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رئيس مجلس اإلدارة
سيد سعيد
رئيس التحرير

محمد طرابيه

المسكوت عنه فى ملف المساعدات الخليجية لمصر

إعادة محاكمة المتهمين األمريكيين فى قضية التمويل األجنبى

أسرار  الحياة الخاصة  لـ»5« ماليين الجئ  فى مصر

إجمالى المساعدات وصل إلى 29 مليار دوالر منها 2 مليار دوالر 
بعد ثورة 25 يناير و9 مليارات دوالر فى فترة محمد مرسى

كيف يتنقل أيمن نور بين 3 دول 
بجواز سفر منته من مارس 2016؟

فضائح المتحدث
الرسمى باسم حملة 

»عنان« فى الخارج

مفاجآت مثيرة فى تقارير 
رسمية على مكتب الرئيس

10 مليارات دوالر لتمويل 500 منظمة إخوانية فى أوروبا
3  مليارات يورو لدعم 250 منظمة فى فرنسا وحدها

»الجندى« يطلب تقريًرا 
مالًيا عن »عزبة« هشام الشريف 

فى »التنمية المحلية«

محافظ اإلسكندرية »يلعن« 
التقشف ويشترى سيارة 
بـ1.5 مليون جنيه  لتنقالته

وزيرة الهجرة: العدد الرسمى 
المسجل فى وزارة الخارجية عن 
المصريين بالخارج  غير صحيح

الوزير السابق زرع »24« مستشاًرا
 فى كل قطاعات الوزارة

لغز إعفاء مدينة اإلنتاج من
 سداد 120 مليون جنيه للضرائب

إهدار أموال المصريين فى 
شركة المهندس للتأمين

عمليات تلميع كبار 
المسئولين  تكلف الدولة
 12 مليون جنيه يومًيا

منصب كبير فى
انتظار عماد أديب

جهات سيادية تراجع 
قائمة التغييرات 

الجديدة فى ماسبيرو 

غادة عبدالرازق 
تكشف سر »الكيميا« 

التى تربطها
بخالد يوسف

»رياالت« السعودية
 تنذر بفتنة 

داخل مجلس األهلى

3 أزمات تطارد »كوبر«
 قبل كأس العالم

حكاية »بزنس« الشناوى فى بورسعيد

شبح الدكة يطارد
 4 العبين فى الزمالك
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حصلت »صـــوت الــمــايــيــن« على صـــورة لــســيــارة حديثة 
الطراز، وفخمة الموديل واإلمكانيات، قالت مصادرنا إنها 
تخص الدكتور محمد سلطان محافظ اإلسكندرية، وهو 
ما يكشف أن كــام الحكومة، عن خطة التقشف ومواجهة 
األزمــات المالية فى الموازنة العامة، مجرد كام فى الهواء 

وخداع للكثير من المصريين.
وأضــافــت الــمــصــادر، أن سلطان أصــر على شـــراء هذه 
السيارة الفخمة التى كلفت خزينة محافظة اإلسكندرية 

مايقرب من مليونى ونصف المليون جنيه.

وأشــارت إلــى أن هناك حالة من االستياء العامة، بسبب 
تصرف المحافظ، السيما فى الوقت الذى ال يزال المواطن 
الــســكــنــدرى يــعــانــى مــن الــفــقــر، ونــقــص الـــمـــوارد، والفشل 

المستمر فى مواجهة »النوات«.
كــانــت الــحــكــومــة الــمــصــريــة بــرئــاســة الــمــهــنــدس شريف 
إسماعيل قد أعلنت خطة التقشف، من خال  خطة مشروع 
الموازنة العامة للسنة المالية 2016 - 2017 خال اجتماع 
مجلس الوزراء األخير، والتى  تتضمن تخفيض عدد العالمين 
بالجهاز اإلدارى للدولة، ورفع أسعار السلع، وتوفير منافذ 

بيع المنتجات بالسعر المدعم، إضافة إلى  سيارات القوات 
المسلحة.. كما تستهدف تحقيق معدل نمو يتجاوز 5% العام 
المالى المقبل مقارنة بـــ4.4 % العام الحالى، وناتج محلى 
إجمالى يصل إلــى 3.3 تريليون جنيه، بما يتطلب تحقيق 
استثمارات بـ530 مليار جنيه خال 2016/ 2017، بما يعنى 

تحقيق معدل استثمار 16.5% العام المالى الجديد.
على جانب آخر يعتزم أحد أعضاء مجلس النواب تقديم 
بــاغ إلــى النيابة العامة، للتحقيق  مع المحافظ، فى مثل 

الظروف الصعبة التى يعيشها المصريون.

سلطان يتجمل ويرفض الترشيد.. واستجوابه قريبا تحت القبة 

محافظ اإلسكندرية 
»يلعن« التقشف 

ويشترى سيارة 
فخمة لتنقالته 

لغز إعفاء مدينة اإلنتاج من سداد 120 مليون جنيه للضرائب

غادة عبدالرازق تكشف سر »الكيميا« 
التى تربطها بخالد يوسف

تقوم الفنانة غادة عبد الرازق حاليا 
بتصوير دورهـــا فــى فيلم »كــارمــا« مع 
الــمــخــرج خــالــد يــوســف، والـــذى تقوم 
ــدور مــديــرة مكتب النجم عمرو  فيه ب
سعد وتربطها قصة حب به وتتصاعد 
ــى الــصــدامــات  ــ األحــــــداث لــتــصــل إل
ــصــراعــات غــيــر المتوقعة بسبب  وال
الغيرة والمال وأشياء أخــرى.. والعمل 
مع مجموعة ممتعة من النجوم وزينة 
ووفــاء عامر وماجد المصرى وحسن 
ــد الــصــاوى ودالل عبد  الــــرداد وخــال
ــودة تــعــاونــهــا مع  ــول عــ الــعــزيــز.. وحــ
المخرج خالد يوسف قالت غادة: خالد 
يوسف مخرج واسم كبير وقدمت معه 
أكثر مــن تجربة ناجحة وكــانــت سببا 
فى نقلة فنية فى مشوارى الفنى.. وأنا 
أعمل معه وكلى ثقة أن العمل سيحقق 
نجاحا كبيرا كما أن الجمهور ينتظر 
ــا لــن أتـــردد  أعــمــال خــالــد يــوســف وأنـ

فى أى دور يعرضه على خالد يوسف 
حتى لــو كــان مشهدا واحـــدا فهو أول 
من وقــف بجوارى فى بداية مشوارى 
الفنى، كما أنــه توجد كيمياء خاصة 
معه أثناء العمل ويعرف قدراتى الفنية 
جيدا وهو صاحب فضل على وأتفاءل 
بالعمل معه.. كما أن عودته للسينما 
ــن الــغــيــاب ستكون  ــوات م بــعــد 7 ســن
مفاجأة.. من ناحية أخرى قالت غادة:  
لست نجمة إغــراء.. واألدوار هى التى 
فــرضــت عــلــى ارتــــداء مــابــس يــراهــا 
ــا أهــتــم بــالــدور  الــبــعــض ســاخــنــة… وأنـ
والشخصية وليس المابس كما أن 
هذه األعمال جزء من مشوارى الفنى 
وأنــا أتقبل ذلك تماًما، وكونى حاولت 
الــتــعــديــل فــى بــعــض األشـــيـــاء بعدما 
نضجت فنًيا بحكم عمرى وخبرتى، ال 
يعنى على اإلطاق أن أتبرأ من أعمالى 

الفنية السابقة.

توقفت أمــام التصريحات التى أدلــى 
بها أســامــة هيكل رئيس مدينة اإلنتاج 
ــه فوجئ  اإلعــامــى  والــتــى قــال فيها إن
بخطاب  من مصلحة الضرائب والــذى 
أفاد بأن الضرائب المستحقة للمصلحة 
لــدى المدينة وصــلــت إلــى 120 مليون 
جــنــيــه، مــوضــًحــا أنـــه نــجــح فــى إلغائها 
لكون مدينة اإلنتاج منطقة حــرة.. هذا 
ــوقــف أمـــام عــدة  الــتــصــريــح يجعلنى أت
تــســاؤالت منها: هل مصلحة الضرائب 

مغيبة حتى ترسل هذا الخطاب للمدينة 
ــرة«؟  ــهــا »مــنــطــقــة حـ اذا كــانــت تــعــلــم أن
وهـــل هـــذه أول مـــرة تــرســل المصلحة 
مثل هــذا الخطاب للمدينة؟ وإذا كانت 
المدينة شركة مساهمة مصرية وتحقق 
أرباحاً كما يؤكد هيكل دائما فلماذا ال 
يتم معاملتها كشركة مساهمة مصرية 
ويتم استبعادها من كونها منطقة حرة 
حتى تحصل الــدولــة على مستحقاتها  

القانونية من هذه األرباح؟

لغز زيادة وزن شيرين عبدالوهاب أول صورة لـ»هايدى راسخ« بعد خلع الحجاب!!
تطمئن على شقيقتها الصغرى باإلسكندرية باستمرار

تــنــفــرد »صـــوت الــمــايــيــن« بنشر أول صــور 
لـ»هايدى راسخ« زوجة عاء مبارك نجل الرئيس 
ــارك بــعــد عـــدد من  األســبــق محمد حسنى مــب

الحكايات والروايات المثيرة عنهما.
أقاويل كثيرة كانت وقد أكدت أنهما انفصا، 

وآخرون أكدوا أنهما فى طريقهما لانفصال.
آخــرون أكــدوا أنهما ظا لشهور بعيدين عن 
بعضهما حتى فــى فــتــرة إدراج ابنهما »عمر« 
ضمن فريق الناشئين بالنادى األهلى، وانضمامه 

للناشئين.
أول صورة تنشر لـ»هايدى راسخ« منذ سنوات 
حتى تقضى على أى شائعات روجــهــا البعض 
بأن »هايدى راســخ« قد ارتــدت الحجاب.. وأن 
هناك خافات بينها وبين عــاء مبارك بسبب 
ــهــا للحجاب.. »هـــايـــدى« تــحــرص على  ــدائ ارت
ــارة شقيقتها الــصــغــرى بصفة مستمرة فى  زيـ

اإلسكندرية لاطمئنان عليها.

انــتــشــر عــبــر مــواقــع 
الــتــواصــل االجتماعى 
مــقــطــع فــيــديــو جمع 
الــفــنــانــتــيــن شــيــريــن 
ــوال  ــ عـــبـــدالـــوهـــاب ون
الكويتية أثناء أدائهما 
تــــمــــاريــــن األغـــنـــيـــة 
الــمــشــتــركــة الــتــى من 
المنتظر أن تقدماها 
ــاح مــهــرجــان  ــت فـــى افــت
فبراير.. وقد صدمت 
ــة  ــمــصــري الــنــجــمــة ال
المتابعين حيث بدت 
ــة  بــــزيــــادة وزن الفــت
خــصــوصــاً فــى منطقة 

بطنها و»وركيها«.

سلطان

إسماعيل

هيكل

شرينهايدى

وزيرة الثقافة تقدم تقريرًا شاماًل لمجلس 
الوزراء حول حصاد  معرض الكتاب

قدمت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة  تقريراً مفضاً 
إلى المهندس شريف إسماعيل  رئيس الــوزراء  حول فعاليات معرض 
القاهرة الدولى للكتاب المنعقد حالياً فى دورته الـ49 والذى تستمر 
فعالياته حتى  يوم السبت القادم. التقرير كشف أن المعرض شاركت 
فيه 27 دولة عربية وأفريقية وأجنبية و867 ناشًرا من خال 1200 
جناح على مساحة 50 ألف متر مربع، وبمتوسط 144 دار نشر تشارك 
ألول مرة فى المعرض، وعن ضيف الشرف اوضحت الوزيرة أنه تم 
اختيار دولــة الجزائر لما يربط البلدين الشقيقين من تاريخ طويل 
ونضال مشترك، حيث تشارك الجزائر رسمياً بأنشطة المعرض من 

خال الكتاب واألدباء وحوالى 70 ناشرا.
وأشــارت ايناس عبدالدايم  إلى أنه وللمرة األولــى هذا العام يضم 
المعرض قسم خــاص بالطفل يضم أنشطة لــأطــفــال، فــضــاً عن 
تخصيص قاعة كاملة للشعر إلقامة ندوات وأمسيات شعرية، ومشاركة 
عدد من الجهات فى المعرض تضم وزارة التربية والتعليم والتعليم 
الفنى، والتعليم العالى، واتحاد الكتاب العرب، واتحاد كتاب اإلمارات، 
كما يشارك األزهر الشريف بجناح خاص يتم من خاله تنظيم العديد 
من الندوات واألنشطة الثقافية عبر نخبة من علماء ورجــال الدين، 
ــر فــى القضايا اإلســامــيــة الــدولــيــة، ودوره فى  لعرض جهود األزهـ

تصحيح المفاهيم المغلوطة.

عمليات تلميع كبار المسئولين  تكلف 
الدولة 12 مليون جنيه يوميا

توقفت طوياً أمام ما قاله أحمد محمد سليمان كبير محاسبين 
باإلدارة العامة للتكاليف المركزية بالهيئة الوطنية لإلعام خال 
إجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حيث أكد سيلمان 
أن  »الهيئة لها مقابل خدمة متراكم قدره 36 مليار و800 مليون 
جنيه لدى العديد من الهيئات الحكومية منذ عام 1980 وحتى عام 
2015\2016«. وأضاف سليمان أن الهيئة تقوم بتغطية األعمال 
ــارات الرئيس وجلسات مجلس النواب ونشاط  الحكومية مثل زي
مجلس الوزراء والوزارات، وأن جملة التكاليف الفعلية السنوية تبلغ 
4.6 مليارات ويتم تحصيل 1.1 مليار جنيه فقط، قائا »إيدينا 
مشلولة ومفيش فلوس ومفيش محتوى ومفيش إعانات«، وتعقيباً 
على تصريحات الممثل الرسمى للهيئة الوطنية لإلعام  أمام 
مجلس النواب نسأل: عن أى ترشيد انفاق حكومى ورسمى يتحدث 
الرئيس عبدالفتاح السيسى وكبار المسئولين فى الحكومة؟ وهل 
يعقل أن تصل تكلفة تغطية أنشطة الرئيس والوزراء والبرلمان الى 
12 مليوناً و260 ألًفا و274  جنيًها؟ ومن المسئول عن عدم سداد 
مستحقات الهيئة لدى الجهات الحكومية فى الوقت الــذى بلغت 
فيه مديونيات ماسبيرو لبنك االستثمار القومى 30 مليار جنيه؟ 
وهل توجد خطة لتقليل هذه المبالغ الطائلة التى تهدر على »تلميع« 
كبار القيادات فى الدولة وتوجيهها لصالح خدمات وأنشطة وفرص 
عمل يستفيد منها مــحــدودى الدخل الذين تحولت حياتهم الى 

جحيم ال يطاق؟!!!

إيناس

تحديد موعد منتظم لعقد 
اجتماعات مجلس المحافظين

الجندى يطلب تقريرًا ماليًا عن »عزبة« هشام الشريف فى التنمية المحلية
الوزير السابق زرع »24« مستشارًا فى كل قطاعات الوزارة ميزانيتهم 500 ألف جنيه شهريًا   

ــوزراء فــى اجتماعه  ــ وافــق مجلس ال
ــذى عــقــده يـــوم الخميس  رقـــم 107 الـ
الــمــاضــى بــرئــاســة الــمــهــنــدس شريف 
إسماعيل على تحديد موعد منتظم 
لعقد اجتماعات مجلس المحافظين، 
وذلك لعرض الموقف الخاص بخطط 
التنمية داخــل كــل محافظة ومعدالت 
التنفيذ المتعلقة بكل مــشــروع، هذا 
فضاً عن المتابعة المستمرة من جانب 
الــــوزراء المعنين بتلك المشروعات 
للعمل على تذليل أية عقبات قد تواجه 

عمليات التنفيذ بشكل سريع.

 نسرين إمام

كشفت مصادر مطلعة داخــل ديــوان عام وزارة التنمية 
المحلية، أن اللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية 
الحالى، طلب من مديرة اإلدارة المالية بالوزارة، ملفات 
المستشارين الذين قام الوزير السابق هشام الشريف، 

بتعيينهم بعقود فى قطاعات الوزارة.
وأضافت المصادر أن الوزير اكتشف، تجاوزات كثيرة 
فــى بعض القطاعات، وتنوعت الــتــجــاوزات بين إداريــة 
ومالية، موضحة أن الجندى طلب من مدير مكتبه ورئيس 
ــوان الــعــام تــقــريــًرا حــول عــدد المستشارين الذين  ــدي ال
استعان بهم الوزير السابق، بناء على شكوى، تقدم بها 
أحد القيادات من داخل الــوزارة، بأن الوزير السابق حّول 
الوزارة إلى عزبة خاصة، واستعان  بحزمة مستشارين من 

الشباب وأصحاب المعاشات من خارج الوزارة، فى بعض 
ــوزارة ليست فى  القطاعات على سبيل المجاملة، ألن ال
حاجة إليهم، مما كلف موازنة الــوزارة ما ال يقل عن 500 

ألف جنيه شهريا، فى صورة رواتب ومكافآت لهم.
وأضافت المصادر أن  الفترة التى تولى فيها 
الشريف مقاليد الوزارة شهدت حالة من اإلحباط 
واالنزعاج  من جانب  موظفى التنمية المحلية، 
نتيجة استعانة وزير التنمية المحلية بعدد كبير 
ــوزارة، متجاها  ــ مــن المستشارين مــن خــارج ال

أبنائها  من الكفاءات الذين أفنوا أعمارهم 
فى العمل المحلى وأعلم بالمحليات 

ومشاكلها من غيرهم، فضا عن 
تعمد الوزير السابق  تهميشهم 
وعدم االستعانة بهم فى تطوير 

اإلدارة المحلية وإحداث طفرة بالمحليات.
وأشــارت المصادر أن موظفى وقيادات الــوزارة الذين 
تجاهلهم الوزير قدموا العددى من الشكاوى، للجهات 
ــم أخــذهــا  ــي ت ــت ــوزراء، وال ــ ــ الــرقــابــيــة ومــجــلــس ال
فــى الحسبان مــن جــانــب، الجهات الرقابية، 
ــوزارة لــم يكتفوا بــذلــك،  ــ كــمــا أن مــوظــفــى الـ
ــر مــن خــال  ــوزي ــوا يــتــنــدرون عــلــى ال بــل راحــ
صفحاتهم  على مواقع التواصل االجتماعى، 
»الفيسبوك« معبرين  عن استيائهم من 
تصرفات الوزير، وتعمده االتسعانة 
بمستشارين من الخارج وتسكينهم 
فى مناصب كبيرة رافضا تصعيد  
ــوان الــــــوزارة  ــ ــدي ــ الـــمـــوجـــود ب

واألجهزة التابعة لها.
الجندى

عزاء واجب

سيد سعيد
رئيس مجلس اإلدارة
محمد طرابيه

رئيس التحرير
أحمد سعيد

نائب رئيس التحرير
وأسرة التحرير

يتقدمون بخالص التعازى 
القلبيةإلىالكاتب الصحفى 
محمد عبداللطيف 

 في وفاة  المغفور لها
بإذن اهلل تعالى  

السيدة الفاضلة  والدة سيادته   
تغمدها اهلل بواسع رحمته 

وأسكنها  فسيح جناته
 وألهم األسرة الكريمة الصبر والسلوان
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»عيون« للصحافة والطباعة والنشر 
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هذه بعض التساؤالت الشائكة التى تدور فى أذهان 
الغالبية العظمى من المصريين بسبب عــدم وجود 
تصريحات أو بيانات رسمية دقيقة حول قيمة هذه 
المنح والمساعدات، وهو ما أدى إلى تضارب الرؤى 
ووجهات النظر بشأن هذه المنح، فالبعض يؤكد أنها 
ساهمت فى زيادة االحتياطى من النقد األجنبى لدى 
البنك المركزى عــاوة على استخدام أجـــزاء منها 
فى ســداد أقساط وقــروض حصلت عليها مصر من 
دول ومنظمات أجنبية خال السنوات التى تلت ثورة 
25 يناير، بينما يرى آخــرون أنه تم استخدامها فى 
سداد عجز الموازنة العامة للدولة والوفاء بالزيادات 
التى طرأت على مرتبات أكثر من 6.5 مليون موظف 
بالجهاز اإلدارى للدولة والتى وصلت ألكثر من 150 
مليار جنيه سنويا.. ويبقى الــســؤال المهم حائراً 

ينتظر اإلجابة وهو: أين الحقيقة فيما يتعلق بهذه 
المنح والمساعدات؟.

وقبل أن نكشف المزيد من الحقائق واألرقام 
حول هذا الملف الخطير للغاية، نود التأكيد 
على أننا حينما نفتح هــذا الملف فإننا ال 
نستهدف التشكيك فى أى شخص أو جهة 
رسمية فــى مــصــر، ألن هدفنا الحقيقى 
هو كشف الحقائق أمــام الــرأى العام بكل 
شــفــافــيــة، حــتــى ال يستمر هـــذه الــجــدل 
المتعلق بهذه القضية الشائكة.. ونتمنى 
أن تشهد الفترة القادمة إصــدار بيانات 
رسمية حــول هــذه المنح والمساعدات 

لمصارحة الناس بالحقائق. 
ــة  ــذا الـــســـيـــاق  كــشــفــت دراســ ــى هــ فـ
مهمة للغاية صـــدرت مــؤخــراً بعنوان » 
لمساعدات الخليجية لمصر.. تضارب 
فى األرقــام ومصالح غير معلنة« والتى 
أعدها ماهر أحمد شرف الدين الباحث 

فى شئون التخطيط والتنمية.
الدراسة كشفت أن االقتصاد المصرى 
استطاع الخروج من األزمة المالية العالمية 
عام 2008 بساسة حيث ساعدته سياسة 

ــدم الــســقــوط فى  الـــبـــاب الــمــفــتــوح عــلــى عـ
أزمـــة التمويل الــتــى طــالــت معظم قطاعات 

االقتصاد األمريكى، ونظرا الستحواذ الدوالر 
األمريكى على معظم العاقات الدولية بين فقد 

طالت األزمـــة جميع اقتصاديات العالم، ووصــل 
معدل نموالناتج المحلى فى مصر إلى 4.7% عام 

2009/2008، واســتــطــاع أن يقفز إلــى 5.1% عام 
2011/2010، وبــدأت معدالت النمواالقتصادى فى 
التراجع بعد أحداث ثورة 25 يناير حيث وصل معدل 
النموفى عــام 2011 إلــى 1.9% بعد أن سجل قبل 
الثورة 7% أثناء األزمة المالية العالمية، نتيجة لتراجع 
بسوق السياحة المصرية التى تعد المصدر األكبر 
للنقد األجنبى داخــل مصر وغيرها من القطاعات 
التى تضررت نتيجة االضطرابات األمنية والسياسية 
فــى الــداخــل المصرى. كما زادت مــعــدالت البطالة 
والتضخم بشكل كبير نتيجة توقف حركة اإلنتاج 
وإغاق كثير من الشركات والمصانع ما أودى بركائز 

االقتصاد المصرى واقترابه من السقوط.
 وتحت عنوان »خريطة الدعم الخليجى لمصر« 
كشفت الدراسة أن مصر استطاعت الحصول على 
وعــود مــن 3 دول عربية لتمويل مصر للخروج من 
األزمــة التى يمر بها االقتصاد، حيث وصل إجمالى 
المساعدات إلى 29 مليار دوالر، منها 2 مليار دوالر 
فى فترة حكم المجلس العسكرى، و9 مليارات دوالر 
فى فترة الرئيس األسبق محمد مرسى، و18 مليار 
دوالر منذ 30 يونيو حتى اآلن، وتعتبر السعودية 
واإلمـــارات والكويت أكبر ثاثة داعمين لاقتصاد 

المصرى فى فترة بعد الثورة.
حيث قدمت السعودية الكثير من الدعم المادى 
والمعنوى لمصر، وال توجد أرقــام دقيقة حول حجم 
الــمــســاعــدات الــمــقــدمــة مــن الــســعــوديــة للسلطات 
المصرية فى فترة ما بعد ثورة 30 يونيو؛ بسبب عدم 
إعــان أى من الدولتين عن هذه األرقــام، وأعلن عن 
بعض تلك المساعدات وهى؛ 2 مليار دوالر على هيئة 
قــرض للبنك المركزى بــدون فائدة، و2 مليار دوالر 
منتجات نفطية، و2 مليار وديعة أيضا لــدى البنك 
المركزى، كما أوضح رئيس الهيئة العامة للبترول أنه 
بجانب المساعدات المادية كانت هناك مساعدات 
بترولية لمصر؛ حيث وقعت أرامكو اتفاقاً خال زيارة 
للعاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز إلى 
القاهرة فى إبريل 2016، تورد بموجبه الشركة 700 
ألف طن من المشتقات البترولية لمصر شهرياً، من 
خــال قــرض سعودى قيمته 23.5 مليار دوالر على 

مدار 5 سنوات.
ــارات فكانت أولــى الــدول الخليجية التى  أمــا اإلمـ
أعلنت تقديم دعم لمصر، منها منحة ال ترد بقيمة 
مليار دوالر، و2 مليار دوالر أخرى كوديعة لدى البنك 
المركزى المصرى، وتعد المساعدات اإلماراتية هى 
األكثر جدوى بعد المساعدات النفطية حيث تم توجيه 
القدر األكبر من تلك المساعدات إلى البنية التحتية 
وإعادة تطويرها؛ وجرى رصد مبلغ 4.9 مليار دوالر 
لبناء 50 ألف وحدة سكنية، و25 صومعة قمح، و151 
ــادة إعــمــار وإنــشــاء 100  شبكة صــرف صــحــى، وإعــ
مزلقان، وتوريد 1600 أتوبيس نقل عام، وإنشاء 78 

وحدة طب أسرة.
وفـــى هـــذا الــســيــاق أعــلــنــت حــكــومــة الــكــويــت عن 
تقديمها معونة عاجلة لمصر بقيمة 4 مليارات دوالر 
بعد ثــورة 30 يوليو؛ توزعت على شكل مليار دوالر 
منحة، و2 مليار وديعة فى البنك المركزى، باإلضافة 

إلى مليار دوالر فى صورة نفط ومشتقات نفطية.
وكــان لتلك المساعدات أثــرهــا البالغ على حجم 
االحتياطى النقدى لمصر، الــذى فقد نحو النصف 
خال عام 2011، لينخفض احتياطى النقد األجنبى 
مــن 36 مليار دوالر فــى ديسمبر األول 2010، إلى 

نــحــو18.2 مليار دوالر فــى الشهر نفسه خــال عام 
2011، وبعد أن واجهت مصر أزمــة كبيرة فى مجال 
ــرت سلبا على إنتاجها مــن الكهرباء فى  الطاقة، أث
مصر استطاعت أن تحل األزمة من خال المساعدات 

النفطية التى قدمتها دول الخليج إلى مصر.
وهنا نتساءل: رغم كل هذه المساعدات التى تقدر 
بالمليارات لماذا شهد الشارع المصرى العديد من 
األزمــات المعيشية؛ حيث تفاقمت البطالة واشتعلت 
األسعار فى ظل تقليص الدعم واألزمــة المالية التى 
تعانى منها الباد التى دفعت الحكومة إلــى اللجوء 
لاقتراض من صندوق النقد الدولى بشروط مجحفة 
أدت إلى مزيد من الضغوط المعيشية؟ وهل صحيح 
أن هذه المشاكل واألزمات كان أحد أهم أسبابها عدم 
االستخدام األمثل لتلك المساعدات التى قدمت من 

السعودية واإلمارات والكويت أكبر ثالثة داعمين لالقتصاد المصرى فى فترة بعد الثورة

دول الخليج؟
ــدراســة الــمــزيــد من  ــرى، كشفت ال  مــن ناحية أخـ
الحقائق حول التناقض فى األرقــام المعلنة المتعلقة 
بالمساعدات الخليجية لمصر، حيث أوضحت أن ذلك 

يرجع لعدة أسباب أبرزها:
1- إصرار الجهات الرسمية فى مصر على التعامل 
بعدم شفافية مع هذا الملف المهم، واإلصرار كذلك 
على رفض الكشف عن الرقم الحقيقى للمساعدات 

الخليجية؛ التى حصلت عليها الباد.
2- عــدم دخــول هــذه المساعدات الباد بالطرق 
الرسمية المتعارف عليها؛ وهــى القطاع المصرفى 
المسؤول عن التحويات الخارجية، أومن خال البنك 
المركزى المصري؛ الــذى يتلقى المعونات والمنح 
الخارجية، ثم يقوم بإيداعها فى حسابات الــوزارات 

والجهات المتلقية لديه، واإلشراف على أوجه إنفاقها 
بالتعاون مع أجهزة رقابية أخرى.

3- عــدم خــروج إحــدى الجهات الرقابية الموثوق 
بها فى مصر، وليكن الجهاز المركزى للمحاسبات 
أوالبنك المركزى المصرى، برقم محدد للمساعدات 

الخليجية، ما يفرض غموًضا شديًدا حول قيمتها.
4 - خلط بعضهم بين المساعدات والمنح الخليجية 
النقدية المباشرة، وبين الــودائــع التى يتم إضافتها 
إلــى احتياطى الــبــاد لــدى البنك الــمــركــزي؛ وتمثل 
ــة يتم ســـداده حسب مدة  ــدول ديــنــا خــارجــيــا على ال
الوديعة، والخلط يتم أيضا بين النوعين السابقين من 
المساعدات وبين المنح النفطية التى يتم إضافتها 
للموازنة العامة للدولة تحت بند مساعدات مشتقات 
بترولية، وهــذه المشتقات تستحوذ على نحو%15 

مــن مــوازنــة الــدولــة الــســنــويــة؛ حــيــث تبلغ تكلفتها 
السنوية 14.4 مليار دوالر، تم تخفيضها إلى 13.1 
مليار دوالر فى الموازنة األخــيــرة عن العام المالى 

2015/2014 فى إطار عاج عجز الموازنة.
ــة جـــــزءا من  ــمــصــري ــطــات ال ــســل ــه ال ــوجــي 5 - ت
ــات ومشكات  الــمــســاعــدات الخليجية لتغطية أزمـ
اقتصادية ال ترغب فى اإلعان عنها أوكشفها للرأى 
العام؛ على سبيل المثال، تراجعت إيــرادات مصر من 
السياحة بنسبة 48% لتصل إلى 5.8 مليار دوالر فى 
عام 2014 مقابل 12.5 مليار دوالر فى عام 2010؛ ما 
يعنى تكبد الباد خسائر تقدر بمليارات الدوالرات قد 

تكون تمت تغطيتها من المساعدات.
نأتى إلى جزئية مهمة للغاية فى هذا الملف والتى 
يمكن تلخيصها فى صورة تساؤالت منها: ما الهدف 
ــدول الخليجية هذه  الـــذى مــن أجــلــه قــدمــت تلك الـ
المساعدات لمصر؟ وهــل هناك تــنــازالت سياسية 
قدمته مصر مقابل هذه المليارات؟ وهل كان منح هذه 
المساعدات مرتبطاً بالظروف أو األحداث السياسية 
التى مرت بها مصر لمصر خاصة بعد ثورة 30 يونيو؛ 
حيث المساعدات القطرية قد توقفت عن مصر بعد 
زوال حكم االخوان المسلمين وحل محلها مساعدات 

كا من السعودية واإلمارات والكويت؟. 
وفى محاولة لإلجابة عن هذه التساؤالت، كشفت 
الدراسة أن هذه المنح قدمت لمصر بسبب اختاف 
سياسات مصر الخارجية عن غيرها من الدول التى 
قامت بها ثــورات الربيع العربى، كما اختلفت أيًضا 
سياسات الحكم بعد سقوط حكم االخوان المسلمين. 
كما أن بدء المساعدات بعد ثورة 30 يونيووليس قبلها 
دليل على عدم تقبل تلك الــدول لنظام حكم اإلخوان 

المسلمين.
ومــن بين األســبــاب أيــضــاً محاولة كسب السيادة 
ــدول مـــن خـــال تلك  ــ الــمــصــريــة فـــى صـــف تــلــك الـ
الــمــســاعــدات؛ األمــر الــذى بــات واضــًحــا بعد توقف 
المساعدات النفطية فى عرض البحر بعد تصويت 
مصر لصالح القرار الروسى بشأن سوريا فى مجلس 
األمن، وتوقف المساعدات النفطية من السعودية مرة 

أخرى فجأة وبدون أى مقدمات وعودتها مرة أخرى.
وفى النهاية تبقى الحقيقة التى يؤكد عليها الخبراء 
والمتخصصون وهى أن  المساعدات الخارجية أداة 
مهمة من أدوات التمويل فى الوقت الــراهــن، إذا ما 
أحسن استخدامها، ويمكن تعظيم االســتــفــادة منها 
بتوجيهها إلى األنشطة اإلنتاجية وإعادة هيكلة بعض 
المؤسسات العامة، المحققة لخسائر، لكى تعزز من 
معدل النمواالقتصادى، بما ال يمس بالسيادة الوطنية.

هل هناك إحصائيات دقيقة حول 
المساعدات والمنح النقدية التى ال ترد 
والودائع التى دخلت فى البنك المركزى 

والقروض والمساعدات النفطية والعينية؟

هل تعاملت الجهات 
الرسمية فى مصر مع هذا 

الملف بشفافية؟ 

هل هناك تقارير خاصة 
تكشف عن أوجه 

استخدامات هذه المنح؟ 

ما المقابل الذى حصلت عليه 
الدول المانحة مقابل هذه 
المليارات من الدوالرات؟ 

هل هذه المنح والمساعدات ال تزال مستمرة 
أم أنها توقفت خالل الفترة الماضية بسبب 

الظروف االقتصادية التى مرت بها بعض 
الدول الخليجية فى السنوات األخيرة؟ 

لماذا ال يكشف الجهاز المركزى 
للمحاسبات أو البنك المركزى عن 

أرقام محددة للمساعدات الخليجية؟

إجماىل املساعدات وصل إىل 29 مليار دوالر منها 2 مليار دوالر بعد ثورة25 يناير و9 مليارات دوالر فى فرتة محمد مرسى

محمد طرابيه يكتب:

هل هناك إحصائيات دقيقة حول المساعدات والمنح النقدية التى ال ترد والودائع 
التى دخلت فى البنك المركزى والقروض والمساعدات النفطية والعينية، والتى 
قدمتها السعودية واإلمارات والكويت لمصر عقب ثورة 30 يونيو 2013؟ وهل 

تعاملت الجهات الرسمية فى مصر مع هذا الملف بشفافية؟ وهل هناك تقارير خاصة 
تكشف عن أوجه استخدامات هذه المنح؟ وما المقابل الذى حصلت عليه الدول 

المانحة مقابل هذه المليارات من الدوالرات؟ وهل هذه المنح والمساعدات ما تزال 
مستمرة أم أنها توقفت خالل الفترة الماضية بسبب الظروف االقتصادية التى مرت 

بها بعض الدول الخليجية فى السنوات األخيرة؟.

تساؤالت حائرة تنتظر اإلجابة:

المسكوت عنه فى ملف المساعدات الخليجية لمصر

مصر تلقت 18 
مليار دوالر منذ 
30 يونيو حتى 

اآلن



04الشارع السياسى األربعاء  2018/2/7
العـدد 226

قلق مصرى من وجود 23 مليون 
قطعة سالح فى ليبيا

كشف المبعوث األممى إلى ليبيا الدكتور غسان سالمة، على وجود مخاوف 
حقيقية من خطر الفوضى على دول الجوار الليبى وأفريقيا وأوروبـــا، أثناء 
استعراضه لخطة الحل لألزمة فى هذا البلد.. وأكد على وضع خارطة طريق 
تتضمن إجــراء انتخابات ودستور ومصالحة شاملة.. وقال إن ليبيا أصبحت 
تؤرق دول الجوار خاصة مصر والجزائر وتونس.. وتحدث عن تكبد دول الجوار 

ماليين الدوالرات لحماية حدودها مع ليبيا.
وأكــد  سالمة إنه يسعى أيًضا لتنشيط الجامعة العربية واالتحاد اإلفريقى 
واالتحاد األوروبــى للتضافر مع جهود األمم المتحدة للحل فى ليبيا.. وأضاف 
أن هذه الدول تخشى من استمرار عدم االستقرار فى هذا البلد النفطى، وما 
يسببه ذلك من مخاطر اإلرهاب والهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط. 
ألن الخطر عليها داهم ومصالحها حقيقية.. الخطر داهم لماذا؟ لقد سمعت 
من اإلخوة المصريين، أنهم شهدوا فى الفترة األخيرة تكثيفا لدخول الممنوعات 
إلى مصر من ليبيا.. لديهم حدود طويلة مع ليبيا.. الدولة المصرية تتكلف مئات 
الماليين من الجنيهات للدفاع عن حدودها الغربية، ولمراقبة حدودها الغربية.. 
وهذا األمر صحيح أيًضا بالنسبة للجزائر.. قال لى رئيس حكومة الجزائر مبلغا 
خياليا، فقط هو ثمن انتشار الجيش الجزائرى على الحدود مع ليبيا.. أما تونس 
فحدث وال حــرج.. هم أيًضا على تماس مباشر.. الــدول التى هى على تماس 

مباشر مع الحالة الليبية، لديها مخاوف حقيقية وشرعية. 
وقال إن  هناك 23 مليون قطعة سالح فى ليبيا، وأنت إذا كنت جارا لبلد فيه 
23 مليون قطعة سالح، وهناك دولة غير قادرة على جمع هذا السالح أو ضبط 
هذا السالح، فمن حقك المشروع أن تقوم وتقول أنا أريد أن أحمى حدودى.. 
ولكن لهذه الـــدول أيــًضــا مــصــالــح.. أنــت تعلم وأنــا أعلم أن ماليين العمال 
المصريين الذين كانوا يعملون فى ليبيا… وأيًضا أنت تعلم وأنا أعلم أنه كان 
هناك عشرات األلوف أو مئات األلوف من التونسيين الذين كانوا يعملون فى 
ليبيا.. إذن نحن أمام مخاوف حقيقية ومصالح حقيقية وبالتالى رغم اهتمامى 
بتفعيل الرباعية المؤسسية فإننى أعطى أهمية خاصة لدول الجوار الثالث 

التى ذكرتها، مصر والجزائر وتونس، وكذلك النيجر وتشاد.

فضائح )محمود رفعت( المتحدث 
باسم حملة )عنان( بالخارج

رفض عدد من أعضاء الجاليات المصرية فى فرنسا 
مــا يتخذه »مــحــمــود رفــعــت« الـــذى تــم اخــتــيــاره ليشغل 
منصب المتحدث الرسمى بالخارج باسم سامى عنان من 
مسلسل للهجوم على مصر، وذلك بعد ظهوره فى عدد من 
 B.B.C( القنوات األوروبية والتحريض ضد مصر ومنها
عربى( و)فرنسا 24( وقيامه برفع دعــاوى قضائية ضد 
الدولة المصرية بالخارج.. وادعائه أنه سيقوم بمحاصرة 
مصر دولــيــا فــى المحاكم الدولية بتهمة عــدم مراعاة 

حقوق اإلنسان وغياب الديمقراطية حسب ادعائه.
ــة  ــان قــد أصـــدر )5( بــيــانــات إلدان )مــحــمــود رفــعــت( ك
ــرئــيــس الــســيــســى مــن الــبــرلــمــان  الــجــيــش الــمــصــرى وال
ــي.. والــكــونــجــرس األمــريــكــى ومــجــلــس العموم  ــ ــ األوروب

البريطانى.
لم يتوقف محمود رفعت عند هــذا الحد بل أنــه يوبخ 
ويشهر السلطات اإلماراتية ويتخذ من شعارات حقوق 
اإلنــســان وسيلة للتشهير بها، وبطبيعة الــحــال بتمويل 

قطرى.

دعا لمحاصرة مصر ويهدد باللجوء للمحاكم الدولية

التقوا )25( نائبًا فى الكونجرس واستعانوا بتقارير من العفو الدولية والشهاب.. ضد مصر!

جواز سفر منتهى فى 29 مارس 2016

أعلنت أنه يصل إلى 11 مليون مواطن

فضيحة »المنظمة المصرية األمريكية للحرية والعدالة«

كيف يتحرك أيمن نور بين 3 دول دون جواز سفر؟!

نبيلة مكرم: العدد الرسمى المسجل لدى وزارة 
الخارجية عن المصريين بالخارج  غير صحيح

تصريحات هالة السعيد المتضاربة 
تثير الجدل حول الجهة المسئولة 

عن اإلعالم الحكومى
تطوير ماسبيرو.. مسئولية مين؟ هذا السؤال يطرح نفسه بقوة 
فــى ظــل التصريحات المتضاربة التى أطلقتها  الــدكــتــورة هالة 
السعيد وزيــرة التخطيط،  حيث قالت يوم 27 ديسمبر 2017: إنه 
تم نقل ملف هيكلة المؤسسات الصحفية القومية، ومبنى اإلذاعة 
والتليفزيون )ماسبيرو(، من الــوزارة إلى وزارة قطاع األعمال، وأن 
نقل الملف كان بناء على طلبها، بسبب انشغال الوزارة بعدد كبير من 
الملفات والتكليفات المهمة، ومن بينها نقل الوزارات إلى العاصمة 
اإلدارية الجديدة، وإعادة مراجعة استراتيجية التنمية المستدامة 
)رؤيـــة مصر 2030(،  ثــم فوجئ الجميع  منذ أيــام بتصريحات 
متناقضة  لنفس الوزيرة، قالت فيها إنه »تم االنتهاء من خطة تطوير 
»ماسبيرو« وسيتم اإلعــالن عنها فى أول فبراير، بعد اعتمادها 
من رئيس الــوزراء، وقالت هالة السعيد، خالل مؤتمر صحفى، إن 
الخطة تقضى بتطوير ماسبيرو خــالل 3 سنوات لضرورة وجود 
مجموعة من البرامج والمحطات المختلفة حتى يعود ماسبيرو 
لسابق عــهــده، مشيرة إلــى أنــه لــم يتم االستغناء عــن أى موظف 
بماسبيرو، وأن عملية تطوير تعتمد على جميع العاملين بالمبنى 

وجميع القطاعات«.
وهنا نسأل: ما سبب التناقض فى تصريحات الوزيرة؟ وهل تم 
سحب الملف مرة أخــرى من وزارة قطاع األعمال وإعادته لــوزارة 
التخطيط؟ وإذا لم يكن ذلك قد حدث  فما هو الموقف داخل وزارة 
قطاع األعمال التى تم تغيير وزيرها أشرف الشرقاوى  وحل محله 
خالد بــدوى؟ وهل المدة المتبقية على بداية شهر فبراير القادم 
كافية للوزير الجديد لكى يتمكن من مراجعة الملف؟ ومتى يتم 
اإلعالن عن تفاصيل خطة تطوير ماسبيرو إذا كان قد تم االنتهاء 

منه كما أعلنت الوزيرة يوم السبت الماضى؟!!

كشفت السفيرة نبيلة مكرم وزيــرة الهجرة  أنه تم عقد الكثير 
من اللقاءات مع وزارة التضامن، والقوى العاملة، لوضع تصور 
تأمينى للمصريين العاملين بالخارج، وخالل األيام المقبلة سُنفّعل 
المظلة التأمينية للعاملين فى الخارج، ضد حوادث العمل، والفصل 

التعسفى، خصوًصا فى دول الخليج.
وفى ردها على سؤال حول  عدد المصريين فى الخارج؟ قالت 
نبيلة مكرم  إن العدد الرسمى المسجل لدى وزارة الخارجية يبلغ 
قرابة 8 ماليين نسمة فقط، فى حين يصل العدد على أرض الواقع 
إلــى نحو 11 مليون نسمة وهــم يمثلون إضافة مهمة لالقتصاد 

المصرى، والــوزارة من جهتها تعمل على تعزيز ارتباط المصريين 
بالخارج بالوطن وتقديم الدعم والرعاية والحماية إلــى جانب 

تشجيع مشاركة المصريين فى االستثمار والتنمية المحلية.
وكشفت أنـــه  تــم إنــشــاء قــاعــدة بيانات كاملة عــن المصريين 
العاملين بالخارج، ولكن معظم المصريين فى الخارج لديهم هاجس 
من تسجيل بياناتهم فى القنصليات، وهناك أزمة ثقة بين المواطن 
والمسئول، وتسعى الوزارة جاهدة السترجاع هذه الثقة من خالل 
التأكيد على أن المواطن المصرى فى الخارج محل اهتمام من 

دولته.

السؤال: كيف يتحرك )أيمن نــور( بالخارج؟! بطبيعة الحال 
يتحرك بجواز سفر.. هنا مربط الفرس.. كيف يتحرك وهو 
ال يمتلك جــواز سفر من األســاس.. بعد أن انتهى جــواز سفره 
فى 2016/3/29.. وتقدم بطلبات عديدة لـــوزارة الخارجية 
والقنصلية المصرية فــى لبنان الســتــخــراج جــواز سفر لكنه 
حتى اآلن لم يستلمه، ولم يسمح له بالحصول على جواز سفر 
وكــان الــرد عليه: »تعالى إلى مصر لتحصل على جــواز السفر 
والشروط القانونية غير مطابقة لك والبد من الرجوع لمصر«، 
كعادته استغل أيمن نور ذلك وطعن على قرار وزارتى الخارجية 

والداخلية بمحكمة القضاء اإلدارى وهى منظورة فى المحاكم 
من ذلــك الــوقــت، ويخرج كل يــوم ليدعى أنــه حصل على حكم 

قضائى نهائى بات وواجب النفاذ لتجديد جواز سفره.
رغم أنه لو نظر بجانبه سيجد اإلرهابيين يجلسون بجواره 
وهناك أحكام نهائية باتة ضدهم فى مصر فى اتهامهم فى 

عمليات إرهابية بقتل عناصر من قوات الجيش والشرطة.
)أيمن نور( نوجه له السؤال: كيف تتحرك من لبنان إلى 
تركيا ومــن تركيا إلــى قطر ومــن قطر إلــى لبنان.. وجــواز 

سفرك غير موجود؟!

)اإلخـــــوان الــخــونــة( شــكــلــوا منظمة 
مــشــبــوهــة بـــالـــخـــارج أطــلــقــوا عليها 
اســم »المنظمة المصرية األمريكية 
ــادات  ــي لــلــحــريــة والـــعـــدالـــة« يــمــولــهــا ق
ــخــارج.. مــن أجـــل تشويه  ــال التنظيم ب
مصر بالخارج.. وقد قام أعضاء هذه 
المنظمة ومنهم آيــات عرابى وشوفؤاد 
ــى الــقــاضــى وأحــمــد على  رشــيــد وهــان
وعــادل مصطفى ومحمود الشرقاوى.. 
باللجوء إلى نواب الكونجرس األمريكى 
وأعضاء مجلس الشيوخ.. وذهبوا إليهم 
لمكاتبهم وبلغ عدد النواب الذين التقوا 
بهم حوالى )25( نائًبا.. منهم النائبة 
»مارسى كابشر« وهــى نائبة عن والية 
أوهــايــو.. والنائب »براين ماست« وهو 

نائب عن والية فلوريدا.
وأخــذ أعضاء اإلخـــوان معهم تقارير 
مــشــبــوهــة ضــد مــصــر مــســتــنــديــن إلــى 
منظمات حقوقية موالين لهم ومنها 
»منظمة العفو الدولية« المعروفة باسم 
آمينيستى.. ومنظمة هيومان رايتس 
ــــش ومــنــظــمــة الــشــهــاب اإلخــوانــيــة  ووت
ــدارات  فــى األســـاس.. وعــدد مــن اإلصـ
ــرس  ــل األســوشــيــتــد ب ــث الــصــحــفــيــة م

والجارديان«.
وكانت مطالبهم فى حقيقتها تدل على 
الخيانة المؤكدة لهم، طالبوا بمعاداة 
ــجــاه لألمم  ــاالت ــوا ب ــب ــجــيــش.. وطــال ال
المتحدة، وطالبوا بعودة محمد مرسى 

مرة أخرى.

يتواصل مع البرلمان األوروبى والكونجرس 
األمريكى ومجلس العموم البريطانى

عنانرفعتآيات 

نور

نبيلة

هالة
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أنا بنفسى أقوم بالترويج للمشروعات القومية الجديدة
ننفذ جميع المشروعات المؤجلة من 60 سنة

أخطر اعترافات »السيسى« فى لقاءاته وجلساته الخاصة
متى يغضب الرئيس عبدالفتاح السيسى؟! ولماذا؟! هذا 

هو الذى يطرحه الكثيرون طوال األربعة سنوات الماضية 
ويتساءلون: ما الذى يمكن أن يغضب السيسى وهو الرجل 

الذى ظل لسنوات هادئ الطباع وال يستمع لدعوات تطالبه 
بإعالن غضبه، وتمرده على حالة الهدوء التى ظلت ملتصقة به 

لسنوات أربع ماضية؟!

السيسى غضب نتيجة لتصرفات يراها سلبية وال تعجبه، 
وأعلن عنها، وحينما وصلت إليه تقارير عن أوضاع مقلقة كانت 

حالة الغضب مطلوبة إلصالح وتعديل الحال المايل.
فى السطور القادمة نكشف عن بعض مما قاله الرئيس 

السيسى فى عدد من اللقاءات والحوارات الخاصة التى حدثت 
مؤخرا داخل وخارج مصر. بالل الدوى

ــال زيـــــارة الــرئــيــس عــبــدالــفــتــاح  خــ
السيسى إلثيوبيا مــؤخــًرا، ظهرت على 
»السيسى« حالة غضب قصوى لم تظهر 
عليه من قبل، ولم يعتادها عليه البعض، 
ــشــاهــدة الــرئــيــس  ــادوا م ــ ــت ألنــهــم اعــ
السيسى فى حالة هــدوء وسكينة.. 
ال يتعصب.. ال يعلو صــوتــه، فهو 
بطبيعة شخصيته العسكرية حازم 
ــوى.. قـــراراتـــه صائبة  ــ حــاســم ق

وتوقيتها فى محله.
ــاء خـــــاص جــمــع  ــ ــق ــ خـــــال ل
ــع مــجــمــوعــة من  الــســيــســى مـ
اإلعاميين فى أديــس أبابا.. 
عبر »السيسى« عن غضبه من 
عدم قيام اإلعاميين بدورهم 
ــمـــل، وعـــدم  عــلــى الـــوجـــه األكـ

ظــهــورهــم فــى المشهد بــالــقــدر الــائــق، 
ــدم تــصــدرهــم لــلــقــضــايــا الــوطــنــيــة،  ــ وع
وابتعادهم عن الــدفــاع عن الــدولــة أمام 

المتجاوزين.
ــن غــضــبــه من  ــســى« عـ ــســي وعـــبـــر »ال
اإلعاميين أيضا الذين ال يدافعون عن 
الــدولــة وال يعرفون كيف يــدافــعــون عن 
الدولة.. وال توجد لديهم مقومات للدفاع 
عن الدولة، وأنه فى حالة استمرار هذا 
الــوضــع فإنه سيضطر إلــى إجـــراء عدة 
تعديات جوهرية فى الصحف ووسائل 
ــام الــحــكــومــيــة، وســيــصــل األمـــر  ــ اإلعـ
لــلــرؤوس الكبيرة وهــى المسئولة عما 
وصلت إليه األمور فى الوسط اإلعامى، 
وشــدد الرئيس السيسى عــن أنــه سيتم 
إجــراء تعديات بعد انتخابات الرئاسة 

الــقــادمــة ولـــن يــأتــى منتصف 
شهر يونيو القادم إال وهناك 
ــة( للصحف  ــل عملية )غــرب

ووسائل اإلعام.
حديث الرئيس السيسى 
ــبــر بــمــثــابــة »تــوجــيــه«  اعــت
بــضــرورة إجـــراء تغييرات 
فى رؤســاء تحرير الصحف 

والمجات الحكومية وإجراء 
حركة تغييرات كبرى فى قيادات 

ماسبيرو مــع تغيير شامل لخريطة 
اإلعـــام.. ورفــع شعار »الــوعــى« ويكون 
ــداث أكــبــر قـــدر مــن الــوعــى  ــهــدف إحــ ال
ــمــصــرى مـــع الــتــصــدى  لـــلـــرأى الـــعـــام ال
ألى أفــكــار متطرفة تــطــرأ فــى الوسط 

اإلعامى!!

خريطة 
جديدة 

لإلعالم بعد 
انتخابات 

الرئاسة

اإلعالم فشل فى مواجهة »أهل الشر« 
وتوصيل الحقائق للناس

أحرص على توصيل الحقائق للشعب بدون وسيط

حالة من الغضب التى انتابت الرئيس السيسى 
كانت خال مؤتمر »حكاية وطن« لمدة ثاثة أيام 
خاصة فى جلسة »المشروعات القومية والبنية 
التحتية« واستطاع الرئيس إقناع الحاضرين بأنه 
ينشأ مشروعات قومية لألجيال الشبابية التى 

ستتولى المسئولية فيما بعد!
غــضــب الــســيــســى ظــهــر جــلــيــا خـــال حديثه 
ــر اإلســكــان  مــع الــدكــتــور مصطفى مــدبــولــى وزيـ
والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة على 
هامش إحدى جلسات مؤتمر »حكاية وطن« حيث 
طالبه بتوضيح كيف تم البدء فى المشروعات 
اإلسكانية، وقتها قال »مدبولى«: الرئيس السيسى 
فى أول اجتماع معه قال لى: ما هى المشروعات 
التى أوصــت بها هيئة التخطيط العمرانى منذ 

سنوات طويلة ومازات قيد التأجيل ولم يتم البدء 
فيها«، قلت للرئيس: لدينا مشروعات كثيرة مؤجلة 
ــام الرئيس جمال عبدالناصر والرئيس  منذ أي
الــســادات ومــبــارك، فالتأجيل يتم منذ ما يقرب 
من )60( عاما، والمشروعات المتراكمة تتزايد.. 
والتأجيل يأتى ألن الدولة المصرية أثقلت نفسها 
بالحروب التى خاضتها فى 1956 و1967.. وكانت 
ميزانية الــدولــة المصرية بالكامل يتم توجييها 
ــادة األرض  ــ لــلــحــرب واالســتــعــداد للمعركة إلع

واستعادة الكرامة!
لــيــرد الــرئــيــس الــســيــســى: الــقــوات المسلحة 
ــد.. واإليـــد الثانية بتبنى  ــإي ــاب ب تــحــارب اإلرهــ
الــبــلــد.. ومــاكــنــش فيه أســهــل مــن أن يتم توجيه 
جميع ميزانية مصر للحرب مثلما حــدث فى 

حرب أكتوبر.. وجميع المشروعات المؤجلة 
بدأنا فيها مثا مدينة المنصورة الجديدة 
كــانــت منذ عهد عبدالناصر مخططا لها، 
ومدينة العلمين الجديدة وجيمع المدن التى 
تــم إنشاؤها فــى الظهير الــصــحــراوى ومدينة 
الــجــالــة والــمــثــلــث الــذهــبــى وقــنــاة الــســويــس 
الجديدة ثم يأتى من يسأل: بتجيبوا الفلوس 
ــاء وبــنــخــدم بــلــدنــا بشرف  مــنــيــن؟! إحــنــا شــرف
والبــد من الترويج لهذه المشروعات حتى تصل 
للرأى العام المصرى ويعلم أننا بنبى بلدنا، وأنا 
باعتبر نفسى أحــد الــذيــن يقومون بالترويج 
لهذه المشروعات ألننى أتحدث للشعب دون 
وسيط.. وأحرص على االستمرار فى توصيل 

الحقائق بنفسى للشعب المصرى.

مفاجآت مثيرة فى تقارير رسمية على مكتب الرئيس

)500( منظمة إخوانية فى أوروبا بتمويل 10 مليارات دوالرا يطعنون بمصر والجيش والشرطة ولجنة االنتخابات
كشفت تــقــاريــر خــاصــة عــرضــت عــلــى الرئيس 
السيسى وجعلته فــى حــالــة غضب كــبــرى وفيها 
ــوال قطرية مهولة وأمــوال  تأكيدات عن وجــود أم
أخرى يتم ضخها من قبل التنظيم الدولى لجماعة 
اإلخــوان للسيطرة على منظمات إسامية تنتشر 
فــى أوروبـــا ويبلغ عــددهــا حــوالــى )500( منظمة 
إسامية إخوانية فى أوروبــا برأسمال يصل إلى 
)10( مليارات دوالر وأغلبية هذه المنظمات توجد 
فى فرنسا وإيطاليا وتقدر عدد هذه الم نظمات فى 
فرنسا بحوالى )250( منظمة إخوانية ورأسمالها 

فى فرنسا ويتم تمويلها بـ3 مليارات دوالر!
ــتــقــاريــر أن هـــذه المنظمات  ــدت ال وقـــد رصــ
تقيم وتــديــر عــددا مــن المراكز البحثية ومراكز 
الدراسات فى أوروبا.. خاصة فى فرنسا وإيطاليا 
وبريطانيا.. وتصدر تقارير مسمومة ضد مصر 
وجيش مصر ورئيس مصر وشرطة مصر وقضاء 

مصر.
باختصار هــذه المراكز البحثية تستهدف فى 
تقاريرها مصر لصالح جماعة اإلخوان.. ويتم نشر 
هذه التقارير على أوسع نطاق عبر وسائل اإلعام 

التابعة لــهــم.. ونــوافــذهــم اإلعــامــيــة المشبوهة 
وتصل هــذه التقارير إلــى جميع البرلمانات فى 
أوروبــا وهو ما يجعل عددا من نواب البرلمان فى 
كثير من دول أوروبــا إلى تبنى وجهة نظر اإلخوان 

والدفاع عنهم.
انتابت الرئيس السيسى حالة من الغضب وتأكد 
لديه أن هناك مخططا مدروسا للنيل من الدولة 
المصرية.. لكنه غضب أكثر وأكثر من عدم توافر 
اإلمكانات البشرية والمادية لمواجهة أهل الشر 

فى الخارج.
البعض أكــد أن زيــارات الرئيس الخارجية هى 
من تعوض أفعال اإلخوان ضد مصر فى الخارج.. 
خاصة أن جميع زيــاراتــه ناجحة وتحظى بنجاح 
فائق وتحقق نتائج إيجابية جًدا، وتساهم بقوة فى 
تغيير وجهة نظر أوروبــا فيما يحدث فى مصر.. 
إضافة إلى أن الحالة المستقرة التى تعيشها مصر 
وتحظى خالها باألمن والــســام االجتماعى قد 
ساعدت أيًضا فى نقل صــورة جيدة عن مصر.. 
وكذبت دعاة اإلرهاب فى الخارج وكذبت تقاريرهم 

المغلوطة وادعاتهم وزيف مدعاهم.

مليارات يورو 
لدعم 250 
منظمة فى 

فرنسا وحدها

3

التجاوز فى حق المؤسسات الدينية 
غير مقبول وضرب لثوابت الدولة

أبدى الرئيس السيسى غضبه من حمات النقد والهجوم 
ــر الــشــريــف بصفة عامة  الــتــى يــتــم توجيهها إلـــى األزهــ
وشيخ األزهــر بصفة خاصة، وذلــك بعد التشهير باإلمام 
األكبر الدكتور أحمد الطيب فى عدد من وسائل اإلعام 

والصحف.
الرئيس السيسى غضب من التجاوز غير المقبول فى 
حق المؤسسات الدينية ســواء األزهــر أو الكنيسة ودعا 
الحــتــرام مكانة وقــدر وهيبة المؤسسات الدينية األزهــر 
واألوقــاف واإلفــتــاء.. إضافة إلى الكنيسة خاصة أن هذا 
الملف شائك واالقتراب منه بمثابة ضرب أصيل فى ثوابت 

الدولة المصرية على مدى تاريخها.

1

23

السيسى

الخياط

أديب

موسى

لميس

تميم
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كشفت دراســـة شــارك فيها عــدد مــن خــبــراء التغيرات 
المناخية وصدرت عن وزارة البيئة ومشروع بناء القدرات 
لخفض االنبعاثات التابع للبرنامج االنمائى لألمم المتحدة 
عــن حــجــم الــمــخــاطــر الــتــى تــهــدد قــطــاع الـــزراعـــة جــراء 
التغيرات المناخية التى أصبحت واقع ملموس وظهر أثرها 
على العديد من المجاالت وعلى رأسها قطاع الزراعة 
الذى جاء تأثير التغيرات المناخية علية فى صورة نقص 
إنتاجية بعض المحاصيل وانــتــشــار األمـــراض النباتية 
الفطرية ونقص ملحوظ فى إنتاجية الحيوانات والدواجن 
واألسماك وسيزداد أثر تلك التغيرات فى السنوات المقبلة 
حتى الــعــام 2025، بخاصة مــع الكثافة السكانية التى 

وصلت لها مصر.
وقالت الدراسة التى أعدها الدكتور أيمن فريد أبوحديد 
وزير الزراعة األسبق وخبير التغيرات المناخية، إّن نسبة 
كبيرة من األراضــى الزراعية على مستوى الوطن العربى، 
تتعرض للتدهور والتآكل، فهناك دول نسبة التصحر بها 

6%، وأخرى  %45.
وأكدت الدراسة أن التغيرات المناخية ستؤدى إلى نقص 
إنتاجية بعض المحاصيل كما ستؤدى الى حــدوث تغيير 
فى النطاقات الزراعية، كذلك ستكون سببا فى انتشار 
األمــراض النباتية الفطرية، باإلضافة إلى التأثيرالسلبى 
ــى الــزراعــيــة بالدلتا، خــاصــة فــى المناطق  على األراضــ
الشمالية المتاخمة لساحل البحر المتوسط المهددة 

بشكل كبير من ارتفاع منسوب المياه فى البحر المتوسط.
كما ستؤدى الزيادة المتوقعة فى درجات الحرارة وتغير 
نمطها الموسمى إلــى نقص اإلنتاجية الــزراعــيــة لبعض 
المحاصيل، وكذلك إلى تغيرات فى النطاقات الزراعية 
البيئية.. حيث سيؤدى ارتفاع درجــة الحرارة إلى انتقال 
ــتــاج الــحــبــوب الــشــتــويــة إلـــى الــشــمــال حــيــث تتفق هــذه  إن
المناطق فى درجة حرارتها مع االحتياجات الفسيولوجية 
لتلك المحاصيل فيما ستنتقل المحاصيل الصيفية 

الــى الجنوب كما ستقل إنتاجية محصول القمح بنسبة 
9%إذا ارتفعت درجــة الحرارة درجتين مئويتين وسيزداد 
االستهالك المائى لهذا المحصول حوالى 2.6% بالمقارنة 
باالستهالك المائى له تحت الــظــروف الجوية الحالية، 

ــى 18% إذا ارتــفــعــت درجــة  وسيصل مــعــدل النقص إل
الــحــرارة 4 درجـــات مئوية ستنخفض إنتاجية األرز 

بنسبة 11%مقارنة بإنتاجيته فى الظروف الحالية 
حيث سيزداد استهالكة المائى حوالى %16.

كــمــا ســتــؤثــر الـــحـــرارة مــبــاشــرة عــلــى الصحة 
الحيوانية وقدراتها اإلنتاجية من األلبان واللحوم 
ويختلف ذلك وفًقا لنوعية الحيوان وتجهيزات 
مواقع التربة، مع احتمال زياده انتشار األمراض 
المرتبطة بنوعية المياه واألعالف المستخدمة. 
ومن المنتظر أن يتسبب ارتفاع درجة الحرارة - 
المتوقع – فى انخفاض إنتاج الحبوب واأللبان، 

وانخفاض فى معدل نمو األبقار والدواجن.
ــراض  وأضــافــت الـــدراســـة أن مـــن  أهـــم األمـ

المتوقع ظهورها مــرض اللسان األزرق وحمى 
ــوادى المتصدع ومــن ناحية أخـــرى ستتعرض  ــ ال

خريطة توزيع األمـــراض على المستويين الوطنى 
واإلقليمى إلى زيادة األمراض المشتركة بين اإلنسان 

والــحــيــوان مثل : إنفلونزا الــطــيــور، الحمى القالعية، 
إنفلونزا الخنازير، ومع زيادة التنافس على استخدامات.

الموارد األرضية والمياه فى اإلنتاج النباتى، من المتوقع 
أن يكون هناك انخفاض فى إنتاج العلف الحيوانى.

ــذى يؤثر على  وأكـــدت الــدراســة أن الجفاف المائى ال
الزراعة، نسبته تتراوح من 1 لـ28% فى دولة مثل الكويت، 
أمــا فى مصر فبنسبة 1%، خاصة أن النقص فى المياه 
والجفاف يتزايد مع التغيرات المناخية، حيث ستصبح 
الــدول الجافة أكثر جفافا، والــدول الرطبة ستصير أكثر 

رطوبة.
وفــى الوقت الــذى ستزيد فيه التغيرات المناخية من 
حجم مياه نهر النيل فى المستقبل، أما المناطق المتوقع 
شــح الــمــيــاه بــهــا، وستتأثر بــشــدة، فهى منطقة الشرق 
األوسط وشمال إفريقيا، وهذا متوقع ظهور آثاره بقوة فى 

العام 2025«.
وعن طرق التكيف مع التغيرات المناخية قالت الدراسة 
إن الحل للتكيف مع من التغيرات المناخية والظواهر 
المناخية الجامحة، التى تظهر مؤخرا، ومنها السيول التى 
تسقط فى البحر األحمر، سيكون من خالل إيجاد وسيلة 
لتخزين المياه وتحويلها من ظواهر مدمرة إلــى مفيدة 
خاصة إن مصر ستواجه الشح المائى خالل فترة زمنية 
قصيرة، حيث تعتبر ضمن المناطق المتوقع حــدوث شح 

مائى بحلول عام 2025 ضمن مناطق هى مناطق شمال 
ــى، وهى المناطق  إفريقيا وجنوب إفريقيا والشرق األدن
التى ستتأثر بالتغيرات المناخية وهو الطريق الذى نسير 
فيه بسرعة كبيرة ولدى مصر إمكانيات ضخمة الستخدام 
مناخها فى توليد الطاقة من الطاقة الشمسية فى 
الصحراء الغربية، وتوليد الطاقة مــن الــريــاح فى 

الصحراء الشرقى.
وأكـــدت الــدراســة أننا سنواجه أيــًضــا ارتفاع 
عنيف فى أسعار الحبوب عالميا، ولذلك يجب 
االعتماد على االكتفاء الذاتى ألن معظم البالد 
تعتمد على الزراعة كأحد المصادر الرئيسية 
للدخل القومى وغير ذلك أما دول فقيرة جدا 
وستتعرض للمجاعات، وأما دول متقدمة جدا 
مثل اليابان ولديها القدرة االقتصادية  فسوف 

يتم شراء حبة الخوخ مثال بستة دوالرات.
ولفتت إلى أن الحل سيكون فى تحلية مياه 
البحر والتى تنخفض تكلفتها كل يــوم وخالل 
خمسين عاًما لن تكون هناك مشكلة مياه فى 
حال استخدام التحلية إلى جانب عمل مشروعات 
ــزراعــى، كى  ضخمة فــى الــزراعــة واالســتــصــالح ال
نصل لالكتفاء الذاتى الــذى تحتاجه مصر، وتكاتف 
ــة ومــراكــز بحوثها ومنهم مــركــز بحوث  ــدول جــهــات ال
الصحراء ومركز البحوث الزراعية، إضافة إلى المعمل 
المركزى للمناخ الزراعى، وتفعيل دور بنك ومركز معلومات 
التغييرات المناخية الــذى أُنــشــى فــى الــعــام 2009، كى 
يستطيع متخذى القرار الخروج بمشروعات قومية تفيد 

المواطن المصرى.
وتابعت: »رغــم أن التغيرات المناخية تؤثر على مصر 
بشكل كبير، لكن تنوع مناخها يجعلنا نتحايل على التغيرات 
وتكييفها لصالح إنتاج الغذاء، لكن بالتخطيط والدراسة 
العلمية واستخدام تكنولوجيا الزراعة والرى وفيما يخص 
الموارد المائية المؤثرة على قطاع الزراعة كشف الجزء 
الثانى مــن الــدراســة التى أشــرف عليها ضياء القوصى 
مستشار وزيــر الــرى السابق وخبير التغيرات المناخية 
أن مصر من أول المضارين من التغيرات المناخية ألن 

المؤشرات تقول إن األمطار تتحرك من الجنوب للشمال«.
واكدت الدراسة أن زيادة تركيزات ثانى أكسيد الكربون 
فى الجو وهو ما يسمى بالصوبة الزجاجية سيؤدى هذا 
إلى ارتفاع درجــات الحرارة وانخفاض الغطاء الثلجى ما 
ــؤدى إلــى نقص مـــوارد بعض الـــدول مثل كينيا وتنزانيا  ي
وإثيوبيا وجبال كلمنجارو حيث ستتحول مساحات كبيرة 
من الزراعات المطرية إلى الزراعات المروية حيث لألسف 
الشديد من توابع تغير المناخ أن أحزمة المطر ستنتقل 
من الجنوب الفقير مائياً إلى الشمال الغنى مائياً، والفالح 
ــذى يعتبر عماد االقتصاد المصرى يعتمد  المصرى وال
حالياً على الزراعة المروية بينما فى السودان تعتمد على 

الزراعة المطرية.
وأشارت الدراسة إلى أن األراضى المنخفضة المتاخمة 
للبحيرات وللساحل الشمالى معرضة للخطر إذا ارتفع 
منسوب البحر نصف متر عن المنسوب الحالى، ولذلك ال 
بد أن توجد حلول لتقليل االنبعاثات على المستوى العالمى 

والمحلى.
وأمام مصر حالياً ضرورة تحلية المياه وأيًضا معالجة 
المياه وفصل شبكات المياه العزبة عن شبكات المياه 
المعالجة ونشر تلك المركز أن تكون هــذه المراكز بكل 
منطقة بالجمهورية والبحث عن حلول لتقليل تكلفة هذه 
التحلية حيث إنــهــا مكلفة جــدا ويــجــب أن تبحث مصر 
توفير مصادر ودعم من الدول التى ستعوق وصول المياه 
الينا.. حيث تستهلك مصر 10 مليارات متر مكعب فى 
مياه الشرب سنوًيا من حصة مصر فى مياه النيل الواردة 
إليها عبر نهر النيل البالغة 55 مليار متر مكعب سنوًيا ما 
يحتاج إلى وقفة جادة، كما تعود إلى الشبكات األرضية من 
حصة مياه الشرب نحو9 مليارات متر يجب االستفادة منها 
وإعادة تنقيتها وإنشاء خطوط مياه عكرة يتم استخدامها 
فى رى الحدائق واالستخدامات المنزلية فى الحمامات 
بدال من مياه نهر النيل، بهدف مواجهة مخاطر نقص مياة 
النيل المتوقعة خالل الفترة القادمة وارتفاع تكلفة تنقية 
المتر المكعب الواحد من مياة الشرب الذى يصل إلى 4 
جنيهات للمتر ويباع للمواطن بنصف جنيه للمتر الواحد 

فقط، ما يحمل ميزانية الدولة أعباء مالية ضخمة.

فقر مائى بجميع 
المحافظات فى عام 

دراسة حديثة عن التغيرات المناخية تكشف  

        انخفاض إنتاج »القمح« بنسبة 9% مع استمرار ارتفاع درجة الحرارة درجتني مئويتني 

الزراعة والحيوانات 
فى خطر.. وانتشار 

مرض اللسان 
األزرق وحمى 

الوادى المتصدع

ارتفاع مستوى سطح البحر يهدد بفقدان 
مساحات ضخمة من األراضى الزراعية الخصبة

مصر تطالب المجتمع الدولى بتوفير الدعم المالى والفنى لتنمية القدرات المؤسسية والبحثية فى مجال تغيرات المناخ
طالبت مصر المجتمع الــدولــى بــضــرورة الوفاء 
بالتزاماته تجاه مصر بتوفير الدعم المإلى والفنى 
الالزمين لتنمية القدرات المؤسسية والبحثية فى 
مجال تغيرات المناخ وإجــراء دراســات مستفيضة 
ــار البيئية واالقتصادية التى قد تنجم  لتقييم اآلث
عن التغيرات المناخية فى مصر.. والمساهمة فى 
إجــراءات التأقلم والتكيف مع هذه اآلثــار ومطالبة 
الدول الصناعية بضرورة الوفاء بالتزاماتها الخاصة 
بمساعدة الدول النامية فى نقل التكنولوجيا وتأمين 
التمويل الالزم للحد من أضرار تغيرات المناخ كما 
قامت مصر بدراسة مدى تأثير التغيرات المناخية 
على قطاعات الموارد المائية والزراعة والسواحل 
والطاقة والسياحة والصناعة واإلنــتــاج الحيوانى 

حيث تتأثر هذه القطاعات بتغيرات المناخ.
ــدول التى وقعت على  ــل ال  وكانت مصر من أوائ
اتفاقية تغير المناخ عام 1994 وفى طليعة الدول 

الــتــى وقــعــت على بــروتــوكــول كيوتوللمساهمة فى 
الجهود الــدولــيــة لمكافحة آثـــار تغير المناخ من 
ــدول الصناعية المتقدمة  ــ خـــالل الــتــعــاون مــع ال
ــشــاء وإقــامــة مــشــروعــات ضــمــن آلــيــة التنمية  إلن
النظيفة التى قــررهــا البروتوكول والــتــى مــن أهم 
فوائدها توطين واستخدام تكنولوجيا نظيفة فى 

العديد من المجاالت باإلضافة إلى 
إجراء الدراسات والمشروعات 
المطلوبة لتفهم مردودات تغير 
المناخ على مصر ومحاولة 

ــة  ــي ــوم وضــــــع خـــطـــة ق
لمجابهة مثل هذه اآلثار 
الــمــتــوقــعــة واالشــتــراك 
فى المفاوضات الدولية 
لتجنب فــرض التزامات 
على مصر والدول النامية 

والتى قد تؤثر على معدالت التنمية بها.. الدعوة 
إلى تعزيز تعاون الدول الصناعية مع الدول النامية 
ومنها مصر من خــالل نقل التكنولوجيا النظيفة 
وبناء القدرات فى مجال التخفيف من والتأقلم مع 

التغيرات المناخية.
كما قامت مصر بإنشاء اللجنة الوطنية لتغير 
المناخ ونــفــذت عــددا مــن المشروعات فــى مجال 
تحسين كفاءة الطاقة وحماية الشواطئ الساحلية 
واستنباط بعض المحاصيل القادرة على تحمل 
درجة الحرارة والملوحة كما نفذت دراسة 
عن االستراتيجية المصرية آللية التنمية 
النظيفة وشـــاركـــت فــى بــرنــامــج تنمية 
الــقــدرات لخلق كــوادر بشرية ومؤسسية 
ــذى يهدف  ــ ــذا الــمــجــال ال للعمل فــى هـ
إلــى وضــع آليات التنمية النظيفة موضع 
التنفيذ فــى مصر مــن خــالل مشروعات 

تنفذها الـــدول المتقدمة بهدف شــراء حصة من 
غازات االحتباس الحرارى فى الدول النامية. وقد 
أنشأت مصر اللجنة الوطنية آللية التنمية النظيفة 
ــى الــتــرويــج لمشروعات اآللــيــة فى  الــتــى تــهــدف إل
مصر والتأكد من تحقيق هذه المشروعات ألهداف 
التنمية المستدامة وقــد اســتــوفــت 29 مشروعا 
الشروط الالزمة آللية التنمية النظيفة وتكلفتها 
االستثمارية 1100 مليون دوالر وتحقق خفًضا 
سنوًيا أكثر مــن 5.5 مليون طــن مكافئ مــن ثانى 
أكسيد الكربون كما تساهم فى توطين تكنولوجيات 
جــديــدة ونظيفة وتــوفــر فــرص عمل جــديــدة وضخ 
عائدات مالية إضافية إلــى االقتصاد القومى من 
خالل بيع شهادات خفض انبعاثات الكربون وهناك 
7 مشروعات أخرى فى طور اإلعداد ليصبح العدد 
الكلى لمشروعات آلية التنمية النظيفة فى مصر 

التى تم تقييمها 36 مشروًعا. تشير التقارير والــدراســات التى أشرفت عليها وحدة 
التغيرات المناخية بجهاز شئون البيئة أن ارتفاع مستوى 
ــمــدى المتوسط  ــؤدى عــلــى ال ســطــح الــبــحــر يمكن أن يـ
والبعيد إلــى تعرض مساحات متفاوتة مــن دلتا النيل 
ومحافظات الوجه البحرى الحتماالت الغرق ما يهدد 
بفقدان مساحات ضخمة من األراضى الزراعية الخصبة 
اآلهلة بالسكان ويسبب هجرة الماليين من ساكنى هذه 
المحافظات إلــى الجنوب وضياع العديد من المنشآت 
الصناعية والسياحية.. وأما المشكلة الثانية والتى حذر 
منها الدكتور محمد عبدالفتاح القصاص خبير البيئة 
العالمى  فهى تذبذب إيــراد نهر النيل من المياه بحيث 
يمكن أن يرتفع فجأة بنسبة تصل إلى 28% كما أنه يمكن 
أن يتناقص فجأة أيًضا فى سنة أخرى بنسبة تصل إلى 
حوإلى 76% وذلــك بسبب اختالل توزيع أحزمة المطر 
كميا ومكانيا خاصة فــوق حــوض نهر النيل. كما تشير 
السيناريوهات المختلفة النعكاسات التغيرات المناخية 
على مصر إلــى احتمال حـــدوث انخفاض ملحوظ فى 
الناتج القومى من الحبوب وليس ذلك فى مصر فقط بل 
فى جميع الــدول التى تعتمد على مياه األنهار فى الرى 
هــذا باإلضافة إلــى اآلثــار السلبية الرتفاع درجــة حــرارة 
مياه البحار والتى تؤدى إلى إبيضاض الشعاب المرجانية 
الــمــوجــودة فــى الــبــحــر األحــمــر مــا ينعكس عــلــى حركة 

السياحة إلى هذه المنطقة التى تجذب السياح.
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تقارير دولية: مصر ستكون 
من أكثر الدول تضررًا من 

هذا التدهور المناخى

االحتباس الحرارى يهدد 
الدلتا بالزوال و35 مليار دوالر 

خسائر اجتماعية وصحية 
أكـــدت تــقــاريــر المنظمات الــدولــيــة أن 
ــن أكــثــر الــــدول تــضــرراً  مــصــر ســتــكــون م

من هــذا التدهور المناخى، وأن هذه 
األضــرار يمكن أن تصل إلى غرق أكثر 

ــان جليد  مــن ثلث دلــتــا النيل نتيجة ذوبـ
القطبين الشمإلى والجنوبى ونحر مياه البحر 

ــى حــالــة حـــدوث هذا  األبــيــض والــمــتــوســط، وف
السيناريوالكارثى سيتعين على مصر تهجير 
عــدد يــتــراوح بين 15 و20 مليون نسمة، كما 
سيتعين عليها مواجهة تبعات فقد أكثر من %15 

من أخصب أراضيها ومنتجاتها الزراعية.

حذر الصندوق العالمى لحماية الطبيعة والبنك الدولى من أن االحتباس الحرارى 
يهدد الدلتا بالزوال حيث يشير الدكتور محمد الشهاوى أستاذ األرصــاد الجوية 
بكلية علوم القاهرة ومستشار التغيرات المناخية.. إلى أن الدراسات التى أجريت 
على السواحل المصرية بتوقع تعرض العديد من مناطق شمال الدلتا والمدن 
الساحلية للغرق نتيجة لالرتفاع المتوقع حدوثه فى مستوى سطح البحر ففى منطقة 
اإلسكندرية يتوقع غرق نحو30% من األراضى تحت مستوى سطح البحر وهى مناطق 

تأوى حاليا نحو مليونى نسمة من سكان مصر وتشتمل على مساحات زراعية كبيرة.
كما يؤكد أيًضا الدكتور الشهاوى على أن الخسائر االقتصادية المباشرة الناتجة 
عن ذلك تقدر بنحو35 مليار دوالر يضاف إليها خسائر اجتماعية وصحية، كما ستكون 
المنطقة الصناعية ببورسعيد من أكثر المناطق تعرضا للضرر بسبب ارتفاع مستوى سطح 
البحر..  أما فى منطقة البحر األحمر الغنية بالشعب المرجانية فسوف تكون الخسائر 
فادحة نظرا ألن البحر األحمر يتميز بموقعه الجغرافى الفريد وتنوع بيئاته البحرية بما 

تعتبر من أهم الكنوز المصرية المهمة للسياحة والبيئة.

 نسرين  إمام 
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وكشفت المصادر أن أهم هذه المخالفات التى 
تعتبر إهــدارًا للمال، من وجهة نظره، وفيما تشير 
إليه البالغات، حصول خمسة من أقــارب الوزير 
على خمس شقق فــاخــرة باإلسكان االستثمارى 
ــاف بمحافظتى المنيا  واالقــتــصــادى لهيئة األوقـ
وبنى سويف بالسعر المدعم، والمخصص بالقرعة 
العلنية للعاملين باألوقاف والفئات المستثناه مثل 
القضاة ورجال الشرطة والقوات المسلحة، وذلك 
ــارب الــوزيــر للحصول على  دون أى مسوغات ألق
هذه الشقق الخمسة، والتى يصل ثمنها 4 ماليين 

جنيه.
وأشــارت المصادر إلى أن األستاذ الجامعى الذى 
يقف خلف البالغ، قد سبق له وأن قدم شكوى ضد 
الوزير فى عهد الرئيس عدلى منصور، اعتراضا منه 
على فصل أحد أقاربه من العمل بــاألوقــاف، عقابًا 
له على رفضه التالعب فى أحــد صناديق النذور، 
بأحد المساجد الشهيرة بالهرم، والذى هدد بكشف 

أالعيب قيادات فى األوقاف مقربة من الوزير 
ــالغ، أحــد  ــب ــارت الــمــصــادر إلـــى أن مــقــدم ال وأشــ

المقربين لكبار قيادات مشيخة األزهر. 
وأضافت المصادر أن بالغ األستاذ الجامعى، يأتى 
فى دائرة الصراع الشديدة وتصفية الحسابات بين 
ــر األوقـــاف، الــذى بــذل جهوًدا  مشيخة األزهــر ووزي
كبيرة وانفق أمواال طائلة لغلق جميع الصفحات التى 
أنشأها معارضوه على مواقع التواصل االجتماعى 

»الفيسبوك« و»تويتر«.
وحصلت »صـــوت الماليين« على بعض األوراق 
ــم تقديمها للجهات الــســيــاديــة،  الــرســمــيــة الــتــى ت
والرقابية، ومنها كشوف بصرف حوافر إثابة باآلالف 
ــوزارة والمقربين، بالمخالفة لقانون،  ــ لــقــيــادات ال
خاصة فى ظل البيان الرسمى الذى اصدرته الوزارة 
ــوار فى  ــ بالتقشف، وتــوفــيــر الــنــفــقــات، وإطــفــاء األن
ساعات النهار، مخالفا للقانون، رغم أنه يشدد مرارًا 
ــه تتبنى سياسة الضرب بيد  وتــكــرارًا على أن وزارت
من حديد، للحفاظ على المال العام، وتوفير وتدبير 

النفقات. 
وأضافت المصادر أن البالغات تضمنت أيًضا، 
مجاملة الوزير المقربين منه بمنحهم وإعطائهم ما 
يزيد على الحد األقصى من البدالت وحوافز اإلثابة 
التى تصل إلى 400% من الراتب األساسى، واألجر 
المكمل الوظيفى بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية، 
ــامــات بـــأن هــذه  ــه وهـــو مــا وصــفــتــه الــبــالغــات واالت
التصرفات تتنافى مع صريح القانون ومدى انتهاك 
القانون وحرمة المال العام، بعدما قام وزير األوقاف، 
بالتوقيع باالعتماد مــع العلم الصريح بالمخالفة 
للحد األقصى للبدالت واإلثابات للموظفين، والحد 

األقصى لألجور
وتضمنت المستندات التى حصلت عليها »صوت 
الماليين« كشوف إثابة بأسماء كل من »م. ع. ع«، 
الــذى يشغل منصب رئيس القطاع الدينى بالوزارة 
على ما يزيد على المقرر له بالحد األقصى والمحدد 
قانوًنا بـ6000 جنيه، بعدما حصل وفقا للكشف على 
8795 جنيها، أى بــزيــادة نحو 3 آالف جنيه خالل 
شهر فقط، األمــر الــذى يثير العديد من التساؤالت 
حول الشهور األخرى، وحصول »محمد.ع. خ«، وكيل 
وزارة بالقطاع الدينى بــالــوزارة ، على مبلغ 7728 
جنيًها، رغــم أن المقرر له قانونا وفًقا للكشف ما 
يعادل 5000 جنيه، األمــر الــذى يؤكد قيام »جمعة« 
بمجاملة المقربين منه، وكذلك حصول وكيل الوزارة، 
»سمير. م. ر« على مبلغ إثابة بمقدار 6919 على 
خالف الحد األقصى له، والذى حدد له مبلغ 5000 

كشفت مصادر مطلعة، أن جهة سيادية تقوم 
حاليا بفحص العديد من البالغات والشكاوى، 

التى تتعلق بالذمة المالية للدكتور محمد 
مختار جمعة وزير األوقاف، وتكشف عن 

تورطه فى وقائع مجامالت وإهدار المال العام، 
منذ توليه منصبه الوزارى فى عام 2013 

وحتى اآلن، حيث ذكرت المصادر أن البالغات 
تضمنت العديد من الوقائع والمخالفات التى 

توجه بسببها االتهامات له. مؤكدة أنه فور 
االنتهاء من فحص هذه المخالفات سيكون 
لهذه الجهات الرقابية دور كبير فى تحديد 

مصير الدكتور مختار جمعة وزير األوقاف. 
وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة 

لـ»صوت الماليين« أن أستاذا شهيرا فى 
جامعة األزهر وراء تقديم هذه البالغات، 

للجهة السيادية والتى أرفقها ودعمها 
بالمستندات، واألوراق الرسمية.

جنيه، وتــقــاضــى »خــالــد. ح س« على مبلغ 6146 
جنيًها، فــى حين أن القانون حــدد لــه 5000 جنيه 
فقط، بينما حصل »ع. النجار«مدير عــام بــالــوزراة 
على مكافأة إثابة تقّدر وفًقا للكشف بمبلغ 4432 
جنيًها، بالمخالفة للقانون، والذى حدد الحد األقصى 
لــه بــــ3000 جنيه، و»عــبــداآلخــر. ي. ا«، فــحــدد له 
مبلغ إثابة قيمته 3939 جنيها فى حين أن المبلغ 
القانونى المقرر له 3000 جنيه فقط، غير أن رجل 
الوزير المدلل والذى يرافقه فى كل جوالته، مخلص 
الخطيب، يحصل على حــافــز إثــابــة بمبلغ 4163 
جنيًها، بينما يحصل المدير العام، محمد مصطفى 

العياط، على حافز إثابة ُقــّدر بمبلغ 4759 جنيًها، 
وأحمد العربى، على 4933 جنيًها، وحصل »أحمد. 
ح. ع« رئيس قطاع الخدمات المركزية على مكافأة 
إثابة بمبلغ 6937 جنيًها، والمقرر له قانوًنا 6000 
جنيه فقط، بينما حصلت مرفت شرف الدين، وكيلة 
ــاف للشؤون المالية، على 8708 جنيه،  وزارة األوق
نــظــًرا لكونها المسئولة المالية فــى وزارة »مختار 

جمعة«.
وأشارت المصادر إلى أن البالغ المقدم ضد وزير 
األوقــاف، شمل كل الوقائع السابقة التى تورط فيها 
الوزير ووجهت له االنتقادات ومنها، قراره الذى حمل 

رقــم 309، بسفر 58 موظًفا وعامال بــالــوزارة على 
األوقاف الخاصة ألداء فريضة الحج، تحت بند حج 
الحوافز المجانى، مع صرف إعاشة يومية لكل منهم 
قدرها 30 ريــااًل سعوديا لمدة 18 يوًما مع إقامتهم 
بمقرى الــوزارة فى مكة المكرمة والمدينة المنورة، 
وذلك رغم أنَّ حج الحوافز المجانى ُمخصص ألبناء 
الــوزارة ممن لم يسبق لهم أداء تلك الفريضة، ولم 
يتوقف األمــر عند هذا الحد بل أن األسماء ضمت 
أحمد محمد مختار جمعة نجل الوزير وفاتن شريف 

عبدالله قرينته.
مؤكدة انَ  محمد مختار جمعة أصدر قرارًا وزارًيا 

فــى عــام 2014 بسفر 118 مــن العاملين بــالــوزارة 
والمديريات وذويهم من الدرجة األولى على نفقتهم 
الخاصة على أن يدفع العامل 26 ألف جنيه بينما 
يدفع ذويهم 29 ألًفا، فى الوقت الذى كان فيه عدد 
كبير من العاملين بوزارة األوقاف وقطاعاتها قاربوا 
على سن المعاش ولــم يحظوا حتى الوقت الحالى 
بــوضــع أســمــائــهــم ضــمــن كــشــوف الــحــج عــلــى نفقة 
الــوزارة تكريما لهم وتتويجا لخدمتهم، ألنهم ليسوا 
مــن المقربين، بينما اقتصر األمـــر على حاشيته 
عالوة على وجود دعاة وقيادات من الــوزارة سافروا 
للحج أكثر من 5 مــرات ومــع ذلــك اختارهم مختار 
جمعة للسفر لإلشراف دعوًيا على بعثات التضامن 
االجتماعى والداخلية على الرغم من وجود أئمة كبار 

لم يسبق لهم الحج.
وكشفت المصادر ان الجهاز المركزى للمحاسبات 
وهيئة الرقابة اإلدارية كانوا قد أصدروا تقريرا جاء 
فيه أن وزيــر األوقــاف قــام بإنشاء حسابات خاصة 
دون سند قانونى ودون الحصول على الموافقات 
الالزمة من وزارة المالية وتم االكتفاء بقرارات مختار 
جمعة، عـــالوة على فتح حــســابــات ببنوك تجارية 
بالمخالفة ألحكام المادة 30 مكرر1 من القانون 139 
لعام 2006، كما أن رصيد حساب فائض الريع حتى 
نهاية أغسطس 2014 بلغ 210 ماليين جنيه، السيما 
رصــيــد حــســاب الــنــذور الـــذى وصــل مبلغ قـــدره 55 

مليون جنيه فقط.
ولفتت المصادر إلــى أن التقرير أكــد أن رصيد 
حسابات اللجنة العليا للخدمات اإلسالمية بالوزارة 
بلغ 16 مليون جنيه، وتم صرف مكافآت لجان متنوعة 
مــن حساب فائض الــريــع وهــى غير مــدرجــة بخطة 

تخص ذلك.
ــار إلـــى أن وزارة  وأضــافــت الـــى أن الــتــقــريــر أشـ
األوقــاف لم تخطر نسبة 10% من جملة اإليــرادات 
الشهرية للحساب لــوزارة المالية بالمخالفة ألحكام 
المادة رقم 10 من القانون رقم 19 لعام 2013 بربط 
الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2013- 2014، 
عالوة على عدم قيام الوزارة بـ»أيلولة« نسبة 25% من 
رصيد الحساب فى 30 يونيو 2014 لــوزارة المالية 

بالمخالفة ألحكام المادة ذاتها.
كما كشفت المصادر فى بالغاتها اتهام مختار 
ــاف بــأنــه استغل عالقته بأحد  جمعة وزيـــر األوقــ
رؤساء مجلس إدارة هيئة األوقــاف السابقين، وقام 
بتشطيب شقته التى يمتلكها جمعة فــى المنيل، 
وذلــك على نفقة شركة المحمودية التابعة للهيئة، 

وهو ما يعد إهدارا للمال العام. 
وفى سياق آخر كشفت المصادر أن محمد مختار 
جمعة، أصبح على رأس القائمة الــســوداء، وستتم 
االطاحة به مع أول تشكيل وزراى، عقب انتخابات 

رئاسة الجمهورية. 
وأضــافــت الــمــصــادر أن فــســاد وزارة األوقـــاف، 
وانتشار رائحتها بقوة، كان السبب الرئيسى وراء 
ــرار جــمــهــورى مــن الــرئــيــس عــبــد التفاح  ــدور قـ صـ
السسى بتشكيل لجنة لحصر أمالك هيئة األوقاف 
وتقييم عــوائــدهــا، فــى 2016، برئاسة المهندس 

إبراهيم محلب، رئيس الوزارء السابق. 
موضحة أن اللجنة كــان اختصاصها الرئيسى 
ــاف المستولى  ــ ــالك هيئة األوق حصر أراض وأمـ
ــة  ــراءات قانونية وإداريـ عليها، وذلـــك بــاتــخــاذ إجــ
السترداد تلك األراضى ومتابعتها، كما نص القرار 
ــة إمكانية استغالل  على أن تتولى اللجنة دراسـ
مقومات الهيئة فى دعم االقتصاد القومى وتقديم 

خطة تنفيذية لها.

بالمستندات.. وزير األوقاف 
يجامل أقاربه بـ5 شقق أوقاف 

استثمارية ثمنها 4 ماليين جنيه

بالغات لجهات 
سيادية تتهم 

»جمعة« بإهدار 
المال العام  

جهات سيادية تفحص 
الشكاوى تمهيدًا 
الستدعاء الوزير 

والتحقيق معه 

 دعاة وقيادات من الوزارة سافروا للحج 
أكثر من 5 مرات ومع ذلك اختارهم 

الوزير للسفر لإلشراف دعويًا على 
بعثات التضامن والداخلية رغم وجود 

أئمة كبار لم يسبق لهم الحج

مصادر: فساد الوزارة كان 
السبب الرئيسى وراء صدور 

قرار جمهورى بتشكيل لجنة 
لحصر أمالك هيئة األوقاف 

وتقييم عوائدها

منح 4 ماليين جنيه مكافآت وحوافز إثابة للمقربين 
معاقبة خطيب مسجد رفض التالعب فى صندوق النذور 

 نسرين إمام 
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أسرار »التكتيكات« 
اإلرهابية الجديدة 

فى مصر
تراجع عدد العمليات اإلرهابية

 333 حادًثا فى 2017 
مقارنة بـ 807 فى 2016 

 

ــعــام 2017 تــراجــعــا كــبــيــرا فــى عــدد  شــهــد ال
الهجمات اإلرهابية، لتصل إلى أقل من نصف 
عدد الهجمات التى وقعت خالل العام 2016.. 
فخالل الفترة من يناير وحتى 29 ديسمبر 2017 
وقع ما يقرب من 338 هجوما إرهابيا فى مصر، 
مقارنة بـ 807 هجمات إرهابية وقع خالل العام 

.2016
مع ذلك، فإن العام 2017، شهد أيًضا حوادث 
إرهابية هى األعنف فى تاريخ مصر الحديث 
على اإلطــالق، كان أبرزها الهجوم على مسجد 
ــذى وقــع فــى السابع والعشرين من  الــروضــة ال
نوفمبر 2017، والذى أودى بحياة 311 مواطنا. 
ويعد هــذا الهجوم اإلرهــابــى هــو أعنف حــادث 
إرهابى وقع فى مصر، متجاوزا حادث التفجير 
ــى للطائرة الــروســيــة رقــم 9268 التى  اإلرهــاب
تحطمت بعد مغادرتها مطار شرم الشيخ الدولى 
فى 31 أكتوبر 2015، والــذى أودى بحياة 224 

شخصا كانوا على متنها.
أما على المستوى الدولى، فالحادث هو ثانى 
أكبر هجوم إرهــابــى، من حيث عــدد الضحايا، 
على مستوى العالم خالل عام 2017.. ويسبقه 
فقط التفجير االنتحارى الــذى قامت به حركة 
ــى مقديشيو  ــى أكــتــوبــر 2017، ف الــشــبــاب، ف
بالصومال، والـــذى أودى بحياة أكثر مــن 358 

شخًصا.
المقصد أن العام 2017 ربما شهد عمليات 
أكثر فتكا بالمقارنة مع العام 2016.. والشاهد 
هنا أن العمليات اإلرهابية فى محافظة شمال 
سيناء وحــدهــا قــد أســفــرت )مــنــذ بــدايــة العام 
وحتى 29 ديسمبر 2017( عن استشهاد ما ال 
يقل عــن 693 )مــن المدنيين وقـــوات الجيش 
والــشــرطــة(.. فــى حين بلغ عــدد الــشــهــداء فى 
شمال سيناء خــالل العام 2016،  446 شهيدا 
فقط، أى أن العام 2017 سجل زيــادة فى عدد 
ضحايا الهجمات اإلرهابية بلغت حوالى %34 

مقارنة بعام 2016.

تصاعد الهجمات االنتحارية كتكتيك إرهابى

احتلت مصر فــى الــعــام 2017 المركز الــرابــع بين دول 
ــر عــرضــة للهجمات االنــتــحــاريــة  ــث ــشــرق األوســــط األك ال
اإلرهابية.. ولم يسبقها سوى العراق وسوريا واليمن. فى 
حين كانت تحتل المركز السادس بين دول اإلقليم فى العام 
2016.. هذا التطور ربما ينطوى على دالالت مهمة، تتطلب 

التوضيح من خالل اإلشارة إلى ما يلي:
1- معروف أن الهجمات االنتحارية )كإحدى تكتيكات 
الهجمات اإلرهابية( التزال من أكثر األدوات فعالية وفتكا 
لدى التنظيمات اإلرهابية؛ فخالل العام 2017، وقع 348 
هجوما انتحاريا فــى 23 بلدا حــول الــعــالــم، نفذها 623 
إرهابيا.. وقــد أودت هــذه الهجمات بحياة حوالى 4310 
أشخاص، وإصابة نحو 6700 آخرين.. مع ذلك، فإن هذا 
العدد من الهجمات االنتحارية يعد أقل رقم تم تسجيله منذ 

العام 2013.
2- كان مسرح الشرق األوسط )مثلما كان فى السنوات 
السابقة( هو الساحة الرئيسية لمعظم هذه الهجمات. ومع 
ذلــك، هناك انخفاض كبير ُيقَدر بنسبة 54.5% فى عدد 
الهجمات االنتحارية فى اإلقليم خالل العام 2017، مقارنة 
بالعام 2016، ليكون إجمالى الهجمات االنتحارية التى 
وقعت فى الشرق األوسط خالل العام 2017، 135 هجوما، 

مقارنة بــ298 هجوما خالل العام 2016.

3- لكن المفارقة هنا أن عدد الهجمات االنتحارية فى 
مصر خالل العام 2017 تضاعف عددها تقريبا، مقارنة 
بالعام 2016. ففى الــعــام 2016 تــم تسجيل أعــلــى عدد 
للخسائر البشرية – جــراء الهجمات االنتحارية- خالل 
أكثر من ثالثة عقود. لكن فى مصر وقعت 4 هجمات فقط، 
هجوم واحد منها وقع فى العمق المصرى، تمثل فى التفجير 
االنتحارى داخل الكنيسة البطرسية بالقاهرة فى ديسمبر 
من ذلــك العام. فيما وقعت الهجمات الثالث األخــرى فى 
مركز العريش بشمال سيناء. وكانت داعــش هى من وقف 
وراء الهجمات األربــعــة.. ومــن ثــم احتلت مصر المركز 
السادس- كما سبقت اإلشــارة - بين دول الشرق األوسط 
التى تعرضت لهذا النوع من الهجمات، حيث جاءت بعد كل 
من: العراق )146 هجوًما(، وسوريا ) 55 هجوما(، واليمن 
)34 هجوما(، وليبيا )28 هجوما(، وتركيا )21 هجوما(. 
وتساوت مصر مع المملكة العربية السعودية فى المركز 

السادس )4 هجمات فى كل منهما(.
4- أما خالل العام 2017، وبينما تراجعت العمليات فى 
اإلقليم، فقد زاد عددها فى مصر إلى 10 هجمات؛ اثنتان 
فقط وقعتا داخــل العمق المصرى، وهما تفجيرا »أحــد 
السعف« فى كنيستى طنطا واإلسكندرية فى 9 إبريل2017. 
فــى حين وقعت الهجمات الثمانية األخـــرى جميعها فى 

منطقة شــمــال سيناء: أربــعــة فــى مــركــز الــعــريــش، وثالثة 
فى رفح وحولها، وواحــدة فقط فى مركز الحسنة.. أيًضا 
العمليات العشرة كلها وقف وراءهــا تنظيم داعــش بجميع 
خالياه وفروعه فى مصر، سواء ما يسمى »والية سيناء« أو 

»داعش- مصر«.
المقصد مــن هــذا التوضيح أن ارتــفــاع عــدد العمليات 
االنتحارية فى مصر خالل العام 2017 )رغم تراجعها فى 
اإلقليم( ربما تعزز وجهة النظر التى تقول إن التكتيكات 
المستخدمة فــى النشاط اإلرهــابــى فــى مصر باتت أكثر 
ارتباطا بتطورات المشهد اإلقليمى، بعد تراجع وأفول نجم 

»داعش – الدولة« فى العراق وسوريا.
خالصة القول إن زيــادة الهجمات االنتحارية فى مصر 
خــالل الــعــام 2017 ربما يعكس رغبة بعض فــروع داعــش 
ووالياتها )ومن أبرزها »والية سيناء«( فى نشر المزيد من 
االنتحاريين، بعد أفــول نجم داعــش فى المركز، من أجل 
تعزيز مكانتها داخل »سوق اإلرهاب« العالمية.. ولهذا سنرى 
خالل العام 2018 إلى أى مدى ستتمكن »والية سيناء« من 
تعزيز مستوى هذا النشاط )حتى من دون المساعدة التى 
منحها التنظيم األم(، وذلك بالنظر إلى مزايا هذا األسلوب 
)وفقا لحسابات التنظيم( فى العمل على خلق صورة للقوة 

وقدرة ردع لدى التنظيم.

لكن مــع ذلــك البــد مــن األخــذ فــى االعــتــبــار مالحظتين 
مهمتين.. أوالهما: أن تكتيك استخدام النساء فى الهجمات 
االنتحارية لــم يظهر بعد فــى مصر، رغــم زيـــادة انخراط 
النساء )من بينهن أطفال ومراهقات( فى هجمات انتحارية. 
ففى عــام 2017، شــاركــت 137 انتحارية فــى 61 هجوما 
انتحاريا فى 6 دول، مقارنة بــــ 77 إمرأة فى العام 2016، 
118 امــرأة فى العام 2015. أيضا ذُِكـــَر أنــه أثناء معارك 
تحرير الموصل فى العراق زادت داعــش من استخدامها 
لالنتحاريات، ونــشــرت حــوالــى 7 انتحاريات فــى الــعــراق. 
ثانيتهما: طبيعة الهجمات االنتحارية ذاتها، بمعنى أنه يبدو 
صحيحا أن تلك الهجمات – كتكتيك - تخلق شعورا ضخما 
بالعجز وقلة الحيلة بين الجماهير المتأثرة بالحوادث، 
بالنظر إلى أنه ال سبيل لردع شخص يجهز كى يقتل نفسه 
لــيــؤذى األعـــداء. وبالتالى، تساعد الهجمات االنتحارية 
التنظيمات على أن تضخم من صورتها وقوتها بما يفوق 
ــار من  ــث حجمها الحقيقى.. مــن ناحية أخـــرى، فــإن اإلك
استخدام هذا التكتيك قبل تنظيم ما، ال يعكس بالضرورة 
قــوة هــذا التنظيم، بــل العكس، بمعنى أنــه يعكس ضعفه 
ونفاد الخيارات لديه.. ويمثل حال تنظيم داعش نفسه فى 
الموصل مثاال مهما فى هذا اإلطار، إذ حشد أكثر من 200 

انتحارى كحل أخير للدفاع عن أكبر معاقله األخيرة.

مصر  احتلت فى العام 2017 المركز الرابع بين دول الشرق األوسط األكثر عرضة للهجمات االنتحارية اإلرهابية
العدد تضاعف تقريبا مقارنة بالعام 2016

زيادة انحسار العمليات فى الدلتا والوادىارتفاع معدل استهداف المدنيين
عكس الهجوم على مسجد الروضة –السابق 
اإلشارة إليه- عدة تحوالت فى االتجاهات العامة 
للهجمات اإلرهابية فى مصر، منها أن استهداف 
المدنيين بات سمة شائعة للهجمات اإلرهابية، 
خالفا لما كان عليه الحال لسنوات. والشاهد هنا 
أن إجمالى عــدد المدنيين الذين سقطوا جراء 
العمليات اإلرهابية التى وقعت خالل ثالث سنوات 
)ديــســمــبــر 2013 – 2016( بــلــغ 588 شخصا، 
يشمل ذلــك 224 شخصا الذين كانوا على متن 
الطائرة الروسية التى أُسقطت فــوق سيناء فى 
أواخر أكتوبر 2015 بينما بلغ عدد المدنيين الذين 
سقطوا جراء العمليات اإلرهابية خالل الفترة من 

ديسمبر 2016  وحتى 29 ديسمبر 2017 - أى 
خالل عام واحد  تقريبا-  516 مدنًيا.

لكن رغم الزيادة الملحوظة فى عدد الهجمات 
اإلرهابية التى استهدفت المدنيين، إال أن الغالبية 
العظمى مــن تلك الهجمات ال زالـــت تستهدف 
ــوات الــجــيــش والــشــرطــة: 76% مــن الهجمات  قـ
فــى محافظة شــمــال سيناء خــالل الــعــام 2017 
استهدفت قوات الشرطة والجيش.. وقد أسفرت 
العمليات اإلرهــابــيــة فــى محافظة شمال سيناء 
وحدها خالل الفترة من يناير وحتى 29  ديسمبر 
2017، عن استشهاد ما ال يقل عن 297 من قوات 

الشرطة والجيش.

بالنظر إلى جغرافيا الهجمات اإلرهابية فى مصر 
خالل العام 2017، مقارنة بالعامين ) 2015، 2016( 
نستطيع أن نخلص إلــى نتيجة مهمة مفادها زيــادة 
انحسار العمليات اإلرهابية فى داخل الدلتا والوادى، 
واســتــمــرار تركزها أكثر داخــل مسرح عمليات شبه 
جزيرة سيناء.  ففى العام 2015 بلغت نسبة العمليات 
اإلرهابية التى وقعت فى خارج سيناء حوالىى %61،4 
من جملة العمليات التى وقعت فى مصر. فى حين 
بلغت نسبة العمليات التى وقعت فى سيناء %38،6 
فــقــط. هــذه الــصــورة اإلجــمــالــيــة لجغرافيا النشاط 
اإلرهابى فى مصر، بدت شبه معكوسة تماما فى العام 
التالى مباشرة، أى عــام 2016، حيث وقعت معظم 
الهجمات اإلرهابية فى منطقة شمال سيناء )بنسبة 

83،8%(، فى حين لم تتخط العمليات فى داخل المدن 
المصرية فى الـــوادى والدلتا، نسبة 16،2%. بمعنى 
آخر، فإن العمليات اإلرهابية فى داخل العمق المصرى 
انحسرت بدرجة كبيرة جدا. هذا االتجاه لم يستمر فى 
العام 2017 وفقط، بل تعمق واتسع مداه بدرجة أكبر، 
بحيث زادة درجــة تركز الهجمات فى منطقة شمال 
سيناء عما كان عليه الوضع فى العام 2016 والشاهد 
هنا أن الدلتا والوادى لم تشهدا سوى 30 هجوما فقط 
طوال العام 2017.. فى حين وقعت فى منطقة شمال 
سيناء 307 هجمات، وهجوم واحــد فقط فى منطقة 
سانت كاترين بجنوب سيناء. وعليه كانت نسبة توزيع 
العمليات كالتالي: 91،5% فى سيناء. و8،5% فقط فى 

العمق المصرى.



8 9& حادث مسجد الروضة األعنف فى تاريخ مصر 
وثانى أكبر هجوم إرهابى عالميًا 

هناك العديد من الشواهد على أن التغيير على صعيد التكتيكات المتبعة فى 
العمليات اإلرهابية، وكذلك على صعيد خريطة التنظيمات على األرض فى 

مصر خالل العام 2017، ارتبط إلى حد كبير بتطورات المشهد اإلقليمى؛ فمع 
تراجع وأفول نجم »داعش– الدولة« فى سوريا والعراق، والصعود الملحوظ 

لتنظيم القاعدة مرة أخرى، سعت التنظيمات الجهادية إلى البحث عن وجهات 
جديدة، كان من بينها مصر.

فى هذه اآلونة تواجه مصر نشاطا إرهابيا يرتكز إلى ثالثة أذرع: األول، هو 
داعش وخالياها وفروعها، والتى ال تزال تمثل الذراع األنشط واألخطر واألشد 

دموية. الثانى، هو الجماعات األقرب إلى تنظيم القاعدة، والتى نشطت فى 
مصر خالل العام 2017. والثالث، هو مجموعات العنف التى انبثقت عن تنظيم 

اإلخوان المسلمين اإلرهابى فى طبعته الثالثة )حسم، ولواء الثورة(.
والمالحظ، أن هذه األذرع الثالثة الرئيسية لإلرهاب فى مصر تتبنى 

أيديولوجيات، وتوظف تكتيكات تجعل عملية القضاء عليها عملية معقدة 
وتتطلب جهودًا متكاملة.  

هذه بعض الحقائق والمعلومات التى كشفتها دراسة مهمة للغاية صدرت منذ 
أيام  عن مركز الدراسات السياسية واإلستراتيجية باألهرام بعنوان »االتجاهات 

العامة للنشاط اإلرهابى فى مصر خالل العام 2017«، والتى أعدها الباحث 
محمد جمعة ورصدت أهم االتجاهات الرئيسية للعمليات اإلرهابية التى 

شهدتها مصر طوال العام 2017، كما تضمنت الكشف عن خفايا وأهداف 
التكيكات التى تقوم بها تلك الجماعات اإلرهابية فى مصر بهدف إسقاطها والنيل 

منها وهو ما لن يحدث  إن شاء اهلل ألن مصر كانت وستظل محروسة من اهلل 
سبحانه وتعالى.

استهداف دور 
العبادة

المرحلة الثالثة 
من العنف اإلخوانى

شــهــد الــعــام 2017 خــمــســة حــــوادث إرهــابــيــة 
استهدفت دور عبادة، شملت:

- تفجيرات »أحد السعف« التى تمت بالتزامن 
فــى اإلســكــنــدريــة وطــنــطــا، واســتــهــدفــت كنيستين 

قبطيتين، وأسفرت عن استشهاد 47 شخصا.
- محاولة الهجوم على ديــر سانت كاترين فى 
إبريل 2017، أسفرت عن استشهاد عنصرْى أمن 

أثناء محاولة منع الهجوم.
- الهجوم الــذى وقع فى مايو 2017 واستهدف 
حافلة كانت تقل مواطنين مسيحيين أثناء توجههم 
-فى رحلة دينية- لزيارة دير األنبا صموئيل غربى 
محافظة المنيا والـــذى أسفر عــن استشهاد 28 

شخصا.
- الــهــجــوم الضخم على مسجد الــروضــة فى 

نوفمبر 2017 والذى أودى بحياة 311 شخصا.
- محاولة الهجوم على كنيسة مارمينا فى 29 
ديسمبر 2017، بمنطقة حلوان بمحافظة القاهرة، 
والــتــى أســفــرت عــن استشهاد أحــد أفـــراد األمــن، 

وحوالى ثمانية أفراد من المدنيين.
ويؤكد حادث قرية الروضة على وجه الخصوص 
أن اإلرهاب – فى ظل تصدر داعش لسوق اإلرهاب 
الــدولــى – لــم يعد أكــثــر دمــويــة وفــقــط، بــل باتت 
المساجد أيضا وبشكل متزايد هدفا لهجمات 
ــك مــن قبل فــى اليمن  تنظيم داعـــش، شهدنا ذل
ونيجيريا وباكستان والعراق وسوريا.. وقد يصح 
القول إن استهداف المساجد يمثل استراتيجية 
جــديــدة لإلرهابيين فــى ســيــنــاء.. وبــهــذا المعنى 
يريد تنظيم داعش، الذى تورط فى تلك الجريمة 
اإلرهــابــيــة، القول إنــه من اآلن فصاعدا بإمكانه 
الــضــرب فــى أى مــكــان، بما فــى ذلــك استهداف 

المصلين بل وأثناء وقت صالة الجمعة!!

تشهد مصر حاليا المرحلة الثالثة مــن موجة 
ــدأت مع عزل  ــاب اإلخــوانــى، التى ب العنف واإلرهـ
محمد مرسى فى الثالث من يوليو 2013 وتستمر 

حتى وقتنا هذا.
المرحلة األول، مــن أواخـــر الــعــام 2013 وحتى 
منتصف الــعــام 2014: فــى هــذه المرحلة كانت 
الجماعات والــخــاليــا اإلخــوانــيــة المسلحة تعمل 
بأسلوب الهواة إلــى حد كبير، وتركز على أعمال 
عنف منخفضة الحدة مثل الحرق والتخريب، وإن 
لم تخلو هذه الفترة من تفجيرات واغتياالت ولكن 

بدرجة أقل.
المرحلة الثانية، من أواخــر العام 2014 وحتى 
أوائـــل الــعــام 2016: وشــهــدت هــذه الفترة صعود 
ــر تــمــاســكــا، مــثــل »حــركــة  جــمــاعــات مسلحة أكــث
المقاومة الشعبية«، ومجموعات »العقاب الثورى«.. 
وقد نفذت هاتان الجماعتان عمليات أكثر تطورا 
مــن حيث التكتيك، كما ظــهــرت آنـــذاك بــدايــات 
التقارب بين هذه الجماعات والجماعات السلفية 
الــجــهــاديــة النشطة فــى مــصــر، إذ نــفــذت حركة 
المقاومة الشعبية عمليتين مشتركتين مع خاليا 

داعش فى مصر.
ــام 2016  ــع الــمــرحــلــة الــثــالــثــة، مــن منتصف ال
وحتى اآلن: وتمثل هذه الفترة مرحلة نضوج هذه 
الجماعات، وتحولها إلى فواعل أخطر وأكثر خبرة. 
وتجسد حركتا »حسم«، و»لواء الثورة« أبرز مالمح 

هذه المرحلة.

صعود ملحوظ لجماعات القاعدة

شهد الــعــام 2017، صــعــودا ملحوظا لعناصر وخاليا 
القاعدة فى مصر. فبعد نحو أربعة سنوات من الكمون، 
عادت جماعة »جند اإلسالم« الموالية لتنظيم القاعدة إلى 
النشاط فــى سيناء. وأيــضــا، ظهور تنظيم يدعى »أنصار 
اإلســالم« من المرجح أنه أقرب إلى تنظيم القاعدة، وتبنيه 

عملية الواحات البحرية فى أكتوبر 2017.
1- جماعة »جند اإلسالم«

ــادت »جند  ــع ســنــوات مــن الــغــيــاب، عـ بــعــد أكــثــر مــن أربـ
اإلســـالم« مــن جــديــد فــى سيناء، لتبدأ فصال جــديــدا من 
الــصــراع العنيف بين القاعدة وداعـــش. ونشرت الجماعة 
تسجيال صوتيا أعلنت فيه مسئوليتها عن هجوم استهدف 
عناصر لتنظيم »واليــة سيناء« الموالى لداعش، واعتبرتهم 
ــادة »واليــة  ــوارج، أو منشقون على الجماعة، وطالبت ق خـ
ــالم« قــد تشكلت بعد  سيناء« بالتوبة!! وكــانــت »جند اإلسـ
اإلطــاحــة بالرئيس األســبــق حسنى مــبــارك فــى 11 فبراير 
2011. فبعد سقوط نظام القذافى، استغلت »جند اإلسالم« 
غياب األمن فى ليبيا كى تدرب أنصارها، وتجند عناصرها، 
وتراكم أسلحة هناك. وخالفا لتنظيم »أنصار بين المقدس«، 
التى اندمجت وأصبحت فيما بعد »واليـــة سيناء«، والتى 
نفذت هجمات ضد أنابيب الغاز المصرية مــرات عديدة، 
لم تعلن جماعة »جند اإلســالم« عن نفسها بشكل دعائى. 
وبالتحديد، ظهرت »جند اإلســـالم« للمرة األولـــى فــى 12 
سبتمبر 2013، عندما أعلنت عن مسئوليتها عن تفجير مبنى 
االستخبارات العسكرية فى رفــح، ووعــدت بنشر تفاصيل 
الهجوم فى رسالة مصورة تالية. وبعد عملية وحيدة ُسِجلَت 
باسمها، غابت جماعة »جند اإلســالم« عن الساحة بسبب 
استهداف »أنــصــار بيت المقدس« لمقاتليها ومصادرتهم 

أسلحتها.
وبعد تحكيم إجبارى بواسطة »محكمة شرعية« موالية 
ــَرت جماعة »جند اإلســـالم« على تفكيك  ــِب لــداعــش، أُج
نفسها بعد أن حكمت المحكمة بضرورة حل الجماعة 
ــو بكر الــبــغــدادى والــقــتــال تحت  بسبب رفضها بيعة أب
ــاع، لــم تنشر  ــســوداء. بسبب هــذه األوضــ رايـــة داعـــش ال
جند اإلســالم الشريط المصور الخاص بالهجوم الذى 
استهدف مبنى االستخبارات العسكرية فى رفح إال فى 

12 أغسطس 2015!!
ــك، وبالتحديد فــى 11 نــوفــمــبــر2017، نشرت  بعد ذل
جماعة »جند اإلســـالم« تسجيال صوتيا بعنوان: »تبنى 
عملية أمنية ضد صيال خــوارج البغدادى فى سيناء«، 
أعلنت فيه استهدافها عناصر من »واليــة سيناء«. وكان 
البيان مختصرا ولــم يحدد بوضوح استراتيجية »جند 

اإلســالم« فى التعامل مع الجيش المصرى أو داعــش.. 
ولكن، من المتوقع أن تصدر جماعة »جند اإلسالم« بيان 
متابعة فى المستقبل القريب، تحدد فيه استراتيجيتها 

وحدود منهجها.
لكن المالحظ هنا، أن جماعة »جند اإلســـالم« وصفت 
الجيش المصرى بـــــ »جيش الكفر«، مؤكدة على نيتها تنفيذ 

هجمات ضد الجيش فى سيناء، أو أنها تنفذ هجمات 
بالفعل من دون اإلعالن كى تتجنب األعمال االنتقامية 

التى قد ترتكبها بحقها »والية سيناء«.
أمــا النقطة الثالثة الجديرة بالذكر فتتمثل فى 
»الخطاب العاطفى« المستخدم عندما تتحدث عن 

أهالى سيناء، واصفة إياهم بـ«األسرة«، فى محاولة 
لكسب تعاطف المدنيين، وأيضا فى محاولة 
لتجنب تكرار أخطاء »واليــة سيناء«، والتى 
حرمتها من تعاطف السكان المحليين فى 
ــه يهدف  ســيــنــاء.. هــذا الخطاب يــبــدو أن
إلــى بناء مجتمع حاضن للجماعة، وهو 
ــة سيناء«  ــ ــذى افــتــقــدتــه »والي الــشــىء الـ
بسبب هجماتها ضــد المدنيين. فى 
هــذا اإلطـــار، ذكـــرت »جــنــد اإلســـالم« 
فى تسجيلها االنتهاكات التى ارتكبتها 
داعـــش ضــد األبـــريـــاء، ومــا اعتبرته 

ــزة« كى  »حــصــارهــا المسلمين فــى غـ
تجذب تأييد الحركة السلفية الجهادية 

فى غزة.
2- جماعة »أنصار اإلسالم«

فى الثالث من نوفمبر2017، زعمت 
ــم تــكــن مــعــروفــة مــن قــبــل، وهــى  جــمــاعــة ل
جماعة »أنــصــار اإلســــالم«، مسئوليتها 
عن الهجوم الــذى وقــع فى العشرين من 
أكتوبر فى الواحات البحرية غرب مصر. 
وفــى خطاب إعالنها للمسئولية، قدمت 

الجماعة نفسها بوصفها إحــدى جماعات 
المعارضة التى تتهم النظام بسوء معاملته 
للشعب، بــل وزادت بــأن وصفت »القيادة 
المصرية« بأنها »عدوة لإلسالم«!!! وذكرت 
الجماعة أن هجوم العشرين من أكتوبر، 
ــذى وصفته بالتفاصيل، يمثل بداية  والـ
»جهادها« ضد الحكومة والسلطات فى 
مــصــر. وزعــمــت الــجــمــاعــة أنــهــا »صــبــرت 

صبرا جميال حتى حين«.

 ويقال على نطاق واســع أن جماعة »أنصار اإلســالم« 
مرتبطة بالقاعدة، وهــنــاك مــؤشــرات عــديــدة تؤيد هذا 
االنتماء. فبعد حادث الواحات البحرية، نشرت العديد من 
الحسابات اإللكترونية التابعة للقاعدة وعبر قنوات جهادية 
أنباء الــحــادث وحيت مرتكبيه.. أيضا، فــإن ما ذُِكـــَر عن 
صالت قائدها المتوفى بـــ»هشام عشماوى« الموالى 
للقاعدة يؤكد االنتماء للقاعدة.. من جهة أخرى، 
فإن شكل البيان وعباراته تحاكى تلك الصادرة 

عن فروع القاعدة.
 والـــالفـــت هــنــا أن ظــهــور جــمــاعــة مــوالــيــة 
للقاعدة فــى مصر هــو أمــر جدير بالمالحظة 
فى حد ذاتــه، إذ لم يكن للجماعة الجهادية 
تواجد نشط فى البالد خــالل السنوات 
األخيرة. وعلى األرجح اختارت جماعة 
»أنصار اإلسالم« الكشف عن تواجدها 
فى هذا التوقيت المحدد، كى تطرح 
نفسها كــبــديــل جـــذاب لمقاتلى 
ــن مـــن ســوريــا  ــاريـ ــفـ داعـــــش الـ
ــمــا يــعــود الــوقــت  ــراق.. ورب ــعـ والـ
ــذى مــر قبل أن تزعم  الطويل ال
الجماعة مسئوليتها عن الحادث 
وتكشف عــن نفسها )إذ أعلنت 
الجماعة عــن تبنيها لــلــحــادث بعد 
14 يــوًمــا مــن وقــوعــه( يعود على 
األرجــــح إلـــى صــعــوبــة االتــصــال 
بالقاعدة المركز.. أيضا، وألن 
»أنصار اإلســالم« ال تــزال جماعة 
ــح ال تــزال  جــديــدة فإنها على األرجـ
فى المراحل األولــى من بناء قدراتها 
المرتبطة بالجانب الدعائى.. ومع ذلك، 
قــد يــكــون هـــذا مــقــصــودا، إذ انتظرت 
الجماعة كى تعلن عن نفسها حتى تتجنب 
جــذب انــتــبــاه السلطات وبالتالى تسمح 
لمسلحيها بتجميع أنفسهم مرة أخرى بعد 
الحادث وما تاله من رد فعل قوى من جانب 

السلطات المصرية.
ــك، أنــه على الــرغــم مــن أن  األكــثــر مــن ذل
الجماعة لم تستكمل حجمها من العناصر 
المسلحة الــالزمــة بــعــد، فقد استعرضت 
قدراتها المرتفعة أثناء هجوم الواحات 
البحرية.. وتجلت هذه القدرات فى 

اختيار الجماعة للمواقع االستراتيجية أثــنــاء الكمين، 
والذى اشتمل على توجيه مدافع أر بى جى وأسلحة ثقيلة 
من مواقع مرتفعة من أمــام ومــن خلف القافلة األمنية، 
إلى جانب تفجير العبوة الناسفة الذى تبع هذه الكمين.. 
المقصد أن هــذا الهجوم المعقد متعدد المراحل )ومن 
بينها اســتــخــدام متفجرات( يستعرض قـــدرات متقدمة 
ســواء من حيث األسلوب أو من حيث الخبرة التكنيكية، 
وعلى األرجح ال يزال من تبقى من الجماعة يمتلكون هذه 

المعارف والقدرات.
وبالنظر إلى انتماء جماعة أنصار اإلسالم إلى القاعدة، 
إلـــى جــانــب عملياتها فــى الــصــحــراء الــغــربــيــة المصرية، 
فإنها على األرجــح ترتبط بصالت بتنظيم »مجلس شورى 
المجاهدين فى درنــة« والمتمركز فى درنة بليبيا. ُيذَكر أن 
أكبر فصيل داخــل مجلس شــورى مجاهدى درنــة )أال وهو 
كتيبة شهداء أبو سالم( متحالف مع القاعدة. وعلى األرجح، 
ستتعاون جماعة أنصار اإلسالم مع مجلس شورى مجاهدى 
درنة للنيل من »أعدائهم المشتركين« وهم الجيش المصرى، 
إلى جانب حليف القاهرة الليبى، الجيش الوطنى الليبى، 
الممتدة هيمنته على كثير من شــرق ليبيا. وعلى األرجــح 
ــدادات عبر  ــ سيشمل هــذا الــتــعــاون تــبــادل لألسلحة واإلمـ

الحدود، إلى جانب العناصر أيضا فى بعض األحيان.
كذلك، من المتوقع أن يمنح بيان الجماعة دفعة للمنافسة 
بين التنظيمات اإلرهابية النشطة فى مصر على )القوة 
الــبــشــريــة، الــوجــاهــة، والــشــرعــيــة(.. إذ مــن الــمــؤكــد، وفى 
سياق الرد على إعالن جماعة أنصار اإلســالم، فإن داعش 
والجماعات المسلحة التابعة لإلخوان ربما بات لديها اآلن 
دوافــع أكبر لشن هجمات أقــوى وأعنف )وهــو ما تجلى فى 
حادث مسجد الروضة بعد حادث الواحات البحرية بشهر 
واحد، وأيضا استهداف مطار العريش بقذائف صاروخية، 
ناهيك عن محاولة الهجوم على كنيسة مارمينا فى ديسمبر 
2017( كــى تستمر فــى إقــنــاع عناصر السلفية الجهادية 
ــدال مــن االنــشــقــاق لصالح التنظيم  باالنضمام ودعمهم ب

الجديد.
أيضا، ربما تتمكن الجماعة الجديدة من تعزيز نفسها 
بعناصر مــن داعــش ومــن الجماعات اإلخــوانــيــة؛ إذ بينما 
سيتردد صدى دعوة جماعة أنصار اإلسالم لتنفيذ هجمات 
جهادية ضد السلطات المصرية داخل أذهان أولئك األقرب 
لعقيدة داعش، سيجذب زعم الجماعة أنها تستهدف القيادة 
المصرية لسوء معاملتها المصريين أولــئــك األقـــرب إلى 
أيديولوجية اإلخــوان، ومن بينهم العناصر األكثر راديكالية 

مثل حركتى حسم ولواء الثورة.  

تمارس داعش وفروعها فى مصر عمليات تشير إلى 
مستوى أعلى من العنف والتنظيم، بالمقارنة بموجة 
ــاب الــتــى عرفتها مصر خــالل الــفــتــرة )1992-  اإلرهــ
1997(.. وتوظف »والية سيناء« بشكل رئيسى نمطين من 
تكتيكات العنف: األول، هو تكتيك »اإلرهــاب الحضرى« 
ويشمل هجمات على الــمــدن والــقــرى عبر مــزيــج من 
السيارات المفخخة، والهجمات االنتحارية، واالغتياالت 
المستهدفة. النمط الثانى، هو حرب العصابات؛ بمعنى 
قيام وحدات صغيرة متحركة على نمط »اضرب واجري« 
تستهدف أهدافا أمنية وعسكرية. وغالبا ما تكون هذه 
الوحدات مسلحة تسليحا خفيفا بما يوائم فكرة تجنب 

االنخراط فى مواجهة مباشرة ممتدة مع قوات الجيش.
ــة سيناء« فى عــدة قــرى تمتد  وتتواجد عناصر »والي
ــح، وجنوب مدينة  حتى أراض جنوب الشيخ زويــد ورف
العريش. كما تتعزز تكتيكات حــرب العصابات بسبب 
التسليح والتدريب الذى تلقاه هؤالء المسلحون فى ليبيا، 
وغــزة، وسوريا والــعــراق. وربما يكون حــادث استهداف 
مطار العريش فى التاسع عشر من ديسمبر 2017 هو 

األخطر.
1- ركائز ثالث لنشاط الجماعة

بالنظر إلى مــوارد خاليا داعــش، وتسليحهم، ومستوى 
ــز مهمة عــززت  ــائ ــب عــنــاصــرهــا، هــنــاك ثـــالث رك ــدري ت
األنشطة اإلرهابية لــ»والية سيناء«. األولــى، هى ليبيا 
وغزة اللتان مثلتا المصدرين الرئيسيين إلمــدادات 
السالح. الثانية، تركيا وقطر)فى وقــت سابق 
على األقـــل( اللتان مثلتا الظيهر السياسى 
إلرهابيى داعش. الركيزة الثالثة هى اكتساب 
»والية سيناء« بعضا من كفاءتها العسكرية 
مــن خــالل عناصر عسكرية سابقة، ومن 
اإلرهــابــيــيــن المخضرمين مــمــن تــدربــوا 
فــى ســاحــات قــتــال خــارجــيــة، شملت غزة 
وســوريــا والـــعـــراق.. فبحسب مــا قــالــه أحد 

اإلرهابيين فى فيديو »صولة األنصار 2« فقد جاء هؤالء 
من المشرق«.. وأخيرا، العناصر المحلية التى كانت قد 
نشطت خالل الموجة اإلرهابية السابقة التى استمرت 
خــالل الفترة من 2004 وحتى 2012، حيث راكــم هؤالء 
خبرة كبيرة على امــتــداد العقد الماضى، فــى مكافحة 

القوات النظامية وبناء شبكات دعم لوجستى محلية.
2- تــحــوالت على صعيد الــقــيــادة وتدفق 

المقاتلين األجانب
عملت الحملة العسكرية واألمنية المكثفة التى تشنها 
عناصر القوات المسلحة المصرية فى سيناء على تصفية 
عدد كبير من أبــرز قيادات تنظيم »أنصار بيت المقدس 
سابقا« و«والية سيناء« حاليا، وأكثرها شهرة على الصعيد 
اإلعالمى. وكان آخرهم أبو دعاء األنصارى، الذى أعلن 
المتحدث الرسمى باسم القوات المسلحة المصرية عن 
نــجــاح الجيش فــى اســتــهــدافــه، مــع 45 عنصرا آخــر من 
عناصر التنظيم فى أغسطس 2016.. وبحسب ما أشارت 
إليه مصادر إعالمية فإن »األنصارى« والقيادات الجديدة 
لتنظيم أنصار بيت المقدس، يتواجدون فى سيناء منذ 
ِبدء العمليات اإلرهابية، وينتقلون بين الحين واآلخر إلى 
ليبيا. االسم الحقيقى لألنصارى غير معلوم، على الرغم 
من إشارة بعض المصادر اإلعالمية -غير المؤكدة- إلى 
أن أبو دعاء األنصارى هو االسم الحركى لـــ«محمد محمد 
ــادة«، شقيق مؤسس التنظيم والقائد األول له  فريج زيـ
»توفيق محمد فريج زيـــادة«، من قبيلة السواركة شمال 

شرق سيناء.
ومــع ذلــك، فقد دشــن مقتل »األنــصــارى« تحوال نوعيا 
كبيرا فى طبيعة قيادة الجماعة، إذ انتقلت القيادة -وللمرة 
األولــى منذ نشأة التنظيم- إلى قائد غير مصرى، ُمعين 
باألمر المباشر من قيادة تنظيم داعش المركز.. فبحسب 
ما ذكرت مصادر إعالمية عديدة، قام زعيم تنظيم الدولة 
أبو بكر البغدادى، بتنصيب »أبو هاجر الهاشمى«، مسئوال 
عن التنظيم فى سيناء عقب تصفية أبو دعــاء األنصارى 

على يد الجيش المصرى فى أغسطس 2016، إال أن بعض 
المصادر تشير إلى أن الهاشمى يحتل موقع أمير الحسبة 
داخــل التنظيم، وليس إمــارة التنظيم ككل.. و»أبوهاجر« 
هــو ضابط سابق بالجيش الــعــراقــى، انضم إلــى تنظيم 
الدولة، مع بدايات عمله فى العراق، مع جماعة أبو مصعب 
الــزرقــاوى فى الــعــراق.. وأضافت المصادر، أن »أبــو بكر 
البغدادى، رفع من شأن الضباط السابقين فى الجيش 
العراقى، وأعطاهم فرصة للقيادة العسكرية والتكتيكية 
داخــل التنظيم، وجعل منهم مستشارين عسكريين له، 
وأرســل بأحدهم وأكثرهم ثقة ليقود العمليات العسكرية 

فى سيناء«.
3- طغيان البعد الطائفى على عمليات 

داعش
بــدأ تنظيم داعــش فــى تنفيذ عمليات ذات بعد 
طائفى واضح ومعلن فى مرحلة التمدد واالنتشار، 
إال أن هذا الملمح صار هو الملمح األبرز بداية من 
نهاية العام 2016 وخــالل العام 2017.. واألرجــح 
أن هــذا التحول نحو التركيز على الهجمات ذات 
البعد الطائفى هــو انــعــكــاس مباشر للتغيير فى 
طبيعة قيادة الجماعة، وانتقالها إلى قيادة عراقية 
أكثر والء لتنظيم داعش المركز، والذى من المتوقع 
أنه يتعاون اليوم مع عناصر التنظيم من مصريين 
ومقاتلين أجانب لتعزيز أجندة داعــش فى مصر.. 
وربما ترى قيادة جماعة »واليــة سيناء« أن توظيف 
البعد الطائفى بكثافة، على غـــرار مــا حــدث فى 
سوريا والعراق، هو السبيل األنجع لضمان هيمنة 
ــم تــكــن فــى مــصــر صــراعــات  ــه إذا ل التنظيم. وأنـ
طائفية يمكن للجماعة أن تستثمرها وتزدهر وسط 
فوضاها، فعلى الجماعة أن تعمل هى على خلقها 
بنفسها.. وفى هذا السياق ينبغى االلتفات إلى أن 
العام 2017 شهد جملة حوادث إرهابية تنطوى على 

عنف طائفى.

داعش وفروعها... »إرهاب حضرى« وحرب عصابات
تكتيكات حرب العصابات  تزداد قوة بسبب التسليح والتدريب الذى تلقاه هؤالء المسلحون فى ليبيا وغزة وسوريا والعراق

جماعة »جند اإلسالم« الموالية لتنظيم القاعدة  عادت إلى النشاط فى سيناء بعد غياب 4 سنوات

أبو بكر البغدادى قام بتنصيب »أبو هاجر الهاشمى« مسئوال عن التنظيم فى سيناء عقب تصفية أبو دعاء األنصارى على يد الجيش المصرى

الجماعة تعلن عن نيتها تنفيذ هجمات ضد الجيش فى سيناء 

 سحر محمد 
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دائماً ما يتباهى الرئيس عبدالفتاح السيسى 
بقدرة مصر فى عهده على استضافة جموع 
الــاجــئــيــن مــن فلسطين وســـوريـــا والــعــراق 
ــؤكــد أن عــددهــم  ــال، وي ــصــوم ــودان وال ــسـ والـ
اإلجمالى يبلغ 5 مايين شخص، ال يعيشون 
فى معسكرات فى الصحراء كما تفعل باقى 
ــا يــتــم احــتــضــانــهــم داخــل  ــم ــم، وإن ــعــال دول ال
المجتمع المصرى، حيث يقيمون المشروعات 
الصغيرة ويــمــارســون األعــمــال ويستفيدون 
من دعــم الكهرباء والمياه ومــصــادر الطاقة، 
وخـــال مــؤتــمــر »حــكــايــة وطـــن« الـــذى أعلن 
خــالــه ترشحه لفترة رئــاســيــة ثــانــيــة، ســؤال 
السيسى فى جلسة إسأل الرئيس حول هؤالء 
وعدم استفادة الدولة منهم، حيث ال يدفعون 
ضرائب، فقال بإنسانيته المعهودة إن علينا أن 
نراعى ظروفهم حتى يعودوا إلى بادهم بعد 

أن تعود إلى سابق عهدها. 
وإذا كانت دولة قوية وثرية مثل ألمانيا تعانى 
بشكل واضح من مشكلة نزوح الاجئين العرب 
إليها، فقد حظيت تلك القضية بمساحة كبيرة 
من مباحثات السيسى مع المستشارة األلمانية 
أنجيا ميركل إبان زيارته إلى برلين، بل وتردد 
أن موافقة البنك الــدولــى على قــرض الـــ 12 
مليار دوالر الــذى حصلت مصر على دفعات 
منه، وجارى تسليم الدفعات الباقية يرجع إلى 

ثمة اتفاق سرى عقده محافظ البنك المركزى 
طارق عامر، مع القيادات األلمانية المسيطرة 
على البنك الــدولــى بــأن تفتح مصر أبوابها 
الستقبال النازحين المطرودين من ألمانيا، 

حقيقة توقيع طارق عامر 
اتفاقية مع األلمان الستقبال 

الالجئين نيابًة عن أوروبا 
مقابل قرض البنك الدولى

عادل إمام: كلمة »الجئ« 
تشمل كل معانى القهر 

والمرض وصواًل إلى سرقة 
األعضاء واالستغالل الجسدى

نشوى الحوفى: على شباب 
الكافيهات فى مصر أن يتعلموا 
من التجارب العملية  الناجحة 

للشباب السورى
ومــن االتــحــاد األوروبـــى بشكل عــام ، ولنفس 
الــســبــب تحسنت عــاقــات مــصــر بــاالتــحــاد، 
فرفض الرئيس الفرنسى »ماكرون« أن يفتح 
مــلــف حــقــوق اإلنـــســـان فــى مــصــر، وأغــلــقــت 

إيطاليا ملف مقتل جوليوريجينى. 
وفــى ضــوء تصريحات السيسى يتضح أن 
الاجئين فــى مصر يعيشون حــيــاة مختلفة 
عن حياتهم فى بلدان العالم األخـــرى، حيث 

استطاع السوريون على سبيل المثال أن يقيموا 
مشروعات صغيرة ناجحة تحول بعضها إلى 
محات حلويات ومطاعم، ما دفع الصحفية 
السياسية نــشــوى الــحــوفــى أن تــدعــو شباب 
مصر الجالسون على الكافيهات واإلنترنت أن 

يتعلموا من تجاربهم الناجحة.
ــر ال تــخــلــو حــيــاة بــاقــى  وعــلــى جــانــب آخــ
الاجئين مــن مشاكل جعلت الــفــنــان عــادل 
إمام وقتما كان سفيراً للنوايا الحسنة لشئون 
الــاجــئــيــن يــصــرح بـــأن كلمة »الجــــئ« تشمل 
كل معانى القهر والمرض وصــوالً إلى سرقة 

األعضاء واالستغال الجسدى. 
وعلى ذكر اإلستغال الجسدى، إبــان حكم 
ــوان اإلرهــابــيــيــن لمصر، حين تفاقمت  اإلخــ
األزمــة السورية وتدفق الاجئون السوريون 
مــن الُسنة إلــى مصر، صــدرت فتوى سلفية 
تزعم أن نكاح الرجل المصرى إلمــرأة أوأكثر 
من السوريات يعد جهاًدا فى سبيل الله، ألنه 
بذلك يصون عرض إمــرأة مسلمة،  وقيل أن 
أول مــن طبق تلك الفتوى كــان »راسبوتين« 
السلفيين حــازم صــاح أبوإسماعيل ، حيث 
تزوج من فتاة فى السادسة عشر من عمرها، 
وعلقت اإلعامية رانيا بــدوى على ذلــك بأن 
قالت ساخرة: »اشمعنى يعنى السوريات، ما 
مصر فيها الجئات سودانيات وصوماليات، وال 

عشان نساء سوريا جميعهن من الحسناوات«.
ومن جانبنا نحاول أن نقتحم هذا العالم 
ــراره فـــى ســيــاق  ــ ــعــرف عــلــى بــعــض أســ ــت ون

السطور التالية.

خبراء أرجعوا 
تحسن عالقات 

الرئيس باالتحاد 
األوروبى إلى 

نجاحه فى التعامل 
مع تلك القضية

فتوى سلفية: نكاح الالجئة 
السورية جهادًا فى سبيل 

اهلل ورانيا بدوى ترد: »مصر 
فيها الجئات سودانيات 
وصوماليات وال عشان 

السوريات حسناوات؟!!«

خريطة األمراض 
السودانيون والصوماليون يواجهون الصداع 

وضغط الدم بسبب الصراعات والحروب األهلية 

الجالية العراقية ميسورة الحال ولكن 
تشكو من تعقد اإلجراءات الروتينية

ــاع  ــام أوضــحــت الـــدراســـة أن أوضـ بشكل عـ
الاجئين فى المجتمعات المضيفة تتأثر تأثراً 
ــداث الــســيــاســيــة بــيــن هــذه  ــ كــبــيــراً بــتــطــور األحـ
المجتمعات والمجتمعات األصلية لاجئين، 
فأى تطور فى العاقات الدولية ســواء بالسلب 
ــاره على الاجئين، وألن  أوباإليجاب تنعكس آث
ــدم الــاجــئــيــن فــى مصر،  الفلسطينين مــن أقـ
مــن الــمــعــروف أن تــطــور الــعــاقــات المصريةـ  
الفلسطينية كــان له أكبر األثــر على السياسة  
المتبعة فى التعامل معهم، ففى عهد الرئيس 
الــراحــل جــمــال عبدالناصر ُفتحت الجامعات 
المصرية للطلبة الفلسطينيين وحتى عام 1978 
تمتع الفلسطينيون بحق مساوللمصريين فى 
اإللــتــحــاق بالتعليم الحكومى بجميع مراحله 

مجاناً.
ــذى جاء  ــداث السياسية ال إال أن تطور األحـ
كنتيجة لضلوع بعض الفلسطينيين فى اغتيال 
وزيــر الثقافة يوسف السباعى عــام 1978، وما 
تا ذلك من انضمام منظمة التحرير الفلسطينية 
إلــى جبهة الصمود والتصدى المعادى لمصر، 
على خلفية اتفاقية الــســام مــع إسرائيل التى 
وقعها الرئيس أنــور الــســادات، وانضمام بعض 
الطاب الفلسطينيين إلــى الطاب المصريين 
فى أعمال شغب واسعة النطاق احتجاجاً على 
سياسات السادات، مما دفع نظامه إلى اعتقال 
الكثيرين منهم على اعتبار أنهم المحرضون 
على هذه المظاهرات، كما تم ترحيل عدد كبير 
من الطاب الفلسطينيين وتقليص حاد ألنشطة 
االتــحــاد العمالى الفلسطينى، بــاإلضــافــة إلى 
الكثير مــن اإلجــــراءات العقابية التى خفضت 
بشكل كبير من عدد الطاب الفلسطينيين فى 

مصر، وفى نوفمبر 1977 أغلق االتحاد العمالى 
الفلسطينى أثناء زيارة السادات للقدس، وأطلقت 
الحكومة المصرية حملة إعــامــيــة مناهضة 
للوجود الفلسطينى، ومجموعة قوانين جديدة 
أثـــرت عــلــى الفلسطينيين كــقــانــونــى 47 و48 
اللذين ألغى بموجبها كل القوانين التى تساوى 
بين المصريين والفلسطينيين فــى كثير من 

المجاالت.
وبالمثل فقد كان لتطور األحــداث السياسية 
ــر نفسه عــلــى وضــع  بــيــن مــصــر والـــســـودان األثـ
الاجئين السودانيين فى مصر، فقد كان لضلوع 
بعض السودانيين فى محاولة اغتيال الرئيس 
ــا عــام  ــاب ــارك فــى أديـــس أب ــب ــق حسنى م األســب
1995، أكبر األثر على تدهور العاقات المصرية 
الــســودانــيــة، حــيــث كـــان للسودانيين قــبــل هــذا 
الــتــاريــخ الــحــق فــى دخـــول مصر بـــدون تأشيرة 

سفر ولكن منذ ذلــك التاريخ حــرم السودانيون 
من هذا الحق، وأصبح دخولهم إلى مصر يتطلب 
جـــواز ســفــر وأوراقــــــاً رســمــيــة وانــعــكــســت هــذه 
ــقــرارات  ــك فــى سلسلة مــن ال ــداث بعد ذل األحــ
لتنظيم عملية اللجوء من الــســودان إلــى مصر، 
كان من بينها القرارات الخاصة بتنظيم عملية 
حصول الاجئين السودانيين على فرص العمل، 
التى بمقتضاها تم معاملة الاجئين السودانيين 
معاملة األجانب، وأصبح حصولهم على فرصة 
عمل فــى مصر يتطلب حصولهم على تصريح 
عمل، وبعد ذلك توالت القرارات كان آخرها فى 
عام 2004 إذ غيرت الحكومة المصرية من شكل 
تأشيرة الدخول، وأصبح غير مصرح بالعمل على 
تصاريح إقامة الاجئين السودانيين المقبولين، 
ومن ثم تصبح أية محاولة من جانب الاجئين 
السودانيين للحصول على فرصة عمل محاولة 
غير قانونية، وبعد عدة محاوالت جادة ألكثر من 
عام نجحت المفوضية فى إقناع السلطات بإلغاء 

الختم الجديد فى مايو2005.
ومن الجدير بالذكر أن تلك األمور قد تغيرت 
فــى عــهــد الــرئــيــس عــبــدالــفــتــاح السيسى حيث 
وقع مع نظيره السودانى عمر البشير اتفاقيات 
تتيح للسودانيين االنتقال عبر الحدود مع مصر 
بالبطاقات الشخصية، وتكفل حرية االنتقال 
واإلقامة والعمل ما بين الجانبين، ولكن مع اتباع 
»البشير« سياسات عدائية تجاه مصر بتحالفه 
مع تركيا تارة، وإعادة فتح ملف حايب وشاتين 
تارة أخرى، من المتوقع أن تتغير هذه األوضاع، 
خــاًصــة حــال ثبوت تــورط الــســودان فــى تهريب 
األسلحة واإلرهــابــيــيــن إلــى مصر عبر الحدود 

الجنوبية والصحراء الغربية.

ــاط الجماعات الاجئة،  تنتشر بين أوسـ
مجموعة من األمراض التى تعد فى حقيقتها 
انعكاساً لألوضاع أوالظروف المعيشية التى 
كانوا يعيشونها قبل الهجرة أوبعدها، حيث 
ــات تــحــديــد أكثر  ــدراسـ اســتــطــاعــت بــعــض الـ
األمـــراض انتشاراً بين الجماعات الاجئة، 
ومن بين تلك الــدراســات ورقــة بحثية بعنوان 
»الوضع المعيشى لاجئين فى مصر«، أعدها 

الخبير السياسى الدكتور عادل عامر.
وتناولت الدراسة على سبيل المثال معاناة 
الاجئين السودانيين من أمــراض فقر الدم 
المزمن والصداع واألرق وارتفاع ضغط الدم 
واضطرابات المعدة، كما يعانى الصوماليون 
أيًضا من نفس األمراض، ويرجع الخبراء ذلك 
إلــى الصراعات والــحــروب األهلية، وانتشار 

األوبئة والمجاعات فى بادهم.
أمــا الاجئون العراقيون فوصفهم الخبير 
ــحــال،  الــســيــاســى بــأنــهــم جــالــيــة مــيــســورة ال
ــادرًا مــا تظهر بينهم أمـــراض ســوء التغذية  نـ
والضعف العام، ولكن رغم تعدد وسائل وطرق 

الحصول على الخدمة الصحية فى المجتمع 
المصرى ما بين قطاع صحى حكومى وآخر 
خاص،  ومع ذلك يفتقر الاجئون إلى الوعى 
الكافى بالمساعدات الطبية التى تقدمها 
المنظمات غير الحكومية، وقــد يرجع ذلك 
إلى عدم إعان المؤسسات عن نفسها، وعن 
الخدمة الصحية التى تقدمها لاجئين بشكل 
ــرورة قــيــام الاجئين  كــافــى،  ناهيك عــن ضـ
ــة الازمة  ــ ــراءات اإلداري بمجموعة مــن اإلجــ
للحصول على الخدمة تجعل المريض يحجم 

عن العاج.
ــوال األســر  ــى أحـ وتــطــرق الــدكــتــور عـــادل إل
العراقية، مشيًرا إلى أنها أعربت عن شكواها 
بشأن اإلجــراءات المعقدة الكثيرة التى تعوق 
حصولهم على خدمة »كــاريــتــاس« بالتحويل 
إلــى أحــد المستشفيات، كما يشكوالاجئون 
الــســودانــيــون مــن طـــول اإلجـــــراءات الــازمــة 
للحصول على الخدمة الصحية من مؤسسة 
كاريتاس وكذلك من مكتب منظمة أفريقيا 

والشرق األوسط لدعم الاجئين.

عالقات 
مصر بالدول 
األصلية تؤثر 
على أحوال 

الالجئين
فى عهد عبد الناصر تساوى الفلسطينيون مع المصريين ثم تغيرت األحوال بعد »كامب ديفيد« 

محاولة بعض السودانيين اغتيال مبارك فى إثيوبيا أدت لتردى أحوالهم المعيشية

التوزيع الجغرافى 
فى المحافظات 

والمدن واألحياء

معاناة مع الجمعيات األهلية 
»على كل  شكل ولون«

ــا يــتــعــلــق بــمــنــظــمــات  ــم ــي وف
ــى المعنية  ــدن ــم الــمــجــتــمــع ال
ــن، أوضــحــت  ــي ــئ ــاج بــشــئــون ال
ــا تــتــنــوع مــا بين  ــه ــة أن ــدراسـ الـ
منظمات دولية وجمعيات أهلية 
ومؤسسات دينية، مشددة على 
أنها تفتقد إلــى التنسيق فيما 
بينها وبين الحكومة، كما تتركز 
كثير مــن تلك الــمــؤســســات فى 
العاصمة، بما يعيق الاجئين 
المقيمين خارج القاهرة – وهم 
األكثر احتياًجا- عن الحصول 

على الخدمات األساسية. 
ــر« إلــى مشكلة  ــام وانــتــقــل »ع
ــى أن بعض  أخـــــرى تــتــمــثــل فـ
ــة تــضــع  ــيـ ــلـ الــجــمــعــيــات األهـ
شروطًا لحصول الاجئين على 
خدماتها كالدين والــعــرق، كما 
فى حالة الاجئين السودانيين 
ــون مــجــمــوعــة  ــئ ــش ــن الـــذيـــن ي
ــرق بين  ــفـ ــات تـ ــي ــع ــم ــج مـــن ال
سكان الجنوب والــشــمــال وبين 
المسلمين والمسيحيين عند 
تقديم خدماتها، باإلضافة إلى 
افتقار معظم الجمعيات األهلية 
للموارد المادية والثابتة الازمة 
لــتــمــويــل الـــمـــشـــروعـــات الــتــى 
تتبناها، مما يؤدى إلى انسحاب 
أعضاء الجمعيات من عضويتها، 

وعجزها عن تحقيق أهدافها.

فى ظل المشكات التى يواجها 
الــاجــئــون فــى حصولهم على 
عمل، وانخفاض المستوى العام 
لــأجــور يصعب على الاجئين 
ــاء بــنــوعــيــة حــيــاتــهــم  ــ ــق ــ االرت
وتحسين أوضاعهم، خاًصة فى 
ظل إرتفاع قيمة إيجار الوحدات 
الــســكــنــيــة، مــمــا يــدفــعــهــم إلــى 
السكن فــى األحــيــاء الهامشية 
والفقيرة، حيث يعيش الغالبية 
ــن فى  ــي ــئ ــاج ــن ال الــعــظــمــى مـ
تجمعات سكنية تــوجــد على 
أطراف المدن وتبعد عن المراكز 
الحضرية وتفتقر إلــى شبكة 
ــات كافية ترتبط بين  ــواص م
هــذه التجمعات وبين المراكز 

الحضارية.
وتنقسم الجالية الفلسطينية 
فى هذا الشأن إلى أبناء الطبقة 
الدنيا الذين يقطنون األحياء 
الفقيرة فــى شــبــرا والعباسية 
وعــيــن شــمــس، ويعيشون أيًضا 
فــى شمال سيناء بمناطق رفح 
ــش والــشــيــخ زويــــد، أمــا  ــري ــع وال
الساسة الفلسطينيون واألثرياء 
فيعيش معظمهم فــى مدينة 

نصر.
ــانـــب آخــــر يقطن  ــلـــى جـ وعـ
ــى الــمــنــاطــق  الـــســـودانـــيـــون  فـ
ــيــة مـــن أيــة  الــهــامــشــيــة الــخــال
ــا الغالبية  ــة، أمـ ــام ــات ع ــدم خ
العظمى من العراقيون فيقطنون 
األحــيــاء الراقية مثل السادس 
من أكتوبر والشيخ زايد ومدينة 

الرحاب.

أسرار الحياة الخاصة  لـ» 5« ماليين الجئ فى مصر
 إيمان بدر
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هذه بعض الوقائع والتساؤالت التى طرحتها دراسة 
أمريكية صدرت منذ أيام عن »معهد وشنطن« بعنوان 
»محاكمة المجتمع المدنى فى مصر: إعادة النظر فى 
قضية الناشطين فى المنظمات غير الحكومية« والتى 
أعدها هاريس ستيرز   الباحث المتخصص فى قضايا 

وسياسة الشرق األوسط.   
ــه فــى ديسمبر 2011  داهمت  ــدراســة أكـــدت أن ال
الشرطة المصرية مكاتب أكثر من اثنى عشر منظمة 
غير حكومية بـــارزة، بما فيها »المعهد الجمهورى 
الدوليفى  األمريكى للصحفيين«. وفى العام التالى، 
اتهمت محاكم مصرية عشرات الناشطين بتلقى أموال 
أجنبية، والعمل من دون تصاريح، والتحريض على إثارة 
االضطرابات فى مصر.. وبحلول موعد المحاكمات 
التى أجريت فى يونيو 2013، كان جميع األمريكيين 
- باستثناء الــمــوظــف لـــدى »الــمــعــهــد الديمقراطى 
ــرت بيكر الـــذى اخــتــار بكامل  الــوطــنــى« )NDI( روبـ
إرادته البقاء لحضور جلسات االستماع - والعديد من 
المصريين الُمّدعى عليهم قد غادروا البالد. وبالفعل، 
دفعت الحكومة األمريكية كفالةً قــدرهــا 330 ألف 
دوالر للمواطن الواحد من أجل السماح لألمريكيين 
بالمغادرة.. وقــد ُوجــد الُمّدعى عليهم، الذين حوكم 
الكثير منهم غيابياً، مذنبين جميعهم وُحكم عليهم 
بالسجن لمدة خمس ســنــوات، على أن ينفذوا هذه 
األحكام فور عودتهم إلى مصر. وعلى الرغم من أن 
القاهرة لم تختار القيام بهذه الخطوة، إاّل أّنه بإمكانها 
أن تقّدم إلى اإلنتربول على نحو مماثل أسماء هؤالء 
»الهاربين من وجه العدالة« والمطالبة بتسليمهم إذا ما 

تّم رصدهم أثناء زيارتهم ألوروبا.
 وكشف التقرير األمريكى أنــه فــى أعــقــاب صــدور 
ــدرت المتحدثة بــاســم »مجلس األمــن  ــام، أصـ األحــك
القومِى« فى إدارة أوباما كيتلين هايدن بياناً أعربت 
فيه عن قلقها إزاء ما وصفته »محاكمة ذات دوافــع 
سياسية تــقــّوض حماية حقوق اإلنــســان العالمية«.. 
وعلى الرغم من انتقاد واشنطن، أُجــرَِيــت المحاكمة 
مع بعض االحترام لإلجراءات القانونية على األقل.. 
بمعنى، أن الــُمــّدعــى عليهم حــوكــمــوا وفــقــاً لقانون 
قائم، وكانت المحاكمة علنية. ومــع ذلــك، عجز هذا 

ــاإلجــراءات  ــزام ب ــت االل
عــن إخــفــاء العدائية 
تجاه المجتمع المدنى 
المتأصلة بعمق فى 
ــة.  ــمــصــري ــة ال ــ ــدول ــ ال
ــّم حــقــاً  ــ ــن ت فــفــى حــي
إنفاذ القوانين، إاّل أّن 
التشريع نفسه ينطوى 

على مشاكل.   
وتــجــدر المالحظة 
أن القضاء المصرى 
مــؤســســة قــويــة ذات 
تــاريــخ عميق وطويل. 
ويتمتع القضاة بشعور 
االنتماء إلــى مؤسسة 
خاصة مكلفة بمهمة 
ــل،  ــع ــف ــال ــة. وب ــاصــ خــ
بعد ثــورة عــام 2011، 
تــطــلـّـع عـــدد كبير من 
ــى  ــ ــن إل ــ ــي ــ ــري ــمــــصــ ــ ال
المحاكم لتوجيه دفة 
المرحلة االنتقالية. 

كما أن القضاة ال يتحركون وفقاً لنزوات الرئيس أو أى 
كيان آخر. وكما يشير عالم السياسة ناثان بــراون، ال 
تأتى القرارات القمعية التى يتخذها القضاء المصرى 
غالباً نتيجة »اتصال هاتفى« - أى تدخل مباشر من 
قبل الرئيس أو أى جهة أخــرى، بل يتصرف القضاة 
وفقاً لمصالح السلطة القضائية وتفسيرها للقانون. 
ــك، فــنــظــراً إلـــى مــوقــف الــقــضــاة المصريين  ومـــع ذلـ
بصفتهم أصحاب المناصب - أى شاغلى الوظائف، 
الذين يستمدون وضعهم القانونى من النظام القائم 
- فإنهم غالباً ما يميلون إلى اتخاذ قــرارات قمعية. 
وعالوًة على ذلك، بما أن الحكم االستبدادى قد حدد 
معالم القانون المصرى على مــدى عقود من الزمن، 
فقد يعنى تطبيق القانون بأمانة إصدار قرارات تنتهك 

حقوق المجتمع المدنى.

ــذى عمل فى  وبالنظر إلــى السياق االســتــبــدادى ال
ظله القضاة لفترة طويلة، فإنهم سيتكبدون خسارًة 
مماثلةً للجميع فى حال تغّير النظام. وهذا ما يفّسر 
ــات الكبيرة الــتــى أحدثتها فــتــرة الحكم  االضــطــراب
القصيرة للرئيس اإلسالمى محمد مرسى فى الحسم 
القضائى. فقد كان العداء كبيراً تجاه حكومة مرسى 
وسط مخاوف واسعة النطاق من حملة تطهير. وحتى 
لو استمر القضاة الفرديون فى شغل مناصبهم فى 
ظل نظام جديد، سينقطع مصدر قوة القضاء، الذى 
هو تاريخه المؤسسى الطويل. أمــا بالنسبة للقضاة 
الذين يعتبرون أنفسهم فى المقام األول ممثلين لهذه 

المؤسسة األكبر، فلن يقبلوا بمثل هذا التفكك.
 وتــحــت عــنــوان »ســيــاســة المجتمع الــمــدنــى« قــال 
التقرير األمريكى إن قضية المنظمات غير الحكومية  
تعد خير دليل على التوافق الكامن فى سياسة النظام 
المصرى تجاه المجتمع المدنى، حتى فى سياقات 
سياسية مختلفة. وفــى حين علت نسبياً أصــوات 
ــورة عام  المجتمع المدنى فــى عهد مــبــارك، إاّل أّن ث
2011 عززت احتمال قيام المجتمع المدنى بإحداث 
تغيير فعلى فــى مــصــر. ولــكــن خــالل حقبة مرسى، 
وفــى ظل الحكومة الحالية أيضاً بقيادة عبد الفتاح 
السيسى، تــّم شــّن حملة قمع على المجتمع المدنى. 
ــه خــالل كــافــة هــذه الحقبات، بقى المجتمع  غير أن
المدنى حقالً تتولى الدولة إدارته من خالل التشريعات 
والقرارات القضائية. فالتحرر المؤقت، كالذى شهدته 

مصر فى حقبة مبارك، لم يغّير هذا المبدأ األساسى.
وقد الحق القضاء المصرى أيضاً قضية الناشطين 
فى المنظمات غير الحكومية من خالل ثالث قيادات 
ــدو.. وتــم فتح  ــب لديها اتــجــاهــات مختلفة على مــا ي
القضية فــى  ديسمبر 2011، أى عندما كانت مصر 
تخضع لحكم »المجلس األعلى للقوات المسلحة«، 
وهى السلطة العسكرية االنتقالية التى استلمت زمام 
السلطة فور اإلطاحة بمبارك.. وقد صدرت األحكام 
فى نهاية رئاسة جماعة »اإلخــوان المسلمين« بقيادة 
مرسى. وال تــزال هــذه األحكام سارية المفعول حتى  
اليوم فى عهد السيسى. وعلى الرغم من أن مصر 

شهدت تغييرات سياسية عديدة، إاّل أّن النهج العقابى 
حيال المجتمع المدنى لــم ُيظهر أى مــؤشــرات على 

االنحسار.
ومــن األســبــاب الرئيسية لــهــذا النهج الــخــوف من 
تجدد االنتفاضات المماثلة لتلك التى هزت مصر بين 
عامى 2011 و2013. ويبدو أن كل حكومة ترى تنظيم 
المجتمع المدنى وسيلةً للتخفيف من هذا االحتمال.. 
وفـــى حــيــن قــد يـــرى الــبــعــض أن ربـــط الــحــكــومــة بين 
المجتمع المدنى واالضطرابات الشعبية غير منطقى 
وينّم عن جنون االرتباك والشك، فإن الدور المهم الذى 
أّدته أندية كرة القدم فى احتجاجات عام 2011 ُيقّدم 
على األقل بعض األدلة على عدم صحة ذلك.. وبالفعل، 
تهدف األنظمة التى تفرضها الــدولــة على المجتمع 
المدنى إلى منع أى تحرك جماعى من أى نــوع. وفى 
مايو 2017، عملت التشريعات التى تستهدف تنظيم 
المجتمع المدنى بناًء على ذلــك على اختيار شبكةً 
واســعــةً ضّمت حتى المنظمات التى ليس لديها أى 

روابط أجنبية أو أى صلة مباشرة بالسياسة.
وكشف التقرير األمريكى أنه بعيداً عن كون قضية 
المنظمات غير الحكومية حدثاً منفصالً أو نتيجةً 
بسيطةً لالضطرابات التى أعقبت ثــورة عــام 2011، 
فهى تعكس حذر الحكومة المصرية القائم منذ سنوات 
طويلة من المجتمع المدنى.. وعالوًة على ذلك، ُتظهر 
هذه القضية والتشريعات الالحقة أن القاهرة تعتبر 

السيطرة على المجتمع المدنى ضرورية لبقائها. 
ومـــن الــمــؤكــد أن تــعــامــل الــحــكــومــة الــمــصــريــة مع 
المجتمع المدنى هــو اختبار الســتــعــدادهــا الشامل 
الحترام حقوق مواطنيها األساسية، وبالتالى اعتباراً 
مهماً للسياسة األمريكية. وفى حين أن حقوق اإلنسان 
تبدو مصدر قلق ثانوى ضمن سياسة إدارة ترامب تجاه 
مصر، فــإن العديد من أعضاء الكونجرس يعتبرون 
بوضوح أن حقوق اإلنسان أولويةٌ، وأن هذا التباين قد 

زعزع العالقات الثنائية.
وعلى المدى القصير، يبدو أن قضية المنظمات 
غير الحكومية ال يمكن حلها من خالل حدوث تحّول 
فى السياسة المصرية أو من خالل ممارسة ضغوط 

مــن قبل الــواليــات المتحدة. وفــى هــذه الــحــالــة، فإن 
االلــتــزام الكبير من جانب القضاء المصرى بالنظام 
االستبدادى، رغم مظاهر االستقالل العابرة، يحدد 
المناخ السائد، تماماً كنظرة الحكومة القائمة على 
ــأن السيطرة على المنظمات غير  الــمــبــدأ الــقــائــل ب
الحكومية ُيعد أمراً أساسياً لبقائها.. وعلى مدى العام 
الماضى أو نحو ذلك، أجرت واشنطن مناقشات سرية 
مــع إدارة السيسى بشأن وضــع آلية تسمح للرئيس 
بالعفو عن األمريكيين 
ــن - وهـــى  ــيـ ــدانـ ــمـ الـ
عــمــلــيــة قــــد تــشــمــل 
أولئك المدانين الذين 
يدلون بشهاداتهم عن 
ــالل جــلــســات  ــعــد خــ ب
االستئناف، فى خطوة 

ضرورية لتبرئتهم.
ــريـــر  ــقـ ــتـ وقـــــــــال الـ
ــه فــى  ــ األمـــريـــكـــى أنـ
وقــت مــن المزمع فيه 
أن تجرى االنتخابات 
المصرية فــى  مــارس 
الـــقـــادم، فــقــد تبرهن 
ــن  ــهــمــي ــمــت بـــــــــراءة ال
عــلــى الــمــدى القريب 
ــى وجـــــــود جــســر  ــلـ عـ
سياسى بعيد المنال 
بالنسبة للسيسى.. 
فــمــن الــمــرجــح خــالل 
األســابــيــع المقبلة أن 
يقرر القضاء المصرى 
إعادة محاكمة الثالثة وأربعين ناشطاً بناء على اّدعاء 
بوجود مشاكل إجرائية شابت المحاكمة األولى.. وفى 
أفضل األحوال، قد يواجه المتهم اتهامات أقل جسامة 

عند إعادة محاكمته.
وفى نهاية المطاف، وفى حين ستكون تبرئة مبتكرة 
للمواطنين األمريكيين دليالً على حسن نية مصر، 
ــة الموظفين المصريين  إاّل أّنها لن تعّوض على إدان
السابقين فى منظمات أمريكية فى مصر أو غيرها من 
المنظمات غير الحكومية التى أقفلت أبوابها اآلن.. 
كما أنها لن تعالج مشكلة حقوق اإلنسان المتجذرة فى 
البالد.. ومن هذا المنطلق، حتى لو تم التوصل إلى حل 
جزئى لقضية المنظمات غير الحكومية، ستبقى هذه 
رمــزاً لالستبداد فى مصر الــذى ُيعتبر العائق الفعلى 

أمام توطيد العالقات األمريكية –المصرية.

نجل أحد الوزراء فى إدارة أوباما كان أحد المتهمين فى القضية
جميع المتهمين تم الحكم عليهم بالسجن 5 سنوات

              القضية تم فتحها  فى  ديسمرب 2011 األحكام فيها صدرت فى نهاية رئاسة محمد مرسى.. وال تزال هذه األحكام سارية املفعول حتى اليوم 

إعادة محاكمة المتهمين األمريكيين فى قضية التمويل األجنبى
بعد 4 سنوات من إدانة 43 ناشطًا

بعد مرور أكثر من أربع سنوات على إدانة ثالثة وأربعين ناشطًا من العاملين 
فى المنظمات غير الحكومية المصرية واألجنبية، ال تزال هذه القضية تثير 

التوترات فى العالقات األمريكية- المصرية. فبالنسبة للكثيرين فى واشنطن، 
شّكلت إدانة جميع األفراد األمريكيين السبعة عشر بارتكاب جنايات - ومن 

بينهم نجل أحد الوزراء فى إدارة أوباما - رمزًا لمقاربة مصر المتشددة  
المتزايدة تجاه المجتمع المدنى، وبرّرت إنهاء التمويل األمريكى للقاهرة. 

ومع ذلك، يأمل البعض اآلخر، فى كل من الكونجرس واإلدارة األمريكية، فى 
حل األزمة بطريقة تنهى الخطر القضائى الالحق باألمريكيين وتمّكن العالقات 
الثنائية من المضى قدمًا فى الوقت نفسه. وفى هذا السياق، فإن السؤال الذى 

يطرح نفسه هنا، ما هو الوضع الراهن لقضية المنظمات غير الحكومية وما 
هى فرص التوصل إلى حل؟ 

جهات أمريكية 
تزعم وجود مشاكل 

إجرائية شابت 
المحاكمة األولى 

وترى أن تبرئة 
المتهمين سوف 

تقوى العالقات بين 
البلدين

الكونجرس واإلدارة  
فى واشنطن يأمالن فى 

حل األزمة بطريقة 
تنهى الخطر القضائى 

الالحق باألمريكيين

ملف حقوق اإلنسان 
مصدر قلق ضمن 

سياسة إدارة ترامب 
تجاه مصر

الحكومة 
األمريكية دفعت 

كفالًة قدرها 
330 ألف دوالر 
للمواطن الواحد 
من أجل السماح 

لألمريكيين 
بالمغادرة

- المتحدثة باسم 
مجلس األمن 

القومى األمريكى: 
محاكمة النشطاء 

ذات دوافع 
سياسية تقوض 

حماية حقوق 
اإلنسان العالمية

 خالدعبدالرحمن
 

ترامبمرسىأوباماالسيسى
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وعــلــى مــا يــبــدو لــم يفطن القائمون 
عــلــى شــركــة الــمــهــنــدس لــلــتــأمــيــن إلــى 
أهمية هــذه الحقائق، ولــم تــع إدارتــهــا 
المتعاقبة خطورة دورهــا فى الحفاظ 
ــوال الــشــركــة، حــيــث تــكــررت  ــ عــلــى أمـ
مالحظات الجهاز المركزى للمحاسبات 
فى تقاريره المتتالية حول تقييم األداء 
المالى واإلدارى للشركة، لتكشف عن 
استمرار اإلدارة وإصــرارهــا على عدم 
تحصيل مستحقات الشركة، حتى ظهر 
صافى رصيد مدينوعمليات التأمين 
ليبلغ نحو95 مليون جنيه، حيث بلغت 
األقــســاط تحت التحصيل 75 مليون 
جنيه، متضمنة أقــســاط انتهت مدتها 
التأمينية، يرجع تاريخ بعضها إلى مطلع 
عــام 2016، وأوصــى التقرير بضرورة 
العمل على تحصيل تلك المبالغ مع 
إفــادة الجهة الرقابية بما تم فى هذا 

الشأن. 
وينتقل الــتــقــريــر مــن األقــســاط إلــى 
الشيكات حيث بلغت قيمة الشيكات 
الــمــرتــدة نــحــو1.8 مليون جنيه، منها 
شيكات مرتدة مدرجة بالحسابات ولم 
ترد بالجرد الفعلى للشركة، بينما رصد 
التقرير مخالفة أخرى تتمثل فى وجود 
شيك مدرج بالجرد الفعلى ولم يرد فى 
الحسابات، كما تضمنت شيكات محالة 
للشئون القانونية باإلسكندرية والمركز 
ــســى، واألدهــــــى أن بــعــض هــذه  ــي ــرئ ال
الشيكات صــدر بشأنها أحكام لصالح 
الشركة، ولــم يتم تنفيذها، علماً بأن 
بعضها يعود إلــى عــام 2008، وتكررت 
بشأنها مالحظات الجهاز الرقابى فى 
العديد من تقاريره السابقة، ولم يجد 
كاتب التقرير إال أن يشدد على ضرورة 
متابعة سير الدعاوى القضائية، واتخاذ 
مــا يلزم مــن إجـــراءات لتنفيذ األحكام 
الــصــادرة، حفاظاً على حقوق وأمــوال 

الشركة. 
ومــن الشيكات المرتدة إلــى اآلجلة، 
رصــد التقرير قيمتها اإلجمالية التى 
بلغت نـــحـــو31.2 مــلــيــون جــنــيــه، يصل 
تـــاريـــخ اســتــحــقــاق بــعــضــهــا إلـــى شهر 
يونيومن عــام 2021، ووصـــف مراقب 
الــحــســابــات الـــذى أعـــد الــتــقــريــر ذلــك 
بأنه مخالفة واضحة لــقــرارات الهيئة 
العامة للرقابة المالية بشأن تسهيالت 
ــى تقضى بـــأال تتجاوز  ــت الـــســـداد، وال
ــســداد  180 يــوًمــا،  مـــدة  تسهيالت ال
مشيراً إلى أنه يتعين على إدارة الشركة 
االلتزام بقرارات الهيئة مع إفادة الجهاز 

المركزى بما تم فى هذا الشأن. 
ــم تقتصر المخالفات على ذلــك،  ول
ولكن تبين عــدم قيام الشركة باعتماد 
وتوثيق سياسة المحددات االئتمانية 
مـــن مــجــلــس اإلدارة، والـــتـــى تصنف 
على أساسها أرصــدة شركات التأمين 
إلـــى شــركــات  مضمحلة وأخــــرى غير 
مضمحلة، بالمخالفة لما ورد بدليل 
تطبيق معايير المحاسبة المصرية على 
قطاع التأمين، الــصــادر بقرار مجلس 

إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية. 
وفــى ســيــاق متصل تبين عــدم ورود 
أية مطابقات لبعض شركات التأمين، 
وإعادة التأمين المحلى تخص الجمعية 
المصرية للتأمين التعاوني، فى حين 
تأخرت المطابقات الالزمة بين شركة 
المهندس للتأمين وبين بعض شركات 
ــادة التأمين المحلية عن  التأمين وإعـ
أرصدة العمليات المتبادلة بينها، علماً 
بــأن فترات التأخير يصل بعضها إلى 
فترات تغطى األرصدة حتى يونيو2013. 
وفــى إطــار  تكرار مالحظات الجهاز 
بشأن بعض المخالفات، كشف التقرير 
عــن أن الــمــالحــظــات مـــازالـــت قائمة 
بشأن تضمين حساب المدينون، البالغ 

إهدار أموال المصريين فى شركة المهندس للتأمين

ــحــو31 مــلــيــون جنيه،  صــافــى قيمته ن
مــازال يتضمن قيمة الرصيد الدفترى 
المتبقى من وديعة بنك المهندس سابقاً، 
أو البنك األهلى المصرى حالياً، علماً 
بأن تلك األموال كانت قد تم االستيالء 
عليها من قبل أحد العاملين بالشركة، 
ــى الـــرغـــم مـــن أن تــلــك الــجــريــمــة  وعــل
وقعت منذ عــام 2001، ولكن الدعاوى 
القضائية المرفوعة بشأنها مازالت 

متداولة فى ساحات المحاكم. 
وعلى جانب آخــر لم تتضمن أرصــدة 
ــدة األخــــرى قيمة  ــ الــمــديــنــون واألرصــ
الــضــريــبــة عــلــى الــســنــدات الـــدوالريـــة، 
ضــمــن بــنــد الــضــريــبــة عــلــى األذون 
والسندات، البالغ قيمتها نحو7 ماليين 
جنيه، ما أدى إلــى إدراج قيمة ضريبة 
ــوال المستحقة لمصلحة  شــركــات األمـ
الــضــرائــب فــى األرصـــدة الــدائــنــة بأقل 
مــن قيمتها الحقيقية، وأكــد المركزى 

للمحاسبات على أهمية إتخاذ الــالزم 
وإجـــــراء الــتــســويــات الـــالزمـــة إلظــهــار 
الحسابات على حقيقتها مع مراعاة أثر 

ذلك على الحسابات المختصة. 
ــول الثابتة  وفــتــح الــتــقــريــر مــلــف األصــ
التى بلغ صافى إجماليها نحو20 مليون 
جنيه، تبين بشأنها عدم مطابقة أرصدة 
اإلضافات لبند اآلثــاث، خالل الفترة بين 
سجل األصــول الثابتة بالشئون اإلداريــة 
وبين الوارد بإيضاح القوائم المالية، حيث 
أشــار التقرير إلــى ضــرورة بحث ودراســة 
أسباب االختالف والفارق بين القيمتين، 
والــعــمــل على تصويبها احــكــامــاً للرقابة 

وبهدف الوقوف على صحة األرصدة. 
وفيما يتعلق برصيد حساب الدائنون 
واألرصـــــــدة األخـــــرى الــبــالــغ نــحــو11 
مليون جنيه، كشف التقرير عن وجود 
مــبــلــغ قيمته 20 مــلــيــون جــنــيــه، تمثل 
قيمة أمــانــات شيكات تخص تأمينات 

الممتلكات والمسئوليات، يرجع تاريخ 
بعضها إلى عام 2011، ناهيك عن قيمة 
الــمــالحــق وهــى المبالغ الــتــى مــازالــت 
تحت التسديد، والتى أوصــى التقرير 
بضرورة بحث قيمتها والعمل على إجراء 

التسويات الالزمة بشأنها. 
ولـــم تكتف إدارة الــشــركــة بمخالفة 
المعايير المحاسبية المصرية وقرارات 
هيئة الرقابة المالية فقط، ولكن امتدت 
مخالفاتها إلــى ضــرب عــرض الحائط 
ــرار رئــيــس مجلس الــــــوزراء، حيث  ــق ب
جــاء ضمن أرقـــام التقرير مبلغ 3.1 
مليون جنيه، يمثل قيمة الواجب سداده 
لصندوق التدريب والتأهيل عن أربــاح 
األعوام المالية المنتهية من عام 2005، 
وحتى عام 2016، وشــدد التقرير على 
ضرورة اتخاذ الالزم لسداد هذا المبلغ 
فى ضوء االلتزام بالقوانين والقرارات 

المنظمة لذلك. 

بعض الشيكات صدر بشأنها أحكام لصالح الشركة منذ عام 2008 ولم يتم تنفيذها وبعضها اآلخر محال للشئون القانونية 
31.2 مليون جنيه قيمة الشيكات اآلجلة يصل تاريخ استحقاق بعضها إلى عام 2021 بالمخالفة لقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية 

          خفايا إصرار اإلدارة على عدم تحصيل مستحقات الشركة رغم تكرار مالحظات الجهات الرقابية 

تعمل  شركات التأمين 
بوجه عام على استثمار 
أموال المساهمين، التى 

يستقطعها كل مواطن من 
قوت أوالده ليدفع قيمة 

القسط التأمينى، وبالتالى 
حينما تتقاعس إدارات 

أى من هذه الشركات عن 
تحصيل مستحقاتها، أو يهمل 

القائمون عليها فى تحويل 
هذه األموال إلى أرباح، فإنهم 

بذلك يهدرون أموال الشعب 
المصرى بأكمله، وليس 

فقط المساهمين، ألنه من 
المفترض أن هذه الشركات 

وغيرها من شركات الحكومة 
وكياناتها االقتصادية أنشأت 

لكى تدفع عجلة التنمية 
االقتصادية، وأن تضخ أموااًل 
من أرباحها إلى خزينة الدولة 
فى شكل ضرائب ومستحقات 

للجهات الحكومية التى 
تتعامل معها. 

صافى رصيد مدين وعمليات التأمين يبلغ 95 مليون جنيه  
واألقساط تحت التحصيل تصل إلى 75 مليون جنيه

المتأخرات 
تتضمن أقساطا 

انتهت مدتها 
التأمينية يرجع 

تاريخ بعضها إلى 
مطلع عام 2016 

أسرار وجود شيكات 
مرتدة مدرجة 

بالحسابات ولم ترد 
بالجرد الفعلى

34.8 مليون جنيه 
قيمة الرصيد المستحق 

لمصلحة الضرائب
بــلــغــت قــيــمــة الــرصــيــد 
الـــمـــســـتـــحـــق لــمــصــلــحــة 
الضرائب نحو34.8 مليون 
جــنــيــه، بـــدون المستحق 
ــات األمــــــوال، وقــد  ــرك ــش ل
تـــضـــمـــن هـــــذا الـــرصـــيـــد 
نــحــو33.2 مليون جنيه، 
تــمــثــل قــيــمــة الــدمــغــة 
النسبية عــلــى األقــســاط 
الــمــصــدرة، ويــرجــع تاريخ 

بعضها إلى عام 2010.

20
مليون جنيه قيمة 

أمانات شيكات تأمينات 
الممتلكات يرجع تاريخ 
بعضها إلى عام 2011 

بسبب المساحات المؤجرة من المركز الرئيسى

نقص فى صافى قيمة 
االستثمارات العقارية 

وعجز فى االكتتاب التأمينى
حقيقة التالعب فى قيمة بدالت أعضاء مجلس اإلدارة بنسبة 

16% من إجمالى األقساط البالغة 104 ماليين جنيه
على صعيد اإلنفاق والمصروفات رصد التقرير 
ــة لفروع  زيــادة نسبة المصروفات العمومية واإلداري
تأمينات الممتلكات  والمسئوليات عــن المعدل 
النمطى المقدر بنسبة 10 فى المائة من إجمالى 
األقساط،  حيث بلغت نحو12.1 مليون جنيه، بدون 
مصاريف االســتــثــمــار، وبنسبة 16 فــى المائة من 
إجمالى األقساط البالغة نحو 104 ماليين جنيه، 

ومن ثم أوصى التقرير بضرورة العمل على ترشيد 
اإلنفاق ببند المصروفات العمومية بما ال يتجاوز 
المعدل النمطى، فى حين تجاوزت نسبة العموالت 
وتكاليف اإلنتاج المعدل النمطى المتعارف عليه، 
ــروع الحريق والسيارات  وجـــاءت الــتــجــاوزات فــى ف

والحوادث والمسئوليات.
وفى السياق ذاتــه تبين وجــود اختالف بين ما تم 

إدراجه باإليضاحات المتممة للقوائم المالية، ضمن 
ــة، وبين ما تم  ــ بند المصروفات العمومية واإلداري
موافاة الجهاز المركزى للمحاسبات به من خالل 
مرفقات ومستندات الشركة، من حيث بدالت حضور 
وانتقاالت ألعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة 
منها، حيث تم إدراجــه بالخطأ ضمن المصروفات 

العمومية واإلدارية.

على الرغم من ضخامة أرقام المخالفات واألخطاء، فى 
سجالت شركة المهندس للتأمين، جاءت أرقام استثماراتها 
ومدخالتها متواضعة فى أغلب األحيان، حيث ظهر صافى 
قيمة االستثمارات العقارية بالنقص بنحو11 ألف جنيه، 
وأرجــع التقرير ذلك إلى استمرار الشركة فى عدم تسوية 
الــنــاتــج عــن زيـــادة قيمة قسط إهـــالك الــفــتــرة عــن العام 
المنتهى، والخاص بمقابلة تجهيزات المساحات المؤجرة 
من المركز الرئيسى للشركة، المؤجرة لشركة المهندس 

لتأمينات الحياة، حيث تبين أنه سبق إهالكها بالكامل.
ــحــوادث  ــفــرع ال ــاب الــتــأمــيــنــى ل ــت ــت ــى حــيــن أســفــر االك ف
والمسئوليات عن عجز بلغ نحو391 ألــف جنيه، وأوصــى 
التقرير بالعمل على دراســة أسباب تلك الخسائر والعمل 
على الحد منها، وبــذل المزيد من الجهد لتحسين نتائج 

االكتتاب التأمينى.

 إيمان بدر
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زيارة غامضة 
لعصام األمير

اشتعال الصراعات على 
خالفة نادية مبروك

زيارة غريبة ومريبة، قام 
ــر رئيس  ــي بــهــا عــصــام األم
اتحاد اإلذاعة والتليفزيون 
السابق منذ أيــام الى مبنى 
ــث الــتــقــى   ــي ــرو، ح ــي ــب ــاس م
األمير مع مجدى الشين فى 
مكتبه فى اجتماع مغلق لم 
يحضره سوى خالد قابيل 

رئيس القناة األولى !!!

صــراع من نوع خاص يدور 
حــالــيــًا بين لمياء محمود 
وأمــل مسعود ومحمد نــوار 
على خالفة نادية مبروك 

فى رئاسة قطاع اإلذاعة.
شــخــصــيــة مــاســبــيــراويــة  
لها عالقة بالقانون  حصل 
عــلــى »شــيــكــيــن« مـــن أحــد 
برامج المسابقات الشهيرة 
بالتليفزيون، وتبلغ قيمة 
ــل شــيــك 25 ألـــف جنيه.   ك
»األفــوكــاتــو« يقول بإصرار 
ــن مــدى  ــن يــســألــه ع لــكــل م
قانونية حصوله على هذا 
ــا مستشار فى  الــمــبــلــغ: »أنـ
المسابقة والفلوس دى حقى 

ومش ها أرجع وال مليم!!!«. 

جوائز قطاعات ماسبيرو.. 
أين اختفت؟!!!

سؤال يبحث عن إجابة: أين 
اختفت معظم الجوائز التى 
حصل عليها قطاعات الهيئة 
الوطنية لــإعــالم ولــم تعد 
ــودة فــى مكاتب رؤســاء  ــوج م
الــقــطــاعــات وهـــى بــاألســاس 
جوائز إنتاج عمل فنى سواء 
ــى أو  ــ ــج أو فــيــلــم روائـ ــام ــرن ب
ــخ،  وبالتالى  تسجيلى... الـ
يجب أن  يتم االحتفاظ بها 
ــاء القطاعات ألنها  لــدى رؤس
فى المقام األول جوائز أدبية 
ال تقدر بثمن؟ وهنا نسأل: 
ما حقيقة ما يــتــردد  أنــه تم 
إهداء بعضها إلى المحاسيب 

والمقربين؟

ال تزال الهيئات اإلعالمية فى مصر تقوم 
بممارسة أعمالها حسب المزاج واألهــواء 
الشخصية وليس استناداً لقوانين ولوائح 
محددة وثابتة تطبق على الجميع بحيادية 
وصـــرامـــة، وهـــو مـــا يــــؤدى إلـــى تــضــارب 
ــصــاصــات واســـتـــمـــرار الــصــراعــات  االخــت
فيما بين المجلس األعلى لإلعالم والهيئة 
الوطنية لإلعالم ونقابة اإلعالميين، وهو 
ــذى سبق أن حــذرت مــن استمراه  األمــر ال
فى نفس هذا المكان وفى أكثر من خمسة 

مقاالت طوال األشهر الماضية.
أقول هذا الكالم بسبب استمرار الجدل 
حــول الــقــرار الـــذى أصــدرتــه لجنة ضبط 
أداء اإلعـــالم الرياضى بالمجلس األعلى 
لتنظيم اإلعــالم والتى يترأسها اإلعالمى 
الكبير فهمى عمر، بإيقاف المذيع خالد 
لطيف ورئيس تحرير ومخرج برنامج ستاد 
النيل الرياضى يوم األحــد الماضى، لمدة 
أسبوعين اعــتــبــاراً مــن 15 يناير 2018،  
بــســبــب اســتــضــافــة  الــمــســتــشــار مرتضى 
ــادى الزمالك والـــذى قام  منصور رئيس ن
بتوجيه الكثير من العبارات غير الالئقة 
عقب انتهاء لقاء األهــلــى والــزمــالــك  يوم 
اإلثنين قبل الماضى،  ضد كل من أحمد 
ــن مــنــتــخــب مــصــر األســـبـــق،  ــت ــاب حــســن ك
وإبــراهــيــم فايق مقدم البرامج الرياضية 
بقناة »دى إم سى سبورت«، واللذان تقدما 
بشكويين إلـــى المجلس األعــلــى لتنظيم 
اإلعــــالم، ضــد مــرتــضــى مــنــصــور، ومــقــدم 
برنامج »ستاد النيل«، بتهمة السب والقذف 

فى حقهما من قبل رئيس نادى الزمالك.. 
إال أن هــذا الــقــرار لم ينل إعجاب اللجنة 
التأسيسية لنقابة اإلعــالمــيــيــن، والــتــى 
أكـــدت على لــســان وكيلها األول د. طــارق 
ســعــدة  أن هــذه الــعــقــوبــات غير قانونية، 
ألن نقابة اإلعالميين هى الجهة الوحيدة 
التى من حقها معاقبة ومحاسبة ومراقبة 
أداء اإلعالميين وتقييمهم طبقاً لقانون 
إنشاء النقابة الصادر من مجلس النواب 
والــمــصــدق عليه مــن رئــيــس الجمهورية. 
وقال سعدة فى تصريحات له - إنه  يشعر 
بدهشة كبيرة من األداء غير القانونى الذى 

يقوم به المجلس األعلى لتنظيم اإلعــالم، 
حيث إنه يقحم نفسه فى موضوعات ليست 
مــن اختصاصاته وفــقــاً لــقــانــون الهيئات 
اإلعــالمــيــة والــصــحــفــيــة، مضيفاً أن دور 
المجلس األعلى لتنظيم اإلعــالم ينحصر 
فى مراقبة البرامج ومحتواها وإذا ما حدث 
مخالفة من مذيع أو مقدم برامج أو مخرج 
أو أى فرد من أفراد العملية اإلعالمية عليه 
أن يحيل ذلــك للنقابة المختصة للتحقيق 

فيه.
وفــــى نــفــس الـــســـيـــاق رفـــــض  أســامــة 
البهنسى رئيس قطاع القنوات المتخصصة 

والمشرف العام على قناة النيل للرياضة  
تنفيذ قرار المجلس األعلى لإلعالم وقرر 
استمرار  المذيع خالد لطيف  فى العمل 
حيث قام أمس  بتقديم األستوديو التحليلى 
لمباراة »األهلى وطالئع الجيش« من خالل 

برنامج »ستاد النيل«.
هـــذه الــصــراعــات تدفعنا لــطــرح بعض 
الــتــســاؤالت منها: لــمــاذا أصـــدرت اللجنة 
المنبثقة عن المجلس األعلى لإلعالم هذا 
القرار رغم أنه ليس من حقها ذلك؟ وكيف 
تدعى نقابة اإلعالميين أن هذا هو حقها 
القانونى فى حين أن وضعها القانونى حتى 

اآلن ال يتجاوز كونها لجنة تأسيسية  انتهت 
مدتها القانونية منذ شهر سبتمبر الماضى، 
أى أنــه ال يوجد لدينا نقابة لإلعالميين 
بمعنى الكلمة، وال يوجد مقر لها اوأعضاء 

أوجمعية عمومية أو رئيس نقابة منتخب؟
ــوقــف عــنــد بعض  وفـــى هـــذا الــســيــاق أت

المالحظات:
- أرجــو اعــادة النظر فى استمرار تولى 
اإلعالمى الكبير سنا ومقاماً فهمى عمر 
)90 عـــامـــاً(  فــى رئــاســة الــلــجــنــة، ألنـــه ال 
ــواء أثــنــاء  يــشــاهــد الــبــرامــج الــريــاضــيــة سـ
إذاعتها على الهواء أو مسجلة،  ألنه يبدأ 
يومه فى الثامنة صباحأ بالذهاب إلى نادى 
الجزيرة لـ»المشى على التراك« ثم يجلس 
مــع أصــدقــائــه وبــعــدهــا يصلى الظهر فى 
النادى ثم يتوجه لمنزله لتناول الغداء قبل 
العودة للنادى عصراً ثم يعود لمنزله مرة 

أخرى لينام فى الثامنة مساء.
- مــتــى يــتــم الـــقـــضـــاء عــلــى تــضــارب 
اختصاصات الهيئات اإلعالمية؟ ومتى يتم 
وقف مهزلة  استمرار وجود بعض القيادات 
فــى أكــثــر مــن هيئة ومنهم مــجــدى الشين 
رئيس قطاع التليفزيون وعضو المجلس 
األعــلــى لــإلعــالم وكــذلــك محمد العمرى 
رئيس شركة صوت القاهرة ووكيل المجلس 
ــروك رئــيــســة اإلذاعـــة  ــب ــى ونـــاديـــة م األعــل
وعضو الهيئة الوطنية لإلعالم؟ وبالمناسبة 
نسأل: إذا حدث تضارب وصراع فى بعض 
القضايا مثل قضية خالد لطيف فألى جهة 
أو مجلس سوف  ستنحاز هذه القيادات؟!!!

ــات نــقــابــة  ــخــاب ــت ــتــم إجـــــراء ان - مــتــى ي
ــع حــد لــلــوضــع المثير  اإلعــالمــيــيــن ووضــ
للجدل للجنة التأسيسية الــتــى يترأسها 

اإلعالمى حمدى الكنيسى؟!!

رئيس التليفزيون 
»مرعوب« من المشاكل
تعليمات صــارمــة أصــدرهــا مــجــدى الشين 
رئيس قطاع التليفزيون لكل مــن خالد قابيل 
ــى وسعيد  القائم بتسيير أعــمــال القناة األولـ
أبوجميل رئيس القناة الفضائية بعدم إثــارة 
ــتـــواء جميع الــعــامــلــيــن فى  ايـــة مــشــكــالت واحـ
هــذه المرحلة خاصة بعد أن بــدأت تــدب روح 
االنقسام فى القناة األولى بعد اختيار كل »شلة« 
الشين وقابيل للعمل فى برامج  التطوير وتذمر 
باقى العاملين لعدم اختيارهم ضمن منظومة 
التطوير..  وبدأت أولى 
الــمــشــكــالت بــوحــدات 
الــمــونــتــاج حــيــث يصر 
الــقــادمــون مــن الخارج 
ــى الـــحـــصـــول على  عــل
وحـــــــــدات مـــونـــتـــاج 
مميزة وطـــرد أبناء 
القناة األولـــى منها 
ــدال  وإعــطــائــهــم ب
مـــنـــهـــا وحـــــــدات 
ضعيفة المستوى 
كما انعكس األمر 
ــض  ــي ــخــف عــــلــــى ت
ســـاعـــات الــمــونــتــاج 
ــج  ــرامـ ــبـ لـــبـــعـــض الـ
مــمــا دفـــع بعض 
الـــمـــخـــرجـــيـــن 
إلعــــــــــالن انـــهـــم 
ســـيـــعـــتـــذرون عن 
بــرامــجــهــم لــعــدم 
وجــود وقــت كاف 

إلجراء المونتاج.

مهازل الصراعات بين الهيئات اإلعالمية!!!

الشين غاوى »قرقضة أظافر«!!!

»ميزو« مطلوب أمام النيابة اإلدارية

تحذيرات لـ»شوقى« من التوقيع على الميزانيات

منذ أيام تم استبعاد عالء بسيونى نائب رئيس التليفزيون 
ــداع« الــتــى ينظمها  ــ مــن مهمة اإلشـــراف على مسابقة »إب
ماسبيرو سنويا بالتعاون مع وزارة الشباب والتى تدعمها 
هذا العام بـ 35 مليون جنيه، وتم إسناد المهمة إلى رضا 

شوقى  مسئول إدارة تقييم الشاشة. 
وكشفت مــصــادرنــا المطلعة أن شوقى تلقى تحذيرات 
كثيرة من زمالئه وأصدقائه فى المبنى من التوقيع على 
الميزانيات الخاصة بالمسابقة دون أن يقرأها ويراجعها 
أكثر من مــرة، حيث إن الكثير من الشبهات تطاردها، كما 
أن الكثير من الوقائع والتجاوزات الخاصة بالمسابقة منذ 
أن كــان ينفذها قطاع المتخصصة وحتى انتقالها لقطاع 
التليفزيون  يتم التحقيق فيها حالياً داخــل بعض الجهات 

الرقابية والقضائية!!!

ناصر عبدالعزيز المعد بـــاإلدارة العامة 
ــى تــقــدم بمذكرة  ــ للمنوعات بــالــقــنــاة األول
ــة ضــد المعتز بالله محمد  ــ للنيابة اإلداري
الشهير بـــ»مــيــزو« الــقــائــم بتسيير أعمال 
ــى  اإلدارة الــعــامــة للمنوعات بالقناة األول
يشكو من تعسف المعتز معه بالموافقة على 
موضوعات ثــم سحبها مــرة أخــرى وقيامه 
بالقسم على مصحف وضعه أمامه النكار 
ما يقوله باجتماعات اإلدارة وآخرها رفضه 
الــرد على تليفونات ناصر عبدالعزيز ثم 
تصريحه لمخرجة البرنامج عبير جمال أنه 

ال حديث للكثيرين داخــل قطاع التليفزيون إال 
عــن إحـــدى الــســلــوكــيــات  الغريبة الــتــى يــقــوم بها 
مــجــدى الشــيــن رئــيــس الــقــطــاع حــالــيــاً وهــى عــادة 
ــه يــقــوم بــهــذا الفعل  »قرقضة األظــافــر«، حيث إن
بشكل شبه مستمر سواء فى مكتبه الخاص أو فى 
االجتماعات التى يحضرها.. وفــى هــذا السياق 
نشير إلى أن الكثيرين ال يعلمون أن هذا السلوك 
الغريب عند الكبار  عــادة يلجأ إليها األشخاص 
فى حاالت الشعور باإلجهاد أوالحماس أوالخمول 
أوالسأم دون وعى وإدراك بذلك، كما تعطى هذه 
الــعــادات انطباعاً سيئاً عن الشخص خاصة إذا 
مارسها باألماكن العامة.. ومن بين أسباب مشكلة 
قضم األظــافــر عند الكبار التوتر والقلق الزائد 
والـــمـــرور بــخــبــرات حياتية صعبة تنعكس على 
شخصية اإلنسان عــالوة على  الشعور باإلحباط، 
كــمــا أنــهــا تـــؤدى الـــى  اإلصــابــة ببعض الــحــاالت 
النفسية كــالــوســواس القهرى وغــيــرهــا.  وال يعلم 
ــرار  الــكــثــيــرون أيــضــاً أن هــنــاك الكثير مــن األضـ
الناتجة عــن ممارسة هــذه المشكلة  منها نزيف 
الدم من الجلد المحيط باإلظفر والتهابه وتقّرحه 

ــعــدوى إلــى الجسم بمرور  واحـــمـــراره وانــتــقــال ال
البكتريا والفيروسات من األصبع إلى الفم عالوة 
على  التأثير السلبى فى المظهر العام لألسنان 
وصحتها والــتــهــاب الــلــثــة، وكــذلــك  تشويه منظر 
األظافر ما يقلل الثقة بالنفس والشعور بالخجل 
والقلق.. وفــى هــذا السياق ينصح األطــبــاء باتباع 
بعض طرق العالج الذاتى بتغيير السلوك من خالل 
الشخص نفسه، واستخدام أساليب علمية لتفريغ 
الشحنات واألفكار السلبية، وذلك بمحاولة مسك 
قبضة اليد ثالث دقائق فى كل مرة يشعر الشخص 
بحاجته لممارسة هذه العادة، أو استخدام الكرة 
المطاطية كبديل للتخلص من التوتر، وغناء األغانى 
المفضلة، والطرق على الطاولة باألظافر، وتناول 
وجبات خفيفة من الخضراوات، وممارسة الهوايات 
فى أوقات الفراغ والتعرف على أسباب هذه العادة 
واالبتعاد عنها.. كما ينصح األطباء فى هذه الحالة 
بتناول قطع الجزر أومضغ اللبان فى حالة الشعور 
بالرغبة بممارسة هذه العادة وأيضاً لف أطراف 
ــداء  ــ األصــابــع بقطع مــن الــشــريــط الــالصــق وارت

قفازات.

منصب كبير فى 
انتظار عماد أديب

جهات سيادية 
تراجع قائمة 

التغييرات الجديدة 

تؤكد كل المؤشرات والوقائع أن 
هــنــاك ترتيبات تتم حــالــيــاً لتولى 
اإلعالمى عماد الدين أديب منصب 
ــع  ــي ــى كــبــيــر خــــالل االســاب ــالمـ إعـ
القادمة. هذا المنصب سيكون فى 
إحدى الهيئات اإلعالمية الرسمية 
وليست التابعة للقطاع الــخــاص.  
ــالــذكــر أن عــمــاد أديــب  الــجــديــر ب
ــام عقب  تــرك قــنــاة الــحــيــاة منذ أيـ
إذاعة حواره مع سامح شكرى وزير 
الــخــارجــيــة الـــذى هــاجــم فيه دولــة 

السودان.

ــة فى  ــادي ــســي ــجــهــات ال ــدى ال إحــ
الدولة تقوم حالياً بإجراء مشاورات 
وعقد جلسات مطولة مع عدد من 
الشخصيات اإلعالمية والصحفية 
والسياسية وذلــك تمهيداً إلجــراء 
حركة تغييرات كبيرة فى الهيئات 
اإلعـــالمـــيـــة.. وكــشــفــت مــصــادرنــا 
ــمــفــاوضــات  ــذه ال الــمــطــلــعــة أن هــ
تعقد فى مكتب شخصية معروفة 
ــارزة فــى تلك الجهة، وأوضحت  وبـ
أن التغييرات ســوف تــطــال بعض  
قيادات وأعضاء الهيئات اإلعالمية 
الــذيــن ثبت فشلهم طـــوال األشهر 
الماضية ولم يستطيعوا إدارة الملف 

اإلعالمى أوالصحفى.

من األفضل لناصر الحضور لمقابلته بدال 
من الجلوس بجوار ).....(  فى المنيا وهى 
مسقط رأس ناصر وهــو ما اعتبره المعد  
سًبا وقذًفا بحقه وهدد برفع دعوى قضائية 
ضد المعتز، كما تقدم بمذكرة لخالد قابيل 
القائم بأعمال القناة األولى الذى رفع األمر 
تليفونيا إلى الشين الذى هدد فى حال تكرار 
الشكوى من المعتز بالله محمد أنه سيقوم 

بإنهاء قــراره لميزو بتسيير أعمال 
اإلدارة الــعــامــة للمنوعات 

بالقناة األولى.

 محمد عثمان 

عمرزين

لطيف
حسن

مكرم

األمير

الشين

بسيونىشوقى

نادية

عماد
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كابوريا ورزاق مع الزمالك 
بـالـ»واتس آب«

عقيقة نيجيرى ألميرة 
معروف الصغيرة

الشناوى رايح جاى على 
بورسعيد بسبب البيزنس

يحرص الثنائى رزاق سيسيه وأحــمــد كابوريا 
العبيا الزمالك المعارين لفريق االتحاد السكندرى 
على التواصل مع زمالئهم فى الزمالك حتى بعد 
رحيلهم عــن طريق المكالمات الهاتفية ورسائل 

الواتس آب.
ويحرص الالعبان على االطمئنان على زمالئهم 
فى الفريق األبيض والشد من أزرهم قبل المباريات 

فى ظل تراجع النتئاج خالل الفترة الماضية.
وكــان الزمالك أعــار سيسيه وكابوريا لزعيم 
الثغر حتى نهاية الموسم الجارى فى ظل عدم 
مشاركة الثنائى بصورة أساسية فى المباريات 

مع األبيض.

قــام النيجرى مــعــروف يوسف العــب وسط 
ــادى الــزمــالــك  ــن ــقــدم ب الــفــريــق األول لــكــرة ال
بعمل عقيقة البنته فى نيجيريا عقب عودتها 
ــى  بــالدهــم خــالل األيـــام القليلة  مــع ولدتها إل

الماضية .
وفضل الــالعــب عمل العقيقة فــى نيجيريا 
وســـط األقــــارب والــعــائــلــة، رغـــم أنـــه فــكــر فى 
إقامتها فى القاهرة أثناء زيارة زوجته وابنته له.

جدير بالذكر أن إيهاب جالل المدير الفنى 
للفريق األبــيــض رفــض مــؤخــرا رحيل معروف 
ــادى الــفــتــح الــســعــودى عــلــى سبيل  ــن يــوســف ل

اإلعارة.

يحرص أحمد الشناوى حــارس مرمى الفريق 
األول لكرة القدم بنادى الزمالك على الذهاب 
لبورسعيد مسقط رأســه بين الحين واآلخــر من 

أجل متابعة أعماله الخاصة.
ويمتلك الحارس الــدورى  سلسلة من محالت 
المالبس فى بورسعيد ويحرص على متابعة سير 
األمور بين الحين واآلخــر، فى أيام اإلجــازة التى 

يحصل عليها الحارس من التدريبات.
ويستغل حارس الزمالك زياراته السريعة إلى 
بورسعيد من أجل االطمئنان على عائلته وأقاربه 
الموجودين هــنــاك، بــاالضــافــة لاللتقاء ببعض 

أصدقائه القدامى.

»رياالت« السعودية تنذر بفتنة داخل مجلس األهلى 
انقسام بين 

أعضاء المجلس 
األحمر بسبب 

تركى آل الشيخ..

 كتب- ضياء خضر

بين عشية وضحاها انقلبت األمــور رأســاً على عقب داخل 
مجلس إدارة النادى األهلي، حيث تحولت حالة الوئام والتفاهم 
التى كانت تسود بين محمود الخطيب رئيس النادى وأعضاء 

مجلسه إلى ما حالة انقسام بين معسكرين.
وكان السبب الرئيسى فى هذه الحالة تركى آل الشيخ رئيس 
الهيئة العامة للرياضة بالسعودية والرئيس الشرفى للنادى 
األهــلــي، حيث فــوجــئ الخطيب بــاعــتــراض عــدد مــن أعضاء 
المجلس األحمر على ما اعتبروه زيــادة سطوة آل الشيخ على 
المجلس األحمر ومحاوالته التدخل فى قراراته، بحجة وقوفه 
خلف الــنــادى ودعمه مالياً فى الصفقات األخــيــرة وباألخص 

صفقة صالح محسن مهاجم إنبى.
والمعروف أن آل الشيخ قدم لألهلى مشروعاً إلنشاء مدينة 
رياضية عالمية للنادى تضم استاداً وفندقاً ومنشآت أخرى، 
وهــو المشروع الــذى القــى ترحيباً من كافة أعضاء المجلس 
األحمر، إال أنه وبمرور األيام بدأ الشقاق يظهر بين الخطيب 
وعــدد من أعضاء المجلس فى مقدمتهم نائب رئيس النادى 
العامرى فاروق، والذى عارض بشدة مطلب الخطيب بإصدار 

بيان شكر لتركى آل الشيخ نظير دعمه لصفقة صالح محسن.
ورغم أن رأى الخطيب هو الذى كان له الغلبة فى النهاية عن 
طريق التصويت داخــل مجلس إدارة األهلي، إال أن التصويت 

ذاته كشف عن أزمة أخرى تتمثل فى معارضة صامتة حتى اآلن 
من الثنائى خالد مرتجى وخالد الدرندلى واللذين امتنعا عن 

التصويت فيما يخص بيان شكر آل الشيخ.
وزاد رئــيــس هيئة الــريــاضــة الــســعــوديــة االنــقــســام األحمر 
بتصريحاته التى أعــرب فيها عن استياؤه من بعض أعضاء 
مجلس األهلى متهماً هــؤالء األعضاء بعدم التعاون، وتعطيل 
مــشــروع المدينة الــريــاضــيــة لــلــنــادي، لينفجر غضب هــؤالء 
األعضاء فى وجه الخطيب معلنين رفضهم وقوع النادى تحت 
وصاية آل الشيخ لمجرد دعمه المالى للنادي، وفى المقابل 
يسعى الخطيب لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، ورأب 
الصدع الــحــادث بينهما تفادياً لتصاعد الموقف فى الفترة 

المقبلة.
على جانب آخر يبدو أن أيام الحارس شريف إكرامى داخل 
األهلى باتت معدودة بعدما ابتعد عن المشاركة أساسياً فى 
الفترة الماضية، حيث منح المدرب حسام البدرى ثقته للحارس 
محمد الشناوى والذى يقدم مستويات الفتة فى حماية العرين 

األحمر.
 وال شك أن تعاقد األهلى مع الحارس على لطفى فى يناير 
الماضى سيضعف حظوظ إكرامى فى استعادة موقعه كحارس 
أساسى للكتيبة الحمراء، خصوصاً وأن البدرى ستكون األولوية 
بالنسبة إليه -حال رغب فى منح الفرصة لوجه آخر فى حراسة 
ــذى لن يتوانى عن  المرمى- للوافد الجديد على لطفي، وال

القتال فى تدريبات الفريق للحصول على فرصته.
وبين عشية وضحاها قد يجد إكــرامــى نفسه خيارا ثالثا 
بالنسبة لــلــمــدرب حــســام الــبــدري، مــا يعنى فــقــدانــه فرص 
المشاركة مع الفريق بشكل شبه نهائي، وهو السبب الذى جعل 

زميله السابق أحمد عادل عبد المنعم يرحل إلى المقاصة، 
بعدما أيقن أن حصوله على فرصة مع الفريق بات أمرا 

أشبه بالمستحيل فى وجود ثالث حراس غيره.
والمؤكد أن شريف إكرامى بــات حاليا أمــام خيار 
وحيد يتمثل فى القتال داخــل تدريبات فريقه، أمال 
فى استعادة مكانه بالتشكيل األساسى للفريق، وهو 
الهدف الذى لن يكون الطريق إليه مفروشا بالورود، 
خصوصا فى ظل المنافسة الشرسة التى سيلقاها 

من الثنائى محمد الشناوى وعلى لطفى.
كما سيتعين على إكــرامــى اســتــعــادة ثقة الــمــدرب 

حسام البدري، والذى تراجع رصيد إكرامى لديه بشكل 
واضــح وهو ما قاد المدرب فى نهاية المطاف إلى تجميد 

إكرامى ومنح فرصة المشاركة األساسية للشناوى.
ويزيد من حدة الضغوط الملقاة على إكرامى تخوفه من 
فقدان مكانه فى حسابات األرجنتينى هيكتور كوبر المدير 
الفنى لمنتخب مصر، والذى لن يتردد فى استبعاد إكرامى 
من قائمة الفراعنة لمونديال روسيا، حال استمر ابتعاد 

الحارس عن المشاركة بصفة أساسية فى المباريات.

لطفى يقرب 
إكرامى من 
»خط النهاية« 
مع الشياطين 
الحمر

أخبار النجومأخبار النجومأخبار النجومأخبار النجومأخبار النجوم

األسيوطى يفاتح 
ماهر فى التجديد

بادرت إدارة نادى األسيوطى 
بجس نبض على ماهر مدرب 
فريق الــكــرة األول بالنادي، 
فيما يخص تجديد تعاقده 
مع الفريق والبقاء فى قيادته 

بعد انتهاء الموسم الحالى.
وتـــرى إدارة األســيــوطــى أن 
ماهر نجح فــى تقديم أوراق 
اعتماده ويسير بالفريق فى 
الــطــريــق الصحيح ببطولة 
الدوري، حيث يتواجد الفريق 
حاليًا ضمن مراكز المنطقة 
ــدول تــرتــيــب  ــ ــج ــ ــة ب ــ ــن ــ اآلم

البطولة.
وزاد مــن أســهــم مــاهــر لدى 
ــادى الــصــعــيــدى  ــ ــن ــ إدارة ال
الــرؤيــة الفنية الجيدة التى 
يتملكها وقدرته على اكتشاف 
الالعبين المميزين، والذين 
كان آخرهم محمد عنتر صانع 
ألعاب الفريق السابق، الذى 
تألق فــى صفوف األسيوطى 
خــــالل الــنــصــف األول من 
بطولة الدوري، قبل أن ينتقل 
للزمالك فــى صفقة تحصل 
ــا على  ــ األســيــوطــى مــن وراءه

مبلغ 15 مليون جنيه.
ــة عــنــتــر هى  ــال ولــيــســت ح
ــى فى تاريخ ماهر حيث  األول
ــب الـــفـــضـــل فــى  ــاحـ ــان صـ ــ كـ
اكتشاف ثنائى األهلى السابق 
مــحــمــود حــســن تريزيجيه 
ورمــــضــــان صـــبـــحـــي، حــيــث 
رفــض االستغناء عنهم بعد 
توليه تــدريــب فــريــق شباب 
األهلى بل ونجح فى تطوير 
موهبتهم بشكل كبير وأصر 
على تصعيدهم للفريق األول 
،لتنجح اإلدارة الحمراء فى 
بيع األول مقابل 60 مليون 
جنيه ألندرلخت البلجيكى 
،وبيع الثانى لستوك سيتى 
اإلنجليزى مقابل 100 مليون 
جنيه ، كــمــا يــعــد مــاهــر هو 
مكتشف عــمــرو وردة العــب 
األهــلــى الــســابــق والمحترف 
حاليًا بالدورى اليونانى الذى 
تبلغ قيمته التسويقية حاليا 

مليون يورو.

مروان والبدرى يؤجالن 
ظهور »صفقة 

الموسم« مع 
المارد األحمر 

انــتــهــى مــوســم االنــتــقــاالت الــشــتــويــة، 
بإنتهاء صفقة رحيل صــالح محسن من 
نادى إنبى إلى األهلي، فى صفقة قياسية 
قيل أن تكلفتها بلغت قــرابــة 40 مليون 

جنيه.
ــالح مــحــســن هى  ــانـــت صــفــقــة صــ وكـ
حديث الصباح والمساء منذ فتح باب 
االنــتــقــاالت الشتوية، خصوًصا فــى ظل 
الــصــراع بين األهلى والزمالك من أجل 

الظفر بخدمات الالعب.
وشــــارك صـــالح محسن فــى 18 

مباراة مع فريقه بالموسم الحالي، 
بواقع 17 لقاء بالدورى ومباراة واحدة 

فى بطولة كأس مصر.
وعلى الرغم، من إصــرار القلعة 
الحمراء على ضم الالعب، إلى أن 
مشاركته فى المباريات المتبقية 
مــن مسابقة الـــدورى تكاد تكون 

منعدمة.
وترصد »صــوت الماليين«، فى 

السطور التالية، عن األسباب التى 
ــالعــب مع  تــؤكــد صــعــوبــة مــشــاركــة ال

أصحاب الرداء األحمر.
وجود أكثر من بديل

يتواجد داخل صفوف النادى األهلي، أكثر من بديل 
فى الفترة الحالية بمركز المهاجم أمثال المغربى 
وليد أزارو ومروان محسن وأحمد ياسر ريان، إضافة 
إلى جونيور أجــاي، الذى يجيد اللعب فى مركز رأس 

الحربة وصانع األلعاب.
وسيكون من الصعب، عدم مشاركة أزارو فى الفترة 
المقبلة، خصوًصا فى ظل حالة التألق التى يعيشها 
الالعب فى الفترة الحالية، وإحـــرازه هــدف فى كل 

مباراة يشارك فيها.
ويأتى أزارو فى المركز الثالث، فى ترتيب هدافى 

المسابقة برصيد 10 أهداف، خلف الغانى جون أنطوى 
ـــ12 هــدًفــا، وعمر  العــب مصر المقاصة، المتصدر ب

السعيد مهاجم وادى دجلة، برصيد 11 هدًفا.
ــمــروان مــحــســن، فــإنــه يبحث عن  ــام بالنسبة ل أمـ
المشاركة خــالل الفترة المقبلة، من أجــل االنضمام 
للمنتخب فــى معسكر شهر مــارس المقبل، ومــن ثم 

اللعب فى المونديال.
عناد البدري

يعتبر حسام البدري، المدير الفنى للنادى األهلي، 
ــتــى تــبــحــث عــن فــرض  مــن الــشــخــصــيــات الــعــنــيــدة ال
سيطرتها من البداية على الالعبين، خصوًصا 

الوافدين الجديد.
ويرفض البدرى مشاركة الجدد، منذ 
التعاقد معهم، حيث يمنحهم فرصة 
للتأقلم مع الالعبين فى التدريبات، 
وبعدها يمنحهم دقائق معدودة فى 

المباريات.
ــع الـــالعـــب  ــ ــال م ــحــ ــ ــس ال ــفـ ونـ
ــذى لم  الــجــنــوب أفــريــقــى بــاكــا، الـ
يشارك مع أصحاب الرداء األحمر 

سوى لدقائق معدودة فقط.
صغر عمره

سيكون صغر عمر صالح محسن، دافًعا 
قوًيا لدى الجهاز الفنى من أجل مشاركته على 

استحياء فى المباريات الودية.
ويعد صــالح محسن مــن مواليد 98، األمــر الــذى 
يجعل فرص مشاركته مع الفريق فى المباريات سواء 

الدورى أو الكأس ضئيلة.
ويعتمد الجهاز الفنى للقلعة الحمراء، على الالعبين 
أصحاب الخبرات فى المباريات، من أجل الفوز بنقاط 

أى لقاء كاملة.
واللعب لألهلى يختلف كثيًرا عن اللعب ألى فريق 
آخر، األمر الذى يجب أن يدركه الالعب جيًدا مجرد 

أن وطأت أقدامه داخل ملعب مختار التتش.

 كتب  - محمد الصايغ

يستعد األرجنتينى هيكتور كوبر، المدير 
الفنى للمنتخب المصرى الستئناف نشاطه 
من جديد بعد عودته من إجازته يوم السبت 
ــذى مع  ــا لــالتــفــاق األخــيــر الـ الــمــاضــي، وفــًق
مجلس إدارة اتحاد كرة القدم برئاسة هانى 

أبو ريدة.
وحصل الخواجة األرجنتينى على إجــازة 
طويلة، اقتربت من شهرين، وذلــك بعد تأهل 
أحــفــاد الــفــراعــنــة إلـــى بــطــولــة كـــأس العالم 
بالنسخة المقبلة التى تحتضنها روسيا فى 

يونيو المقبل.
ويــرصــد »صـــوت الــمــاليــيــن«، فــى التقرير 
التالي، عن الملفات التى تنتظر هيكتور كوبر 

عقب عودته.
قائمة الالعبين

يــعــقــد الــمــديــر الــفــنــى للمنتخب الــمــصــرى 
اجتماعات متوالية مع جهازه المعاون، من أجل 

التنسيق بشأن معسكر شهر مارس المقبل.
ــل مـــنـــتـــخـــب مـــصـــر،  ــ ــدخـ ــ ويـ
معسكًرا مغلًقا، 19 مارس 
المقبل فــى سويسرا، 
ــوم  ــى ي ويــســتــمــر حــت
ــن الـــشـــهـــر  ــ ــ 27 م
ــى أن  ــلـ ــه، عـ ــسـ ــفـ نـ
يتخلله وديتين أمام 

البرتغال واليونان.
وســتــكــون قائمة 
ــن الــــذى  ــيـ ــبـ ــالعـ الـ
سيقع عليها االختيار 
ــل،  ــمــقــب لــلــمــعــســكــر ال
مــوضــع للمناقشة بين 
ــاء الـــجـــهـــاز  ــ ــضـ ــ أعـ
الــفــنــى فــى ظل 
تألق أكثر من 

العب.
ودخـــــــــــل 
أكـــــثـــــر مــن 
العـــــــــــــــب، 

ــرة اهــتــمــامــات الــجــهــاز الفنى  ــ دائـ
للمنتخب وفــى مقدمتهم، محمد 
الــشــنــاوى حـــارس األهــلــي، حسين 
الشحات العــب العين اإلمــاراتــي، 

وغيرهما.
وكان الخواجة األرجنتينى قد 
كلف معاونيه، بعمل تقرير عن 
المحترفين والعــبــى الـــدورى 
المصري، من أجل المفاضلة 
ــســب  ــار األن ــيـ ــتـ ــهــم، واخـ ــن ــي ب

للمعسكر المقبل.
معسكر مايو

ــم يــحــســم الــجــهــاز الــفــنــى  لـ
حتى اآلن، موعد محدد ومكان 

معسكر المنتخب المصرى الذى 
يسبق بطولة كأس العالم، والمقرر له فى شهر 

مايو المقبل.
ووضــع الجهاز الفنى من قبل، يــوم 24 من 
شهر مايو، موعًدا مبدئًيا للمعسكر المقبل، إال 

أنه لم يتم التأكيد عليه بشكل رسمى.
كما أن وديــتــى المنتخب فــى شهر مــايــو، لم 
يتم االستقرار عليهما حتى اآلن، إال أن هناك 
مــفــاوضــات مــع الــعــديــد مــن المنتخبات منها 

صربيا وتشيلى وكولومبيا.
صدام أبوريدة

ــو ريــــدة، لــعــقــد جــلــســة مع  ــى أبـ يستعد هــان
الخواجة األرجنتيني، فور عودته من بالده، من 
أجــل الحديث معه بشأن الــمــدة الطويلة التى 

حصل عليها مؤخًرا.
وكـــان هــنــاك اتــفــاق مــبــرم بين كــوبــر ومجلس 
ــذى تــعــاقــد مــعــه مــفــاده،  الــجــبــاليــة الــســابــق، الـ
حصول كوبر، على إجازة لمدة 30 يوًما فى العام، 

األمر الذى لم يتم تنفيذه على اإلطالق.
ومن المنتظر، أن يبلغ أبو ريدة خالل جلسته 
مع كوبر، بأنه لن يغادر إلى بالده مجدًدا إال بعد 

االنتهاء من منافسات كأس العالم.
ــر مـــع المنتخب  ــوب ويــنــتــهــى عــقــد ك

ــري، بــانــتــهــاء مــنــافــســات  ــصـ ــمـ الـ
الفراعنة فى بطولة كــأس العالم 

بالنسخة المقبلة.

أزمات تطارد كوبر 
قبل كأس العالم 3
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بركات يحارب ملل الرياض 
بالخروجات

عمر جابر يفاجئ والده 
بتأشيرة أمريكا

بيدرو يرفض شقق 
اإلسماعيلية 

يــحــرص عــمــرو بــركــات العــب األهــلــى المعار 
لصفوف نــادى الشباب السعودي، على الخروج 
بصفة يومية برفقة بعض من زمالئه فى الفريق 

السعودى.
ــذ انــتــقــالــه لــلــعــب فـــى صــفــوف الــشــبــاب  ــن وم
خالل انتقاالت يناير يشعر بركات ببعض الملل 
ــه يــعــيــش وحـــيـــداً فــى العاصمة  ــ خــصــوصــاً وأن
السعودية الرياض، وهو دفعه لمحاربة هذا الملل 
بالخروج مع بعض زمالئه فى الفريق للسهر فى 

بعض الكافيهات.
وتجدر اإلشارة إلى أن األهلى أعار بركات إلى 

الشباب السعودى بعقد مدته عام ونصف.

بادر عمر جابر العب منتخب مصر والمحترف 
ــوس األمــريــكــى  ــجــل ــق لـــوس أن ــري ــوف ف فـــى صــف
باستخراج تأشيرة لــوالــده حتى يتسنى لألخير 

السفر لزيارة نجله فى الواليات المتحدة.
وكان محمود جابر والد عمر قد استقال مؤخراً 
من منصبه كمدرب لفريق أم صالل القطري، وهو 
ما دفع عمر الستغالل تلك الفرصة لدعوة والده 
لزيارته فــى أمريكا لقضاء بعض الــوقــت سوياً، 

خصوصا وأنهما لم يلتقيا منذ فترة.
وتــجــدر اإلشـــارة إلــى أن عمر جــابــر يلعب فى 
ــازل  صــفــوف لـــوس أنــجــلــوس مــعــاراً مــن فــريــق ب

السويسرى.

رفض البرتغالى بيدرو بارنى المدرب الجديد 
لفريق اإلسماعيلى فكرة العيش بإحدى الشقق 
السكنية بمدينة اإلسماعيلية، وذلك وفقاً القتراح 

إدارة الدراويش.
وأبــلــغ بــيــدرو إدارة الــنــادى أنــه سيقيم طــوال 
ــواجــده مــع الــفــريــق بــأحــد فــنــادق مدينة  فــتــرة ت
اإلسماعيلية، كــونــه يــرى أن اإلقــامــة بالفنادق 
تتمتع باألمان بشكل أكبر عن نظيرتها بالشقق 

السكنية.
وكان اإلسماعيلى قد تعاقد مع بيدرو مؤخراً 
لقيادة الفريق خلفاً ألبــو طالب العيسوى الذى 

استقال من منصبه بسبب سوء النتائج.

 كتب – محمد الصايغ

ــدل مجلس إدارة الــزمــالــك الــســتــار عــلــى كافة  أسـ
الشائعات التى تـــرددت حــول فتح بــاب الرحيل أمــام 
محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق، حيث شهدت فترة 
االنتقاالت الماضية تأكيداً من اإلدارة البيضاء لموقفها 
الرافض الحتراف الالعب الفريق بالدورى السعودى، 
فــى ظــل تمسك إيــهــاب جــالل المدير الفنى للفريق 

بخدمات الالعب.
وكان محمد إبراهيم تلقى عروضا من أندية سعودية 
أبــرزهــا الــفــتــح، إال أن الــمــديــر الفنى طــالــب اإلدارة 
باستمرار الالعب مع الفريق، خاصة أنه من العناصر 

المهمة لدى إيهاب جالل.
وكـــان سبق وتلقى الــالعــب عرضين مــن المصرى 
والمقاصة لالنتقال إلى أحدهما فى فترة االنتقاالت 
الشتوية قبل أن يتم غلق بــاب القيد، ولكن اإلدارة 

فضلت استمرار الالعب بناء على طلب المدير الفنى.
وغاب محمد إبراهيم عن مباراتى الفريق أمام إنبى 
فى الجولة الحادية والعشرين وطنطا فى الجولة الـ22 

لمسابقة الدورى المصرى بسبب مرضه.
وعلى صعيد فتح مجلس الزمالك ملف الصفقات 
الصيفية مبكراً، حيث برز محمد مجدى »أفشة« صانع 
ألعاب إنبى، ضمن دائــرة االهتمامات لضمه فى فترة 
االنــتــقــاالت الصيفية المقبلة حــال مواصلة الالعب 

للمستوى المتميز الــذى يقدمه مع الفريق البترولى 
على أن يحدد المجلس األبيض القرار النهائى بشأنه 
وفقا لمستواه فى الفترة المقبلة وفى حالة استمراره 
على نفس المستوى سيعقد معه أحمد مرتضى منصور 
عضو مجلس إدارة النادى السابق جلسة معه للحصول 

على توقيعه لصالح النادى األبيض.
مــن ناحية أخـــرى ، رفــض مسئولو الــزمــالــك كافة 
العروض التى وصلت لمصطفى محمد مهاجم الفريق 
المعار لطنطا بعدما دخــل دائـــرة اهتمامات العديد 
من األندية عقب تألقه فى الموسم الحالى مع أبناء 
السيد البدوى حيث يتمسك النادى األبيض باستمرار 
المهاجم الشاب لما يمتلكه من إمكانياته فنية كبيرة، 
ودخل مصطفى محمد دائرة اهتمامات الجهاز الفنى 
للمنتخب الوطنى بقيادة هيكتور كوبر الذى قرر متابعته 
خالل الفترة المقبلة لتحديد إمكانية ضمه لمعسكرات 

الفراعنة المقبلة من عدمه.
ــرى أكـــد مــصــدر بمجلس إدارة نــادى  ومـــن نــاحــيــة أخـ
الزمالك أن مصطفى فتحى العب التعاون السعودى اقترب 
من االستمرار مع ناديه عقب انتهاء اإلعــارة حيث تلقى 
النادى األبيض معلومات تفيد باستقرار مسئولى التعاون 
على تفعيل بند الــشــراء النهائى مقابل ســداد 3 ماليين 
و600 ألف دوالر كما هو منصوص فى عقد اإلعارة وذلك 
رغم إصابة الالعب لفترات طويلة خالل اإلعارة لكنه نجح 

فى إثبات ذاته خالل فترات مشاركته مع ناديه.

فرمان إيهاب جالل يبقى محمد إبراهيم

أخبار النجومأخبار النجومأخبار النجوم

الزمالك يرصد 
أهدافه الصيفية 

مبكرًا.. و»أفشة« 
فى المقدمة

شبح الدكة يهدد 4 من نجوم 
»ميت عقبة« بسبب عنتر 

مجلس أبوريدة لم يجاملنى.. وهذا هو الفارق بين غريب وجالل

نداء إلى وزير الرياضة
 كتب – أحمد سعيد

ــقــدم مــجــلــس إدارة مـــركـــز شــبــاب  ــت ي
قرية العسالتة التابع لمديرية الشباب 
والرياضة بمحافظة المنوفية- الــذي تم 
تأسيسه برقم 261 لسنة 1976-  بخالص 
ــى مــديــريــة الشباب  التحية والــتــقــديــر إل
والــريــاضــة على المجهود الــمــبــذول فى 
الفترة األخيرة من أجل االرتقاء بمراكز 

الشباب بشكل عام.
وأشــــار مــجــلــس إدارة الــمــركــزبــرئــاســة 
محروس محمد راشــد  إلــى أنــه تم تنجيل 
ملعب خماسى لكرة القدم في عهد الرئيس 
عبد الفتاح السيسى وفي عهد وزير الشباب 
والرياضة خالد عبد العزيز، وتــم تسليمه 

بتاريخ 23 يوليو 2016، وذلـــك فــي إطــار 
مساعدة الشباب على ممارسة الرياضة 

بشكل عام وتحفيزهم على بذل المزيد.
ــاب  ــع ــود صـــالـــة أل ــ ــًرا لـــعـــدم وجـ ــظــ ــ ون
بالمركز، على الرغم من أن هناك أكثر 
من 27 قرية ال يوجد بها صالة لأللعاب، 
تأمل إدارة المركز الموافقة على تدعيم 
المركز مالًيا والــوقــوف بجانب الرياضة 
مجدًدا حتى تتمكن إدارة المركز من إقامة 

الصالة خالل الفترة المقبلة.
وسبق أن قامت لجنة من مديرية الشباب 
والرياضة، بمعاينة أرض المركز وأقرت فى 
خطاب رسمى أنها صالحة إلقامة صالة 
األلعاب عليها، والتي تستهدف خدمة جميع 

الشباب بالقرية والقرى المجاورة.

 :» معتمد جمال فى حوار لـ»

 حوار – ضياء خضر

سيل كبير من االنــتــقــادات واالتــهــامــات صاحب 
اإلعــــالن عــن تشكيل الــجــهــاز الــفــنــى للمنتخب 
األوليمبى والــذى أسند اتحاد الكرة قيادته إلى 
شوقى غريب المدرب السابق لمنتخب الفراعنة، 
والــذى سيعاونه فى مهمته نجم الزمالك السابق 
معتمد جمال، والــذى كان له نصيب هو اآلخر من 

تلك االنتقادات وهذه االتهامات.
»صوت الماليين« التقت معتمد جمال بعد تكليفه 

بمنصبه الجديد، وكان لنا معه هذا الحوار..
¿ تعيينك فــى الجهاز الفنى للمنتخب 
األوليمبى شكل مفاجأة للبعض فما تعليقك؟

اختيارى لهذه المهمة يعكس ثقة مجلس إدارة 
اتحاد الكرة برئاسة المهندس هانى أبــوريــدة فى 
كمدرب، خصوصاً أننى سبق لى العمل مدرباً عاماً 
للمنتخب األوليمبى الذى تأهل ألوليمبياد لندن، كما 

توليت قيادة منتخب الشباب فى الفترة الماضية.
¿ كيف ترى اتهام التحاد الكرة بأنه جاملك 

باختيارك مدربًا عامًا للمنتخب األوليمبى؟ 
مثل هــذه االتــهــامــات أصبحت أمـــراً معتاداً مع 
تشكيل األجهزة الفنية للمنتخبات، أما فى حالتى 
فإن هذه االتهامات يتم ربطها بتجربتى مع منتخب 
الشباب والتى لم تكن موفقة، ولــدى رد على هذه 

الجزئية بالتحديد.
¿ ما هو ردك؟ 

تعيينى مدرباً عاماً للمنتخب األوليمبى عكس 
تفهم مجلس إدارة اتحاد الكرة للظروف الصعبة 
الــتــى خــضــت فيها مهمتى الــســابــقــة مــع منتخب 
الشباب وعـــدم الــتــعــاون الـــذى واجهته مــن بعض 
األندية،وهو ما كان سبباً فى اخفاق الفريق وقتها 
ببطولة أمم أفريقيا وبالتالى غيابه عن مونديال 

الشباب الذى أقيم بكوريا.  
¿ لماذا قبلت التواجد بمنصب المدرب العام فى 

المنتخب األوليمبى ورفضته مؤخراً مع الزمالك؟

هناك اختالف كبير بين الحالتين لكن أوالً أود 
التأكيد على أن الزمالك هــو بيتى وال يمكن أن 
أتأخر عن مساعدته متى ُطلب منى ذلك، وكما يعلم 
الجميع أنــا رفضت العمل مدرباً عاماً مع إيهاب 

جالل مدرب الزمالك الحالى، نظراً ألننا من جيل 
واحد تقريباً وال يليق أن أعود لدور الرجل الثانى 
مع مدرب من جيلى، وهو ما يختلف كلياً عن الوضع 
فى المنتخب األوليمبى حالياً فى وجود مدرب كبير 

وصاحب خبرة مثل الكابتن شوقى غريب.
¿ بالعودة إلــى المنتخب األوليمبى.. ما 

خطتكم كجهاز فنى للفترة المقبلة؟
بعد صدور قرار تشكيل الجهاز الفنى للمنتخب 
عقدنا اجتماعاً مبدئياً تحت قيادة الكابتن شوقى 
غريب، وستتوالى اجتماعاتنا فى الفترة المقبلة 
للتحضير ألول معسكر سيخوضه الفريق والمقرر 

له شهر مارس المقبل.
¿ ما التوجيهات التى صدرت لكم كأعضاء 

فى الجهاز الفنى خالل اجتماعكم األول؟ 
تــوســيــع قــاعــدة اخــتــيــار الــالعــبــيــن هــو الــعــنــوان 
األساسى الذى وضعه الكابتن شوقى غريب خالل 
جلستنا األولى، حيث يرغب فى أن يكون لديه الكثير 
من البدائل لالختيار فيما بينها حتى نصل فى نهاية 

المطاف لتكوين قوام أساسى يتم االعتماد عليه. 
¿ أين ستتجه أنظاركم فى مرحلة اختيار 

الالعبين؟
ــدورى  بالطبع لدينا قــاعــدة أولــيــة مــن العبى ال
الممتاز يصل عددهم لنحو 13 العبا، ونبحث عن 
عدد مماثل من الالعبين سواء ما بين المحترفين 
المصريين صغار السن بــالــخــارج، أو مــن العبى 
دورى الــدرجــة الثانية والـــذى يمتلئ بالمواهب 

المدفونة.
¿ أخــيــرًا.. ما الهدف الــذى تضعونه نصب 

أعينكم فى المنتخب األوليمبى؟
بالتأكيد هدفنا هــو تجهيز منتخب قــوى قــادر 
على حصد لقب بطولة أمم أفريقيا التى ستقام فى 
مصر العام المقبل، والتى ستكون بوابتنا للتأهل 
إلــى أوليمبياد طوكيو 2020، وهــو الهدف األكبر 
بالنسبة لى كمدرب أن أتــواجــد فى حــدث بحجم 

األوليمبياد للمرة الثانية فى خالل 8 سنوات.

 كتب – محمد الصايغ

آمال عريضة تعلقها جماهير الزمالك 
على الوافد الجديد محمد عنتر، والذى 
نجح مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة 
مرتضى منصور فى ضمه بشكل رسمى 
للكتيبة البيضاء خــالل فترة االنتقاالت 

الشتوية الجارية.
وانتقل عنتر إلى صفوف نادى الزمالك 
قــادًمــا مــن فــريــق األســيــوطــى مقابل 15 
ــيــون جــنــيــه، حــصــل عــلــيــهــم فــريــقــه،  مــل

وبخالف ما يحصل عليه الالعب.
ويجيد عنتر اللعب فى مركز الجناح 
األيــمــن أو األيــســر، وكــذلــك اللعب تحت 

رأس الحربة كصانع ألعاب.
وأصبح تعاقد الزمالك مع عنتر، يهدد 
4 العبين داخــل قلعة ميت عقبة بشأن 
المشاركة فــى المباريات المتبقية من 

عمر مسابقة الدورى الممتاز.
أحمد مدبولى

ــى صفوف  انــتــقــل أحــمــد مــدبــولــى إلـ
نـــادى الــزمــالــك، مطلع الموسم الجرى 
قادًما من فريق النصر للتعدين، بعدما 
أعلن الالعب رغبته فى ارتــداء القميص 
األبيض.. ويعد مدبولى من العناصر لتى 
تمثل القوام األساسى للفريق ســواء فى 
الفترة التى كان يتولى فيها المونتيجرى 
نيبوشا القيادة الفنية للفريق، أو بعد 

رحيله تحت قيادة إيهاب جالل.
ــاراة مع  ــب ــارك مــدبــولــى فــى 17 م وشــ
فريقه حتى اآلن، بواقع 15 مــبــاراة فى 
مسابقة الدورى، ولقاءين فى كأس مصر.

وبلغ إجمالى عدد الدقائق التى شارك 
فيها الالعب بالمباريات، 1035 دقيقة، 

منهم 913 بالدورى، و122 بالكأس.
وتمكن مدبولى من إحــراز 3 أهــداف 
فى مسابقة الـــدورى حتى اآلن، إضافة 

إلى صناعة 4.
عماد فتحى

ــالل، الــمــديــر الفنى  طــلــب إيــهــاب جــ

لفريق الزمالك، التعاقد مع عماد فتحى 
من فريق مصر المقاصة.

ــى مـــركـــز الــظــهــيــر  ــعــب فــتــحــى فـ ــل وي
األيسر، حيث استطاع المشاركة فى 3 
مباريات مع أبناء قلعة ميت عقبة حتى 

اآلن.
ــا مع  ــراز هــدًف وتــمــكــن فتحى مــن إحــ
الفريق األبيض، إال أنه يحتاج إلى مجهود 

كبير حتى يستطيع الحفاظ على مركزه.
أحمد داوودا

ــز  ــائ ــرك ــن ال ــعــد أحـــمـــد داوودا، مـ ي
األســاســيــة داخـــل الــفــريــق األبــيــض منذ 
بداية الموسم الماضى، السيما فى ظل 

إمكانياته الفنية والبدنية العالية.
وقــد يتسبب انــتــقــال عنتر فــى رحيل 
ــة، حــال  ــن قــلــعــة مــيــت عــقــب داوودا عـ
انخفاض مستواه فى المباريات المتبقية 

بالدورى.
ــارك داوودا فــى 9 مــبــاريــات مع  وشــ
فريقه حتى اآلن، منهم 8 لقاءات بالدورى 

ومباراة وحيدة بكأس مصر.
ــدد دقـــائـــق مــشــاركــتــه فى  ــغــت عــ ــل وب
إجمالى المباريات 725 دقيقة، منهم 

635 بالدورى، و90 دقيقة بالكأس.
ولــم يستطع الالعب القادم من فريق 
مصر المقاصة، إحــراز أى أهــداف، إال 

أنه صنع هدفا وحيدا.
أحمد رفعت

ــــرب  ــن أق ــ ــــت، م ــع ــ ــد رف ــمـ ــح أحـ ــبـ أصـ
الالعبين للرحيل عن الفريق خالل الفترة 
المقبلة، وتــحــديــًدا فــى نهاية الموسم، 
حــال اســتــمــراره باالبتعاد عــن التشكيلة 

األساسية بالفريق.
ولم يتم االعتماد على رفعت فى الفترة 
ــان يتولى فيها نيبوشا القيادة  الــيــت ك
الفنية للفريق األبــيــض، لعدم االقتناع 

بمستواه.
وشـــارك رفعت فــى مــبــاراة واحـــدة مع 
الزمالك فى الموسم الــجــارى ولمدة 8 

دقائق فقط.

دفتر ذكريات المالعب

7 فبراير 2007

مصر تهزم السويد ودًيا 
2007 بهدفين نظيفين 

أحرزهما عمرو زكى ق 44
أحمد فتحى ق 88

7 فبراير 2003

الزمالك يحرز السوبر 
األفريقى الثالث له بالفوز 
1/3 على الوداد المغربى 

أحرز األهداف
 محمد عبد الواحد وحازم 

إمام وعبد الحليم علي

8 فبراير 2015

سقوط 22 قتيل من 
مشجعى نادى الزمالك اثر 
اشتباكات بين الجماهير 

وقوات االمن 

8 فبراير 2015

حصول المنتخب 
اإليفوارى على بطولة كأس 

األمم اإلفريقية بغينيا 
االستوائية بالفوز على غانا 

بهدف نظيف

9 فبراير 2016

فوز األهلى بالقمة رقم 
111 بثنائية نظيفة أحرز 

األهداف ماليك إيفونا  ق 57 
وعمرو جمال ق 90

إبراهيم
أفشة

جالل

عنتر

معتمد

 محمد الراعى

جنم قلة األدب
¿ مــا فعله حــســام حسن مــدرب 
الــمــصــرى بــوضــع حــذائــه فــى وجه 
الــكــامــيــرا ووجـــه كــل المشاهدين، 
ــمــرة  ــذه ال ــ ــب وقـــلـــة أدب، وهـ عــي
العاشرة التى يرتكب فيها حسام 
أفعال مشينة ال تمس للرياضة وال 
ــأى صــلــة، وتــؤكــد للمرة  األخـــالق ب
المليون أنه فقد عقله، وال يستحق 
ــوا حــســام أنــت  ــف ــم«، ع ــجـ لــقــب »نـ
ــجــم« قــلــة األدب، وخــســرت كل  »ن
الجماهير المصرية والعربية لألبد!

ــدى الــعــالقــة  ¿ نــعــلــم ونـــقـــدر مــ
الــقــويــة بين المصريين واألشــقــاء 
السعوديين، ونعلم حــرص البلدين 
على التعاون المشترك واالستثمار 
فى الرياضة وكل المجاالت، ولكن 
تــصــريــحــات تـــرك آل شــيــخ رئيس 
االتحادين السعودى والعربى لكرة 
الــقــدم األخــيــرة على الفضائيات، 
تعتبر تــدخــال صريحا فــى الشأن 
الــداخــلــى للنادى األهــلــى، لالسف 
آل شيخ تــجــاوز كــل الــحــدود ووجــه 
ــقــادات شــديــدة إلدارة األهــلــى  ــت ان
ــود  بــطــريــقــة مــهــيــنــة، مـــؤكـــًدا وجـ
انقسامات فــى مجلس الخطيب، 
ــاءة  وتـــمـــادى آل الــشــيــخ فـــى اإلســ
ــة  ــل ومــعــايــرة األهــالوي للمجلس ب
ــع فــلــوس صــفــقــة صــالح  ــ بــأنــه دف
محسن وصفقات أخـــرى، وطالب 
ــخ مـــن مــجــلــس الــخــطــيــب  آل شــي
باإلعالن رسميا عن دوره العبقرى 
فــى الصفقات وإخــبــار الجماهير 
بمجهودات »طويل العمر« ربنا يكتر 

صفقاته!
لست ضد آل الشخ، ولست ضد 
ــعــرب فى  اســتــثــمــارات األشـــقـــاء ال
الرياضة المصرية، بل على العكس 
كنت مــن أشــد الــمــؤيــديــن للقانون 
الجديد للتوسع فى االستثمارات 
خــاصــة أن الــريــاضــة أصبحت من 
الدعائم األساسية القتصاد الدول، 
ولكن آل الشيخ تخطى كل الحدود، 
وخــالــف تقاليد األهــلــى، بــإخــراج 
أســـرار مجلس اإلدارة مــن الغرف 
المغلقة إلــى الفضائيات، وأعطى 
إيــحــاء للجميع بــأنــه المتحكم فى 
الــنــادى وأنـــه الــمــســئــول عــن صنع 
القرار داخــل مجلس اإلدارة، وقام 
بمعايرة األهالوية على الفضائيات 
ــــصــــرف عــلــى  ــه ي ــ ــأن ــ ــر ب ــاخـ ــفـ ــتـ ويـ

الصفقات.
عفوا آل شيخ، األهلى أكبر من 
أى مستثمر أو رجل أعمال، األهلى 
رجاله يخدمونه بأرواحهم ويعملون 
فى صمت دون البحث عن شهرة، 
األهــلــى ال يتوقف على أى شخص 
ــه ونــجــومــيــتــه،  ــوالـ ــت أمـ ــان مــهــمــا ك
ــى صــانــع الــنــجــوم ســـواء من  األهــل
الالعبين أو المدربين أو اإلداريين 
أو رجــال األعــمــال، عفوا آل شيخ، 

األهلى فوق الجميع.

رأى

البساط األخضر

محروس
صورة من ملعب القرية

إعداد: محمد الصايغ- سارة عبدالباقى
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تابعت شأن كل المصريين، المشهد االنتخابى، أو بمعنى أكثر دقة 
االستعداد لالنتخابات الرئاسية، لكننى توقفت كثيرًا أمام ظاهرة إعالن 

البعض عن نيتهم الترشح، وهؤالء كثر، بما يعنى أن عددهم ليس بالقليل، 
فى هذا السياق المشحون بجموح الرغبة، وجدت أن الحديث عن إعالن 

ترشح البعض أصبح أمرا فوضويا، ال يحكمه ضابط وال رابط، وبمطالعة 
بعض األسماء تشعر للوهلة األولى، أن إعالنهم الفيسبوكى بطريقة عبثية، 

يهز من هيبة ومقام المنصب، فالمرشح ال بد أن يكون على مستوى مقام 
الرئاسة، وبعيدا عن التشدق بالحقوق الدستورية، وأن الجميع متساوون، 

وما شابه ذلك من المصطلحات الجاهزة، أرى أن الضرورة أصبحت ملحة، 
لوضع ضوابط ملزمة قبل إعالن أى مواطن الترشح، حتى ال يتحول األمر 

إلى حالة من الهوس تسىء أكثر مما تفيد، نعم هناك ضوابط معلومة لكنها 
ال تقف حائال أمام مهاويس الشهرة، فهم يتبارون على السوشيال ميديا، 

وسرعان ما يصدرون بيانات عنترية ويعقدون مؤتمرات صحفية، عن تعرض 
حمالتهم لمضايقات أمنية أو منعهم من تحرير التوكيالت وما شابه ذلك من 

 اتهامات عشوائية فى محاوالت حقيرة لتشويه العملية االنتخابية
قبل أن تبدأ.  

العبث فى مسألة االنتخابات الرئاسية 
 بعض السياسيين يعتقدون أن خوض االنتخابات الرئاسية ال يكلفهم سوى تغريدة على تويتر أو كتابة بوست على موقع التواصل االجتماعى فيسبوك

سيد سعيد يكتب:

ــفــرض وصــايــة على  ــا هــنــا ال أطــالــب ب  أنـ
المرشح أيــاً كــان اسمه ومهما كانت مكانته، 
فالترشح هنا يخص أعلى منصب رسمى فى 
الــدولــة المصرية، رئاسة الجمهورية، وليس 
رئاسة مجلس آباء فى مدرسة أو مجلس إدارة 
مقهى شعبى، يمكن أن يعلن »زعيط ومعيط 
ونطاط الحيط« ترشحهم، وعندما يفشلون 
فى جمع التوكيالت، ويعلمون أنهم سيفشلون، 
بعدها يعلنون االنسحاب المصحوب بهالة من 
الضجيج، ويشعرونك أن كــل المؤسسات ال 
تنام خشية وصول عظمته للترشح، فهى تطارد 

أنصاره، رغم عدم وجود أنصار من األساس. 
 الــغــريــب أن بــعــض السياسيين يعتقدون 
ــرارة أنــفــســهــم، أن خـــوض االنــتــخــابــات  ــ فــى ق
الرئاسية شــىء عــادى ويسير، فهو ال يكلفهم 
بحسب تصورهم، أو تصور المحيطين بهم، 
سوى تغريدة على تويتر، أو كتابة بوست على 
موقع التواصل االجتماعى فيسبوك، أو نشر 
ــر يــبــدو فــى غــايــة الــســذاجــة،  فــيــديــو، وهــو أم
ــان الشخص الـــذى يعلن الترشح  وأمـــا إذا ك
من جوقة المحتمين بالدكاكين المنوط بها 
إثــارة الفتنة فى الشارع المصرى والمعروفة 
مجازا بالمنظمات الحقوقية، فيطلق حملة 
فيسبوكية، تجعلك تتصور أن السباق االنتخابى 
حسم بالفعل، ويتقدم بعض رجــال األعمال 
المشبوهين ممن ال يــروق لهم النظام الحالى 
لتأجير القاعات بفنادق العاصمة، وتوجيه 
الــدعــوة لــعــدد مــن خــصــوم الــنــظــام السياسى 
الــقــائــم، وعــــدد كــبــيــر مـــن وســـائـــل اإلعـــالم 
المختلفة، ليعلن عن »نيته« خوض االنتخابات 

بعد استيفاء الشروط القانونية.
يا كل العقالء، أستحلفكم بالله، أجيبونى.. 
ــم يــنــدرج هــذا تحت الفــتــة الــعــبــث، وإن لم  أل
يكن كذلك فماذا يكون إذًا، خاصة إذا علمنا 
ــة على اتــســاع الــكــون، يخرج  أنــه ال توجد دول
أحد مواطنيها ويعلن نيته الترشح، وبموجب 
الــنــيــة تعقد الــمــؤتــمــرات وتــصــدر الــبــيــانــات، 
لمجرد النية.. يا سادة اإلعالن ال بد أن تسبقه 
إجـــراءات صارمة، ومــن يعلن نيته الترشح ال 
بد من محاسبته حتى ال نسمح بالتطاول على 
هذا المنصب الرفيع، حتى ال يتعرض السباق 
االنتخابى لهرتالت عديمى المسئولية، يمكننا 
أن نتفهم أن الشخص يعقد النية لــلــزواج أو 
ــدروشــة مــع المجاذيب ومــرتــادى  للحج أو ال

حلقات الذكر، إنما فى الترشح للرئاسة.
 أثــنــاء رصــد أســمــاء المرشحين ومعظمهم 
غير معروفين سواء بالنسبة للنخبة أو العامة، 
ــوس بــلــغ حـــدا غــيــر مــســبــوق،  ــه وجــــدت أن ال
فنوعية الذين أعلنوا عن نيتهم الترشح، تسىء 
باألساس لمفهوم الترشح من حيث المقومات 
والمعايير التى تنطبق على المرشح الرئاسى، 
وهو أمر يثير االشمئزاز، وبعيدا عن هذا وذاك 

سأتوقف عند سامى عنان.
 كانت الهيئة الوطنية لالنتخابات أعلنت 
شطب اســمــه مــن قــوائــم الناخبين بعد بيان 
أصــدرتــه الــقــيــادة العامة للقوات المسلحة، 
أكدت فيه أنه ال يزال منتسبا للقوات المسلحة 

ــا  ــطـ ــابـ ــاره ضـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــاعـ ــ بـ
ــو شــأن  ــ ــدعــى، وه مــســت
كــل الـــقـــادة العسكريين 
ال يـــحـــق لــــه مــمــارســة 
السياسة إال بعد استيفاء 

شروط معينة. 
واتهمت القيادة العامة 
عــنــان بمخالفة القانون 
الــعــســكــرى والتحريض 
ضــد الجيش والتزوير 

فى أوراق رسمية.
ــاءل:  ــسـ ــا أتـ ــا هــن ــ أن
ــان عــنــان يريد  هــل كـ
الـــــتـــــرشـــــح فـــعـــال، 
ــان يــريــد  ــ ــه كـ ــ أم أنـ
إثــــــــــارة الـــــزوابـــــع 
ــات  ــخــاب ــت ــول االن حــ
الــرئــاســيــة لسبب 
أو آلخــر ال نعلمه؟ 
فتوقيت إعالن نيته 
فى الترشح جاء فى 
وقت مبكر من صباح 

ــت 20 يــنــايــر،  ــســب ال
»بــيــان منتصف الــلــيــل«، 

ــه أثــار  التوقيت فــى حــد ذات

الكثير مــن عــالمــات اســتــفــهــام لـــدى شــرائــح 
متنوعة داخــل المجتمع المصرى، خاصة فى 
أعقاب إحالته للتحقيق أمام القضاء العسكرى، 
بثالث تهم هى التحريض الصريح على القوات 
المسلحة ومحاولة الوقيعة بينها وبين الشعب 
والتزوير فى محررات وأوراق رسمية، وإعالن 
ترشحه للرئاسة من دون الحصول على موافقة 
ــزال عــلــى قــوة  ــ الــقــوات الــمــســلــحــة، ألنـــه الي

االستدعاء مدى الحياة.
البيان يفتح باب الحيرة للعاديين من 

الضرورة أصبحت ملحة
 لوضع ضوابط ملزمة قبل
 إعالن أى مواطن الترشح

 حتى ال يتحول األمر إلى حالة
 من الهوس تسىء أكثر مما تفيد

 نوعية الذين أعلنوا عن نيتهم الترشح  تسىء باألساس 
لمفهوم الترشح من حيث المقومات والمعايير التى تنطبق 
على المرشح الرئاسى وهو أمر يثير االشمئزاز

عنان خالف القانون الذى وضعه بنفسه عندما كان 
يتولى منصب الرجل الثانى فى المجلس  العسكرى 
الذى أدار شئون الدولة بعد رحيل مبارك 

 ال توجد دولة فى العالم 
تمارس فيها الديمقراطية

 ونظامها السياسى  يقوم 
بتطبيق مصطلح  نية الترشح  أو 
مصطلح  االنسحاب من نية الترشح

أمثالى، على األقــل فى تفسير وقــوع شخص 
كان يشغل منصبا مهما ورفيعا داخل المؤسسة 
العسكرية ويعلم بحكم موقعه القانون العسكرى 
ــراءات المعمول بها وال يمكن اإلعــالن  واإلجــ
والــتــرشــح مــن دون الــحــصــول على الموافقة 
الضرورية المسبقة من القوات المسلحة، كما 
علينا التأكيد على جزئية مهمة، أن عنان  كان 
الــرجــل الثانى فــى المجلس العسكرى الــذى 
حكم البالد فى الفترة من 11 فبراير 2011 
وحتى منتصف يونيو 2012، وهــو المجلس 

ذاتــه الــذى وضع هذه المادة التى تجعل قادة 
الــمــجــلــس الــعــســكــرى فــى حــكــم المستدعى 
لــلــخــدمــة الــعــســكــريــة مـــدى الــحــيــاة، ويــلــزم 
حصولهم على موافقة الجيش قبل اإلقــدام 
على أى ممارسة للعمل السياسى ومــن بينها 
الترشح لالنتخابات، أى انتخابات سواء نيابية 
أو رئاسية، وهو األمر الذى فعله السيسى فى 

االنتخابات الماضية.
ــى الـــقـــانـــون الـــعـــادى  ــســت فــقــيــهــا فـ ــا ل ــ  أن
أو العسكرى، لكننى سأتحدث عــن الجانب 
السياسى أو الخطوط الحمراء التى ربما يكون 
عنان قد تجاوزها بقصد أو من دون قصد، 

وأغلب الظن أنها بقصد.
أوال، يحق ألى مواطن مصرى كما هو حق 
لعنان، أن يترشح ألى انتخابات مــن رئاسة 
اتــحــاد طــالب مــدرســة ابــتــدائــيــة إلــى رئاسة 
الجمهورية، طالما أن ذلك فى إطــار القانون 
والدستور، عنان نفسه تحدث عن إجــراءات، 
بما يعنى أنه يعلم حتمية اإلجراءات، فلماذا إذًا 
أعلن ترشحه قبل انهائها؟ أظن وليس كل الظن 
إثًما أن عنان بخطوته هذه أراد إثارة الضجيج 
حول االنتخابات الرئاسية أو العودة لألضواء 

التى انحسرت من حوله.
الــقــانــون العسكرى وراء حبس ضــابــط فى 
الجيش المصرى ســت ســنــوات إلعــالنــه عبر 
مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــى عــزمــه خــوض 
انتخابات الرئاسة وهو يرتدى الزى العسكرى 
بالمخالفة لكل القواعد المعمول بها داخل 

هذه المؤسسة الرصينة. 
ــور الــتــى تلفت االنــتــبــاه، هو  أيــًضــا مــن األمـ
عــدم درايــة بعض الــوجــوه السياسية بحقيقة 
أوضــاعــهــم داخــل المجتمع الــمــصــرى، فتجد 

البعض يجعلك تشعر أن المصريين عن بكرة 
أبيهم ينتظرونهم لحكم مصر، رغم أن جيرانهم 
ال يعرفونهم، لكنها محاوالت لتصدير صورة 
سيئة عن الدولة المصرية، مفادها أن الدولة 
تحاصر المعارضين ولنا فيما قاله رئيس حزب 
اإلصالح والتنمية، النائب السابق محمد أنور 
الــســادات، خير دليل على صناعة الشائعات 
السياسية، فهو أعلن انسحابه مــن السباق 
ــه لــم يتقدم مــن األســاس  االنــتــخــابــى، رغــم أن
قــائــال: إنــه رأى أن المناخ الحالى ال يسمح 

بمشاركته.
ومــن الــســادات إلــى خالد على القصة هى 
هــى ال تتغير، فالسياسى مــن هــؤالء إذا كان 
سياسيا، يفشل فى استيفاء شــروط الترشح، 
ســواء بجمع توكيالت عددها 25 ألــف توكيل 
من 15 محافظة، بحد أدنى 1000 توكيل عن 
ــواحــدة، أو تزكية 20 نائًبا من  المحافظة ال
نواب البرلمان، فهو يفشل ويحاول تبرير فشله، 
بعقد مؤتمر صحفى لإلعالن عن االنسحاب 
من االنتخابات الرئاسية، بنفس االكليشيهات 
الثابتة، ومفادها أن النظام يضيق عليه، واألمن 

يالحقه، وأنه متعاطف مع سامى عنان.
 ال أعــرف وربما ال يعرف الكثيرون غيرى 
ــة فى العالم تمارس فيها الديمقراطية،  دول
وأن نظامها السياسى، يقوم بتطبيق مصطلح، 
مثل الــذى يحدث فــى مصر، وهــو مصطلح، 
نية الترشح، أو مصطلح االنسحاب من نية 

الترشح.
ــتــرشــح، خــالــد على،  أحـــد أصــحــاب نــيــة ال
أعلن عــن نيته خــوض االنتخابات ثــم تراجع 
عن نيته، وفى المرتين عقد مؤتمرا صحفيا، 
وهنا أتساءل وأعتقد أن التساؤالت مشروعة، 
هل يحتاج األمــر منه لعقد مؤتمرات صحفية 
لإلعالن عن االنسحاب من خوض االنتخابات 
الرئاسية رغم أنه لم يستطع استيفاء الشروط 
القانونية ســواء بجمع التوكيالت الــالزمــة أو 

تزكية 20 نائبا برلمانيا
ــا ســــادة.. نــحــن نعيش زمـــن تــبــدلــت فيه   ي
المصطلحات وتغيرت فيه المفاهيم، حيث 
دشــنــت فــيــه مصطلحات عبثية، ومــفــردات 
وهــمــيــة فــخــالــد عــلــى لــم ينسحب مــن خــوض 
ــة، ألنـــه بــبــســاطــة لم  ــاســي ــرئ ــات ال ــخــاب ــت االن
ــأوراق ترشحه، ولم يستوف الشروط  يتقدم ب
القانونية، حسب مــواد الدستور وإنما أعلن 
عــن نيته خــوض االنــتــخــابــات، وعــنــدمــا فشل 
فى استيفاء الــشــروط قــرر التراجع عن نيته 
مستخدما مصطلح االنسحاب ومتهما النظام 
الحالى بالتسبب فى فشله، فهل مطلوب من 
مؤسسات الدولة وأجهزتها، أن تستخرج لخالد 

على كل التوكيالت.
إن هـــؤالء المحسوبين عــلــى الــمــعــارضــة، 
يصدعون رؤوسنا، بالهجوم على النظام الحاكم 
وقــراراتــه، ويشككون فى مشروعاته، ويكيلون 
له كل االتهامات والموبيقات، وهــم جالسون 
على المقاهى، ويقومون بترجمة ادعاءاتهم 
عبر حساباتهم الشخصية على السوشيال 
مــيــديــا، ولــنــا فــى متابعيهم نــظــرة فمعظمهم 
من نفس الفئة، نشطاء السبوبة، ال عمل لهم 
سوى تلقى التمويالت من الخارج، أو نشطاء ال 
يعملون فى أى مهنة يقتاتون منها بدعوى أنهم 
ثــوريــون، لذلك ال تجد تأثيرا حقيقيا لهؤالء 
على األرض، والــدلــيــل القاطع على ذلــك أن 
أحد المرشحين وهو خالد على، يتابع حسابه 
الرسمى على موقع التواصل االجتماعى تويتر 
مليون و800 ألف متابع، بحسب ما هو رائج، 
ورغم ضخامة الرقم، فهذا يمكن تصوره على 
أن صاحب الحساب بقيمة وقامة سياسية، 
ومــعــارض قــوى، إذا كــان هــذا الشخص نفسه 
هو الــذى انتوى الترشح »الحــظ« كانت لديه 
»النية« وفشل فى الحصول على دعم 25 ألف 
مــواطــن مــن أصــل 105 ماليين مــصــرى، فهل 
يمكن الثقة به أو بما يطرحه من هرتالت فى 
مؤتمراته، حــول مــطــاردة مؤيديه وغير ذلك 
من األقاويل التى تعزف على أوتارها قنوات 
الــجــزيــرة والــشــرق ومكملين هــل يحق لــه أن 
ينصب نفسه معارضا وقيمة وقامة سياسية 
يجب على السلطة أن تعمل له ألف حساب.. 
الحقيقة الــتــى يمكن الــجــزم بــهــا أن مــواقــع 
التواصل االجتماعى، مجرد عالم افتراضى 
وهمى، والدليل القاطع أن العدد الضخم من 
متابعى خالد على ذلك لم يذهب واحد منهم 

الستخراج توكيل تزكية.


	p.03
	p.04
	p.05
	p.06
	p.07
	p.08
	p.09
	p.10
	p.11
	p.12
	p.13
	p.14
	p.16



