقرب من 94.8 
مليون نسمة فى ليلة التعداد وليس يوم إعالن نتائج التعداد 
فى نهاية سبتمبر 2017.. ففى األول من أكتوبر 2017 بلغ 
عدد السكان ما يقرب من 95.8 مليون نسمة أى بزيادة مليون 
نسمة عما كان عليه الرقم فى ليلة التعداد.. وقد اندهشت 
لعدم اإلشــارة إلى هذه احلقيقة فى االحتفال الضخم الذى 
أقيم فى مقر اجلهاز املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء بحضور 
أهم قيادات الدولة إلعــالن نتائج ما أطلق عليه )أول تعداد 

إلكترونى فى تاريخ التعدادات املصرية(!
ومن الضرورى أال مير معدل الزيادة الذى مت رصده وإعالنه 
بدون تعليق، احلقيقة الصارخة التى يكشف عنها املؤشر أن 

السياسة السكانية للدولة املصرية فشلت فشال ذريعا فى 
السنوات العشر األخيرة، فبينما هى منذ أيام الرئيس األسبق 
ــرورة احلــد مــن معدل  ــى ضـ محمد حسنى مــبــارك تــدعــو إل
الزيادة السكانية وتعتبرها السبب الرئيسى للتخلف وتردى 

جودة ثمار التنمية، إذا اإلحصاءات تكشف أن معدل الزيادة 
السكانية إرتفع ولم ينخفض، فقد ارتفع معدل الزيادة 
السكانية بنسبة 25.5% تقريبا! لكن الدولة تتجنب 
مواجهة نفسها، واحلكومات واحــدة وراء أخرى تعيد 
إنتاج الفشل، ليس فى مجال السياسات السكانية 

فقط ولكن فى كل مجاالت السياسات العامة تقريًبا.
إًذا ارتفع عدد السكان بنسبة أعلى فى السنوات 
ــرة. لكن ارتــفــاع عــدد السكان بنسبة  العشر األخــي
مرتفعة ال يعنى ميكانيكيا زيــادة معدل األمية نظًرا 
ألن ذلك سيتوقف على معدل االستيعاب فى املدارس 

ومعدل التسرب منها. 

تشير إحــصــاءات اليونسكو املعتمدة على بيانات اجلــهــاز املــركــزى للتعبئة العامة 
واإلحــصــاء إلــى أن نسبة األمية تتراجع هامشيا مع الــوقــت، وإن كانت بشكل عــام لم 
تنخفض حتت ما يعادل ربــع عــدد السكان.. ففى العام 2006 بلغت نسبة األمية بن 
السكان )10 سنوات فأكثر( 27.9% وانخفضت فى العام 2011 إلى 26.1% ثم تراجعت 
فى اإلحصاء األخير إلى 25.8%. لكن عدد من تشملهم الظاهرة زاد على من 17 مليون 

شخص عام 2006 إلى أكثر من 25 مليون شخص فى العام 2017.
وفى الوقت نفسه فقد سجل اإلحصاء األخير استمرار ظاهرتى عدم االلتحاق بالتعليم 
األساسى وما يعلوه وظاهرة التسرب.. وبلغت نسبة عدم امللتحقن بالتعليم واملتسربن 
منه 38.5% من عدد السكان فى الفئات العمرية من 4 سنوات فأكثر.. ويبلغ إجمالى عدد 
السكان فى هذه الفئات العمرية )تعداد 2017( حوالى 86.4% من إجمالى عدد السكان 
أى حوالى 82 مليونا، وهو ما يعنى أن عدد غير امللتحقن مبراحل التعليم املختلفة وعدد 
املتسربن معا يبلغ حوالى 31.6 مليون شخص.. وهذا الرقم يطرح تساؤالت خطيرة 
عن دور جهاز محو األمية الذى أنشئ فى العام 1993 ودور وزارة التعليم ودور منظمات 
املجتمع املدنى املعنية باملشاركة فى محو األمية.. لدينا إًذا املشكلة تتقاقم سنة بعد 
سنة؛ فمعدل انخفاض األمية بن عامى 2006 و2017 بلغ 2.1% على مدار الفترة ككل 
أى مبعدل يبلغ 0.2% سنويا فى حن أن معدل زيادة السكان سجل زيادة سنوية بنسبة 
2.56% أى أن معدل سرعة الزيادة السكانية يزيد 12 مرة عن معدل سرعة اإلنخفاض 

فى األمية. فماذا يعنى ذلك؟
إن هذا االستنتاج بشأن اتساع نطاق ظاهرة األمية مبعناها التقليدى إلى حد أن سرعة 
الزيادة فى السكان تفوق سرعة اإلجناز فى مجال تخفيض األمية مبقدار 12 مرة تقريًبا 
يعنى فشل احلكومات املتعاقبة فى التصدى للظاهرة وتقدمي احللول الصحيحة لها.. ومن 
املثير للدهشة والسخرية فى آن واحد أن ظاهرة األمية تتفشى بينما يجاهر املسئولون 
بأنهم ميتلكون استراتيجية قومية للتعليم والقضاء على األمية! وقد مت إعداد الوثيقة 
حتت عنوان: »اخلطة اإلستراتيجية للتعليم قبل اجلامعى )2014-2013(: التعليم، 

املشروع القومى ملصر«. وميكن اإلطــالع على هذه اإلستراتيجية العقيمة على الرابط 
www.moe.gov.eg/ccimd/pdf/strategic_plan.pdf :التالي

ومبا إننا أثبتنا أن احلكومات املتعاقبة إمنا هى تعيد إنتاج الفشل فى مجال مكافحة 
األمية التى تعتبر بحق سبة فى جبن أى أمة، خصوصا إذا كنا نتحدث عن األمية اخلام 
أو األمية املطلقة أو األمية السابقة للعصر اللى نعيش فيه، فإننا نعيد التأكيد على 

حقيقتن:
- احلقيقة األولــى، أن القضاء على األمية يتطلب اخلــروج من عباءة السياسات 
السابقة الفاشلة وابتكار سياسات جديدة تؤدى فعال للقضاء على األمية مبعدل 

سنوى يفوق معدل منو السكان. فإذا افترضنا إننا نستهدف القضاء على األمية 
فى خمس سنوات، فهذا يعنى إننا يجب أن نخفض معدل انتشار األمية بنسبة 

5% سنويا على األقل، وبذلك فإننا مننع انتشار األمية فى الزيادة السنوية 
للسكان )2.5%( ونقضى على األمية بن 2.5% من املخزون احلالى 

لألمين فى كل الفئات العمرية. ويجب التأكيد هنا على ضرورة 
تضافر جهود الدولة مع جهود املجتمع املدنى والقطاع اخلاص 
والتعاونيات وغيرها للقضاء على ظاهرة األمــة.. القضاء على 
األمية هو فى نهاية األمر اختبار لقدرة املجتمع على مواجهة 
التحدى فى مجال يستحق بذل جهد كبير، ألن استمرار ظاهرة 

األمية هو سبة فى جبن هذه األمة.
- احلقيقة الثانية، أن القضاء على األمية باملعنى العصرى 
وليس باملعنى التقليدى املتخلف يتطلب أن نطور مفهوم 
األمية ليشمل الــقــراءة والكتابة واحلساب والفهم البسيط 

واحلــاســوب. ولهذا فرمبا نحتاج إلــى تطوير مؤشر جديد إلى 
جانب مؤشر قياس ظاهرة )األمية األساسية أو األمية املطلقة(، على 

أن يغطى املؤشر اجلديد املجاالت التى متت اإلشارة إليها.

كشف اجلــهــاز املــركــزى للتعبئة العامة واإلحــصــاء 
أن ريف الوجه القبلى به 38% من نسبة األمية على 
مستوى اجلمهورية، مبيًنا أن عدد األمين فى مصر 
ــى 18 مليون مــواطــن، بــعــدد 10.6 مليون  وصــل إل
لإناث، و7.4 مليون للذكور. وكشفت تقارير اجلهاز 

عن عدد من احلقائق واألرقام :
- بلغ عدد األمين )10 سنوات فأكثر( حوالى 17 
مليون نسمة عام 2006، منهم 10.5 مليون نسمة من 

اإلناث وميثلون حوالى 62% من إجمالى األمين.
- انخفض معدل األمية من 39.4% فى تعداد عام 

1996 إلى 29.7% فى تعداد عام 2006.
- انخفض للذكور من 29.1% إلى 22.4%، ولإناث 

من 50.3% إلى 37.3% للتعدادين على التوالى.
- تراجع معدل األمية لألفراد املقيمن باحلضـر 
مــن 26.7% عــام 1996 إلـــــى 20.4% عــام 2006، 

كما انخفض بالريف مــن 49.6% إلــى 37.1% فى 
التعدادين على التوالى.

- وفًقا لتقديرات األمية وفًقا لبيانات بحث القوى 
العاملة عام 2016، يقدر عدد األمين )10 سنوات 
فأكثر( بحوالى 14.3 مليون نسمة عام 2016، منهم 
9.1 مليون نسمة من اإلناث، أى أن هناك حوالى فرد 

أمى بن كل 5 أفراد من السكان )10 سنوات فأكثر(.
- تبلغ نسبة األمية للذكور 14.4% مقابل %26.0 

لإناث.
ــة لــلــســكــان )15 ســنــة فأكثر(  - بــلــغ مــعــدل األمــي

22.6%، )للذكور 16.0% مقابل 29.3% لإناث(.
- ينخفض معدل األمية بن الشباب )15-24 سنة( 
مقارنة بكبار السن )60 سنة فأكثر(، وبلغ 6.5% للشباب 
مقابل 57.1% لكبار السن، ما يُعطى مؤشًرا إيجابًيا عن 

االجتاه نحو انخفاض هذا املعدل مستقباًل.
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محافظة البحيرة 
األعلى وسيناء األقل

ــلــغ مــعــدل األمـــيـــة )10  - ب
ســــنــــوات فـــأكـــثـــر( %13.5 
ــاحلــضــر مــقــابــل  لــلــمــقــيــمــن ب
25.2% للمقيمن بــالــريــف، 
ــيـــة فى  ــعـــدالت األمـ ــفــع مـ ــرت ت
الريف عنها فى احلضر لكال 
اجلــنــســن، حــيــث بــلــغ لــإنــاث 
32.9% فى الريف مقابل %17 
فــى احلضر ولــلــذكــور %17.7 
فى الريف مقابل 10.0% فى 

احلضر.
أمــــا عـــن مـــعـــدالت األمــيــة 
بــن املــحــافــظــات، فبلغ معدل 
األمــيــة 13.2% للمحافظات 
احلــــضــــريــــة، 13.6% فــى 
محافظة القاهرة، 13.9% فى 
محافظة اإلسكندرية، %5.4 

فى محافظة بورسعيد.
ــدالت لــأمــيــة  ــعـ - أعـــلـــى مـ
بــالــوجــه الــبــحــرى كــانــت %24 
ــرة  ــي ــحـــ ـــ ــب فــــى مـــحـــافـــظـــة ال
يليها، 22.7% فــى محافظة 
كــفــر الــشــيــخ ثـــم، 20.2% فى 

محافظة الشرقية.
- سجـلت محافظات الوجه 
القبلى أعلى مــعــدالت لأمية 
حــيــث بــلــغ املـــعـــدل %30.2 
فــى محافــــظة بــنــى ســويــف، 
30.0% فــى ســوهــاج، %29.6 
ــى الـــفـــيـــوم، 27.9% فــى  ــ ف
املنيا،26.5% فى أسيوط، وقد 
ــوان أقل  حققت محافظة أسـ
معدل لأمية بــن محافظات 

الوجه القبلى حيث بلغ %9.5.
- سجلت محافظات احلدود 
أقل معدالت لأمية حيث بلغت 
8.6% فـــى مــحــافــظــة شــمــال 
ســيــنــاء، 9.1% فــى محافظة 

الوادى اجلديد.
- بلغ معدل األمية %20.0 
ــن املــشــتــغــلــن )15 ســنــة  ــ ب
فأكثر(، 19.1% للذكور مقابل 
23.4% لــإنــاث، أمــا بالنسبة 
للمتعطلن )15 سنة فأكثر( 
فقد سجل معدل األمية %4.9 
)لــلــذكــور 6.4% مقابل %3.2 

لإناث(.

مليون »أمى« يكشفون 
»عار« احلكومة اإللكترونية 

املختلفة متيز اآلن بني معدلني مختلفني للفقر، أحدهما هو )الفقر املدقع( والثانى 
هو )الفقر العام أو الفقر(.. وبينما جند فى مصر مثال أن معدل الفقر املدقع )حسب 
اإلحصاءات الرسمية( يدور حول 5% من عدد السكان، فإن معدل الفقر مبعناه العام 

يرتفع ليدور حول معدل 25% من عدد السكان.
هذه بعض احلقائق التى رصدتها درساة مهمة للغاية صدرت مؤخرًا بعنوان »األمية.. 
وأزمة الدولة فى تنمية القدرات البشرية« والتى أعدها د. إبراهيم نوار.. الدراسة أكدت 
أنه فى عصر املعرفة الرقمية يجب أن نعتبر أسس هذه املعرفة الرقمية لدى األفراد 
مقياسا للقدرة على التعامل البسيط مع منتجات العصر واحتياجاته الرئيسية.. على 
سبيل املثال لم تصبح مصادر املعرفة املطبوعة هى املصادر الوحيدة للحصول على املعرفة، 
وإمنا زاد عليها اآلن ويتطور مصادر املعرفة الرقمية املتاحة عن طريق أجهزة الكمبيوتر.. 
ومن ثم فقد أصبحت املعرفة بالتعامل مع أجهزة الكمبيوتر )احلاسوب( شرطا ضروريا من 
شروط احلصول على املعرفة، وليس مجرد القدرة على القراءة املكتبة فقط.. كذلك فإن 

املعامالت العادية بني الناس تتجه أكثر وأكثر 
لالنتقال من عصر املعامالت وجها لوجه إلى عصر 

املعامالت اإللكترونية، مثال ذلك التعامل مع البنوك.. 
ولست أدرى كيف يفهم املسئولون ظاهرة )الشمول املالي( فى 

بلد تقترب فيه نسبة األمية من ثلث عدد الناس الذين يجوز لهم فتح 
حسابات مع البنوك! وعندما يتحث وزير التعليم عن إلغاء الكتب الدراسية 

واإلنتقال لتحصيل املعلومات واملعرفة عن طريق بنوك املعلومات، فإننى أجد 
نفسى عاجزا عن فهم ذلك بينما أمية الكمبيوتر تسيطر على املعلمني أنفسهم وال 

تقتصر على الطالب والتالميذ !!!

معدالت القدرة على القراءة والكتابة فى بعض دول العالم

مطالبات جلهاز اإلحصاء ووزارات التخطيط 
والتعليم ومراكز البحوث مبراجعة املصطلح 

اخلاص بظاهرة )األمية(

البنك الدولى: 74.2% من املصريني قادرون على القراءة والكتابة

يسجل أطلس التعليم فى العالم عــددا مهما من 
مؤشرات التعليم، بدءا من مؤشر القدرة على القراءة 
والكتابة. وميكن اإلطــالع على املــؤشــرات املتنوعة 

على الرابط التالي:
http://www.worldatlas.com/arti-
cles/the-highest-literacy-rates-in-

the-world.html
ويبن األطــلــس مثاًل إنــه فــى بــلــدان جنوب شرق 
أوروبــا فــإن كل طفل يتراوح من العمر بن 6- 16 
عاما يجب أن ينتظم فى الدراسة إجباريا.. كما يبن 
أيًضا أن اإلنفاق على التعليم فى بعض الــدول مثل 
فنلندا يعادل 7% من أجمالى الناجت املحلي.. وطبقا 
لأطلس فإن هناك 25 دولة فى العالم يرتفع فيها 
معدل القدرة على القراءة والكتابة إلى ما بن %99 

إلــى 100% من السكان. ومــن هــذه الــدول النرويج 
100%، أذربيجان وكوبا 99.8%، وروسيا %99.7 
وسلوفاكيا، تركمانستان، قيرغستان أوزبكستان بن 

99.6% إلى %99.2.
وفــى مجموعة دول بريكس الــتــى تسعى مصر 
لاللتحاق بها يرتفع مــعــدل الــقــدرة على الــقــراءة 
والــكــتــابــة بــدرجــة عالية باستثناء الــهــنــد. وطبقا 
إلحصاءات األمية الصادرة عن البنك الدولى فإن 
دول بريكس تسجل األرقــام التالية )البنك الدولي، 

:)2016
الصن » 96.4 »% »، روسيا »99.7%«، البرازيل 
» 92.6% »، جنوب أفريقيا » 94.3 % »، الهند » 

.« %72.1
 ولكى تستطيع مصر اللحاق بــدول بريكس فإن 

كــفــاءة قــوة العمل ومــهــاراتــهــا يجب أن ترتفع أوال 
إلى مستوى قادر على املنافسة مع دول املجموعة. 
وباستثناء الهند فإن نسبة األمية فى تلك الدول تقل 
عن 8% وتنخفض إلى حوالى 0.3% فقط فى روسيا.

ولن نتوقف باملقارنة عند حد مجرد املقارنة مع 
الـــدول النامية أو املــقــارنــة مــع دول بريكس وإمنــا 
سنقارن مصر بظاهرة األمــيــة املتفشية فيها مع 
جيرانها.. ومتثل األمية واحدا من املؤشرات شديدة 
اخلطورة فى تكوين القوة الناعمة أو القوة الذكية 
للدولة، وكلما اتسع نطاق ظاهرة األمية إنعكس ذلك 
سلبا على صورة الدولة لدى جيرانها على املستوين 
ــاءات  احلكومى وغير احلكومى، ودعــك مــن اإلدعـ
ــادى قــائــد لــدولــة تشل األمية  الــزائــفــة عــن دور ريـ

قدرات أكثر من 25% من سكانها، فهذا كذب بّن.

وتكشف املقارنة بن مصر وجيرانها فيما يتعلق 
بنسبة عدم القادرين على القراءة والكتابة )األمية( 

بن السكان )2017/2016(عما يلي:
إسرائيل » 2.2% »، اليونان »2.3% »، قبرص 

»0.9% »، إيران »13.2% »، مصر »25.8 »% ».
وطبقًا لإحصاءات الدولية فإن سكان مصر هم 
األقل بن كل جيرانهم املباشرين فيما يتعلق بالقدرة 
على القراءة والكتابة، مبا فى ذلك السودان واألردن 
والسعودية وليبيا، حسب آخر اإلحصاءات املتوافرة 
لــدى اجلــهــات الــدولــيــة عــن هــذه الــبــلــدان.. وطبقا 
لليونسكو فإن متوسط معدل القدرة على القراءة 
ــدول العربية )بــن السكان من سن  والكتابة فى ال
15 سنة فأكثر( يبلغ 76.9% مقابل نسبة أقل تبلغ 

74.2% فى مصر.

ــدول متوسطة الدخل  الشريحة األعلى من ال
%95

مصر )حسب اإلحصاء األخير(: %74.2
وهذا يعنى أن مصر تقع طبًقا لتصنيف البنك 
الدولى فى أعلى جدول الدول الفقيرة فى العالم 
وأدنــى هامشيا من الشريحة الدنيا من الــدول 
النامية ذات الدخل املتوسط )حيث يبلغ معدل 
األمية فى هه الشريحة فى املتوسط 24% مقابل 
25.8% فى مــصــر(.. كذلك فــإن نسبة السكان 
القادرين على القراءة والكتابة فى مصر تخفض 
كثيرا عن املتوسط العاملى بفارق 11.8 نقطة أى 
أقل من املتوسط العاملى بنسبة تقترب ممن %14. 
فإذا كانت استراتيجية 2030 قد سجلت طموح 
مصر للحاق بقطار الدول النامية الصاعدة، فهى 
فى احلقيقة أبعد ما تكون عنه ونحن على بعد 
زمنى يبلغ 13 عاما فقط من نهاية استراتيجية 

.2030

كثيراً ما يغمض صناع السياسة أعينهم عن 
النظر إلــى ما يــدور حولهم، وهــذا النهج يعكس 
احلد األقصى للنظرة الغبية احلمقاء، ذلك أن 
مكانة أى أمة ال تتحدد بنظرتها هى إلى نفسها، 
ولــكــن تتحدد مبوقعها بــن اآلخــريــن، وبنظرة 
اآلخــريــن إليها.. لكن مــن يجهلون يعتقدون أن 
نظرتهم ألنفسهم التى يروجونها بن أنفسهم وفى 
أوســاط شعوبهم هى مقياس احلقيقة، وهى فى 

حقيقة األمر أبعد ما تكون عن ذلك. 
تشير تقارير البنك الــدولــى إلــى أن متوسط 
نسبة السكان القادرين على القراءة والكتابة على 
مستوى العالم تتوزع على النحو التالى )البنك 

الدولى، 2016(:
املتوسط العاملي: %86

الدول منخفضة الدخل: %61
الشريحة الدنيا من الدول متوسطة الدخل %76

الدول متوسطة الدخل %86

مصر فى املرتبة الرابعة 
بني الدول العربية

كشفت تــقــاريــر حكومية أن مصر 
ــدول  ــة بــني الـ ــع ــراب حتــتــل املــرتــبــة ال
العربية فــى انــتــشــار األمــيــة بنسبة 
22.6%، خالل الفترة 2008-2016، بعد 

اليمن واملغرب والسودان.
وســجــل مــعــدل البطالة فــى الــدول 
الــعــربــيــة 27.1%، بينما وصـــل إلــى 
16% فى دول العالم، بحسب بيان من 
اإلحصاء مبناسبة اليوم العاملى ملحو 
األمية الــذى يحل فى يــوم 8 سبتمبر 
من كل عام، والذى أقرته اليونسكو فى 

عام 1965.

تعتبر اإلحصاءات العامة هى القاعدة املعرفية 
اخلـــام لــإحــاطــة بــاحلــقــائــق فــى كــل دولـــة فى 
مدى زمنى محدد.. ولذلك فإن إحصاء 2017 
ال يجب أن يتحول إلــى مجرد أرقـــام مخزونة 
فــى التقارير أو فــى أجــهــزة الكمبيوتر، وإمنــا 
يجب العمل على حتليل اإلحــصــاءات األخيرة 
ــة الــســالســل الــزمــنــيــة، وإجـــراء  بــدقــة ومــقــارن
مقارنات مــع اإلحــصــاءات املشابهة فــى الــدول 
املـــجـــاورة لــنــا وفـــى الــعــالــم مــن حــولــنــا.. وعلى 
ــرغــم ممــا يــثــار مــن شــكــوك بــشــأن منهجية  ال
اإلحصاءات فى مصر ومنها اإلحصاء األخير، 
فسيظل من الضرورى أن نقرأ نتائج اإلحصاء 
األخير بعناية، خصوصا عندما تكتمل جوانب 
الــصــورة.. وأظــن أن اإلحصاء األخير يجب أن 

يشغل صانعى الــقــرار السياسى فى مصر مبا 
يتجاوز مناسبة االحتفال بإعالنه والتى دقت 
ــور فى  ــ ــول.. فــفــى مــصــر جتـــرى األم ــطــب لــهــا ال
 مناسبات موسمية ثم تخمد وتنتهى إلى ال شيء

تقريبا.
وكشف اخلــبــراء أن اجلــهــاز املــركــزى للتعبئة 
العامة واإلحصاء ووزارات التخطيط والتعليم 
والتعليم الــعــالــى ومــراكــز الــبــحــوث مــنــوط بها 
مراجعة املصطلح اخلـــاص بظاهرة )األمــيــة( 
وإعادة النظر فيه على ضوء اتساع نطاق مجتمع 
املعرفة سواء فى مصر أو فى العالم، وعلى ضوء 
طموح مصر ألن تصبح إحدى الــدول الصاعدة 
ــقــدرات التنافسية للدول  فــى عــالــم حتكمة ال

واملجتمعات.

نسبة األمية 
فى إسرائيل 

2.2% فقط.. 
وقبرص  أقل 

من 9.%

خالد عبدالرحمن
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ستحتضن مدينة إسطنبول التركية 
مــؤتــمــراً اقــتــصــاديــاً مشتركاً )تركياً- 
مــصــريــاً(، فــى الـــســـادس والــعــشــريــن 
مــن نوفمبر الــجــارى وحــتــى األول من 
ديسمبر لــلــعــام 2017، تــحــت عــنــوان 
»هيا نصنع مــعــاً« بتنظيم مــن جمعية 
بيان، وسينعقد المؤتمر بالتعاون مع 
كل من الغرفة التجارية بمدينة قونيا 
التركية، ومجلس العالقات االقتصادية 
ــاك(، ووكــالــة  ــ الــخــارجــيــة الــتــركــيــة )ديـ
الــتــعــاون والتنسيق الــتــركــيــة )تــيــكــا(، 
ــال المصريين  ــال األعــم وجمعية رجـ

بالقاهرة )غير حكومية(.
ــمــر »هـــيـــا نــصــنــع مــعــا«  ــؤت ويـــعـــد م
المؤتمر االقتصادى المشترك األول 
الذى يعقد فى تركيا، فيما كان المؤتمر 
ــر عــام  ــقــاهــرة أواخــ ــى ال الــمــشــتــرك ف
2016، بــالــتــعــاون مــع االتـــحـــاد الــعــام 
للغرف الــتــجــاريــة.. ويــهــدف المؤتمر 
ــعــاون بــكــل الــمــجــاالت  ــت ــاء ال ــى إحــي إلـ
االقتصادية المتاحة، بما يعود بالنفع 
على اقتصاد البلدين، وذلك من خالل 
ــرص صــنــاعــيــة واســتــثــمــاريــة  ــ ــق ف خــل
جـــديـــدة بــيــن الــجــانــبــيــن فـــى مختلف 
الــمــجــاالت االستثمارية، واستعراض 
فــرص التعاون االقتصادى المشترك 
بين الجانبين، وبحث امكانية اقامة 
ــشــراكــات االســتــثــمــاريــة المتنوعة،  ال
وتبادل الصفقات التجارية استيراداً 
وتصديراً فيما بين البلدين، وبحث كل 
الملفات االقتصادية التى من شأنها 
تقوية العالقات وإعادتها لسابق عهدها 

من الرسوخ والمتانة.
وسيتم على هامش المؤتمر القيام 
بــزيــارات ميدانية لعدد مــن المصانع 
والمناطق الصناعية بمدينتى كونيا 
واسطنبول، باإلضافة إلى اجتماعات 
ثنائية فيما بين المستثمرين المصريين 

واألتراك.
وسيشهد المؤتمر حضور كبير من 
الجانب المصرى من مستثمرين وصناع 
من مختلف المجاالت، منها الصناعات 
الكيماوية، والهندسية، ومــواد البناء، 
والمالبس الجاهزة، وصناعة الجلود، 
بــاإلضــافــة إلـــى عـــدد مــن المسئولين 

وكبار رجال الدولة.
وكشف رئيس جمعية رجال األعمال 
ــراك -المصريين عــن التخطيط  ــ األت
ــة مــؤتــمــر مــقــابــل بــمــصــر خــالل  ــام إلق
النصف األول من العام 2018 المقبل، 
ليكون ثالث مؤتمر يجمع بين الجانبين، 
ويـــذكـــر أن جــمــعــيــة رجــــال األعــمــال 
األتـــــراك الــمــصــريــيــن »تـــومـــيـــاد« هى 
جمعية أهلية أنشئت عــام 2003 ولها 
فــرعــان بالقاهرة واســطــنــبــول، وتضم 
فى عضويتها 725 مستثمراً مصرياً 
ــدعــم االســتــثــمــار  وتـــركـــيـــاً، وتـــهـــدف ل
المشترك وزيادة حجم التبادل التجارى 

بين البلدين.

تفاصيل المؤتمر االقتصادى 
المصرى -التركى المرتقب؟

1- حجم التبادل التجارى بين البلدين:
بلغ حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا نحو 
4,176 مليار دوالر خالل العام 2016الماضى، مقابل 
4,341 مليار دوالر فى 2015، كما ارتفعت الصادرات 
المصرية إلــى السوق التركية خــالل النصف األول 
مــن الــعــام 2017 الــجــارى بنسبة 44% لتصل إلى 
903 مليون دوالر، مقابل 628 مليون دوالر خالل 
الفترة ذاتها من عام 2016، ويميل الميزان التجارى 
لصالح تركيا بنسبة 60%، وتشمل الصادرات التركية 
لمصر سلعاً كثيرة مثل حديد التسليح، واإلسمنت، 
والكيماويات، والمنسوجات، والــســيــارات، والسلع 
الكهربائية، بينما تشمل الــواردات التركية من مصر 

سلعاً مثل السماد، والرمال، والكيماويات، والمالبس 
الجاهزة، والملح، والبولى إثلين.

2- حجم االستثمارات المشتركة:
ارتفع عدد الشركات التركية فى مصر بشكل كبير، 
خــالل الــــ15 عــاًمــا الماضية، فبلغت االستثمارات 
التركية فــى مصر نحو 5 مليار دوالر خــالل العام 
2016، أسهمت فى توفير نحو 60 ألف فرصة عمل 
للمصريين. فيما بلغت حجم االستثمارات التركية 
الجديدة التى دخلت السوق المصرية، منذ 30 يونيو 

2013 حتى مارس 2017، نحو 275 مليون دوالر.
 وهناك 75 ألف عامل مصرى يعملون فى 200 
مشروع تركى داخل السوق المصرية، فى قطاعات 

الــمــالبــس والمنسوجات والــصــنــاعــات الغذائية 
والكيميائية والهندسية والتعدين والسياحة.

3- حجم التدفق السياحى بين البلدين:
فيما يتعلق بحجم التدفق السياحى للمصريين 
إلــى تركيا، ســواء مــن حيث عــدد السائحين، أو 
من حيث نسبتهم من إجمالى التدفق السياحى 
السنوى لتركيا، فبلغ عدد السائحين المصريين 
إلــى تركيا نحو 112 ألــف سائح فى عــام 2012، 
ثم تراجع ليصل نحو 100 ألف سائح خالل العام 
2015، بينما يعد العام 2011 هو األقل من حيث 
تدفق السياحة المصرية لتركيا، بواقع 79,6 ألف 

سائح.

تحاول تركيا تحسين عالقاتها الدبلوماسية التى 
تدهورت مع عدد من البلدان المهمة مثل روسيا 
وإيران ومصرو إسرائيل، وبينما أعادت العالقات 
ــران فمن  إلى سابق عهدها مع كل من روسيا وإي
الممكن تحسينها أيضاً مع الجانب المصرى، حيث 
تحاول تركيا فى الفترة الماضية التعامل بشكل 
براجماتى مع ملفات البلدان التى لديها عالقات 
متوترة معها، بشكل يحقق الحد األدنى من تطبيق 
العالقات، ولــو على المستوى االقتصادى الذى 
يمكن أن ينمو بشكل تدريجى ليصبح على مستوى 
وزارى يسمح بالتباحث حول القضايا العالقة بين 
الدولتين من أجل الوصول إلى عالقات طبيعية.. 
كما أنــه ليس من الــضــرورى أن تتحسن عالقات 
البلدين فــى جميع الــمــحــاور وبــالــدرجــة نفسها، 
بمعنى أن يعتمد هناك فصل بين اآلثار السياسية 
واآلثــار االقتصادية التى قد تضر بالبلدين، وقد 
يؤدى التقارب االقتصادى فى النهاية إلى تقارب 
سياسى.. وبحسب تصريح رئيس الوزراء بن على 
يلدريم مؤخًرا بأنه ال مانع من تطوير العالقات 
االقتصادية بين تركيا ومصر، وأنه باإلمكان تبادل 
ــال األعــمــال فى  الــزيــارات بين المسئولين ورجـ

البلدين.
أمــا مــن الجانب المصرى فقد صــرح أحمد 
الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية فى مصر، 
بأن مصر كانت وستظل بوابة تركيا إلفريقيا، 
وبالمقابل تركيا هى بوابة مصر لشرق أوروبــا 

وآسيا الوسطى.
الجدير بالذكر أنه تم ضخ استثمارات تركية 

خــالل النصف األول مــن الــعــام الــجــارى تقدر 
بـ100 مليون دوالر فى مجال صناعة الزجاج من 
خالل شركة »باشا بختشة« أكبر شركة لصناعة 
الــزجــاج فــى تركيا، وثــالــث أكبر شركة منتجة 
للزجاج على مستوى العالم، والثانية على مستوى 
ــة، ويــوفــر مشروعها الجديد  ــيـ ــقــارة األوروبـ ال
بمصر نــحــو 1200 فــرصــة عــمــل، فــضــالً عن 
استهدافه فتح المزيد من األســواق التصديرية 

أمام منتجات الزجاج المصرية.
ــة أن الــشــركــات  ــاصـ وكــشــفــت تـــقـــاريـــر خـ
التركية لديها اهتمام شديد باالستثمار فى 
مــشــروعــات البنية التحتية فــى قناة السويس 
وسيناء، وتجدر اإلشــارة هنا إلــى أن الشركات 
التركية كانت مستعدة لضخ 5 مليارات دوالر 
لالستثمار فى تلك المناطق، لكن تم تأجيلها 
بسبب االضــطــرابــات السياسية بين البلدين 
ــادة فتح تلك الملفات مــرة أخــرى،  وسيتم إعـ
كما تعتزم الــشــركــات التركية إنــشــاء مصانع 
لألجهزة الكهربائية، وأخـــرى إلنــتــاج الحديد 
فــى مصر بالشراكة مــع المصانع المصرية، 
خــاصــة أن الــشــركــات التركية إلنــتــاج الحديد 
لديها تكنولوجيا متطورة ال تستطيع الشركات 
المصرية منافستها، مع األخذ فى االعتبار أن 
حظر استيراد الحديد التركى سيشعل أسعار 

الحديد بالسوق المحلية.
كما سمحت الحكومة المصرية لــعــدد من 
الجمعيات لرجال أعمال أتراك بالعمل فى مصر 
مجدداً، فى ظل األزمــة االقتصادية التى تعانى 

منها والرغبة فى ضح استثمارات أجنبية فى 
مصر خــالل الفترة المقبلة، والسماح لبعض 
الجمعيات والــمــكــاتــب الــتــى تعمل فــى مجال 
التنمية المجتمعية بالعمل فــى مصر مجدداً 
بدون أى مضايقات أمنية، وتنفيذ مشروعات فى 

إطار المجتمع المدنى وتطوير اإلنسان.
ــراً وعــلــى الصعيد السياسي، فعلى  ¿ وأخــي
الــرغــم مــن أن التطبيع الــســيــاســى لــم يحسم 
بعد، فــإن البناء على االنفتاح االقتصادى قد 
يحقق بعض التقدم.. وكما عبر وزير الخارجية 
المصرى عن انفتاح القاهرة دومــاً على إتمام 
عالقات سياسية مع أنقرة، فإن هناك مؤشرات 
لدى الجانب التركى توحى بأّنه مستعد كذلك 
لمثل هذا األمر، على أال يكون رئيس الجمهورية 
التركية جزًءا من أى تطبيع مرتقب، إال إذا تمت 

مصالحة شاملة فى مصر.
¿ هناك حسابات سياسية مصرية أيضاً ترى 
أن هناك حاجة لمنع تركيا مــن الــذهــاب كلياً 
باتجاه ايـــران، ألن من شــأن اتفاق البلدين أن 
يؤدى إلى عزل ما تبقى من الالعبين اإلقليميين 
العرب، ال سيما بعد األزمــة الخليجية األخيرة 
الــتــى كــانــت سبباً فــى اتــجــاه تركيا وعـــدد من 

الالعبين اآلخرين باتجاه إيران.
¿ فى المقابل، هناك حاجة تركية لالطالع 
عن كثب عما يجرى على الساحة الفلسطينية، 
ال سيما بعد المصالحة األخيرة، ومن الصعب 
تحقيق مثل هــذا األمـــر مــن دون الــتــواصــل مع 

مصر خالل المرحلة المقبلة.

رغم الخالفات السياسية

باألرقام:حجم االستثمارات المصرية التركية فى عهد السيسى

يخطئ من يتصور أن الخالفات الحالية بين مصر 
وتركيا على المستوى السياسى بسبب دعــم تركيا 
لجماعة اإلخوان اإلرهابية وإيوائها لعدد من قيادات 
الجماعة إلــى جانب تبنى سياسات عدائية للنظام 
المصرى منذ قيام ثورة الثالثين من يونيو 2013، كان 
لها تأثير كبير على التعاون االقتصادى واالستثمارى 

الرسمى بين البلدين.
فرغم أنه منذ ثورة يونيو 2013، تأزمت العالقات 
السياسية، وظهر أثرها على الجانب االقتصادى 
حيث لــم تجدد مصر اتفاقية الـــرورو التى انتهت 
بنهاية شهر أبريل 2015، كنوع من المكايدة السياسية 
بعيداً عن المنافع والتكاليف االقتصادية، على الرغم 
أن تلك االتفاقية كانت فرصة لمصر لفتح أســواق 
تصديرية للبضائع المصرية فى روسيا وبيالروسيا 
وأوكــرانــيــا وجــورجــيــا، رغــم ضآلة أهميتها لتركيا، 
حيث كــانــت 2% مــن الـــصـــادرات التركية تمر عبر 
الخط إلــى الشرق األوســط وشبه الجزيرة العربية 
وشمال أفريقيا، وال حاجة لخط بديل فى ظل وجود 

قناة السويس بعد عدم تجديد االتفاقية من جانب 
مصر، فضالً عن إمكانية وصــول البضائع التركية 
ــى الخليج الــعــربــى بسهولة عــن طــريــق إيـــران أو  إل
العراق.. إال أنه على المستوى االستثمارى بين رجال 
األعمال لم يحدث تأثير كبير رغم وجود الخالفات 

والصراعات السياسيسة.
وما يؤكد صحة هذا الكالم إعــالن جمعية رجال 
األعمال األتــراك المصريين »تومياد« برئاسة أتيال 
أطاسيفين عن إطــالق أول مؤتمر اقتصادى تركى 
مــصــرى لها بتركيا تحت شــعــار »هــيــا نصنع معا«، 
خــالل الفترة مــن الــســادس والعشرين مــن نوفمبر 
الجارى حتى األول من ديسمبر لعام 2017، بهدف 
إحياء التعاون بكل المجاالت االقتصادية المتاحة، 
بما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين، من خالل خلق 
فــرص صناعية واستثمارية جــديــدة بين الجانبين 
فــى مختلف الــمــجــاالت االســتــثــمــاريــة، وبــحــث كل 
الملفات االقتصادية التى من شأنها تقوية العالقات 
الــمــصــريــة- التركية وإعــادتــهــا لسابق عهدها من 

الــرســوخ والمتانة، بعد الفتور الــذى أصابها على 
ضوء الخالفات السياسية بين البلدين منذ 30 يونيو 

.2013
فهل يعد ذلك التقارب االقتصادى معبراً لتجاوز 
الخالفات السياسية بين البلدين؟ وهــل أثــرت تلك 
الخالفات السياسية سلباً على العالقات االقتصادية 

بين الجانبين؟
هذه الحقائق والتساؤالت رصدتها دراســة مهمة 
للغاية صــدرت مــؤخــراً بعنوان »الــتــقــارب المصرى 
التركي.. هل يعد بداية لمرحلة جديدة من التعاون 
االقتصادي؟ قراءة فى الواقع  واستشراف للمستقبل 
» والــتــى أعدتها هــدى سعيد الباحثة االقتصادية 
الــمــتــخــصــصــة فـــى الـــشـــأن الــخــلــيــجــى بــالــمــركــز 

الدبلوماسى للدراسات االستراتيجية.

تطور العالقات االقتصادية

سيناريوهات مستقبل العالقات االقتصادية

قائمة مكاسب إعادة العالقات بين البلدين

بدأت تركيا مطلع القرن الحالى بالتوجه نحو المشرق العربى بدالً من التوجه 
السابق نحو أوروبــا، ومع هذا التوجه كانت مصر قبلتها فى العديد من الملفات، 
بـــدأت بالملف االقــتــصــادى– خــاصــةً أن مصر ورقـــة رابــحــة لتركيا فــى البحر 
المتوسط، وتعززت العالقات االقتصادية التركية المصرية من خــالل اتفاقية 
التجارة الحرة عام 1976، وإلغاء الضرائب بين الطرفين عام 1993، واتفاقية 
التعاون االقتصادى والتقنى عام 1994، وتجديد اتفاقية التجارة الحرة عام 1996 
التى تمت بمقتضاها إلغاء تأشيرات الدخول بين مصر وتركيا باإلضافة إلى 
السماح بفتح فروع للبنوك التركية فى مصر وكذلك فتح فروع للبنوك المصرية 
فى تركيا فضالً عن زيادة عدد الرحالت الجوية بين البلدين، ثم عن عقد اتفاقية 

الخط المالحى »الرورو« بين البلدين فى أبريل 2012 لمدة 3 أعوام.
ولم يقتصر األمــر على ذلك فقد تم التوقيع على بروتوكول إنشاء أول مدينة 
صناعية تركية مصرية بمدينة السادس من أكتوبر بمساحة تقدر بـ2 مليون متر 
مربع إلنشاء 140 مصنًعا توفر أكثر من 20 ألف فرصة عمل للمصريين، وكذلك 
تأسيس شركة مشتركة لتوصيل الغاز المصرى إلى تركيا من خالل الخط العربى 
األردنــى السورى، ووضع منظومة لتأهيل البنية األساسية لخطوط النقل البرى 
والجوى والبحري، وتكوين منظومة تعاون متكاملة تتمثل بنقل معامل التكنولوجيا 
التركية المتطورة إلى مصر، وتدريب الكوادر الفنية المصرية على األجهزة واآلالت 
المتطورة، فضالً عن قرض بمبلغ مليار دوالر لدعم االحتياطى من النقد األجنبى 
بالبنك المركزى المصرى فى عهد الرئيس السابق محمد مرسى، وتم التوقيع على 
ما يقرب من 50 اتفاقية جديدة لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى جميع 
المجاالت، ليصل عدد اتفاقيات التعاون المشترك باالتفاقيات الجديدة التى دخلت 

بالفعل حيز التنفيذ، إلى 100 اتفاقية.
باإلضافة إلى ذلك، فقد زار الرئيس التركى مصر 3 مرات، وكان هناك كذلك 
زيارتين رئاسيتين من مصر إلــى تركيا خــالل الفترة بين 2009 و2012، عالوة 
على ذلك، فبعد انقطاع 15 عاماً، زار رئيس الــوزراء التركى -حينها- رجب طيب 

أردوغان مصر مرتين األولى فى 2011 والثانية فى 2012.

يتمثل السيناريو األول فى تصعيد الوضع الراهن، ويعتمد هذا السيناريو على أن تتجه 
كل من مصر وتركيا نحو مسار تراجع عالقتهما االقتصادية وتأثرها سلباً بالخالفات 
السياسية بينهما، وينتج عن ذلك السيناريو خفض معدالت التجارة واالستثمارات التركية 

فى مصر، بل وتصفيتها على األجل المتوسط.
وفى هذه الحالة ستكون مصر أمام استبدال تجارتها مع تركيا بالتوجه نحو دول أخرى، 
خاصة أن السلع التركية التى تستوردها مصر يمكن بسهولة استيرادها من دول أخرى.. 
وتبقى وفق آليات هذا السيناريو هناك معضلة االستثمارات التركية فى مصر، خاصة أن 
التصرف بشأن 75 ألف عامل ليست بالعملية السهلة فى ظل ظروف مصر االقتصادية 

الحالية.
وقد يكون المخرج خليجياً بإحالل استثمارات خليجية محل االستثمارات التركية من 
أجل الحفاظ على وظائف العمالة المصرية، ولكن التصرف فى هذا المجال لن يكون وليد 
األجل القصير، فهذه الشركات عادة تكون لها تشابكاتها فى الداخل والخارج، وينطوى 

الخروج فى األجل القصير على خسائر كبيرة للطرفين.
وبالتالى فإن هذا السيناريو مستبعد فى ضوء المصالح المتبادلة وما يترتب عليه من 

خسائر كبيرة للطرفين.
ويتمثل السيناريو الثانى فى عدم المساس بالعالقات االقتصادية بين البلدين وتطورها 
مستقبالً، فهناك من يرى أنه ال مانع من عودة العالقات المصرية – التركية، لكن ليس من 
البوابة السياسية وإنما من البوابة االقتصادية على اعتبار أن هذا الخيار مفيد للشعب 
المصرى ويبقى على حد أدنى من العالقات بين البلدين من دون االضطرار إلى االنفتاح 
السياسى الكلى على السلطة المصرية، حيث  إن ما تمر به العالقات السياسية لن يستمر 
على المدى الطويل، وهى وجهة النظر التى تبناها مسؤولون فى جمعية رجال األعمال 
المصريين األتراك، خاصةً وأن العام 2016 شهد تحسناً فى أداء العالقات االقتصادية 
بين البلدين سواء على مستوى حجم التجارة أو االستثمارات البينية، ومن ثم من الممكن 
أن يصبح تحسن العالقات االقتصادية معبراً نحو تحسن العالقات السياسية بين البلدين، 
حتى وإن استمرت الخالفات السياسية فلن تتأثر العالقات االقتصادية بينهما وسيسعى 

كل طرف نحو تذليل كل العقبات التى تواجه تحسن تلك العالقات.
وذلك هو السيناريو المرجح، خاصةً أن عودة العالقات التركية المصرية قد يتيح لتركيا 
سوق تسويقية واعدة فى مصر من حيث عدد السكان واالستهالك. ويسهم فى التخفيف 
من العقوبات الروسية كأحد البدائل فى ذلك، مع تفعيل اتفاقية التجارة الحرة، والتفكير 
فى عودة الرورو، كما أنه يتيح لمصر تعزيز صادراتها خاصة من المواد الخام خاصة أن 

تركيا تمثل أكبر مستورد أوروبى من مصر.
ومن ناحية أخرى , فمن المتوقع زيادة حجم االستثمارات التركية فى مصر خالل عام 
2018 بنحو مليار دوالر، أى ما تقدر بنسبة 50% من اجمالى االستثمارات التركية العاملة 
بمصر، وذلك من خالل توسعات بالشركات التركية القائمة محلياً، باإلضافة إلى إنشاء 
عــدد من المشروعات الجديدة فى مختلف المجاالت أهمها النسيجية ومــواد البناء. 
وتستهدف تركيا زيادتها إلى 10 مليار دوالر بحلول عام 2022، من خالل تكوين تحالفات 
استراتيجية بين الشركات المصرية التركية، ثم زيادتها إلى 15 مليار دوالر فى الخمسة 
أعوام الالحقة، وبحسب تصريحات وزير االقتصاد التركى أن السلطات التركية تأمل أن 

يرتفع حجم التبادل التجارى بين البلدين من 5 مليار دوالر إلى 10 مليارات دوالر. 

هل تأثرت العالقات 
االقتصادية بالخالفات 

السياسية؟

سحر الشربينى
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عالم
البيزنس

أدى إلى تعثر 
المشروعات 

اإلنتاجية 
بما انعكس 

سلًبا على 
معدل النمو 

الصناعى

فى الذكرى السنوية 
األولى له: احلكومة 

»عومت« اجلنيه 
وأغرقت املواطنني تفاصيل الصفقة السرية بين شريف إسماعيل والمؤسسات »سيئة السمعة«

حلت على مصر خالل شهر نوفمبر الجارى، الذكرى السنوية 
األولى لقرار تحرير سعر صرف الدوالر، الذى أصدره محافظ 

البنك المركزى طارق حسن عامر، مساء ليلة الخميس 3 نوفمبر 
2016، واصًفا قراره بأنه أشبه بقرار عبور قناة السويس الذى حقق 

االنتصارات المجيدة يوم السادس من أكتوبر 1973، بينما رآه 
المواطن الذى وقع فريسة لغول الغالء وكابوس نقص السلع وارتفاع 

األسعار، على خلفية هذ القرار، أن تعويم الجنيه يساوى غرق 
الشعب، فيما وصفه خبراء المعارضة بأنه نكسة اقتصادية قادها 

ابن شقيق المشير عبدالحكيم عامر، صاحب نكسة 5 يونيو 1967.
وفى هذا اإلطار  يرى المدافعون عن القرار أنه جاء بعد أن اشتدت 
وطأة السوق السوداء وتسببت في خسارة الجنيه المصرى قيمته، 

ليمثل تحواًل فارًقا في تاريخ نظام النقد المعمول به لدى البنك 
المركزي المصرى، حيث جاء القرار في وقٍت تعثر فيه االقتصاد 

المصرى وتراجعت المصادر األساسية للدخل من النقد األجنبى.

وعلى جانب آخر  يؤكد المعارضون أن تحرير سعر الصرف كان 
شرًطا ومحور اهتمام بعثة صندوق النقد الدولى، ُقبيل اتمام 

اتفاق بين حكومة المهندس شريف إسماعيل ومؤسستى التمويل، 
صندوق النقد والبنك الدوليين،  وهذا االتفاق يقضى بخطة 

جديدة لما أسموه اإلصالح االقتصادى، الذى ينطوى على آليات 
سريعة وقوية لتحرير األسواق، وما ينطوى عليه هذا التحرير من 
رفع الدعم  وترك السوق لفكرة العرض والطلب، كما يسعى برنامج 

اإلصالح االقتصادى - من وجهة نظر المعارضين له وغالبيتهم 
من اليساريين-، يسعى إلى تقليص نسبة العمالة وتقليل أعداد 

الموظفين وتخفيض أجورهم بدعوى أنها تلتهم نسبة ضخمة من 
الناتج القومى، وعلى الرغم من حقيقة ابتالع األجور ألكثر من 

ثلث هذا الناتج، ولكن ال يمكن إغفال البعد االجتماعى واإلنسانى، 
إذا تم تشريد ماليين المواطنين، يعولون عشرات الماليين من 

أبناء األسر المصرية، حال التزام الحكومة بتعليمات صندوق 

النقد والبنك الدوليين، وهما مؤسسات باتت سيئة السمعة لدى 
المصريين، ويقول عنها الخبراء أنها لم تدخل دولة إال خربتها 

وزادت فقراءها فقًرا.
وبين »المطبالتى والمقلالتى«، على طريقة إعالن الفنان أحمد 
فهمى، مازالت هناك أصوات معتدلة تتفق مع واقعية أن التحرير 

التدريجى كان ضرورًيا،  وال تنكر أنه أحدث تحسن فى وضع المالية 
العامة، ولكن أصحاب مثل هذه اآلراء العقالنية  يشددون دائًما على 

أن هناك الكثير يجب تقديمه لزيادة النمو االقتصادى ومعدالت 
التشغيل، لكى يشعر المواطن العادى ورجل الشارع باألرقام 

اإليجابية والمؤشرات المطمئنة التى تتحدث عنها البيانات 
الرسمية الصادرة من المنظمات االقتصادية المحلية والدولية.

 إميان بدر

المؤيدون: حقق استقرارًاَ للمالية العامة 
ورفع  وتيرة االستثمار األجنبى المباشر

المعارضون: ارتفاع حاد فى معدل التضخم وصعود 
جنونى فى أسعار المحروقات والمياه والكهرباء 

ماذا فعل تحرير الدوالر بالمواطن 
الغلبان والموظف »الكحيان« ؟!!

وصفة سحرية لتحقيق التنمية 
و«تظبيط« أحوال أبو العيال

وبعيًدا عن األرقــام البراقة التى ترددها قيادات الحكومة والقطاع المصرفى، ولكى 
يشعر المواطن البسيط »أبــو العيال«، بما يتردد عن تحسن معدالت النمو واستقرار 
األوضــاع المالية، أكد الخبير االقتصادى حسانى شحات فى سياق دراسته أن اإلدارة 
االقتصادية فى األجل القصير والمتوسط تحتاج إلى االعتماد على فتح أسواق خارجية 
جديدة للصادرات المصرية، خاصة الخضر والفاكهة، عالوة على اتباع خطة محكمة 
قوامها استقطاب »السياحة الغنية« خاصة السائحين القادمين من غرب أوروبا؛ لتعزيز 

اإليـــرادات السياحية لتصل إلــى المستويات القياسية التي 
وصلت لها قبل عام 2010.

وفي ذات السياق شدد الباحث على أهمية خلق أوعية 
ادخارية أكثر جاذبية ألمــوال العاملين بالخارج إليداعها 
بــالــبــنــوك الــمــصــريــة بـــدال مــن اإليــــداع فــى دول العمل، 

وبالتوازى مع ذلك يجب خفض معدالت سعر الفائدة 
المرتفعة على اإلقراض، لتنشيط الطلب المحلى 

على القروض ومن ثم االستثمار المحلى الذى 
من الممكن أن يكون قاطرة للنمو فى ظل 
تزايد الفرص بالسوق المحلية، خاًصة أن 
لدينا فى مصر سوق استهالكية قوامه أكثر 

من 100 مليون نسمة.
ــات  ــشــرك ــًرا يــبــقــى تــشــجــيــع ال ــ ــي ــ وأخ
الصغيرة والمتوسطة وتشجيع المبادرات 

ــمــشــروعــات متناهية  ــم ال الــفــرديــة، ودعــ
الصغر.

استخلص »شحات« من تحليل األرقــام التى 
عرضتها دراسته، أن قرار تحرير سعر الصرف 
كــان لــه بالغ األثــر على الطبقتين المتوسطة 
والفقيرة، لما أحدثه من ارتفاعات كبرى فى 

معدالت التضخم واألسعار.
وألن لــديــنــا مــاليــيــن من 
ــســطــاء  ــب الــمــوظــفــيــن ال
مــحــدودى الــدخــل ليسوا 
أفــضــل حـــااًل مــن طوابير 
ــيــن مــعــدومــى  الــعــاطــل
ــل، أوضــحــت  ــدخــ ــ ال
ــة الــبــحــثــيــة  ــ ــورق ــ ال
ــرغــم  ــى ال ــه عــل ــ أن
ــاض  ــفـ ــخـ مـــــن انـ
مـــعـــدل الــبــطــالــة 
لقرابة 12% ومع 
ــك يــظــل مــعــداًل  ذلـ
ــا، نـــاهـــيـــك عــن  ــًعـ ــفـ ــرتـ مـ
البطالة المقنعة بالجهاز 
ــة إلـــى  بند  اإلدارى، الفــًت
ــــذى يــقــدر بنحو  األجــــور ال

240 مليار جنيه فى الموازنة الجارية بما يمثل 
أكثر من 20% من إجمالى المصروفات بالموازنة.

وكشفت الدراسة أن ملف العمل مــازال يكتنفه 
الكثير من الغموض، إذ يتجه برنامج اإلصــالح 
االقتصادى إلــى تقليص عــدد العاملين بالجهاز 
اإلدارى، عالوة على سياسة األجور التى ال تضمن 
حد الكفاف للعديد من العاملين بالقطاع العام 

والخاص معا.
ــور والــبــطــالــة الحقيقية  ولــحــل معضلة األجــ
والــمــقــنــعــة، اقــتــرحــت الـــدراســـة فــكــرة استلهام 
تجربة مستحدثة تتوافق مــع طبيعة االقتصاد 
المصرى أو حتى التطلع للتجارب الدولية فيما 
يتعلق باتباع استراتيجية طويلة المدى لتحسين 
وضع مستويات التشغيل وسياسات سوق العمل، 
مــن خــالل اتــبــاع سياسة مالية توسعية تهدف 
لزيادة النمو االقتصادى من خالل تخفيض تكلفة 
األموال المقترضة ومن ثم زيادة معدالت التشغيل 
وخفض مستويات البطالة، على عكس السياسة 
االنكماشية التى يعمل بها القطاع المصرفى 
حالًيا والهادفة فقط إلى امتصاص السيولة من 

السوق.

الدين الخارجى حقق أعلى معدالته ووصل إلى ما يزيد على 79 مليار دوالر التدفقات النقدية تزيد من فرص التشغيل واإلنتاج الحقيقى
كل دوالر احتياطى لدى البنك المركزى يقابله أكثر من دوالرين عبئا على كاهل الشعباالحتياطى النقدى يعود لما قبل 2011 مقابل تقلص العجز التجارى

وفًقا لفكرة المطبالتى والمقلالتى، نشرت مؤخًرا 
دراسة بعنوان »بعد عام من التعويم.. ما الذي طرأ على 
االقتصاد المصرى؟«، أعدها حسانى شحات  الباحث 
فى الشئون االقتصادية، استعرض فيها اآلراء المؤيدة 
ــصــرف، فــى مــقــابــل مــن يكشفون عن  لتحرير ســعــر ال

سلبيات القرار ويضعون مالحظاتهم عليه.
وأوضحت الدراسة  أن المالية العامة بالفعل شهدت 
استقرارًا نسبًيا بعد تحرير سعر الــدوالر مقابل الجنيه 
ــصــرف األجــنــبــى فــى 3  الــمــصــرى رســمــًيــا فــى ســـوق ال
نوفمبر الــمــاضــى، كما زادت الــتــدفــقــات النقدية إلى 
السوق المصرية، بشقيها االستثمارى؛ غير المباشر 
أى فى البورصة المصرية وســنــدات الدين الحكومى، 
واألجنبى المباشر، وهى المطلوبة حقيقةً ألنها تزيد من 
فرص التشغيل واإلنتاج الحقيقى، فعلى عكس األمــوال 
األجنبية غير المباشرة، تذهب االستثمارات األجنبية 
المباشرة إلى المشروعات اإلنتاجية، فى حين ساهمت 
االكتشافات فى قطاع البترول والغاز الطبيعى فى ارتفاع 
وتيرة االستثمار األجنبى المباشر خــالل العام المالى 
2017/2016 المنتهى في 30 يونيو 2017 بنحو %14.5 

عن العام المالي السابق، ووصل لنحو  8.5 مليار دوالر.
وفــى ســيــاق متصل نجح تعويم الجنيه فــى تحقيق 
األهداف قصيرة األجل للبنك المركزى المتمثلة فى حل 
أزمة نقص العملة األجنبية، والقضاء على السوق السوداء 

للصرف األجنبى، حيث نجح البنك المركزى فى تحويل 
تداول العمالت األجنبية في السوق السوداء إلى البنوك، 
وفى ذات السياق بلغت تحويالت العاملين بالخارج نحو 
17.5 مليار دوالر حتى سبتمبر الماضى، عــالوة على 
تزايد االستثمار األجنبى فى أدوات الدين، الذى قارب 

سقف 18 مليار دوالر منذ قرار التعويم.
وتطرقت الدراسة بمزيد من التفصيل إلى انعكاسات 
تلك األوضــاع على أرقــام االحتياطى النقدى األجنبى، 
الذى واصل االرتفاع، وسجل ما يزيد على 36 مليار دوالر 

فى سبتمبر الماضى، وفقا للبنك المركزي المصرى.
وإن كانت قد حــذرت فيما بين سطورها من أنه رغم 
هــذا االرتــفــاع الــذى لم يصل إليه االحتياطى منذ أكثر 
من 6 سنوات، أى منذ ما قبل ثــورة يناير 2011، إال أن 
كــل دوالر احتياطى لــدى البنك الــمــركــزى يقابله أكثر 
من دوالريـــن ديــن خــارجــى، فقد وصــل الدين الخارجى 
إلى ما يزيد على 79 مليار دوالر بنهاية السنة المالية 

.2017/2016
وفــيــمــا يتعلق بتحسن مــيــزان الــمــدفــوعــات، ربطت 
الدراسة بين معدالته وبين عدة عوامل من بينها تزايد 
تدفق األصــول المالية متمثلة فى استثمارات األجانب، 
وتقلص العجز التجارى، باإلضافة إلى القطاع السياحى 
الذى أصبح أكثر تنافسية وتزايدت إيراداته لنحو 5.3 

مليار دوالر فى التسعة شهور األولى من العام الجارى.

ينتقل الخبير االقتصادى حسانى شحات من 
إيجابيات قرار تحرير سعر الصرف إلى سلبياته، 
مشيًرا إلــى انعكاس التعويم على تزايد الديون، 
الــتــى تمثل أعــبــاء جــديــدة على ميزانية الــدولــة 
المثقلة، ويتم سداد أقساطها وفوائدها من قوت 
الشعب الفقير، حيث وصل الدين الخارجى إلى 
نحو 34% كنسبة من الناتج اإلجمالى فى العام 
المالى المنتهى فى 30 يونيو 2017 مقارنة بنحو 
17% فى العام المالى السابق بزيادة قدرها 23 
مليار دوالر، عالوة على ارتفاع الدين العام المحلى 
بنحو 700 مليار جنيه فى الفترة ذاتها، الفًتا إلى 
قــرار مصرفى آخــر يتعلق بارتفاع سعر الفائدة، 
الذى أعقب قرار تعويم سعر الصرف، شاماًل سعر 
الفائدة على اإليــداع واإلقــراض، بهدف امتصاص 
السيولة الــزائــدة بــاألســواق، لتحجم االرتفاعات 
التالية فى أسعار السلع، حيث ارتفع سعر الفائدة 
بواقع 700 نقطة أساس منذ قرار التعويم ليستقر 

عند نحو %20.
 وأوضــح الباحث أن هذا المعدل المرتفع أدى 

الرتــفــاع تكلفة األمـــوال وبهذا تعثرت العديد من 
المشروعات فى الحصول على قروض ميسرة بما 

انعكس على معدل النمو الصناعى.
وبما أن »مايسترو« القطاع المصرفى طــارق 
عامر يــرى أن ارتــفــاع مــعــدالت التضخم ال تقلل 
من إنجازاته، رد عليه »حسانى« باألرقام والوقائع 
ــاع الــحــاد فــى معدل  ــف ليكشف عــن خــطــورة االرت
الــتــضــخــم، خــاصــة أنـــه كـــان مــصــحــوبًــا بــعــدد من 
ــرارات لتحرير األســـعـــار، مــن بينها أســعــار  ــقـ الـ
الــمــحــروقــات وخــدمــات الــمــرافــق العامة مــن ماء 
وكهرباء، فضاًل عن زيادة ضريبة القيمة المضافة، 
وفًقا التفاق قائم بين الحكومة المصرية وصندوق 
النقد والبنك الدوليين القتراض 12 مليار دوالر 

خالل مدى زمنى مدته ثالث سنوات.
ــذى انــحــاز له  ولكن الــتــزاًمــا بمبدأ الحيادية ال
الباحث، استدرك موضًحا أن معدل التضخم بدء 
فى التراجع البطىء، بعد أن كسر حاجز %35، 
ليسجل  نحو 32.9% خالل سبتمبر مقابل %33.2 

فى أغسطس.

طارق عامر وصفه
 بقرار العبور وخبراء 
اعتبروه قائد النكسة  
االقتصادية على 
طريقة  عمه المشير  
عبدالحكيم

إسماعيل
عامر
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خير البشر كان 
رحيما بالضعفاء 

واألطفال 
والشيوخ والنبات 

واحليوان

ولد 
الهدى

رسالة النبى »حضارية« طالت عنان السماء

فى يوم ميالد الصادق األمني

نعم لقد فقد العالم آنذاك نظام الدولة، كما 
فقد َهْدى الدين، واستبدل بكل ذلك حالة من 
الفوضى والضياِع، وسيطرت القوة، واستباحة 
حــرمــات المستضعفين، والــســخــريــِة مــن كل 
لــت الــدعــواُت  عظيم وكبير ومــقــدس، وتــحــَوّ
الدينية فى تلك العصور إلى دعــوات قومية، 
ــة التفرقة،  ــَنّ ــعــرات عــرقــيــة، تــقــوم على ُس ون
يــن وشرائعه بين شعب الله  والتمييز فى الــِدّ

المختار، وبين باقى األمم واألجناس األخرى.
ــراض  ــوء بــكــل أمـ ــوب ــم ــذا الــوســط ال فــى هـ
ــ محمد  الــحــضــارة وأدوائـــهـــا وعللها، بُــعــثـ 
ـ، بدعوة إلهية، ورسالة  صلى الله عليه وسلمـ 
ت أرجــاء  حضارية طالت عنان السماء، وعَمّ
ــكــون، فــى زمــن قــيــاســى، ظــل معقد دهشٍة  ال
ى يومنا  اريخ حَتّ واستغراٍب من ِكبار ُعلََماء الَتّ
هذا، فقد استطاع هذا النبى الكريم أن ينقل 
العالم كله، فى فترة وجيزة، من حالة الموات 
والسكون والركود، إلى حالة الحياة والحركة 
والنهوض، ومــن حالة الفوضى واالضــطــراب 
إلى حالة النظام واالستقرار، ولم َينُقِل العاَلَم 
هـــذه الــنــقــلــةَ قــبــل محمد وال بــعــده أحـــد من 
ــا  األنبياء أو الرسل أو أصــحــاُب الــدعــوات أًيّ

كانت دعواتهم.
ونحن بدورنا َنفهُم ما يقوله ُعلََماء التاريخ، 
د الله  انطالًقا من النص القرآنى الــذى حــَدّ
ــ محمد صلى  فيه الهدف األسمى من رسالةـ 
ــ، وحصرها فى غاية واحدة،  الله عليه وسلمـ 
هى »الرحمةُ« بالكوِن كله، وانتشاُله من كل ما 
أوشــك أن يقع فيه ِمــن فوضى وظــالم وحيرة 
ه: »َوَما أَرَْسلَْناَك ِإاَلّ  وضالل، فقــال مخاطًبا َنبِيّ

رَْحَمةً ِلّلَْعاَلِميَن« }األنبياء: 107{.
والذين يفقهون أساليب القصر فى بالغة 
اللغة الــعــربــيــة، يعلمون مــن َنـــِصّ هــذه اآليــة 
ـ  ـ صلى الله عليه وسلمـ  الكريمة، أن رسالتهـ 
من ألفها إلى يائها تــدور على محور الرحمة 
باإلنسان واالرتــفــاق بالكون وصحبته والحنو 
ـ صلى الله عليه  عليه، وهذا ما أكده هو نفسهـ 
ـ وهــو ينادى الناس وبأسلوِب القصر  وسلمـ 
اُس ِإَنَّما أََنا  البالغى أيًضا ويقول: »َيا أَُيَّها الَنّ

رَْحَمةٌ ُمْهَداٌة«.
نبى الرحمة

ــان نعته الـــذى ُيــنــَعــت بــه مــن بين سائر  وكـ
األنبياء »أنه َنبّي الرحمة«، إذ بسطت رحمته 
رداءهــا على الكون كله، ولم ُيحَرم منها كائن 
حــّي أو غير حـــّي.. وهــذا مــا تــدل عليه كلمة 
»العاَلمين« فى اآليــة الكريمة، فإنها لم ترد 
ــل وردت بصيغة الجمع  بصيغة الــمــفــرد، ب
لتنطبق عــلــى الــعــوالــم كــلــهــا: عــالــم اإلنــســان 
والحيوان والنبات والجماد، ثم جاءت سيرته 
تأكيًدا لسعة هذه الرحمة النبوية وشمولها: 
ـــ صلى الــلــه عليه  ــا اإلنــســان فقد أعــلــنـ  فــأَمّ
ـ كرامته على الله، وتكريمه وتفضيله  وسلمـ 
على باقى المخلوقات، وصــدع فى الناس فى 
مجتمعات تــقــوم أنظمتها اإلجتماعية على 
السخرة والرق واإلستعباد بقوله تعالى: »َوَلَقْد 
ْمَنا بَِنى آَدَم َوَحَملَْناُهْم ِفى اْلــَبــرِّ َواْلَبْحرِ  َكَرّ
لَْناُهْم َعلَى َكِثيٍر  َباِت َوَفَضّ ِيّ َورََزْقَناُهْم ِمَن الَطّ

ْن َخلَْقَنا َتْفِضياًل }اإلسراء: 70{. ِمَمّ

ـ عن  ـ صلى الله عليه وسلمـ  ولم يثنهـ 
تلك الصفة أمر من األمــور أو عــداوة مع 
ـــ صلى الــلــه عليه وسلم  أحــد فقد كــانـ 
ــــ مــثــاالً وقـــدوة فــى صدقه وأمــانــتــه؛ فها 
ــُب مــن قريش  ــَقّ ــل ــان ُي هــو قــبــل بعثته كـ
بــالــصــادق األمــيــن؛ وكــانــوا يستودعون 
عنده حوائجهم، ويأتمنونه على أشيائهم 
وأسرارهم، فلما بعثه الله ورأى من قومه 
ــراض واألذى والـــذى وصل  الــصــد واإلعــ
إلــى الكراهية والــحــرب منهم؛ ظــَلّ هوــ 
ـ على ُحْسِن ُخلُقه،  صلى الله عليه وسلم ـ 
ــى قوم  ــات إل وُتــرجــم ذلــك فــى رِدّ األمــان
جعلوا أنفسهم أعــدى أعــدائــه، ولعل فى 
حــوار أبى سفيان قبل إسالمه مع هرقل 
دليالً على هذه األمانة؛ حيث قال هرقل 
ألبـــى ســفــيــان: »ســألــتــك مـــاذا يــأمــركــم؟ 
ــدق،  ــالة، والــِصّ فزعمت أَنّـــه يأمر بــالــَصّ
والعفاف، والوفاء بالعهد، وأداء األَماَنة، 
«، وفى موضع آخر  قال: وهذه صفة نبٍيّ
يقول هرقل: »وسألتك هل يغدر؟ فزعمت 

أن ال، وكذلك الُرّسل ال يغدرون«.
حــتــى إن أبـــا جــهــل- وهـــو ألـــد أعـــداء 
النبي- قــد شهد لــه بالصدق واألمــانــة، 
فقد ذكر القرطبى عن مقاتل أن أبا جهل 
طــاف بالبيت ذات ليلة ومعه الوليد ابن 
ـ صلى  المغيرة، فتحدثا فى شأن النبىـ 
ـ، فقال أبو جهل: والله  الله عليه وسلمـ 
إنى ألعلم إنه لصادق! فقال له: مه! وما 
دلك على ذلك؟! قال: يا أبا عبد شمس، 
كنا ُنسميه فــى صــبــاه الــصــادق األمــيــن، 
فلما تم عقله وكمل رشده، نسميه الكذاب 
الخائن!! والله إنــى ألعلم إنــه لصادق!، 
وعندما أمره الله بإنذار عشيرته األقربين 
صِعد على جبل الصفا، وقال: »أَرَأَْيتكُْم َلْو 
أَْخَبْرُتكُْم أََنّ َخْيالً ِباْلَواِدى ُترِيُد أَْن ُتِغيَر 
؟« َقاُلوا: َنَعْم، َما  ِقَيّ َعلَْيكُْم، أَُكْنُتْم ُمَصِدّ

بَْنا َعلَْيَك ِإالَّ ِصْدًقا«. َجَرّ
والــصــدق واألمــانــة من أعظم األخــالق 

كما أعلن حرمة االعتداء على اإلنسان وعلى 
دمــه وماله وعــرضــه، بل حــَرّم مجرد تخويفه 
وترويعه، حتى لو كان ذلك على طريق المزاح، 
ـ: »مْن  ـ صلى الله عليه وسلمـ  فقال رسول اللهـ 
أشارَ إلى أخيه بحديدٍة، فإَنّ المالئكــةَ تلعُنُه 
ــِه«، وقال  ى َيَدعــُه وإن كان أخــاه ألبيِه وأُِمّ حَتّ

أيًضا: »اَل َيِحُلّ ِلُمْسِلٍم أَْن ُيَرِوّعَ ُمْسِلًما«.
ــان عطوًفا رحيًما بأصحابه وبأعدائه  وك
ــه مع كل ضعيف،  ــواء، وكــان هذا دأْبَ على الــَسّ
قريب له أو بعيد، تقول سيرته الشريفة إَنّه ما 
نهر خادًما، وال ضرب أحًدا، وأن أنًسا ڤ خدم 
ـ عشر  ـ صلى الله عليه وسلم ـ  رســول الله ـ 
سنين فما قال له: أٍُفّ قط، َوال لشىء فعله ِلَم 

فعله؟ َوال لشىء تركه ِلَم تركه؟.
وكــان َيــَهــش لألطفال ويضاحكهم، ويتألم 
آلالمهم وُيسرعُ فى صالته حين يسمع بكائهم 
ـــ صلى الله عليه  مــن خلفه، روى أنــس عنهـ 
الِة َوأََنا  ـ أنه قال: »ِإِنّــى ألَْدُخــُل ِفى الَصّ وسلمـ 
ُز ِفى  ، َفأََتَجَوّ ِبِيّ أُِريُد ِإَطاَلَتَها، َفأَْسَمُع بُكَاَء الَصّ
ِه ِمْن بُكَاِئِه«  ِة َوْجِد أُِمّ ا أَْعلَُم ِمْن ِشَدّ َصالِتى ِمَمّ
وكــان يحمل حفيدته »أُمــامــة« بنَت زينب على 
عاتقه الشريِف وهو يصلي، َفِإذَا رََكَع َوَضَعَها، 

ُجوِد أََعاَدَها. َوِإذَا رََفَع ِمَن الُسّ
اس  وكــان يطلب من أصحابه إذا َصلَّوا بالَنّ
فوا فــى صالتهم رحــمــةً بمن ورائهم  أن يخِفّ
عفاء والمرضى وذوى الحاجات، وكان  من الُضّ
« و»ال  ْحــَمــةُ ِإال ِمــْن َشــِقــٍيّ يقول: »ال ُتــْنــَزعُ الــَرّ
ا َمْن  اَس«، و»َلْيَس ِمَنّ َيْرَحُم اللَُّه َمْن ال َيْرَحُم الَنّ

َلْم َيْرَحْم َصِغيَرَنا َوَيْعرِْف َشَرَف َكِبيرَِنا«.
التقوى

وكان يكره الغدر والخيانة ويمقت الغادرين 
والخائنين والفاجرين فــى خصوماتهم وقد 
ر  ى مع العدو، فكان إذا أَمّ نهى عن الغدر َحَتّ
أمــيــًرا على الجيش يوصيه بتقوى الــلــه فى 
ــن مــعــه ِمـــن المسلمين ويوصيه  خــاصــتــه وَمـ

التى يتصف بها اإلنسان، فقد قال تعالى 
ُقوا  عن الصدق: »َيا أَُيَّها اَلِّذيَن َآَمُنوا اَتّ
اِدِقيَن«، كما وصف  اللََّه َوُكــوُنــوا َمــَع الَصّ
ـ المؤمنين بما وصــف به  ـــ  تعالىـ  اللهـ 
المالئكة والمرسلين من األمانة فقال: 
»َواَلِّذيَن ُهْم ألََماَناِتِهْم َوَعْهِدِهْم رَاُعوَن«، 
ـ صلى الله  ونحن فى يــوم ميالد النبىـ 
ـ يجب أن نذِكّر بأهم صفاته   عليه وسلمـ 
ـــ وهــى الصدق  ــــ صلى الله عليه وسلمـ 
واألمانة، والتى ينبغى أال تفارقا عمالً من 
أعمال المسلم، بل ال بد أن تكونا منهج 
حياة مثلما كانتا مع رسول الله وأن تكونا 
صفة للمؤمن مثلما اتصف بهما رسول 
ـ قبل وبعد  ـ  صلى الله عليه وسلمـ  الله ـ 

بعثته.
ـــ صلى  ولننظر كــيــف كــانــت أمــانــتــه ـ 
ـ سبًبا فى زواجــه من أم  الله عليه وسلمـ 
ـــ رضــى الله عنهاــ؛  المؤمنين خديجة ـ 
ــت إليه  فــقــد سمعت عــن أمــانــتــه وأرســل
ليخرج بتجارتها، وتاجرــ صلى الله عليه 
ـ فى مالها قبل بعثته، واَتّصف فى  وسلم ـ 
تجارته بصدق الحديث، وعظيم األَماَنة، 

بمراعاة مبادئ األخالق فى الحرب مع العدو، 
وهى مبادئ خلقية لم ُتعرف لغير نبى اإلسالم 
والمسلمين، كــان يأمر قــادة الجيش ويقول 
ـلُوا، َواَل  لهم: »اَل َتـُغـلُّــوا، َواَل َتـْغــــِدرُوا، َواَل ُتَمـِثّ

َتْقُتـلُوا َوِليًدا...«.
وعلى ذلــك ســار خلفاؤه من بعده، فأوصى 
أبو بكر الصديق ڤ، جيش أسامة بقوله: »...
لُوا، َوال  ال َتُخوُنوا َوال َتُغلُّوا، َوال َتْغِدرُوا َوال ُتَمِثّ
َتْقُتلُوا ِطْفال َصِغيًرا، َوال َشْيًخا َكِبيًرا َوال اْمَرأًَة، 
ُقــوُه، َوال َتْقَطُعوا  ــَحــرِّ َوال َتــْعــِقــُروا َنــْخــاًل َوال ُت
َشَجَرًة ُمْثِمَرًة، َوال َتْذبَُحوا َشــاًة َوال بََقَرًة َوال 
وَن ِبــأَْقــَواٍم َقْد  بَِعيًرا ِإال ِلَمأَْكلٍَة، َوَســْوَف َتــُمــُرّ
ُغوا  ُغوا أَْنُفَسُهْم للعبادة، َفَدُعوُهْم َوَما َفَرّ َفَرّ

أَْنُفَسُهْم َلُه...«.
ــاد  نــعــم هــا هــنــا رحــمــة بــالــضــعــفــاء والــُعــَبّ
واألطــفــال والشيوخ والنبات والحيوان، حتى 
لو كــان كل ذلــك فى جيش العدو الــذى يحمل 

السالح فى وجه المسلمين.
ة جماًل  وقد بلغ رفقه بالحيوان أنه رأى مــَرّ
ــذرف عــيــنــاه الـــدمـــوع، فاستدعى  ــا، تـ ــًق مــرَه
ــه: »أفــال تتقى الــلــَه فــى هذه  صاحبه وقــال ل
البهيمة التى َملَّكََك الله إياها؟ فإنه شكى إلَيّ 
أنــك ُتجيعه وُتــدئــبــه« أى تتعبه وتشق عليه، 
وأخبر »أَنّ الله غفَر اِلْمــَرأٍَة بَِغٌيّ ِمْن بََغاَيا بَِنى 
ٍة )أى ببئر(،  ِإْسَراِئيَل رأت َكلًْبا ُيِطيُف ِبَرِكَيّ
َكاَد َيْقُتلُُه الَعَطُش، َفَنَزَعْت ُموَقَها )أى خفها( 
ـــاُه، َفُغِفَر َلَها ِبــِه«.  َفاْسَتَقْت َلــُه ِبــِه، َفَسَقْتُه ِإَيّ
ٍة رَبََطْتَها،  ارَ ِفى ِهَرّ وقال أيًضا »َدَخلَت اْمَرأٌَة الَنّ
َفــاَل هى أْطعْمتَها، َواَل هى أرسلتها َتأُْكُل ِمْن 
َخَشاِش األَرِْض حتى ماتت هــزاًل أي: »ُهــزااًل 

.»«
ادة الُفَضالء أن نستبعد  وال ينبغى أُيّها الَسّ
على األنبياء والمرسلين هذا التواصَل الحّي 
بينهم وبين الكائنات األخرى من حيوان ونبات 
ـ  ـ صلى الله عليه وسلمـ  وجماد، فقد صح أنهـ 

ا  ــدد: »فلَمّ قــال ابــن األثير فى هــذا الــَصّ
ـ  بلغها- أي: خديجة- عــن رســول اللهـ 
ـ  ِصــْدَق الحديث،  صلى الله عليه وسلمـ 
وعظيم األَمــاَنــة، وكــرم األخــالق، أرسلت 
ام تاجًرا،  إليه ليخرج فى مالها إلى الَشّ
وتعطيه أفضل ما كانت تعطى غيره مع 
غالمها مــيــســرة، فــأجــابــهــا، وخـــرج معه 
ا عاد إلى مكَّة، وقَصّ عليها  ميسرة«، »ولـَمّ
ـــ صلى الله عليه  دـ  ميسرة أخــبــار محَمّ
ا أمانته بعد  واج به«، أَمّ ـ قررت الــَزّ وسلمـ 
بعثته فقد تمثلت فى أدائه األمانة الكبرى 
وهــى الرسالة، والتى تحمل فى سبيلها 

المشقة العظيمة.
فاألمانة من كمال اإليمان يقوم عليها 
ــى محور  ــســمــوات واألرض، وهـ ــر ال أمـ
ــراض  الــديــن، وبــهــا ُيحفظ الــديــن واألعـ
واألمـــوال واألجــســام والــمــعــارف والعلوم 
والــشــهــادة والــقــضــاء وغــيــرهــا مــن أمــور 
الــنــاس، واألمــيــن يحبه الــنــاس، وقــد كان 
ـ صلى  لنا القدوة والمثل فى رسول الله ـ 
ـــ، فهى صفة من أعظم  الله عليه وسلمـ 
الصفات الخلقية، والمجتمع الذى تفشو 

أثبت عالقة مودة ومحبة بين جبل أُحد وبينه 
ـ وصحابته فى قوله:  ــ صلى الله عليه وسلمـ 
»أُحـــد جبل يحبنا ونحبه« وأصـــرح مــن ذلك 
قوله: »ِإِنّى أَلَْعرُِف َحَجًرا ِبَمكَّةَ َكاَن ُيَسِلُّم َعلََيّ 

َقْبَل أَْن أُبَْعَث ِإِنّى أَلَْعرُِفُه اآْلَن«.
والحجةُ فى كِلّ ذلك أن القرآن الكريم صريح 
فى أن األكوان ال موات فيها، ألن كل شيء فيها 
يسبح لله، والتسبيح ال يمكن أن يوصف به ميٌت 
ال إدراك له وال حياة فيه، وال مفر من أن يثبت 
ح إدراك ما، أو نوع حياة ما، قبل أن يصح  للمسِبّ
ــات التى  وصفه بالتسبيح وصدُقه عليه، واآلي
تنص على أن كــل مــا فــى الــســمــاوات واألرض 
يسبح لله، يضيق المقام عن ذكــرهــا، واكتفى 
ُح  ــن َشـــْيٍء ِإالَّ ُيَسِبّ منها بقوله تعالى: »َوِإن ِمّ
ِبَحْمَدِه َوَلِكن الَّ َتْفَقُهوَن َتْسِبيَحُهْم ِإَنُّه َكاَن َحِليًما 

َغُفورًا« }اإلسراء: 44{.
ــَر أََنّ  ــْم َت وقوله تعالى فى ســورة الحج: »أََلـ
ــن ِفى  ــَمــاَواِت َوَم ــُه َمــن ِفــى الــَسّ الــلـَّـَه َيْسُجُد َل
ُجوُم َواْلِجَباُل  ْمُس َواْلَقَمُر َوالُنّ اأْلَرِْض َوالَشّ
اِس« }الحج:  َن الَنّ َواُبّ َوَكِثيٌر ِمّ َجُر َوالـــَدّ َوالَشّ
18{، وقوله فى سورة سبأ: »َوَلَقْد آَتْيَنا َداُووَد 
ا َلُه  ْيَر َوأََلَنّ ا َفْضاًل َيا ِجَباُل أَِوِّبى َمَعُه َوالَطّ ِمَنّ
ــي: »رجعي«  اْلَحِديَد« }سبأ: 10{، ومعنى أَِوِّب
معه الذكر والتسبيح، ثم قوله فى سورة النور: 
َماَواِت  ُح َلــُه َمن ِفى الَسّ ــْم َتــَر أََنّ اللََّه ُيَسِبّ »أََل
ْيُر َصاَفّاٍت ُكٌلّ َقْد َعِلَم َصاَلَتُه  َواأْلَرِْض َوالَطّ
َوَتْسِبيَحُه َواللَُّه َعِليٌم ِبَما َيْفَعلُوَن« }النور: 41{.

سيادة الرئيس: نهنئكم ونهنئ أمتنا العربية 
واإلسالمية وشعَب مصر العزيز بمولد نبى 
ـــ صلى الله  اإلنسانية محمد بــن عبد الــلــهـ 
ـ، ونشّد على أيديكم فى جهودكم  عليه وسلمـ 
المخلصة من أجل تحقيق ما تصبو إليه مصر 
العزيزة ويأَملُه شعبها العريق من تنمية شاملة 
الحــت بشائرها منذ توليتم مسئوليتكم... 
فامض على بركة الــلــه، والــلــه معكم يوفقكم 

وينصركم ويسدد خطاكم.
وإننا إذ نحتفل بصاحب الــذكــرى الخالدة 
الــتــى خــص مصر وشعبها بقوله الشريف: 
ــوا ِبــأَْهــِلــَهــا َخــْيــًرا« ]21[ وقـــال فى  ــْوُص ــَت »اْس
أقباطها: »اللَه اللَه ِفى ِقْبِط ِمْصَر«، ال يسعنا 
إال أن نــدعــو الــلــه ســبــحــانــه فــى هـــذا الــيــوم 
المبارك ألمتنا اإلسالمية والعربية، أن تتوحد 
وتجابه خطر اإلرهـــاب بكل صــوره وأشكاله، 
ــذى ال شك فى أنــه إنما نجم وتغذى على  وال
فرقتنا نحن العرب والمسلمين، وعلى تمزيق 
َوحــدتــنــا وتــنــازعــنــا واخــتــالفــنــا على أنفسنا، 
ونؤكد أنــه ال عاصم من شر هــذا الــبــالء، وال 
نجاة من خطره إال بوحدة هــذه األمــة وجمع 
شملها ويقظتها لما ُيدبَّر لها من قوى البغى 

والطغيان..
ــام كــلــمــتــى أُؤكــــــد لــلــمــصــريــيــن  ــتـ وفــــى خـ
والمسلمين جميًعا أن األزهر الشريف بكلياته 
ومعاهده وهيئاته العلمية إنما يعلمكم عقائد 
دينكم وشرائعه كما أرادهــا الله خالصة نقية 
مــن تحريف الجاهلين وتضليل المضلين، 
ويــأخــُذ بأيديكم إلــى طــريــق مستقيم مجمع 
يكم من كل فكر ضال منحرف غير  عليه، وُينِجّ

مختلف عليه.

فيه األمانة هو مجتمع خير وبركة وهو 
مجتمع أهــل ألن يتقدم ويعم فيه األمن 

والسالم.
ـــ صلى الــلــه عليه  كما أن رســـول الــلــهـ 
ب فى الصدق وحَثّ المسلمين  ـ رَغّ وسلمـ 
عليه فى أقوالهم وأفعالهم، فقال: »َعلَْيكُْم 
، َوِإَنّ  ْدَق َيْهِدى ِإَلى اْلِبرِّ ْدِق؛ َفِإَنّ الِصّ ِبالِصّ
ُجُل  ِة، َوَمــا َيــَزاُل الَرّ اْلِبَرّ َيْهِدى ِإَلــى اْلَجَنّ
ى ُيكَْتَب ِعْنَد  ْدَق َحَتّ َيْصُدُق َوَيَتَحَرّى الِصّ
يًقا، َوِإَيّاُكْم َواْلكَِذَب؛ َفِإَنّ اْلكَِذَب  اللَِّه ِصِدّ
َيْهِدى ِإَلى اْلُفُجوِر، َوِإَنّ اْلُفُجورَ َيْهِدى ِإَلى 
ُجــُل َيكِْذُب َوَيَتَحَرّى  ــَزاُل الــَرّ ــاِر، َوَمــا َي الــَنّ

ابًا«. ى ُيكَْتَب ِعْنَد اللَِّه َكَذّ اْلكَِذَب َحَتّ
ـ صلى الله عليه وسلم  ولقد وجه النبىـ 
ــ الخطاب للمسلمين فقال لهم: »اْضَمُنوا 
ةَ؛  ا ِمْن أَْنُفِسكُْم أَْضَمْن َلكُُم اْلَجَنّ ِلى ِسًتّ
ــوا ِإذَا َوَعْدُتْم،  ْثُتْم، َوأَْوُف اْصُدُقوا ِإذَا َحَدّ
َوأَُدّوا ِإذَا اْؤُتِمْنُتْم، َواْحَفُظوا ُفُروَجكُْم، 
وا أَْيِدَيكُْم«، وعن  وا أَبَْصارَُكْم، َوُكُفّ َوُغُضّ
ـــ رضى  الحسن بــن على بــن أبــى طالبـ 
الله عنهماــ قال: حفظت من رسول الله 
ـ: »دع ما يريبك  ــ صلى الله عليه وسلمـ 
إلى ما ال يريبك، فإن الصدق طمأنينة، 
ـ  ــذا مـــن عــظــمــتــهـ  ــ ــة«، وه ــبـ ــكـــذب ريـ والـ
ـ القيم   التربوية  صلى الله عليه وسلمـ 
الــتــى تركها فــى نــفــوس أحــفــاده ونفوس 

المسلمين من حب للصدق.
لذا فمسئوليتنا كأمة إسالمية تتأسى 
ـ أن تكون  ـ صلى الله عليه وسلمـ  بالنبىـ 
ــة منهًجا لنا فى  صفتا الــصــدق واألمــان
جميع تعامالتنا، وعلى األســرة المسلمة 
غــرس قيم الــصــدق واألمــانــة فــى أبنائنا 
ـــ تعالى  ألننا مسئولون عنهم أمــام اللهـ 
ــذه الــصــفــات تــبــنــى شخصية  ـــ، ألن هـ ــ
متزنة بدورها تؤدى إلى استقرار الحياة 
واستقامة األسر وثبات القيم والتى يعود 
ــى على استقرار  فضلها بــالــدرجــة األولـ

األوطان وتقدمها.

منذ ألف وأرَبَعِمائِة واثنين 
وثمانين عاٍم هجرى، ظهر 

إلى الوجود نور أضاء العالم 
كله شرًقا وغرًبا، واليزال 

يضيئه، وسيظل كذلك 
إلى أن يرث الله األرض ومن 

د  عليها.. ذلكم هو نور َسِيّ
ـ صلى الله  اس محمٍد ـ  الَنّ

ـ، الذى أشرق على  عليه وسلمـ 
البشرية جمعاء، وكان مولده 

رحمة للعالمين، وبركًة على 
اإلنسانية كلها، جاءها هادًيا 

ومنقًذا، بعد أن أشرفت 
على الزوال، وبعد أن بدا 

واضًحا أن الجنس البشرى 
كله أوشك على العـودة إلى 

حالة من الهمجية، أصبحت 
معها »كل قبيلة وكل طائفة 

عدًوا لجارتها، ال يعرفون 
لهم نظاًما وال يتبينون لهم 

قانوًنا«.

ـ صلى الله عليه  لم يتصف النبىـ 
ـ بالصادق األمين حال  وسلمـ 

بعثته وتكليفه بالرسالة فحسب؛ 
بل كانت صفًة مالزمة ومتأصلة فى 

ـ صلى الله عليه وسلم  شخصه ـ 
ــ منذ ميالده وبعثته وهجرته 

ب عليه  إلى آخر حياته، فلم ُيجَرّ
الكذب قط حتى ُسمى الصادق 

األمين، وكان صدقه أمًرا ُمسلًما به 
للناس جميًعا، ومن ذلك ما رواه أبو 
ميسرة: من أن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم مَرّ بأبى جهل وأصحابه 
فقالوا يا محمد إنا والله ما نكذبك 

إنك عندنا لصادق ولكن نكذب ما 
جئت به.

د. أحمد الطيب 
شيخ األزهر يكتب:

بقلم: د.شوقى عالم
مفتى اجلمهورية

الرسول 
عليه السالم 
أوصى خيًرا 

بمسلمى 
مصر 

وأقباطها

األسرة المسلمة 
يجب أن تغرس 

قيم الصدق 
واألمانة فى 
نفوس أبنائها
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بالمستندات..  تزوير فى اختبارات لجنة القراء والمبتهلين!!
 شهد مبنى ماسبيرو واقعة خطيرة ومثيرة 
للغاية، تتعلق بتزوير نتائج االختبارات التى 
عقدتها لجنة القراء والمبتهلين التابعة لقطاع 

اإلذاعة.
القصة بــدأت بقيام مدحت أحمد حمودة 
مــقــرر اللجنة بــإبــاغ الشيخ السيد محمد 
ــل على  ــاصـ عـــبـــدالـــوهـــاب الــطــنــطــاوى )حـ
ليسانس أصــول دين ومقيم بقرية النسيمية 
بالمنصورة وهــو بالمناسبة نجل المقرئ 
الشهير محمد عبدالوهاب الطنطاوى الذى 
تــوفــى فــى منتصف فــبــرايــر الــمــاضــى وأثــار 
دفنه داخــل فيلته الخاصة جــدالً كبيراً( بأنه 
إجتاز االختبار وأصبح مقرئاً للقرآن الكريم 
باإلذاعة والتليفزيون. وبعدها بأيام استفسر 
مــن المسئولين باللجنة عــن مــوعــد ظهوره 
كمقرئ فى المناسبات التى ينقلها التليفزيون 
واإلذاعــة فأبلغوه أنهم أخطؤا عندما أخبروه 
بنجاحه فى االختبار وأكدوا أن هذا تم بطريق 
الخطأ وأنه لم ينجح، فاستشاط الشيخ غضباً 
وقــام بإباغ نجل شقيقته المسئول فى هيئة 
ــة، وبعدها قام بعض الضباط  الرقابة اإلداري
بالدخول للمبنى وفحص نتيجة اختبارات 
ــود »  اللجنة واكــتــشــفــوا الــمــفــاجــأة وهــى وجـ
كشط » فوق اسم الشيخ طنطاوى واستبداله 

بمتسابق آخر. 
وفى إطار التطورات التى تشهدها القضية، 
نشير إلـــى أنـــه بــعــد أن تــم اســتــدعــاء نــاديــة 
مبروك رئيس اإلذاعــة ورئيس إذاعــة القرآن 
الكريم حسن سليمان وعــلــى مسعود مدير 
عــام التخطيط الــديــنــى بــاإلذاعــة للتحقيق 
فى المحضر رقــم 2849 لسنة 2017 بوالق 
ا2017، وهــو المحضر الـــذى قــدمــه الشيخ 
السيد الطنطاوى فى مقرر اللجنة واتهمه فيه 

بالتزوير، وتتم اآلن على قدم وساق محاوالت 
لــ«لم الموضوع » فقد تلقى الشيخ الطنطاوى 
إتصاالً من أحد أعضاء اللجنة البارزين وأبلغه 
بأن اللجنة فى انتظاره بكامل هيئتها إلعادة 
اختباره بالرغم من أن اللجنة أعطته مهلة 
سنة منذ أقل من شهرين.. وهو األمــر الذى 
يثير الشكوك حول قيام اللجنة بإنجاحه حتى 
يتفادوا التحقيقات وإرضائه للتنازل وبذلك 
يتم تأصيل الفساد فى لجنة اختبار القراء 

والمبتهلين.. إال أن طنطاوى رفض الذهاب 
إلعادة االختبار من جديد. 

الجدير بالذكر أن المحضر المزور ليوم 29 
/ 9 / 2017 باألسكندرية يوجد به تصليح 
ــم رقـــم 24ـ سعيد شـــرف حمدى  ــام االسـ أمـ
السيد / مهلة ستة شهور ولم يستدعى إلعادة 
اختباره هو اآلخــر بنفس كشف اســم الشيخ 

الطنطاوى الذى رقمه 27.
وفـــى هـــذا الــســيــاق نشير إلـــى أنـــه بعدما 

أدلـــى مــدحــت حــمــودة مــقــرر اللجنة بأقواله 
بنيابة بــوالق والتى قــال فيها إنــه نفذ أوامــر 
ــادت حــالــة مــن الــذعــر بــاإلذاعــة  ــه سـ رؤســائ
خوًفا من إثبات تــورط قيادات اللجنة الذين 
ــار.. كــمــا ذهــب  ــب وقــعــوا عــلــى محضر االخــت
على مسعود مدير التخطيط الدينى وحسن 
ــرآن الــكــريــم إلــى  ــق ــة ال سليمان رئــيــس إذاعــ
النيابة وأدليا بأقوالهما وقاال إن قرار المهلة 
للشيخ طنطاوى صحيح مستندين إلــى عدم 

وجود أصل للقرار الذى لم تطلبه النيابة حتى 
اآلن؟ والــســؤال اآلن : مــا السبب وراء عدم 
استدعاء النيابة لعضوى اللجنة من الخارج 
وهما : الدكتور / عبد الكريم صالح والدكتور 
/ قدرى سرور لإلدالء بأقوالهما؟!.من ناحية 
أخرى، تقدم أمس الشيخ / السيد الطنطاوى 
بشكوى إلى حسين زين رئيس الهيئة الوطنية 
لإلعام حول هذه القضية. وكشفت مصادرنا 
المطلعة أن هناك محاوالت مستميتة إلغاق 
ملف القضية عن طريق » وساطة » شخصية 
رفيعة المستوى ترتبط بعاقة عائلية وطيدة 

مع إحدى الشخصيات البارزة فى اللجنة؟!!.
هــذه الــواقــعــة تفتح ملف مهم للغاية وهو 
ملف لجنة القراء والمبتهلين الموحدة، حيث 
يرى الكثير من الخبراء أن تشكيل هذه اللجنة 
خاطئ حيث يغلب عليها األعضاء اإلداريــون 
وعددهم أربعة وهم : رئيس اإلذاعــة ورئيس 
إذاعــة القرآن الكريم ومدير عــام التخطيط 
الدينى باإلذاعة ورئيس اإلقليميات، وجميع 
هــؤالء إداريـــون ال يفهمون شيئا فــى التاوة 
الصحيحة، إلــى جانب عضوين فنيين فقط 
أحــدهــمــا متخصص فــى الحفظ واألحــكــام 
والثانى عضو موسيقى وهذين العضوين هما 
من يجب سماع حكمهم، ولكن ألن اإلداريــون 
أربعة ففى التصويت يضيع صوت الفنى وهو 
ما يؤدى إلى وجود شبهات حول النتائج التى 

تعلنها هذه اللجنة. 
الــطــريــف أن الــلــجــنــة بــأعــضــائــهــا ذهــبــوا 
ــوع فــى الــشــتــاء للتمتع  لــأقــصــر لــمــدة أســب
ــة  ــى األســكــنــدري ــ ــبـــوا إل بــشــمــســهــا، كــمــا ذهـ
واإلسماعيلية فى الصيف للتمتع بالمصيف 
وهو ما يحمل موازنة الهيئة الوطنية لإلعام 
عشرات اآلالف من الجنيهات بسبب تنقات 
أعضاء اللجنة فى جميع أنحاء الجمهورية 
ولم تزيد نتيجتها عن الصفر بأشياء بسيطة 

ويمكن مراجعة المحاضر فى ذلك.

محمد عثمان

ماسبيرو

»عمارة« يتحدى 
لوائح ماسبيرو

ســــؤال إلـــى حــســيــن زيـــن رئــيــس 
الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــإلعــام ونــائــلــة 
ــاروق رئــيــســة قــطــاع اإلقليميات  ــ ف
ــوزان الحلو رئيسة قناة الدلتا  وسـ
: هـــل حــصــل شــاكــر عـــمـــارة مــذيــع 
النشرات بقناة الدلتا على موافقة 
قــيــاداتــه فــى الــقــنــاة والــقــطــاع على 
عمله كمشرف عام على » أكاديمية 
مــصــر لــلــتــدريــب والــتــطــويــر »؟ ومــا 
يدفعنى لطرح هذا السؤال أن هناك 
قواعد ولوائح معمول بها فى الهيئة 
الوطنية لإلعام، حيث ينص البند 
رقــم 36 مــن الئحة الــجــزاءات على 
أنه يمنع منعاً باتاً اإلشتغال بأجر أو 
بدون أجر لدى الغير ولو بعد انتهاء 
العمل دون الحصول على إذن من 
السلطة المختصة؟ وحددت الائحة 
الجزاء لهذه المخالفة والــذى يبدأ 
مــن الــخــصــم لــمــدة يـــوم وحــتــى 15 
يــومــاً.. كما أن البند 38 مــن نفس 
الــائــحــة ينص على حظر مــزاولــة 
العامل أى عمل فنى يدخل فى نطاق 
ــارج مــقــر عمله  أعــمــال وظيفته خـ
بالهيئة بدون إذن كتابى من السلطة 
المختصة، وتــتــراوح عقوبات هذه 
المخالفة مــا بين الخصم لمدة 5 
أيام واإلحالة للمحاكمة التأديبية.. 
أمــا البند 41 من الائحة فيحظر 
الجمع بين وظيفة العامل ووظيفة 
ــراوح الــعــقــوبــة مـــا بين  ــتـ ــرى وتـ أخــ
الخصم 5 أيــام واإلحالة للمحاكمة 
التأديبية؟ كما أذكرك ومعك قيادات 
القناة والــقــطــاع والهيئة – بالبند 
ــزاءات  ــجــ ــ رقــــم 42 مـــن الئـــحـــة ال
والــذى يمنع اإلشتراك فى تأسيس 
منشآت تمارس نفس نشاط الجهة 
التى يعمل بها العامل أو أن يكون 
له نشاط من أى نــوع فى مثل هذه 
األعـــمـــال، وجــــاءت  الــعــقــوبــة لهذه 
الــمــخــالــفــة واضــحــة وصــريــحــة وال 
تحتاج ألى تفسير أو تــأويــل وهى 
اإلحالة للمحاكمة التأديبية.. وفى 
ــى أن قانون  هــذا الــســيــاق نشير إل
العمل رقــم 12 لسنة 2003 يحظر 
على الــعــامــل الجمع بين أكــثــر من 
عمل فقد نــص فــى مــادتــه رقــم 57 
على منع العامل من العمل لدى الغير 
ســواء بأجر أو بــدون أجــر أو العمل 
مستقًا فى نشاط مشابه للنشاط 
ــذى يعمل بــه أو عمل ال يتفق مع  ال
كـــرامـــة عــمــلــه األصـــلـــى وكـــل ذلــك 

شريطة عدم انتهاء عقده األصلى. 
ولذلك أقول: أتمنى من اإلعامى 
ــارة أن يـــقـــوم بـــإرســـال  ــمـ شـــاكـــر عـ
الموافقة الخاصة بعمله كمشرف 
عام على األكاديمية ونتعهد بنشرها 
فور وصولها لكشف الحقيقة للرأى 

العام.

صدق أوال تصدق.. مد فترات البرامج مقابل »حلل المحشى«

» اإلذاعــــة مــقــابــل حــلــل المحشى ».. 
هــذا ليس مسمى لفيلم هابط من أفام 
السبكى وشــركــاه، لكنها كلمات موجزة 
تكشف تفاصيل الواقعة الطريفة للغاية 
الــتــى شهدتها قــنــاة رئيسية بقطاع مهم 
داخــل ماسبيرو، حيث قــام رئيس القناة 
الــمــكــلــف بتسيير األعـــمـــال بــمــنــح وقــت 
إضــافــى مــدتــه 8 دقــائــق ألحـــد الــبــرامــج 
التى لها عاقة ب ».... البيوت »، فما 
ــن فــريــق الــعــمــل وهما  ــن اثــنــيــن م ــان م كـ
بالمناسبة زوج  وزوجــتــه بالبحث عن 
هدية لرئيس القناة المكلف، وهداهما 
تفكيرهما إلى إعــداد »حلة محشى بيتى 

» وتـــم إحــضــارهــا مــع الــفــراخ المحمرة 
لمكتب رئيس القناة وتم عمل وليمة عليها، 
وفى اليوم التالى تم إحضار وجبة سمك 
»مفتخرة ». أمــا فــى الــيــوم الــثــالــث فقد 
تلقى رئيس القناة المكلف اتصاالً من هذه 
السيدة ) لدينا اسمها وزوجها ( وقالت 
له : » النهاردة عاملين لك صينية مكرونة 
باشميل تستاهل بوقك » فما كان منه إال 
أن قال لها : ارجعى يها وإياك تهوبى بيها 
ناحية المبنى »، الطريف أن قــرار رئيس 
القناة المكلف برجوع » صينية المكرونة 
بالباشميل » جاء بعدما قام رئيس القطاع 
ب » هرش الموضوع » وقام بتوبيخ الباشا 

المكلف وقال له : » فضحتنا وعرتنا قدام 
الناس ». األكثر طرافة أن رئيس القناة 
المكلف » متعود دائًما » منذ سنوات على 
» الكباب والكفتة والسمك والجمبرى » 
وشهد مكتبه طــوال شغله لمنصب مدير 
عام إحدى اإلدارات الكثير من العزومات 
ــس »، أمــا  الــتــى تتحاكى بــهــا » شــلــة األنـ
رئيس القطاع فـ« الشهادة لله » ذوقه عالى 
لدرجة أنه فى إحــدى المرات وافــق على 
نقل أحد المعدين من قناة إقليمية لقناة 
رئيسية تابعة للقطاع الذى يترأسه مقابل 
» نصف خــروف مشوى وعــدد من أجــواز 

الحمام المحشى«!!

حكاية المذيع 
المسنود مع 

المسئول الخليجى

تجدد الخالفات 
بين »الشين« 

ونهلة عبدالعزيز

راديو مصر يرفع 
شعار »األقربون 
أولى بالتظبيط«

مخرج يهدد القيادات 
بــ »ابن عمته« مسئول 

الحراسة فى مجلس الوزراء

فضيحة بــجــاجــل، بطلها مــذيــع » 
مــســنــود » مــن بــعــض الــجــهــات، حيث 
حصل هــذا الشخص على مبلغ 400 
ألـــف ) بــعــمــلــة دولــــة خــلــيــجــيــة ( من 
شخصية مــســئــولــة وبـــــارزة فــى هــذه 
ــه صــداقــة وطــيــدة  الــدولــة تجمعها ب
ــال تلك  ــدأت منذ عــدة أشــهــر، وخـ بـ
ــقــاءات  ــل ــعــديــد مــن ال ــفــتــرة تــمــت ال ال
بينهما آخرها فى بداية الشهر الحالى 
فــى هــذه الــدولــة، ثــم أعقبها لقاء فى 
منتدى شــبــاب العالم الـــذى عقد فى 
األســبــوع الماضى بشرم الشيخ.. من 
ــرى، تــتــم اآلن وفـــى سرية  نــاحــيــة أخــ
تامة مفاوضات بين هذا المذيع وبين 
ــذه الشخصية  ــه الـــحـــرس الـــخـــاص ل
الخليجية، لمساعدة المسئول بالحرس 
فــى الحصول على شــهــادات علمية ) 
ــوراة ( مــن مصر بأى  ــت ماجستير ودك
ــك الستغالها فى  ــادى وذلـ مــقــابــل مـ
الحصول على منصب وزارى فى هذه 

الدولة خال الفترة القادمة؟!!

تــجــددت الــخــافــات مــن جــديــد بين كاً 
من مجدى الشين رئيس قطاع التليفزيون 
ونهلة عبدالعزيز رئيسة القناة الثانية، وذلك 
بعدما قرر مجدى إلغاء قرار نهلة ر قم 831 
لسنة 2017 الصادر فى 9 نوفمبر الحالى 
بنقل أمــاكــن تصوير عــدد ) 13 ( برنامجاً 
ــداًءا مــن أمــس اإلثنين بسبب استمرار  ــت اب
اإلصاحات المستمرة منذ أكثر من شهرين 
ــقــرار الملغى  فــى ستديو 10.. وتضمن ال
– لدينا صــورة منه - توزيع أماكن تصوير 
البرامج الجديدة على استديوهات ) 9 و 4 
والمسجد ( إضافة إلــى تصوير 6 برامج ) 
خارجى ( وبرنامج واحد هو ) عالم المسرح( 
لــم يحدد الــقــرار الجهة التى ســوف يصور 
فيها. وكشفت مصادر مقربة من الشين أنه 
تلقى شكاوى من العاملين فى هذه البرامج، 
إال أنه أكد للجميع أنه لم يصدر قراراً بذلك 
ولهذا فقد قرر إلغاء قرار نهلة مما وضعها 

فى موقف حرج للغاية أمام العاملين بالقناة.
- من المتعارف عليه أن وظيفة » محرر 
مــقــدم » وفــًقــا للتوصيف الوظيفى لجهاز 
التنظيم واإلدارة هى تحرير األخبار التى يتم 
تقديمها أو االستعانة بهم فى بعض البرامج 
الخفيفة فى حالة العجز وليس من حقه أن 
يطالب بتقديم البرامج إال حسب اإلحتياج.. 
كما أن وظيفة » مندوب األخبار بصاحية » 
يقوم بالتعليق الصوتى والظهور فى المقدمة 
والــخــتــام لــمــدة دقيقة ولــيــس لــه الــحــق فى 
تقديم البرامج. وبالنسبة لمقدمى البرامج 
ألنــهــم يــنــدرجــون تحت مسمى المجموعة 
النوعية للمعدين والمقدمين فلهم الحق 
فــى تقديم البرامج وفــقــاً لبطاقة الوصف 
الــوظــيــفــى للتنظيم واإلدارة.. نــقــول هــذا 
ــكــام بمناسبة مــا يــحــدث فــى عـــدد من  ال
الــقــنــوات اإلقليمية ) وفــى مقدمتها قناة 
الدلتا( حيث يقوم عدد ممن يشغلون وظيفة 
»محرر مقدم« بالتكالب على تقديم البرامج 
بالمخالفة لبطاقة الوصف الوظيفي. ما رأته 
نائلة فــاروق رئيسة القطاع فى هــذا األمر 

المخالف للوائح والقوانين؟!!

 تامر شحاته نائب رئيس » راديــو 
ــاســة »  مــصــر » يـــقـــوم بــتــطــبــيــق ســي
األقــربــون أولــى بالتظبيط »، والدليل 
ــه يــقــوم بإسناد العديد مــن المهام  أن
ــى أحــمــد ســنــوســى مــوظــف » األى  إلـ
تى » و يحاول جعله فــوق الجميع من 
محررين  وبرودكشن و it ومراسلين 
ــا عــدا  ــا أى الــمــحــطــة كــلــهــا مـ ــًضـ أيـ
المذيعين  وكشفت مصادرنا المطلعة 
أنه حدث منذ أيــام قيام تامر بإرسال 
سنوسى بخبر عــن الــقــوات المسلحة 
قاله المتحدث العسكرى إلــى ديسك 
ــس الــتــحــريــر  ــي ــرفــض رئ ــر، ف ــتــحــري ال
إذاعــة الخبر ألنه لم يأت على صفحة 
المتحدث، فاحتد عليه سنوسى بشدة 
و أبلغه أنها أوامــر األستاذ تامر ولكن 
رئــيــس الــتــحــريــر أصـــر عــلــى موقفه، 
واتضح بعد ذلــك أن الخبر قديم ولم 

يكن من المائم إذاعته فى هذا اليوم.

سؤال ينتظر اإلجابة من مجدى الشين 
رئــيــس قــطــاع الــتــلــيــفــزيــون. مــاهــى قصة 
المخرج الــذى يقوم بإرهاب قياداته بأن 
ابــن عمته هو أحــد قــيــادات حــرس رئيس 
الوزراء وأصبح كارت إرهاب لقياداته التى 
ال تتوانى عن تلبية كافة طلباته خوفاً من 

قيام المخرج بإباغ قريبه المرعب؟!!

الثالثاء القادم.. المحكمة التأديبية تحدد 
مصير »5« من قيادات الشئون القانونية

ــذا الــمــكــان  مــنــذ أســابــيــع كشفنا فــى نــفــس هـ
ــواحــدة مــن أكــبــر الــمــهــازل  التفاصيل الــكــامــلــة ل
والفضائح التى تــورطــت فيها قــيــادات وأعضاء 
باإلدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة الوطنية 
لــإلعــام.. وذلــك مــن واقــع التقرير الــصــادر عن 
إدارة التفتيش الفنى على اإلدارات القانونية 
التابعة لــوزارة العدل والــذى كان عنوانه » مذكرة 
فى الشكوى رقــم 677 لسنة 2017، التى أعدها 
المستشار أيمن ربــيــع، حــول شكوى على أحمد 
غيث كبير المخرجين بقطاع التليفزيون والتى 
يتضرر فيها من قيام عــاء الدين حافظ رئيس 
اإلدارة المركزية بالتليفزيون المصرى ومحمود 
سعد ) رئيس اإلدارة المركزية للشئون القانونية 
المركزية برئاسة اتحاد اإلذاعة والتليفزيون وقت 
تقديم الشكوى حيث تحول اســم اإلتــحــاد حالياً 
إلى الهيئة الوطنية لإلعام ( لتوقيع 35 يوم جزاء 
بــدون وجه حق رغم وجــود قصور فى التحقيقات 
وإحالته للمحاكمة التأديبية، أنه رغم مرور المدة 
القانونية على محو الــجــزاءات بملف خدمته إال 
أن هناك حالة تعسف برفض تنفيذ ذلك لتعطيل 
أى ترقية له فى هذه الفترة.. وانتهت التحقيقات 
التى أجرتها إدارة التفتيش الفنى على اإلدارات 
القانونية بــوزارة العدل بإحالة عــدد من قيادات 

وأعضاء اإلدارة المركزية للشئون القانونية وهم : 
ــرى.. محامى  ــحــري 1-عــبــيــر عصمت فــائــق ال
ــة و  بالشئون القانونية المركزية باتحاد اإلذاعـ

التليفزيون الدرجة الثالثة.
2-أحمد عبدالله عبدالغفار.. محامى بالشئون 
القانونية المركزية باتحاد اإلذاعة و التليفزيون - 

الدرجة الثالثة.
3-حــســام ســيــد حــســن عــبــدالــعــزيــز.. محامى 
ــة و  بالشئون القانونية المركزية باتحاد اإلذاعـ

التليفزيون الدرجة الثانية.
4-هاشم أحمد محمود فتح الباب.. مدير إدارة 
التحقيقات المركزية باتحاد اإلذاعة و التليفزيون 

الدرجة األولى.
5-مــحــمــد عــاء الــديــن محمد عبدالجليل.. 
مدير عــام التحقيقات المركزية باتحاد اإلذاعــة 

والتليفزيون الدرجة مدير عام.
6-مــحــمــود عــلــى عــلــى ســعــد.. رئــيــس اإلدارة 
الــمــركــزيــة مــعــار لــلــنــايــل ســـات بــاتــحــاد اإلذاعـــة 

والتليفزيون - الدرجة عليا.
الجديد الذى نكشفه اليوم أن المحكمة التأديبية 
العليا بمجلس الدولة ) والتى انتقل مقرها إلى 
ــررت الــنــطــق بالحكم فى  العباسية مــؤخــراً ( قـ

القضية يوم الثاثاء القادم 28 نوفمبر.

نهلة
الشني
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البساط
األخضر

كثف أمير عبدالحميد حارس 
ــادى الداخلية اتصاالته  مرمى ن
بعدد من وكــالء الالعبين بهدف 
إيــجــاد عــرض لــه خــالل انتقاالت 
يناير الــقــادم، ليرحل مــن خالله 
عــن صــفــوف الــفــريــق البوليسى، 
وســط اهــتــمــام مــن نـــادى الــرجــاء 

للحصول على خدماته.
ويــرغــب عبدالحميد فــى إنهاء 
عالقته بالداخلية بسبب تجاهل 
المدرب عالء عبدالعال له، وعدم 
االعــتــمــاد عــلــيــه فـــى الــمــبــاريــات 
ــق مــنــذ بــدايــة  ــفــري ــل الــرســمــيــة ل

الموسم.
ــة عــبــد الحميد  وزاد مـــن رغــب
لــلــرحــيــل عـــن الــفــريــق البوليسى 
ــوادر مــن عبدالعال  ــ ــود ب عـــدم وجـ
وإدارة الــنــادى للتمسك بــه، حيث 
ــى تصريحات  ــرج عــبــدالــعــال ف خـ
صحفية مــؤكــداً أن الــبــاب مفتوح 
أمــام الحارس المخضرم للرحيل، 
طالما لم يقتنع بوجهة نظر الجهاز 

الفنى فى إبقائه على دكة البدالء.
ــن  ــد أعــل ــ ــال ق ــعـ ــدالـ ــبـ وكــــــان عـ
مؤخراً أنه سيعقد جلسة مع أمير 
عبدالحميد، إلنهاء أزمة اعتراضه 
على عدم مشاركته أساسيا خالل 
ــى ظــل تألق  الــفــتــرة الــمــاضــيــة، ف
محمود الغرباوى فى حماية عرين 

الداخلية.
ــد عــبــدالــعــال أن الجلسة  ــ وأك
تأتى إلنهاء اعتراضات الحارس 
حتى ال تؤثر على مسيرة الفريق 
الناجحة ببطولة الـــدورى، الفتا 
إلى أنه سينقل وجهة نظر الجهاز 
ــم يقبل بها  إلـــى الــالعــب وإذا ل

فستكون الحرية له.

أمير عبدالحميد يبدأ تحركاته 
للهروب من سجن الداخلية 

أخبار النجومأخبار النجومأخبار النجومأخبار النجومأخبار النجوم
مدرس إنجليزى 

لكاسونجو
عقيقة لمولودة 

خالد قمر 
 نظام غذائى 

لنيبوشا
بــدأ الكونغولى كاسونجو مهاجم الفريق األول 
لكرة القدم بنادى الزمالك تعلم اللغة اإلنجليزية 
فى الفترة الحالية، كى يستطيع التعامل مع الجهاز 

الفنى للفريق والعبى القلعة البيضاء.
ويتحدث كاسونجو باللغة الفرنسية، وبدأ يتعلم 
اإلنجليزية التى يجيدها عــدد من العبى الفريق 
وأفراد الجهاز الفنى، خاصة أنه يتعامل مع الجهاز 
الفنى عــن طريق بعض الكلمات البسيطة التى 

يعرفها من اللغة اإلنجليزية.
ويعد الكونغولى كاسونجو هو المهاجم األساسى 
للفريق األبيض فى ظل اعتماد نيبوشا عليه بصورة 

أساسية فى المباريات األخيرة.

قــرر خــالــد قمر مهاجم فــريــق الزمالك 
إقامة عقيقة خالل األيــام القليلة المقبلة، 
ــدوم مــولــودتــه كــنــدة، وسيوجه  بمناسبة قـ
الــالعــب الــدعــوة لــزمــالئــه والــجــهــاز الفنى 

لحضور العقيقة.
وكان خالد قمر رزق بمولودته الثالثة يوم 
الخميس الــمــاضــى، وشـــارك الــالعــب فى 
مباراة النصر األخيرة فى الجولة التاسعة 

لمسابقة الدورى كبديل.
وكـــان الــزمــالــك اســتــعــاد خــالــد قــمــر من 
االتـــحـــاد الــســكــنــدرى فــى بــدايــة الــمــوســم 

الحالى، بعد انتهاء إعارته لزعيم الثغر.

يتبع المونتينجرى نيبوشا المدير الفنى 
ــنــادى الــزمــالــك  للفريق األول لــكــرة الــقــدم ب
برنامًجا غذائًيا مــحــدًدا، حيث يعتمد على 

اإلفطار كوجبة أساسية له.
ويعتمد المدير الفنى طوال اليوم على تناول 
الفاكهة للحفاظ على وزنــه، كما يحرص على 
النوم مبكرا واالستيقاظ مبكرا لتناول وجبة 

اإلفطار الرئيسية له.
جدير بالذكر أن نيبوشا تولى تدريب الفريق 
األبــيــض فــى بــدايــة الــمــوســم الــحــالــى، خلًفا 
ــذى تــم رحيله بصورة  للبرتغالى إيناسيو، ال

ودية.

كتبت – ضياء خضر 

كتب – محمد الصايغ

عبداحلميد

اإلنشاءات دعاية ذات حدين فى انتخابات األهلى
تسيطر أجواء الحرب االنتخابية على كل كبيرة وصغيرة 
داخل أروقة النادى األهلى، حيث لم يعد يعلو صوت على 
صوت الصراع الدائر بين جبهتى محمود طاهر الرئيس 
الحالى للنادى، ومحمود الخطيب نائب رئيس النادى 
األسبق، واللذان يتصارعان ومن خلفهما أعضاء قائمتيهما 

على كراسى الحكم فى القلعة الحمراء.
ومؤخراً برز ملف االنشاءات باعتباره أحد األسلحة التى 
ترتكن إليها كال الجبهتين فى معركة االنتخابات، حيث 
أخذ طاهر فى االعتماد عليه بشكل واضح خصوصاً وأنه 
يدرك جيداً أنه يالمس أذهان أعضاء الجمعية العمومية، 

والذين يأتى فى مقدمة اهتماماتهم مستوى االنشاءات 
والخدمات المتاحة فى النادى بمختلف فروعه.

وفى إطار معركة اإلتهامات المتبادلة والدعايا السلبية 
استخدم طاهر ملف االنشاءات فى الهجوم على الخطيب 
وقائمته، مــن خــالل تأكيده أن الطفره اإلنشائية التى 
شهدها النادى فى عهده، هى خير إثبات على أن الخطيب 

ليس األجدر بالجلوس على كرسى رئاسة النادى األهلى.
ويبرر طاهر رأيــه هــذا بسر غياب تلك الطفره وعدم 
حدوثها إال فى عهده، رغم أن الخطيب ظل الرجل الثانى 
فــى اإلدارة الــحــمــراء لسنوات طويلة، لــم يشهد النادى 
خاللها إنــجــازات إنشائية مماثلة لتلك التى حدثت فى 

والية طاهر البالغة نحو 4 سنوات.
فــى المقابل كــان لــالنــشــاءات اســتــخــدام آخــر مــن قبل 

الخطيب وقائمته والذين اعتبروها دليالً صارخاً على 
ضــرورة اإلطاحة بطاهر من رئاسة النادى، وعــدم منحه 
فــرصــة جــديــدة للبقاء عــلــى كــرســى الــحــكــم فــى القلعة 
الحمراء، وتفسر قائمة الخطيب رأيها هذا بما شهده ملف 
اإلنشاءات من تجاوزات مالية أثبتتها األجهزة الرقابية، 

ودونتها كمالحظات مالية على إدارة طاهر.
 وتركز قائمة الخطيب فى دعايتها السلبية ضد طاهر 
وقائمته على مسألة عدم نظافة يد اإلدارة الحالية للنادى، 
ما يجعلها غير أمينة على أموال الجمعية العمومية، والتى 
يؤكد الخطيب أنــه لــن يرضيها أن تــرى طفرة إنشائية 
تحدث فى النادى فى مقابل تجاوزات صارخة ومخالفات 
للقانون فــى عمليات ترسية األعــمــال اإلنــشــائــيــة على 

شركات بعينها.
 على جانب آخــر بــات فــى حكم المؤكد رحيل صالح 
جمعة عن صفوف فريق الكرة األول بالنادى األهلى، خالل 
الفترة المقبلة بعدما تقطعت كل حبال الود بين الالعب 
والمدرب حسام البدرى والذى أخرج الالعب من حساباته 

فى الفترة األخيرة.
وجــاء عــدم انضباط الالعب وتـــداول صــور له مؤخراً 
خــالل ســهــره بــأحــد الكافيهات، ليشعل غضب الــبــدرى 
تجاهه ويدفعه لتجميد الالعب، والذى طالب بدوره وكيله 
عبدالرحمن مجدى بإحضار عرض له للرحيل عن األهلى 
فى أقرب وقت، بعدما تأكد استحالة استمراره مع الفريق 

تحت قيادة البدرى.
ومن غير المستبعد أن يناور وكيل صالح جمعة بورقة 
الزمالك من خالل عرض الالعب على األخير، أمالً فى 
أن يحفز مسئوليه لطلب ضم الالعب من األهلى، وإلحاقه 

بشقيقه عبدالله والذى يلعب فى صفوف الفريق األبيض.

:» شوقى غريب  فى حوار  لـ»

كتب – ضياء خضر 

جاهز لقيادة المنتخب 
األوليمبى.. وشيكاباال يستحق 
التواجد فى كأس العالم

ــان عــلــى اإلمــكــانــيــات  ــن ال يختلف اث
التدريبية التى يتمتع بها شوقى غريب، 
المدير الفنى السابق للمنتخب الوطنى، 
والتى تجعله دائًما يتصدر ترشيحات 

األندية عندما تفكر فى تغيير مدربيها.
التقت »صــوت الماليين« مع غريب، 
لتحاوره فى العديد من النقاط الخاصة 
بالدورى المصرى والمحترفين، وفرص 

تدريبه المنتخب األوليمبى.
ــرى أن الــــــوجــــــوه الــــجــــديــــدة  ــ ــ ¿ هـــــل تـ
ــارق داخـــــل  ــ ــفــ ــ ســـتـــســـهـــم فـــــى صـــنـــاعـــة الــ

المنتخب؟
- بــكــل تــأكــيــد، أنـــت مــن حــيــن آلخــر 
تحتاج إلــى ضخ دمــاء جــديــدة، على أال 
يؤثر ذلك على أداء القوام األساسى فى 
النهاية.. البعض يتألق ويجب أن ينضم 
لصفوف المنتخب، مثلما فعل كوبر مع 

شيكاباال وعمرو مرعى.
¿ ومــــا رأيـــــك فـــى انـــضـــمـــام شــيــكــابــاال 

للمنتخب؟
- شيكاباال أمامه فرصة ذهبية بعد 
انضمامه، يجب أن يستغلها جيًدا وال 
يفرط فيها، وهو موهبة كبيرة فى كرة 
الــقــدم  يمكن االســتــفــادة منه فــى أكثر 
مــن مركز داخــل المستطيل األخضر، 

ويستحق التواجد فى كأس العالم.
¿ وماذا عن عمرو مرعى؟

- مهاجم واعــد سيكون له شــأن مع 
المنتخب الــمــصــرى، وأعــتــقــد أنــه قد 

يأخذ فرصته خالل الفترة المقبلة.
¿ ومــــا تــقــيــيــمــك ألداء الــمــحــتــرفــيــن 

المصريين؟
- بكل تأكيد الوضع فى تحسن كبير 
من موسم آلخر، خصوًصا فى ظل زيادة 
عددهم ســواء فى الــدوريــات األوروبــيــة 
أو العربية، وأعتقد أن80% من القوام 
ــى للمنتخب الــمــصــرى، من  ــاسـ األسـ

الالعبين المحترفين.
> وهـــل تـــرى أن هــنــاك العــبــيــن فى 

الدورى المصرى يستحقون االحتراف؟
- نعم هناك أكثر من العــب، ولكنى 
ال أرغب فى التحدث عن أسماء بعينها، 
وأتمنى أن يكون احتراف الالعبين فى 
سن صغيرة، خصوًصا أن ذلك سيفيد 
الالعب فى تنقالته من ناد آلخر مثلما 
هــو الــحــال مــع محمد صـــالح ومحمد 

الننى.
¿ وكيف تقيم تجربة محمد صالح؟

ــجــح أن يحفز  - مــحــمــد صــــالح ن
األندية المصرية على احتراف العبيها، 
خصوًصا أنه احترف صغيًرا واستطاع 

التنقل بين أكبر األندية األوروبية.
ــى بـــطـــولـــة الــــــــدورى  ــ  ¿ ومــــــا رأيــــــــك فـ

المصرى الموسم الحالى؟
- حتى اآلن الـــدورى يتسم بالقوة، 
خصوًصا أن فارق النقاط بين المتصدر 
والمراكز األخــيــرة فى جــدول الترتيب 

ليس كبيًرا.
ــفـــريـــق الــــــذى يــســتــحــق لــقــب  ــا الـ  ¿ مــ

الحصان األسود؟
- ال يوجد فريق معين، خصوًصا أن 
الفارق ليس كبيًرا، وتقريًبا المستويات 

متقاربة حتى اآلن.
 ¿ مــا تعليقك عــلــى ظــاهــرة تقليص 
ــب بـــــالـــــدورى  ــ ــانــ ــ ــيــــن األجــ ــدربــ ــمــ عــــــدد الــ

المصرى؟
- فـــى مــســابــقــة الــمــوســم الــحــالــى 
يــوجــد 3 مــدربــيــن فــقــط فــى الــزمــالــك 
واإلســمــاعــيــلــى وســمــوحــة، ومـــن وجهة 
ــام، أن الــضــغــط  ــ ــ ــشــكــل ع ــرى، ب ــظــ ــ ن
الجماهيرى على مجالس إدارات األندية 
هو السبب فى االعتماد على المدربين 
األجــانــب، بــخــالف ذلــك فــإن الــمــدرب 
المصرى يــؤدى المطلوب منه، وهناك 
العديد من النماذج الوطنية الناجحة 

بالمسابقة حتى اآلن.
ــب الـــمـــنـــتـــخـــب  ــ ــ ــدريـ ــ ــ ــن تـ ــ ــ  ¿ مـــــــــــاذا عـ

األوليمبى؟
- مجرد ترشيحى للمنصب من جانب 
اتحاد الكرة، شرف كبير لى، وأنا جاهز 

لقيادته.

حوار – محمد الصايغ

3 أسباب وراء اختيار 
جريشة للتحكيم فى 

المونديال

حقق التحكيم المصرى إنجازاً الفتاً على الساحة الدولية، وذلك بعدما 
اختار االتحاد الدولى لكرة القدم »فيفا«، الحكم الدولى جهاد جريشة، 
للمشاركة فى إدارة مباريات مونديال روسيا 2018، تكليالً لمجهوده خالل 

السنوات الماضية.
ويعتبر جريشة مــن أفــضــل الحكام المصريين فــى الفترة األخــيــرة، 

خصوًصا فى ظل تفوقه على العديد من زمالئه.
ويرصد »صوت الماليين« أسباب اختيار جريشة للتحكيم فى المونديال 

من خالل التقرير التالى:-
مستواه

ــواء فى  ظــهــر جــهــاد جــريــشــة بمستوى متميز فــى آخـــر عــامــيــن لــه سـ
المسابقات المصرية أو اإلفريقية، حيث تفوق بشكل الفت للنظر.

واستطاع جريشة، أن يكون الحكم األول فى مصر خالل الفترة األخيرة، 
بعدما تم اختياره للعديد من المواجهات الصعبة.

وأشاد عصام عبد الفتاح، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم والمشرف 
على لجنة الحكام، بمستوى جريشة فى أكثر من مناسبة.

مشاركاته
سبق لجهاد جريشة، أن تم اختياره من أجل إدارة العديد من المواجهات 

المهمة خارج مصر، بعد الظهور بشكل جيد فى المباريات المصرية.
وشـــارك جريشة فــى بطولة كــأس الــعــرب عــام 2012، وكــذلــك 3 نسخ 
لبطولة أمم أفريقيا، بجنوب أفريقيا 2013، وغينيا االستوائية 2015، 

والجابون 2017.
كما أدار العديد من المواجهات المرتقبة والتى يعد أبرزها ذهاب نهائى 

دورى األبطال 2015، بين اتحاد العاصمة ومازيمبى بالجزائر.
وشارك فى إدارة مباريات بطولة كأس العالم للشباب، والتى أقيمت فى 

كوريا الجنوبية فى شهر يونيو/حزيران الماضى.
أرقامه

يعد جريشة من الحكام المصريين القالئل الذين حققوا العديد من 
اإلنجازات سواء على المستوى الشخصى، أو على مستوى التحكيم بشكل 

عام.
وكان جريشة ضمن أفضل 22 حكًما على مستوى العالم، وفًقا لالتحاد 

الدولى لكرة القدم »الفيفا«.
واحتل جريشة وقتها المركز الثالث عشر، األمــر الــذى جعله يحظى 

باهتمام كبير من جانب االتحاد الدولى، إلدارة مباريات فى كأس العالم.

طاهر

اخلطيب

جريشة

غريب
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البساط
األخضر

استقر الجهاز الفنى لفريق الزمالك بقيادة 
المونتينجرى نيبوشا على نقل تدريبات الفريق 
من ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بالنادى إلى 
استاد القاهرة خالل فترة االنتخابات المقبلة 
للنادى األبيض، المقرر لها يومى 23 و24 من 
ــواء  الشهر الــجــارى، إلبــعــاد الــفــريــق عــن األجـ
االنتخابية ولصعوبة إقامة تدريبات الزمالك 
بسبب انشغال الــنــادى باتدريبات، خاصة أنه 
تقرر إقامة االنتخابات فى ممر الملك فاروق 
ــذى يــتــواجــد بــيــن الملعب وبــيــن غـــرف خلع  الـ
مالبس الالعبين والجيم الخاص بالفريق األول 

لكرة القدم.
واتفق نيبوشا مع الجهاز المعاون له على نقل 
التدريبات فى الفترة المقبلة لخارج النادى، وتم 
تحديد استاد القاهرة ليكون ملعب التدريب، 
من أجل االستعداد لمباراة الطالئع المقبلة فى 

الدورى.
ومن ناحية أخرى يبحث أحمد كابوريا العب 
وسط الفريق األول لكرة القدم بنادى الزمالك 
عن عرض احتراف بالدورى السعودى تمهيًدا 
للرحيل عن صفوف الفريق األبيض فى يناير 
المقبل على سبيل اإلعــارة، فى حال استمرار 
تــجــاهــلــه مــن قــبــل الــجــهــاز الــفــنــى فــى الفترة 

الحالية.
ولــم يــشــارك الــالعــب مــع الزمالك ســوى فى 

مــبــاراة واحــدة فقط أمــام اإلنــتــاج الحربى ولم 
يشارك بعدها فى أى مباراة وخرج من حسابات 

الجهاز الفنى للفريق.
ــان الــالعــب قــد تلقى عــروضــا محلية فى  وك
الفترة الماضية للرحيل عن الزمالك فى يناير 
المقبل، إال أنــه يميل لخوض تجربة احتراف 

بإحدى الدوريات العربية.
 وفى سياق آخر جدد مسئولو نادى االتحاد 
الــســكــنــدرى اتــصــاالتــهــم بــخــالــد قــمــر مهاجم 
الفريق األبيض للتعاقد معه فى فترة االنتقاالت 
الشتوية المقبلة على سبيل اإلعارة فى ظل عدم 

مشاركته بصورة أساسية مع الفريق األبيض.

ــان الــزمــالــك اســتــعــاد الــالعــب فــى بداية  وكـ
الموسم الحالى، بعد انتهاء إعارته لالتحاد، ولم 
يشارك قمر مع الفريق األبيض ســوى لدقائق 

معدودة فى مباراتين فقط.
ولم يحسم المهاجم موقفه من العرض خاصة 
أنه يتمنى الحصول على فرصة أكبر مع الفريق 

األبيض فى المباريات المقبلة.
ــر رفـــض الــجــهــاز الفنى   وعــلــى صــعــيــد آخـ
للزمالك بقيادة المونتينجرى نيبوشا رحيل 
ــع الــفــريــق خـــالل فترة  ــداف ــش م ــون مــحــمــود ال
االنــتــقــاالت الــشــتــويــة المقبلة، فــى ظــل طلب 
الالعب الرحيل فى يناير المقبل بسبب عدم 

مشاركته فى المباريات فى اآلونة األخيرة.
ويعتمد الجهاز الفنى للفريق األبيض على 
الثنائى على جبر ومحمود عالء بصورة أساسية 
ــونــش إال فى  ــشــارك ال فــى الــمــبــاريــات، ولـــم ي
مباريات قليلة سواء بسبب إصابة على جبر أو 
تواجده فى صفوف المنتخب، جاء رفض الجهاز 
الفنى لرحيل الــالعــب فــى ظــل طلب نيبوشا 
بتدعيم خط الدفاع فى فترة االنتقاالت الشتوية 

المقبلة بسبب النقص العددى فى هذا المركز.

أخبار النجومأخبار النجومأخبار النجوم
 كهربا يشترى »كسوة« 

الشتاء من باريس
دهب سعودى من 

فتحى لست الحبايب
 حارس األهلى يحضر 

احتفاله بـ»عادل الصغير«
حــرص محمود عبدالمنعم كهربا العب 
ــمــحــتــرف فـــى صــفــوف  مــنــتــخــب مــصــر وال
فريق االتحاد السعودى، على القيام بجولة 
تسوق فى أشهر متاجر العاصمة الفرنسية 

باريس.
ــى الــمــالبــس  ــا عــل ــرب ــه ــز شـــــراء ك ــركـ وتـ
خصوصاً تلك الخاصة بموضة شتاء 2018.

وتــواجــد كهربا مــؤخــراً فى فرنسا والتى 
سافر منها ترانزيت إلــى ألمانيا للخضوع 
لفحوص طبية على موضع اإلصــابــة التى 

يعانى منها فى الظهر.

يبادر مصطفى فتحى العب الزمالك 
ــعــاون  ــت ــادى ال ــ ــى صـــفـــوف نـ الــمــعــار فـ
السعودى إلى شراء هدايا ذهبية لوالدته 

من وقت آلخر.
وكان مصطفى فتحى قد أبدى إعجابه 
بمستوى المصوغات الذهبية المتوافرة 
بــاألســواق فى السعودية، وهــو ما جعله 
يختارها كهدية أولـــى لــوالــدتــه فــى كل 
رحلة له من السعودية إلى مسقط رأسه 
فى المنصورة حيث تقيم عائلته حتى 

اآلن.

يواصل أحمد عادل عبدالمنعم حارس مرمى 
النادى األهلى تحضيراته إلقامة عقيقة احتفاالً 

بمولوده الجديد عادل، والذى رزق به قبل أيام.
واســتــقــر عـــادل على إقــامــة العقيقة بأحد 
الفنادق الكبرى بالقاهرة، وذلــك لنيته دعوة 
ــدد كــبــيــر مــن أفــــراد الــعــائــلــة واألصـــدقـــاء  عـ
للحضور، وهو ما سيجعل إقامتها فى المنزل 

أمر صعب.
ويــتــرقــب حـــارس األهــلــى أقـــرب فــتــرة راحــة 
ممكنة لتحديد موعد العقيقة، التى ينتظر أن 

يحضرها نجوم األهلى بعائالتهم.

إعداد: محمد الصايغ- سارة عبدالباقى

رأى

 محمد الراعى

مزور.. ومدمن.. وحرامى
كــل أنــديــة واتـــحـــادات مصر تنتخب هذه 
ــذى جعل  األيـــام بسبب الــقــانــون الــجــديــد الـ
نوفمبر شهر الــعــراك االنتخابى والــحــراك 
الرياضى، والبد أن نكون شركاء فى الحراك، 
لنساعد  ونشارك فى اختيار أفضل العناصر 
والقيادات التى تدير الرياضة المصرية فى 

األربع سنوات القادمة.
عــفــًوا.. لــن نلتزم الحيادية فــى  المعركة 
االنتخابية، عفًوا الحياد يعنى السلبية، الحياد 
مرفوض ولــن نجد حرًجا فى دعــم المرشح 
األفـــضـــل، وفــضــح الــمــرشــحــيــن المنافقين 
الهجاصين بتوع الشعارات الوهمية لتحقيق 
مصالح شخصية، ولــذلــك دهــالــيــز  األندية 

لنكشف الكذابين بتوع الوعود الوهمية.   
كــل أنــديــة مصر تنتخب، ولــكــن ليس كل 
األندية مثل بعضها،  تختلف المنافسة من ناد 
إلى آخر، وليس كل المنافسين مثل بعضهم.. 
هناك أندية جماهيرية مثل األهلى والزمالك 
ــذوات مثل  والترسانة، وهناك أندية أوالد ال
الجزيرة والصيد وهناك مرشحون مميزون 
معظمهم من أصحاب الفكر ورجــال األعمال 
ــاك مرشحون  والــريــاضــيــيــن األبـــطـــال، وهــن
فــاســدون مــن أصــحــاب السوابق والمدمنين 
والــمــزوريــن، ولــن نسمح بــوجــود الفساد فى 
الوسط الرياضى، ودورنــا  هو دعم األفضل، 
وكشف وفضح الفاسدين المفسدين، ولذلك 

أرفض الحياد والزم أكون مرآة للناخبين.
وبمقارنة سريعة بين معركة القطبين، تجد 
مرشحى األهلى على أعلى مستوى ومميزين، 
لديهم فكر ورغــبــة وطــمــوح لخدمة ناديهم، 
ســواء فى قائمة محمود طاهر أو الخطيب، 
وتجد حيرة الختيار األفضل من بين كل هؤالء 
األفــاضــل، على العكس فــى الــزمــالــك، تجد 
حــرًجــا فــى االخــتــيــار ألن أغــلــب المرشحين 
ــيــن لتصفية حــســابــات شــخــصــيــة مع  داخــل
مــرتــضــى  مــنــصــور،  أغــلــب المرشحين فى 
القائمة المضادة لمرتضى شعارهم »الشتيمة 
واإلساءات« وهدفهم إسقاط الزمالك وتدمير 
الكرة والمنشاءات من أجل إسقاط مرتضى  
وهناك مرشح مدمن مخدرات ومرشح مزور، 
وآخر حرامى ومرشح متهم فى قضايا نصب 
وأراض وابنه متهم فى جناية قتل، وأتحدى أن 
يكون أحدهم يهدف لخدمة الزمالك ولذلك 
أطــالــب أعــضــاء الــزمــالــك ال تنتخبوا قائمة 
المدمن والمزور والحرامى، وكل المؤشرات 
تــؤكــد اكــتــســاح قائمة مرتضى الــتــى حققت 
ــجــازات تاريخية وأبــهــرت الــعــالــم بثورتها  إن
اإلنشائية والرياضية، وألول مرة مرشح يقدم 
برنامًجا فعلًيا ودعايته هى إنجازاته الملومسة 
داخل النادى.. ويطالب الجميع فى كل أندية 
مصر بأن يكون لديهم مرتضى منصور وقائمة 

الشرفاء.
وفي الصيد أبهرت قائمة محسن طنطاوى 
الجميع، ألنها تضم كفاءات غير عادية فى كل 
التخصصات ولديها طموحات تعيد النادى 
إلى عهده الذهبى،  أنها على  قائمة  قمة فى 
التفانى والعطاء والحب للنادى وليس الحب 

للذات.
وفــى الــجــزيــرة قمم كبيرة، ولــكــن الوضع 
مختلف فى الشمس والترسانة، ألن شعارهم 

الضرب تحت الحزام.

 نقل تدريبات 
الفريق 

األبيض بسبب 
االنتخابات 

كابوريا يستقر على كتبت – سارة عبدالباقى
الهروب من ثالجة 

الزمالك إلى الخليج 

3 عوامل ترجح كفة مرتضى منصور فى انتخابات ميت عقبة
بدأ العد التنازلى النتخابات نادى الزمالك المقرر لها يوم 
23 من شهر نوفمبر الجاري، من أجل انتخاب مجلس جديد 

يتولى المسؤولية لمدة 4 أعوام مقبلة.
ويتنافس فى انتخابات نــادى الزمالك قائمة مرتضى 
منصور المرشح على منصب الرئيس، ومعه أحمد جالل 
إبراهيم وأحمد مرتضى منصور على مقعدى النائب، حازم 
ياسين فى أمانة الصندوق، هانى زادة وعالء مقلد وشريفة 

الفار فى العضوية.
أما القائمة الثانية التى يتنافس فيها أحمد سليمان على 
منصب الرئيس فتضم كل من: هانى العتال لمنصب نائب 
الرئيس وسيف العمارى لمنصب أمين الصندوق ومصطفى 
عبد الخالق وعبد الله جورج وحسين السمرى ومحمد أبو 

العال للعضوية.
ــفــوز بمنصب  وتــبــقــى حــظــوظ مــرتــضــى مــنــصــور فــى ال
الرئيس تفوق أحمد سليمان، خصوًصا فى ظل أن هناك 

بعض الشواهد التى تؤكد ذلك.

وترصد »صوت الماليين«، األسباب التى تنصب مرتضى 
منصور رئيًسا لنادى الزمالك خالل السنوات المقبلة.

الجمعية العمومية
ال أحد يستطيع أن ينكر، أن هناك تأييًدا شبه كامل من 
أعضاء الجمعية العمومية لمرتضى منصور، خصوًصا فى 

ظل اهتمامه باأللعاب األخرى.
ويتواجد أبناء أعضاء الجمعية العمومية، فى العديد من 
اللعبات األخرى سواء السلة أو الطائرة أو اليد، وليس كرة 

القدم.
ــادى الــزمــالــك، باأللعاب األخـــرى بشكل  واهــتــم رئيس ن
كبير، حيث استطاع أن يوفر مالعب كثيرة والمنافسة فى 

البطوالت المختلفة أيًضا.
وهناك العديد من أعضاء الجمعية العمومية التى ستمنح 
صوتها لمرتضى منصور، مــن أجــل االســتــمــرار فــى هذا 

األمر.
إنجازاته

نجح مرتضى منصور، فى تحقيق العديد من اإلنجازات 
داخل نادى الزمالك، خصوًصا على المستوى االجتماعى.

وهناك تطور كبير وطفرة حدثت داخــل نــادى الزمالك، 

ــذى أثلج  ــر ال خصوًصا فــى المنشآت داخــل الــنــادى، األم
صدور األعضاء.

وتوجد فئة داخل النادى األبيض، يتمثل شغلها الشاغل 
فى مكان يستطيعون الجلوس فيه بــهــدوء، وهــو ما وفره 

رئيس نادى الزمالك.
وضمن رئيس نادى الزمالك، فئة األعضاء التى ال تشغل 

بالها سوى بمكان للجلوس الهادئ فقط.
فريق الكرة

استطاع مرتضى منصور، عمل تــطــورات كبيرة داخــل 
فريق الكرة بالنادى، من خالل العديد من الصفقات التى 

أبرمها.
وعلى الرغم من أن الفريق لم يحصل على بطولة فى 
الموسم الماضى، إال أن الموسم الحالى أصبح مرشًحا 

بقوة لحصد البطوالت.
ونجح رئيس نادى الزمالك فى التعاقد مع أكثر من 12 
العًبا الذين تألقوا فى مسابقة الــدورى بالموسم الماضى 

مع أنديتهم قبل االنتقال للقلعة البيضاء.

»التكميلية« تفجر بركان الخالفات داخل الجبالية 
اشتعلت حــرب تكسير العظام فــى االنتخابات 

ــرة  ــاد ك ــحـ الــتــكــمــيــلــيــة التـ
الــقــدم الــمــصــرى برئاسة 
هانى أبوريدة، والمقرر لها 
ــوم 26 مــن شهر نوفمبر  ي

المقبل.
وأرســل اتحاد الكرة إلى 
األنــديــة أعــضــاء الجمعية 
العمومية لالتحاد، القائمة 
النهائية للمرشحين على 
ــن  ــشــاغــري ــن ال ــدي ــع ــق ــم ال

بمجلس اإلدارة.
وتضم القائمة النهائية 
ــهــم 5  ــن ــي ــا ب ــًحـ ــرشـ 12 مـ
مــرشــحــيــن عــلــى المقعد 
الــتــكــمــيــلــى هــــم: مــجــدى 

إبراهيم فرج المتناوى، أحمد محمد إبراهيم جبر، 
عاصم عبد العزيز فهيم، محمد باهى زكى موسى، 

ومحمد صالح السيد المصرى.
يأتى ذلك باإلضافة إلى 7 مرشحات على مقعد 
المرأة هن: صفية رامى محمد عبد الدايم، ماجدة 

محمود أحمد، شيماء منصور محمد، نيرمين فاروق 
سعيد، دينا محمد عبد الحميد، شيرين شلبى زكى، 

وحنان أحمد أحمد خالد.
وكــانــت اللجنة االنتخابية بــرئــاســة المستشار 

أحمد حلمى الشريف قد 
اســتــبــعــدت محمد ماحى 
عبد الحميد مــراد بسبب 
ــمــؤهــل  ــه ال ــم ــدي ــق ــدم ت ــ عـ

الدراسى.
وتــــــــرصــــــــد »صــــــــوت 
ــس  ــيـ ــوالـ ــن« كـ ــ ــي ــ ــالي ــ ــم ــ ال

انتخابات الجبالية.
أبوريدة يدعم

بدأ هانى أبوريدة، خالل 
الساعات القليلة الماضية 
ــيـــم مــرشــحــيــن  فــــى تـــدعـ
بــأعــيــنــهــم فـــى انــتــخــابــات 
ــة، حــتــى يضمن  ــالي ــجــب ال

تواجدهم داخل المجلس.
ويعتبر الثنائى مجدى المتناوى وصفية عبد 
الدايم، األكثر دعًما من أبــوريــدة، حيث بدأ يدعو 

أعضاء الجمعية العمومية النتخابهما.
عبد الغنى يعترض

يأتى ذلك، فى الوقت الذى اعترض فيه مجدى 

عبد الغنى، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، على 
دعم مجلس الجبالية لمرشح بعينه فى االنتخابات 

المقبلة.
ــرى عــبــد الــغــنــى، أنـــه مــن األفــضــل أن يترك  ويـ

المجلس حــريــة االختيار 
ألعضاء الجمعية العمومية 
من أجــل انتخاب المرشح 

المناسب بالنسبة لهم.
مجاهد يحرض

وبــــدأ أحــمــد مــجــاهــد، 
عـــضـــو الـــمـــجـــلـــس، فــى 
تحريض أعضاء الجمعية 
ــدم  ــى عـ ــلـ الـــعـــمـــومـــيـــة عـ
انتخاب مجدى المتناوى 
ــادة الـــمـــصـــرى فى  ــ ــم وحــ

االنتخابات المقبلة.
ــب مـــجـــاهـــد فــى  ــرغــ ــ وي
ــواجــد الــثــنــائــى فى  عـــدم ت
ــالل الــفــتــرة  الــمــجــلــس خــ

ــى تــصــل إلـــى 3  ــت المتبقية مــن عــمــر االتــحــاد وال
سنوات.

وكـــان مجاهد دائـــم االخــتــالف مــع الثنائى فى 
المجلس السابق، الــذى كــان يتولى رئاسته جمال 

عالم.

سامى يحارب دلع العبى الطالئع بالدكة

يدرس أحمد سامى مدرب فريق الكرة األول بنادى طالئع الجيش إدخال 
تغييرات موسعة على تشكيل فريقه األساسى فى الفترة المقبلة، وذلك فى 

أعقاب الهزيمة األخيرة أمام بتروجيت فى الجولة التاسعة لبطولة الدورى.
ويفكر سامى فى إدخال بعض العناصر الجديدة على التشكيل بداية من 
مباراة الزمالك المقرر إقامتها يوم األربعاء المقبل، ضمن الجولة العاشرة 

لبطولة الدورى.
وكشف سامى ألعضاء جهازه المعاون أنه لمس نوعاً من التقاعس من 
بعض العبى الفريق فى الفترة األخــيــرة، وهــو ما لن يقبله مجدداً ملوحاً 

بتجميد أى عنصر متهاون على دكة البدالء.
وكان سامى قد رفض منح العبى الفريق راحة السلبية عقب الخسارة من 
بتروجت بهدفين نظيفين، حيث واصل الفريق العسكرى استعدادته لمباراة 

الزمالك.
يذكر أن فريق طالئع الجيش يحتل المركز الـ10 برصيد 11 نقطة، وذلك 

بعد مرور 9 جوالت بواقع انتصارين و5 تعادالت وهزيمتين.

مجاهدعبدالغنىأبوريدة

سامى

مرتضى

نيبوشا

كابوريا

كتب – محمد الصاوى

كتب – محمد الصايغ



األخيرة

سيد سعيد
يكتب:

 تابعت بكثير من االهتمام الجدل المشتعل حول إعالن األزهر عن تحديد من لهم حق الفتوى على الشاشات الفضائية،
 وبغض النظر عن العدد الذى تم تحديده 51عالما، وجدتنى أقف أمام القرار ذاته ومدى تفاعل الرأى العام معه، من حيث توقيته 

ودالالته، على الرغم أنه جاء متأخًرا، بل متأخًرا جًدا، لكن على األقل أفضل من أال يجئ أبًدا.
قبل أيام تم اإلعالن عن االتفاق بين مشيخة األزهر ممثاًل فى اإلمام األكبر الدكتور أحمد الطيب، والمجلس األعلى لإلعالم، ممثاًل فى 

السيد مكرم محمد أحمد، حول الحد من الفتاوى الشاذة التى اجتاحت الفضائيات المصرية، اإلعالن حسم الكثير من الجدل الدائر  فى 
أوساط الرأى العام، فيما يتعلق بالفوضى التى شهدها اإلعالم والبرامج، التى اعتادت االستعانة بغير المتخصصين من مهاويس االفتاء، 
القرار يحمل فى طياته الكثير من اإليجابيات، فهو يقضى من ناحية على ظاهرة الفوضى، ومن ناحية أخرى يمنع ضمنيا ظهور الوجوه 

التى اعتادت إثارة الزوابع حول آرائهم وفتاواهم التى أثارت لغًطا فى اآلونة األخيرة وإلصاقها بالدين.
القنوات الفضائية فى ظل تنافسها على جذب المشاهدين، لم تدرك تداعيات الصخب األجوف فى العديد من البرامج، ومدى تأثيره 

على قطاعات واسعة من شرائح المجتمع فاألمر بالنسبة للقائمين عليها، يتعلق، فقط، باإلعالنات، لذا استعانت بشيوخ ال يقيمون وزنا 
لقدسية النصوص، وراحوا يتطاولون على الرموز الدينية، وينسبون لهم أقوااًل وأفعااًل غير موثقة، أما األكثر دهشة أن مهاويس الشهرة، 

ومحترفى التربح من الفهلوة على الفضائيات، والمقصود هؤالء »المتطاولون« فال تعنيهم من بعيد أو قريب، ردود الفعل، الناتجة عن 
»السفسطة« فى قضايا شائكة يتم اختالقها بصورة تبدو متقنة، لتشويه الدين، عبر إطالق الفتاوى الشاذة.
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 البرامج تتيح الفرصة أمام 
شيوخ مأجورين ينفذون 
سيناريوهات نشر العبث  

لصالح قوى لها أهداف  محددة  
ويحملون على عاتقهم رسالة 

معينة.. يؤدونها حتى لو كانت 
مشبوهة

دخل ملعب الفوضى بعض 
خريجى األزهر ممن ال 
تنطبق عليهم شروط 

اإلفتاء.. فراحوا يشيعون 
الفوضى عبر اختالق مسائل 

ال عالقة لها بالواقع.. 
لصناعة الضجيج حولها 

ــؤالء الــشــيــوخ، ميــارســون   فــى تــقــديــرى، هـ
ــم بــقــدر هــائــل مــن »الــتــنــاحــة« ألنهم  ــ أدوارهـ
يعلمون يــقــيــًنــا، أن مــا ســـوف يــطــرحــونــه من 
مرويات، عفى عليها الزمن، ستكون صادمة، 
وستفتح عليهم أبــواب اجلحيم من كل اجتاه، 
لــكــن املـــال وهـــوس الــشــهــرة أعــمــى بصرهم 
وبصيرتهم، فراحوا سواء بوعى أو بدون وعى، 
ينفذون سيناريوهات نشر العبث، لصالح قوى 
غامضة، لها أهـــداف مــحــددة وواضــحــة وإن 
كانت طويلة املــدى، فصاروا على قناعة تامة 
بأنهم يحملون على عاتقهم رســالــة معينة، 
يؤدونها حتى لو كانت مشبوهة، خاصة إذا 
علمنا أن استهداف مصر، جزء ال يتجزأ من 
استراتيجيات قوى دولية وأخرى إقليمية، لها 
مصاحلها، وهذا االستهداف متنوع األغراض 
ومتعدد األوجه، كما أن شواهده لم تكن بعيدة 
عن عيون أى مراقب لقضايا الشأن العام، لكن 
فى هذا املقام سنتوقف، فقط، أمام محاوالت 
غسيل »األدمغة«، وهى املحاوالت التى جترى 
ــاق، فــى إطـــار مــؤامــرة فكرية،  على قــدم وسـ
هدفها الرئيسى، تشويه العقول، وتشكيك 
املجتمع فى عقيدته الدينية وتراثه الثقافى 
واحلضارى كى ينشأ جيل فوضوى يكفر بكل 
املعتقدات والقيم احلضارية واالنتماء، وامليل 
ــاد، فتحت الفتة تطوير اخلطاب  نحو االحلـ
الدينى اعتلى سطح املشهد بعض املتحزلقني، 
ممن ميلكون القدرة على مخاطبة اجلمهور، 
وراحـــوا يطلقون الــفــتــاوى الــشــاذة مــن خالل 
البحث عن األسانيد واألدلــة الضعيفة، دون 
إدراك بأن هذه األمــور حترض على العزوف 

عن الدين.
 لكن ما كــان الفًتا لالنتباه، ومحفًزا على 
ــة األخــيــرة، هو حالة  الوقوف أمامه فى اآلون
الفوضى التى اجتاحت القنوات الفضائية، 
التى متثلت فى استقطاب تلك القنوات، بعض 
مثيرى اجلـــدل، ممــن يــنــدرجــون حتــت الفتة 
الدعاة والباحثني، لالفتاء فيما يعرفون وفيما 
ال يعرفون من القضايا الفقهية التى حتتاج 
ملتخصصني وعلماء فى هــذا املجال، كما أن 
األمــور بلغت حــًدا مثيًرا للغضب، حيث دخل 
ملعب الفوضى بعض خريجى األزهـــر ممن 
ال تنطبق عليهم شــروط االفــتــاء، راح هــؤالء 
يشيعون الفوضى عبر اختالق مسائل ال عالقة 
لها بالواقع، لصناعة الضجيج حولها، بغية 
إثباتها والتلويح بصحتها، باعتبارها مرويات 
من كتب الــتــراث الدينى، بــدأت هــذه األمــور، 
مبا راج إعالمًيا عن إرضــاع الكبير ومعاشرة 
الزوجة املتوفاة، وانتهاًء بالعبث فى نصوص 
املـــواريـــث والــعــالقــات الــزوجــيــة، ومضاجعة 
البهائم، وغيرها من األمــور الشاذة، املنافية 

للقيم اإلنسانية واحلضارية.
العدد الــذى مت حتديده لالفتاء والــرد على 
االستفسارات فى وسائل اإلعالم كاف للقيام 
ــدور الــذى يقوم به  بهذه املهمة، إلــى جانب ال
أئمة املساجد التابعة لوزارة األوقــاف، إضافة 
ــوزارة مع دار  إلى العدد الــذى سوف حتــدده ال
اإلفتاء، وهو حسبما يتردد سيكون 50 عاملًا 

ممن لهم حق الفتوى.
علينا األخذ فى االعتبار، أن هؤالء الشيوخ، 
أو معنى أكــثــر دقـــة، هـــؤالء الــذيــن يوصفون 
بــالــشــيــوخ والـــدعـــاة، لــديــهــم شــهــوة جامحة 
الستدراج املجتمع، بعيًدا عن أمــوره احلياتية 
وقضاياه احلقيقية، ولديهم قدرة فائقة على 
إغــراقــه فــى جــدل عقيم حــول قضايا شــاذة 
وغريبة، بعيدة كل البعد عن مكونه الثقافى 
وموروثاته الدينية واحلضارية، أمــا الفتاوى 
اللقيطة، فحدث وال حرج، معظمها يدور فى 
فلك الغرائز البوهيمية الشاذة، ولعل أكثرها 
اشمئزازا ما صــدر عن جــواز معاشرة الــزوج 
جثة زوجته بعد موتها، فهذه الفتوى الصادمة 
للقيم اإلنسانية، فتحت الــبــاب واســًعــا أمــام 
هواة السخرية للتشكيك فى كل ما هو مروى 
عن كتب التراث، فالقضية هنا ليست مرتبطة 
بصحة وجــود الفتوى فى املرويات التاريخية 
من عدمه، إمنا فى انصراف هؤالء الشيوخ عن 
األمــور احلياتية، واختالق قضايا من العدم، 
تؤكد أن اهتمامهم ال يخرج عن إطار الهوس 
اجلنسى والتطرق ملسائل غير مألوفة، مجرد 
طرحها يثير االشمئزاز، فبدال من احلث على 
تقديس حرمة جسد امليت، باعتبار أن هذه 
احلــرمــة فضيلة دينية وإنسانية وأخالقية، 
راحــوا يحضون على شرعنة امليول الشاذة، 
ــر العالقة  وبـــدال مــن التأكيد على أن أواصـ
الزوجية تنقطع باملوت، راحــوا يستدعون من 

كتب التراث، مرويات جتيز ممارسات منفرة. 
فى سياق القضية املتفجرة حالًيا، ال يفوتنا 
إعـــالن املــخــاوف مــن التحايل على الــقــرار، 
أو القفز عليه مــن شــيــوخ السلفية ومالكى 
القنوات الفضائية الدينية، األمر الذى سيخلق 
ــدرة املــؤســســات على  ــداًل واســـًعـــا، حـــول قـ جـ
تطبيق الــقــرار مــن عــدمــه، قطعاً ســوف نرى 
بأعيننا خــروج غير املختصني ضيوفا على 
البرامج بحجج مختلفة، منها أن استضافتهم 
ــاء، إمنــا بــهــدف التوعية  ليست بــغــرض االفــت

واإلدالء بآرائهم فى الكثير من القضايا فى 
ماراثون االستهتار اإلعالمى بكل ما هو يتعلق 
بالدين، فهذه التخوفات يؤكدها الكثير من 
الشواهد املعلومة للكافة، والتى نراها على 
مــدار الــســاعــة، ســواء على الــقــنــوات العامة، 
أو القنوات املتخصصة، بــدون إطــار مشروع 

وقانونى للتخصص، فاألمر برمته فوضوى.
وألن الــديــن صـــار مــبــاحــا واإلفـــتـــاء أصبح 
ــودرن« يرتدون  يسيرا، فإننا نــرى شيوًخا »مـ
ــرى غــيــرهــم باجللباب  ــ ــعــصــرى، ون ــزى ال ــ ال
والــلــحــيــة، يــخــرجــون لــيــدلــو كــل منهم بــدلــوه 
ويصدر فتواه وفق قراءاته املحدودة واملحددة 
فى كتب معينة، حتــوى مــرويــات، ال نعلم سر 
أو سبب إخراجها من مدافنها، وإذا حتدثت 
مع أحــد مقدمى تلك البرامج، يتحدث معك 
عن املعايير املهنية فى استضافتهم، وهــؤالء 
أنفسم، أقصد بعض اإلعالميني من مروجى 
هذه األطــروحــات ، يعلم كل منهم أن مقدمى 

البرامج الفنية مثاًل، ال يجرؤ أى منهم على 
استضافة غير املتخصصني فــى السينما 
واملوسيقى والــدرامــا مــن كــتــاب ومخرجني 
وممثلني، وكذلك اإلعالميني الرياضيني، ال 
يستضيفون فى برامجهم غير الرياضيني 
للحديث فى الرياضة، وال يستطيع أحدهم 
ــارج أهـــل الــقــانــون  اســتــضــافــة أحـــد مـــن خــ
للتحدث فى القضايا القانونية، وكذلك فى 

استهداف مصر.. جزًءا ال يتجزأ 
من مؤامرة فكرية تدور فى إطار 

استراتيجيات أعدتها قوى 
دولية وأخرى إقليمية

األمــور األمنية واالستراتيجية، إال أن األمر 
حــني يتعلق بــالــديــن يصبح مــبــاًحــا، مــا جعل 
ظاهرة البعد عن الدين قضية مجتمعية لم 

تكن مطروحة من قبل.
أنا لست فقيًها فى القضايا الدينية ولست 
عاملًا بــاألمــور الفقهية، وال أزعــم بأننى على 
درايــة تامة بالقواعد واألصــول الشرعية، بل 
كل ما أعرفه عن الدين وأؤمــن به، هو كل ما 
يتسق مــع املنطق ويــكــون مقبواًل مــن عقلى، 
وأعتقد أن هذا هو شأن غالبية املسلمني، كما 
أننى أعلم بحكم قناعاتى التى شكلت عقيدتى 
الدينية، أن األديــان السماوية جميعها وليس 
الدين اإلسالمى وحده، متجد اإلنسان وتسمو 
به فوق كل األفعال القبيحة، التى تصدر على 
ألسنة شيوخ هــذا الزمن، باعتبارها فتاوى، 

يجب األخذ بها.
هؤالء أصبح شغلهم الشاغل، إثارة القضايا 
ــســان،  الــوضــيــعــة، الــتــى حتــقــر مــن شـــأن اإلن
وتضعه فى منزلة مهينة، استنادا لـمرويات 
تعود ألزمنة غابرة، كما أن مضمونها ال يتوافق 
ــذى نعيشه،  ــوال مــع الــواقــع ال بحال مــن األحـ
وتتنافى أيضا، مع معطيات العصر والتطور 
احلضارى، فضال عن أنها ال تــدور فى نطاق 
األمور احلياتية والعالقات اإلنسانية، لذا فإن 
قصر الفتوى على فئة العلماء دون سواهم، 
سيريح املجتمع كثيرا، ويجعله مطمئنا، خاصة 
أن الفتاوى ســوف تكون من متخصصني لهم 
ــل مــجــالــس الــعــلــم، ولــيــس مــن هــواة  بـــاع داخـ

الضجيج الفضائى.
التنسيق بــني األزهـــر ومــؤســســة اإلعـــالم، 
ــداد أصــحــاب الــفــتــوى، يحفزنى  وحتــديــد أعـ
على املطالبة بأن تسير هذه اخلطوة، بالتوازى 
مع خطوة أكثر أهمية، وهى البدء فى تطوير 
اخلطاب الدينى عبر تنقية الكتب التراثية 
من املرويات التى صارت مرجعية ملن يتعلقون 
بتالبيبها العبثية، من دون أن يــدرك قائلوها 
أنهم يغوصون بحماقة فــى مستنقع اجلهل 
والــتــخــلــف، خــاصــة إذا علمنا أن بــقــاء هــذه 
املــرويــات والــفــتــاوى هــى التى دفعت عدميى 

املعرفة األخذ بها.
ومن ثم فإن كل الفتاوى املثيرة لالستفزاز 
واالشمئزاز باعتبارها منافية للقيم اإلنسانية، 
حتتاج ملراجعة عاجلة وحتتاج إلى رؤية نقدية 
عصرية، بهدف تنقيتها، فاملجتمع، أى مجتمع 
على اتساع الكون، يتقبل الفتوى، ويؤمن بها، 
ويعمل على تطبيقها فــى أمـــوره احلياتية، 
عندما تكون الفتوى مألوفة ومنسجمة مع 
غاياته، لكنها فى نفس الوقت، تصبح غريبة 
ــراف  ــعــادات واألعـ وشـــاذة، عندما تخالف ال
واملوروثات الثقافية واملعرفية داخل املجتمعات 

املحافظة.
ــة فــى الكتب  يــا ســـادة، إن الــفــتــاوى املــدون
البالية، تظل مجرد آراء واجــتــهــادات لعقول 
بشرية، وال تكتسب أى نوع من القداسة، 
مهما كــان قائلها، ألن قائلها واحــدا 
مــن البشر ال ميثل الــديــن، بــل يتعامل 
مع الدين، كما يتعامل معه كل الناس 
سواء فى مجتمعاتنا أو فى املجتمعات 
ــرى عــلــى اخـــتـــالف ثــقــافــاتــهــا،  ــ األخـ
واألهم من هذا كله علينا معرفة أمور 
أخـــرى، منها أن إدخـــال الــديــن فى 
احلوار االجتماعى، مسألة معقدة، 
وشديدة احلساسية، لذا يجب عدم 
إخضاع احلــوار للقداسة وأن يقدم 
كاجتهاد بشرى بعيدا عن احلديث 
ــاســم اهلل، كــمــا يــفــعــل الــســلــفــيــون  ب
وغيرهم ممن ركبوا موجة االفتاء فى 
ظــل الــفــوضــى، فأغلب الــفــتــاوى ســواء 
التى اتفق املتخصصون على صحتها، أو 
الفتاوى الغريبة املثيرة للجدل، هى ترديد 
آلراء دفــنــت منذ قـــرون، نــعــم، هــى فــتــاوى، 
صدرت فى أزمنة غابرة، وموجودة فى كتب 
قدمية، يجترها بعض املحسوبني على فئة 
الفقهاء بدون التفكير فيها، ومدى مالءمتها 

للعصر الذى نعيش فيه.
مــا يــجــب أن يعلمه الــقــائــمــون عــلــى أمــور 
الدين، أن الكفر باألفكار الشاذة ليس كفرا 
بالدين، ألن الناس، يقينا، سيكفرون باألشياء 
امليتة وسيبغضون اخلزعبالت، التى يراد لهم 
أن يعيشوا فيها دون أن يفهموها، أمــام هذه 
احلالة من جمود الفقهاء املعزولني عن العالم، 
والغافلني عــن حقيقة املشاكل االجتماعية 
ــات مــن الـــضـــرورى، تنقية  واالقــتــصــاديــة.. ب
الــنــصــوص الــتــاريــخــيــة مــن األفــكــار الــشــاذة 
ــات املــثــيــرة لــالشــمــئــزاز، مــثــل جــواز  ــرويـ واملـ
مضاجعة الــزوجــة املــيــتــة، ووطء البهائم، 
ومــا شابه ذلــك مــن األمـــور البغيضة املهينة 
لإلنسان، كما أصبح ملًحا اآلن البحث عن 
كل ما يالئم التطور التاريخى للمجتمعات، 
على أن يشارك فيها العقالء من فقهاء الدين 
وعلماء التخصصات األخرى خللق حوار دينى 
وثقافى، ينتج فكرا مقنعا، قريًبا من الناس 
وبــعــيــًدا عــن التنفير مــن الــديــن، وأعتقد أن 

اخلطوة األخيرة بداية على الطريق الصحيح.

أخيًرا..
تطهير الفضائيات من 

شيوخ الضالل !!

 الفضائيات تستعني مبثيرى اجلدل.. ممن يندرجون حتت الفتة
 الدعاة والباحثني.. لالفتاء فيما يعرفون وفيما ال يعرفون من

القضايا الفقهية التى حتتاج ملتخصصني وعلماء فى هذا املجال
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