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مفاجأة ..تخفيض الجمارك على السيارات  %50بداية 2018
د .جمال زهران لـ«صوت الماليين»:

أرفض حمالت تشويه
المرشحين للرئاسة ..ومجلس
النواب الحالى بـ«يدلع» الحكومة

سد النهضة اإلثيوبى..
أسباب األزمة وكيفية
المواجهة

صراع «األكابر» والماليين
فى انتخابات األندية المصرية
 3سيناريوهات
ترسم خطة تأهل
الفراعنة لدور
الـ  16بكأس العالم

نيبوشا يرسم خريطة
صفقات الزمالك الشتوية
الخطيب يخطط لثورة
تغيير موسعة فى األهلى

«ريتا اللبنانية»
تكشف أسرار التطاول
على األزهر الشريف

قيادات ماسبيرو ترفض
الحصول على
 20مليون جنيه فى
صفقة بيع قناة المحور

زاره سفراء
السعودية واإلمارات
والبحرين والكويت

الحياة الخاصة لشريف إسماعيل داخل المستشفى بألمانيا
يرد على التليفون ويرسل رسائل «واتس أب» وتقيم معه زوجته وأبيه
يتساءل المصريون عن مصير شريف إسماعيل رئيس
الوزراء ..البعض يرصد حالته الصحية فى ألمانيا وآخرون
يــرصــدون بــورصــة التوقعات لــأيــام الــقــادمــة للمرشحين
للمناصب الــوزاريــة فــى حــال تشكيل الحكومة الجديدة
والجميع يدعو له بالشفاء العاجل والعودة بسالمة الله إلى
مصر.
شــريــف إســمــاعــيــل أج ــرى عملية جــراحــيــة فــى ألمانيا
ونجحت وب ــدأ يتماثل للشفاء وتتحسن حالته الصحية
وبــدأ طاقم األطباء يطمئنه على حالته الصحية ..إضافة
إلــى استقباله عــدد مــن الضيوف الــذيــن ج ــاءوا خصيصا
لالطمئنان عليه ..وبعضهم من مسئولى السفارة المصرية
فــى ألمانيا والنمسا وعــدد مــن دول االتــحــاد األوروبـ ــي..
واستقبل المهندس شريف إسماعيل عــدد مــن مسئولى
الــســفــارات العربية والــســفــراء الــعــرب خــاصــة السعودية
واإلمارات والكويت والبحرين.
المهندس شريف إسماعيل استطاع الحصول على موافقة
من األطباء المعالجين له بالسماح له باستخدام تليفونه
المحمول والــرد على المكالمات التى تصله من كبار رجال
الدول والــوزراء وأعضاء الهيئات الفضائية ومجلس النواب
وعدد من قيادات األزهر والكنيسة وكبار القيادات الصحفية
واإلعالميين.
ويصاحب المهندس شريف إسماعيل فى رحلته للعالج
زوجته وابنه ..ويقوم باستقبال رسائل خاصة على تليفونه
المحمول ..ويستقبل رسائل «واتس آب» أيضا ويرد عليها!

طاقية
اإلخفا
ج ــريدة

املوقع االلكترونى

WWW.Soutalmalaien.com
أسبوعية  -شاملة  -مستقلة تصدر بترخيص
من املجلس األعلى للصحافة عن دار
«عيون» للصحافة والطباعة والنشر
والتوزيع «ش.م.م»
نائبا رئيس التحرير:

محمد عبداللطيف
أحمـ ـ ــد سعيد
مدير التحرير:

ب ـ ــالل الـ ـ ــدوى
املدير الفنى:

عـدنان خليل
سكرتير التحرير:

محمد سعيد
الرياضة:

محمد الراعى
املستشار القانونى:

عصام االسالمبولى
جرافيك:

أحمـ ـ ــد محمـ ـ ــود
إخراج:

أحمد الريس
جمع تصويرى:

محمود محسن
املراجعة اللغوية:

عبد الصمد جابر
املقاالت املنشورة تعبر عن رأى أصحابها.
االعالنات واالشتراكات
يتم االتفاق عليها مع ادارة اجلريدة
اإلدارة والتحرير26:شارع عدنان املدني-
الصحفيني -نهاية أحمد عرابى  -املهندسني
فاكس وتليفون33450694-33450728 :
اإلمييلSoutalmalaien@yahoo.com:

انفراد ..التنظيم واإلدارة يكتشف  420إرهاب ًيا فى الجهاز اإلدارى للدولة
مصادر 306 :بالمحليات ..و 32بالجامعات و  82قيادة بالتعليم

كتبت نسرين إمام:
كشفت مــصــادر مسئولة بالجهاز المركزى
للتنظيم واإلدارة ،عن قنبلة جديدة سيفجرها
الجهاز ،خــال األيــام المقبلة من خــال مؤتمر
صحفى ،يتم التنسيق له بين الجهاز والجهات
الرقابية الكبرى.
وأشــارت المصادر إلى أن القنبلة تتمثل فى،
اإلعالن ،عن خاليا إرهابية ،جديدة متوغلة فى
الجهاز اإلدارى للدولة.
وأضــافــت الــمــصــادر أن األســابــيــع الماضية
شهدت ،تواصال مكثفا بين المستشار محمد
جميل رئــيــس التنظيم واإلدارة وبــيــن وزي ــرى
التخطيط والمالية ،بشأن استعراض األسماء
التى تم رصدها ،وموقفها القانونى ،واألحكام
التى تــم صــدورهــا ضــد هــذه األســمــاء ،أو التى
سيتم صدورها ،من خالل التحريات التى قامت
بها الجهات الرقابية المكلفة بذلك.
وأش ــارت المصادر إلــى أن المستشار جميل
أع ــد الــدفــعــة األولـ ــى ،مــن قــوائــم اإلرهــابــيــيــن،
اسما ،من أشهر
وتتضمن قائمة تضم نحو ً 420
القيادات التى تتولى وظائف من الدرجات األولى
والعليا بالجهاز اإلدارى للدولة ،سيتم توجيه تهم
اإلرهــاب لهم ،لحين الفصل فى اإلمــر قضائيا،
مــشــيــرة إلـــى أن  306م ــن هـــذه الشخصيات
أصحاب وظائف قيادية فى المحليات ،بما فيها
دواوين المحافظات والمصالح الحكومية ،التابعة
لهذه المحافظات ،والــمــدرجــة فــى قــوائــم قوى
تشغيل المحليات ،وأن  32آخرين فى الجامعات،
بــالــمــحــافــظــات ،و 82اســمــا فــى قــطــاع التعليم
األساسى قبل الجامعى ،من مدرسين وإداريين
وعمال ،وأوضحت المصادر أن الجهاز بالتنسيق
مع الجهات الرقابية ،ومجلس الــدولــة ،ووزارة
الداخلية ،مستمرون فى حصر القوائم اإلرهابية

تمهيدا لتطبيق م ــواد قانون
مــن الموظفين،
ً
الخدمة المدنية عليهم ،فيما يتعلق باإلرهاب
واالنتماء لجماعات سياسية محظورة.
وإشــارت إلى أن رئيس التنظيم واإلدارة كلف
قطاع الخدمة المدنية ،بدراسة طريقة تنفيذ
فصلهم ،والسير فى اإلجــراءات القانونية ،طب ًقا
لقانون الخدمة المدنية ،والئحته التنفيذية،
وإعـــداد تقرير شامل لـــوزارة المالية مــن أجل
إيقاف رواتبهم.
يذكر أن الجهاز الرمكزى للتنظيم واإلدارة
أصدر بيا ًنا عقب نهاية إجازة عيد األضحى ،أكد
فيه أن الحكومة المصرية تسعى إلــى تطهير
الجهاز اإلدارى للدولة من المتهمين فى قضايا
العنف والمدرجين على قوائم اإلره ــاب ،وفى
إطار ذلك أنه بدأ إعــداد قاعدة بيانات بأسماء
موظفى الدولة المدرجين على قوائم اإلرهــاب
بموجب أحكام قضائية ،والمنشورة أسمائهم
فى الجريدة الرسمية ،فى إطــار متابعة اآلثــار
المترتبة عــلــى إدراج ــه ــم فــى قــوائــم اإلرهـــاب
وتطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية.
وأوضـ ــح الــجــهــاز أن الــقــانــون رق ــم  8لسنة
 2015فى شأن تنظيم قوائم الكيانات اإلرهابية
واإلرهــابــيــيــن ،ينص فــى الــمــادة  7منه على أن
فاقدا
الشخص المدرج فى قوائم اإلرهــاب يعد ً
ش ــرط حــســن السمعة والــســيــرة الـ ــازم لتولى
الوظائف والمناصب العامة أو النيابية ،وهو
ما يستتبع إنهاء خدمة كل من يــدرج فى قوائم
اإلرهاب.
وقال رئيس الجهاز المستشار محمد جميل،
إن قــاعــدة بــيــانــات «الــمــوظــفــيــن اإلرهــابــيــيــن»،
أعـــدادا كبيرة مــن الموظفين فــى عدد
ستضم
ً
من الــوزارات والهيئات الحكومية ،ممن صدرت
بحقهم أحكام قضائية نهائية تفيد بتورطهم فى
عمليات إرهــابــيــة ضــد المدنيين والعسكريين
والمنشآت الحيوية.

السيسى

هــل انتهى شهر العسل بين مصر وســويــســرا؟! ،بعد الــزيــارة
السرية التى قــام بها وفــد مصرى رفيع المستوى إلــى سويسرا
التقى خاللها النائب العام السويسرى ووزير العدل السويسري،
للعمل على االس ــراع فــى حصول مصر على األم ــوال المصرية
المهربة للخارج طوال أيام أحداث  25يناير  2011وطوال عامين
متتالين ،لكن جاءت الزيارة مخيبة لآلمال بعد أن تعنتت السلطات
السويسرية ورفــضــوا السماح بــخــروج أى أم ــوال مصرية تابعة
للنظام األسبق.
وأكد مسئولى سويسرا أن القوانين السويسرية تمنع أى عمليات
لالفصاح عن األرصدة واألموال فى البنوك والقوانين تمنع أيضا
امــداد أى معلومات عن األرص ــدة بل أن القوانين ترفض أيضا
مجرد المناقشة لسرية األرصدة.
لكن الــجــانــب الــمــصــرى أكــد أن هــنــاك بعض م ــواد القوانين
التى تسمح لمصر بحصولها على حقها من أمــوال مهربة خالل
يناير  ،2011لكنها تم تعديلها منذ شهرين سابقين لسد الثغرة
التى استغلها الجانب المصرى ،وهو ما يؤكد تعمد من الجانب
السويسرى فى عدم تقديم يد المساعدة لمصر وعــودة األموال
المهربة.
وخالل األيام القادمة سيتم اإلعالن عن نهاية المفاوضات مع
سويسرا والعمل على اللجوء إلى الرئيس السيسى لكى يخاطب
الرئاسة السويسرية ويدخل كطرف أساسى فى المفاوضات
أو تدخل إحــدى الــدول فى وساطة بين مصر وسويسرا ومنها
السعودية واإلمارات

اضحك مع وزير الرى
عبدالعاطى :إثيوبيا بلدى الثانى

جميل يخطر «التخطيط والمالية»
بأسمائهم ووظائفهم

مــن المتوقع استبعاد وزي ــر ال ــرى مــن منصبه الــدكــتــور محمد
عبدالعاطى وذلك بعد حالة الفشل الذريع التى ظهر عليها وفشله فى
التجاوب مع وزراء دول حوض النيل ،وفشله فى إدارة الملف ،وعدم
نجاحه فى التنسيق مع األجهزة السيادية المعنية بالملف ،ووزارة
الخارجية.
البعض فسر فشل وزير الرى بأنه نتيجة لعمله فى إثيوبيا سنوات
طويلة ،وما يردده الوزير شخصيا من أنه يعتبر إثيوبيا بلدى الثانية
عشت فيها سنوات وعاصرت أحداثها وكبواتها ولها فى قلبى حب
دفين.
الوزير الــذى يتصارع مع كبار مساعديه من أجل الحصول على
بدالت للسفر إلثيوبيا والسودان وأوغندا وروانــدا ،سيتم استبعاده
واالستعانة بأحد خبراء الرى المتواجدين فى كلية االقتصاد والعلوم
السياسية والمتخصصين فى الملف االفريقى.

مسئول كبير يطارد «مصورة صحفية»
المثير أن المسئول طلب من مدير مكتبه،
جدا من الصحفيين الذين يغطون
وهو قريب ً
أخبار المؤسسة الحكومية ،أن يعرض عليها
التعيين فى المؤسسة ،أو إحدى المؤسسات
التابعة لها ،براتب شهرى مغرٍ  ،وعندما سألت
عن السبب كانت اإلجــابــة صادمة مفادها»
الوزير معجب جدا بأخالقك ،وعاوزك تبقى
دايما معاه فى كل المناسبات ،والمؤتمرات
والجوالت».
وك ــان رد الــمــصــورة الصحفية ،بالرفض
أبـــدا فى
الــقــاطــع ،وتعللت بأنها ال تــرغــب ً
أن تترك مؤسستها الصحفية ،وتعمل فى

مــؤســســة حــكــومــيــة ،ألنــهــا تــرفــض الــروتــيــن
والمواعيد اإللزامية.
أيضا أن الــوزيــر المراهق ،عندما
المثير
ً
علم بذلك أخبر مدير مكتبه ،بإبالغها أن
الوزير يريد مقابلتها فى أحد األماكن العامة،
للحديث معها فى أمــر مهم ،لكنها رفضت،
بعدما تأكدت شكوكها ،التى صارحها بها بعد
ذلــك «الوسيط» بــأن الــوزيــر يريد خطبتها،
لكن تسير األمور فى السر ،خو ًفا من معرفة
زوجته ،التى تعمل هى األخرى فى قطاع مهم
بالمؤسسة.
ذرعـــــا،
ال ــم ــص ــورة الــصــحــفــيــة ض ــاق ــت ً

بمحاوالت المسئول المتكررة التى ال تنتهى
إلقناعها ،بــاالرتــبــاط بــه ،فــى الــوقــت الــذى
تخشى فيه المصورة الصحفية ،أن تكشف
عن حقيقة األمــر لقلة خبراتها فى الحياة،
وخوفا من تــردد شائعات قد تضر بسمعتها
فى الوسط الصحفى ،واقتصر األمــر على
إبالغ رئيس المؤسسة.
وحــتــى ال يتهمنا البعض بالفبركة» فإن
المسئول الكبير صاحب الواقعة ،أجرى أكثر
من اتصال بصحفيين للسؤال عن المصورة
الصحفية والمدح فى أخالقها.
يذكر أن غرام ،الوزراء والمسئولين الكبار،

مفاجأة :بداية من أول يناير 2018

انخفاض الجمارك على السيارات بنسبة ٪50
األربعاء 2017/12/6

سويسرا عدلت القوانين حتى يضيع
حق مصر فى األموال المهربة

مغر
حاول تعيينها فى مصلحة حكومية براتب ٍ

كــشــفــت مــــصــــادر مــطــلــعــة فــــى إحــــدى
المؤسسات الحكومية الــكــبــرى ،عــن وقــوع
رئيس هذه المؤسسة وهو بدرجة وزيــر ،فى
غــرام إحــدى المصورات الصحفيات ،التى
التقاها مصادفة أثناء ،قيامها بتصوير إحدى
الندوات التى عقدتها المؤسسة ،منذ عامين،
وأبــدى إعجابه بها ،لكنها أخــذت األمــر على
أنه إعجاب مهنى بأدائها فى التصوير لكنه،
أظــهــر لها غير ذلــك فــى أكــثــر مــن مناسبة
حضرتها «المصورة الصحفية» ولكنها كانت
تــصــده ،خــاصــة أنــهــا كــانــت فــى ذلــك الوقت
«مخطوبة».

العـدد 222

هل انتهى شهر العسل
بين مصر وسويسرا؟

مــصــدر مــســئــول فــى مصلحة الــجــمــارك
أكــد أن الفترة القادمة ستشهد العديد من
االنفراجات فى سوق السيارات خاصة بعد
تفعيل قرار تخفيض الجمارك على السيارات
بنسبة  ٪50بداية من أول يناير  ،2018وهو

مــا ســيــؤدى إلــى تخفيض أســعــار السيارات
الحديثة التى تأتى من الخارج ومنها نوعيات
سيارات  BMWومرسيدس وباسات!!
المصدر أكد أن معدالت النمو لالقتصاد
المصرى سترتفع من  ٪4.1فى شهر أكتوبر

الماضى لتصل أول يناير القادم إلى ..٪4.6
وهو ما سينعكس على قيمة العملة والمتوقع
أن ينخفض سعر الــدوالر خالل بداية العام
جنيها وهــو مــا ســيــؤدى إلى
ليصل إلــى 16
ً
انخفاض فى األسعار.

بالصحفيات واإلعالميات ،مسلسل ال ينتهى،
أصبحت ظــاهــرة منتشرة ،ب ــدأت أطرافها
مبكرا ،وكــان أشهرها فى حقبة الستينيات،
ً
بــعــاقــة ،صـــاح نــصــر مــديــر الــمــخــابــرات
الــحــربــيــة والــصــحــفــيــة اعــتــمــاد خــورشــيــد،
ثــم كــانــت الحالة الثانية األكــثــر شــهــرة ،فى
السبيعنيات ،ارتــبــاط الــرئــيــس الــســادات،
بــاإلعــامــيــة ،همت مصطفى ،ومــع األلفية
الثانية ،ظهرت عالقة حبيب العادلى آخر
وزيــر داخلية فى عصر مــبــارك ،بالصحفية
إلهام شرشر ،والتى توجت بالزواج ،المستمر
حتى اآلن.

نريد انتخابات
رئاسية
حقيقية وليست
«ديكورية»

أثار إعالن الفريق أحمد شفيق  -المرشح الرئاسى فى االنتخابات
الرئاسية التى جرت فى عام  2012وحصل فيها على المركز الثانى -
الترشح فى االنتخابات الرئاسية المقبلة التى من المقرر إجراؤها فى
مارس أو أبريل القادمين – وفقا لتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى
فى حواره مع شبكة سى إن إن األمريكية يوم  7نوفمبر الماضى – الكثير
من الجدل فى مختلف األوساط السياسية واالقتصادية واالجتماعية
فى مصر.

محمد طرابيه يكتب:

احلقائق و«التلفيق» فى قضية أحمد شفيق
بدأ هذا الجدل منذ اللحظة التى أذيع
فيها بــيــان أحــمــد شفيق وأعــلــن خالله
الترشح لالنتخابات الــرئــاســيــة ،وازداد
هذا الجدل مع إذاعة هذا البيان على قناة
الجزيرة القطرية وكتب عليه عبارة (خاص
للجزيرة) ،وهــو األمــر الــذى جعل الكثير
من اإلعالميين والصحفيين يقومون بشن
حملة ضارية للهجوم على شفيق واتهامه
بالتحالف مع جماعة اإلخــوان اإلرهابية
ودولــة قطر الداعمة لــإرهــاب فى مصر
والــتــى تــقــف وراء الكثير مــن العمليات
اإلرهابية التى راح ضحيتها اآلالف من
شهداء مصر من رجال الشرطة والجيش
والمدنيين.
بداية أتوقف أمــام هــذه الحمالت التى
أرى أن بعضها لــم يــكــن خــالــص ـا ً لوجه
الله والوطن ،بل كان بتوجيهات لـ«حرق»
شفيق أمـــام الــــرأى الــعــام وإظ ــه ــاره فى
صورة المتحالف مع اإلخوان اإلرهابيين.
ألن كــل شخص لــديــه «ح ــس» سياسى أو
اعالمى يعلم جيداً أن شفيق بما يملكه
من تاريخ وخبرة سياسية وأيضا ً عسكرية
ل ــم يــكــن لــيــقــع ف ــى هـــذه الــســقــطــة الــتــى
يــقــوم فيها بــبــث بــيــان تــرشــحــه للرئاسة
من خــال قناة الجزيرة اإلرهابية لعلمه
أنــهــا مكروهة بــشــدة مــن جــانــب الغالبية
العظمى مــن المصريين ،كما أن معظم
هــؤالء اإلعالميين يعلم أن شريط البيان
تم تسريبه عن طريق وكالة رويترز العالمية
التى اختصها شفيق بتصريحاته وفيديو
بــيــان الــتــرشــح ،ولــكــن ه ــؤالء اإلعالميين
تجاهلوا هــذه الحقائق الواضحة للعيان
وأصــروا على القيام بحملتهم رغم علمهم
أنها مبنية على معلومات مشكوك فيها.
كــمــا أن هــــؤالء اإلعــامــيــيــن ل ــو قــامــوا
بممارسة المهنية اإلعالمية لقاموا بإجراء
اتــصــال مــع شفيق ومعظمهم ســبــق لهم
أن قــامــوا بــإجــراء حــــوارات ومــداخــات
معه مــن داخ ــل اإلمــــارات ولــديــهــم جميع
تليفوناته .ولــعــل أكــبــر دلــيــل عــلــى كــذب
ه ــؤالء األشــخــاص فيما يتعلق بموضوع
قناة الــجــزيــرة أنهم لــم يكلفوا خاطرهم
بــاإلشــارة ولــو من بعيد للتصريحات التى
أدلــى بها شفيق فــى الــيــوم التالى لموقع
«مصراوى» والتى قال فيها إنه «لم يرسل
كلمته المتلفزة بــشــأن منعه مــن مــغــادرة
دولة اإلمارات ،إلى قناة الجزيرة القطرية،
وأقسم بالله ما بعتت الفيديو للجزيرة،
دول نصابين ،وعندهم إمكانيات يعملوا
أى حاجة ،ودى قرصنة» .كما أن محاميته
الــخــاصــة ديــنــا عــدلــى حسين أعلنت أنه
كلفها رســمــيــا بــمــقــاضــاة قــنــاة الــجــزيــرة
القطرية.
بعضا مما
أن
نرى
المقابل
فى
ولكننا
ً
قاله عدد من اإلعالميين ضد شفيق كان
صحيحا ولديهم كــل الــحــق فــيــه ،ولذلك
أنــا أؤكــد أن أحمد شفيق أخطأ فى عدة
أشــيــاء أهــمــهــا إلن ــه لــم يــبــدأ بــيــانــه بنعى
شــهــداء مصر األبـــرار الــذيــن استشهدوا
فى حادث مسجد الروضة ببئر العبد فى
شمال سيناء وبلغ عــددهــم  311شهيداً
وأكــثــر مــن  120مــصــابـاً ..كما أن شفيق
أخطأ أيضا ً عندما هاجم دولــة اإلمــارات
العربية المتحدة التى استضافته ووفرت
له مستوى راق من المعيشة المرفهة من
خالل تخصيص قصر كبير وطاقم حراسة
و 6سيارات فارهة له وألسرته ،وزعم أنها
منعته مــن السفر وهــو األمــر الــذى كذبه
أنور قرقاش وزير الدولة اإلماراتى للشئون
الخارجية والذى أكد أنه ال يوجد مانع من
مغادرة شفيق لألراضى اإلماراتية فى أى
وقت يشاء.
أما الخطأ األكبر الذى ارتكبه شفيق من
وجهة نظرى فهو إعالنه الترشح للرئاسة
قبل عودته إلــى مصر ومــن خــال مؤتمر
صحفى عالمى يدعو اليه وسائل اإلعالم
المصرية والعالمية وليس من خالل فيديو
تم تصويره بكاميرا تليفون محمول.
ومــا يؤكد أهمية أن يكون إعــان شفيق
ترشحه فى االنتخابات الرئاسية من داخل
مصر وليس من خارجها ،أنه لم يعد هناك
ما يخيفه داخــل مصر ،حيث أعلن محاميه
الــخــاص الــمــســتــشــار مــرتــضــى مــنــصــور أن
شفيق لم يعد مطلوبا ً على ذمــة أى قضايا
فى مصر وأن اسمه ليس مدرجا على قوائم
ترقب الوصول فى المطارات ..كما أن سامح
شكرى وزيــر الخارجية أعلن صــراحــة يوم
الجمعة الماضى أثناء مشاركته فى منتدى
الحوار المتوسطى الذى استضافته العاصمة
اإليطالية رومــا تعليقا ً على ترشح الفريق
أحمد شفيق النتخابات الرئاسة المقبلة

شفيق

قائمة أخطاء شفيق:
لم يبدأ بيانه بنعى شهداء مصر فى حادث مسجد الروضة ببئر العبد فى شمال سيناء
هاجم دولة اإلمارات التى استضافته ووفرت له مستوى راق من المعيشة المرفهة
من خالل تخصيص قصر كبير وطاقم حراسة و 6سيارات فارهة له وألسرته
إعالنه الترشح للرئاسة قبل عودته إلى مصر ومن خالل مؤتمر
عالمى يدعو إليه وسائل اإلعالم المصرية والعالمية
اإلعالن عن القيام بجولة خارجية فى عدد من الدول األوروبية والواليات المتحدة
لعقد اجتماعات مع الجاليات المصرية هناك قبل العودة إلى مصر لبدء حملته الرئاسية
مطلوب إعداد خطة
متكاملة لمواجهة أكاذيب
قنوات ومواقع اإلخوان
لماذا لم يقم اإلعالميون بإجراء
اتصال مع شفيق لتوضيح موقفه
رغم أن لديهم جميع تليفوناته؟

أديب

أنه« :من حق أى شخص الترشح لالنتخابات
الرئاسية ،شريطة توافر الشروط القانونية
مشيرا إلى أن القانون المصرى ال يمنع
فيه،
ً
أحدا من الترشح.
ً
أيــــضــــا ،عــنــدمــا
كــمــا أخ ــط ــأ شــفــيــق
ً
أعــلــن الــقــيــام بــجــولــة خــارجــيــة فــى عــدد
من الــدول األوروبــيــة والــواليــات المتحدة
لعقد اجتماعات مع الجاليات المصرية
هناك ،قبل العودة إلى مصر لبدء حملته
الرئاسية ،وهو ما جعل الكثيرون يرون أن
هدف الجولة تحقيق التنسيق بين شفيق
وعــدد من الــدول األجنبية والكبرى لدعم

موسى

تــرشــحــه فــى االنــتــخــابــات ،وكــذلــك عقد
جلسات مع بعض المنتمين أو المقربين
من جماعة اإلخ ــوان اإلرهابية للحصول
على أص ــوات أعــضــاء وأنــصــار الجماعة
فى الــداخــل والــخــارج مقابل تحقيق حلم
الجماعة اإلرهــابــيــة فــى إحـــراج النظام
الــمــصــرى وإظـــهـــاره فــى صـ ــورة الــنــظــام
الديكتاتورى المتسلط الذى لم يحقق حلم
الديمقراطية الذى طالما حلم المصريون
به على مدى مئات السنوات.
وفـــى ت ــص ــورى ال ــخ ــاص أنـــه كـــان من
األفــضــل ألحمد شفيق قبل أن يفكر فى

هذه الجولة التى لم تتم حتى اآلن بسبب
إجباره على العودة إلى مصر يوم السبت
الماضى أن يــدرك أن هناك الكثير من
المتغيرات السياسية قــد حــدثــت طــوال
مدة غيابه عن مصر والتى استمرت لستة
أعوام ،ومن المؤكد أن شعبيته فى الشارع
المصرى قد انخفضت بشدة نظراً لبقائه
بــعــيـ ًـدا عــن مصر ط ــوال هــذه الــســنــوات،
وانفصاله عــن األزم ــات التى عانى منها
المصريون وفى مقدمتها اإلرهاب ولم يكن
يشارك فيها حتى ببيانات أو تصريحات
تؤكد استمرار تفاعله مع قضايا الوطن

ومشاكل المصريين.
مــن ناحية أخـــرى ،أتمنى مــن القيادة
السياسية الممثلة فــى شخص الرئيس
السيسى وكــذلــك كــل الــجــهــات الرسمية
فــى مصر أن يقوموا ف ــورًا وب ــدون إبطاء
بإصدار تعليمات مشددة لكل اإلعالميين
والصحفيين الموالين لهم بالتوقف عن
حمالت التشويه والتشهير ضد كل شخص
أعــلــن أو ينتوى الترشح فــى االنتخابات
الرئاسية القادمة ،واطالق حمالت الهجوم
عليه بــهــدف تشويه صــورتــه أم ــام الــرأى
العام ،ألن هذه السياسات لم تعد تجدى
نفعاً ،والمواطن المصرى البسيط لم يعد
ينخدع بمثل هــذه الحمالت لعلمه أنها
مشبوهة ومــغــرضــة ..وأرج ــو أن تعى كل
الجهات المعنية فى الدولة أن مثل هذه
الحمالت قد تأتى بنتائج عكسية ومنها
الــتــأثــيــر عــلــى شعبية الــرئــيــس السيسى
نفسه فى الشارع وهو نفسه اعترف بذلك
فى أكثر من تصريح له ،كما يجب عليهم
أن يدركوا جيداً أن المصريين ما يزالوا
يتعاملون بنظرية «الممنوع مرغوب» وهو
مــا يعنى أن هــذه الحمالت التى يطلقها
إعالميون يفتقدون المصداقية والتأثير
فــى الــشــارع قــد تــؤدى إلــى زي ــادة شعبيته
هــؤالء المرشحين فــى الــشــارع المصرى
على العكس مما تستهدفه هذه الحمالت.
وفى هذا السياق نشير إلى أن السباق
الرئاسى اشتعل بقوة رغم أن باب الترشح
لم يفتح رسميا ً حتى اآلن ،كما أن الجميع
ف ــى انــتــظــار م ــا يــســمــى «كــشــف حــســاب
الرئيس» والذى سيقدمه الرئيس السيسى
للشعب خــال االسابيع القليلة القادمة،
تمهيداً النطالق حملته الرسمية للترشح
فى االنتخابات القادمة ..ولذلك أتمنى أن
يأتى كشف الحساب هذا معبراً عما تحقق
مــن إنــجــازات على أرض الــواقــع ،وكذلك
رصد ألهم المشاكل والعقبات التى حالت
دون تحقيق بعض الــوعــود التى تضمنها
البرنامج الــذى سبق أن أعلنه السيسى
وقــت ترشحه فــى االنــتــخــابــات الرئاسية
الماضية التى جرت فى عام .2014
إننا نريد كشفا يتضمن معلومات محددة
ووقــائــع ثابتة وليست مجرد شــعــارات أو
تصريحات ووع ــود وردي ــة ألنــهــا لــن تجد
صدى لدى جموع المواطنين الذين يريدون
مــعــرفــة الــواقــع كــمــا هــو بـــدون تــهــويــل أو
تهوين.
وفــى هــذا اإلط ــار ،أتمنى أن يكون لدى
اإلعــام ســواء الحكومى أو الخاص شىء
من الحياد فى تناول االنتخابات الرئاسية،
وأن يتعاملوا بشفافية مع المرشحين ،وأال
ينحازوا إلى المرشح عبدالفتاح السيسى
لــمــجــرد أن ــه رئــيــس الــجــمــهــوريــة الحالى
وتــســخــر كــل أجــهــزة الــدولــة إمكانياتها
للتخديم على حملته.
ونتمنى أن تتم إتــاحــة الفرصة لجميع
المرشحين للظهور عبر القنوات والصحف
بشكل يستشعر معه المواطن أن هناك
مــعــركــة حقيقية ولــيــســت ديــكــوريــة حتى
ول ــو ك ــان الجميع يـــدرك تــمــامـا ً أن هــذه
المعركة محسومة مسبقا ً لصالح المرشح
عــبــدالــفــتــاح الــســيــســى ،ن ــظ ــرا لضعف
المرشحين المنافسين وعــدم امتالكهم
للشعبية التى تؤهلهم للترشح والحصول
على أصــوات أعــداد كبيرة من الناخبين
المصريين.
يــاســادة ..إننا نريد انتخابات رئاسية
حقيقية وليست «ديــكــوريــة» فقط ،ألننا
نــريــد أن نثبت ألنفسنا قبل أن نبرهن
للعالم كله أننا نسير بالفعل على طريق
الديمقراطية القائمة على احترام الدستور
والقانون ،وليست الديمقراطية الشكلية
التى يتحدث عنها كبار المسئولين فى
أحــاديــثــهــم وتــصــريــحــاتــهــم ويــتــجــاهــلــون
تطبيقها على أرض الواقع.
ويجب أن تعلم كل الجهات المعنية ،أن
االنتخابات الرئاسية القادمة فى مصر
مراقبة لحظة بلحظة وتتابعها الكثير من
ال ــدول والمنظمات األجنبية ،ويجب أن
نعلم أن مــواقــع وقــنــوات جماعة اإلخــوان
اإلرهــابــيــة والـ ــدول الــداعــمــة لها لــم ولن
تتوقف عن بث سمومها ضد مصر عامة
وضد االنتخابات الرئاسية بصفة خاصة
بهدف تشويه صورة مصر وإحراج النظام
الحالى ،ولذلك علينا أن ننتبه جيداً لهذه
المؤامرات والدسائس عن طريق قرارات
وإجـــــراءات يــتــم تنفيذها بالفعل وليس
عن طريق بيانات النفى والتكذيب التى
ال تستند إلــى قـــرارات أو وقــائــع محددة
ومعلومات صحيحة.

على
المكشوف

حقيقة التحالف بين «الفريق»
وجماعة اإلخوان اإلرهابية
للحصول على أصوات أعضائها
فى الداخل والخارج
كل الوقائع تؤكد انخفاض
شعبيته فى الشارع المصرى
لبقائه بعيد ًا عن مصر طوال هذه
السنوات وانفصاله عن األزمات
التى عانى منها المصريون

هل تتوقف حمالت
التشويه والتشهير ضد
كل شخص أعلن أو ينتوى
الترشح فى االنتخابات
الرئاسية القادمة ؟

الحمالت التى يطلقها
إعالميون يفتقدون
المصداقية والتأثير فى
الشارع قد تؤدى إلى زيادة
شعبيتهم فى الشارع المصرى
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الضربات ليست
موجهة إلى
الصوفية وقبلهم
املسيحيني ولكن
تهدف إلى زعزعة
أمن واستقرار البالد

الشارع
المصرى

خفايا جرائم اإلخوان
والسلفيين ضد
الصوفية فى سيناء
دائما ما تجيد
وألن تلك الجماعات ً
استغالل الدين والفكر العقائدى فى
أغراضها السياسية والسلطوية ،تسعى
دائما إلى تكفير الصوفيين ،على خلفية
ً
عالقاتهم الوطنية بالجيش ودعمهم
ـدءا
لــلــدولــة ،وم ــن ثــم شــهــدت مــصــر ب ـ ً
من عــام  ،2013وهــو العام الــذى شهد
ســقــوط جماعة اإلخـ ــوان المسلمين،
شهد العديد من هجمات التنظيمات
التكفيرية الموالية لإلخوان ،الموجهة
ضـ ــد زوار الـــحـــضـــرات الــصــوفــيــة
وأتباعهم ،والتى بــدأت بوضع عبوات
ناسفة أمــام بعض مساجد الصوفيين
وأضرحتهم ،ففى  4أغسطس ،2013
وبعد أسابيع قليلة من نجاح ثــورة 30
يــونــيــو ،ق ــام التنظيم بتفجير ضريح
الــشــيــخ حــمــيــد أبـ ــو ج ــري ــر بمنطقة
المغارة فى وسط سيناء ،والشيخ سليم
الشريف أبو جرير بمنطقة المزارة فى
بئر العبد بصورة متزامنة.
وفى أكتوبر  ،2016وإبــان احتفاالت
الشعب المصرى وجيشه بانتصارات
أكــتــوبــر الــمــجــيــدة ،هــاجــم التنظيم
اإلرهابى بعض الزوايا التابعة للطريقة
العلوية ،ومنع اتباع الطريقة الصوفية
مــن الــذكــر ومــمــارســة طقوسهم ،كما
خطف سبعة أشخاص من كبار الزوايا،
وهو ما تبعه إصدار التنظيم اإلرهابى
فى نفس الشهر لبيان أعلن فيه وضع
المنتمين للطرق الصوفية على قائمة
اغتياالته.
وق ــد نــفــذ اإلرهــابــيــون تهديداتهم
بالفعل فــى  29مـــارس  ،2017حيث
أع ـ ــدم الــتــنــظــيــم اثــنــيــن م ــن مــشــايــخ
ً
تسجيل مصورًا
الصوفية ،بعد أن بث
يظهر اعتقاله الشيخ سليمان أبو حراز
وهو أحد أكبر مشايخ الطرق الصوفية.
فيما يؤكد المحللون أن اإلرهــاب
سيظل بــاقـ ًـيــا فــى الــعــالــم طالما بقى
الشيطان ،وستستمر مواجهته طالما
استمر حق اإلنسان فى الحياة.

بعد الهجوم اإلرهابى األبشع على مسجد الروضة بشمال سيناء

بالوقائع واألرقام :فاتورة مواجهة الجرائم اإلرهابية التى تستهدف مصر
إميان بدر
نعلم أن الــهــجــوم عــلــى مسجد قــريــة الــروضــة
ببئر العبد فى شمال سيناء ،لم يكن هو الهجوم
اإلرهابى األول من نوعه ،كما لم تكن تلك هى المرة
األولى التى يكون فيها التيار الصوفى ،ومساجده،
وأضرحته ،واتباعه فى شمال سيناء هد ًفا لهجوم
ُمــنــظــم مــن التنظيمات اإلرهــابــيــة الــتــى تصاعد
نشاطها فى سيناء بصورة ملحوظة عقب سقوط
حكم الــمــعــزول محمد مــرســى وجماعة اإلخ ــوان،
ولكنه الهجوم األكثر دموية وبشاعة وخسة على
مر تاريخ اإلره ــاب فى مصر وربما العالم ،حيث
اتسم الهجوم الذى تم باستخدام األسلحة النارية
بدرجة عالية من التنظيم والحشد ،وقام به حوالى
مسلحا يستقلون  8سيارات دفع رباعى
عنصرا
40
ً
ً
عــقــب األذان الــثــانــى لــصــاة الجمعة وب ــدء إمــام
المسجد فى إلقاء الخطبة.
فــى حين تبقى الحقيقية الــمــؤكــدة فــى هذا
الــشــأن هــى أن عــام  ،2017ال ــذى أوش ــك على
الرحيل شهد العديد من العمليات اإلرهابية،
ألنه العام الذى يسبق انتخابات رئاسة الجمهوية
المقرر أن تجرى خالل النصف األول من العام
المقبل ،ومن هنا تتضح أهداف تلك التنظيمات
المدعومة من أجهزة استخبارات دولية معادية،
حيث يرى الخبراء أن تحول استراتيجياتها من
ضرب أكمنة الجيش والشرطة إلى تركيز أكثر
على استهداف المدنيين ودور العبادة ،على خلفية
شكل طائفى أو مذهبى إنما يهدف إلى زعزعة
الــوحــدة الوطنية ،وض ــرب ثقة المصريين فى
القيادة السياسية الحالية التى فوضها الشعب
وانتخبها من أجل حماية أمنه واستقراره.

خريطة تكاليف الحرب على اإلرهاب منذ سقوط اإلخوان وحتى اآلن
أسرار تسليح الجيش بأحدث النظم من الصواريخ الروسية إلى الطائرات وحامالت المروحيات الفرنسية
تتنوع الخسائر الناجمة عن العمليات اإلرهابية
بين خسائر بشرية وأخــرى سياسية تنعكس على
زعزعة األمن واضطراب األوضاع السياسية للبالد،
ً
فضل عن الخسائر االقتصادية التى تنقسم إلى
خسائر مباشرة تتمثل فى التلفيات فى المنشآت
الــتــى تعرضت لــإرهــاب ،بــاإلضــافــة إلــى خسائر
غير مباشرة ،وهى متعددة تتضح من تراجع حركة
النشاط االقتصادى خاصة النشاط السياحى وما
ينتج عنه من تراجع معدالت التشغيل والدخل.
ومؤخرا نشرت دراسة بعنوان «فاتورة اإلرهاب»،
ً
أعــدهــا الــدكــتــور ع ــادل عــامــر ،المتخصص فى
االقتصاد السياسى ،أوضحت باألرقام حجم تكلفة
الحرب على اإلرهاب منذ عام  2013وحتى اآلن.
وأشار «عامر» إلى أن تكاليف العمليات العسكرية
تحديدا منذ أكثر من
المستمرة فى شمال سيناء
ً
ثالثة أعــوام ال ُيستهان بها ،إذا علمنا أن الصاروخ
من طــراز (أس  )300يبلغ ثمنه مليون دوالر ،وإذا
علمنا أن تكلفة الطلعة الجوية الــواحــدة لطائرة
(إف  )16تزيد على  27ألف دوالر ،وتكلفة التحليق
بطائرة «األبــاتــشــى» المروحية هو  12ألــف دوالر
فــى الساعة الــواحــدة ،كما أن الــطــائــرات ال ـــ«إف
 »16المستخدمة فى الضربات الجوية ،يبلغ سعر
الــواحــدة منها ما يقرب من  19مليون دوالر ،أما
القنابل التى تزود بها تلك الطائرات وهى من طراز
«مارك  ،»82فيصل سعرها إلى  5000دوالر ،وهناك
أيضا طائرات «الرافال» التى تستخدمها مصر فى
ً
قصف مواقع ومعسكرات التنظيمات اإلرهابية،
حيث تعاقدت مصر على الحصول على  24طائرة

العمليات اإلرهابية كبدت مصر
خسائر قيمتها  110مليارات جنيه
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وعــلــى سبيل الــمــثــال للعمليات الموجهة ضد
المدنيين ودور العبادة ،خالل شهر فبراير 2017
دعــا تنظيم إرهابى موالى لإلخوان لشن هجمات
على المسيحيين األقباط فى مصر ،وفى  9أبريل
تبنى التنظيم تفجير كنيستى مار جرجس فى مدينة
طنطا ،ومارمرقس فى اإلسكندرية وراح ضحيتها
ـضــا بعدها
شخصا وحــوالــى 125
45
جريحا ،وأيـ ً
ً
ً
بأسابيع قليلة تم تفجير أتوبيس المسيحيين المتجه
إلى دير األنبا صموئيل بصحراء المنيا ،وفى قلب
القاهرة تم اغتيال القمص سمعان الكاهن الذى
جاء من الصعيد إلى المرج ليلقى ربه على يد أحد
العناصر المعتنقة للفكر التكفيرى.
وعلى ذكــر الفكر التكفيرى ،من المعروف
أن هــؤالء المجرمين قبل أن يكفروا المجتمع،
أقاموا فكرهم على تكفير أجهزة الدولة وفى
مقدمتها الجيش والشرطة ،ومــن ثم لم تسلم
القوات من هجماتهم ،وكان أبرزها حادث طريق
الواحات الكيلو  ،135وهو كمين نفذته جماعة
تسسلت مــن ليبيا عبر الــحــدود ،ضــد قــوات
األمن المصرية فى طريق الواحات فى الظهير
الــصــحــراوى لمدينة 6أكــتــوبــر ،ي ــوم الجمعة
الموافق  20أكتوبر  ،2017و أسفرت عن مقتل
عــدد  16مــن قــوات األمــن المصرية ،وإصابة
آخرين ،كما تم خطف النقيب محمد الحايس،
الــذى نجحت الــقــوات بعد الــحــادث بــأيــام فى
تحريره والقضاء على جميع عناصر الخلية
والقبض على أحدهم وهو المدعو عبدالرحيم
الــمــســمــارى ،الـ ــذى اعــتــرف عــلــى الــشــاشــات
بانتمائه لجماعة أقرب لتنظيم القاعدة ،حيث
يكفرون الجيش والشرطة والنظام ،كما يكفرون
زمالءهم اإلرهابيين الدواعش ،رغم اعتناقهم
لنفس المنهج التكفيرى الدموى.

تستنزف العمليات اإلرهابية اقتصاد الوطن
تماما كما تستنزف دماء أبنائه ،وفى هذا السياق
ً
كبدت العمليات اإلرهابية مصر خسائر فادحة،
بلغت قيمتها  110مليارات جنيه فى عام -2015
 ، 2016وفــق تقرير مؤسسة مؤشر الديمقراطية،
حيث تنوعت هذه الخسائر بين خسائر فى البنية
األســاســيــة مــن مــحــطــات توليد
كـــهـــربـــاء وسـ ــكـ ــك ح ــدي ــدي ــة،
وخسائر فــى قطاعات خدمية
كالسياحة والبورصة والتجارة.
وتــطــرقــت دراســـــة «ف ــات ــورة
اإلرهــــــــــاب» إلـــــى ب ــع ــض أوجــــه
الخسائر التى تكبدتها البالد بسبب جرائم
العنف المسلح ،خــال الفترة منذ إسقاط
حــكــم اإلخــــوان ع ــام  ،2013وه ــى الفترة
ظا للجماعات
طا ملحو ً
التى شهدت نشا ً
االرهــابــيــة الموالية للجماعة وتنظيمها
ال ــدول ــى ،والــهــادفــة إل ــى إســقــاط الــدولــة
المصرية ،ومعاقبة الشعب على ثورته ضد حكم
المرشد.
وخالل تلك الفترة على سبيل المثال جرى تفجير
 100برج كهرباء ،وأكثر من  150كشكا ومحول كهرباء،
حيث وصلت خسائر قطاع الكهرباء إلى  480مليون
جنيه ،وبلغت تكلفة اإلصالحات  100مليون جنيه.
وفى سياق متصل وصلت خسائر قطاع السياحة إلى
 75مليار جنيه خالل األعــوام الثالثة بعد أن وصل حجم
االستثمار بالقطاع إلى نحو  255مليار جنيه.
أما عن سوق المال فقد هبط المؤشر الرئيسى «إيجى
إكس  ،»30الذى يقيس أداء أنشط  30شركة ،بنسبة أكثر
من  ،%10.4نحو أدنى مستوياته منذ أواخر يناير .2015

منها من فرنسا ،فى الصفقة المعروفة حينذاك
بقيمة  5.2مليارات يورو.
وألن الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤمن بأن
الحق فى التصدى لإلرهاب والعنف ،هو الحق األول
مــن حــقــوق اإلنــســان ،حــرص خــال الثالثة أعــوام
الماضية على عقد العديد مــن صفقات السالح
وتنويع مــصــادره ،لكى ال تعتمد مصر على دولــة
واحدة وينتج عن ذلك التبعية السياسية لها ،حيث
تعاقدت مصر مع دول مثل فرنسا وروسيا وألمانيا،
إلى جانب الواليات المتحدة األمريكية.
وأضــاف الخبير االقتصادى أن استيراد مصر
وفقا لمعهد ستوكهولم ألبحاث السالم،
للسالحً ،
تضاعف فى العام  2015ثالث مــرات لتصل قيمة
الـــواردات إلــى  1475مليون دوالر مقارنةً بـ 368
مليون فى  ،2014بينما ذكر تقرير فرنسى أعدته
صحيفة «ال تريبين» االقتصادية عن األمــوال التى
تنفقها الدول العربية فى مجال التسليح ،أن مصر
ثانى أكبر مستورد لألسلحة الفرنسية فى 2015
بعد قطر ،حيث حصلت على أسلحة بقيمة 5،37
مليار يورو ،كما قدرت مشتريات مصر من السالح
خــال عامى  2015،2016بأكثر من  10مليارات
دوالر.
وتطرقت الدراسة إلى إستعراض أهم صفقات
التسليح التى تمت فــى محاربة اإلرهـ ــاب ،ومنها
الحصول على منظومة الدفاع الجوى « صواريخ إس
 ،»300وهى منظومة دفاع جوى صاروخية روسية
خصيصا لــردع الطائرات
بعيدة الــمــدى ،مصممة
ً
ـضــا طــائــرات الــرافــال
وصــواريــخ ك ــروز ،وهــنــاك أيـ ً

الفرنسية القادرة على قصف البؤر اإلرهابية داخل
مدقات الصحراء وفــى أعماق الجبال ،وحاملتى
الــمــروحــيــات الفرنسيتان مــن ط ــراز «ميسترال»،
التى حصلت عليهما مصر وأطلقت على أحداهما
اسم الزعيم جمال عبدالناصر ،وعلى الثانية اسم
الرئيس السادات ،حيث تقبع واحدة فى مياه شرق
البحر المتوسط لتأمين حقول الــغــاز الطبيعى،
واألخــــرى فــى الــمــدخــل الــجــوبــى للبحر األحــمــر،
لحماية قناة السويس.
وشــددت الدراسة على أن صفقات السالح التى
أبرمتها مصر خــال الفترة الحالية ،تعد ضــرورة
إستراتيجية مرتبطة بالتحديات اإلقليمية والدولية
التى تتعرض لها الدولة ومنطقة الشرق األوســط
بأكملها ،وتهدد بتغيير خريطة العالم ،الف ًتة إلى أن
الرئيس األسبق حسنى مبارك أهمل بشدة تطوير
«ترسانة» األسلحة المصرية ،مثلما أهمل ملفات
عديدة.
ورأى الخبير السياسى فــى ســيــاق دراســتــه أن
العمليات اإلرهابية التى تهدد الــدولــة فى سيناء
ـربــا ،ليست هى
شــر ًقــا ،وصــحــراء ح ــدود ليبيا غـ ً
السبب األوحـــد وراء حــرص الــدولــة على تقوية
مشيرا إلى أن تلك التنظيمات
جيشها وتسليحه،
ً
مجرد أدوات لتنفيذ مخططات صهيونية تركية
قطرية تهدف إلى تقسيم مصر ،وإشعال الحروب
األهلية والطائفية التى مزقت ً
دول مثل سوريا
والعراق واليمن ولبنان ،ومن ثم يتم تسليح القوات
لردع جميع الدول والقوى المعادية الستقرار مصر
وأمنها ووحدتها.

أسرار استهداف مسجد الروضة
بالتزامن مع المولد النبوى الشريف
ألن حــادث الهجوم على مسجد الروضة فى
ـوذجــا يعكس اإلهــداف
شمال سيناء ،يعد نــمـ ً
السياسية واالقتصادية والخلفيات العقائدية
وراء غالبية إن لم يكن جميع حــوادث اإلرهاب
الــتــى تــشــهــدهــا مــصــر ،أعـ ــدت الــبــاحــثــة عــزة
هاشم أحمد ،بمركز األهــرام للدراسات
السياسية واالســتــراتــيــجــيــة ،أعــدت
ورقــة بحثية حول الحادث بعنوان»
مسجدا
لــمــاذا استهدف الهجوم
ً
لــلــصــوفــيــة» ،أشــــــارت خــالــهــا
بــأصــابــع االت ــه ــام إلـــى تنظيم
أنصار بيت المقدس اإلرهابى
الــمــبــايــع لـــداعـــش ،والـ ــذى
أط ــل ــق ع ــل ــى نــفــســه اس ــم
والي ــة ســيــنــاء ،وأوضــحــت
الورقة البحثية الخلفيات
الــــعــــقــــائــــديــــة ل ــه ــذا
مستندة على
االتــهــام،
ً
تصريحات صحفية
نشرت من قبل على
لسان أحــد قيادات
التنظيم فى سيناء،
والـــــــذى أطــلــقــت

عليه «أمــيــر الحسبة فــى واليــة ســيــنــاء» ،حول
دي ــوان الحسبة وصوفيى سيناء ،وال ــذى قال
موجها حديثه ألتباع الطرق الصوفية فى سيناء
ً
«أعلموا أنكم عندنا مشركون كفار ،وأن دماءكم
عندنا مهدرة ،ونقول لكم أننا لن نسمح بوجود
زوايا لكم فى والية سيناء».
وانــتــقــلــت»عــزة» إل ــى عــامــل آخ ــر يتمثل فى
شعبية التيار الصوفى فى سيناء ،ومكانة شيوخ
عائقا أمام نشر أفكار
القبائل التى الزالت تمثل
ً
السلفية الجهادية التكفيرية ،أما النقطة األهم
فهى رفض هؤالء المشايخ إيواء عناصر التنظيم
اإلرهابى لدى ديار قبائلهم ،وهو موقف وطنى
ال ينفصل عن تعاون القبائل الصوفية مع قوات
األمن ،حيث يتمتع أتباع الطريقة الجريرية فى
سيناء (وهــم المستهدفون بالهجوم األخير)
بتاريخ وطنى مشرف ،وكــان لهم دور بــارز فى
دعــم الــقــوات المسلحة المصرية ومساندتها
خالل حربى االستنزاف والسادس من أكتوبر.
وع ــن عــامــل الــتــوقــيــت ربــطــت «أحــمــد» بين
متزامنا مع احتفاالت الطرق
الهجوم الذى يأتى
ً
الصوفية بعيد المولد النبوى الشريف ،وبين
نظرة التيارات التكفيرية السلفية لهذا االحتفال
بوصفه بدعة وتحريم االحتفال به.

أخطر
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حتديدا ،دخلت مصر أخطر  6شهور قادمة فى تاريخها
منذ أسبوع
ً
على االطالق 6 ،شهور حاسمة بعد أن وضحت الصورة أن هناك من
ينهش فى جسد املجتمع املصرى ويريد إحداث الفوضى والفنت
وإحراج املؤسسة العسكرية ،والسبب اقتراب انتخابات الرئاسة فى
 ،2018فمن الواضح أن هناك قوى إقليمية كبرى تستهدف مصر
وتعد العدة للدفع بعناصرها املدفوعة منها خلوض انتخابات الرئاسة،
وبطبيعة احلال فإن هذه القوى هى «األمريكان واإلسرائيليني واألتراك
مرسى
واإليرانيني والقطريني» فهم يستخدمون كل الوسائل ومنها جماعة
اإلخوان اإلرهابية التى يوجد عناصر تابعة لها فى املحافظات ،وتارة يتم
استخدام هذه العناصر لتنفيذ عمليات تفجيرية ضد اجليش
والشرطة والقضاة والكنائس واملساجد ،طبقا العترافات هذه العناصر فى
القضايا املنظورة فى نيابة أمن الدولة العليا أو فى القضاء العسكرى ،والتمويل
من قطر ،والتخطيط فى تركيا ،واملساعدات اللوجيستية فى إيران ،خلدمة
أهداف إسرائيلية وأمريكية.

ى»

سيس

«ال

بالل الدوى

النعيمى

تفاصيل المؤامرة الكبرى ضد مصر
قبل انتخابات الرئاسة

مدير مخابرات تركيا
يقول :مصر اآلن متوترة
ودول مجلس التعاون
اخلليجى ضعيفة
وخائفة ومشغولة
بشئونها الداخلية

الشارع
السياسى

فيدان

ومــــــؤخــــــرا تـــــم عــقــد
جلسات واجتماعات فى فندق
«أورانتوس ونارين» فى أنطاكيا بتركيا ،بحضور
عدد كبير من أعضاء التنظيم الدولى لإلخوان،
ومنهم عــزام التميمى وأنــس التكريتى ومحمد
ولد حسن الددو ،وراشد الغنوشى ونهاد عوض،
وإبــراهــيــم الــزيــات ،وعــبــدالــوهــاب الحميقانى،
الغنوشى
وعبدالرحمن النعيمى ،وعــلــى بطيخ ،ومحمود
حسين وإبــراهــيــم منير ،مــن أجــل التصعيد ضد
النظام المصرى والــرئــيــس السيسى خــال األشهر
الستة القادمة وإحــداث اضطرابات داخلية غرضها
األول واألخير عدم استقرار الحكم فى البالد وسحب
البساط مــن تحت اق ــدام السيسى الــذى يغلق جميع
الــنــوافــذ أم ــام ع ــودة جماعة اإلخـــوان وأعــوانــهــم مرة
أخرى ويرفض بأى شكل المهادنة معهم بعد عملياتهم
االرهابية التى ارتكبوها بحق الجيش والشرطة.
كان هذا االجتماع برعاية المخابرات التركية التى
يديرها الرجل الذى يعتبر الــذراع األيمن لرجب طيب
أردوغــان ،وهو «هاكان فيدان» ،وقد صمم على عقد
اجتماعا آخر فى فندق «جراند جواهر» فى اسطنبول
بحضور قيادات إخوانية عراقية وليبية ،وفــى هذين
االجتماعين تــم اتــخــاذ ق ــرار يقضى بسرعة امــداد
وتمويل معسكرات التدريب لالرهابيين فى ليبيا ومع
سرعة التسليح.
وقد تم تسريب عدد من النقاط التى يجب التركيز
عليها فى االجتماع ومنها:
 -1مدير المخابرات التركية قال ألعضاء التنظيم
الدولى لإلخوان إحنا حذرنا «محمد مرسى» قبل 30
يوما لكنه لم يستمع جيدا لنصائحنا.
يونيو  2013بـً 15
 -2تــعــتــبــر «أنـــقـــرة» نــقــطــة ان ــط ــاق ج ــدي ــدة لكل
مخططات اإلخــوان والتنسيق يتم مع قيادات اإلخوان
فى ليبيا.
 -3مدير المخابرات التركية كشف عن وجــود تنسيق
كبير مع إيــران وعناصرها فى الحرس الثورى اإليرانى
وقال «ننسق مع إيــران ،ومصر اآلن متوترة ،ودول مجلس
الــتــعــاون الخليجى صامتة وضعيفة وخائفة ومشغولة
بشئونها الداخلية ،وسوريا وقياداتها تهشمت وتحطمت،
وهــذا يعنى أننا مــن يمسك بــزمــام األم ــور فــى المنطقة

رصد اجتماع فى فندق
«أورانتوس» فى تركيا لقيادات
التنظيم الدولى لإلخوان
بحضور مدير مخابرات تركيا
إلشاعة الفوضى فى مصر
عقد اجتماع آخر فى فندق
«جراند جواهر» فى اسطنبول
بحضور «التكريتى والتميمى
والزيات وحسين والغنوشى
والنعيمى والحميقانى وبطيخ
ومنير وعوض»
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كــثــيــرون يـــــردون أقـــاويـــل تتعلق
بالفريق أحــمــد شفيق بعد إعــان
ت ــرش ــح ــه النـــتـــخـــابـــات ال ــرئ ــاس ــة
ويهاجمونه هجوما شــديــدا ..لكن
هناك معلومات تساعد على الهجوم
ضد شفيق دون النظر إلــى ترشحه
للرئاسة ..المعلومات السرية التى
ت ــؤذى الــفــريــق شفيق هــى الوحيدة
الــقــادرة على كبح جماحه حتى ال
ي ــت ــورط ف ــى الــهــجــوم عــلــى الــدولــة
المصرية مثلما حــدث أثــنــاء بيانه
إلعالن ترشحه.
«المعلومة األولى» :من أين للفريق
شفيق كل هذه األمــوال والممتلكات
التى بحوذته ومنها ..فيلتين فى قرية
مارينا بالساحل الشمالى ..وفيلال
فــى قــريــة الــطــيــاريــن ..وفــيــلــا فى
المعمورة باالسكندرية ..وفيلالت
بالتجمع وأراض بأسماء بناته؟!
«المعلومة الثانية» :أنت تقيم فى
فيلال ايجار فى دبى ويصل االيجار
إلـــى  50ألـــف درهـ ــم شــهــريــا ..أى
حــوالــى مــا يــعــادل  250أل ــف جنيه

عناصر
مخابراتية
تركية تتواصل
مع الحرس
الثورى اإليرانى
واإلخوان
لزيادة العمليات
اإلرهابية فى
مصر

الدفع بمتطرفين
إلى ليبيا وإمدادهم
بالسالح والمال
والخطط الختراق
الحدود المصرية

العربية وفــى شــوارعــهــا ،بــالــتــعــاون مــع قطر والتحالف
مع جماعة اإلخ ــوان ،ونستعين بإيران وبحرسها الثورى
ونتواصل مع عناصر فى سيناء وندعمها ومنتمية لعدد
من التنظيمات والجماعات ونستخدمها كـ«مافيا» لخدمة
أهداف الرئيس التركى أردوغان.
والتعليمات هــى :زي ــادة وتــيــرة العمليات االرهابية
فى سيناء وال ــوادى ،وزيــادة التمويل والتسليح وزيــادة
العناصر ،واالستعانة برجالهم فى الــســودان والعمل
على االستفادة من التواجد المكثف للحرس الثورى
اإليرانى فى عدد من الجزر التابعة لليمن والموجودة
فى البحر األحــمــر ،لتهريب ســاح متعدد ومضادات
لــلــطــائــرات وهـــاون و rbgومــدافــع تــم تصنيعها فى
إيــران ويشرف الحرس الثورى على تهريبها ،إضافة
إلى تهريب مــواد شديدة االنفجار تم جلبها من إيران
وهــى مادتى « »RDXو« ،»C4وعمليات التهريب يتم
االستعانة فيها بعناصر إخوانية وبعض عناصر من
الجماعة اإلسالمية وتنظيم الجهاد خاصة عناصر
من المتواجد فى أقصى جنوب مصر ،على أن يتم ذلك

بالتعاون مع العناصر التابعة للحوثيين الذين يسيطرون
على السواحل اليمنية المطلة على البحر األحمر على
أن يتم ادخ ــال هــذه األسلحة والمتفجرات للعناصر
اإلخوانية فى جبال مطلة على البحر األحمر ويسهل
التهريب لها ،وبتعليمات صريحة من قيادات اإلخوان
الذين يتواصلون مع العناصر التابعة للتنظيم السرى
الذى شكل تنظيمى «حركة حسم -وحركة لواء الثورة»
وهــذه العناصر المتواجدة فى تركيا هى التى تمدهم
األموال وتتواصل معهم وتخطط لهم وتدبر لهم جميع
العمليات االرهابية ومنها على بطيخ وجمال حشمت
ويحيى موسى وقــدرى الشيخ ومحمود عزت ومحمود
حسين وأحمد عبدالرحمن ومجدى شلشى بالتعاون
مع أحــد العناصر الخطرة والمحسوبة على السلفية
الجهادية وهو «محمود فتحي -رئيس حزب الفضيلة
الهارب والمقيم فى تركيا» ويتواصل مع اإلرهابيين
فى سيناء وله عالقات أخــرى مع متطرفين من ليبيا
ومطلوب فى قضايا أمن دولة عليا والقضاء العسكرى
ويطلق عليه «رجل خيرت الشاطر السرى».

أسرار تكشف حقيقة ثروة أحمد شفيق
ما عالقته مع «ماجد سامى» و«صالح دياب» وأراض بطريق المطار

شفيق

دياب

هل شقة باريس التى
حصل عليها عام 2007
وثمنها  414ألف يورو لها
عالقة بشركة ايرباص؟

ماجد

مصرى شهريا ..فمن أين لك هذا؟!
الــمــعــلــومــة الــثــالــثــة :مـــا طبيعة
عــاقــتــك بـــ«مــاجــد ســامــى» رئيس
نادى وادى دجلة وأحد المستثمرين
الذين تعاملوا مع مناقصات وأراض
وزارة الطيران أثناء توليك منصبك
الــــــوزارى مــنــذ عـــام  2007وحــتــى
أحداث يناير 2011؟!
الــمــعــلــومــة ال ــراب ــع ــة :م ــا حقيقة
عالقتك برجل األْمال صالح دياب؟!
ولــمــاذا أعطيته حــق احتكار أراض
تابعة لـــوزارة الــطــيــران بالقرب من
الــمــطــار بــالــقــاهــرة ..وقيمة العقد
مــبــالــغ مــالــيــة زهــيــدة جــــدا ..رغــم
األحكام القضائية التى تقضى بفسخ
التعاقد؟!
المعلومة الــخــامــســة :هــل تمتلك
شقة فى شارع ديفونس فى باريس..
عقد شراءها منذ عام  2007بقيمة
 404أل ــف يـــورو وقــتــهــا؟! وم ــن أيــن
حصلت عليها؟! ومــا قيمتها اآلن؟!
ومــــا عــاقــتــك بــشــركــة اي ــرب ــاص
الفرنسية؟!

«فيدان»
لقيادات التنظيم
الدولى لإلخوان:
نصحنا مرسى قبل 30
يونيو بـ« »15يوما لكنه
لم يستمع لنا جيدا

من أين لك
هذا ..فيلالت
التجمع ومارينا
والمعمورة وأرض
الطيارين؟!
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األحزاب فى مصر
ضعيفة جد ًا وغير
قادرة على تشكيل
حكومة أو حكم مصر

حوار

مجلس النواب
الحالى لم
يناقش حتى اآلن
استجواب ًا واحد ًا

د .جمال زهران أستاذ العلوم
السياسية والنائب البرلمانى
»:
السابق لـ«

أرفض حمالت تشويه
المرشحين للرئاسة..
ومجلس النواب الحالى
بـ«يدلع» الحكومة

د .جمال زهران

دعوة الرئيس بدمج األحزاب فى  10أو  15حزب ًا دعوة رومانسية ولن يستجيب لها أحد

المادة  103من الدستور تشترط التفرغ و 70فى المائة من أعضاء البرلمان غير متفرغين على اإلطالق
أجرت احلوار -سحر الشربينى

عندما كنت نائب ًا
فى البرلمان
قدمت بمفردى 73
استجواب ًا وناقشت
منهم  14استجواب ًا
أتمنى أال يترشح
أحد أمام الرئيس
السيسى ليأخذ مدة
أخرى دون منافسين
ويتحمل المسؤولية
كاملة عن  8سنوات
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الــحــوار مــع الدكتور جمال زه ــران يكتسب أهمية
خاصة فى هذا التوقيت لعدة أسباب أهمها أنه أحد
االساتذة القالئل فى العلوم السياسية الذين يمتلكون
تحليالت دقيقة ورؤيــة ثاقبة لألحداث السياسية فى
مصر ،كما أنه صاحب خبرات كبيرة فى هذا المجال
لكونه كاتبا ومــفــكــراً متميزاً ونائبا سابقا بمجلس
الــشــعــب .كــمــا أن الــقــضــايــا واألزم ـ ــات الــتــى تتصدر
المشهد السياسى فى مصر حاليا ً تستوجب اإلستماع
لرؤية أمثال د .جمال زهــران فى هذه القضايا التى
تشخص الــواقــع ب ــدون تهويل أو تهوين وتــقــدم رؤى
وأفكار واقتراحات للمواجهة .والى نص الحوار :
¿ م ــا رؤي ـت ــك ل ــدور األح ـ ــزاب ف ــى مـصــر حــال ـي ـ ًا؟ ومــا
تعقيبك على اقتراح الرئيس عبدالفتاح السيسى فى
مـنـتــدى الـشـبــاب الـعــالـمــى بدمجها فــى  10أو  15حــزب
سياسى؟.
 األحزاب فى مصر ضعيفة جداً وغير قادرة علىأن يكون لها وزن سياسى وغير ق ــادرة على تشكيل
حكومة أو حكم مــصــر ،ولــو أى حــزب فيهم حصل
على أغلبية ،فهناك تعمد إلضعاف الحياة الحزبية
والسياسية بصفة عامة والنظام غير راغب فى تقوية
األحــــزاب ولــذلــك كنت مندهشا ً ج ــداً عندما عمل
الرئيس عبد الفتاح السيسى لقاء أو اثنين فى بداية
توليه الــرئــاســة مــع عــدد مــن رؤس ــاء األحـــزاب كانوا
حوالى  25واحــد منهم اثنين اخــوات رؤســاء أحــزاب
وهما  :محمد أنور عصمت السادات وعفت السادات،
فهل هذه أحــزاب عائلية أم أحــزاب سياسية؟ ولذلك
أقول أن دعوة الرئيس دعوة رومانسية ولن يستجيب
لها أحد ،فنحن عندنا أكثر من مائة حزب وكل حزب
منهم منشق إلــى حزبين أو ثالثة واألح ــزاب الكبيرة
بالذات ،فحزب الوفد يوجد به شرخ وحزب األحرار
الــمــصــريــون وح ــزب الــدســتــور بهما ش ــرخ ،ف ــإذا كان
الحزب الواحد غير قادر على احتواء أعضائه فكيف
ندمج حزبين أوثالثة؟ ومن سيسلم لمن؟ ومن سيكون
الرئيس والــكــل يسعى للزعامة؟ المسألة مستحيلة
والرئيس يصدر المشكلة لألحزاب لكى يعفى نفسه
من المسئولية لكننى أقول أن المسئولية على الرئيس
فإذا أردنــا حياة سياسية جادة يجب حل كل األحزاب
السياسية وإعادة تشكيلها من جديد.
¿ لماذا اختفى العمل السياسى داخل الجامعات؟.
 ألن الجامعات بعد  30يونيه غير قبل  30يونيه،فبعد الــثــورة كنت أدخ ــل الجامعات وأعــمــل نــدوات
ولكننى بصراحة ضد العمل السياسى داخل الجامعات
ألن الــطــاب فــى هــذه المرحلة مــن  18إلــى  22سنة
يجب أال يخضعوا لعملية حزبية مباشرة ،فأنا مع
ممارسة العمل القومى داخل الجامعة وليس السياسى
بمعنى يتم عمل ندوات للتوعية داخل الجامعات كلها
وتكون فكرية وثقافية وأدبية وطبية ومنوعة ولو حتى
كل شهر ،فالطالب يقضون فى الجامعة ستة أشهر فلو
عملنا كل  15يوما ً ندوة للطالب يكون شيئا هايال جداً.
¿ ك ـي ــف ن ـف ـع ــل ال ـ ـحـ ــراك ال ـس ـي ــاس ــى فـ ــى األح ـ ـ ــزاب
والنقابات والجامعات؟.
 من الممكن أن يتم ذلك فى الجامعات عن طريقالــنــدوات وتــكــون مرتبطة بخطة لكل جامعة بالعمل
الثقافى الذى يعيد بناء عقل الشباب ،أما عن األحزاب
السياسية لكى نفعلها فيجب إعادة بنائها من جديد.
¿ كـيــف يـعــاد بـنــاء األحـ ــزاب مــن وجـهــة ن ـظــرك؟ وهــل
عندك خطة لذلك؟.
 نحن عندنا اتجاهات مختلفة فــى الفكر يمينويسار ووســط ،عندنا اتجاه ليبرالى وآخــر اجتماعى
وهو االشتراكى وعندنا شيوعى وكله من المعتدل إلى
المتطرف وأيضا ً عندنا الحزب القومى المتمثل فى
االتجاهات القومية العروبية وهــو الــذى يغلب عليه
االتجاه الناصرى ،،كل هذه األحزاب تدور حول الفكرة
القومية العروبية وكل حزب بطريقته ..ولذلك أقول
أن كــل حــزب يريد أن يعلن نفسه كتيار لــه مقومات
فكرية واضــحــة فــى سبيل الــنــهــوض بالبلد يتفضل
بطرح نفسه ويأخذ من شهر إلــى ثالثة أشهر لطرح
أفــكــاره على الــرأى العام ويجب أن يأتى بخمسمائة
ألــف اســتــمــارة عضوية مــن عــشــرة محافظات على
األقــل ومن يستطيع أن يأتى بهذا العدد فهو ذو رؤية
جــادة وله عمق جماهيرى فى الشارع المصرى وهنا
يجب أن تتدخل الــدولــة لتكون التوكيالت مجانية
كانتخابات الرئاسة بالضبط حتى ال ندخل فى أزمة
المال وخالفه ،فإذا أردنــا حياة حزبية قوية يجب أن
تتكفل الدولة بعمل االستمارات ،ويجب أن نجهز هذا
الكالم من أجل االنتخابات البرلمانية القادمة لكن ما
يتم اآلن فى موضوع االنتخابات هو َع َرص سياسى لن
ينتج إال خزى بال سد للحاجات األساسية للمواطنين
وبــا تــطــور أو أى ش ــيء ،فلو اســتــطــاع أى حــزب أن
يأتى بكل هذه االستمارات سيترشحون لالنتخابات
وبالتالى حتى أغــذى األحــزاب وأقويها تعطى الدولة

أطالب الرئيس بإعادة ترتيب األولويات فى المشروعات
القومية وأريد تنشيط الحياة السياسية بشكل جيد

موسى
لكل واحد سيترشح باسم حزب مائة ألف جنيه وفى
وقت االنتخابات كل حزب يأخذ دعم من الدولة بمقابل
المقاعد المخصصة لــه ،ونتمنى تخصيص بند فى
ميزانية الدولة تحت مسمى دعــم ورعاية األحــزاب،
وتوجد لجنة قائمة على ذلك وهى لجنة األحزاب تتابع
شئون األح ــزاب وتخصص لهذه اللجنة مليار جنيه
لدعم ورعاية األحــزاب السياسية ألن األحــزاب بدون
ذلــك ستتلقى الــدعــم واألمـــوال مــن الــخــارج وستكون
أدوات وأجــنــدات واألح ــزاب السلفية خير مثال على
ذلك ،ولو كانت الدولة تريد اختزال الحياة السياسية
كلها فى شخص الرئيس أو الرئيس والحكومة فلن
تكون هناك حياة سياسية إطــاقـاً ،الــدول األوروبية
عندها إره ــاب صحيح لكن مستحيل يــكــون عندها
تنظيمات إرهابية مثلنا ومستحيل يكون فيها داعش
وال تنظيم القاعدة ،كل هذه التنظيمات مولدة من قبل
الغرب لتفتييت المناطق لصالح المشروع األمريكى
الصهيونى فإذا أردنا حماية البلد يجب أن تكون هناك
حياة سياسية من خالل أحزاب قوية.
¿ ما الفرق بين برلمان  2010- 2005الذى كنت عضو ًا
به وبين البرلمان الحالى؟
 البرلمان الحالى ال لــون وال طعم وال ريحة والله توجه وال يحترم الدستور ألن أى واحد غير صفته
يجب أن تسقط عضويته فوراً ،وعندنا المادة  103تمن
الدستور تشترط التفرغ و 70فى المائة من أعضاء
البرلمان غير متفرغين على اإلطــاق ،أنا كنت رئيس
نادى وقدمت استقالتى عندما كنت عضواً فى البرلمان
ألن العضوية لوحدها شرف كبير ال يدركه الكثيرون،
برلمان  2005ميزته أنه كان به حراك كبير ومعارضة
كثيرة وأداؤه عال والحكومة تعمل له ألف حساب أما
اآلن ال معارضه وال رؤية أنا بدأت معى أكثر من مائة
واحــد معارض وآخــر جلسة فى البرلمان وصلنا إلى

عمرو موسى سلم ليبيا
لـ «الناتو» وقت أن كان
أمينا للجامعة العربية
اثنين فقط ألنهم يمارسون التأثير عليهم واإلغــراء
وإيقاعهم فى مشاكل والتصنت على تليفوناتهم ليتم
تهديدهم ،هذه الفترة غير متماسكة الرؤية والبرلمان
لم يناقش حتى اآلن استجوابا ً واحداً بينما وأنا عضو
فى البرلمان قدمت بمفردى  73استجوابا ً وناقشت
منهم  14استجواباً.
¿ لماذا اختفت االستجوابات من مجلس الشعب من
وجهة نظرك؟
 ألن مجلس النواب ال يريد أن يغضب الحكومةوال يريد محاسبة الحكومة ،نحن عندنا برلمان يدلع
الحكومة ،ماذا تريدون من برلمان أهان الشعب وسمح
للحكومة بتنفيذ االتفاقيات مع صندوق النقد الدولى
بــدون موافقته ،مــاذا تريدون من برلمان ال يستجوب
وزير التربية والتعليم الذى يتعامل مع الشعب والطلبة
باستهتار فى اتخاذ القرارات الخاطئة كل فترة بحجة
أن الــرئــيــس مــعــه ويــســتــقــوى ب ــه؟ الــحــكــومــة تستهزأ
بالبرلمان لما محمد فؤاد وغيره يقدمون استقالتهم
مــن البرلمان ويظلون سنة كاملة ال يدخلوه وقاموا
باإللحاح عليهم ليرجعوا لماذا؟ وفى المقابل المستشار
سرى صيام لما قدم استقالته تم قبولها فــوراً لماذا؟
أليس هذا األمر يدعو للمفارقة واالستفهام؟ البرلمان
الحالى برلمان التفريط فى األرض فلم يحترم رئيس
المجلس أعضاء المجلس وال الشعب عندما ارتكب
جريمة عدم احترام الحكم الصادر النهائى من اإلدارية
العليا وهــو واج ــب التنفيذ ،تــيــران وصنافير أرض
مصرية ولــن يتسامح المصريون مع البرلمان الذى
فرط فى أرضهم ولن يتسامح مع من فكروا فى التنازل
على جزيرتى تيران وصنافير.
¿ هل ستكون هناك منافسة حقيقية فى االنتخابات
الرئاسية القادمة أم ستكون مجرد تحصيل حاصل؟
 -لن تكون هناك منافسة ولذلك من بــاب تيسير

السيسى
األمور طالبت أال يترشح أحد أمام الرئيس عبد الفتاح
السيسى نهائيا ً ألن القوى السياسية غير مؤهلة وال
يوجد أحزاب قوية أو أجهزة إعالم حرة .الرئيس يأخذ
مدة أخرى دون منافسين ويتحمل المسئولية كاملة عن
 8سنين.
¿ م ــاردك على بعض الكتاب والـنــواب الــذيــن يلحون
على تعديل الدستور وتعديل مدة الرئاسة؟
هؤالء يحاولون ستر عوراتهم فقط ولن أقول أكثر
من ذلك.
¿ مــاتـقـيـيـمــك ل ـل ـف ـتــرة الــرئــاس ـيــة األولـ ـ ــى لـلــرئـيــس
السيسى؟
 من الصعب تقييم الفترة أوالً ألن الحياة السياسيةضعفت ج ــداً واألداء الــحــزبــى تــراجــع بــقــوة وأحمل
مسئولية كــل هــذا للرئيس السيسى ،وثــانــيـا ً هناك
أشياء كثيرة اليوجد بها شفافية وهناك تراخى فى
مواجهة التيار الدينى فما زال السلفيون ينعمون
بالراحة ويحصلون على تمويالت خارجية وأحزابهم
تعمل رسميا ً ومن بالسجون حتى اآلن يأكلون ويشربون
على حساب الشعب وال يوجد حزم فى التعامل معهم،
وفــى المقابل هــنــاك تــحــديــات ال ننكرها فالرئيس
يتحمل مسئولية مواجهة اإلرهــاب وكــان من الممكن
أن يكون األداء أفضل لو أنــه أشــرك المجتمع بشكل
أفضل ،وهناك «لغوشة « من سحر نصر على القروض
وإيقاعنا فى القروض وتعويم الجنية من أكبر السلبيات
ألن ــه تــســبــب فــى خـ ــراب بــيــت الــمــصــريــيــن ،وأيــض ـا ً
االستعانة برموز مبارك واستحضارهم فى المشهد
كــوزراء ومسئولين منهم مصطفى الفقى رئيس مكتبة
اإلسكندرية وأحمد درويــش الــذى عمل لفترة رئيسا
للمنطقة االقتصادية بقناة السويس وأحمد زكى بدر
فى وزارة التنمية المحلية كلهم فاشلون من أيام مبارك
فلماذا تتم االستعانة بهم ومــا المبرر؟ وأيــضـا ً فشل

مفاوضات سد النهضة فقد حذرت وكتبت كثيراً فى
صحف قومية ولــم تنشر مقاالتى ،فــايــزة أبــو النجا
واللواء مش عارف مين هم من يديرون األزمات ونحن
ال نثق فــى أى أحــد مــن رمــوز مــبــارك وكــون السيسى
يثق فيهم فهذا األمــر محسوب عليه وفــى السياسة
الخارجية مازلنا نسبح بحمد األمريكان رغــم أنهم
أس ــاس الــبــاء فــى المنطقة وعــلــى الــمــحــور العربى
السياسة نحو السعودية شكلنا ليس على ما يرام ولو
قلت فــتــرة السيسى فــى جملة ســأقــول فــتــرة النوايا
الطيبة.
¿ مــا الـمـطـلــوب مــن الـسـيـســى أن يفعله ول ــم يفعله
حتى اآلن؟
 كل ماقلته سابقا ً يجب أن يتم تنفيذه كما أريدإع ــادة ترتيب األولــويــات فــى الــمــشــروعــات القومية
حتى لو توقفت وأريد تنشيط الحياة السياسية بشكل
جيد وبرلمان قوى وإال سنقول أن الرئيس والدولة ال
يريدون برلمانا ً قوياً ،كما أن تأميم اإلعالم وعدم ضخ
الحياة فى ماسبيرو جريمة لن تغتفر.
¿ م ــا ردك ع ـل ــى الـ ـهـ ـج ــوم الـ ـ ــذى تـ ـع ــرض ل ــه بـعــض
الزعماء فى الفترة الماضية مثل هجوم يوسف زيدان
عـلــى الــزعـيــم أحـمــد عــرابــى وه ـجــوم عـمــرو مــوســى على
جمال عبد الناصر؟
 كل هــؤالء أجندات أمريكية وغربية فمن هاجمعبد الناصر عينه على نوبل ومن هاجم عرابى عينه
أيضا ً على نوبل ،هــؤالء عندهم أمــراض نفسية وقد
شرحهم أســتــاذ طــب نفسى مــن قبل وقــال إن هــؤالء
وأمثالهم يعانون من أمــراض نفسية وبالتالى مجرد
االهتمام بهم جريمة فى حد ذاته ،هل نسيتم أن عمرو
موسى هــو الــذى سلم ليبيا للناتو وكــان أمينا عاما
للجامعة العربية فهل كان أمينا ً على منصبه؟ عمرو
موسى قــال الكلمتين مــن أجــل مصلحته الشخصية
فكان يريد مبيعات لكتابه ال أكثر والكتاب مطبوع فى
دار الشروق وكلنا نعلم أن دار الشروق المعلم وأوالد
المعلم كلهم فكر إخــوانــى بحت وبها كل اإلصــدرات
اإلخــوانــيــة فيوجد عــمــرو حــمــزاوى وفهمى هويدى
وغيرهم فال بأس أن نتعامل مع الشياطين من أجل
مصلحتنا هذا منهج يوسف زيدان وعمرو موسى.
¿ ما رأيك فى حمالت تشويه بعض الشخصيات التى
أعلنت نيتها لخوض السباق الرئاسى؟
 ه ــذا ألنــنــا نفتقد الــحــيــاة السياسية الــواعــيــةوالتى من خاللها نستطيع القول إن هناك منافسة
ولذلك طالبت أال يترشح أحد ويحصل السيسى على
المنصب للمرة الثانية وننتهز الفرصة إلعــادة بناء
الحياة السياسية والحزبية فى مصر.
¿ ما تقييمك للفضائيات اآلن؟ وكيف ترى مستقبل
الصحافة القومية؟
 إعــام رسمى وخــاص أصبح خــارج الزمن وتحتالسيطرة وال يصلح لقيادة النهضة والتقدم لمصر..
مجرما فمن
يكفى أن عماد الــديــن أديــب استضاف
ً
سمح له بالظهور فى اإلعــام والعقول المستنيرة ال
تجد فرصة للظهور؟ إنه إعــام متواطئ وأنــا أطالب
عماد الدين أديب باالنسحاب وفــوراً من اإلعــام ألنه
ارتكب جرما ً إعالميا ً وبالمناسبة جاءنى خبر أن الستة
عشر أسرة اجتمعوا وكلفوا محاميا برفع قضية على
قناة الحياة وعلى عماد أدي ــب ..عماد الــديــن أديــب
أشــاع الفكر اإلرهــابــى بمحاورته لهذا اإلرهــابــى وإذا
كان والبد من استضافته فكان يجب أن يكون معه ناس
ورجال دين لمحاورته ألن أديب فشل فى ذلك أما عن
الصحف القومية فيكفى أن أقول أن أى مكان ليس به
أكفاء حتما ً سينهار والصحف ستنهار أكثر وأكثر فى
الفترة القادمة.
¿ هل مساحة الحرية انخفضت فى مصر؟
 طبعا ً بال شك وتراجعت جداً.لــمــاذا تــعــجــز الــحــكــومــة عــن ضــبــط األس ــع ــار فى
األسواق؟ وما االقتراحات التى تراها لضبطها؟
الحكومة تريد الظهور دائــمـا ً بــأن انتماءها قويا ً
للرأسمالية المتوحشة وأيضا ً لكى يأخذوا الثمن كأن
يتم تعيينهم فى البنك الدولى وعندك مثالً محمود
محيى الدين وحسن المنياوى يقدمون فروض الطاعة
ليحصلوا على المنصب المثالى فــهــؤالء ال يهمهم
الشعب بل كيف يستمرون أطول فترة لكى يتم تعيينهم
فى مناصب دولية أما الكفاءات الموجودة فى البلد
فال أحد ينظر إليهم وأنــا أقترح أن يكون هناك بنك
اسمه بنك القيادات والكفاءات وعندما يريدون عمل
وزارة تكون من هؤالء مش أقول والنبى شوف لنا واحد
عندك ينفع وزيــر أو شــوف لنا أربــع أو خمس ستات
أعمل بيهم ديكور للحكومة ،يجب اختيار المرأة الكفء
وليست المسهوكة مثل سحر نصر التى قابلت وليد بن
طالل بالشورت وأهانت مصر.
¿ م ــا تـقـيـيـمــك لـلـتـعـلـيــم ال ـجــام ـعــى اآلن؟ وه ــل هو
بصورته الحالية يحقق الهدف منه؟
 ال فالتعليم فى مصر من الحضانة حتى الدكتوراةيحتاج إلــى ثــورة وأقــول هــذا بصفتى أســتــاذا جامعيا
متخصصا.

الرجل األخضر فى هيئة اإلسعاف ..رئيس باطل و«موظف على الدرجة الثانية»!!!
األنصارى

عمادالدين

إهدار  30مليون
جنيه فى «تعيينات»
وهمية لم تصدر بها
قرارات وزارية

قضية
شائكة

العدوى

بالمستندات ..إهدار مال عام وعموالت وسمسرة فى هيئة اإلسعاف
ومتــثــلــت املــخــالــفــات الــتــى رصــدهــا اجلــهــاز
املركزى للتنظيم واإلدارة ،فى اتخاذ الدكتور
أحمد اإلنصارى العديد من القرارات الرسمية،
باملخالفة للقانون ،والدستور وقانون اخلدمة
املدنية اجلديد رقم  81لسنة  ،2016والئحته
التنفيذية،ومنها تعيني نحو  365موظ ًفا بفروع
هيئة اإلسعاف ،باملحافظات ،دون وجود درجات
وظيفية خالية ،ودون الرجوع للجهاز املركزى
للتنظيم واإلدارة ،عند اتخاذ قرارات التعيينات
والــتــوقــيــع عليها ،مــن غير العاملني املؤقتني
بالهيئة أو وزارة الصحة ،ما ترتب عليه صرف
نحو  30مليون جنيه ،قيمة رواتـــب وحــوافــز
ومكافأت وبدالت عدوى ،منذ تاريخ تعيينهم فى
عــام  ،2015وحتى راتــب شهر نوفمبر املاضى
الذى صرفه موظفو الهيئة مبا فيهم الـــ»»350
املعينني بقرار فردى من رئيس هيئة اإلسعاف.
وفــــــى ذات الـ ــسـ ــيـ ــاق ح ــص ــل ــت «صــــوت
املاليني» على مستندات ،من اجلهاز املركزى
للمحاسبات ،تكشف وتــوضــح تــورط الدكتور
أحمد األنصاري ،حيث ورد فيها ،أن االنصارى،
يعمل قائما بأعمال رئيس هيئة اإلسعاف وليس
معينًا فى املنصب بدرجة مالية « رئيس الهيئة»،
وأنــه وقع فى مخالفات مالية وإداريــة جسيمة
نتج عنها إهــدار املــال الــعــام ،و ُمخالفة القرار
اجلمهورى اخلــاص بإنشاء «هيئة االســعــاف»
ال ــذى ينص على أن «يــصــدر ق ــرار مــن رئيس
مجلس ال ــوزراء بتعيني رئيس الهيئة ،وحتديد
ُمعاملته املالية» ،وهــذا لم يحدث ألن الرئيس
احلالى للهيئة على الدرجة الوظيفية الثانية،
ومنتدب للهيئة ،منذ ان انتدبه الدكتور عادل
العدوى وزيــر الصحة األسبق فى عــام ،2015
ولم تتم ترقيته ،للدرجة األولــى ،التى يجب أن
يكون عليها رئيس هيئة اإلسعاف».
وأوضــحــت املستندات ،أن اجلــهــاز املركزى
للمحاسبات قــد تــبــادل مــع اجلــهــاز املــركــزى
للتنظيم واإلدارة الوضع الوظيفى لرئيس هيئة
اإلسعاف احلالي ،والــذى تبني أنه يعمل «قائم
بــأعــمــال رئــيــس الــهــيــئــة ،وأن ــه مــنــتــدب ،وعلى
الــدرجــة الثانية ،فيما أورد اجلــهــاز املــركــزى
للمحاسبات مناقصتني خــال عــامــى 2014
و ،2015بعدم قانونية الوضع الوظيفى للدكتور
أحمد األنــصــارى ،وضـــرورة تصويب الوضع،
ومت الرد من من جانب الشئون اإلدارية ،واملالية
بــوزارة الصحة ،على مخاطبة املحاسبات ،بأن
هــذا اإلجـ ــراء مــؤقــت حلــن ،ص ــدور ق ــرار من
وزيــر الصحة مبوافقة رئيس مجلس الــوزراء،
باعتماد» االنصارى لشغل وظيفة رئيس مجلس
إدارة هيئة اإلسعاف ،بشكل قانونى صحيح.
وأضــافــت املستندات أنــه منذ عــام ،2015
لــم يــصــدر أى قـــرار بنقل الهيكل الوظيفى،
لـ«األنصارى» من الدرجة الثانية إلى الدرجة
االولــى ،ولم يتم تعيينه ،رئيسا للهيئة ،واستمر
الوضع كما هو عليه ،حتى تاريخه»  25نوفمبر
املاضى» ولم يتم تصحيحه حتى اآلن ،بل صدر
قرار من الدكتور أحمد عماد الدين ،وزير
الصحة ،بتجديد نــدب «األنــصــارى»
حتى عام .2018
كــمــا كــشــفــت املــســتــنــدات
قيام رئيس الهيئة احلالى
بــإصــدار ق ــرارات لنحو
 120رئ ــي ــس قسم
للعمل بالهيئة،
وصـــــــــــــــرف

«أطلق عليه موظفون
قدامى بهيئة اإلسعاف،
لقب الرجل األخضر،
لوقوف جميع املسئولني
أمامه ،مكتوفى األيدى،
وعلى رأسهم وزير الصحة،
دون معرفة السر احلقيقى
وراء ذلك ،وعلى الرغم
من انه موظف على
الدرجة الثانية ،إال أنه
أصبح فى غمضة عني
«رئيس مجلس إدارة
هيئة اإلسعاف ،أحد أهم
قطاعات وزارة الصحة،
«صوت املاليني تكشف
فضائح ووقائع إهدار املال
العام وجتاوزات ،الهيئة
باملستندات ،وهى الوقائع
التى كشفها مسئول كبير
باجلهاز املركزى للتنظيم
واإلدارة ،مؤكدا ارتكاب
الدكتور أحمد األنصارى
رئيس هيئة اإلسعاف،
وعدد من املسئولني
بالهيئة ،مخالفات إدارية
ومالية جسيمة ،يحاسب
عليها القانون.
وأكد املصدر املسئول
لـ«صوت املاليني» أن
قطاع التفتيش باجلهاز،
رصد املخالفات اإلدارية،
واعتمدها املستشار
الدكتور محمد جميل
رئيس اجلهاز ،وأرسل ثالث
نسخ ،واحدة منها للجهاز
املركزى للمحاسبات
والنسخة األخرى للرقابة
اإلدارية ،والنسخة
الثالثة ملركز املعلومات
ودعم اتخاذ القرار
مبجلس الوزراء.
وأضاف املصدر أن اجلهاز،
يختص فقط باملخالفات
اإلدارية ،باعتبار هيئة
اإلسعاف تابعة للجهاز
اإلدارى للدولة ،بينما قام
قطاع التفتيش بوزارة
املالية ،برصد املخالفات
املالية ،والتحقيق فيها،
بالشكل الذى نص عليه
القانون.

نسرين إمام

ً 470
بالغا وهم ًيا فى شهر واحد ..رغم
التعاقد باألمر املباشر مع شركة اتصاالت
بـ 3ماليني جنيه لـ«فرز »البالغات واملعاكسات

املخصصات املالية لهم دون اتخاذ اإلجــراءات
القانونية الصحيحة ،إذ ال يوجد بالهيكل املعتمد
للهيئة مــن اجلــهــاز املــركــزى للتنظيم واإلدارة
وجود لهذه الوظائف ،ولم تتم ُمخاطبة اجلهاز
إلجرائها بالهيكل قبل التكليف بالعمل عليها،
وموافقته لصرف املُستحقات املالية لها بل
تُركت متا ًما لتعليمات القائم بأعمال رئيس.
ورصد تقرير اجلهاز املركزى للمحاسبات،
النتائج التى ترتبت على ،التعيينات السابقة،
التى شملت  350موظفا جديدا بالهيئة ،من
غير العاملني املؤقتني ،بجانب  120رئيس
قسم للعمل بالهيئة ،وص ــرف املخصصات
املالية لهم ،مؤكدً ا أن خسائر خزينة الدولة
من هــذه الــقــرارات املخالفة ،وصلت قيمتها
املــالــيــة إل ــى  30مــلــيــون جــنــيــه ،صــرفــت لهم
كمخصصات مالية خالل السنوات السابقة،
فى الوقت الذى ،جتاهلت فيه هيئة اإلسعاف،
وقطاع الشئون اإلدارية بوزارة الصحة ،إثبات
صحة التعيينات اجلديدة ،بناء على مخاطبة
اجلهاز املركزى للمحاسبات ،لــوزارة املالية،
ح ــول املــخــصــصــات الــتــى مت صــرفــهــا لهيئة
اإلســعــاف مما يؤكد وجــود شبهة تواطؤ بني
وزارة الــصــحــة ،ممثلة فــى هيئة اإلســعــاف،
القائم بأعمال رئيس مجلس إدارتها ،ووزارة
املالية ،التى لم تتحقق من كشوف امليزانية،
وأذون الصرف للهيئة ،والتى بناء عليها مت
صرف املخصصات املالية ،للعاملني بالهيئة،
ومنهم املعينني اجلدد بقرار فردى من رئيس
الهيئة.
وذكــر تقرير اجلــهــاز املــركــزى للمحاسبات،
عدم وجود أية إشارة إلى موافقة رسمية سواء
من مجلس إدارة هيئة اإلسعاف املنوط به هذا
األمر وف ًقا للبند  6من املادة  7بقرار إنشاء هيئة
اإلســعــاف ،أو موافقة رئيس مجلس ال ــوزارء،
أوحتى أى قرار وزارى من وزير الصحة ،سواء
السابق أو احلالى بتعيينهم.
وكشفت املستندات ،عن وقائع فساد أخرى،
منها قيام الدكتور أحمد االنــصــارى ،بتوريط
وزير الصحة احلالى الدكتور أحمد عماد الدين،
فى إصــدار قرار بتكليف الطبيب عمرو محمد
رشيد ،بتسيير أعمال نائب رئيس الهيئة ،وهى
وظيفة بالدرجة العليا واملمتازة وف ًقا للهيكل
الوظيفى املُعتمد للهيئة ،رغم كون «رشيد» مازال
موظفا مدرجا بالدرجة الثانية ،ما يعد جتاوزا
جلميع العاملني بالهيئة مــن احلاصلني على
الدرجة األولى ومديرى العموم ورؤساء اإلدارات
املركزية ،دون اإلشارة ً
أيضا فى مذكرة العرض
إلى درجته الوظيفية احلالية ،ووجــود درجات
أعلى وأسباب جتاوزهم.
فى الوقت ذاته كشفت املستندات قيام القائم
بأعمال رئيس الهيئة بتسهيل االستيالء على
املال العام بإصدار قرارات لشغل وظيفة مدير
إدارة العقود واملشتريات ،وقــرار آخر لوظيفة
مــديــر إدارة امل ــخ ــازن ،مــا تــرتــب عليه صــرف
رواتب لكليهما رغم وجود وظيفة واحدة ُمعتمدة
وممــولــة بهيكل الهيئة باسم إدارة املشتروات
واملخازن.
وأوض ــح ــت املــســتــنــدات إس ـ ــاءة اســتــخــدام
«األن ــص ــارى» ،سلطاته ،وإهـ ــدار أص ــول هيئة
اإلسعاف ،وذلــك بعد موافقته على نقل ملكية
ســيــارة إســعــاف تابعة للهيئة إلــى املستشفى
التخصصى جلامعة قناة السويس ،رغم رفض
مدير إسعاف اإلسماعيلية لطلب املستشفى،
لكونها ليست مجانية ،ووبالفعل وعلى أرض

الــواقــع مــن خـــال ،مــا مت رصـ ــده ،يــتــم حاليا
استخدام سيارة اإلسعاف فى املستشفى بأجر.
ولم يكتف «االنصارى» القائم بأعمال رئيس
الهيئة ،بالوقوع فى هذه املخالفة ،بنقل ملكية
سيارة إسعاف أخــرى صاحلة للعمل بكامل
جتهيزاتها الطبية إلى مستشفى الزراعيني،
بالقاهرة ،وهــى مستشفى خــاص استثمارية
تابعة لنقابة العاملني بوزراة الزراعة ،وليست
من املستشفيات التابعة لــوزارة الصحة ،التى
من املمكن أن يتم االستعانة بها ،ولكن ً
أيضا
بضوابط ،ورغــم ذلــك اتخذ االنــصــارى قرار
فرديا ،بتخصيص ونقل ملكية سيارة اإلسعاف
اململوكة لـ«هيئة إسعاف القاهرة» ملستشفى
الزراعيني ،مجاملة ملجلس إدارة املستشفى.
وأض ــاف ــت املــســتــنــدات أن رئــيــس الهيئة
وحاشيته ،التى قام بتعيينهم وترقيتهم ،نواب
ورؤساء أفرع للهيئة ،ارتكبوا العديد من صور
إهدار املال العام ،ومن أبرز هذه الصور قيام
«اإلنصارى» رئيس الهيئة بالتعاقد مع شركة
«أكسيد» لالتصاالت ،الكائنة بالقرية الذكية
بــاألمــر املــبــاشــر ،وبــــدون عــقــد مــنــاقــصــات،
للتعاقد مع شركة بأقل األسعار إال أن رئيس
الهيئة ق ــام بالتعاقد مــبــاشــرة ،حتــت سمع
وبصر ،وزيــر الصحة ،ووزارة املالية وقطاع
اخلــدمــات العامة بها ،املــنــوط بهم التحقيق
فــى هــذه املخالفات ،مــا يؤكد شبه عموالت
وســمــســرة ،مــن وراء هــذا الــتــعــاقــد ،السناد
هــذه املهمة لشركة االتــصــاالت ،والتى اكدت
االوراق انها تتقاضى وفقا لعقد يجدد سنويا
 3ماليني جنيه سنوياً ،من الهيئة ،نظير تلقى
املكاملات التليفونية الـــواردة إلــى اإلســعــاف،
والقيام بتنقية وفلترة املكاملات الوهمية من
احلقيقية ،باالستعالم وطرق وأساليب التأكد
التكنولوجية احلديثة ،حتى ال تتكبد الهيئة
خسائر بسبب هذه البالغات الوهمية ،وعلى
الرغم من الهيئة ،تدفع  3ماليني جنيه سنويا
للشركة إال أن الشركة فشلت فى هذه املهمة،
التى أكدتها النشرة الشهرية التى يصدرها
مركز املعلومات ودعــم اتخاذ القرار مبجلس
الــــوزراء ،فــى شهر أغسطس املــاضــي ،حول
الــشــائــعــات والــبــاغــات الــكــاذبــة والــشــكــاوى
الــتــى تلقها املــركــز ،ودواويـ ــن عــام الـــوزرات،
بأن هيئة اإلسعاف تلقت  472بالغا وهميا،
فــى شهر أغسطس ،خــرجــت فيها ســيــارات
اإلســعــاف ،دون وج ــود أى ح ــاالت مرضية،
وعناوين وهمية ،ما كبد الهيئة خسائر مالية
متعددة ،كما كشفت املستندات أن العاملني
فى االسعاف مازالوا يعانون أشد معاناة من
املعاكسات والبالغات الوهمية ،بسبب تقصير
«شركة أكسيد» فى املهام املتعاقد عليها.
املثير ً
أيضا أن مصادر داخــل الهيئة أكدت
حصول بعض الــقــيــادات بهيئة اإلســعــاف على
دعــوات للسفر إلــى اخلــارج للنزهة على نفقة
شركة االتصاالت ،وذلك فى مقابل االستمرار،
فى جتديد التعاقد سنويا.
املثير أن مــصــادر«صــوت املــايــن» بالهيئة
أكدت أن وقائع الفساد التى تورط فيها رئيس
هيئة اإلسعاف ،والتى مت رصدها مؤخ ًرا ،فى
تقرير اجلهاز املركزى للمحاسبات ،واملستندات،
التى بني أيدينا ،سبق وأن أطلع عليها ،الدكتور
أحــمــد عــمــاد الــديــن وزي ــر الــصــحــة ،ولكنه لم
يحرك ساكنا ،ما يؤكد شبهة تواطؤ كبيرة بني
األطراف املتورطة فى هذه املخالفات اجلسيمة،
السيما أنها تتعلق بقضايا إهدار املال العام.

فضيحة« :األنصارى»
يتحدى رئيس
الوزراء واجلهاز املركز
للتنظيم واإلدارة..
ويصدر قرارات
«فردية » بتعيني
«ً »350
موظفا من
غير املؤقتني

تأجير ونقل
ملكية سيارت
الهيئة
للمستشفيات
اخلاصة دون
مقابل

ُمخالفة القرار اجلمهورى اخلاص بإنشاء «هيئة اإلسعاف
» الذى ينص على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء
بتعيني رئيس الهيئة وليس من الوزير

مجلس النواب يكشف «بالوى» هيئة اإلسعاف

محمد على

هيئة اخلدمات احلكومية تبيع السيارة الواحدة بـ 20ألف جنيه رغم أن سعرها يتجاوز املليون جنيه

تــقــدم الــنــائــب محمد على عبد احلميد،
عضو مجلس النواب بطلب إحاطة كشف فيه
انتشار الفساد انتشر فى مرفق هيئة اإلسعاف
بشكل ملحوظ للعني املــجــردة ،الفتا إلــى أن
هــنــاك عـــددا كــبــيــرا مــن ســيــارات اإلســعــاف
«املُخزنة» وغير املستعملة رغم أنها جديدة ولم
تدخل اخلدمة حتى اآلن ،فى حني أن هناك
بعض املستشفيات فى حاجة ماسة لسيارات
إسعاف ،إضافة إلى أزمة تأخر السيارات على
احلاالت احلرجة فى احلوادث.
وأضــاف أن هناك سيارات إسعاف جديدة
قامت وزارة الصحة منذ عهد الوزير األسبق
الــدكــتــور حــامت اجلــبــلــى ،بشرائها ومــا زالــت
«مركونة» فى معهد ناصر ،رغم أن املواطنني
فــى أشــد احلــاجــة لــهــا ،وكــذلــك هــنــاك ً
أيضا
سيارات رعاية فائقة مجهزة ،وسيارات للتبرع
بــالــدم ،وكلها مــن أفــضــل املــاركــات العاملية،

ومركونة دون حراسة أو رقابة أو اعتناء».
وأشــار النائب ،فى طلب اإلحاطة ،إلى أن
أسطول الهيئة جتــاوز  3آالف سيارة حال ًيا،
لكن الــدولــة حتــتــاج  10أضــعــاف هــذا الرقم
تــقــريـ ًبــا ،بــجــانــب  250ســيــارة يــتــم تــوريــدهــا
سنو ًيا ،متابعا« :هناك حوالى  1000سيارة
بيعت بعد تكهينها ،وهيئة اخلدمات احلكومية
تبيع السيارة الواحدة بـ 20ألف جنيه ،رغم أن
سعرها يتجاوز املليون جنيه» ،مشيرا إلى أنه
صرفت  10آالف جنيه فقط على صيانة
لو ُ
كل سيارة فستُباع بـ 200ألف جنيه على األقل.
وتساءل عضو مجلس الــنــواب ،عن جدوى
وجـــــود عـــشـــرات مـــن سـ ــيـ ــارات اإلس ــع ــاف
«املركونة» فى معهد ناصر دون استفادة منها،
وفى الوقت نفسه تتأخر السيارات عن إنقاذ
املرضى ونقل املصابني فى احلوادث ،مضيفا:
«هناك  20سيارة إسعاف مركونة فى نقطة

كفر شكر بدون استخدام ،و 50سيارة مركونة
حتــت كــوبــرى بنها ،فهل ركــن الــســيــارات ملدد
طويلة دون صيانة أو تشغيل أمر جائز قانونا؟
يذكر أن عــددا من أعضاء مجلس النواب،
اتهموا هيئة اإلســعــاف ،بالتقصير الشديد،
والتسبب فى تفاقم نتائج ك ــوارث ،وضحايا
احلـــــوادث ،بسبب ه ــذا التقصير ،والــبــطء
الشديد فى االستجابة ،للبالغات ،والتحرك
بعد فوات األوان ،على الرغم من أن ميزانية
تطوير هيئة األسعاف ،منذ عام  2014حتى
 2017بلغت 2مليار جنيه.
ومـــن أبــــرز احلــــــوادث الــتــى اتــهــم ن ــواب
البرملان الرأى العام فيها ،الهيئة بالتقصير،
حادث أتوبيس الرحالت الذى صدمه قطار
اإلسماعيلية مبدينة الــشــروق ،وال ــذى راح
ضحيته  9مــواطــنــن و 25مــصــاب ـ ًا بينهم
أطفال ،فكشف احلــادث عن حالة الفوضى

واإلهــمــال والــتــراخــى والتسيب التى ســادت
هــيــئــة االســـعـــاف ،حــيــث ت ــأخ ــرت ســيــارات
االســعــاف عــن الــوصــول الــى مــوقــع احلــادث
ألكثر من ساعة ما تسبب ذلك فى عدم إنقاذ
أرواح الضحايا ،وكذلك واقعة حدثت أمام
قصر االحتــاديــة ،حيث وقــع تــصــادم سيارة
بــأحــد املــواطــنــن ،وتــصــادف دخـــول موكب
الرئيس السيسى إلى قصر االحتادية فعلم
الرئيس باحلادث ،فأمر الرئيس فورا احلرس
اجلمهورى بسرعة االتصال باإلسعاف إلنقاذ
املصابني ولــكــن لــم تصل اإلســعــاف إال بعد
نصف ساعة كاملة رغم محاوالت االتصال
من قبل احلرس اجلمهورى عشرات املرات،
وبعد أن علم الوزير بفضيحة تأخر وصول
ســيــارة اإلســعــاف إلــى قصر االحتــاديــة أراد
أن يجرى حتقيق ًا صوري ًا لتلفيق التهمة إلى
صغار املوظفني.
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خفايا فشل
 27جولة من
املفاوضات

ملف

خاص

أبوزيد :إثيوبيا ش ّيدت
ً 15سدا حلجز املياه عن
مصر و 6دول أخرى
أكد الدكتور محمود أبوزيد رئيس املجلس
العربى للمياه ووزيــر الــرى األسبق ،أن أساس
اخلالف فى مفاوضات سد النهضة اإلثيوبى،
هو ما يتعلق بحصة مصر والــســودان من مياه
النيل ،وفــقــا التفاقية  ،1959الــتــى ترفضها
إثيوبيا ،وإن املفاوضات كانت صعبة للغاية ،منذ
اللحظة األول ــى ،وال ميكن جتــاوز االتفاقيات
الــتــى مت التوقيع عليها ،وأن الـــدول الثالث
وقعت اتفاقية فى ديسمبر  ،2015بني الرؤساء
الــثــاثــة ،وجتــاوزهــا يعتبر ام ــرا غير مقبول،
وبالرغم من تعقد األمور ،إال أن مصر وإثيوبيا
والسودان لديهم أرضية مشتركة .واضاف على
هامش املنتدى العربى ان اتفاقية  1959هى
املرجعية العلمية والفنية للمكتب االستشاري،
وعليها يبنى دراسته .وشكك ابوزيد فى امكانية
بدء الدراسات دون االخذ باتفاقية  1959التى
تستخدم لتقدير اآلثــار السلبية لسد النهضة،
على دولــتــى املــصــب خــاصــة أنــهــا تعتمد على
التعامل مــع بحيرة الــســد اإلثــيــوبــى وقــواعــد
تشغيله.
وكــشــف أبــوزيــد عــن «املــمــارســات اإلثيوبية
بحق  7دول مشاركة معها فى  22نه ًرا ،وقيامها
بإنشاء  15سدً ا بقرارات منفردة دون التشاور
مــع دول املــصــب املـــجـــاورة ،مــا يــتــعــارض مع
األعـ ــراف والــقــوانــن الــدولــيــة إلدارة األنــهــار
الدولية املشتركة وقواعد القانون الدولي ،ومما
يعود على دول املصب بالضرر».
وق ـ ــال إن «إثــيــوبــيــا لــيــســت بــحــاجــة إلــى
ســد النهضة لتوليد طــاقــة إضــافــيــة للوفاء
باحتياجاتها» ،مشي ًرا إلى أن «إجمالى الطاقة
املــتــولــدة مــن بنائها ل ـــ 15سـ ـدًا عــلــى األنــهــار
املشتركة مــع ال ــدول املــجــاورة لها تقدر بنحو
 3696ميجاوات ،وموزعة بواقع  4سدود على
النيل األزرق املشترك مباشرة مع السودان ،ثم
مصر لتوليد  647ميجاوات ،وسد خامس على
أعالى نهر السوباط املشترك مباشرة مع جنوب
السودان ،ثم السودان ومصر ،وسد سادس على
أعالى نهر عطبرة املشترك مباشرة مع إريتريا،
ثم السودان ومصر لتوليد  300ميجاوات».
وأشار إلى أن «إثيوبيا أنشأت  4سدود على
نهر األواش املشترك مع جيبوتى لتوليد 124
ميجاوات ،وسدين على نهر شبيلى املشترك
مع الصومال لتوليد  150ميجاوات ،و 3سدود
على نهر أومو املشترك مع كينيا لتوليد 2475
ميجاوات ،باإلضافة إلــى لهذه الــســدود ،التى
ـار اآلن إنشاء سدود
شيدتها إثيوبيا ،فإنه جـ ٍ
أخــرى أهمها سد النهضة على النيل األزرق
لتوليد  6آالف مــيــجــاوات ،ولــه آث ــاره السلبية
عــلــى ال ــس ــودان ومــصــر ،وس ــد غيلغيل غيبى
الرابع واخلامس على نهر أومــو لتوليد 1500
ميجاوات ،و 600ميجاوات ،وكالهما له آثاره
السلبية على كينيا».
وأكد رئيس املجلس العربى للمياه أن «إثيوبيا
من الدول الغنية مائياً ،وإحدى أكبر دولة منبع
للمياه فى جميع دول اجلــوار املباشر إلثيوبيا،
فاملياه السطحية املتجددة فــى إثيوبيا تصل
سنوي ًا إلى حوالى  122مليار متر مكعب ميثل
مصدرها كم ّي ٌة كبيرةٌ مــن األمــطــار تصل فى
املتوسط إلــى حــوالــى  970مليار متر مكعب
سنو ًيا».
وأوض ــح أن «إثيوبيا حتتوى على  12نه ًرا
و 22بحيرة ومخزونٌا كبي ٌرا من املياه اجلوفية
املــتــج ـ ّددة ،وهـــذه جتــعــل إثــيــوبــيــا ثــانــى أغنى
دولــة فى أفريقيا مائي ًا بعد جمهورية الكونغو
الدميقراطية» ،مــؤكــدً ا أن «جميع األنــهــار فى
إثيوبيا تقري ًبا تنبع فى أراضيها ،وتعبر حدودها
دول أخــرى ،وتصبح أنهاراً دولية تتشارك
إلى ٍ
فى استخداماتها هذه الدول».
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سد النهضة اإلثيوبى ..أسباب األزم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
التزال أزمة سد النهضة اإلثيوبى
وتأثيراته السلبية أحد القضايا
الرئيسية على أجندة اهتمامات
القيادة السياسية واألجهزة الرسمية
والسيادية بصفة خاصة والشعب
املصرى بكل أطيافه وفئاته بصفة
خاصة ،وقد ازدادت أهمية وخطورة
هذه القضية خالل األيام املاضية بعد
قيام وزارة الرى واملوارد املائية بإصدار
بيان رسمى تؤكد فيه فشل املفاوضات
اجلارية مع اجلانب اإلثيوبى عقب
 27جولة من املفاوضات ،كما زادت
أهميتها عقب التصريحات التى أدلى
بها منذ أيام وزير الرى اإلثيوبى،
سيليشى بقلى ،والتى قال فيها« :إن
عدم التوصل إلى اتفاق مع مصر
بشأن سد النهضة لن يعطل بناءه،
محمال اجلانب املصرى مسئولية فشل
املفاوضات بشأن التقرير االستشارى
نتيجة مطالبتها بإضافة موضوعات
خارج مرجعية التفاوض املتعلقة
بالسد ..وأضاف «بقلى» أن أكثر من
 %63من أعمال بناء السد اكتملت
ولن تتوقف ولو لدقيقة واحدة.
وأن موقف بالده من هذا األمر
أساسيا لها ،فى
ثابت ،باعتباره حقً ا
ً
االستفادة من مواردها املائية فى إنتاج
الطاقة من أجل التنمية والقضاء على
الفقر».
ونظر ًا ألهمية هذه القضية
وتأثيراتها احلالية واملستقبلية على
حياة املصريني ،قررنا فتح هذا امللف
الشائك لكى يعرف املواطن املصرى،
أسباب األزمة ومخاطرها وتأثيراتها
وسناريوهات اخلروج منها ،وذلك من
خالل الدراسة القيمة التى صدرت
فى األسبوع املاضى بعنوان« :إدارة
نظام السيسى ألزمة سد النهضة
اإلثيوبى» والتى أعدها الباحث
سمير رمزى ،والذى أكد فى بدايتها
على أن أزمة بناء إثيوبيا سد النهضة
تعد واحدة من األزمات املمتدة فى
السياسة اخلارجية املصرية منذ
عشر سنوات على األقل ،وشهدت
األزمة خالل فترة الرئيس عبدالفتاح
السيسى األولى عدة تطورات سواء
على صعيد بناء السد نفسه أو اإلدارة
املصرية لألزمة ،والوقوف على ثغرات
املوقف املصرى ،ومحاولة طرح بعض
اإلجراءات التى من شأنها سد هذه
الثغرات ،وتدارك األخطاء املصرية.

خالد عبدالرحمن

دور القيادة فى إدارة األزمات الدولية

تعنى عملية إدارة األزمــة «السعى املُخطط للخروج
من األزمة بأقل خسارة ممكنة» ،وتعتبر املرحلة احلالية
ألزمــة ســد النهضة هــى مرحلة األزمـــة ،وهــى املرحلة
التى تكون فيها األزمة أكثر وضوحاً مع تكرار األحداث
املفاجئة املتعلقة بها.
وتنتمى أزمــة بناء سد النهضة إلــى نوعية األزمــات
االستراتيجية ،ويلعب القائد السياسى والكيفية التى
يُش ّكل بها تصوره حول األزمة دورا رئيسيا فى إدارة هذه
األزمة ،كما تلعب تصورات القائد والنخبة عن األطراف
األخرى دوراً هاما فى إدارة األزمة ،وقد يواجهون بعض
الصعوبة فى توقع أفعال نظرائهم ،عالوة على صعوبة
التعامل مع الرسائل ال ــواردة من األطــراف اخلارجية،
ويربط فــارنــهــام Farnhamبني تصور القائد حلجم
التهديدات واســتــعــداده للقيام بتحركات على صعيد

السياسة اخلارجية ،ووضع هيرمان  3مؤشرات رئيسية
ميكن من خاللها توقع سلوك القادة أثناء األزمة ،وتؤثر
أيضاً على إدارتهم لألزمة ،وهذه املؤشرات هى:
¿ مؤشر املفاجأة ،هل كان يتوقع القائد حدوث األزمة؟
¿ مؤشر اإلحلاح ،ما الوقت املناسب التخاذ القرار.
¿ مــؤشــر املــخــاطــر ،طبيعة الــتــهــديــدات الناجتة من
األزمة.
وبصفة عــامــة ،تلعب نــوايــا الــقــادة ،وتصوراتهم عن
احــتــمــال جناحهم فــى إدارة األزمـ ــة ،وم ــدى شعورهم
بالتهديد (البعد اإلدراكى) ،عالوة على ميولهم العدوانية
أو املساملة ،ورؤيتهم للعالم من منظور قومى أو دولي،
وكذا بعض سماتهم الشخصية (البعد التشاركى) ،هذان
البُعدان يكون لهما بالغ األثر فى عملية صناعة القرار
فى األزمات الدولية.

وتتعدد الكتابات التى تستعرض وحتلل وسائل إدارة
األزم ــات الدولية ،وحــاول جمع تلك الوسائل الباحث
األمريكى إلكسندر جورج فى كتابه عن إدارة األزمــات،
وقسم تلك الوسائل إلى استراتيجيات هجومية تشمل
(االبتزاز -االستجابة املحدودة أو السلبية -الضغط–
االستنزاف -األمر الواقع) ،بينما متثلت االستراتيجيات
الدفاعية فــى (التصعيد املــحــدود -املعاملة باملثلة-
اختبار قدرات األطراف -إلخ).
كما ُق ّسمت أساليب إدارة األزمــة إلى أساليب عنيفة
وأخــرى سلمية ،من أمثلة األولــى (األنشطة العسكرية
غير العنيفة ،التفاوض ،التحكيم ،الوساطة ،الضغوط
غير العسكرية ،وغيرها) ،وبالنسبة لألنشطة العنيفة
فمن أمثلتها (األنشطة العسكرية العنيفة ،واألنشطة
العنيفة غير العسكرية).

األبعاد املختلفة ألزمة بناء س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 -1مالمح مشروع سد النهضة
هو أهــم مشاريع التنمية األثيوبية ،وتعتمد
عليه احلكومة فى الترويج لشرعيتها التنموية،
ويــهــدف الــســد إلــى توليد الطاقة الكهربائية
واحلد من الفيضانات ،وإعادة تنظيم استخدام
مياه النهر ،وتصل سعة السد التخزينية إلى 74
مليار م ،3وحتاول إثيوبيا من خالل السد احلد
من عملية الفيضانات السنوية التى تتسبب فى
تشريد  20ألف شخص ،وتغطى مساحة تعادل
 4مرات مساحة القاهرة تقريبا ،كما سينتج من
السد طاقة كهربائية تعادل  6أالف ميجاوات،
وال تنتج أثيوبيا حاليا سوى  900ميجاوات من
الكهرباء.
وينفذ مشروع السد الشركة اإليطالية Salini
 ،Costruttoriوقــامــت الــشــركــة أيــضــا ببناء
ســدا أخــر لصالح احلكومة األثيوبية على نهر
األورومـ ــو ،وتصل التكلفة اإلجمالية لبناء سد
النهضة حــوالــى  4.7مليار دوالر ،وهــى تكلفة
هائلة تعمل احلكومة األثيوبية على توفيرها من
خالل طرح السندات محليا ودوليا ،كما جنحت
احلــكــومــة اإلثيوبية فــى توفير جــزء مــن متويل
املــشــروع مــن بعض اجلــهــات اخلــارجــيــة ،وعلى
رأسها الصني التى تستثمر أحــدى شركاتها فى

مشروع نقل الطافة الكهربائية املتولدة عن السد
بحوالى مليار دوالر ،عالوة على قرض مت تقدميه
للحكومة اإلثيوبية بــــ 500مليون دوالر ،ويعد
مشروع متويل السدود فى إثيوبيا من قبل البنك
الــدولــى واح ــدا مــن رواف ــد متــويــل الــســد ،ودفــع
البنك الدولى  230مليون دوالر أمريكى لتمويل
مشروعات شبكة السدود فى إثيوبيا حتى اآلن.
 -2آثار السد على مصر
كما سبق اإلشــارة ،مت اختيار موقع بناء السد
على أهــم مــصــدر إلمـــداد مصر مبــيــاه النيل،
وأثــارت سرية التخطيط التى اتبعتها احلكومة
اإلثيوبية الشكوك حــول أضــرار املــشــروع على
مصر ،ويعد من الثابت أن السد سيمنح احلكومة
اإلثيوبية قدرة أكبر على التحكم فى مياه النهر،
ما من شأنه التحكم فى إمــداد مصر بحصتها
السنوية من املياه ،كما ستؤدى فترة ملء اخلزان
( 7-5سنوات) إلى خفض معدل تدفق النيل الى
مصر بنسبة تــتــراوح بني  %25-12خــال هذه
الفترة بحسب آراء اخلبراء الدوليني.
وعــــاوة عــلــى إحلـــاق الــضــرر بحصة مصر
من املياه ،فيهدد السد األثيوبى إنتاج الطاقة
الكهربائية فى مصر ،وتشير التقديرات إلى إنه
سيتسبب فى انخفاض قدرة السد العالى على

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة وكيفية املواجهة

كيف تعامل السيسى
مع األزمة ؟!!

الرئيس
اهتم بهذه
القضية
منذ اليوم
األول لتوليه
الرئاسة

ملف

خاص

روشتة اخلروج
من األزمة

مالحظات على إدارة مصر للعملية التفاوضية
من خالل تتبع نتائج جــوالت التفاوض
املــخــتــلــفــة ،وس ــل ــوك الــنــظــام املــصــرى
واإلثيوبى حيال األزمــة ،ميكننا اخلــروج
باملالحظات التالية:
¿ انحصرت إدارة مصر لــأزمــة على
وسيلة املــفــاوضــات املــبــاشــرة بــن مصر
وإثــيــوبــيــا والـــســـودان ،وفــشــلــت اإلدارة
املصرية حتى هــذه اللحظة فــى ضمان
عدم تسبب السد فى إضرار مصر ،وهو
احلد األدنى املطلوب من إدارة مثل هذه
األزمة.
¿ تــزامــنــت الــعــمــلــيــة الــتــفــاوضــيــة مع
إع ــان احلــكــومــة املــصــريــة نيتها إعــادة
ترشيد استخدام املياه ،من خالل إصدار
قانون ينظم هذه العملية ،بينما فرضت
احلكومة قــيــودا على زراع ــة األرز التى
تستهلك نسبة كبيرة من حصة مصر من
املياه ،ونرى هنا أن هذه اإلجــراءات حتى
وإن كانت صحيحة فإنها فى غير محلها
فــى ظــل مرحلة الــتــفــاوض مــع الــســودان
وإثيوبيا.
¿ أظهر الــطــرف املــصــرى سلوكا غير
مــبــالــيــا بعنصر الــزمــن أثــنــاء العملية
التفاوضية ،وتزداد خطورة هذا مع قيام
إثيوبيا بعملية بناء السد دون االلتفات
لنتيجة الدراسات الفنية الالزمة.
¿ لم يظهر الطرف املصرى أى رد فعل
على اعتماد الطرف اإلثيوبى استراتيجية
هجومية منذ بــدء األزمـــة ،وجــاء هــذا فى
صورة فرض األمر الواقع باملضى فى إنشاء
السد ،ورفض التقارير االستهاللية للجهات
الفنية ،ما يشير بشكل واضح إلى نوايا غير
حسنة يحملها الطرف اإلثيوبي.
¿ فى مقابل االستراتيجية الهجومية

عبدالعاطى

إلثــيــوبــيــا ،اعــتــمــدت مصر استراتيجية
مرنة ،حرصت من خاللها على تصدير
صــورة املتعاون واملتفهم ،من خالل قيام
الطرف املصرى ببعض اخلــطــوات التى
خــالــفــت بــعــض الــثــوابــت الــتــى حكمت
السلوك املــصــرى جتــاه ملف النيل منذ
عشرات السنوات.
¿ عــلــى ال ــرغ ــم م ــن حـ ــرص الــقــيــادة
املــصــريــة عــلــى ممــارســة دور فــى إدارة
األزمــة ،إال أن مسار العملية التفاوضية
مت حــصــره فــى مستوى متثيل منخفض
نسبيا ،ونعنى هنا مستوى وزراء الــري،
وال يتسق هــذا مع اإلعــان عن أن هذه
القضية مسألة «حياة أو موت» بالنسبة
ملصر ،وتتضح خطورة هذا فى ظل غياب

أى دور مباشر لرؤساء الدول واحلكومات
فى العملية التفاوضية.
¿ لم ينجح الطرف املصرى فى استمالة
املــوقــف الــســودانــى طيلة فــتــرة األزم ــة،
وجــاءت أغلب مواقف السودان متوائمة
مع التوجهات اإلثيوبية ،كما شهدت نفس
الفترة توترات بني مصر والسودان على
خلفية بعض امللفات األخرى.
وفى ظل هذا الوضع ال بديل عن تغيير
النظام املــصــرى لالستراتيجية املتبعة
فى التفاوض مع إثيوبيا ،وحتى إذا كان
لدى النظام قناعات تتعلق بضرورة إعادة
هيكلة استخدام املصريني من مياه النيل،
ف ــاألول ــى اآلن هــو ضــمــان ع ــدم تضرر
املصدر الرئيسى من املياه.

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد النهضة اإلثيوبى
توليد الكهرباء بنسبة  %6من النسبة احلالية،
خاصة إذا حدثت عملية امللء فى أحد سنوات
اجلفاف.
وتتضح مدى خطورة األزمة عند إلقاء الضوء
عــلــى الــوضــع املــائــى احلــالــى ملــصــر ،إذا يصل
نصيب الــفــرد السنوى مــن املــيــاه إلــى  600م3
سنويا بينما يبلغ حد الفقر املائى عامليا 1000
م ،3وتعتمد مصر على مياه النيل بنسبة  %93فى
تلبية كل احتياجاتها املائية فى مختلف املجاالت،
وتستهلك مصر سنويا حوالى  75مليار م 3من
املياه ،وهى نسبة تتعدى بالفعل حصة مصر من
مياه النهر حاليا ،واألخيرة تبلغ  55مليار م،3
ويتم تعويض هذه الفجوة من خالل إعادة تدوير
 15مليار م 3من مياه الصرف.
وجتــدر اإلش ــارة إلــى أن مصر هى أكثر دول
حوض النيل اعتمادا على مياه النهر ،وتستهلك
ال ــدول األخ ــرى كميات ضئيلة مــن مــيــاه النيل
بالنسبة إلجمالى مــواردهــا املــائــيــة ،فأثيوبيا
تستهلك نحو  %1وكينيا  %2وتنزانيا  %3والكونغو
 %1وبوروندى  ،%5وهنا تنجلى مدى أهمية النيل
ملصر مقارنة بباقى دول احلوض.
 -3السياق القانونى والسياسى
من الناحية القانونية أخذت دول حوض النيل

فى البحث عن إطار قانونى ينظم استخدام مياه
النهر بدال من االتفاقيات التاريخية القدمية فى
عهد االستعمار األوروبي ،وطرحت مصر مبادرة
لنفس الغرض عام  ،1999والقت املبادرة قبول
جميع دول احلــوض ،لكن تعثر تنفيذها بسبب
األوضاع األمنية والسياسية املتردية فى املنطقة،
وب ــدءا مــن عــام  2003بــدأت دول احلــوض فى
التصريح برفضها االتفاقيات القدمية مع مصر،
وكان أولها دول كينيا وتنزانيا وأوغندا.
وأخذ اخلالف حول املرجعية القانونية حتى
مايو  2010فيما عــرف بجولة كينشاسا ،وهى
اجلولة التى شهدت رفــض مصر التوقيع على
االتــفــاقــيــة اإلط ــاري ــة بـــدون وجـــود بــنــد صريح
يحافظ على حقوقها التاريخية فى مياه النيل،
وانسحب السودان من هذه املباحثات على أثر
ذلــك ،وتــركــزت اخلــافــات بــن الطرفني (دول
املنبع ودول املصب) على  3نقاط رئيسية وهي:
¿ عدم املساس باحلقوق التاريخية املكتسبة
حلصص مصر والسودان.
¿ أن يكون ملصر والسودان حق النقض فيما
يتخذ من قرارات فى إطار مبادرة حوض النيل.
¿ اإلخطار املسبق لدول املصب قبل إنشاء أى
مشروعات على نهر النيل وروافده.

فى ضوء هذه اخلالفات ،وقعت دول إثيوبيا
وتــنــزانــيــا وأوغ ــن ــدا عــلــى االتــفــاقــيــة مــن طــرف
واحد فى مايو  2011مبدينة عنتيبى األوغندية،
بينما لم يرفض التوقيع سوى كل من السودان
ومصر والكونغو ،ونصت االتفاقية على إنشاء
مفوضية جديدة إلدارة موارد النيل ،يكون مقرها
أديس أبابا ،ومنذ هذا الوقت وتتغيب مصر عن
املشاركة فى فعاليات مبادرة حوض النيل ،ونظرا
لتعدد املرجعيات القانونية ،جلــأت دول مصر
والسودان وأثيوبيا إلى توقيع اتفاق إعالن مبادئ
حول سد النهضة فى مارس  ،2015وهو االتفاق
الذى سنتعرض له فى موضع الحق.
تصاعدت حدة اخلالفات بني مصر وإثيوبيا
عــقــب إعـــان احلــكــومــة اإلثــيــوبــيــة ب ــدء تنفيذ
مشروع سد النهضة فى مايو  ،2013وأذاعــت
وســائــل اإلعـ ــام لــقــاء جــمــع الــرئــيــس املــصــرى
األســبــق محمد مــرســى وبــعــض ممثلى الــقــوى
السياسية املصرية أعلنوا فيه عزمهم على إثارة
شائعات تؤكد نية مصر توجيه ضربة عسكرية
ملشروع السد اإلثيوبى ،ومت استئناف اجلوالت
التفاوضية فى يناير  2014عقب عزل مرسى،
وتتابعت جــوالت التفاوض لتصل إلى  27جولة
انتهت جميعها بالفشل.

ح ــض ــرت الــقــضــيــة ف ــى خ ــط ــاب الــرئــيــس
السيسى منذ اليوم األول لرئاسته ،وظهر مبكرا
توجه النظام اجلــديــد فــى مصر بعد  3يوليو
إلى تغيير النهج املصرى السابق جتاه القضية،
وقبل تولى السيسى حرصت مصر على عدم
االعــتــراف بحق إثيوبيا فى بناء سد النهضة،
ع ــاوة على متسكها بــاالتــفــاقــيــات القانونية
القدمية.
 -1إدراك القضية عند السيسى:
أشارت تصريحات السيسى فى حفل تنصيبه
فى يونيو  2014إلى النهج اجلديد الذى ينوى
اتباعه فى التعاطى مع األزمــة ،وقال السيسى
حينها «لن أسمح ملوضوع سد النهضة أن يكون
سببا خللق أزمــة أو مشكلة ،أو أن يكون عائقا
أمام تطوير العالقات املصرية سواء مع إفريقيا
أو مع إثيوبيا الشقيقة ،إن كان السد ميثل حقها
فى التنمية فالنيل ميثل لنا حقنا فى احلياة»،
وتــبــع ذلــك طلبه مــن رئــيــس الــــوزراء اإلثيوبى
استئناف جــوالت التفاوض أثناء قمة االحتــاد
األفريقى خالل نفس الشهر.
حضر «حق» إثيوبيا فى التنمية بشكل مطرد
فى خطاب السيسى عن األزمة ،ويدل هذا على
تصور السيسى عن نوايا احلكومة اإلثيوبية،
فهو يراها ال حتمل نوايا سيئة جتاه مصر ،كما
يــرى أن القضية ساهمت فى توتير العالقات
املصرية بــدول أفريقيا قبيل واليته ،وهــو هنا
يرفع من أهمية استقرار العالقات.
كلل السيسى هذه القناعات بزيارته للبرملان
اإلثيوبى فى مايو  ،2015وهى الزيارة األولى
الــتــى يــقــوم بها رئــيــس مــصــرى خــال أخــر 30
عاما ،ومتحورت كلمته أمــام البرملان األثيوبى
على إعالء مبدأ التعاون.
وإذا طبقنا مــؤشــرات إدراك األزمــة املُشار
إليها فى املحور األول ،جند أن مؤشر الشعور
باخلطر من أضــرار السد يكاد أن يختفى فى
قناعة الرئيس املــصــرى ،بينما يرتفع مؤشر
احلــاح القضية فى ظل تكرارها فى خطاباته
السياسية ،وحرصه على إدارة القضية بشكل
شخصى.
بينما شــهــد مــؤشــر املــفــاجــأة ح ــض ــورا ،ما
نــســتــدل عــلــيــه مــن تــصــريــح وزيـ ــر اخلــارجــيــة
املــصــرى فــى نوفمبر  2017عــن عــدم توقعه
اســتــغــراق املــســار الفنى كــل هــذا الــوقــت ،وهو
تصريح كاشف لتوقعات النظام املــصــرى من
نظيره اإلثيوبى.
انعكس هذا التصور على إدارة مصر ألزمة
بناء ســد النهضة مــع إثيوبيا ،وشــهــدت حتوال
شديدا فى السلوك املصرى املعهود منذ بدء
األزمة ،ما نتناوله فى النقطة التالية.
 -2التعاطى املصرى مع األزمة:
أعــاد النظام املــصــرى اجل ــوالت التفاوضية
الــتــى تــوقــفــت عــلــى خلفية أحـ ــداث  30يونيو
 ،2013وشهد االجــتــمــاع األول فــى أغسطس
 2014موافقة مصر على عــدم االعتماد على
تــقــاريــر اخلــبــراء الــدولــيــن عــن إنــشــاء السد،
واالستعاضة عن ذلــك بــالــدراســات اإلثيوبية،
بينما يــتــم اســتــشــارة اخل ــب ــراء الــدولــيــن فى
الــدراســات الفنية املتعلقة بأضرار بناء السد
فقط ،كما امــتــدت املــرونــة املصرية إلــى عدم
مطالبة أثيوبيا إيقاف عملية بناء السد حتى

انتهاء الدراسات الفنية الالزمة ،ما دفع إثيوبيا
نــحــو اســتــكــمــال عمليات الــبــنــاء دون انتظار
الــدراســات الفنية ،واألخــيــرة توقع وزيــر الرى
املصرى انتهائها فى مــارس  ،2015ما لم يتم
بالفعل ،فى مؤشر آخر على عدم دقة توقعات
احلكومة املصرية حيال األزمة.
لــم يتم انــتــهــاء ال ــدراس ــات الفنية فــى املــدة
املحددة ،ما دفع النظام املصرى نحو االنتقال
خلــطــوة تالية وهــى خــطــوة التأطير القانونى
لعملية بناء سد النهضة ،ومت هذا اإلطــار عبر
توقيع اتفاق إعــان املبادئ بني رؤســاء أنظمة
دول مصر والسودان وإثيوبيا ،ولدينا هنا عدة
مالحظات على هذا االتفاق:
¿ ركــز إعــان املــبــادئ على االلــتــزام بحماية
الدول من أضرار السد ،إال إنه اعتمد باألساس
على تــقــديــرات اخلــبــراء الــدولــيــن حــول هذه
األضرار.
¿ يعد االتفاق أول وثيقة قانونية تعترف فيها
مصر بحق إثيوبيا فى بناء سد النهضة ،دومنا
اإلشارة إلى حقوق مصر التاريخية أو املطالبة
بإيقاف عملية بناء السد.
¿ حــدد االتــفــاق مــدة  15شه ًرا لالنتهاء من
الــدراســات الفنية ،وهــى مــدة طويلة نسبيا،
خاصة عند مقارنتها بفترة الست أشهر التى
سبق حتديدها فى املفاوضات السابقة.
¿ منح االتــفــاق إلثيوبيا الفرصة فى إحــراز
خطوات متقدمة فى عملية بناء السد ،دومنا
االلــتــزام بــأى شــروط أو معايير حتفظ حقوق
مصر.
تعثر إمتام الشركتني الفرنسية والهولندية
للدراسات الفنية الالزمة ،ومت استبدالهما
بعد الوساطة السودانية بني مصر وإثيوبيا
فى ديسمبر  ،2015وكلف االتــفــاق اجلديد
شــركــة فرنسية جــديــدة للقيام بــالــدراســات
الفنية فى غضون عام كحد أقصى ،وتأخر
توقيع عقود الشركة اجلــديــدة إلــى سبتمبر
 ،2016وصدر أول تقرير استهاللى فى مايو
 ،2017وهــو التقرير ال ــذى ينظم منهجية
إمتام الدراسات ،وأدى للخالف احلالى بعد
رفضه من جانب دولتى السودان وإثيوبيا فى
مقابل املوافقة املصرية ،ولــم تنجح جوالت
التفاوض فى التغلب على هذا اخلالف حتى
نوفمبر  ،2017وهو تاريخ إعالن وزير الرى
املصرى أن عدم التوصل التفاق يثير القلق
على مستقبل التعاون حول أزمة سد النهضة،
وجـــاء ه ــذا الــتــصــريــح عــقــب قــيــامــه بــزيــارة
ميدانية ملوقع السد.
وفــى ظــل هــذه التعثرات املــتــكــررة ،عملت
إثيوبيا على املــضــى قــدمــا فــى عملية بناء
السد ،وأعلنت فى منتصف  2016عن انتهاء
 %70من أعمال اإلنشاء ،ويعد من املتوقع أن
تنتهى أعمال اإلنشاء خالل النصف األول من
عام .2018
ونالحظ أن محصلة التعاطى املصرى مع
األزمــة قد نقلتها من الزاوية السياسية إلى
الــزاويــة الفنية ،كما اهتم بتأطير اجلانب
التعاونى من الناحية القانونية ،ما منح إثيوبيا
فى نهاية األمــر فرصة االستفادة من عامل
الوقت واالعتراف املصرى ،دون أن تتحمل أى
التزامات تذكر جتاه الطرف املصرى.

بعد أن تناولنا أبعاد أزمة سد النهضة
وسلوك نظام السيسى خالل هذه الفترة،
يتجلى لنا فشل استراتيجية النظام فى
ضمان احلفاظ على أمن مصر املائي ،وال
تعنى فشل استراتيجية النظام خطأ نهج
التعاون فى حد ذاته ،ولكن تكمن املشكلة
فــى طريقة تطبيقه ،خــاصــة مــع التعنت
الذى أبداه الطرف اإلثيوبى طيلة العملية
التفاوضية ،ما يفرض على مصر ضرورة
تغيير نهجها إذا مــا كــانــت تــريــد ضمان
احلفاظ على أمنها املائى.
ون ــق ــت ــرح فـ ــى ه ـ ــذا ال ــس ــي ــاق بــعــض
اإلج ــراءات التى من شأنها الضغط على
النظام اإلثيوبى ،وإعــادة األمــور لنصابها
الطبيعى ،وتنطلق هــذه اإلج ـ ــراءات من
حتويل االستراتيجية املصرية من الدفاع
إلى الهجوم ،وتنويع أدوات ووسائل إدارة
األزمــة ،ويعد العائق الرئيسى هنا هو نية
النظام اإلثيوبى بدء عملية ملء السد بعد
أشهر قليلة من األن ،ما يقلل من عامل
الوقت املتوافر ملصر إلدارة األزمة ،وميكننا
اقتراح اإلجراءات التالية:
 -1على صعيد العملية التفاوضية ،من
املمكن تكوين جلنة عليا لــإشــراف على
العملية التفاوضية ،وتتكون هذه اللجنة من
رؤساء الدول أو احلكومات الثالثة ،ويكون
لها صالحيات واســعــة ،واالعتماد عليها
كمسار رئيسى لعملية التفاوض ،بينما يتم
حصر مسئولية اللجنة احلالية فى تنفيذ
األمور التفصيلية التى تتفق عليها اللجنة
العليا.
 -2تشكيل جلنة مصرية إلدارة أزمــة
ســد الــنــهــضــة ويــرأســهــا رئــيــس الــدولــة،
وتــتــابــع هــذه اللجنة أعــمــال بــنــاء السد،
وتضم اخلبراء الفنيون وكذلك املسئولون
احلكوميون املعنيون مبــن فيهم الــقــوات
املــســلــحــة املــصــريــة وج ــه ــاز املــخــابــرات
العامة ،مــا مــن شأنه تــفــادى عــدم الدقة
فى التوقعات املصرية ،وتصدير رسائل
سياسية إلثــيــوبــيــا وال ــس ــودان عــن مــدى
خطورة امللف بالنسبة ملصر.
 -3تنويع وسائل إدارة األزمــة ،ودراسة
اللجوء للتحكيم الدولى ،ومطالبة املجتمع
الــدولــى بالتدخل لتجنب إضـــرار مصر
من املياه ،والضغط على حلفاء مصر فى
ممــارســة ضغوط على النظام اإلثيوبى،
ونــعــنــى هــنــا بــاألســاس دولــتــى السعودية
واإلمارات.
 -4إع ــان مصر أن بــدء عملية ملء
السد دون االعتبار ألضــرارهــا مصر هو
مبثابة إعالن حرب ،ومن املمكن فى هذا
السياق أن تقدم مصر ورقــة باملواصفات
الفنية الالزم توفرها فى عملية امللء ،دون
انتظار انتهاء دراسات اخلبراء الدوليني.
 -5توظيف ال ــرأى الــعــام املــصــرى فى
الضغط على النظام اإلثيوبى ،وللداللة
على أهمية املــلــف بالنسبة ملــصــر ،ومن
املمكن أن يتم ذلــك عبر تنظيم فعاليات
احتجاجية أمــام السفارات اإلثيوبية فى
مختلف الدول ،وفى القاهرة بالتزامن مع
الزيارة املتوقعة لرئيس الــوزراء األثيوبى
خالل الشهر القادم.
 -6إعــادة صياغة العالقات املصرية-
السودانية ،ومحاولة استمالة الــســودان
ملصر فى إدارة األزمة.
 -7الــتــحــرر مــن اتــفــاق إع ــان املــبــادئ
بــســبــب عـ ــدم تــنــفــيــذه بــعــد مــــرور امل ــدة
املنصوص عليها فى منت االتفاق ،ما يسمح
ملصر مبمارسة تكتيكات أكثر تنوعا فى
إدارة األزمة.
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السيول نعمة
لكنها حتولت
إلى نقمة

أجراس
الخطر

السيول ..الخطر القادم فى مصر
تمثل السيول بالنسبة لمصر مشكلة كبيرة الن ما
هو معروف عن الدولة المصرية هى اعتدال الجو فى
فصل الشتاء ،وفى حالة سقوط االمطار ال تكون بتلك
الغزارة ،لذلك كان على الدولة ان تراجع سياساتها
فى مواجهة تلك السيول ،لما لها اضرار اقتصادية
واجتماعية وبيئية وغيرها من االضرار التى ستلحق
بالمجتمع ،فعلى الرغم من ان السيول نعمة اال انها
تحولت لتصبح نقمة ،ونظر ًا القتراب فصل الشتاء وما
يصاحبه من سيول ،ولذلك قررنا فتح هذا الملف من
خالل دراسة مهمة أصدرها المركز المصرى للدرسات
واألبحاث اإلستراتيجية بعنوان « سياسات الحد من
مشكلة السيول فى مصر-الواقع والبدائل « والتى أعدها
الباحث أحمد رشدى عرفات .الدراسة قدمت بعض
البدائل المساعدة فى حل مشكلة السيول والتخفيف
من أضرارها فضالً عن االستفادة من اندفاع مياه السيول
أو االستفادة منها بعد استقرارها وركودها.

انذار شديد للحكومة المصرية

تعانى مصر من مشكلة السيول وخاصة
تلك المناطق الساحلية الممتدة على
البحر االحمر والبحر المتوسط ،فنجد
بأن الساحل الشمالى الغربى لمحافظة
اإلسكندرية الى السلوم تعانى من السيول،
وكذلك سيناء والمناطق الممتدة فيها
وايضا فى صعيد مصر.
فالسيول التى تعرضت لها مصر لم تكن
متتالية ولكنها كانت على فترات متفاوتة
فنجد بأن اول السيول التى ضربت مصر
كــانــت ع ــام 1947م ،ونــجــد ايــضــا تــكــرار
السيول فى عام 1975م ثم عام 1987م ثم
حدث ايضا عام  1990ثم تكررت السيول
عــام 1994م ثــم 1996م ولــكــن بعد ذلك
اختفت تكرار السيول الى أن رجع حدوثها
مــرة اخــرى عــام  2013و 2015و 2016م..
فنجد مما سبق بأن مصر ليست من الدول
الــمــعــتــادة عــلــى حـــدوث الــســيــول فنجد
حدوثها خالل  60عام ًا االخيرة نجدها
حــدثــت  10مـــرات وه ــو مــعــدل منخفض
جــدا بالنسبة لــلــدول األخ ــرى المعتادة
على حــدوث ذلــك ،ولكن من ناحية اخرى
فنجد بــأن مصر تعرضت للسيول أخــر 5
سنوات  3مــرات من السيول ،وذلــك انــذار
شــديــد للحكومة المصرية بــضــرورة ان
تأخذ باعتبارها ذلــك ،وان تقوم باتخاذ
االجراءات الالزمة من أجل الحد من خطر
السيول وكذلك االستفادة منها ايضا.

خالد عبدالرحمن

حكاية  2مليار جنيه
خصصها الرئيس السيسى
لمواجهة المخاطر
تـــقـــدم ال ــن ــائ ــب مصطفى
الجندى ،عضو مجلس النواب،
بطلب إحــاطــة إلــى المهندس
شـــريـــف إس ــم ــاع ــي ــل رئــيــس
ال ــوزراء ،حول خطة الحكومة
لــمــواجــهــة مــخــاطــر الــســيــول
واألمطار خالل موسم الشتاء.
وطالب النائب من الحكومة
اإلعــــــــــــان عــــــن ال ــخ ــط ــط
واالستراتيجيات لمواجهة أى
مــخــاطــر لــأمــطــار والــســيــول
المحتملة خالل فصل الشتاء.
ُ
ووجه النائب سؤاال لوزارات
التنمية المحلية وال ــم ــوارد
الــمــائــيــة والــــــرى والـــزراعـــة
والكهرباء واإلســكــان وغيرها
مــن الـــــوزارات األخـ ــرى حــول
خــطــطــهــا ل ــم ــواج ــه ــة ه ــذه
المخاطر.
وشــدد النائب على ضــرورة
الــكــشــف عــن مبلغ المليارى
جنيه التى قــرر الرئيس عبد
الفتاح السيسى تخصيصها
لـــمـــحـــافـــظـــتـــى الـــبـــحـــيـــرة
واإلسكندرية لمواجهة مخاطر
السيول منذ أكثر من عامين.

كوارث وفوائد!!!

انجراف الطبقات الخصبة العليا من األراضى يؤدى لخسارة العديد من األفدنة الزراعية الصالحة للزراعة
على المستوى االجتماعي :فنجد بأن السيول
كارثة طبيعية ،ومــأســاة إنسانية .فهكذا تجتاح
الــســيــول الــجــارفــة محافظات مصر على مــدار
السنوات الماضية ،مخلفة وراءهـــا العديد من
القتلى والمصابين ،جراء سقوط األمطار والثلوج
بغزارة على الطرق الصحراوية ،خاصة بمناطق
سيناء والصعيد والبحر األحمر ،فمنهم من يموت
غرقا ومنهم من يموت صعقا بالكهرباء او يموت
تحت االنقاض بسبب انهيار البيوت عليهم.
وعلى المستوى االقــتــصــادي :ينتج الكثير من
المشاكل االقتصادية نتيجة حدوث السيول ،حيث
تمثل السيول ظاهرة بيئية خطيرة تنعكس آثارها
على المستوى المحلى والقومى الــذى ينعكس
بــدورة على مستوى الرفاهية التى يحصل عليها
افــراد المجتمع وبالتالى تؤثر عن مدى انتمائهم
ووالئهم للوطن .كما تتمثل المشكلة ايضا فيما
ينتج عن السيول من انهيار المبانى والمنشآت
وكــذلــك تعطل الــطــرق وانهيارها مما يــؤدى الى
وجود خسائر مالية كبيرة تتحملها الدولة وتتحمل
نتائج السيول فى اعــادة بناء المنشآت والطرق
وغيرها من تلك المخلفات .وتعمل السيول على

خسائر مالية
كبيرة تتحملها
الدولة فى إعادة
بناء المنشآت
والطرق

أفكار وحلول للتخفيف من «بالوى» السيول
 3أنواع من السدود للتقليل من سرعة جريان المياه بقوة هائلة
 -1العمل على إنشاء الــســدود :ويتم ذلك
بــأن تقوم الحكومة بوضع دراس ــات من أجل
إنشاء السدود للحد من آثار السيول باإلضافة
الستغاللها واالستفادة منها وهناك  3أنواع من
السدود سدود إعاقة للتقليل من سرعة جريان
مياه السيل بقوة هائلة بحيث تعطى للمياه
فرصة أن تغذى الخزان الجوفى أو استغاللها
عــن طــريــق الـــرى أو تجميعها فــى خــزانــات
أرضــيــة لالستفادة منها ،أو ســدود تحويلية
عــبــارة عــن مــجــارى مائية لتحول نهاية مخر
السيل وذلك لو هناك منشآت تعترض طريقه
أو بحر كمنطقة صرف ألننا فى هذه الحالة ال
نريد للمياه أن تذهب لهذا المكان ،فنحولها
لمكان آخر حتى يمكن االستفادة بها ،وهناك
س ــدود تخزين تــكــون أم ــام السيول بحيرات
صناعية لتخزين المياه إما سطحيا لتستخدم
فى الشرب أو الــرى أو تسمح بتسرب المياه
للخزان الجوفي.
 - 2العمل على إنــشــاء طــرق بمواصفات
خاصة :تنفيذ طرق مائلة ويتم بجوارها عمل
مجرى مائى بحيث يتم صب مياه السيول فى
تلك األماكن وبالتالى يتم تفادى آثار السيول
السلبية ،ولكن هــذا األمــر يحتاج إلــى تمويل
ضخم لتنفيذه وهو ما يصعب على الحكومة
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تنفيذه فى الوقت الحالى.
 - 3زي ــادة االهتمام الــدراســات الخاصة
بالسيول :وذلك من خالل العمل على التحليل
الــدقــيــق لــلــتــوقــع بــحــدوث الــســيــول وفــتــرات
تــكــرارهــا ،أم ــر مــهــم لــلــحــد مــن أو تخفيف
مخاطر الفيضانات ،ويتم ذلك من خالل جمع
المعلومات الخاصة بالفيضانات السابقة
وتحليلها.وكذلك العمل على توفير المعلومات
المناخية الدقيقة من خالل إنشاء شبكة من
محطات قياس األمــطــار والــســيــول لتسجيل
ش ــدة األم ــط ــار والــســيــول ،واالس ــت ــف ــادة من
السجالت واإلحصاءات السابقة المتوافرة عن
كميات األمطار لدى بعض الجهات المعنية.
أيضا من خالل إعداد خرائط توضح
وكذلك ً
مــســارات مــجــارى المياه ومناسيبها ،إضافة
إلى المناطق التى تكون معرضة للفيضانات
والسيول ،ومنع البناء واإلحداث فيها.
وان ــط ــاقــا ً م ــن إشــكــالــيــات غــيــاب فــرص
االســتــمــراريــة واالس ــت ــدام ــة ومـ ــدى الــنــجــاح
المتحقق والقدرة على تنفيذ البديلين األول
والثانى ،فإنه يوصى بالسعى الحثيث لتطبيق
البديل الثالث ،فيجب أن يتم استخدام جهد
تلك المؤسسات بشكل يحقق اتساق وتكامل
التعامل مع تلك الظاهرة الخطيرة.

تنفيذ طرق مائلة ويتم بجوارها عمل مجرى مائى بحيث يتم صب مياه السيول فى تلك األماكن

تهديد جهود الدولة فى التنمية.
على المستوى البيئي :ينتج عن السيول انجراف
الطبقات الخصبة العليا مــن االراضـــى ولذلك
تخسر الــدولــة الــعــديــد مــن االفــدنــة الــزراعــيــة
الصالحة للزراعة ،باإلضافة لما تحتويه المياه من
ملوثات وحيوانات والعديد من الميكروبات مما
يؤثر على االفراد التى تجتاح تلك المياه منازلهم
وتنقل لهم العدوى واالمراض.
لــذلــك فــإنــهــا تــعــتــبــر أحـــد أس ــب ــاب ال ــك ــوارث
الطبيعية والبيئية غير أنها قد تكون على خالف
ذلــك تماما ألن المسبب لها هو هطول األمطار
الــذى ينتهى إلــى كميات من المياه العذبة يمكن
االستفادة بها إال أن األضــرار الناجمة عنها قد
تــكــون فــى الــســرعــة الهائلة الــتــى تعطيها القوة
الــتــدمــيــريــة حــتــى تكتسح فــى طــريــقــهــا كــل ما
يعترضها من البشر والبهائم واألخضر واليابس
والمنشآت مما ي ــؤدى إلــى خسائر فــى األرواح
والممتلكات والبنية األســاســيــة .فــإذا استطعنا
التحكم فى هــذه المياه والسيطرة على طاقتها
فإنها تشكل مصدرا من مصادر النماء والخير
للبالد والعباد.

خطة الحكومة للمواجهة
اإلسكندرية والبحيرة
بـ ــدأت وزارة ال ــم ــوارد الــمــائــيــة وال ــرى
اســتــعــداداتــهــا الــمــبــكــرة لــمــوســم األمــطــار
والسيول ،وذلك بوضع خطة مسبقة للتوقع
واإلنذار المبكر والتأكد من سالمة مخرات
السيول وإنشاء البحيرات الصناعية وسدود
الحماية.
وضــع خطة عاجلة لحماية اإلسكندرية
والبحيرة من الغرق بتكلفة بلغت مليار جنيه
تم تدبيرها من صندوق «تحيا مصر».
تــم تــوفــيــر قــطــع الــغــيــار ال ــازم ــة لعمل
العمرات لـــ 27وحــدة بمحطات رفــع المياه
بالمحافظتين إضافة إلى تدبير  34وحدة
طوارئ جديدة منها ما هو متنقل.
االنتهاء من البت الفنى والمالى لتوريد
صــنــاديــق تـ ــروس لــمــحــطــات غ ــرب الــدلــتــا
بتمويل من البنك اإلسالمى بتكلفة إجمالية
 4ماليين يورو.
البحر األحمر
قام فريق متخصص من قطاع التخطيط
واإلدارة المركزية للرصد ونظم االتصاالت
األسبوع الماضى بتركيب  5أجهزة لرصد
األمطار بعدد من محافظة البحر األحمر.
تعمل األجهزة بالطاقة الشمسية بمبانى
الـــوحـــدة الــمــحــلــيــة بــمــديــنــة رأس غ ــارب
والغردقة وسفاجا والقصير ومرسى علم.
تسهم الــوحــدات بشكل كبير فــى رصد
وتحديد كميات األمطار المحتمل سقوطها
على مدن محافظة البحر األحمر المهمة.
تم تنفيذ  5سدود لحماية مدينة سفاجا،
و 3ســدود إعاقة ،وبحيرة صناعية لحماية
مدينة القصير ،وسد إعاقة لحماية مدينة
الشيخ الشاذلى.

لحماية مدينة الغردقة تم إنشاء  10سدود
ركامية و 6بحيرات و 6حواجز ترابية خلفها،
وحــاجــز توجيه يجرى العمل لالنتهاء منه
بأقصى سرعة ممكنة.
شرم الشيخ وطابا ونويبع
انتهت وزارة الرى من تنفيذ أعمال حماية
لمدن محافظة جنوب سيناء خالل العامين
المنقضيين بتكلفة إجمالية بلغت  300مليون
جنيه ضمن خطة سيتم استكمالها خالل
العامين الماضيين بتكلفة  1.35مليار جنيه.
شملت الخطة استكمال أعمال منظومة
الحماية بأودية وتير بتنفيذ سدين بــوادى
زلجة بمدينة نويبع بتكلفة نحو  11مليون
جنيه.
كما تم االنتهاء من  8ســدود و 3بحيرات
وحاجز وساتر وإعادة تأهيل وصيانة بحيرة
وسد بمدن نويبع ودهب وأبورديس وسانت
كاترين بإجمالى تكلفة  215مليون جنيه.
حماية محافظات الصعيد
تــم تنفيذ أعــمــال الــحــمــايــة بمحافظة
أسيوط بإنشاء ســدود إعاقة بمناطق وادى
الشيح وعــرب العوامر بإجمالى  18مليون
جنيه.
تــم االنتهاء مــن تنفيذ أعــمــال بمحافظة
سـوهاج وتشمل أعــمــال إنــشــاء ســد إعاقة
الجالوية بإجمالى  22٫5مليون جنيه.
الــقــيــام بــعــمــل الــتــطــهــيــرات والــصــيــانــة
لمخرات السيول القائمة وصيانة المجارى
المائية من ترع ومصارف التى تستخدم فى
تصريف المياه السيول.
إنشاء أعمال صناعية جديدة من سدود
إعــاقــة وبــحــيــرات صناعية الستقبال مياه
السيول خالل الموسم الحالى.

تفاصيل الخيبة المتوطنة فى شركة قناة السويس لتوطين التكولوجيا
يرتبط اسم قناة السويس لدى غالبية الشعب املصرى بالنجاحات
واإلجنازات ،ولكن يبدو أن الوضع مختلف فى شركة قناة السويس لتوطني
التكنولوجيا ،حيث صدر مؤخر ًا تقرير اجلهاز املركزى للمحاسبات حول
تقييم وفحص القوائم املالية للشركة ،ليكشف عن وقائع إهدار مال عام
ومخالفات وأزمات باملاليني.
استهل التقرير مالحظاته بالتعليق على عدم حصول الشركة على نصيبها
من عائد استثماراتها فى جامعة  6أكتوبر عن العام املالى املنتهى فى
أغسطس  ،2017ألن القوائم املالية للجامعة لم تصل إلى الشركة حتى تاريخ
أيضا عن العام
صدور التقرير ،واألدهى أن الشركة لم حتصل على نصيبها ً
املالى  ،2016على الرغم من أنها تسلمت قوائم اجلامعة ولكن اعترضت على
بياناتها ،وهو أمر ليس بغريب إذا كانت نفس الشركة لم حتصل على نصيبها
من عائد استثماراتها لدى نفس اجلامعة عن عام  ،2015علم ًا بأن هذا
النصيب يبلغ  65مليون جنيه ،فيما تبلغ إجمالى استثمارات الشركة لدى
اجلامعة  995مليون جنيه ،مت تعلية هذه القيمة لتصبح  1020.777مليون
جنيه ،ومع ذلك لم حتصل الشركة على هذه املستحقات.

إميان بدر
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نصيبها من عائد
االستثمارات عن عام واحد
يتجاوز الـ 65مليون جنيه
وفشلت فى ضم ممثل لها
داخل مجلس اإلدارة

عالم
البيزنس
مليون جنيه قيمة استثماراتها فى جامعة  6أكتوبر
لم تحصل على عوائدها منذ ما قبل 2015

تعانى من خلل فى الهيكل التمويلى وعليها التزامات مستحقة السداد قيمتها  383مليون جنيه ورأس مالها  155مليون جنيه فقط
ومــــن هــنــا يــتــضــح وجـــــود خـــافـــات بين
الــشــركــة وجــامــعــة  6أكــتــوبــر على الــرغــم من
كونها مساهمة بأكثر من  %99من رأس مال
الجامعة ،وعلى مــا يبدو فشلت إدارة «قناة
السويس لتوطين التكنولوجيا» فى استرداد
حقوقها ،حيث حركت دعــاوى قضائية ضد
رئيس الجامعة ،ولكنها لم تستطع ضم أى من
أعضاء مجلس إدارة الجامعة ليكون ممثل لها،
علما ً بأن قانون تأسيس الجامعة نفسها يكفل
حق المساهمين فى أن يكون لكل منهم ممثل،
من أعضاء مجلس اإلدارة.
وف ــى ســيــاق مــتــصــل رص ــد الــتــقــريــر عــدم
مطابقة الرصيد الدائن المبين بدفاتر شركة
قناة السويس لتوطين التكنولوجيا مع األرقام
الــواردة فى مصادقات جامعة  6أكتوبر ،حيث
يبلغ إجمالى هذا الرصيد الدائن  562مليون
جنيه ،شاملة مستحقات تمثل قيمة اإليجار
التمويلى للشركة ،وقد قامت الشركة برفض
المصادقة ألن أرقامها تخالف الواقع الثابت
بالمستندات ،حيث تؤكد محاضر جلسات
اجتماعات الجمعية العمومية لشركة قناة
السويس لتوطين التكنولوجيا وكذلك شركة
قناة السويس للخدمات التعليمية المدمجة
فــيــهــا ،تــؤكــد أن مستحقات شــركــة توطين
وفقا
التكنولوجيا لــدى جامعة  6أكــتــوبــرً ،
لمحاضر تأسيس الجامعة نفسها ،تزيد على
المليار جنيه ،حيث تبلغ قيمة االستثمارات
مــلــيــار جــنــيــه ،بنسبة  99.6فــى الــمــائــة من
رأس مال الجامعة ،بينما تبلغ قيمة اإليجار
التمويلى المستحق للشركة نحو  60مليون
جنيه.
أمــا عــن األرصـ ــدة الــدائــنــة األخـــرى فتبلغ
قيمتها  392مــلــيــون جــنــيــه ،وم ــن هــنــا أكــد
الجهاز المركزى للمحاسبات فى تقريره أن
المصادقة التى قدمتها جامعة  6أكتوبر ،تعد
غير صحيحة ألنها تغفل الواقع الفعلى القائم
لعالقة الشركة والجامعة منذ تأسيسها ،ومن

قبل سنوات قدم الفنان الساخر
أحمد عيد مسلسل «أزمة سكر»،
طا على واقع مرير
ليحمل إسقا ً
عاشه الشعب املصرى منذ عقود،
يتعلق بحرمان البعض ورمبا الغالبية
من ضروريات احلياة ،وفى مقدمتها
الغذاء اآلدمى ،أما فيلم»صرخة
منلة» فقد عالج نفس القضية من
زاوية «عيش منلة تاكل سكر» ،وعلى
الرغم من أن الشعب املصرى أدرك
تغييرا ،ولم
أن ثوراته لم تصنع
ً
يستفد منها إال جتار األديان وبائعو
األوطان ،وعلى الرغم من قراره غير
املعلن بأن يعيش منلة صامتة ،ولكنه
مازال يبحث عن السكر وال يجده،
حتى كتابة هذه السطور ،وإذا كان
السكر فى األعمال الفنية يرمز إلى
مفهوم احلياة الكرمية ،فإن األزمات
املتتالية التى تعيشها األسر املصرية،
تعكس نقصا حقيقيا فى سلعة
تعبيريا ،حيث
فعليا وليس
ً
السكرً ،
تتكرر أزمات نقص السكر التموينى
واحلر من آن إلى آخر ،وترجع فى
أغلب األحيان إلى سرطانات الفساد
وطاعون املخالفات الكامنة فى بعض
شركات السكر احلكومية.

قيمة االستثمارات المتوقفة مليار جنيه وقيمة اإليجار
التمويلى المستحق للشركة نحو  60مليون جنيه
ثم حركت إدارة الشركة دعــاوى قضائية ضد
رئيس الجامعة ال تطالب فقط بالحصول على
مستحقاتها المتأخرة ،ولكن تطلب فسخ عقود
اإليجار ،لعدم التزام الجامعة بسداد القيمة
اإليجارية المستحقة للشركة.
ولم تكن جامعة  6أكتوبر هى الجهة الوحيدة
التى تقاعصت عن ســداد مستحقات شركة
قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ،حيث أشار
مراقب الحسابات الــذى أعــد التقرير أيضا

إلــى عــدم حصول الشركة على مستحقاتها
لدى معاهد شيراتون ومعاهد  6أكتوبر ،وتبلغ
قيمة تلك المبالغ ما يزيد على  26.5مليون
جنيه ،قيمة عقود إيجارات مبرمة مع الشركة،
علما ً بــأن بعض هــذه المتأخرات يعود إلى
عام  ،2016كما تنص عقود اإليجار على أن
التعاقد يعتبر مفسوخا ً من تلقاء نفسه حال
عدم التزام الجهات المستأجرة بسداد قيمة
اإليــجــار للشركة ،وهــو البند ال ــذى عجزت

إدارة «قــنــاة السويس لتوطين التكنولوجيا»
عن تطبيقه ولجأت للقضاء ،ومن ثم أوصى
الــتــقــريــر الــرقــابــى بمتابعة ســيــر الــدعــاوى
القضائية ،وموافاة الجهة الرقابية بما تسفر
عنه القضايا ،وما تنتوى إدارة الشركة اتخاذه
من إجــراءات للحفاظ على حقوقها المهددة
بالضياع واسترداد أموالها لدى الغير.
وعلى الرغم من أن الشركة مازالت عاجزة
عــن الحصول على حقوقها ،ولكنها ترتكب

مخالفات قانونية تكبدها المزيد من الخسائر
والغرامات ،وفى هذا اإلطار تحملت الغرامات
الــتــى وقعتها عليها الهيئة الــعــامــة للرقابة
الــمــالــيــة ،بــســبــب تــأخــر إدارة الــشــركــة فى
موافاة الهيئة بالقوائم المالية الــدوريــة لها،
بما يخالف قانون هيئة ســوق الــمــال ،وشدد
التقرير الرقابى على ضرورة االلتزام بمواعيد
تقديم القوائم المالية للجهات المختصة،
لكى ال تتحمل الشركة المزيد مــن األعــبــاء
وااللتزامات.
وعــن المخالفات أيــض ـا ً قــال التقرير إن
الشركة خالفت قواعد قيد وشطب الشركات
التى أقرتها هيئة الرقابة المالية ،فيما يتعلق
بنشر قوائمها المالية وإيضاحاتها المتممة
فى المواعيد المحددة ،كما لم تلتزم بالمادة
الــخــاصــة بــضــرورة تضمين أعــضــاء مجلس
إدارتــهــا عضوين مستقلين على األقــل ،حيث
قــامــت بتجديد تشكيل مجلس اإلدارة عام
 ،2016وضم التشكيل الجديد عضواً مستقالً
واحداً ،قدم استقالته فيما بعد ،وبذلك يكون
مجلس إدارة الــشــركــة نفسه يمثل مخالفة
واضحة لقانون وقواعد هيئة الرقابة المالية.
وفى ضوء ما سبق ليس مستغربا ً أن ترصد
الــجــهــات الــرقــابــيــة وجـــود خــلــل فــى الهيكل
التمويلى للشركة ،ينتج عنه عجزها عن الوفاء
بالتزاماتها ،حيث بلغت قيمة تلك االلتزامات
المتداولة ومستحقة السداد  383مليون جنيه،
فــى حين ال يــتــجــاوز رأس مــال الــشــركــة ككل
 155مليون جنيه فقط ،والحظ التقرير عجز
الشركة عن تحصيل عوائد استثماراتها وعدم
قيامها بإجراء الدراسات الالزمة لتوسيع دائرة
أنشطتها بما يحقق لها موارد مالية تمكنها من
الوفاء بالتزاماتها ،كما رصد التقرير اكتفاء
اإلدارة بنشاط إيجارى محدود مع عدم قدرتها
موصيا
على تحصيل مستحقاتها اإليجارية،
ً
باتخاذ ما يلزم لتحصيل المتأخرات وإيجاد
موارد تمويلية جديدة أكثر جدية وفعالية.

المواطن المصرى وافق على أن يعيش نملة ومازال يعانى من «أزمة السكر»

شركة الدلتا للسكر تغرق فى مخالفات بالماليين

خفايا حادث انفجار وحدة مجفف اللب البالغ تكلفتها  34.6مليون جنيه

مؤخرا تقرير رقابى
حول تلك الفكرة ،صدر
ً
لتقييم أداء شركة الدلتا للسكر ،وفى البداية
أكــد تقرير الجهاز الــمــركــزى للمحاسبات أن
القوائم المالية للشركة لم تتأثر بنتائج حادث
انفجار وحــدة مجفف الــلــب ،والــبــالــغ تكلفتها
الدفترية  34.6مليون جنيه ،علما ً بــأن تلك
الوحدة تم إصالحها وتشغيلها بشكل تجريبى،
على الرغم من أن شركة التأمين دفعت لشركة
السكر مبلغ  284ألــف يــورو فقط ،بما يعادل
 5.8مليون جنيه مــصــري ،فــى حين تطالب
شركة السكر بتأمين تبلغ قيمته  9.2مليون
جنيه ،تمثل قيمة ما تم إنفاقه على فرن اللب
إلعـ ــادة تشغيله ،وأوصـ ــى الــتــقــريــر بمواصلة
الــمــفــاوضــات مــع شــركــة مــصــر لــلــتــأمــيــن ،من
أجــل حصول شركة الدلتا على حقوقها ،مع
مــوافــاة الجهاز المركزى بما تسفر عنه هذه

المفاوضات.
وفــى سياق متصل رصــد التقرير عــدم قيام
إدارة الشركة بتحقيق التشغيل األمثل لماكينة
تصنيع السكر الجديدة ،التى تبلغ قيمتها 5.5
مليون جنيه ،ومعدل اهالكها  2.5مليون جنيه،
فيما ال يزيد إنتاجها عن  160ط ًنا فقط ،بنسبة
 5فــى المائة مــن الطاقة اإلنتاجية المتاحة

والتى تبلغ  3000طن سنويا ،وأوصــى التقرير
بالعمل على االستفادة من تلك الماكينة وتحقيق
االستغالل األمثل لطاقاتها اإلنتاجية المتاحة.
وعن األصــول الثابتة ومعدل إهالكها أيضا،
كشف مراقب الحسابات الذى أعد التقرير عن
عدم قيام الشركة بإعادة توزيع ما تم رسملته
من أموال لحساب إهالك األصول الثابتة ،على

شركة التأمين دفعت  284ألف يورو فقط
بما يعادل  5.8مليون جنيه مصرى

العمر اإلنتاجى المتبقى لهذه األص ــول ،حيث
تشمل هــذه األمـــوال قسط اإله ــاك عــن عام
 ،2016البالغ قيمته  2مليون جنيه.
وشدد المركزى للمحاسبات فى تقريره على
ضــرورة إجــراء التصويب الــازم وتحميل هذه
المبالغ على حسابات السنة محل الفحص،
ومــراعــاة أثــرهــا على المركز المالى للشركة
وقوائمها المالية.
كــمــا تضمن حــســاب إهـــاك األصـ ــول مبلغ
 938605قــيــمــة أع ــم ــال صــيــانــة ألصــــول تم
إضافتها كصيانة جسيمة ،ويتم إهالكها على 3
الفتا إلى أهمية
سنوات ،بمعدل  33فى المائةً ،
إجراء التصويب الالزم.
وانتقل التقرير إلى ملف المشروعات تحت
التنفيذ ،الذى مازال يتضمن  51.9مليون جنيه،
تكلفة إنشاء محطة الصرف الصناعى الجديدة،
شاملة المبانى والمعدات وعزل الفرن الحرارى،
فيما لم تقدم الشركة ما يفيد استالم المحطة
بشكل مبدئى حتى تاريخ المركز المالى ،فضالً
عن ضــرورة تجربتها فى موسم العصير ،وفقا ً
لــقــرار الجمعية العامة للشركة المنعقدة فى
مــارس  ،2017حيث طالب مراقب الحسابات
الذى أعد التقرير بموافاة الجهة الرقابية بما تم
فى هذا الشأن حتى تاريخه.
كما تضمن الحساب أيضا ً مبلغ  5.6مليون
جنيه ،قيمة مشروعات مسندة لشركة السكر
والصناعات التكاملية ،يعود هــذا المبلغ لعام
 ،2015وأوصـــى التقرير بالعمل على سرعة
االنتهاء من هذه المشروعات ،واالستفادة منها
بما يحقق ربحية للشركة.

إجمالى الرصيد
الدائن  562مليون
جنيه وعجزت عن
تحصيل إيجارات
معاهد الشيراتون
ولم تتمكن من
فسخ العقود

 9.2مليون جنيه
قيمة ما تم
إنفاقه على فرن
اللب وتفاصيل
المفاوضات مع
شركة مصر للتأمين
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إجمالى ما مت
تخصيصه لـ«ماسبيرو»
خالل  4سنوات يتجاوز
الـ 50مليار جنيه

قرارات «السيسى» تكشف أكاذيب قيادات الهيئة الوطنية لإلعالم

ماسبيرو
محمد عثمان

قري ًبا ..بدء محاكمة اثنين
من المخرجين بتهمة
االستيالء على المال العام
كشفت مصادرنا المطلعة أن نيابة
األمـ ــوال الــعــامــة انتهت خــال األيــام
الــمــاضــيــة م ــن الــتــحــقــيــق ف ــى وقــائــع
فساد مالى حدثت فى القناة الثانية،
وأسفرت التحقيقات عن تورط اثنين
من كبار المخرجين فى االستيالء على
المال العام ولم يقوما برد المبالغ التى
تم االستيالء عليها ..وكشفت المصادر
أن هناك محاوالت تبذل من شخصية
«ماسبيراوية « رفيعة المستوى للتدخل
من أجــل تجميد القضية أو حفظها
خوفا ً من أن تطاله االتهامات خاصة
أن الكثيرين أكدوا أن هذه الشخصية
كانت تحصل على مبالغ مالية كبيرة
مــن الــبــرامــج الــتــى ثبت وج ــود فساد
فــى مــوازنــاتــهــا ..وســبــق أن قــام أحد
المخرجين المتهمين بتهديد هذه
الشخصية رفيعة المستوى بكشف
المستور اذا لــم تتم تسوية القضية
خاصة أنه فى حال استكمال المسار
الطبيعى للقضية فسوف يصدر حكم
بالسجن ضد المتهمين فيها.

تقارير «بصبح
عليك» أمام
الجهات الرقابية
إحــــدى الــجــهــات الــرقــابــيــة
المهمة وكذلك التفتيش اإلدارى
الــتــابــع لــلــقــطــاع االقــتــصــادى،
يــقــومــان حــالـ ًـيــا بالتحقيق فى
الــتــجــاوزات والمخالفات التى
حدثت داخــل التقارير الخاصة
ببرنامج «بنصبح عليك» الذى
يوميا على شاشة القناة
يــذاع
ً
الثانية.
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توقفت أمام ما قاله مجدى الشين رئيس
قطاع التليفزيون خالل اجتماع لجنة الشئون
اإلفــريــقــيــة بمجلس الــنــواب بــرئــاســة سيد
فليفل لمناقشة سبل دعم الرسالة اإلعالمية
المصرية تجاه شعوب الــقــارة اإلفريقية،
حيث أشــار إلــى تأثر التليفزيون المصرى
سلبيا مثل بــاقــى مــؤســســات الــدولــة التى
تعرضت لتحديات خالل السنوات الماضية،
مطالبا بالتنسيق ما بين وزارة الخارجية
والجهات اإلعالمية والمؤسسات الصحفية،
وشــكــا مــن ضــعــف الــمــيــزانــيــة المخصصة
للتليفزيون.
وفـ ــى نــفــس االج ــت ــم ــاع اشــتــكــى أســامــة
بهنسى رئيس قطاع القنوات المتخصصة
مــن مشكالت اإلنــتــاج وغــيــاب الميزانيات
المناسبة لإلنتاج والتى كانت متوافرة سابقا
وســاهــمــت بشكل كبير فــى إنــتــاج أعــمــال
واسعا وعبرت
انتشارا
درامية كبيرة القت
ً
ً

الشني

السيسى
فليفل

ع ــن الــهــويــة الــمــصــريــة ،مــشــيـ ًـرا إلـــى أن
المخرجة إنعام محمد على لم تجد من يمول
مسلسل درامى عن حياة طلعت حرب طوال
منتقدا أولــويــات اإلنتاج
ـامــا مضت،
ً
 15عـ ً
حاليا والتى يتم حسابها
واإلعالمى
الدرامى
ً
وفق منطق الربحية.
وبــصــراحــة شــديــدة لــم أجــد دلــيـاً أفضل
على عــدم صحة مــا قــالــه الشــيــن وبهنسى
حــول نقص اإلمكانيات المادية ،من القرار
الــجــمــهــورى رق ــم  565لسنة  2017الــذى
أصــدره الرئيس عبد الفتاح السيسى ونشر
فى الجريدة الرسمية للدولة يوم  18نوفمبر
الحالى بربط حساب ختامى موازنة الهيئة
الــوطــنــيــة ل ــإع ــام ،عــن الــســنــة الــمــالــيــة -
 ،-2017/2016بحيث تــعــدل اعــتــمــادات
موازنة الهيئة بمبلغ  974مليونا و 246ألفا
و 36جنيهاً ،وذلــك لمواجهة الــزيــادات التى
وقعت فى األجور ،بمبلغ  60مليونا و 823ألفا
و 846جنيهاً ،وبباقى التكاليف والمصروفات
ألفا و 190جنيها.
بمبلغ  913مليو ًنا وً 422
ويربط جملة حساب ختامى الهيئة للسنة

مليارا
المالية  2017/2016 -بمبلغ 13
ً
جنيها.
و 428مليو ًنا و 496أل ًفا وً 57
وهنا نسأل :هل زيادة الموازنة بمبلغ 974
مليون جنيه فى عام واحد فقط يعنى وجود
مشكلة من أى نوع من الناحية المادية؟ وهل
الـــ  13.5مليار جنيه التى خصصت هذا
العام للهيئة الوطنية لإلعالم ال تكفى إلنتاج
أعــمــال درامــيــة ضخمة؟ وهــل يعلم الشين
وبهنسى أن إجمالى مــا خصصه الرئيس
السيسى طوال  4سنوات لماسبيرو يتجاوز
ال ـــ 50مليار جنيه؟ وهــل يعلمان أنــه لــو تم
تقليص حجم الفساد المالى داخل قطاعات
مــاســبــيــرو لــتــم إنــتــاج أعــمــال درامــيــة على
أعلى مستوى؟ ولماذا لم يكشفا عن أوجه
اختفاء المبالغ المخصصة لمرتبات من
خرجوا للمعاش طــوال  4سنوات؟ والمبالغ
المخصصة لمن توفاهم الله أو تم فصلهم
أو تقدموا باستقاالتهم؟ وأين اختفت المبالغ
التى يدفعها أكثر مــن  2000مــن العاملين
فى ماسبيرو سنويا مقابل تجديد إجازاتهم
والتى تتجاوز األلف دوالر للفرد الواحد؟!

«ريتا اللبنانية» تكشف أسرار التطاول على األزهر الشريف

خفايا استضافة «صباح الخير لمصر» لصاحبة الصالون الثقافى فى جاردن سيتى  3مرات للحديث عن قضية اإلرهاب
أثــار الهجوم الــذى شنته اللبنانية ريتا بــدر الدين
على األزهر الشريف من خالل برنامج «صباح الخير
يامصر» الذى يقدم عبر شاشة التليفزيون الرسمى
للدولة الكثير من عالمات االستفهام والتساؤالت التى
تحتاج الى إجابات عاجلة من قيادات ماسبيرو وفى
مقدمتهم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية لإلعالم
وخالد مهنى رئيس قطاع األخبار.
فى البداية نشير إلى أن ريتا قالت فى البرنامج
مــنــذ أيــــام« :األزهــــر ال يــمــارس دوره فــى مواجهة
الــفــكــر الــمــتــطــرف ،وبعض
مــشــايــخــه يــكــفــرون الــنــاس
على الفضائيات الخاصة»..
ورغــــــم م ــح ــاول ــة مــحــمــود
يــوســف مــقــدم حلقة أمــس
مــن الــبــرنــامــج الــتــى كانت
تناقش قضية «كيف نواجه
الفكر المتطرف بالمشروع
ال ــث ــق ــاف ــى الـــتـــنـــويـــرى؟»،
التأكيد على أهمية األزهر
موضحا أن «دوره
الشريف،
ً
الدينى والتنويرى مهم جدا
للمصريين والعرب والعالم
اإلسالمى بشكل عام».
إال أن اســتــضــافــة هــذه
الشخصية «ريــتــا» يثير كما
ساويرس
قلنا التساؤالت ومنها:
ما هى الصفة التى تجعل
ريتا بدر الدين ضيفة على برنامج كبير بحجم «صباح
الخير يامصر» لمناقشة هذه القضية؟ فهى محامية
وفقا لما هو منشور على صفحتها الشخصية
لبنانية ً
على الفيس بــوك ،والغريب أن نفس البرنامج الذى
قدمها فى حلقة أمــس بصفتها «مثقفة لبنانية» -
وص ــف لــيــس لــه مــحــل مــن اإلعــــراب اإلعــامــى وال
المهنى  -سبق أن قدمها بصفتها كاتبة وصحفية

لبنانية فى حلقة  13أكتوبر 2016؟ وما هو الداعى
الستضافتها للحديث عــن قضية اإلرهــــاب ثالث
مرات فى عام واحد؟ (حلقة أمس وحلقة  13أكتوبر
إعالميا
 2016وحلقة  30أكتوبر  )2017وهل يليق
ً
أن تتم استضافتها مرتين فى نفس البرنامج خالل
 25يــوم ـا ً فقط للحديث عــن نفس القضية؟ وهل
كونها تــديــر صالونا ثقافيا ً شهريا ً تــثــار مــن حوله
الشبهات يجعل من حقها الظهور فى البرنامج إال
إذا كــان فى الموضوع « انــه « – كما يقولون؟ وهل
تعلم قيادات المبنى وقطاع
األخبار أن ريتا أقامت ندوة
خاصة فى الملتقى الثقافى
التابع لرجل األعمال نجيب
ساويرس فى جــاردن سيتى
قبل ظهورها فــى البرنامج
بـ ـــ 24س ــاع ــة؟ وأنـ ــا هــنــا ال
أتــــحــــدث عــــن سـ ــاويـ ــرس
بصفته قبطيا ً أو كونه وراء
الــهــجــوم عــلــى األزهـــــر بل
أقصد أنــه – أى ساويرس
– أحــد المهاجمين بشدة
لــمــاســبــيــرو والـــــذى طــالــب
ببيعه والتخلص منه أكثر
م ــن مـ ــرة ف ــى تــصــريــحــاتــه
الطيب
وحــــــــواراتــــــــه ومـ ــقـ ــاالتـ ــه
األسبوعية فى جريدة أخبار
اليوم.
ونسأل أيــضـاً :ما هو اإلنــتــاج الفكرى واإلبــداعــى
ال ــذى قدمته المحامية اللبنانية ريــتــا بــدر الدين
ليجعلها تتحدث عن قضية اإلرهاب والفكر التنويرى
وتسمح لنفسها بالتطاول على األزهر الشريف؟
والــغــريــب أن ريــتــا نفسها قــالــت فــى حلقة نفس
لبرنامج يــوم  30أكتوبر « :2017إن تحطيم الرموز
من أهم أساليب طمس الهوية وغالبا مايكون متآمر

واصفة ذلك بالعمل اإلجرامى يهدف لفقد الشخصية
والهوية للرموز التى تعد قدوة للشباب ودورنا الحفاظ
على رمــوزنــا التاريخية» فهل ريتا تناقض نفسها؟
وماذا تعنى بالرموز التى تتحدث عنها إذا كانت هى
نفسها تتطاول على األزهــر الشريف رمز االعتدال
والوسطية فى اإلسالم؟
وفــى هــذا اإلطــار نسأل :كيف يلتزم مكرم محمد
أحمد رئيس المجلس األعلى لإلعالم الصمت تجاه
هــذه المهزلة وهــو الــذى التقى منذ أيــام مع فضيلة
اإلمــــــام األكـــبـــر د .أحــمــد
الــطــيــب ف ــى مــكــتــبــه وأق ــر
بالتنسيق معه قائمة الشيوخ
الــمــســمــوح لــهــم بــاإلفــتــاء
ف ــى ال ــدي ــن عــبــر شــاشــات
الــتــلــيــفــزيــون والــفــضــائــيــات
وكــان مــقــرراً أن يرافقه فى
زيارته لمسلمى الروهينجا
فى معسكرات اإليواء المعدة
لــهــم فــى بــنــجــاديــش ،وهــى
الزيارة التى كان مقرراً لها
أول أمــس السبت وتأجلت
ب ــس ــب ــب أحــــــــداث مــســجــد
الـــروضـــة اإلرهـ ــابـ ــى ال ــذى
أســفــر عــن اســتــشــهــاد 305
شهداء وإصابة  120آخرين.
زين
وهل يقبل رئيس المجلس
األعــلــى لــإعــام استضافة
أمثال هذه الشخصيات التى تهاجم األزهر الشريف
عــبــر قــنــوات التليفزيون الــرســمــى أو الفضائيات
الخاصة المصرية ،وهو المؤسسة التى قال عنها بيان
رسمى للمجلس األعلى لإلعالم فى األسبوع الماضى
« إن األزهر الشريف هو المسئول عن الشأن الدينى،
بصفته المرجعية اإلسالمية المعتمدة ليس فى مصر
فقط بل فى العالم اإلسالمى كله»؟!!

ريتا

أقامت ندوة خاصة
فى الملتقى الثقافى
التابع لنجيب ساويرس
فى جاردن سيتى قبل
ظهورها فى البرنامج
بـ  24ساعة

قيادات ماسبيرو ترفض احلصول على  20مليون
جنيه فى صفقة بيع قناة املحور

حكاية مجدى الشني مع
«مفاتيح املكاتب»!!!

«خناقة» فى «األسانسير»
واألمن يرفض التدخل !!!

مفاوضات مستمرة لبث مباريات
كأس العالم للمشاهد املصرى

تجرى حاليا ً مفاوضات بين د .حسن راتب
رئــيــس مجلس إدارة قــنــاة الــمــحــور ،وشــركــة
« دى مــيــديــا « الــتــى اشــتــرت قــنــوات الحياة
والعاصمة ،وذلــك لشراء قناة المحور ،ورغم
أن المفاوضات لم تنته حتى اآلن بسبب طلب
راتب مبلغ  400مليون جنيه نظير بيع القناة،
إال أنــنــا نــســأل :أيــن قــيــادات الهيئة الوطنية
لــإعــام مــن ه ــذه الــمــفــاوضــات خــاصــة أن
ماسبيرو يمتلك  %5مــن أسهم قناة المحور
منذ تأسيسها فى عام 2001؟ وهل سيقومون
بمتابعة هذه المفاوضات لضمان حقوق الهيئة
التى تتجاوز الـ  20مليون جنيه أم ستظل هذه
القيادات «نايمة فى العسل» وتكتفى بالشكوى
والنواح من ضعف اإلمكانيات المادية؟!!

«جامع المفاتيح» ،هذا هو اللقب الذى أطلقه عدد
من العاملين على رئيس التليفزيون مجدى الشين
وذلك بعد قيامه بإغالق المكتب الذى كان مخصصا ً
لمحمد صبحى رئــيــس اإلدارة الــمــركــزيــة للشئون
اإلداريـ ــة بالقطاع (وشــهــرتــه الــتــرزى) وال ــذى أحيل
للمعاش لبلوغه السن القانونية فى األسبوع الماضى،
حيث قام بإصدار تعليماته بمنع تواجد عاصم الحنك
مدير اإلدارة فى هــذا المكتب الموجود فى الــدور
السادس وقــام بإجباره على إعــادة أوراقــه الخاصة
والملفات الــى مكتبه فى الــدور الحادى عشر وقام
الشين باالحتفاظ بمفتاح مكتب «الترزى» ليضاف إلى
مفاتيح مكتب رئيس القناة األولى ومكتب رئيس إدارة
الشباب والتى كان يترأسها خالد قابيل قبل تكليفه
برئاسة القناة وقيامه بممارسة أعماله من مكتب
خالد رزق نائب رئيس القناة الذى توفى فى  31يوليو
الماضى.

شخصية نسائية مثيرة للجدل بدرجة وكيل
وزارة فى قطاع التليفزيون قامت بالتشاجر
مــع أحــد ضباط األمــن فــى ماسبيرو داخــل
األسانسير ،حيث انفعل عليها عندما قالت
لــه« :أنــت مــش عــارف أنــا مين» فــرد عليها
قائالً« :عارفك كويس وانسى السبهللة اللى
كنتم فيها قبل كده األوضاع اتغيرت والميغة
اللى كنتم فيها ها تنتهى» ،وفــور نزولها من
األسانسير قامت تلك السيدة بالذهاب إلى
اللواء عالء الجندى بقطاع األمــن واشتكت
ما بدر من الضابط إال أنه رفض اتخاذ أية
إجــراءات ولو شكلية ضد الضابط المشكو
فى حقه.

اتـــصـــاالت مــهــمــة تــــدور حــالــيــا ً بــيــن خــالــد
عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة وحسين زين
رئيس الهيئة الوطنية لإلعالم ،للبحث عن كل
الوسائل الممكنة إلذاعــة مباريات كأس العالم
القادمة فى روسيا والتى ستقام فى شهر يونيو
 ،2018وهــى البطولة التى تأهل لها منتخب
مصر للمرة الثالثة فى تاريخه وبعد  28عاما
من آخر مشاركة له فى مونديال ايطاليا .1990
كان وزيــر الرياضة قد أعلن هذا األسبوع أمام
اجتماع لجنة الشباب بمجلس النواب برئاسة
محمد فرج عامر أنه فى حال عدم التمكن من
إذاعة مباريات كأس العالم فضائيا فسوف تذاع
على البث األرضى لقناة النيل للرياضة والقناة
الثانية.

الدميقراطية
احلقيقية تتحقق
من خالل تعارض
الرؤى والتنسيق
بني اختالف اآلراء

صراع «األكابر» و«الماليين»
فى انتخابات األندية المصرية

البساط
األخضر

من المتعارف عليه أن الديمقراطيات تنشأ من أسفل وليس من أعلى ،فال تتحقق الديمقراطية
بقرار فوقى من الدولة يفرض على الشعب عملية سياسية ،ولكن الديمقراطية الحقيقية هى
تلك التى تنشأ من خالل تعارض الرؤى ومحاوالت التنسيق بين اختالف اآلراء.
وقد يكون هذا المبدأ غير متحقق بدرجة كافية على المستوى السياسى األعم فى مصر ،وهو
ما تعكسه نسب المشاركة القليلة فى الفعاليات السياسية ،ولكنه مما ال شك فيه يتحقق بشكل
ما فى انتخابات األندية ،التى ال تقتصر فقط على الصراعات بين النخب فى سياق تشكيل
وسياسيا فى طيات
ثقافيا
مجالس اإلدارة فى مختلف األندية ،ولكنها تمتد لتحمل مغزى
ً
ً
صراعاتها االنتخابية.
هذه بعض الحقائق التى رصدتها دراسة مهمة صدرت هذا األسبوع وأعدها د .زياد عقل بعنوان
“انتخابات األندية :صراعات النخب وثقافة المشاركة” ،والتى كشفت عن خفايا وكواليس ما
يدور فى انتخابات األندية المصرية الحالية.

أحمد سعيد

ثقافة المشاركة

أكذوبة كبرى اسمها العمل التطوعى

قائمة «سبابيب» المرشحين :مكانة اجتماعية وشبكة من العالقات و«شو إعالمى»

محمود طاهر يعترف :لو عاوز أقابل أى مسئول أو أخلص مصلحة مش
رئيسا أو عض ًوا فى مجلس إدارة النادى األهلى
حقابله غير لو كنت ً

طالما كان الترشح للعمل فى مجالس إدارة األندية،
س ــواء بموجب الــقــانــون الــســابــق أو الــحــالــى ،عمالً
تطوعيا ال يتقاضى العضو المنتخب عليه أجــرا،
ً
وبالتالى تصبح عضوية مجالس إدارة األندية مناصب
ال ُتــدر دخال على شاغليها ..ولكن واقــع األمــر يقول
ماديا ،وبالطبع تختلف
إن االنتخابات عملية مكلفة
ً
وفقا لدرجة
التكلفة المادية من انتخابات ألخــرى ً
المنافسة ،وحجم الهيئة الناخبة التى يحاول المرشح
الــوصــول لــهــا ،فمن غير الممكن إغــفــال الماليين
التى تُنفق على الدعاية فى انتخابات أندية كاألهلى
والزمالك ،أو المبالغ األقل التى تُنفق فى انتخابات
أندية أخــرى ،وهــو ما يطرح التساؤل ،لماذا يتكبد
المرشحون هــذه التكلفة المادية لنيل منصب من
المفترض أنه ال يدر دخــا ،وما هى المكاسب التى
تــعــود على المرشحين مــن عضوية مجالس إدارة
األندية ،والتى تجعلهم على استعداد لتحمل نفقات
مادية تصل فى بعض األحيان للماليين؟
المكسب األول ،يتمثل فى حجم القوة الناعمة التى
تعطيها رئاسة وعضوية مجالس إدارة األندية ،خاصة

الكبرى منها ،للفائزين فى االنتخابات ..وتتمثل القوة
الناعمة فيما يتعلق باألندية فى مصر فى عدد من
األبعاد ،أولها هو المكانة االجتماعية التى توفرها
عضوية مجالس اإلدارة ،وهى المكانة القائمة على
شقين ،أولهما ،فكرة تحمل المسئولية ،وثانيهما
هو االعــتــراف بشعبية العضو بين أعضاء الجمعية
وفقا
العمومية ،أو بين كتلة موحدة تنتمى لنخبة ما ً
للكدر االجتماعى أو المهنى للنادى.
المكسب الــثــانــى ،يتعلق بما تمنحه األنــديــة من
تصريح وفــرصــة للدخول للمجال الــعــام ،ســواء من
خالل اإلعــام ،وهو ما ينطبق على األندية الكبرى،
خاصة الجماهيرية منها ،أكثر مــن انطباقه على
األندية األصغر ،أو من خالل التفاعل مع الدولة أو
مؤسسات القطاع الــخــاص بشأن األم ــور المتعلقة
بالنادى ،وهو ما يخلق لعضو مجلس اإلدارة شبكة من
العالقات االجتماعية ،والمهنية فى بعض األحيان،
التى تجعله يقبل بتحمل عناء العملية االنتخابية..
“أكبر دليل على صحة هــذا الكالم أن عمرو أديب
عندما ســأل محمود طــاهــر قبل إج ــراء انتخابات

األهــلــى  :هــل يــســاوى منصب رئيس الــنــادى األهلى
كل هــذه الماليين التى دفعتها فى اإلعــانــات؟ فرد
محمود طاهر بكل صراحة :طبعا ألنى لو عاوز أقابل
أى مسئول أو ع ــاوز أخــلــص مصلحة أو شغل مش
حقابل المسؤل غير لو كنت رئيس النادى أو عضو فى
مجلس إدارة النادى األهلى ،فرد أديب :شغل شخصى
يعنى ألعمالك ؟ فقال طاهر :ايوه شغلى الشخصى أو
حتى العام”.
المكسب الثالث ،يتعلق بقدرة عضوية مجالس
إدارات األنــديــة على صنع دور اجتماعى للطبقة
المتوسطة ،وهــى الطبقة التى باتت تواجه العديد
مــن الــمــشــكــات بفعل ع ــدد مــن الــعــوامــل ،خاصة
االقتصادية منها ،وبالتالى أضحت عضوية مجالس
إدارة األندية نوعا ً من التعويض عن تراجع القدرة
المادية للطبقة المتوسطة فى مصر مــؤخــراً .ولعل
هذه النقطة تحديداً تنتطبق على األندية الصغيرة
وغــيــر الجماهيرية ،ألن األنــديــة الــكــبــرى ،خاصة
الجماهيرية منها تشهد صراعا ً نخبويا مختلفا ً عن
األندية األصغر.

خفايا تحالفات رجال األعمال ونجوم
الرياضة فى قوائم انتخابات األندية الكبرى
لــعــل الــنــقــطــة األبــــرز فــى صــراعــات
النخب فى األندية الكبرى هو تحالفات
رجـــال األعــمــال ونــجــوم الــريــاضــة فى
قوائم انتخابات األنــديــة الكبرى ،وهو
وضـ ــع م ــن الــمــمــكــن رصــــده ف ــى عــدد
مــن األنــديــة على رأســهــا نــاديــى األهلى
والزمالك ،ولكن من الصعب أن تخلو أية
قائمة انتخابية فى أى نــاد من األندية
الكبرى من تحالف هاتين الفئتين من
الــنــخــب االجــتــمــاعــيــة ..ويــعــكــس هــذا
التحالف حقيقتين رئيسيتين .أوالهما،
تــحــول الــريــاضــة لــمــجــال اســتــثــمــارى
يــدر الماليين مــن األمـ ــوال ،خاصة أن
هــنــاك الــعــديــد مــن الــبــنــود فــى قــانــون
الــريــاضــة الــجــديــد الــتــى تتيح لألندية
ف ــرص االســتــثــمــار الــريــاضــى ،وه ــو ما
لــم يــكــن مــنــصــوصـا ً عليه فــى الــقــانــون
السابق ،وبالتالى بات المجال الرياضى
يستوجب وجود ،بل ويشهد إقبال ،طبقة
مــن رجــال األعــمــال فــى أروق ــة مجالس
إدارة األندية الرياضية ..ثانيتهما ،أن
الدخول للمجال العام للمجتمع المصرى
فــى الــوقــت الحالى بــات مقصورا على
الشهرة من ناحية ،والقدرة المادية من
ناحية أخ ــرى ..ولعل الــدخــول للمجال
الــعــام الــريــاضــى ال يختلف كــثــيــراً عن
الدخول للمجال العام السياسى ،حيث
إن الــقــدرات المادية والشهرة كانا من

العوامل المحددة فى انتخابات مجلس
النواب األخيرة.
ولعل مشهد تواجد الطبقة المتوسطة
فــى انــتــخــابــات األنــديــة خــيــر دلــيــل على
مــا تشهده هــذه الطبقة مــن تــراجــع فى
الــوقــت الحالى ،ففى انتخابات األندية
الكبرى ،كاألهلى والزمالك والصيد ،عادة
مــا يترشح المنتمون للطبقة الوسطى
كمستقلين ،ولكنهم ال يدخلون القوائم
االنتخابية األوفـــر حــظ ـاً ،إال أنــه يوجد
عدد من االستثناءات ،خاصة فى األندية
التى تشهد نوعا من التطابق فى االنتماء
الــطــبــقــى لجمعيتها الــعــمــومــيــة ،كــنــادى
الجزيرة أو هليوبليس على سبيل المثال،
حيث يظل هــنــاك عــدد مــن االعــتــبــارات
المعنية بــالــوجــاهــة االجــتــمــاعــيــة لمهن
بــعــض المنتمين للطبقة الــمــتــوســطــة،
كاألكاديميين والقضاة على سبيل المثال،
وتُمثل تلك االعــتــبــارات جــزءا مهما من
رؤيــة أعضاء الجمعية العمومية للمكانة
االجتماعية لممثليهم ..ولكن بشكل عام،
توضح انتخابات األندية تراجع الطبقة
المتوسطة عن مواقع القيادة فى العمل
الــعــام ،وإع ــادة التشكيل الطبقى للنخب
المتواجدة فى المجال العام الرياضى،
وهو تشابه آخر بين المجالين الرياضى
والسياسى فيما يتعلق بعالقات النخب
المشكلة لهما.

قــد تــكــون ثــقــافــة الــمــشــاركــة فى
العمل الــعــام ،وثقافة الحرص على
التصويت ،واحــدة من أهم مكاسب
انتخابات األنــديــة فــى مصر ،فقد
شهد التصويت على لوائح األندية،
خــاصــة تلك الــتــى تنتمى لشريحة
اجتماعية ُعليا ،أو األندية الرياضية
الكبرى ،إقباال تصويتيا ً ال ُيستهان
بــه ..ولكن على الجانب اآلخــر ،لم
تكتمل الجمعيات العمومية للغالبية
العظمى من األندية فى مصر ،وتم
اعتماد الالئحة االسترشادية التى
أقــرتــهــا وزارة الــشــبــاب والــريــاضــة
فــى أغــلــب األن ــدي ــة نــظــراً لضعف
المشاركة ،وعندما بدأت االنتخابات
فــى االنــعــقــاد ،ك ــان هــنــاك الكثير
مــن األنــديــة الــتــى حسمت منصب
الرئاسة بالتزكية ،وعلى رأس هذه
األندية نــادى سموحة الــذى يرأسه
رجل األعمال فرج عامر.
ولعل ضعف نسب المشاركة فى
الغالبية العظمى من األندية يطرح
عــدد مــن الــتــســاؤالت ..األول ،هو
القيمة الحقيقية لألندية كمجال
لــلــتــعــبــيــر عـــن اآلراء والـــــــوالءات
واالنــحــيــازات ،وبالرغم مــن ضعف
نسب المشاركة فى بعض الحاالت،
وغياب التنافسية فى حاالت أخرى،
إال أن األن ــدي ــة تــظــل تــمــثــل مجاال
مهما ومــســاحــة حــيــويــة للمشاركة
االجــتــمــاعــيــة والــتــواجــد النخبوى
فــى المجتمع الــمــصــري .التساؤل
الثانى يتعلق ببناء ثقافة المشاركة
السياسية مــن أسفل أو مــن أعلى،
فقد صدر قانون الرياضة من أعلى
وكــــان ســبـ ًـبــا ف ــى مــشــهــد الــحــراك
الــحــالــى ال ـ ــذى تــشــهــده األن ــدي ــة،
ولــكــن ه ــذا الــقــانــون خــلــق أرضــيــة
للجمعيات العمومية لــأنــديــة من
الممكن أن تكون بيئة مناسبة لنشر
ثقافة المشاركة مستقبال .ويرتبط
التساؤل األخير بالمفهوم األعم لبناء
الديمقراطيات من خالل ممارسات
تتعلق بحياة الــفــرد الــيــومــيــة ،قبل
بــنــائــهــا مــن خـــال قـــــرارات تتعلق
بــســيــاســات الــــدولــــة ..وفـ ــى هــذا
السياق ،فإن انتخابات األندية ،مثلها
نوعا
مثل انتخابات المحليات ،تقدم ً
من الالمركزية الديمقراطية.

إقرار قانون الرياضة الجديد نقطة االنطالق
كانت نقطة البداية فى المشهد الذى نتابعه اآلن
فى انتخابات األندية كانت إقــرار قانون الرياضة
الجديد ،القانون رقم  71لسنة  ،2017والذى نُشر
فى الجريدة الرسمية فى األول من يونيو 2017
بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه ،وهو القانون
الــذى جــاء بــاألســاس ليعيد صياغة العالقة بين
نوعا من إعــادة ترتيب
األنــديــة والــدولــة ،ويصنع ً
األوراق فيما يتعلق بتفاعالت الهيئات الرياضية
وأُطـــر مــوازيــن الــقــوى بين الــكــيــانــات الرياضية
والجهات اإلدارية المسئولة عنها.
وفــى مرحلة ما قبل صــدور القانون الحالى،
كانت الرياضة واألنــديــة فى مصر ُتــدار بموجب
الــقــانــون رق ــم  77لسنة  ،1975وه ــو الــقــانــون
الـ ــذى كـــان يــضــع ســلــطــة مطلقة عــلــى األنــديــة
لــوزيــر الــشــبــاب والــريــاضــة ،فــكــان يحق للوزير،
بموجب هذا القانون ،تعيين أعضاء فى مجالس
إدارات األندية ،بل وحل مجالس إدارات األندية
واالتــحــادات الرياضية فــى بعض األحــيــان عند
مخالفة لوائح الدولة المنظمة للرياضة أو لعمل
األندية.
وقد جاء فى البنود األولــى من قانون الرياضة
أن على األندية والهيئات الرياضية أن توفق من

أوضاعها وف ًقا ألحكام القانون الجديد ،حيث جاء
فى المادة الثانية من القانون أنه“ :على الهيئات
الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون توفيق
أوضاعها دون رسم طبقا ألحكام القانون المرافق
خ ــال ســنــة مــن تــاريــخ الــعــمــل بــه وإال اعتبرت
الهيئة منحلة بقوة الــقــانــون” ..ثم جــاءت المادة
الخامسة من القانون لكى تنص على أنه“ :مع عدم
اإلخالل باالختصاصات المخولة لبعض الهيئات
الــريــاضــيــة ،يــصــدر الــوزيــر المختص الــقــرارات
الالزمة لتنفيذ هذا القانون خالل مدة ال تجاوز
ثالثة أشهر من تاريخ العمل بــه ،ويستمر العمل
باللوائح والــقــرارات القائمة فيما ال يتعارض مع
أحكام هذا القانون” ،وهو ما فعلته وزارة الشباب
والرياضة فى الصيف الماضى عندما أصدرت
الالئحة االسترشادية ،وفتحت الباب للجمعيات
الــعــمــومــيــة لــأنــديــة لكتابة الئــحــاتــهــا الخاصة
والتصويت عليها أو االلتزام بالئحة الوزارة.
وبــالــتــالــى بــاتــت األنــديــة الــريــاضــيــة فــى مصر
مجبرة على إج ــراء انتخابات جــديــدة وفـ ًـقــا لما
جاء باللوائح الجديدة الخاصة بتوفيق األوضــاع
القانونية لألندية ،وهــو مــا يعنى أن مــا نشهده
فى المرحلة الحالية من انتخابات لألندية ،لم

تتمخض عــن الــــدورة الطبيعية للتنافس على
الدخول للعمل العام ،ولم تنتج عن عملية منظمة
من تقييم أعضاء الجمعيات العمومية لألندية
ألداء مــجــالــس اإلدارة ،ب ــل جــــاءت م ــن خــال
تعديل تشريعى مــن قبل الــدولــة ،وهــو مــا جعل
من انتخابات األنــديــة فى مصر ظاهرة عاكسة
لحقيقتين أساسيتين ،سواء فى المجال السياسى
أو االجتماعى فى مصر .الحقيقة األول ــى ،هى
صراعات النخب ،والتى تشير باألساس إلعــادة
تشكيل تحالفات المجتمع المصرى المستمرة منذ
عام .2011
الحقيقة الثانية ،هى ضعف ثقافة المشاركة
فــى الــمــجــال الــعــام ،فــبــالــرغــم مــن وجـــود بعض
االســتــثــنــاءات فيما يتعلق بنسب المشاركة فى
انتخابات األنــديــة الــكــبــرى ،كالجزيرة والصيد
وهليوبوليس واألهــلــى والــزمــالــك ،إال أن هذه
االستثناءات ال تنطبق على مئات األنــديــة التى
تشكل الغالبية العظمى من الكيانات الرياضية فى
مصر ،وهو ما يشير أيضا إلى أن المشاركة فى
انتخابات األندية الكبيرة مشاركة متعلقة بالمكانة
االجتماعية التى توفرها األندية الكبرى أكثر من
تعلقها بثقافة المشاركة فى العمل الجماعى العام.
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اإلطاحة
برجال طاهر
أول أهدافها

البساط
األخضر

فرج عامر

مذبحة منتظرة فى
سموحة برعاية عامر
استقر فرج عامر رئيس نادى
سموحة على اإلطاحة بعدد ليس
بالقليل العبى الفريق الكروى
األول بـــالـــنـــادى ،خــــال فــتــرة
االنتقاالت الشتوية المقبلة.
وتأتى تلك الخطوة المنتظرة
من عامر بسبب قناعته بوجود
تمرد خفى داخل أوساط الفريق
يــقــوده بعض الالعبين ،وهــو ما
يعتبره سببا فى الحالة المتردية
للفريق بالفترة األخــيــرة والتى
أدت إلى رحيل المدرب التشيكى
فرانز شتراكا.
ومتلك عامر قناعة تامة بأن
بــعــض عــنــاصــر الــفــريــق تــآمــرت
فيما بينها لإلطاحة بالمدرب
نظراً لعدم توافقهم معه بشكل
كامل ،وهو ما دفع رئيس النادى
السكندرى إلعــان الحرب على
هــؤالء الالعبين متوعداً إياهم
بالطرد من النادي.
وكـــان عــامــر قــد وج ــه إنـــذارا
شديد اللهجة لجميع الالعبين
اجتماع عقده معهم ،عقب إعالن
رحيل التشيكى شتراكا وتقديمه
االعـــتـــذار ع ــن عـــدم اســتــكــمــال
المهمة.
وأعـــــــرب عـــامـــر عـ ــن حــزنــه
ال ــش ــدي ــد مـــن ض ــي ــاع الــنــقــاط
السهلة والمستوى السيئ الذى
ظهر عليه الالعبون فى الفترة
األخيرة.
وهــدد عامر الالعبين بتوقيع
عقوبات صارمة عليهم فى حال
تــكــرار األداء الــســيــئ وفــقــدان
النقاط ،وطالب عامر الالعبين
بــالــفــوز على الــمــقــاولــون إلعــادة
التوازن وتصحيح المسار.

الخطيب يخطط لثورة
تغيير موسعة فى األهلى
كتب – ضياء خضر
م ــا إن اســتــقــرت األمـــــور لمجلس
إدارة األهلى الجديد برئاسة محمود
الخطيب ،حتى بدأ األخير يرتب أوراقه
سريعا ً استعداداً التخاذ خطواته األولى
كرئيس للقلعة الحمراء.
وســريــعـا ً أص ــدر الخطيب تكليفات
شفهية ألقطاب مجلسه لتجهيز تقارير
عن قطاعات النادى المختلفة ،وكيفية
ســيــر الــعــمــل بــهــا ،ومــــدى مــاءمــتــهــا
لطريقة عمل وفكر المجلس الجديد.
وتشير الدالئل إلى أن الخطيب يعتزم
إجــراء حملة تغييرات موسعة على
المناصب التنفيذية بالنادى
األهـــلـــى ،بــحــيــث ستتم
االطاحة بالعديد من
الــشــخــصــيــات الــتــى
جرى تعيينها خالل
فـ ــتـ ــرة الــمــجــلــس
السابق الــذى كان
يــتــرأســه محمود
طاهر.
شمس
وجـــــــــاء الــــفــــوز
الكاسح الــذى حققه
الخطيب وقائمته على
قــائــمــة ط ــاه ــر ليحفز
األول لقطع دابــر كل
الــمــحــســوبــيــن على
طــاهــر مــن القلعة
الحمراء ،مستنداً
فــــــى ذلـــــــك إلــــى
عـــــدم وجــــــود أى
أصــــوات معارضة
أيوب
داخـــــــــــل م ــج ــل ــس
اإلدارة ال ــج ــدي ــد،
كـــون تشكيلته ج ــاءت
بكاملها من قائمة الخطيب
االنتخابية.
وأصبحت أي ــام بعض الشخصيات
داخــل األهلى معدودة بتولى الخطيب
وقــائــمــتــه مقاليد الــحــكــم فــى القلعة
الــحــمــراء ،وتــبــرز عـــدة أســمــاء ممن
قــد يــبــادر الخطيب بــاالســتــغــنــاء عن
خدماتهم فــى الــفــتــرة المقبلة ،وفى
مقدمتهم هــؤالء اللواء شيرين شمس
المدير التنفيذى للنادى ،وعصام سراج
مدير التعاقدات ،والمعروفين بقربهما
من طاهر.
كذلك ستشهد إدارة اإلعالم بالنادى
حملة تغييرات موسعة دون أدنى شك

وسيكون أول الضحايا المنتظرين لتلك
الحملة الدكتور ياسر أيوب مدير إدارة
ريم
اإلعــام بالنادى األهلى ،وعــادل ُك ِ ّ
المنسق اإلعالمى للنادى.
ويبرز أيضا ً من ضمن الشخصيات
التى ينتظر اإلطــاحــة بها وليد مهدى
مدير إدارة المباريات بالنادي ،والذى
تم استحداث هــذا المنصب من أجل
أن يتواله هو خالل فترة رئاسة طاهر،
ومن المنتظر أن يبادر مجلس الخطيب
بــإلــغــاء تــلــك اإلدارة واالســتــغــنــاء عن
مــهــدى ،خصوصا فــى ظــل االتهامات
الــجــمــاهــيــريــة ال ــت ــى وج ــه ــت ل ــه فى
مــنــاســبــات ســابــقــة ،بتدخله لتهريب
تـــذاكـــر بــعــض م ــب ــاري ــات األهــلــى
األفــريــقــيــة الــســابــقــة إلــى
السوق السوداء.
وبعيداً عن النواحى
اإلداريـــــــــــــــة كــلــف
الخطيب الثالثى
ران ـ ــي ـ ــا ع ــل ــوان ــى
وجــــــوهــــــر نــبــيــل
ومـــهـــنـــد مــجــدى
بالتحرى والبحث
فـــــــى قــــطــــاعــــات
األل ـ ــع ـ ــاب األخـــــرى
بـ ــالـ ــنـ ــادى ،وتــحــديــد
أى أســـمـــاء قـــد يــكــون
ت ــم تــعــيــيــنــهــا بشبهة
مجاملة خالل فترة
اإلدارة الــســابــقــة
ســـــواء كــمــدربــيــن
أو إداري ــي ــن ،ليتم
االســتــغــنــاء عنهم
فــورا واستبدالهم
بأسماء جديدة.
فـــى تــلــك األث ــن ــاء
ي ــس ــي ــط ــر الـــغـــمـــوض
عــلــى شــكــل الــعــاقــة التى
تـــربـــط ال ــخ ــط ــي ــب ومــجــلــســه
بــحــســام الــبــدرى مـــدرب فــريــق الــكــرة
األول بالنادي ،والذى بات متشككا ً فى
استمراره بمنصبه فى ظل حالة عدم
الوفاق الكامل بينه وبين أغلب قيادات
مجلس الخطيب.
لــكــن ال ــدالئ ــل تــشــيــر إل ــى أن اإلدارة
الــجــديــدة لألهلى لــن تــبــادر إلجـــراء أى
تعديالت على الجهاز الفنى طالما أن
نتائج الفريق تسير بشكل جيد دون تعثر،
ويبقى االخفاق وهــو الشرط الــذى يراه
الخطيب ومجلسه حــال تحققه كافيا ً
لالطاحة بالبدرى من تدريب الفريق.

اخلطيب

العروض السعودية والمحلية تنهال على «كابوريا»
كتبت – سارة عبدالباقى
انهالت العروض على أحمد كابوريا ،صانع
ألعاب الفريق األول لكرة القدم بنادى الزمالك،
فــى ظــل ع ــدم مــشــاركــتــه مــع القلعة البيضاء
فى المباريات خــال الفترة الماضية ،وتلقى
الــاعــب عــروضــا شفهية مــن نــاديــى النصر
والفتح السعوديين لضمه خالل فترة االنتقاالت
الشتوية المقبلة.
وشارك كابوريا مع القلعة البيضاء فى مباراة
االنتاج الحربى فى الجولة األولــى ،وبعدها لم
يشارك فى أى لقاء ،وشهدت األيــام الماضية
اتصاالت مكثفة من جانب ناديى الفتح والنصر
السعودى الستطالع رأى الالعب فى االنتقال
لــلــدورى السعودى فــى ظــل عــدم مشاركته مع
الزمالك ،واشترط كابوريا موافقة الزمالك على
رحيله لالنتقال ألى من الناديين.
وبخالف الــعــروض السعودية تلقى الالعب
ع ــروض ــا مــحــلــيــة م ــن أن ــدي ــة ودخ ــل ــت أنــديــة
سموحة والمقاصة والمقاولون ووادى دجلة
فى مفاوضات مع صانع ألعاب الفريق األبيض
لضمه فى فترة االنتقاالت الشتوية المقبلة،
وكان الالعب انتقل للزمالك فى بداية الموسم
الــحــالــي ،قــادمــا مــن ن ــادى الــمــصــرى مقابل 8
ماليين جنيه.
ومن ناحية أخرى حدد المونتينجرى نيبوشا

اإلسماعيلى يسوق ضحايا ديسابر فى الخليج
كتب – محمد الصاوى
يدرس مجلس إدارة نادى اإلسماعيلى تسويق
عدد من العبى فريقه الكروى األول على بعض
األندية الخليجية خالل فترة االنتقاالت الشتوية
القادمة ،وتحديداً تلك العناصر التى ال تشارك
بصفة أساسية مع الــدراويــش ،بناء على وجهة
نظر المدرب الفرنسى سيباستيان ديسابر.
ويفكر مجلس ال ــدراوي ــش بــرئــاســة إبراهيم
عثمان فى اللجوء إلى عدد من وكالء الالعبين،
بهدف إحضار عــروض إعــارة خليجية ســواء من
أندية درجة أولى أو ثانية لبعض العبى الدراويش
خالل انتقاالت يناير المقبلة ،وهى الخطوة التى
يهدف النادى من ورائها لتحقيق أكبر استفادة
ممكن من العناصر التى ال تشارك بصفة دائمة،
مــن خــال الحصول على مقابل مالى مــن وراء
إعارتهم ،ليتسنى للنادى استغالل تلك األمــوال
فى ضم العناصر الجديدة التى يرغب المدرب
ديسابر فى ضمها للفريق.
ويسعى مجلس إدارة الــنــادى اإلسماعيلى

جــاهــدا لتدبير مــبــالــغ مــالــيــة خ ــال الفترة
الحالية تمكن اإلدارة من توفير احتياجات
الفريق الــكــروى مــن الالعبين الــجــدد الذين
سيتم التعاقد معهم خــال فترة االنتقاالت
الشتوية القادمة لتدعيم صفوف الدراويش.
وفـــى ظ ــل ت ــواص ــل الــعــد الــتــنــازلــى لــبــدء
انتقاالت يناير لجأ مسئولو الدراويش ألكثر
من هيئة لتدبير مــوارد مالية تساهم فى
إبرام الصفقات الجديدة فى يناير.
وانـــــتـــــظـــــارا ل ــت ــح ــق ــي ــق تــــقــــدم فــى
مــلــف إعــــارات الــاعــبــيــن لــجــأ مجلس
اإلسماعيلى إلى الفريق مهاب مميش
رئــيــس هيئة قــنــاة الــســويــس وكــذلــك
للشركة الراعية للدراويش من أجل
توفير مبالغ مالية تمكن اإلدارة من
إتــمــام التعاقد مــع الالعبين الجدد
الذين طلبهم المدرب ديسابر المدير
الفنى ،حتى يتسنى للفريق األصفر
االستمرار فى المنافسة على صدارة
ال ــدورى على أمــل تحقيق الــدرع هذا
الموسم.
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نيبوشا يرسم
خريطة صفقات
الزمالك الشتوية

كابوريا

العميد يطالب المصرى بمهاجم سوبر للكونفيدرالية
كتب – محمد الصاوى

ديسابر

أبلغ حسام حسن مدرب فريق الكرة
األول بالنادى المصرى مسئولى النادى
البورسعيدى بــضــرورة تعزيز الخط
األمامى للفريق خالل فترة االنتقاالت
الشتوية المقبلة.
وطلب العميد من إدارة النادى برئاسة
سمير حلبية الــتــحــرك مــن اآلن للبحث
عــن مهاجم أفريقى ليضمه الفريق بــدالً
من البوركينى أريستيد بانسيه والــذى يرفض
استكمال عقده مع النادى البورسعيدى وهرب
إلى بالده أكثر من مرة فى الفترة األخيرة.
ويــرى حسام حسن أن الحصول على خدمات
مــهــاجــم أفــريــقــى مميز أصــبــح ضــــرورة ال غنى
عنها بسبب استعداد الفريق لخوض منافسات
البطولة الكونفيدرالية األفريقية ،وهو ما سيجعل
الفريق بحاجة ألكثر من خيار على مستوى الخط
الهجومى لضمان المنافسة بقوة فى البطولة.
وكان البوركينى بانسيه قد وضع الجهاز الفنى

أخبار النجوم
أخبار النجوم
أخبار النجوم
«البالى ستيشن» يجمع
معروف يطلب نقل
ثالثى الزمالك
عش الزوجية للقاهرة

طلب مــعــروف يوسف العــب وســط الزمالك من
الجهاز اإلدارى للفريق األبيض ،استخراج تأشيرة
الدخول إلى مصر لزوجته من أجل الحضور له خالل
هذه الفترة ،بصحبته ابنته الصغيرة.
ويعيش يوسف فى منطقة مدينة نصر بصحبة
أحد أصدقائه األفارقة ،ويرغب فى إحضار زوجته
وابنته لمرافقته خالل الفترة الحالية ،خاصة أنه لم
ير نجلته منذ والدتها سوى ثالثة أيام فقط ،عندما
حصل على إذن من أجل السفر إلى نيجيريا لرؤيتها.
ومن جانبه وعد الجهاز اإلدارى الالعب باستخراج
الــتــأشــيــرة لــزوجــتــه خ ــال أقـــرب وقـــت ،فــى إطــار
الــســيــاســة الــتــى يتتبعها مسئولو الــنــادى األبــيــض
للمحافظة على استقرار وتركيز الالعبين.

المدير الفنى للفريق
األب ــي ــض طــلــبــاتــه من
الصفقات الجديدة التى
يسعى للتعاقد معها خالل
فــتــرة االنــتــقــاالت الشتوية
الــمــقــبــلــة لــتــدعــيــم صــفــوف
الفريق ،واستقر المدير الفنى
على التعاقد مع مهاجم وظهيرى
أيمن وأيسر باإلضافةإلى مدافع
جديد ،ومن المقرر أن يعقد المدير
الفنى جلسة مــع اإلدارة بعد لقاء
الرجاء المقبل المقرر له اليوم السبت
فــى الــجــولــة الــثــانــيــة عــشــر لمسابقة
الـ ــدورى الــمــصــرى لتحديد الالعبين
الذين يرغب الجهاز الفنى للقلعة البيضاء
فى التعاقد معهم فى الفترة المقبلة.
وعــلــى صعيد آخــر يخضع غــيــاب حــازم
إمــام الظهير األيمن للفريق لبرنامج عالجى
وتدريبات تأهيلية فى الفترة الحالية ،لتجهيزه
للمشاركة الــمــبــاريــات خــال الفترة المقبلة،
ويعانى الالعب من إصابة عبارة عن التهابات
ورشــح فى عضلة السمانة ،تعرض لها خالل
مباراة المقاصة األخيرة فى الجولة الحادية
عــشــرة للمسابقة ،ويــرفــض الــجــهــاز الطبى
لــلــفــريــق األب ــي ــض الــمــجــازفــة بــالــاعــب فى
المباريات إال قبل تماثله للشفاء بصورة نهائية
حتى ال تتجدد إصابته فى الفترة المقبلة.

يحرص الثالثى محمود دونجا ومحمد مجدى
ومحمد أشرف روقا العبو الفريق األول لكرة القدم
بنادى الزمالك ،على التواجد دائما ً بصحبة بعضهم
بحكم أنهم يعيشون فى عمارة سكنية واحدة.
ويتواجد الثالثى دائما ً بمنزل روقا عقب االنتهاء
من التدريبات اليومية للعب «البالى ستيشن» ،قبل
أن يغادر كل منهم إلى منزله من أجل الخلود إلى
النوم.
ويعيش روقــا وحــيــداً فى منزله وكذلك دونجا،
بينما تتواجد زوجــة مجدى بصحبته فى القاهرة،
حيث أن منزلهما األســاســى فــى مدينة بورسعيد
بحكم أن الثنائى من أبناء المدينة الباسلة.

للمصرى فى موقف ال يحسد عليها بعدما عاود
الهروب بعد عودة لصفوف الفريق لم تدم سوى
يوم واحد ،بدوره سمير حلبية رئيس النادى
المصرى البورسعيدى ،حقيقة أسباب
بانسيه للمرة الثانية ،موضحا ً أنها
جــاءت لرفضه قــرار الجهاز الفنى
بقيادة حسام حسن بإبعاده لفترة
عن المباريات باالضافة لعقوبة
مجلس اإلدارة بخصم شهرين من
ق ّيمة عقدة.
واشتعلت أزم ــة بانسيه بعدما
كــتــب عــبــر حــســابــه عــلــى مــوقــع
الــتــواصــل االجتماعى «فيس بــوك»
قــائ ـاً «ســأعــود إلــى ب ــادى الليلة..
الفريق البورسعيدى لم يحترم التعاقد
معى لذا سأعود إلى منزلى اليوم».
وأضــاف « :جئت إلى مصر بعد أن وافق
النادى على الشروط ولكنى وجدت أن هناك
انتهاكا لحقوقى ،موضحا ً موعدنا فى االتحاد
الــدولــى لــكــرة الــقــدم (فــيــفــا) وعــلــى المصرى
البورسعيدى رفع شكواه ضدى وقتما شاء».

أخبار النجوم
أخبار النجوم
درس خصوصى من
الحاوى لمدبولى
أكد أحمد مدبولى جناح الفريق األول لكرة القدم
بنادى الزمالك فى حديثه مع أيمن حفنى زميله
بالفريق ،أنه يعتبره مثله األعلى مشدداً على أنه
ال يصدق حتى اآلن أنهما يلعبان فى صفوف نفس
الفريق.
ووجه حفنى بعض النصائح لمدبولى ،وطلب منه
أن يتبعها خاصة أنــه صغير السن وم ــازال أمامه
مشوار طويل ،يتمنى أن يستغله فى صنع تاريخ له.
ومـ ــن جــانــبــه أبــــدى مــدبــولــى لــحــفــنــى أمنيته
بالحصول على القميص رقــم  14بعد اعتزاله،
الستكمال سلسلة الموهوبين الذين ارت ــدوا هذا
الرقم مثل الكابتن حسن شحاتة والكابتن جمال
عبدالحميد والكابتن حازم إمام.

حسن

مصر حائرة بين مطاردة أوروجواى وتأكيد التفوق على السعودية
ملف من إعداد – محمد الصايغ
أسدل الستار على التكهنات التى دارت فى الفترة
الماضية حــول بشكل مجموعة مصر فــى مونديال
روســيــا  ،2018فــى المشاركة الثالثة للفراعنة فى
الــعــرس العالمي ،حيث أقيمت مــراســم القرعة فى
قصر الكريملين فى العاصمة الروسية موسكو ،مساء
الجمعة.
وأســفــرت الــقــرعــة عــن تــواجــد المنتخب الوطنى
فــى الــمــجــمــوعــة األولــــى بــجــانــب الـ ُـمــضــيــف روســيــا،
األوروجواي ،والسعودية.
وحسم المنتخب الوطنى تأهله لمونديال روسيا
بالجولة الخامسة من التصفيات اإلفريقية ،باالنتصار
بهدفين مقابل هــدف على الكونغو فــى ملعب «بــرج
العرب» باإلسكندرية ،وألول مرة منذ  28عاما.
وتستضيف روسيا البطولة فى  14يونيو المقبل
وتنتهى فى  15يوليو الصيف المقبل ،حيث يتنافس 32
منتخبا من جميع أنحاء العالم على اللقب األغلى.
ً
ويــرصــد «صـــوت الــمــايــيــن» ،تــحــديــات مــصــر فى
المونديال عقب القرعة ،خالل التقرير التالي:
نحس األوروجواى
منتخب األوروجــواى سيكون المنافس األول لمصر
فى المونديال هــذه النسخة ،ولكن التاريخ يقف فى
صف مصر حيث لم يحقق األوروج ــواى االنتصار فى
اللقاء االفتتاحى له فى المونديال فى أخر 6مشاركات
له.
وخسر منتخب األوروج ــواى فى  3مباريات وتعادل
فى مثلهم ،وفشل فى تحقيق أى انتصار خالل  6نسخ
حتى اآلن.
وتــعــد آخ ــر مــبــاراة افتتاحية حــقــق فيها منتخب
األوروجــواى االنتصار كانت عام  1970فى المكسيك،
أمام منتخب الكيان الصهيوني ،حيث حقق االنتصار
آنذاك (.)1-2
ُيذكر أن منتخب األوروجــواى قد توج بالمونديال
فــى نسختين مــن قبل عــامــى  1930على أرضــه،
و 1950فى البرازيل ،وحصد المركز الرابع فى 3
نسخ أعــوام،1954 :
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.2010 ،1970
تأكيد الجدارة أمام السعودية
ســيــتــابــع الــمــشــجــع الــعــربــى ف ــى هــذه
النسخة من المونديال وألول مرة وجود
 4منتخبات وهــم« :مصر ،السعودية،
المغرب ،وتونس».
وأس ــف ــرت الــقــرعــة عــن مــواجــهــة
عــربــيــة خــالــصــة فـــى الــمــجــمــوعــة
األولــى بين مصر والسعودية ،حيث
ستُ قام المباراة بالجولة الثالثة من
المجموعة.
ً
حـــافـــا
وتـــمـــلـــك مـــصـــر سـ ــجـ ـ ًـا
باالنتصارات أمام المنتخب السعودي،
فخالل  10مواجهات سابقة فى مختلف
البطوالت حققت مصر االنتصار فى 7
مباريات ،وتعادال فى مباراتين ،وانتصرت
السعودية فى لقاء وحيد.
و ُيعد أكبر انتصار لمصر على السعودية
كان فى المواجهة األولــى بين الفريقين عام
 1961بنتيجة ( )0-13بالبطولة العربية.
االنتصار الوحيد للسعودية ،والهزيمة األكبر
لمصر فى تاريخ المواجهات بينهما كان فى اللقاء
الثامن ،حيث حقق األخضر االنتصار بنتيجة (-5
 )1بكأس العالم للقارات عام .1999
عقدة روسيا
المنتخب المصرى لم يواجه روسيا بشكل رسمى
وديا فى  6مناسبات،
من قبل ،ولكن تقابل المنتخبان ً
كان حظ مصر خاللها هو األسوأ.
وواجهت مصر روسيا  5مباريات تحت اسم االتحاد
السوفيتي ،حيث كانت كــل المواجهات فــى ضيافة
مصر.
وحقق الدب الروسى االنتصار على الفراعنة فى 5
مواجهات ،بينما حققت مصر االنتصار فى لقاء وحيد
فقط ،وكــان هذا اللقاء ضد المنتخب الثانى لروسيا
وليس األول وانتصرت مصر بنتيجة (.)1-2
وب ـ ــدون ش ــك ســيــســعــى الــفــراعــنــة إلح ـ ــراج البلد
المضيف بين جماهيره بانتصار فى اللقاء الرسمى
األول الذى يجمع كال المنتخبين.

أُســـدل الــســتــار على منافسات
قــرعــة ك ــأس الــعــالــم  2018والــتــى
كــانــت تحتضنها روس ــي ــا الجمعة
الماضية ،حيث تم حسم المجموعات.
وأسفرت قرعة المونديال عن وقوع
المنتخب الــمــصــري ،فــى المجموعة
األول ــى الــتــى تضم إلــى جــوارهــا روسيا
وأوروجواى والسعودية.
وتــنــطــلــق مــبــاريــات كـــأس الــعــالــم يــوم
منتخبا،
 14يــونــيــو  2018بــمــشــاركــة 32
ً
مقسمة على  8مجموعات بواقع  4فرق لكل
مجموعة.
وجاءت مواعيد المنتخب المصرى كالتالي:
المباراة األول ــى :ستكون يــوم  15يونيو أمام
أوروجــواى على ملعب «سنترال ستاديوم» بمدينة
يكاترينبورج.
المباراة الثانية :ستكون يوم  19يونيو أمام روسيا
على ملعب «كريستوفسكي» بمدينة سان بطرسبرج.
الــمــبــاراة الــثــالــثــة :ســتــكــون ي ــوم  25يــونــيــو أمــام
السعودية على ملعب «فــولــجــوجــراد أريــنــا» بمدينة
فولجوجراد.
وترصد «صــوت الماليين» ،آراء الخبراء فى قرعة
مصر بكأس العالم.
شطة :روسيا تصعب المجموعة
يــرى عبد المنعم شــطــة ،المدير الفنى لالتحاد
األفريقى لكرة الــقــدم ،أن منتخب روسيا يزيد من
صعوبة المجموعة التى وقع فيها الفراعنة.
وبـــــــــــــــــــــرر ش ـ ــط ـ ــة
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وديات ُتجهز
الفراعنة
للمونديال

يعقد الــجــهــاز الــفــنــى للمنتخب الــمــصــرى بقيادة
األرجنتينى هيكتور كــوبــر ،جلسة مــع مجلس إدارة
اتحاد كرة القدم برئاسة هانى أبوريدة ،خالل األسبوع
المقبل ،من أجل التنسيق بشأن المرحلة المقبلة.
ويــرغــب األرجنتينى هيكتور كــوبــر ،فــى خــوض ما
يقرب من  5مباريات وديــة خالل الفترة المقبلة ،من
أجــل تجهيز الالعبين على النحو األفــضــل للقاءات
كأس العالم.
وبدأ الخواجة األرجنتينى ،التفكير فى كيفية خوض
مباريات وديــة مع منتخبات قريبة فى المستوى مع
المنتخبات التى يواجهها الفراعنة فى كأس العالم.
ودخــل أعضاء الوفد المصرى أثناء تواجدهم فى
روسيا لحضور قرعة المونديال ،فى مفاوضات مع
مسئولى اتحادات صربيا وأوكرانيا وبيرو وكولومبيا،
من أجل إقامة مباريات ودية مع الفراعنة خالل الفترة
استعدادا لبطولة كأس العالم التى تنطلق 14
المقبلة
ً
يونيو المقبل.

تصريحاته ،بــأن روســيــا صاحبة األرض والجمهور،
وعليه فإن مواجهتها ستكون صعبة للغاية.
وأوضح المدير الفنى لالتحاد األفريقى ،أن منتخب
أوروجــــواى مــدجــج بالنجوم أمــثــال ســواريــز وكافانى
وغيرهما ،األمــر الــذى يزيد مــن صعوبة المجموعة
أيضا.
ً
شحاتة :مجموعة متوازنة
يـــرى رضـــا شــحــاتــة ،العـــب األهــلــى الــســابــق ،أن
مجموعة مــصــر مــتــوازنــة ج ـ ًـدا خــاصــة أنــهــا جنبتنا
مواجهة منتخبات عمالقة فى العالم.
وأوضـ ــح شــحــاتــة ،أن تجنب مــواجــهــة روســيــا فى
جـــدا ،خــاصــة أن مــواجــهــة البلد
االفــتــتــاح أمــر مهم ً
صاحب األرض والجماهير فى االفتتاح أمــر صعب
للغاية.
وتــابــع« :المنتخب مطالب بتحقيق نتيجة إيجابية
فى مباراة أوروجواى االفتتاحية ،خاصة أن هذا األمر
مهم قبل مواجهة روسيا فى الجولة الثانية ،خاصة أن
نتيجتها ليست مضمونة بالمرة».
نسبيا
العشرى :مجموعة سهلة
ً
شدد طــارق العشرى ،المدير الفنى السابق لفريق
إنبى ،على سهولة المجوعة األولــى التى يتواجد بها
المنتخب المصرى.
وأضاف العشرى ،أن منتخب مصر لن يواجه منتخب
بحجم وقوة البرازيل أو ألمانيا أو إسبانيا أو البرتغالى.
وأشــار المدير الفنى السابق لفريق إنبي ،إلــى أنه
جيدا
لزاما على األرجنتينى هيكتور كوبر ،االستعداد ً
ً
للبطولة مــن خــال المباريات الــوديــة والمعسكرات
الخارجية.

سيناريوهات ترسم خطة
تأهل الفراعنة لدور
الـ16بالمونديال

أســفــرت قــرعــة الــمــونــديــال عــن وق ــوع المنتخب
الــمــصــرى ،فــى المجموعة األولـــى الــتــى تضم إلى
ج ــواره ــا روســيــا وأوروجــــــواى والــســعــوديــةوتــنــطــلــق
مباريات كأس العالم يوم  14يونيو  2018بمشاركة
منتخبا ،مقسمة على  8مجموعات بواقع  4فرق
32
ً
لكل مجموعة.
ويرصد «صوت الماليين» السيناريوهات التى تقود
المنتخب المصرى إلى تخطى الدور األول.
االجتهاد
يجب على المنتخب فــى هــذا السيناريو النظر
لنتائجه واالعــتــمــاد على نقاطه دون النظر لنتائج
المنتخبات األخــــرى ،ل ــذا الب ــد مــن تحقيق نتائج
إيجابية مــع كــل المنتخبات الثالثة المتواجدة فى
المجموعة.
فعلى سبيل المثال الفوز فى مباراتين والتعادل
فى المباراة الثالثة يعنى وصولنا للنقطة  7وضمان
التأهل ،أو الفوز فى مباراتين وخسارة اللقاء الثالث
وال ــوص ــول للنقطة  6هــو أم ــر جــيــد أيــض ـا ً للتأهل
المباشر دون الدخول فى «حسبة برمة».
األرقام
البحث عــن نتيجة إيجابية فــى اللقاء األول أمــام
منتخب أوروجـــواى على األقــل تقديراً خطف نقطة

أخبار النجوم
أخبار النجوم
أخبار النجوم
هدايا روسى من
غالى يشحن معدته
الثعلب لعائلته
فى إمبابة

ل ــم يــتــرك حــســام غــالــى الع ــب الــفــراعــنــة الــســابــق
والمحترف فى صفوف النصر السعودى فرصة وجود فى
القاهرة مؤخراً ،حيث ذهب لتناول الغداء بأحد المطاعم
الشهيرة بمنطقة إمــبــابــة ،وجـــاءت تلك الــخــطــوة من
غالى بسبب افتقاده أنواع المأكوالت التى يقدمها ذلك
المطعم ،لعدم توافر شبيه لها بالسعودية ،وكان غالى قد
حضر للقاهرة فى زيارة خاطفة للمشاركة فى انتخابات
النادى األهلى ،حيث ظهر العب األهلى السابق برفقة
قائمة محمود الخطيب التى اكتسحت نتائج االنتخابات،
وكان الجهاز الفنى لفريق النصر السعودى قد منح اإلذن
لغالى للسفر بشكل استثنائى للقاهرة ،وذلــك بعدما
أطلعهم غالى على رغبته فى المشاركة بانتخابات األهلى
ودعم الخطيب.

الخبراء ً
تعليقا على قرعة كأس
العالم :مصر تستطيع

حرص حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة
على شراء عدد من الهدايا والتذكارات خالل رحلته
األخيرة إلى روسيا.
وأحــضــر الثعلب الصغير أكثر مــن هدية إلبنتيه
هايا وتاليا ،إلى جانب هدايا أخرى لزوجته ووالدته،
وح ــرص ح ــازم على أن تــكــون كــافــة الــهــدايــا مميزة
بالطابع الروسي.
وكان الثعلب قد تواجد مؤخراً فى روسيا بالتزامن
مع حفل سحب قرعة كأس العالم  ،2018حيث كان
واحـ ــداً مــن ضمن الــفــريــق اإلعــامــى ال ــذى أوفــدتــه
قناة أون ســبــورت لمتابعة وتغطيبة فعاليات قرعة
المونديال ،والتى أوقعت الفراعنة فى المجموعة
األولى مع منتخبات روسيا وأوروجواى والسعودية.

التعادل ،ثم تحقيق نفس النتيجة مع روسيا للوصول
للنقطة الثانية ،وتحقيق الفوز على السعودية فى اللقاء
األخير للوصول للنقطة الخامسة وضمان التأهل.
الحظ
يختلف األمر كثيراً فى هذا السيناريو ألنه سيعتمد
على «الحظ» ،والمقصود به أن كل نتائج المنتخبات
المتواجدة مع مصر فى نفس المجموعة سوف تصب
فى مصلحتنا.
أى يعنى أن نتائج المواجهات المباشرة بين الثالثة
منتخبات ســوف تنتهى بالتعادل دون أن يحقق أى
منتخب منهم الفوز على المنتخب اآلخــر ،فحصد
كل منتخب نقطة من مباراة أفضل بكثير من فوزه
وتحقيقه للثالثة نقاط ،بشرط أن يحقق منتخبنا
الــوطــنــى نــتــائــج إيــجــابــيــة فــى مــبــاريــاتــه مــع الثالثة
منتخبات واستغالل تعثرهم.
فتعادل السعودية مع روسيا ومع أوروجواى ،بجانب
تعادل روسيا مع أوروجــواى ،سوف يسفر عن حصد
كل منتخب منهم لنقطتين فقط من مباراتين ،وهو ما
يسهل األمور على منتخبنا والذى البد من فوزه على
السعودية بجانب تعادله مع منتخب من االثنين سواء
روسيا أو أوروجواى للوصول للنقطة الرابعة والتأهل
لدور الـ.16

إعداد :محمد الصايغ -سارة عبدالباقى

اختبارات متفاوتة
تنتظر الفراعنة فى
المونديال الروسى

البساط
األخضر

رأى

محمد الراعى

املبادئ تهزم املال
¿ انتخابات األهــل كشفت المستور حول
استفادة رجــال األعمال من العمل التطوعى
فى األندية ويكفى حملة دعاية محمود طاهر
والــتــى وصــلــت ألكــثــر مــن نصف مليار جنيه
ورغ ــم ذلــك خسر االنــتــخــابــات هــو وقائمته
بالكامل وهذا يؤكد أن رجال األعمال يدخلون
األندية واالتحادات من أجل مكاسب شخصية
وازدهار البيزنس الخاص.
ويؤكد ذلك كالم محمود طاهر فى حواره
مع عمرو أديب أنه يترشح من أجل الوجاهة
االجــتــمــاعــيــة وتــحــقــيــق مــصــالــح شخصية،
أطالب مجلس الشعب بتعديل وإضافة مواد
جــديــدة بــقــانــون الــريــاضــة تــحــدد مصاريف
الدعاية وأال تزيد على مبلغ محدد وال تخرج
الدعاية إلــى الــمــدن والمحافظات والطرق
علما أن
الصحراوية ،ويكفى محمود طاهر ً
دعــايــتــه الباهظة اســتــفــزت أعــضــاء الــنــادى
األهــلــى وتــهــافــتــوا لتأييد الخطيب ومنحه
األص ــوات ووف ــوزه وقائمته باكتساح ،ونفس
الحال فى انتخابات الزمالك عندما استفزت
دعاية أحمد سليمان وقائمته أعضاء النادى
وعندما تكتلت قنوات فضائية وصفحات في
الجرايد والمجالت والفيس بوك وخصصها
سليمان وقائمته النــتــقــاد مرتضى منصور
والــهــجــوم عــلــيــه بــطــريــقــة ك ــاذب ــة مستفزة
واستشعر أعضاء النادى أن هــؤالء ترشحوا
لالنتقام مــن مرتضى وتصفية الحسابات
وتشوية إنــجــازاتــه فــى الــنــادى وق ــام ممدوح
عباس بتمويل الحملة المغرضة وقام أعضاء
الزمالك بانتخاب مرتضى وقائمته باكتساح
ولكن نجح هانى العتال ألنه كان يقوم بدعاية
كاذبة ليحول معركة تزوير عضويته على أنها
معركة شخصية مــع مرتضى مــن أجــل ابنه
أحمد ولكن مرتضى يواصل فى القضية من
أجــل حق الزمالك وحــق المجتمع والتخلص
من أى مزور يهدر حق النادى وحق الدولة..
وليعلم كل مزور أن نهايته السجن وسيكشف
الجميع حقيقته الوهمية.
¿ الجمعية العمومية لألهلى كانت واعية
ولــم تنجرف وراء الدعاية الوهمية وقامت
باختيار الخطيب لينتصر الحق والمبادئ
والتاريخ ولن ينسى الجميع أن أنصار محمود
طاهر أشعلوا الفتنة في األهلى وكــادوا أن
يــهــدمــوا مــبــادئ الــنــادى بــعــد قيامهم بسب
الخطيب وهو ما رفضه أعضاء النادى بإهانة
الرموز.
 ..مــبــروك للخطيب ومــبــروك النتصار
الــمــبــادئ على الــمــال فــى األهــلــى والزمالك
وأعجبنى موقف مرتضى منصور من تهنئة
مجلس الخطيب والــقــيــام بــالــذهــاب للقلعة
الحمراء لتقديم التهنئة لنبذ التعصب من أجل
الحفاظ على شباب مصر وبلدنا الحبيب
¿ مصر وقعت فى مجموعة متوازنة ليست
صعبة وليست سهلة والبد من اإلعداد القوى
الجاد وعدم االستهانة حتى ال نعود بفضيحة
من روسيا
¿ مــفــاوضــات ري ــال مــدريــد للنجم محمد
صالح تؤكد أن لدينا كنز كبير موهبة ونجم
فــي األداء واألخـــاق وأتــوقــع أن يرتفع ثمن
صالح بعد المونديال ويكون له دور فى تأهل
مصر لدور الـ ١٦فى روسيا.

عمر جابر «عطار»
فى أمريكا

طلب عمر جابر العــب منتخب مصر ونــادى بازل
السويسرى من أسرته فى القاهرة شراء بعض أنواع
البهارات ،لكى يوصلها لألمريكى بوب برادلى مدرب
منتخب مصر السابق عندما يلتقيان قريبا ً فى الواليات
المتحدة ،وكــان نــادى لــوس أنجلوس األمريكى الذى
يدربه برادلى قد حصل على خدمات عمر جابر على
سبيل اإلع ــارة لمدة عــام واح ــد ،وبعد إتــمــام صفقة
اإلع ــارة طلب بــرادلــى مــن جابر إحــضــار بعض أنــواع
البهارات ومنتجات العطارة له من القاهرة ،ورغم مرور
عدة سنوات على رحيل برادلى عن تدريب الفراعنة،
إال أن المدرب األمريكى الزال متأثراً بالكثير من أنواع
األطعمة المصرية ،لذلك طلب أنــواع بهارات معينة
لكى تتمكن زوجته من صنع تلك األطباق له.
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املسكوت عنه فى جرمية مسجد الروضة
املخابرات البريطانية حذرت رعاياها من الذهاب إلى شمال سيناء قبل وقوع اجلرمية

سيد سعيد يكتب:
استهداف املصلني فى مسجد الروضة أثبت ،يقينا أن
هذه الفئة الضالة ،التى ارتكبت أكبر جرمية فى تاريخ
اإلرهــاب ،ال عالقة لها من قريب أو بعيد ،مبا راج عنها
أساسا لوصف تلك
من مصطلحات ،جرى صكها وباتت
ً
اجلماعات فى الدوائر اإلعالمية واملجتمعية ،من عينة
«التكفيريني» و«املتشددين دينيا» ،فقضية التعامل مع هذه
الفئة أكبر من النظر إليها من تلك الزاوية الضيقة ،فلو
ً
مرتبطا بالدين ،ملاذا قتلوا املصلني؟ فالتكفير
كان األمر
لديهم مجرد وسيلة لتنفيذ ما يطلب منهم ،هم ينفذون
مخططات استخباراتية ،وجدوا لها مبررات دينية وفقهية
حتــت الفــتــة ،تكفير أنظمة احلــكــم أو مواجهة اجليش
والــشــرطــة ،باعتبارهما حــمــاة احلــكــام وغــيــر ذلــك من
التفسيرات التى راجت وراح الكتاب والباحثون يعزفون
على أوتارها.
وبــالــنــظــر إل ــى ردود الــفــعــل الــغــربــيــة ح ــول اجلــرميــة،
سنجد أنــهــا لــم تكن على قــدر مــا ج ــرى ،رغــم تفاوت
درج ــات التفاعل مــع احلــدث على املستوى اإلعــامــى،
وهنا سأتوقف قليال أمــام ما
تناولته بعض الصحف
ال ــغ ــرب ــي ــة وف ــى

مقدمتها «اجلارديان» البريطانية ،التى خاض بعد كتابها
فى مساحة من املغالطات الهادفة لتضليل الــرأى العام
العاملى ،خاصة املجتمع األوروب ــى أمسك هــؤالء بخيط
رفيع ،وراح ــوا يعزفون على نغمة مريبة ،ألقت الضوء
على أن شهداء اجلرمية اإلرهابية من الصوفيني ،حيث
اعتبرهم البعض أنهم أقلية دينية ،بدون اإلشارة الى أنهم
مسلمون معتدلون ،وأن اجلرمية حدثت داخل املسجد.
فــاإلرهــابــيــون أنفسهم ،واملــقــصــود هنا أمــراؤهــم ،أى
قادتهم املتصلني بأجهزة االستخبارات التى حتركهم
كقطع الشطرجن على الرقعة العربية ،هــؤالء يعلمون
أن أفعالهم ال متت للدين بأى صلة ،وأن املبررات التى
يسوقونها ألفعالهم هى مجرد شماعة لشرعنة القتل
والتخريب ،مبــا يعنى قضية مواجهة اإلره ــاب تتجاوز
احلديث عن املناظرات الفكرية والفقهية ،فاألمر مرتبط
مبصالح دولية ،ومؤامرات استخباراتية إلسقاط البلدان
ومتزيقها والقضاء على هويتها ،وهذا يتطلب استراتيجية
أمنية أكثر منها فكرية ،كما يحاول البعض الطنطنة على
هذا الوتر.
الــقــراءة املتأنية لتفاصيل جــرميــة مسجد الــروضــة
حتديدا ،سنجد أنها حتمل دالالت مهمة،
الرت ــب ــاط ــه ــا
مبـــــــــــــــا

يجرى على الساحتني اإلقليمية والدولية هى ،أوال ،حدثت
فــى أعــقــاب اإلعـــان عــن ســقــوط شبكة جتسس تعمل
حلساب االستخبارات التركية ،بغرض إيصال اإلخــوان
للحكم ،ثانيا ،جاءت متزامنة مع حتذير بريطانيا لرعاياها
من السفر إلى شمال سيناء.
فى ذات السياق علينا النظر إلى ما تبثه اجلارديان من
أكاذيب بقدر من الــرويــة ،فهى التى نشرت عن امتالك
مبارك ثروة تقدر بـ 70مليار دوالر أثناء  25يناير ،2011
حتى ال ينصرف املتظاهرون من ميدان التحرير ،والـ«بى
بى سى» البريطانية ،أذاعــت أثناء جرمية االعتداء على
مسجد الروضة ،وثائق مزورة ،عن موافقة مبارك بإقامة
وطــن بديل للفلسطينيني على أرض سيناء ،متاشيا مع
أكــاذيــب اإلخ ــوان بــأن اجلرمية هدفها تفريغ سيناء من
السكان لتحقيق الهدف.
فى هــذا السياق ،علينا أن نخاطب أنفسنا بقدر من
الروية ،وال جنعل جرمية استهداف املصلني فى مسجد
الــروضــة مجاال للسفسطة ،بــل يجب وضعها فــى إطــار
مــحــاوالت إســقــاط الــدولــة املــصــريــة ،لكن ،رغــم بشاعة
اجلرمية فإنها ،تؤكد أن اإلره ــاب فى سيناء بــدأ يلفظ
أنفاسه األخيرة ،وراح يتصرف بعشوائية ،وفى إطار أنه
يلفظ أنفاسه ،يجب أن نتوقع حــدوث جرائم أخــرى ال
يفرق فيها اإلرهابيون بني مسجد أو كنيسة ،مسلم أو
مسيحى ،جندى أو مدنى ..ليت قومى يفهمون.

الـ«بى بى سى» نشرت تقري ًرا ً
مفبركا عن الوطن البديل للفلسطينيني

األخيرة
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فى مطار القاهرة،
حكايات ال تنتهى ،منها
ما يتم التعتيم عليها ،وال
تخرج عن دائرة املعنيني
باألمر ،ومنها ما تتجاوز
حدود املطار ،وتصبح مادة
دسمة وثرية باملعلومات
املثيرة ،فيها املجامالت
التى تكون فى صورة
توصيات ،هى باألساس
عادية ،وفيها ما يبعث
على القلق الرتباط
النفوذ بأمور تتعلق بأمن
البالد ،فمطار القاهرة،
ليس مجرد ميناء
جوى للسفر «مغادرة أو
استقبال» ،لكنه بوابة
ميكن أن يتسلل منها
مخربون وأفراد مافيا،
يدخلون ويغادرون حتت
الفتة السياحة ،لذا فإن
انتقاء القيادات األمنية
للعمل داخل املطار ،يتم
جدا
وفق معايير خاصة ً
جدا ،معايير تخضع
ً
للكفاءة وحسن التعامل
والكياسة ،خاصة إذا
مهما إلى
علمنا أن ً
دورا ً
جانب الدور األمنى،
دائما يكون حاضرا ،وهو
دور العالقات العامة ،أى
تسهيل اإلجراءات لبعض
الشخصيات ،كنوع من
التواصل بني األجهزة
األمنية واملواطنني.

مدير مباحث املطار يقدم رجاله
«كباش فداء» لإلفالت من املساءلة

أعطى تعليمات ملرؤوسيه بتسهيل تهريب سيدة مدرجة على قوائم الترقب والوصول مجاملة لرئيسه السابق
الغريب أن هناك توصيات يتم االستجابة لها حتى
ولو كانت محاطة بالشبهات ،وهو ما يثير عالمات
االستفهام حول طالبيها ومنفذيها ،وتوصيات أخرى
ال يــتــم االلــتــفــات إلــيــهــا ،ول ــو كــانــت مــن شخصيات
مرموقة ومهمة وال حتيط بها الشبهات ،تتم فى إطار
املجامالت ،فما من مسافر أو عائد إلى البالد ،إال
وتساءل عن معارف فى املطار للحصول على توصية،
ودائما يكون طلب التوصية من القائمني على أمن
املــطــار ،خاصة إدارة املــبــاحــث ،ورمبــا يكون طالب
التوصية شخص عادى أو ذو حيثية ،رمبا أكون أنا أو
تكون أنت أو أى إنسان يريد احلصول على اخلدمة
من خالل التوصية ،حتى ال يكون من املشجعني على
الرشاوى أو املتورطني فيها إلنها أى إجراء.
وألن املباحث هى دائما تكون املقصد فى اخلدمات
البسيطة ،الــعــاديــة ،لغالبيتنا ،توقفت كثي ًرا أمــام
األحاديث املتداولة واملتواترة عن مدير مباحث املطار،
فهى ال تخلو من شماتة تعبر عن حجم كراهيته،عند
سماع سيرته املشحونة مبا يتجاوز االنتقادات ،ليس
من مرؤوسيه فى املباحث العامة وحدهم ،بل تتجاوز
حدود أعدادهم الهائلة وتذهب إلى اإلدارات األمنية
املتنوعة ،الذين ينظرون إليه نظرة ،مؤداها ،أنه يبيع
رجاله ،فهو اعتاد طوال فترة خدمته مبطار القاهرة
الــدولــى ،ممارسة الغطرسة ضد الفئات الصغيرة
من الوظائف ،والتخلى عن مرؤوسيه ،حال تعرضهم
ألزم ــات ،غالبا ،تكون تلك األزم ــات من صنعه هو،
أى أن مرؤوسيه يدفعون ثمن انصياعهم لتعليماته
وأوامره ،فهو دأب على تكليفهم مبهام ملجاملة معارفه
وغالبا هى مجامالت مريبة.
أغ ــرب القصص احلــاضــرة دوم ــا فــى ص ــدارة ما
يــروى عن مدير مباحث املطار ،هى اخلاصة بتلقيه
توصية من أحد رؤسائه السابقني ،التوصية تخص
إنهاء إجــراءات دخول سيدة مطلوبة ألجهزة الدولة،
ومدرجة على قوائم الترقب والوصول.
كــلــف مــديــر املــبــاحــث عـ ــد ًدا مــن أمــنــاء الشرطة
وضباط املباحث ،الذين أعطاهم تعليمات باستقبال
إحــدى الــســيــدات ،كانت قــادمــة مــن عاصمة إحــدى
الدول اإلقليمية إلى القاهرة ،أوصى الضابط الكبير
مرؤوسيه املكلفني باملهمة ،مبتابعة
ســـــــيـــــــر

اللواء
مجدى عبدالغفار

اإلجــراءات وإنهائها ،ومترير حقائبها ،منحهم االسم
ورقــم الرحلة ،بالطبع قاموا بالتنفيذ ،باعتبار أن
األمر ال يتجاوز حدود اخلدمات العادية ،التى يقدمها
النافذون فى املطار للشخصيات الكبيرة واملشاهير
وذويهم ،فى إطار العالقات العامة ،املعمول بها ،والتى
صارت أمورا عادية ال تتجاوز فى حدودها القصوى،
التسهيل على املسافرين أو الــقــادمــن ،خاصة أن
ذويهم ال يصاحبونهم فى الــداخــل أثناء التوديع أو
االستقبال.
بالفعل جرى استقبال السيدة بصورة غير عادية
ألنها طــرف «الباشا الكبير» ،وأثــنــاء القيام بإنهاء
إجــــراءات خروجها مــن املــطــار ،كما جــرت الــعــادة،
لم يكن الــرجــال املكلفون من الباشا ،يعلمون شيئا
عما ي ــدور فــى ســريــة بعيدً ا عنهم ،فهناك ضباط
ينتمون جلــهــاز أمــنــى آخ ــر «األمـ ــن الــوطــنــى» ،كــان
لديهم من املعلومات الكافية عن السيدة الغامضة،
وهــو ما ال يعرفه الضباط واألمــنــاء ،الذين يقومون
بــإنــهــاء إجــــراءات خــروجــهــا ،حيث فــوجــئ مــرؤوســو
الباشا بضباط األمــن الوطنى يصطحبون السيدة
إلــى مكتبهم ،ويخبرونها ،بأنها مدرجة على قوائم
الترقب ،وأنــهــا تعلم بهذا الــقــرار ،لــم تستطع
املـــرأة الغامضة الــرد

عليهم ،فهى تعلم ،ومن أراد تسهيل دخولها البالد،
ً
أيضا ،يعلم أنها مدرجة على قوائم ترقب الوصول.
محاوالت تهريب السيدة الغامضة بهذه الصورة
املريبة ،لم متر مرور الكرام ،أى أن الوقائع ،لم تنته
ً
تنفيذا للقانون،
عند حــدود القبض على السيدة
فقد جــرت حتقيقات أمنية موسعة ،حــول الواقعة
ومالبساتها ،وانتهت إلــى مــجــازاة أحــد الضباط،
الغريب فى قصة الضابط أن مدير املباحث طلب
منه عدم النزول خدمة فى هذا اليوم ،رغم إخطاره
باملوضوع ،هنا علينا التوقف كثي ًرا وإطالق اخليال
الســتــدعــاء كــل عــامــات االســتــفــهــام ،ملـــاذا منع
الضابط من الــنــزول «خــدمــة» هل خشية قيامه
بتفتيش حقائب السيدة ،شأنها شأن أى راكب
ق ــادم إل ــى الــقــاهــرة ،هــل ألن ــه ســيــرفــض إنــهــاء
إجــراءات خروجها ،أم ألن الضابط يعلم خفايا
التوصيات املشبوهة ،وأرادوا إبــعــاده لضمان
مترير خــروج السيدة بــدون تعقيدات ،أسئلة
كثيرة تطل برأسها فى هذا األمر على أى حال،
املعلومات املرتبطة بتلك القصة تشير إلى أن
الضابط متت مجازاته بخصم يومني جزاء ،كما
انتهت التحقيقات بإنهاء خدمة عدد من أمناء
الشرطة» إحالتهم لالحتياط» ،وجرميتهم أنهم
نفذوا تعليمات مدير مباحث املطار ،بتسهيل
اإلجراءات لسيدة ال يعرفونها وال يعرفون عنها
شيئا ،فقط يعرفون أنهم ينفذون توصية فى
إطار العالقات العامة.
نخلص مــن ه ــذه ال ــرواي ــة أن مــديــر املباحث
هــو الـــذى ورط مــرؤوســيــه ،مــنــع الضابط
مــن اخلــدمــة ،خشية انــكــشــاف األمــر
على يديه ،وأعطى تعليمات لألمناء
بتسهيل إج ــراءات خــروج السيدة،
ثم تنصل من كل هذه األمور ،تخلى
عن رجاله ،فى حلظات املساءلة،
ألــقــى بهم فــى الــصــدارة لتحمل
نتائج ما أراد هو أن يصنعه ،فى
هذا السياق ،ال يفوتنا طرح هذا
الــتــســاؤل ،الــذى نــرى أنــه جدير
بالطرح ،هل كــان مدير املباحث
يعلم بــوجــود شبهة فــى املوضوع
برمته ،وأراد أن يقدم رجاله كبش
فداء لواقعة ال ناقة لهم فيها وال
جمل ،مجرد تساؤل.

التحقيقات
تطيح باثنني
من أمناء
الشرطة
ومجازاة
ضابط مت
منعه من
القيام باملهمة

األمن الوطنى
أحبط
املحاولة فأنكر
مدير املباحث
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باملوضوع

