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طاقية
اإلخفا

األمني العام يصدر حركة 
محليات.. والوزير آخر من يعلم

تفاصيل خطة احلكومة ومجلس النواب 
لتعطيل إصدار قانون اإلدارة املحلية اجلديد

انتخابات املحليات »فنكوش« ولن جترى هذا العام

خطة خبيثة، ومــاكــرة يتحدى بها املهندس 
شــريــف اســمــاعــيــل رئــيــس الــــــوزراء، ومجلس 
املحافظني، لتعطيل اجــراء انتخابات املجالس 
املحلية، فى اطار محاالوت احلكومة واالجهزة 
ــهــروب مـــن املــســئــولــيــة، أو أى  ــل الــتــنــفــيــذيــة، ل
مساءالت قد يتعرضون لها من جانب اعضاء 

املجالس املحلية الشعبية املنتخبة.
ــة، أن  ــول ــادر حــكــومــيــة مــســئ وكــشــفــت مـــصـ
هــنــاك خطة مت إعــدادهــا بــإحــكــام شــديــد بني 
احلكومة، وبعض أعضاء مجلس النواب، املوالني  
للحكومة، وسياساتها واستراتيجياتها مقابل 
حصولهم على امتيازات وموافقات وتراخيص 

لهم وألهالى دوائرهم االنتخابية.
وتــقــضــى اخلــطــة بتعطيل مـــشـــروع قــانــون 
االدارة املحلية، الذى بناء عليه جترى انتخابات 
املحليات، وحتــدد طريقة نسبة املشاركة فيها، 
وذلك من خالل قيام هؤالء النواب، بطلب إجراء 
ــواد والــبــنــود، ثــم احالة  تعديالت فــى بعض املـ
ــد ان  ــواب، الـــذى الب ــن االمـــر لرئيس مجلس ال
يستغرق مشروع القانون لدراسته وبحثه ليس 

أقل من 10 ايام، ثم يحيله مرة اخرى للحكومة 
لتنفيذ التعديالت وامللحوظات التى وضعها 
ــرى، ثــم يطلبون  ــنــواب، ليعود إليهم مــرة اخـ ال
إجــراء تعديالت جديدة على الصيغة، ثم يتم 
عرضها مرة أخــرى، على مجلس النواب، ومنه 
الــى مجلس الــدولــة ثم ثوافق عليه، ثم يعرض 
ــق وأصـــدر  ــإذا وافـ عــلــى رئــيــس اجلــمــهــوريــة، فـ
ــوزراء، ثــم ينشر فى  ــ ــرارا، يقره مجلس ال بــه قـ
اجلريدة الرسمية، مباشرة عقب موافقة رئيسى 

احلكومة واجلمهورية.
ــراءات  وأضــافــت املــصــادر أن كــل هــذه االجــ
الروتينية ستسغرق وقتا حتى نهاية عام 2017، 
وبالتالى لن تستطيع احلكومة اجراء انتخابات 
املــحــلــيــات اال فـــى الـــعـــام املــقــبــل فـــى 2018، 
والكالم على أنه سيظهر هذا العام من قبيل » 

الفنكوش«.
واشــارت املصادر إلــى أن كثيًرا من األجهزة 
ــخــشــون أن  ــنــفــيــذيــة فـــى املـــحـــافـــظـــات، ي ــت ال
يــكــون عليهم رقــيــب، ومــحــاســب لتصرفاتهم، 

واالجراءات التى يتخذونها باملخالفة للقانون.

فــى مــفــاجــأة مــن الــعــيــار الــثــقــيــل، أجــرى 
اللواء احمد عبد املنعم األمني العام لإلدارة 
املحلية، حــركــة محليات مــحــدودة لبعض 
رؤساء املدن واملراكز واألحياء باملحافظات 
واألقاليم، بدون علم الوزير الدكتور هشام 

الشريف.
وقالت مصادر بــالــوزارة إن االمــني العام 
أجـــرى حــركــة محليات، لبعض الــقــيــادات 
ــى  املــدرجــني على الــدرجــة الوظيفية األول
واملــمــتــازة، وتوزيعهم كــرؤســاء مــدن واحياء 
ــز، مستغال جــهــل الـــوزيـــر احلــالــى  ــراكـ ومـ
باملحليات، بحسب املــصــادر، واستطاع ان 
يحصل على إمضاء الوزير على احلركة، بعد 
أن خدعه وأوهمه على أنها مجرد تنقالت 

بني املوظفني، ولذلك لم تصدر الــوزارة أى 
بيانات بشأن هذه احلركة على غير العادة، 
ورغـــم أهميتها، إال أن الــوزيــر بامضائه، 
وتوقيعه على اجرائها اصبح مبثابة »شاهد 

ما شفش حاجة«.
املثير أن بعض كشوف احلــركــة تسربت 
لبعض وسائل االعــالم التى نشرتها، مما 
ــالــغ، ألنـــه حينما  ــر فــى حـــرج ب ــوزي ــع ال أوقـ
ــة، أجــــــرى بــعــض  ــ ــركـ ــ نـــشـــرت هـــــذه احلـ
الصحفيني بالوزير اتصاالت ليستفسروا 
عن احلــركــة، وملــاذا لم يصدر بها أى بيان 
ــان رده »مــا فيش  ــوزع على الــصــحــف، ك ويـ
حــركــة.. انــا مــا مضيتش على حــاجــة« فى 
فضيحة تؤكد أن التنمية املحلية، والوحدات 
املحلية فى ايد غير امينة، لتستمر منظومة 
املحليات فى انهيارها وفسادها دون رقيب 

او رادع.

وزير التنمية املحلية اجلديد.. شاهد ماشافش حاجة

دراز

دوللى

قال الدكتور عادل عامر رئيس مركز املصريون 
للدراسات السياسية واالقتصادية إن سوق الكالب 
األجنبية فــى مصر تقدر بــاملــاليــني، وتتكون من 
ــالب الــزيــنــة الــتــى تــبــاع فى  ــواع، األول ك ــ ثــالثــة أن
ــحــال الــتــجــاريــة والــتــى تقدر  مــحــالت الــزيــنــة وامل
فاتورة استيرادها وأغذيتها واألمــصــال واألدويــة 
اخلاصة بها بـ2.٥ مليون دوالر سنوًيا يتم عالجها 
فى مستشفى الكلب الوحيدة من نوعها فى مصر 
ميزانيتها سنوًيا تتجاوز 7٥0 مليون جنيه سنوًيا، 
ــة لعدوى الكالب  يضاف لذلك األمــصــال واألدويـ
التى تصل إلى ٣.٥ مليون دوالر سنوًيا. أما النوع 
الثانى، فيتمثل فى اإلدارة العامة لكالب احلراسة 
فــى وزارة الــداخــلــيــة الــتــى خــصــص لــهــا مــوازنــة 
٣٣ مليون جنيه لرعاية هــذه األصــنــاف اخلاصة 
بأعمال احلراسة والعمليات األمنية. أما شركات 
األمـــن اخلــاصــة املــصــرح بها بالقانون رقــم 1٥7 
لسنة 201٥ فأصبحت هذه األصناف الذى يصرح 
باستيرادها من وزارة الداخلية الستخدامها فى 

3.5 مليون دوالر 
لشراء أمصال 

وأدوية

الداخلية وشركات األمن 
 اخلاصة استوردت كالًبا

بـ 152 مليون جنيه

كتبت-  نسرين إمام 

بدء االمتحان االسترشادى 
التجريبى المتحان »البوكليت« 

لطالب الثانوية العامة

وصول عدد 2 ونش رصيف أغنيات بـ 3 لغات لدوللى شاهني
ش »محطة الدخيلة«

يبدأ اليوم االمتحان االسترشادى التجريبى 
المتحان البوكليت لطالب الثانوية العامة، 
حــيــث يــبــدأ مبــادتــى الــلــغــة الــعــربــيــة والتربية 
الدينية وينتهى يوم 24 إبريل مبادة الرياضيات 

التطبيقية.
وكـــان الــدكــتــور رضــا حــجــازى رئــيــس قطاع 
التعليم الــعــام، ورئــيــس عــام امتحان الثانوية 
العامة، قد أعلن االنتهاء من إعــداد النموذج 
االخــتــبــارى الــثــالــث، متــهــيــداًً لتنفيذ امتحان 
جتريبى على طــالب الثانوية العامة بجميع 
املديريات التعليمية؛ لتدريبهم وتهيئتهم على 
الشكل اجلديد للورقة االمتحانية )دمج ورقة 
األسئلة بكراسة اإلجــابــة(، وأفــاد بــأن الــوزارة 
ستتولى من جانبها إمداد املديريات التعليمية 
بقرص مدمج )C.D(، يحتوى على االختبار 

التجريبى فى املواد الدراسية املختلفة.
ــح حـــجـــازى بـــأن هـــذا االخــتــبــار  كــمــا أوضــ
التجريبى املقرر عقده على مستوى املديريات 
التعليمية اعتباًرا من اليوم، يُعد بروفة جيدة 
ــالب خلــوض  ــطـ ــتـــعـــداد الـ ــدى اسـ ــ ــاس م ــي ــق ل
امتحانات الــدور األول للثانوية العامة، وأكد 
إنه قد مت إصدار تعميم على جميع املديريات 
التعليمية التــخــاذ كافة إجـــراءات االستعداد 

لعقد االختبار التجريبى ومنها ما يلى:
إعــداد اجلــدول الزمنى لفترة عقد االختبار 
التجريبى، طبًقا لظروف كل مديرية تعليمية 
ــالن عن  ــعــرض عــلــى املــحــافــظ، اإلعــ وبــعــد ال
موعد عقد االختبار التجريبى – قبل تنفيذه 
ــاٍف - جلميع طــالب الثانوية العامة  بــوقــٍت ك
بـــاملـــدارس؛ لضمان عــدم تغيب الــطــالب عن 
حضور االختبار التجريبى، التنسيق فى تنفيذ 
االختبار التجريبى مع مجلس اآلبــاء واألمناء 
واملعلمني وااللتزام التام بالنموذج املرسل من 

جانب الوزارة.
جدير بالذكر أن امتحان الدور األول لشهادة 
إمتــام الــدراســة الثانوية العامة ســوف يُعقد 
اعــتــبــاًرا مــن يــوم األحــد املــوافــق 2017/6/4، 
ويستمر حتى يوم السبت املوافق 2017/6/24. 

 - وفــقــًا للخطة االستثمارية املعتمدة 
للشركة وصل إلى محطـة حاويات الدخيـلة 
ــوم االثــنــني املــوافــق ٣/6/ 2017 الــبــارج  ي
اخلاص بشركة ZPMC وعلى متنه عدد 2 
ونش رصيف عمالق سوبر بوست بنماكس 
تصنيع شركة ZPMC الصينية حمولة 6٥-
7٥ طنا - املسافة بني القضيبني ٣0مترا- 
وطــول ذراع التحميل 61 متر ا- واملسافة 
حتت إطــار املناولة 41 مترا- بتكلفة مالية 
وقــدرهــا 16.9 مليون دوالر ليصبح عدد 
إجمالى أوناش الرصيف العمالقة مبحطة 

الدخيلة عدد 10 أوناش.
ومبشيئة اهلل سيتم وصول 1ونش رصيف 
عمالق سوبر بوست بنماكس مبواصفات 
خاصة ملحطة حاويات االسكندرية تصنيع 
ــوردة ZPMC بتكلفة مالية  ــ الــشــركــة املـ
وقدرها 8.2 مليون دوالرفى منتصف شهر 
يونيو 2017 ليصبح عــدد إجمالى أونــاش 
الرصيف العمالقة مبحطــة االسكندريــة 
عــدد ٥ أونـــاش، وهــذه األونـــاش تعمل على 
زيــادة كفاءة التــداول وإمكانية التعامل مع 

السفن احلديثة.

بدء جلسات محاكمة املتهمني فى قضية »الرشوة الكبرى«

احلكم على أحمد موسى فى قضية »تسريب« املكاملات
تــصــدر محكمة جــنــح أول مدينة 
ــى  ــشــار رامـ ــســت نـــصـــر، بـــرئـــاســـة امل
عرايس، اليوم ء، حكمها فى قضية 
اتهام اإلعالمى أحمد موسى، بإذاعة 
ونشر مكاملات هاتفية مسربة حصل 

عليها بشكل غير قانونى.
ــان »حــمــيــدو جــمــيــل« املــحــامــى  ــ وك

ــاًل عــن ممـــدوح حــمــزة الناشط  ــي وك
السياسي، أقام جنحة مباشرة برقم 
8212 لسنة 2017 أمام محكمة جنح 
مدينة نصر، اتهم فيها أحمد موسى 
بنشر مكاملات هاتفية مت احلصول 
عليها بشكل غير قانونى، وبدون إذن 

صادر من النيابة العامة بشأنها.

بعثة املصرى تسافر الى إوغندا ملواجهة كمباال سيتى
تبدأ محكمة استئناف القاهرة، برئاسة املستشار سرى 
اجلــمــل، الــيــوم أولـــى جلسات محاكمة املتهمني فــى قضية 

»الرشوة الكبرى«.
تضم القضية املتهم جمال الدين محمد إبراهيم اللبان 
مدير اإلدارة العامة للتوريدات مبجلس الدولة، ومتهمني اثنني 
آخرين، والتى كشفت عن اتهام »اللبان« بتقاضيه عطايا متثلت 
فى مبالغ مالية وفوائد غير مادية على سبيل الرشوة مقابل 
أداء عمل من أعمال وظيفته واإلخــالل بواجباتها وارتكابه 

تزويرا فى محررات رسمية.
ومن املقرر أن جترى محاكمة املتهمني أمام الدائرة التاسعة 

مبحكمة جنايات شمال القاهرة.

تسافر اليوم بعثة الفريق األول لكرة القدم بالنادى إلى 
أوغــنــدا للدخول فى معسكر مغلق استعدادا للقاء كامباال 
سيتى األوغندى املقرر إقامته فى 8 أبريل بدور الـ٣2 الثانى 

بالبطولة الكونفيدرالية.
ـــ٣2 الثانى على  ــدور ل وكــان الفريق البورسعيدى صعد ل
حساب دجوليبا املالى بعد إلغاء مباراة العودة بني الفريقني 
التى كان مقررا إقامتها باإلسماعيلية لتجميد نشاط االحتاد 

املالى لكرة القدم.
وفتح مسئولو الــنــادى املصرى خط اتصال مع مى خليل 
سفيرة مصر بأوغندا وامللحق الدبلوماسى نور الينا إلعداد 

الترتيبات الالزمة الستقبال بعثة الفريق هناك.

أعمال احلــراســات ونقل األمـــوال وبلغ حجمها 
1٥2 مليون جنيه وفًقا لألرقام من 201٥ حتى 

أواخر ديسمبر العام املاضى.
ــواصــل »عــامــر« أن تكلفة وزارة الصحة  وي
والزراعة فى مكافحة الكالب الضالة وسعارها 
بلغ على املوازنة من 70 إلى 8٥ مليون جنيه للعام 
املنقضى بل وصلت التكلفة ألكثر من 200 مليون 
جنيه خالل الـ ٣ سنوات األخيرة، مضيفا أن 
ســوق جتــارة الــكــالب فــى مصر، وســوق هذه 

األصــنــاف قفز قفزة ملحوظة بعد انــدالع 
ثــورة 2٥ يناير، التى صاحبها اقتحام 

عــدد من السجون وهــروب املجرمني 
املحتجزين داخلها، وهو األمر الذى 
أدى إلى شيوع وانتشار حالة من 
الــقــلــق والــشــعــور بــغــيــاب األمـــن، 
األمــر الــذى جعل األهــالــى تقبل 

بشكل كثير على شــراء كالب 
احلراسة.

أعلنت املطربة اللبنانية دوللى شاهني عن موعد 
طرح ألبومها اجلديد الــذى يحمل اسم »سندريلال« 
ــواق، حيث كتبت عبر حسابها الرسمى  فى األسـ
على موقع التواصل االجتماعى »تويتر« قائلة: 
»وأخيًرا.. ألبوم سندريلال اليوم فى األسواق من 

مزيكا.. ادعولى«.
ُيذكر أن األلبوم تأّجل طرحه لفترة طويلة، 
بسبب تعنت بعض الشعراء وامللحنني فى عدم 
تقدمي التنازالت اخلاصة ببعض األغانى، 
واضطرت دوللى إلــى حــذف بعض األغانى 
باالتفاق مع شركة مزيكا، حيث من املقرر 
أن تقدم من خالل هذا األلبوم مجموعة 
ــى املتنوعة التى  ــان كبيرة مــن األغ
جتمع بني العربية والفرنسية 

واإلجنليزية.

يحدث فى مصر   تخصيص 750 مليون جنيه لعالج الكالب سنوًيا

موسى

الشريف



على
المكشوف

هل اتخذت احلكومة 
إجراءات على أرض الواقع 

للتقليل من النتائج 
الكارثية للفساد على كل 

األصعدة؟

العـدد 208
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حكاية المشغوالت 
الذهبية المطعم بعضها 
باللؤلؤ والماس والتى تم 
إيداعها فى خزائن بعض 

المحاكم منذ 23 عامًا

صدور قرارات عالج 
جماعية للعاملين بمجلس 
الوزراء بقيمة 4.6 مليون 

جنيه على الرغم من 
تمتعهم بمظلة عالجية 

لصندوق الخدمات الطبية

هل يتم األخذ 
بتقارير األجهزة 
الرقابية »ركنها« 
داخل مكاتب كبار 

المسئولين فى 
الدولة؟

هل مصر دولة فقيرة كما قال الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ أسابيع قليلة؟ وهل هناك رغبة 
حقيقية وإرادة سياسية للقضاء على فيروس الفساد؟ وهل اتخذت الحكومة إجراءات على أرض 

الواقع للتقليل من النتائج الكارثية للفساد على كافة األصعدة السياسية واالقتصادية واالجتماعية 
واألمنية وغيرها؟ وهل تمت محاسبة الفاسدين على جرائمهم التى ارتكبوها فى حق المال العام؟ وهل 
يتم األخذ بتقارير األجهزة الرقابية وفى مقدمتها الجهاز المركزى للمحاسبات أم أنه يتم )ركن( هذه 

التقارير داخل مكاتب كبار المسئولين فى الدولة و فى مجلس النواب بحجة أن مافيا الفساد أكبر من أى 
شخص أو جهة فى البلد حتى اآلن؟ وإلى أى مدى يمكن أن تؤدى مواجهة الفساد إلى عالج االختالالت 

المستمرة فى الموازنة العامة للدولة وتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية تنعكس نتائجها على مستوى 
معيشة المواطنين البسطاء الذين قهرتهم وأذلتهم السياسات الغبية للحكومات التى ابتليت بها مصر 

خالل السنوات الماضية؟

محمد طرابيه يكتب:

خريطة »املال السايب« داخل حكومة شريف إسماعيل 

هذه بعض التساؤالت املهمة التى وجدتها 
تتبادر إلــى ذهنى أثناء متابعتى للعديد من 
القضايا على الساحات السياسية والبرملانية 
واالقتصادية وكذلك التقارير الرقابية التى 
وصلتنى مــؤخــراً وتــكــشــف عــن الكثير من 
االنــحــرافــات والــتــجــاوزات املالية الصارخة 
التى يتم ارتكابها داخــل العديد من اجلهات 
مبباركة العديد من الشخصيات النافذة فى 
بعض اجلهات العليا والتى تواصل االلتزام 
بسياسة الصمت التام جتاه هذا الفساد الذى 

ال يزال ينخر فى عظام الدولة بأكملها؟
فــى الــســطــور الــقــادمــة ســوف نكشف عن 
مجموعة من الوقائع اخلاصة بالفساد املالى 
فى مصر والعجز الرسمى عن مواجهة هذه 

املافيا.
ــزى  ــركـ ــاز املـ ــ ــه فـــقـــد كـــشـــف تـــقـــريـــر اجلــ
للمحاسبات عن احلساب اخلتامى ملوازنة 
اجلهاز اإلدارى للدولة عن العام املالى ٢٠١٥ 
/ ٢٠١٦ عن صــدور قــرارات عــاج جماعية 
ــوزراء بقيمة ٤٫٦ مليون  للعاملني مبجلس ال
جنيه على الرغم من متتعهم مبظلة عاجية 
لصندوق اخلــدمــات الطبية، باإلضافة إلى 
٣٫١ مليون جنيه قيمة قرارات عاج صادرة 
ــراد خــاضــعــني ملظلة عــاجــيــة ويعملون  ــ ألف

بجهات توفر لهم اخلدمة العاجية مجاناً.
وكشفت الــتــقــاريــر أن اخلــســائــر النقدية 
والتعويضات والغرامات التى حتملتها موازنة 
اجلــهــاز اإلدارى بلغت ٨٧٢٫٦ مليون جنيه 
نتيجة اتــخــاذ املــســئــولــني ببعض الــــوزارات 
ــة ترتب عليها قيام  واملصالح لــقــرارات إداري
ــع قــضــايــا ضـــد تلك  ــرف أصـــحـــاب الـــشـــأن ب

الوزارات.
وهنا نتساءل: هل متت مساءلة ومحاسبة 
هوالء الــوزراء وكبار املسئولني عن قراراتهم 
وسياساتهم اخلاطئة التى أدت إلــى حتميل 
الــدولــة كــل هــذه املبالغ الطائلة؟ أم أنهم ال 
يــزالــون مستمرون فــى مناصبهم حتى اآلن 
ويــواصــلــون نفس األخــطــاء الــتــى ســتــؤدى ال 
محالة حلدوث كوارث جديدة تتحمل نتائجه 

املوزانة العامة للدولة؟
وفــيــمــا يتعلق بحسابى الــديــون وتسوية 
املطلوبات املستحقة للحكومة أوضح التقرير 
أن رصيد هذين احلسابني بلغ ١٣٣ مليون 
جنيه حتى نهاية يونيو ٢٠١٦، وأكــد اجلهاز 
أن اجلانب األكبر من الرصيد تركز فى بعض 
قطاعات موازنة اجلهاز اإلدارى للدولة، كما 
أن فحوصات اجلهاز أسفرت عن وجود بعض 
حوادث التاعب والتزوير واالختاسات بلغت 
١٤٣٫٦ مليون جنيه، وأشــار اجلهاز إلــى أن 
بعض اجلــهــات قــامــت بتصويب ماحظات 
بنحو ٧٠٧ آالف جنيه فقط، والباقى محل 

متابعة اجلهاز.
ــح التقرير صـــدور أحــكــام قضائية  وأوضـ
لــصــالــح مصلحة اجلـــمـــارك يــرجــع بعضها 
لعام ١٩٩٤ مبصادرة مضبوطات عبارة عن 
مشغوالت ذهبية مطعم بعضها باللؤلؤ واملاس 
والتى مت إيداعها فى خزائن بعض املحاكم 
دون الــوقــوف على صــدور قــرار مــن النيابة 
بشأن تسليم تلك املضبوطات ملصلحة الدمغة 

واملوازين لبيعها حلساب املصلحة.
وفى هذا السياق كشفت مستندات رسمية 
– لدينا صورة منها – عن عدم إجــراء بعض 
ــام احلــســاب  ــ الــتــعــديــات الــواجــبــة عــلــى أرق
اخلتامى للدولة بلغت قيمة ما أمكن صرفه 
منها ٣٨ ملياراً و٥١٩ مليونا و٦ آالف جنيه، 
وتتمثل فى نحو ٣٨ ملياراً و٤٠٦ مايني جنيه 
بــوحــدات اجلــهــاز اإلدارى للدولة ونحو ٢٣ 

مليونا و٤ آالف جنيه بوحدات اإلدارة املحلية 
ونحو ٨٧ مليوناً ٧ آالف جنيه بالهيئات العامة 

اخلدمية.
وهنا أعلن اتفاقى مــع مــا جــاء فــى تقرير 
جلنة اخلطة واملــوازنــة مبجلس النواب حول 
هــذا املــوضــوع حيث أكـــدت اللجنة ضــرورة 
ــزام بالتعليمات املــالــيــة واملحاسبية  ــتـ االلـ
ــاجلــات الصحيحة عــنــد الــتــعــامــل مع  ــع وامل

الــتــشــابــكــات املــالــيــة الــتــى تــتــم بــني اجلــهــات 
الداخلة فى املوازنة العامة للدولة من ناحية 
ــرى ومبــا يحفظ  وغــيــرهــا مــن اجلــهــات األخـ

حقوق اخلزانة العامة للدولة.
مــن ناحية أخـــرى مت الكشف عــن إرجــاء 
صـــرف بــعــض األعـــبـــاء املــالــيــة الــتــى تخص 
السنوات السابقة رغم توافر مقومات صرفها 
خـــال هـــذه الــســنــة ويــرجــع ســبــب ذلـــك إلــى 
عدم إدراج أو عدم كفاية االعتمادات املالية 
الــازمــة لصرفها، وعــدم اتــخــاذ اإلجـــراءات 
الواجبة لتدبير أو تعزيز االعتمادات املختصة 
ــوقــت املــنــاســب لــصــرف هـــذه األعــبــاء  فــى ال
ملستحقيها وعــدم املحاسبة النهائية بشأن 
البعض منها وتأجيلها إلــى السنوات املالية 
التالية وقد بلغت قيمة ما أمكن حصره من 
تلك األعباء ١٥٠٠،٧ مليون جنيه تتمثل فى: 
نحو ٧١٧٫٨ مليون جنيه بــوحــدات اجلهاز 
اإلدارى و٦٩٩٫٩ مــلــيــون جــنــيــه بــوحــدات 
اإلدارة املحلية ونحو ٨٣ مليون جنيه بالهيئات 

اخلدمية.
وهــنــا نشير إلـــى أن وزارة املــالــيــة تقوم 
بتجاهل التوصيات املتكررة التى يصدرها 
مجلس الــنــواب وجلــانــه النوعية بالتطبيق 
الدقيق للقواعد العامة بتنفيذ املوزانة العامة 
مبــراعــاة حتميل كل سنة مالية مبا يخصها 
من أعباء وعدم إرجاء أى أعباء تخصها الى 
الــســنــوات املــالــى التالية حتى ميكن إظهار 
احلساب اخلتامى للموازنة العامة بصورته 
الواقعية وجتنيب حتميل موازنات السنوات 
املالية التالية بأعباء تدبير التمويل الــازم 

لسدادها.
ــر نشير إلـــى أن أكبر  عــلــى اجلــانــب اآلخـ
دليل على عــدم االلــتــزام بالقواعد املنظمة 
للصرف وعــدم وجــود رقــابــة داخلية فاعلة 
من قبل ممثلى وزارة امللية وأجهزة التفتيش 
املــركــزيــة واملــحــلــيــة الــتــابــعــة لــهــا عــلــى أوجــه 
الــصــرف املختلفة هــو الكشف عــن حتميل 
االستخدامات بأعباء دون مقتضى أو صرف 
بالزيادة أو كان ميكن جتنبها بلغت قيمة ما 
أمكن حصره منها نحو ٨٣٣٦٫٩ مليون جنيه 
بوحدات اجلهاز اإلدارى للدولة و٨،٤ مليون 
جنيه بوحدات اإلدارة املحلية و٤٧٧ مليون 

جنيه بالهيئات اخلدمية العامة.
وكشفت التقارير الرقابية أيضًا عن عدم 
حتصيل ايــرادات تخص السنة املالية ٢٠١٤ 
– ٢٠١٥ بلغت قيمة مــا أمكن حصره منها 
٧٢١٧٫١ مليون جنيه تتمثل فى نحو ٦٦٥٥ 
مليون جنيه بــوحــدات اجلــهــاز اإلدارى و٨٠ 
مليون جنيه بوحدات اإلدارة املحلية و٤٨٣ 

مليون جنيه بالهيئات اخلدمية العامة.
ومــن بــني املــفــاجــآت املــثــيــرة الــتــى نكشف 

الستار عنها عــدم تضمني ايـــرادات املوازنة 
ــارا و٥٠٤  ــي ــل ــة مبــبــلــغ ٣٢ م ــدول ــل ــامــة ل ــع ال
مــايــني و٦ آالف جــنــيــه متــثــل املــتــبــقــى من 
املبالغ الـــواردة مــن الـــدول العربية واملجنبة 
بــاحلــســابــات املتنوعة ذات األرصــــدة. وقد 
طلب جهاز املحاسبات بالعمل على تضمني 
املوارد بالرصيد املذكور مع إجراء التعديات 
املوازنية الازمة فى هــذا الشأن وتخفيض 

مليون جنيه حتملتها املوازنة 
العامة نتيجة اتخاذ املسئولني 

ببعض الوزارات واملصالح 
قرارات إدارية خاطئة

مليون جنيه قيمة قرارات 
عالج صادرة ألفراد يعملون 

بجهات توفر لهم اخلدمة 
العالجية مجانًا

هل هناك رغبة حقيقية 
وإرادة سياسية للقضاء على 

فيروس الفساد؟ 

جهاز املحاسبات: مخالفات 
جسيمة فى ملفات القروض 

واملنح اخلارجية 

8723.1

االقــتــراض )اصـــدار ســنــدات وأذون خزانة( 
بهذا القدر. 

وكشفت الــتــقــاريــر الــرقــابــيــة عــن حصول 
١٥ هيئة على منح واعــانــات باجمالى نحو 
١٤٥،٦ مليار جنيه، وقد تبني استمرار ظاهرة 
ــوارد الذاتية للعديد مــن الهيئات  قصور املـ
االقتصادية فى ســداد التزاماتها وحصولها 
على مساهمات من اخلــزانــة العامة للدولة 
مببالغ جملتها نحو ٣،٧ مليار جنيه لتمويل 
ــداد كــل مــن أقــســاط الـــقـــروض املحلية  ســ
واخلارجية املستحقة عليها وخسائر العام 
)عــجــز الــنــشــاط( املــرحــل للبعض مــن تلك 

الهيئات.
وفــى هــذا السياق مت الكشف عن العديد 
مــن املــآخــذ واملــخــالــفــات الــتــى شــابــت تنفيذ 
مشروعات اخلطة االستثمارية ومنها عدم 
كفاية الــدراســات األولية ودراســات اجلدوى 
االقتصادية لبعض املشروعات وجتاوز املنفذ 
الفعلى لبعض املشروعات بنسبة كبيرة عن 
املخطط، عــاوة على اسناد بعض األعمال 
ملقاولني ليس لدديهم امكانيات التنفيذ وعدم 

سحب العمل منهم.
ومــن بــني املخالفات أيــضــًا عــدم استفادة 
بــعــض الــهــيــئــات مــن بــعــض الــقــروض واملــنــح 
اخلــارجــيــة املتاحة بــاملــوزنــة وأثـــر ذلــك على 
تنفيذ مشروعاتها االستمثارية، وكذلك عدم 
اســتــفــادة بعض الهيئات مــن بعض أصولها 
واإلمكانيات املادية املتاحة لها مما أدى إلى 
وجود شبهة إهدار املال العام. كما تبني عدم 
الــتــزام بعض الهيئات االقــتــصــاديــة بتنفيذ 

مشروعات اخلطة فى مواعيدها املقررة.
وفــى هــذا السياق رصــدت تقارير برملانية 
ــة برئاسة  صـــادرة عــن جلنة اخلطة واملــوازن
د. حسني عيسى عــن ظــاهــرة عــدم جــدوى 
ــبــعــض الــهــيــئــات  ــارات املـــالـــيـــة ل ــمـ ــثـ ــتـ االسـ
االقتصادية منها على سبيل املثال ال احلصر 
الهيئة املصرية العامة للبترول والهيئة العامة 
ملــيــنــاء بــورســعــيــد والــهــيــئــة الــقــومــيــة الحتــاد 
اإلذاعــة والتليفزيون من حيث عدم حصولها 
ــد منها او أنــهــا تـــدر عــائــداً  عــلــى أى عــوائ
منخفضًا ال يتناسب مــع املبالغ املستثمرة 
أو يقل عن سعر الفائدة التى تتحملها هذه 
الهيئات عــن الــقــروض الــتــى حصلت عليها 

لتمويل تلك االستثمارات.
ــراء  وشـــــددت الــلــجــنــة عــلــى ضـــــرورة إجــ
ــد اجلــــدوى  ــحــدي ــت ــة ل ــ ــازم ــ ــات ال ــ ــدراسـ ــ الـ
االقتصادية لهذه االستثمارات وخصوًصا 
وأن بعض تلك االســتــثــمــارات أصــبــح ميثل 
عبئًا على تلك الهيئات نظراً لوجود البعض 
ــات حتــقــق خــســائــر متتالية  منها فــى شــرك
أو تتعرض أسهمها املــتــداولــة فــى البورصة 
النــخــفــاض مستمر ممــا يستدعى ضـــرورة 
تكوين املخصصات الــازمــة ملقابلة هبوط 

أسعارها.
وفى النهاية أقول: هذه بعض الوقائع التى 
تكشفها تقارير األجــهــزة الرقابية ومجلس 
الــنــواب ولــيــســت آراء شخصية أو كلمات 
مرسلة، ولذلك أؤكد أننا دولة غنية مبواردها 
وثرواتها ولسنا دولة فقيرة كما يقول الرئيس 
الــســيــســى، وكـــل مــا نحتاجه أجــهــزة فاعلة 
حتاسب كــل املجرمني الــذيــن يــهــدرون املــال 
العام ويسهلون االستياء عليه؟ ونحتاج إلى 
أفكار خارج الصندوق تؤدى حسن استغال 
تلك الثروات بشكل يؤدى إلى زيــادة مواردنا 
وهــو ما سينعكس بشكل ايجابى على زيــادة 
فــرص التنمية واالستثمار فــى مصر خال 

املرحلة القادمة.

إهدار 143 مليون 
جنيه باجلهاز اإلدارى 

نتيجة حوادث التالعب 
والتزوير واالختالسات 

اختفاء 32 ملياًرا 
و504 ماليني جنيه 

من املبالغ الواردة من 
الدول العربية

صرف 8 مليارات 
و337 مليون جنيه 
بالزيادة عن أسعار 
التكلفة احلقيقية 

جلنة اخلطة مبجلس 
النواب تكشف عدم جدوى 
االستثمارات املالية لبعض 
الهيئات االقتصادية 

السيسى
بدوى

إسماعيل
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بالل الدوى

استبعاد 
»رانيا املشاط« 

لصغر سنها

حكايات
وأسرار

رئيس البنك التجارى الدولى اشترط تعيني »5« مساعدين كفريق معاون له

مفاوضات تتم فى اخلفاء مع »هشام عز 
العرب« رئيس البنك التجارى الدولى من أجل 
تولى منصب محافظ البنك املركزى بدال من 
»طارق عامر« املحافظ احلالى للبنك املركزى 
ــردى فــى حالته الصحية  والـــذى يعانى مــن ت
جعلته يسافر للخارج للعالج ويحصل على 

اجازة مرضية.
ــك املـــركـــزى  ــن ــب ــة مــحــافــظ ال ــل ــي كـــانـــت وك
لشئون التعامالت اخلارجية »الدكتورة رانيا 
املــشــاط«.. قد تولت مهام طــارق عامر حلني 
عودته.. لكن صغر سن »رانيا املشاط« جعلتها 
غير قادرة على القيام مبهام طارق عامر على 
أكمل وجــه.. املــؤشــرات تؤكد أن املفاوضات 
مــع هــشــام عــز الــعــرب تــتــم بــإيــجــابــيــة.. بعد 
قيام عز العرب باملوافقة على توليه املنصب 
ــوافــر بــعــض الــشــروط منها  ــرط ت لكنه اشــت
اعطاؤه وقتاً كافياً إلعطاء املوافقة النهائية.. 
ــة دون  ــل ــام ــى صــالحــيــات ك واحلـــصـــول عــل
تــدخــالت حكومية.. وعـــودة سلطة محافظ 
البنك املركزى كاملة على البنوك دون استثناء.

ــى املــعــامــالت اخلــاصــة  وحـــق الــتــصــرف ف

بالدوالر وجميع العمالت فى األسواق.
هشام عز العرب اشترط أيضا ضرورة 
قيامه باختيار جميع املساعدين له وقدر 
ـــ»5« مــســاعــديــن كــفــريــق عمل  ــ عــددهــم ب

معاون له.
وأشــارت املصادر إلى أن هناك اتفاقا على 
ضــرورة تعيني طــارق عامر بعد استبعاده من 
منصبه.. كمستشار اقتصادى لرئيس الوزراء 
خاصة أن املهندس شريف اسماعيل رئيس 

الوزراء ال يوجد له مستشار اقصادى رسمى.
ويرغب املهندس شريف اسماعيل رئيس 
الـــوزراء فــى وجــود طــارق عامر بــجــواره بعد 
استبعاده من منصبه لالستفادة من منصبه 
اجلديد  ومــن خبراته الستكمال اإلجــراءات 
التى مت اتخاذها فى سبيل حتقيق اإلصالح 
االقتصادى والذى مت اتخاذ إجــراءات عديدة 

لتحقيقها!!
ــى طــارق  شــريــف إســمــاعــيــل يــثــق جــيــدا ف
عامر لدرجة مشاركة طارق عامر فى اختيار 
بعض الـــوزراء اجلــدد فــى التشكيل الـــوزارى 
اجلديد وترشيح شخصيات اقتصادية بارزة 
لالنضمام للوزارة.. ومنهم »أشرف الشرقاوى 
وزيــر قطاع األعمال العام- وداليا خورشيد 

وزيرة االستثمار السابقة«.

هشام عز العرب محافًظا للبنك املركزى

خفايا األزمة بني وزير املالية ورئيس الوزراء
أزمـــــة جـــديـــدة بـــني املـــهـــنـــدس شــريــف 
إسماعيل رئــيــس الـــــوزراء.. ووزيـــر املالية 
عمرو اجلــارحــى.. نتيجة ســوء إدارة امللف 

االقتصادى من جانب رئيس الوزراء.
ــرح على  ــت شــريــف إســمــاعــيــل كـــان قــد اق
الــرئــيــس السيسى خــطــة لترشيد الــدعــم 
وضمان وصوله ملستحقيه لتقليل نسبة عجز 
املوازنة واملخصصة للدعم من »130« مليار 
جنيه إلى »40« مليار جنيه على أن يتم تقليل 
ـــ»90« مليار  هــذه املــلــيــارات والــتــى تــتــراوح بـ

جنيه خالل »5« سنوات.
وجــاء »شريف إسماعيل« لهذا الهدف.. 
إًذا رئيس الــوزراء جاء ليعيد ضبط املوازنة 
العامة للدولة.. لكنه فى الوقت ذاته يطلب 
زيادة ميزانيات جهات ومؤسسات عديدة.. 
ــزءا.. ثــم يــأتــى ليطلب  ــه يــوفــر جــ مبعنى أن

ويهدر أجزاء أخرى من املوازنة.
وزيــر املالية عمرو اجلـــارى يجتمع على 
الــدوام مع نوابه الثالثة لبحث كيفية تدبير 
ــر املتفق  ــة لــلــحــكــومــة وغــي ــي املــطــالــب املــال
معها خاصة املتعلقة بزيادة أسعار األلبان 

األطفال وأسعار األدوية.. واستيراد القمح.. 
ــدواجــن.. وكــل هذه  واستيراد السكر.. وال
املتطلبات ارتبطت بــأزمــات مفتعلة بسبب 
قــــرارات الـــــوزراء املعنيني وتــضــارب هــذه 
القرارات والنتيجة حتمل الدولة مبالغ طائلة 
ــات.. وهــذه املبالغ لــم تكن  ــ حلــل هــذه األزم
مدرجة فى املوازنة العامة للدولة.. وهو ما 
يضع وزير املالية فى مأزق شديد .. جتعله 
يسعى بشتى السبل تدبير احتياجات رئيس 
الـــوزراء بسرعة شديدة تلبية لرغبة رئيس 
ــوزراء من جهة.. وحــل األزمـــات من جهة  الـ

أخرى.
»عمرو اجلارحى« الذى يصر على ضرورة 
مــطــالــبــة احلــكــومــة بـــاالجتـــاه نــحــو اإلنــتــاج 
والتصنيع والتصدير.. والتخلى عن سياسة 
فتح أبواب االستيراد أمام اجلميع الستيراد 
كافة السلع واملنتجات.. والعمل أيضا على 
ــرورة تشغيلها..  فتح املصانع املتعثرة وضـ
ــاج.. وجلب العمالت الصعبة  ــت لــزيــادة اإلن
لتسفيد منها البالد.. واالبتعاد عن إهدار 

الدوالر فى عمليات استيراد وشراء سفهى.

تعيني طارق عامر مستشاًرا اقتصادًيا لرئيس الوزراء

»اجلارحى« يجتمع مبساعديه الثالثة لتلبية مطالب شريف إسماعيل

كواليس التغييرات اجلديدة فى 

البنك املركزى
»عامر« رشح 
»الشرقاوى 

وخورشيد« لالنضمام 
للوزارة.. ويحظى 

بثقة رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يطلب 
ماليين الدوالرات سريًعا 

إلطفاء الحرائق واألزمات 
الطارئة دون ترتيب مع 

وزير المالية

الوزراء يتسببون 
فى أزمات ويلجأون 

للمالية لحل 
األزمات

ترشيح »أحمد درويش« ملنصب اقتصادى دولى واقتراب تعيني 
»خضير« رئيسا للمنطقة االقتصادية بقناة السويس

محمد سلطان اتهمهم بـ»الشو اإلعالمى« وعدم مراعاة هيبة الدولة
هوامن الروتارى واالنرويل باإلسكندرية 

يصطدمون باملحافظ اجلديد لفت »محمد خضير« الرئيس 
التنفيذى للهيئة العامة لالستثمار 
األنظار.. بعد املجهود املضنى فى 
مشروع قانون االستثمار اجلديد 
ــد«..  ــواحــ ــ لــتــنــفــيــذ »الـــشـــبـــاك ال
والــتــعــامــالت والــتــنــســيــقــات مع 
أعــضــاء مجلس الــنــواب خاصة 
الــلــجــنــة االقــتــصــاديــة.. إضــافــة 
إلـــى الــتــربــيــطــات مـــع جمعيات 
املستثمرين واحتــاد الصناعات.. 
واتــخــاذه العديد مــن اإلجـــراءات 

للتنسيق مع املصالح احلكومية.
»مــحــمــد خــضــيــر« املتخصص 
فى الشئون القانونية والتجارية 

ــة.. مت  ــيـ ــرفـ واحلـــســـابـــات املـــصـ
ــام وســيــتــم  تــرشــيــحــه ملــنــصــب هــ
ــالن تــولــيــه املــنــصــب اجلــديــد  إعــ
ــقــادمــة.. جهات  خــالل الــفــتــرة ال
ــاص  أمـــنـــيـــة تـــتـــابـــع املـــلـــف اخلــ
بـ»محمد خضير« متهيدا لتوليه 

منصب هام.
التسريبات أكـــدت أن »محمد 
خضير« سيتولى منصب »مسئول 
الشئون االقتصادية مبحور قناة 
السويس« بدال من الدكتور أحمد 
درويــش الذى يتولى املنصب ذاته 
ومت ترشيحه ملنصب اقتصادى 

دولى كبير«.

أزمـــة كــبــرى ستنفجر قريبا بــني محافظ االســكــنــدريــة الــدكــتــور محمد 
سلطان.. وعــدد كبير من األندية االجتماعية الشهيرة ومنها نــادى روتــارى 
سبورتنج.. ونادى انرويل.. بعد احلمالت املتوالية التى تقوم بها »الروتارى 
واالنــرويــل« للعالج للفقراء.. وبناء مساكن للمحتاجني خاصة فى منطقة 
عبدالقادر مبنطقة »مرغم« وفتح عدد من املشروعات الهامة لفتح أبواب 
رزق للمواطنني.. لكن املحافظ اتهم اجلمعيات النسائية »الروتارى واالنرويل« 
بتجاوز القانون.. والرغبة فى الظهور اإلعالمى.. وعدم مراعاة حقوق الدولة.

سيدات الــروتــارى واالنــرويــل من جانبهم اتهموا املحافظ بالوقوف ضد 
املشروعات التنموية التى يقومون بها.. الــصــدام بني السيدات والهوامن 
السكندريات سيشتعل خالل الفترة القادمة مع املحافظ بعد تضامن أندية 

الروتارى واالنرويل بالقاهرة.

عامر

إسماعيل

عز العرب

رانيا

اجلارحى

سلطاندرويش
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من وزير الداخلية إلى 
مساعديه فى الصعيد

التقييم النهائى لكم مرهون 
بقدراتكم على تجميع 
السالح غير المرخص

وزيــر الداخلية اللواء مجدى 
عــبــدالــغــفــار أعــطــى تعليماته 
الــصــريــحــة لـــمـــديـــرى األمـــن 
خــاصــة فــى منطقة الصعيد 
بــضــرورة العمل على »تجميع 
ــمــرخــص من  الـــســـاح غــيــر ال
المواطنين«.. بعد تزايد حاالت 
األخذ بالثأر.. والمشكات بين 
األفـــراد.. الناتجة عن انتشار 
الــســاح بــدرجــة غير مسبوقة 
ــى فـــى الــصــعــيــد  ــ ــال ــ بــيــن األه
ــا..  ــنـ ــة مــحــافــظــات »قـ خـــاصـ
ــوط.. المنيا..  ســوهــاج.. أســي
األقصر.. أسوان وبنى سويف«.

وزير الداخلية أكد أن عملية 
تقييم مديرى األمن ومساعديه 
ستكون بمدى نجاح كــل منهم 
بتجميع أكبر كمية من الساح 
ــدى  ــ ــن أي ــ ــص م ــرخـ ــمـ غـــيـــر الـ
المواطنين بعد انتشار حاالت 
الصدام مع السلطات فيها.. أو 
تنامى الخافات بين العائات 
وظـــهـــور الـــســـاح بــكــثــرة.. أو 
حتى فى اإلفــراج والتى لوحظ 
فيها خـــروج ســاح كثير جــًدا 
ــى الــعــلــن..  ــع الــمــواطــنــيــن إلـ م
وتنامى حاالت القتل العمد فى 

الصعيد.

ترامبالسيسى

بالل الدوى

»السيسى ــــ ترامب« وجًها لوجه فى البيت األبيض

زيـــارة غير مسبوقة للرئيس عبدالفتاح 
السيسى لــلــواليــات المتحدة األمــريــكــيــة.. 
زيارة لم تحدث منذ سنوات لرئيس مصرى.. 
تجهيزات واســتــعــدادات على أعلى مستوى 
ــة أســابــيــع  ــاث ــث ــرب مـــن ال ــق تــتــم مــنــذ مـــا ي
الماضية فى الــواليــات المتحدة األمريكية 
بين وفدين رسميين ناقشا خالها عددا من 
الجوانب منها الجوانب السياسية والجوانب 

العسكرية.
وقــد تم الترتيب بين الجانبين المصرى 
واألمريكى.. واللذين ضما وفدا أمنيا على 
أعلى مستوى وضــم مجموعة من العناصر 
ــجــال األمــــن الــقــومــى  الــمــتــخــصــصــة فـــى م
والعسكرى.. ومجموعة أخرى تتعلق بمتابعة 
الزيارة وتأمينها والحرص على التواجد فى 
جميع األماكن التى يتواجد فيها الرئيس قبل 

وأثناء وجود السيسى بها.
وشــمــلــت مــجــمــوعــات الــتــأمــيــن الخاصة 
بــالــزيــارة مجموعة مــن أكفأ ضباط األمــن 
ــى وعــــدد مـــن األجـــهـــزة الــســيــاديــة  ــوطــن ال
ــحــرس  األخــــــــرى.. وعـــــدد مـــن ضـــبـــاط ال
الـــجـــمـــهـــورى الـــمـــدربـــيـــن تـــدريـــبـــا عــالــيــا 
والحاصلين على اكفأ دورات حــراســة فى 

العالم والتى تسمى »فرقة سيل«.
ــمــصــرى قــرر  ــد ال ــوفـ الـــزيـــارة مــهــمــة والـ
المطالبة بــزيــادة حجم المعونة األمريكية 
لمصر والــمــقــررة منذ عــام 1979 وقــد تم 
ــادة حجم  التباحث بين الجانبين حــول زيـ
المعونة على اعتبار أن أسعار الطائرات فى 
عام 1979 كان ضئيا بالمقارنة بأسعارها 
2017.. وقــد ضــرب الوفد المصرى مثاال 
بسيطا على ذلك بسعر »طائرة النقل الثقيل 
من طراز C -130« األمريكية الصنع والذى 
كــان 10 مايين دوالر.. وتضاعف سعرها 
ليصل اآلن إلــى 100 مليون دوالر للطائرة 
الواحدة.. وهو ما يؤثر على قدرة مصر على 
تدبير احتياجاتها من األسلحة األمريكية 
فى ظل تضاعف أسعار الطائرات لعشرات 

المرات.
كما بحث الطرفان على ضــرورة حصول 
مصر على المعونة األمريكية والتى كانت تتم 
عن طريق حصول مصر على المعونة أموال 
كــاش.. وقــد قــام الرئيس األمريكى السابق 
باراك أوباما بإلغاء العمل بها.. بهدف تقييد 
مصر عسكريا وبالساح األمريكى وعــدم 
السماح لمصر بالحصول على األموال لشراء 

ساح مختلف عن الساح األمريكى.. وهذه 
الميزة التى حصلت عليها مصر وإسرائيل 
فى اتفاقية كامب ديفيد عام 1979.. كما تم 
التباحث بين الجانبين المصرى واألمريكى 
ــول حــصــول مــصــر عــلــى أنــظــمــة تسليح  حـ

حديثة مع التركيز على نظم تأمين الحدود 
المصرية فى كافة االتجاهات االستراتيجية 
شرقا وغربا وجنوبا.. إضافة إلى نظم تأمين 

الحدود البحرية.
كـــان الــرئــيــس األمــريــكــى الــســابــق بـــاراك 

أوبــامــا قــد قــرر تجميد المعونة األمريكية 
لمدة 3 سنوات قبل أن يتم استئنافها فى 
ــام بــوضــع عــدد من  ابــريــل 2015.. ولــكــن ق
الشروط الجديدة المجحفة.. وهى أن يتم 
توجيه المساعدات إلى أربعة محاور: منها 

تأمين الحدود.. وتأمين سيناء.. ومكافحة 
ــن الــبــحــرى.. إضــافــة إلى  االرهــــاب.. واألمـ

أعمال الصيانة المعتادة.
ــمـــصـــرى  ــان »الـ ــ ــرف ــطــ ــ ــاحـــث ال ــبـ ــا تـ ــمـ كـ
واألمريكى« حول ضرورة حصول مصر على 
أحــدث دبابة أمريكية موجودة فى ترسانة 
 »M1A1«األسلحة األمريكية والمعروفة بـــ
وهــى المعروف عنها أنها أحــدث دبابة فى 

العالم.
ــان الــرئــيــس األمــريــكــى الــســابــق »بـــاراك  ك
أوبــامــا« قد ألغى التدريبات المشتركة بين 
البلدين وهــى الــمــنــاورات المعروفة باسم 
ــم الــتــبــاحــث حــول  »الــنــجــم الـــســـاطـــع«.. وتـ
امكانية عودتها مرة أخرى بين البلدين لما 

فيها من فائدة على الدولتين.
وقد تم التباحث أيضا حول ملف الطاقة.. 
خاصة أن جميع المؤشرات تؤكد أن مصر 
خــال عــام 2018 ستعتبر »نمرا دوليا« فى 
مــجــال الــغــاز الطبيعى.. بعد االكتشافات 
الــجــديــدة فــى البحر الــمــتــوســط.. وشمال 
الــدلــتــا.. وكــل هــذا يعطى مــؤشــرا للواليات 
المتحدة األمريكية على تحسين االقتصاد 
المصرى خــال السنوات الــقــادمــة.. وهذا 
يدعو لقيام الــواليــات المتحدة باستقدام 
استثماراتها لمصر خال الفترة القادمة.. 
ــقــبــال مــصــر لحجم  خــاصــة فـــى ظـــل اســت
ــل مــن الــصــيــن..  اســتــثــمــارات طــائــلــة مــن ك
وروسيا »فى مشروع قناة السويس« وشرق 

التفريعة.
ومـــن أخــطــر الــمــلــفــات الــتــى اتــفــق عليها 
الوفدان المصرى واألمريكى يتعلق بالملف 
الليبى »فقد طلبت مصر ضرورة رفع الحظر 
على األمــوال الليبية المحظورة.. وضــرورة 
تسليح الجيش الليبى حتى يستطيع مواجهة 
الميليشيات المسلحة المتواجدة فى بنى 
ــرت وطـــبـــرق.. ومــنــهــا الجماعة  ــازى وسـ غـ
اإلسامية المسلحة.. وأنصار الشريعة.. 
وعناصر من تنظيم داعش جاءت إلى ليبيا 
مــن ســوريــا عــن طريق عمليات تهريب لهم 

قامت بها »تركيا«.
ــذى يتعلق بالملف  أخطر الملفات هــو ال
اإليرانى وخطر التمدد اإليرانى فى المنطقة 
العربية وتهديدها لــدول الخليج وتمويلها 
وتسليحها لجماعات شيعية هى »الحوثيون 
فى اليمن- وحزب الله فى لبنان- والحشد 
ــعــراق.. وكتيبة المجاهدين  الشعبى فــى ال
ولــواء الثورة فى سوريا« إضافة إلى الملف 

النووى اإليرانى.
ــول حتمية حماية  كــمــا تــم الــتــبــاحــث حـ
الماحة الدولية فى باب المندب بعد وجود 
صــراع دولــى منقطع النظير بين عــدد كبير 
من الــدول وتنامى األزمــة اليمنية وسيطرة 
جماعات الحوثى على مقدرات اليمن خاصة 
»ميناء الجديدة« وتهريب ســاح عبره إلى 
عناصرهم فــى اليمن.. أيضا تــم التباحث 

حول القضية الفلسطينية والسورية.

سرى 
جدا

السيسى يطلب:
زيادة حجم المعونة بعد قيام 

»أوباما« بإيقافها »3 سنوات«

نريد سالحا حديثا لمراقبة الحدود 
وتأمين األمن البحرى

سلحوا الجيش الليبى وارفعوا الحظر 
على أموال ليبيا

نريد أموال المعونة »كاش«.. اسمحوا لنا بالحصول على 
األموال لشراء سالح مختلف عن السالح األمريكى

نطلب الحصول على أحدث دبابات 
»M1A1« فى العالم منكم وهى

الملف النووى اإليرانى خطر.. والمد الشيعى 
أخطر.. والمالحة فى بابا المندب »خط أحمر«

أحداث ساخنة فى الحزب العريق تكشف:

أسرار عالقة »نهال عهدى« القيادية بالوفد بـ»خيرت الشاطر«
حــالــة مـــن الـــجـــدل ســــادت األوســــاط 
الــداخــلــيــة لــحــزب الــوفــد بعد قــيــام قناة 
ــوان فى  »مكملين« الــنــاطــقــة بــاســم اإلخــ
تركيا بإذاعة تسريبات خاصة بـ»خيرت 
ــوان عرضها  الشاطر« نائب مرشد اإلخـ
»محمد ناصر« فى برنامجه بعد أن قام 
بتسريبها »أحــمــد سليمان« مدير مكتب 

خيرت الشاطر.
حالة الجدل فى حزب الوفد كان سببها 
ــره مــديــر مــكــتــب خــيــرت الــشــاطــر  ــ ــا ذك م
»أحمد سليمان« من أن »الشاطر كان قد 

استقبل القيادية فى حــزب الوفد »نهال 
عهدى« وكان معها وفد من رجال األْعمال 
مــن الــخــارج أرادوا االستثمار فــى مصر 
ــرول.. خـــال فــتــرة حكم  ــت ــب فــى مــجــال ال
محمد مــرســى.. »نــهــال عــهــدى« اتصلت 
ــم تحديد ميعاد لها  بمكتب الــشــاطــر وت
ــال األعــمــال مــع الــشــاطــر..  بصحبة رجـ
وتــحــدثــت بــعــدهــا عــن الــلــقــاء وقــالــت »ال 
أصــدق أن هــذا هو خيرت الشاطر الذى 
جلست معه.. فنحن نسمع عنه أحاديث 
كثيرة.. واتضح لى بأنه رجــل اقتصادى 

وعقلية متنورة ورجل ليس متطرفا مثلما 
يقولون عليه بدليل أنه صافحنى بيده.. 
واتضح أنه يفهم فى ملفات متعددة منها 
قطاع البترول بدليل أنه تحدث مع رجال 
األعــمــال وكــأنــه يعلم كــل صغيرة وكبيرة 
عن قطاع البترول.. ولديه أرقام صحيحة 
وحقيقية عن حجم االستثمار البترولى فى 

مصر«.
»أحمد سليمان« مدير مكتب الشاطر.. 
كشف عــن حــالــة االنــبــهــار الــتــى صاحبت 
»نهال عهدى« بعد لقائها بالشاطر.. من 

هنا ساد حزب الوفد حالة من الغضب بين 
أعضائه بعد هذه التسريبات.. خاصة أن 
الحزب ال يعلم عن هذه الزيارة شيئا فى 
وقتها ولم يعلم أحد بهذه الزيارة إال عند 
اإلعان عنها على لسان »أحمد سليمان«.

كانت »نهال عهدى« على عاقة طيبة 
بقيادات اإلخــوان طوال فترة حكمهم فى 
ظل قيام حزب الوفد بقيادة جبهة اإلنقاذ 
لحالة الثورة ضد حكم اإلخـــوان.. ولهذا 
يبحث الحزب اتخاذ اإلجــراءات الازمة 

ضدها.

أوباما

عبدالغفار

الشاطر نهال
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قضية
ساخنة

صــدر مــؤخــًرا احلكم باحلبس سنة مــع إيقاف 
التنفيذ على الزمالء يحيى قالش نقيب الصحفيني 
الــســابــق، وخــالــد البلشى عضو مجلس النقابة 
سابًقا، وأيًضا جمال عبدالرحيم عضو املجلس 
احلــالــى، وبــصــدور هــذا احلكم لــم يسدل الستار 
على األزمة الشهيرة التى دخلتها نقابة الصحفيني 
فى مواجهة احلكومة، بل بدأت صفحة جديدة فى 
سجل املواجهات، خاصة مع إصدار مجلس النقابة 
اجلديد بقيادة النقيب عبداملحسن سالمة بيانه 
الــذى أعلن التضامن مع الــزمــالء، كما تضامنت 
معهم جموع الصحفيني املصريني وقيادات العمل 

النقابى واحلريات من غالبية النقابات.
وتعود بداية تلك األزمة إلى أوائل شهر مايو من 
عــام 2016، حيث ألقت وزارة الداخلية القبض 
على الصحفى عمرو بدر واملتدرب محمود السقا 
مــن داخــل مقر النقابة، مــا أدى إلــى دعــوة نقابة 
الصحفيني إلى تنظيم جمعية عمومية احتجاًجا 

على ممارسات الداخلية، واعتراًضا على اقتحام 
مــقــر الــنــقــابــة باملخالفة لــلــقــانــون دون اســتــئــذان 
النقيب، وتــصــاعــدت األزمـــة مــع مطالبة النقابة 
باعتذار رئاسة اجلمهورية عن ممارسات الداخلية.

اجلدير بالذكر هنا أن أزمــة نقابة الصحفيني 
جــاءت فــى األســـاس على خلفية قضية جزيرتى 
»تيران وصنافير« وهى القضية األبرز على الساحة 
السياسية حاليا، ولعبت النقابة دوًرا بها من خالل 
تنظيم التظاهرات على أبواب وساللم النقابة، ما 

دفع الداخلية إلى محاصرة مقر النقابة، وبشكل 
عام ترتبط أزمات الصحفيني تلقائًيا بقضايا حرية 
الــرأى والتعبير، حيث يتمتع أصحاب القلم بدور 
مؤثر فى السياق السياسى، لطبيعة تأثيرهم فى 

الرأى العام.
فيما اســتــفــادت نقابة الصحفيني مــن طبيعة 
القضية محل اخلالف فى كسب تضامن عدد من 
الرموز النقابية والسياسية، حيث تضامن معها 
ــاء واملــحــامــني وأطــبــاء  نقابات املهندسني واألطــب

األســنــان، مــا أكــســب حـــراك الصحفيني الطابع 
الوطنى فوق الفئوى، علًما بأن غضبة الصحفيني 
كانت قد سبقتها انتفاضة مختلفة لنقابة األطباء 
وأخــرى للصيادلة، وثالثة للمحامني وغيرهم من 
ــى فتح ملف  الــفــئــات النقابية، وهــو مــا دفعنا إل
النقابات املهنية، ومواجهاتها مع الدولة املصرية 

من عصر إلى آخر.
وقد جتلت هذه املواجهة خالل أزمة الصحفيني 
األخيرة، حيث عمدت الدولة إلى إخماد الغضب 

الصحفى الذى اتخذ طابًعا سياسًيا بشتى الطرق، 
ــواء مطلوبني أمنًيا لنقيب  وجــرى توجيه تهمة إي
الصحفيني وقــتــهــا يحيى قـــالش ومــعــه البلشى 
وعــبــدالــرحــيــم، وصـــدر حكم محكمة أول درجــة 
باحلبس عامني لكل منهم، فى سابقة هى األولى 
فى مصر، وحتت وطأة هذه الضغوط، استجابت 
النقابة ملساعى التهدئة مع احلكومة، وتراجعت 
ــرارات عدم  ــ عــن املطالبة بــاعــتــذار الــرئــيــس، وق
تغطية أخــبــار وزيــر الداخلية، ومت الطعن على 
ــقــاف التنفيذ،  احلــكــم ليخفف إلـــى ســنــة مــع إي
ــام  ــدة أم وتــســتــعــد الــنــقــابــة خلـــوض مــعــرك جــدي

محكمة النقض.
وكــمــا أشــرنــا لــم تــكــن نــقــابــة الصحفيني هى 
النقابة الوحيدة الغاضبة، بل يوجد فى مصر 
حوالى 27 نقابة مهنية، تضم املاليني من أبناء 
املهن املختلفة، وأنشأت هذه النقابات خالل عهود 
مختلفة سابقة، وتكررت مواجهاتها مع الدولة 
من خــالل حكوماتها املتعاقبة، حيث نحاول أن 
نستعرض جانًبا من تلك املواجهات وتفاصيلها 

وأبعادها فى سياق السطور التالية.

إميان بدر

خطة جديدة الستمرار محاصرة النقابات حتت مظلة دستور عمرو موسى

حتت عنوان »نــزاع النقابات املهنية والدولة.. 
دروس مستفادة وسبل االحــتــواء«، نشر الباحث 
سمير رمــزى دراســة حديثة، تناول فيها أوضاع 
النقابات املهنية فى مصر، وأوضــح فى سياق 
سطورها أن دستور 1971 خلط بني النقابات 
املهنية، و العمالية، ولم ينص على كفالة الدولة 
للحريات النقابية، أو حتى دور النقابات فى 
الدفاع عن مصالح أعضائها، وأحال األمر برمته 

إلى القانون.
 وأضافت الدراسة أنه فى عام 1993، اتخذت 
عالقة الدولة بالنقابات املهنية منحى تصادميا، 
بعد 3 سنوات من اجتماع ممثلى النقابات املهنية 

ودعوتهم الرئيس األسبق حسنى مــبــارك، إلى 
إلغاء حالة الطوارئ وترك رئاسة احلزب الوطنى 
ــزاب، وتـُـرجــم هــذا الصدام  وإطــالق حرية األحـ
تشريعيا بصدور القانون رقــم 100 لسنة 93، 
أو قانون ضمان دميقراطية النقابات املهنية، 
وضمن هــذا القانون للدولة نوعا من الوصاية 
على النقابات املهنية، ومبوجبه فرضت احلراسة 
عــلــى أكــثــر مــن 10 نــقــابــات، بينها »املــحــامــني 
واملهندسني والتجاريني واملعلمني والزراعيني 
واألطباء والصيادلة« وغيرهم، وقضت املحكمة 
الدستورية العليا بعدم دستورية القانون قبيل 

ثورة 25 يناير 2011.

وانتقلت الدراسة إلى ما بعد ثورة يناير 2011، 
حيث ميز الدستور املصرى فى نسختّي 2012 
و2014 بــني النقابات املهنية والعمالية للمرة 
األولـــى، وفصل بينهما فى مادتني دستوريتني، 
ونصت املادة 77 من نسخة 2014، وهو الدستور 
املُطبق حالًيا واملــعــروف بدستور عمرو موسى 
وجلنة اخلمسني، نصت على أن ينظم القانون 
إنــشــاء النقابات املهنية وإدارتــهــا على أســاس 
دميقراطي، ويكفل استقاللها ويحدد مواردها 
وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم 
فى ممارسة نشاطهم املهني، وفقا ملواثيق الشرف 
األخالقية واملهنية، وال تنشأ لتنظيم املهنة سوى 

نقابة واحدة، وال يجوز فرض احلراسة عليها أو 
تدخل اجلهات اإلدارية فى شئونها، كما ال يجوز 
حل مجالس إدارتــهــا إال بحكم قضائي، ويؤخذ 

رأيها فى مشروعات القوانني املتعلقة بها.
كما عــّدل الدستور احلالى املــادة الـــواردة فى 
نسخة 2012 املتعلقة بــجــواز حــل التشكيالت 
النقابية بُحكم قضائى، ليقصرها فقط على حل 

مجالس إدارات النقابات.
ولفت »رمزى« فى ورقته البحثية إلى أنه رغم 
تطور النص الدستوري، ولكن مازالت هناك ثمة 
وصاية من سلطات الدولة على العمل النقابي، 
حيث أشــارت املــادة إلى تنظيم القانون لطريقة 

قيد أعضاء النقابات املهنية، وهــو شــأن نقابى 
داخلي، واألجــدر أن ينظم هذه املسألة اللوائح 
الداخلية للنقابات، وأرجعت الدراسة هذا إلى 
ــة مــن ســيــطــرة بــعــض اجلــمــاعــات  ــدول تــخــوف ال
املناوئة لها على النقابات املهنية، كما لم تشر 
ــى احلــق فــى تشكيل النقابات املهنية  ــادة إل املـ
مبجرد اإلخــطــار، استرشادا باملعايير الدولية 
ــرب أن دســتــور جلنة  للحريات النقابية، واألغـ
اخلمسني خالف معايير منظمة العمل الدولية 
املتعلقة بالتعددية النقابية، التى تقر احلق فى 
تشكيل أبناء املهنة الواحدة أكثر من نقابة، وفًقا 

التفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87.

أزمات النقابات فى عهد 
السيسى بني كرامة املهنة 

وتهمة العمالة
ــس  ــي ــرئ ــرة حـــكـــم ال ــتـ ــدت فـ ــهـ شـ
ــى بــعــض  ــيـــسـ ــسـ عـــبـــدالـــفـــتـــاح الـ
ــات السياسية بــني احلكومة  ــ األزم
ــت هــذه  والــنــقــابــات املــهــنــيــة، ووصــل
األزمات إلى تنظيم بعض الفعاليات 
االحتجاجية ضد احلكومة، وردت 
الــدولــة واإلعـــالم املــوالــى لها بشن 
حمالت هجوم على قيادات العمل 
النقابى، ووجهت للبعض تهم االنتماء 
ــة لــأمــريــكــان،  ــعــمــال ــوان وال ــإخـ لـ
والعمل على تنفيذ أجندات خارجية 

وإثارة البلبلة.
حيث كــانــت أشــهــر تلك الوقائع 
ما حــدث بني نقابة األطباء ووزارة 
ــادث  ــى خــلــفــيــة حـ الـــداخـــلـــيـــة، عــل
االشتباك بني بعض أطباء مستشفى 
ــراد الــداخــلــيــة،  ــ املــطــريــة وبــعــض أف
ونشطت حــركــة نقابة األطــبــاء فى 
مواجهة ما اعتبرته انتهاكات بحق 
األطــبــاء وكــرامــة املهنة، ورد إعــالم 
»املطبالتية« مبزاعم من نوعية أن 
النقابية الطبيبة مــنــى مــيــنــا، هى 
التى تقف وراء إشعال األزمة لكونها 

إحدى أتباع محمد البرادعى.
ولم تكن نقابة املحامني ببعيدة عن 
وقائع الصدام مع الداخلية أيًضا، 
حيث تنوعت األزمــات بني اعتراض 
ــنــقــابــة عــلــى مــعــامــلــة الــداخــلــيــة  ال
ألحد أعضائها، أو املطالبة ببعض 
املطالب الفئوية مثل املطالبة بإلغاء 
قانون القيمة املضافة بسبب تضرر 
املحامني منه، وقاد غضبة املحامني 
فى كل مرة نقيبهم الناصرى سامح 

عاشور.
وعلى نفس املنوال انتفضت نقابة 
الصيادلة انطالًقا من دوافع فئوية، 
أو بسبب تصادمات مع الداخلية، 
حيث لــوحــت النقابة فــى أكــثــر من 
مناسبة بتنظيم اضرابات اعتراضا 
عــلــى ســيــاســة احلــكــومــة فــى قطاع 
الــدواء، فضاًل عن غضب الصيادلة 
من قيام قــوات األمــن بالقبض على 
أحــد زمالئهم بعد خــالف وقــع بينه 
وبني قاض، حال قيام األخير بشراء 

بعض األدوية من صيدلته.

أالعيب اإلخوان والناصريني للسيطرة على النقابات قبل وبعد 25 يناير و30 يونيو

مستقبل احلراك النقابى وحلول مقترحة للتعامل مع األزمات املتتالية
على خلفية الواقع االقتصادى والسياسى توقع 
الباحث سمير رمزى بعض مالمح املستقبل القريب 
الحتجاجات النقابات املهنية فى مصر، مشيًرا إلى 
أن تزايد املعاناة االقتصادية، فى ظل غياب احلوار 
االجــتــمــاعــى بــني احلــكــومــة وجــمــاعــات املــصــالــح، 
إضافة إلــى استمرار التعامل األمنى العنيف مع 
أعضاء النقابات املهنية، كلها عوامل قد تدفع إلى 
نشوء موجات متالحقة من احتجاجات النقابات 
املهنية، وأوضــح الباحث أن هذا السيناريو يساوى 
انــخــفــاض فــى رصــيــد شعبية احلــكــومــة، خاصة 
حــال جنــاح النقابات فــى حتقيق مستوى مرتفع 
مــن التشبيك مــع الــقــوى االجتماعية والسياسية 

املعارضة.
وعلى جانب آخــر تــوقــع«رمــزى« استمرار حالة 
الشد واجلذب فى ظل التذبذب الذى يربط عالقة 
احلكومة بالنقابات املهنية، الفًتا إلى أنه من املتوقع 
أن حتــاول النقابات املهنية أن توظف قرب موعد 
االنتخابات الرئاسية فى يونيو 2018، من خالل 
ممــارســة بــعــض الــضــغــوط، بــهــدف انـــتـــزاع بعض 
املكاسب الفئوية، مشيًرا إلى أن هذا السيناريو هو 

األقرب للواقع، واألكثر ترجيحا.
وبهدف تقليل حدة اخلالف بني النقابات املهنية 
وتــوجــهــات احلــكــومــة احلــالــيــة، اقــتــرحــت الــورقــة 
البحثية بعض التوصيات فى مقدمتها إنشاء جلنة 
تنسيقية تضم احلكومة وأعضاء مجالس النقابات 
املهنية، وحــددت اختصاصات هذه اللجنة بإجراء 
عملية التوافق بني احلكومة والنقابات، وحتديد 
آليات وبــرامــج التعاون فيما يخص تطوير األداء 

املهنى ألعضاء النقابات، وتيسير الدعم االجتماعى 
ألعضاء النقابات املهنية.

ــرورة ابــتــعــاد احلكومة  وشـــدد الــبــحــث عــلــى ضــ
عــن االنــتــخــابــات الداخلية فــى النقابات املهنية، 
حتى تتجنب توظيف االنــتــخــابــات الــداخــلــيــة فى 
مهاجمتها، وفتح الفرصة أمام ظهور كــوادر مهنية 
من شأنه تقليل حدة اخلالف بني احلكومة وأعضاء 
الــنــقــابــات، وتــزايــد الثقة بــني الــقــيــادات النقابية 

وأعضاء النقابات.
كما تطرقت إلى أهمية تركيز النقابات املهنية على 
احتياجات أعضائها، ما من شأنه حتسني األوضاع 
املعيشية والتنافسية للموارد البشرية، واحلفاظ على 
متاسك البنيان النقابى الداخلي، وتفادى املواجهة 
املباشرة مع احلكومة، وما لذلك من أضرار قد تصل 
إلى فرض احلراسة على النقابات املهنية، وتفكيكها 

من الداخل.
وعن العالقة بني النقابات وباقى مؤسسات الدولة 
ــدراســة بتفعيل أدوار البرملان  ــرى، أوصـــت ال األخــ
ــزاب كقناة وسيطة بني احلكومة والنقابات،  واألحـ
حيث يؤدى هذا إلى تفعيل االستشعار املبكر لأزمات 
النقابية، وتيسير عملية التوافق معها، وترشيد القرار 

السياسى.
وألن السلطات األمنية تظهر كقاسم مشترك فى 
غالبية األزمات بني الدولة والنقابات، لفتت الدراسة 
إلــى التشديد على أفــراد الداخلية بعدم إجــراء أى 
انــتــهــاكــات تــخــص املــواطــنــني بصفة عــامــة، تفاديا 
ــات سياسية تتخطى مسألة الفئوية  حلـــدوث أزمـ

النقابية، ومتس االستقرار السياسى بصفة عامة.

فى ظل ضعف األحــزاب السياسية قبل ثورة يناير، حتولت النقابات 
املهنية لساحة تنافس بني التيارات السياسية املختلفة، وركزت التيارات 
اإلسالمية، خاصة جماعة اإلخوان املسلمني على العمل النقابي، ما تكلل 
لها بالسيطرة على مجالس أكبر النقابات املهنية مثل املحامني واألطباء 
واملهندسني، ولم يكن ينافسها فى تلك السيطرة إال ما تبقى من التيار 

اليسارى الناصرى.
وتخطى الــدور النقابى خالل هذه املرحلة حــدود العمل النقابي، أو 
حتى الشئون السياسية املحلية، وعلى سبيل املثال شكلت نقابة األطباء 
جلنة إلغاثة قطاع غزة قبل ثورة يناير، ضمت األطباء من قيادات جماعة 
اإلخــوان وأبرزهم عبداملنعم أبو الفتوح وعصام العريان، وكــان لنقابة 
الصحفيني أيضا دورا مهاًما فى عقد الفعاليات املناهضة لنظام مبارك، 

بقيادة الصحفى اإلخوانى محمد عبد القدوس.
وفى هذا السياق دفعت النقابات املهنية ثمن مواجهتها مع نظام 
مــبــارك، واعتبرها النظام أحــد خصومه الرئيسيني فى الداخل، 
فلجأت السلطة إلى التضييق على العمل النقابي، من خالل فرض 
احلراسة على بعضها أو اللجوء لدعم املوالني للنظام فى الترقى 
داخل النقابات املهنية، ولكن استفادت النقابات أيضا من حراكها 

السياسي، ومتثلت هذه االستفادة فى بناء قدرات وكوادر نقابية تتمتع 
بخبرات تراكمية فى مجال الضغط على احلكومة، كما اكتسبت 
النقابات بعض اخلبرات فيما يخص حمالت التضامن والتشبيك 
املدنى بني بعضها البعض من ناحية، وبينها وبني التنظيمات املدنية 

والسياسية األخرى.
على عكس ما قبل ثورة يناير، تركز العمل النقابى بعد الثورة بشكل 
أكبر على املسائل النقابية الفئوية مثل احلد األدنــى لأجور وقضايا 
احلريات النقابية، واستنتجت الــدراســة من هــذا أن النقابات املهنية 
تنشط سياسيا فى حاالت غلق املجال العام، والتضييق على األحزاب 
السياسية، حيث ترى النقابات املهنية أن مناخ الغلق السياسى يؤثر سلبا 
على قدرتها وأدواتها فى الدفاع عن مصاحلها، ويجعلها هدفا للسيطرة 

من قبل الدولة.
وتنتقل الدراسة إلى ما بعد ثورة 30 يونيو 2013، موضحة أن مصر 
شهدت حالة من مناخ التخبط السياسي، بالتزامن مع انخفاض فعالية 
ــا كوسيط بــني مصالح املواطنني  األحـــزاب السياسية، وغــيــاب دورهـ
ــى خــوض بعض املــواجــهــات مع  والــدولــة، مــا دفــع النقابات املهنية ال

احلكومات املتالحقة بشكل مباشر، دفاعا عن مصالح أعضائها.

النقابات أعلنت احلرب على نظام مبارك و»املخلوع« رد بفرض الوصاية عليها بالقانون 100

أسرار صراعات احلكومات مع النقابات 
من أيام مبارك إلى عهد السيسى

انتخابات الرئاسة القادمة فرصة للضغط على الدولة والحصول على مكاسب فئوية

موسى

قالش

مبارك

عبدالرحيمالبلشى

السيسى
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« كشفت »النصب« باسم الدين! «

كيف باعت الشركة األراضى رغم رفض هيئة التعمير طلب التخصيص؟!!

تسويق المشروع بواسطة إعالن تجارى على شريط األخبار بعدد من القنوات الفضائية األخرى

األهالى يصرخون: شقى عمرنا ضاع.. والحكومة ترد: القانون ال يحمى المغفلين 

الشركة مقرها فى المريوطية بالهرم والمشروع بمنطقة »المغرة« جنوب العلمين بمرسى مطروح

 ماهر عبده

باملستندات: »جماعة سلفية« تبيع 
50 ألف فدان »وضع يد« فى صحراء 

العلمني بـ »100« مليون جنيه

ــن« عــلــى مــســتــنــدات  ــي ــمــاي حــصــلــت »صــــوت ال
ــالــديــن والــشــعــارات،  تــكــشــف فــســاد الــمــتــاجــرة ب
وعلى الرغم من أن أصحاب الشركة » المصرية 
الســتــصــاح الــصــحــراء« محسوبون على جماعة 
سلفية، ويتمسكون بالظهور بالمظهر االسامى 
السلفى، باللحية والجلباب إال أنهم، سلكوا مسالك 
الشياطين، الذى يوقعون بالضحايا فى شباكهم، عن 
طريق الوعظ، والدين.. لم يكتف أصحاب الشركة 
بذلك فقط لخداع ضحاياهم، وإنما راحوا يتخذون 
من بعض األمور الرسمية، تقنينا ألوضاعهم، فتارة 
يروجون لمشروعاتهم الوهمية عن طريق االعانات 
مدفوعة األجر فى القنوات الفضائية، وتارة أخرى 
بدعوة مسئولين كبار بداية من الــوزراء لمؤتمرات 
ــن خــالــهــا رســائــل  صحفية وجــــوالت يــرســلــون م
ــورط ال محالة  طمأنينه لزبائنهم، فــى صفقات ت

هؤالء المسئولين وتضعهم تحت طائلة القانون«. 
وبدأت الحكاية منذ عام 2012 ومازالت مسلسا 
مستمرا عرضه حتى اللحظة، وهو ما يعنى وقوع 
ضحايا جــدد، وكأنهم وقــعــوا فــى هــذا الفخ تحت 
التنويم المغناطيسى.. وتــحــت هــذه الــشــعــارات: 
ـــ11 ألــف جنيه وأربــاحــه بتوصل  »فرصه الــفــدان ب
50 ألف فى السنه«، »ربنا هيحاسبك لو مشترتش 
وأمــنــت مستقبل والدك« وهــى الــشــعــارات الرنانة 
الــتــى بـــدأت الحملة اإلعــانــيــة الضخمة لــواحــدة 
من أخطر عمليات النصب فى السنوات األخيرة، 
والتى راح ضحيتها آالف المواطنين بعد شرائهم 
مساحات مختلفة مــن األراضـــى اكتشفوا بعد ان 
»دفعوا شقى عمرهم » أنها اراض مقننة بصحراء 
العلمين بمحافظة مطروح. حيث استحوذت الشركة 
المصرية الستصاح واستزراع الصحراء« ومقرها 
المريوطية بالهرم على أكثر من 14 ألف فدان من 
أراضــى الــدولــة بمنطقة »المغرة« جنوب العلمين 
بمرسى مطروح بوضع اليد ثم طرحها للبيع بدعوى 
استصاحها وإنشاء كيان صناعى زراعى بالمنطقة، 
عــن طــريــق إنــشــاء خــط إلنــتــاج نــبــات »الجوجوبا« 

ومنطقة سكنية وصناعية كبيرة.
ولتسويق المشروع وجــذب الضحايا، وبالرغم 
من رفض هيئة التعمير طلب التخصيص حيث إن 
األرض ليست واليــة الهيئة من األســاس، اعتمدت 
الشركه على حملة إعانية ضخمة قائمة على 
إنتاج برنامج تليفزيونى يذاع كل يوم جمعة ولمدة 
ساعة على الهواء مباشرة بقناة الحافظ وذلك قبل 
غلقها، وكانت إحــدى القنوات الفضائيات الدينية 
التى انتشرت فى السنوات األخيرة دون رقابة أو 
مساءلة من أحــد، وبمشاركة بعض المتخصصين 
والخبراء الزراعيين، ومنهم الدكتور« ســعــد.أ.م » 
والدكتور »كمال. خ« األستاذ بمعهد بحوث المياه 
ــام بتقديم  ــة، وقـ ــزراعــي الــتــابــع لمركز الــبــحــوث ال
البرنامج الشيخ »إسام. ر« وخطيب بأحد مساجد 
محافظة الــشــرقــيــة، وكـــان قــد حــصــل بــعــد فترة 
من بداية البرنامج على أجــازة مرضية من وزارة 
ــال الصوتية  األوقــــاف، بحجة إصــابــتــه فــى األحــب
للتفرغ لعمله فى البرنامج، حيث كان يتقاضى فى 
الحلقه الواحدة 500 جنيه، و 500 جنيه لمشوار 
زيارة األرض مع راغبى الشراء، بعد تأجير الشركة 
لعدد من األتوبيسات لنقل ضحاياها إلى العلميين، 
بــجــانــب1500 جنيه كمرتب أســاســى مــن الشركة، 
ونسبة من كل عقد بيع، باإلضافة إلى قيام الشركة 
بتسويق الــمــشــروع بــواســطــة إعـــان تــجــارى على 
شريط األخبار بعدد من القنوات الفضائية األخرى.

وارتــكــزت الحملة الدعائية للمشروع الوهمى، 
على إقناع الناس بأهمية زراعــة نبات الجوجوبا 
واألربــاح المتوقعه سنويا من زراعته، والتى تصل 
إلى 50 ألف جنيه للفدان الواحد، وتضمن العرض 
التسويقى أن يتسلم المشترى قطعة األرض بعد 
6 أشهر مزروعة بنبات الجوجوبا، وبها مصدر رى 
دائم بالطاقة الشمسية، وشبكة رى بالتنقيط، على 
أن يتم دفع 50% من السعر عند التعاقد، والباقى 

بأقساط شهرية لمدة سنتين.
-كــل ذلــك دفــع آالف الحالمين والبسطاء إلى 
الــشــراء رغبة فى المكسب والــربــح السريع، وبعد 
مـــرور عــام واحـــد حققت الشركة أربــاحــا تخطت 
حاجز الـــ 100 مليون جنيه بعد تحرير أكثر من 
1500 عقد بيع بالرغم من أنها كانت قد تأسست 
فى 6 أغسطس 2012 برأس مال لم يتعد 40 ألف 
جنيه كشركة تضامن ألربــعــة شــركــاء هــم طــه. ع، 
وحــســام.ع، ورامـــى.ع، و ســعــد.أ، إال أن المكاسب 
الهائلة حولتها سريعا إلــى شركة مساهمة برأس 

مال 5 مايين جنيه. 
ــا بــاخــتــاف  ــضــحــاي ــر أن ال ــ ــى األمـ الــمــثــيــر فـ
مستوياتهم التعليمية والثقافية، واالجتماعية، 
ــخ، بسبب الحملة  ــف ــى ال ــوا ف ــع ــة وق واالقــتــصــادي
التسويقية التى شــارك فيها عــدد من المسئولين 

بالدولة، وعلى رأسهم وزير زراعة سابق، وهو الذى 
قــام بزيارة األرض ومباركة المشروع بعد اإلتفاق 
مع إحدى مذيعات قناة مصر الزراعية على إقناع 

الوزير مقابل حصولها على مبلغ 100 ألف جنيه.
وأثناء الزيارة طلب أصحاب الشركة » المشايخ« 
من الوزير إفتتاح المشروع وقص الشريط، لتصوير 
الزيارة على أنها افتتاح رسمى للمشروع من الدولة، 
إال أن عناية الله أنــقــذت الــوزيــر السابق، ورفــض 
بسبب أن الــزيــارة كانت شخصية وفــى يــوم جمعة، 
وكـــان مــن الــمــروجــيــن أيــضــا لــلــمــشــروع عـــدد من 
الشخصيات العامة والدينية منهم أحــد العلماء 
والمشايخ البارزين، الذى يشترك فى تقديم برنامج 
دينى شهير بإحدى القنوات الشهيرة المملوكة لرجل 
أعــمــال، يمتلك وسائل إعــام مــقــروءة أيضا، مما 
ساهم فى خــداع كثير من البسطاء الحالمين من 

المواطنين.
وحــتــى  تكتمل عملية النصب حــرص أصحاب 
ــم أعــضــاء فــى جماعة  ــخ« وهـ ــمــشــاي الــشــركــة »ال
سلفية، على الظهور بشكل وهيئة تعطى الكثير من 
المصداقية وتقنع الــنــاس بأنهم مــن أهــل التقوى 
والصاح، فأطلقوا لحاهم وقاموا بتقصير الجلباب، 

ــشــأوا الــمــشــروع فــى سبيل الــلــه،  ــوا أنــهــم أن ــ وادع
ــقــرآن الــكــريــم واألحــاديــث  مــردديــن دائــمــا آيـــات ال
النبوية الشريفة، وهو ماتسبب فى اإلقبال الكثيف 
على شراء مساحات كبيره من األرض غير المقننة 
ــل، حتى وصــلــت الــشــركــة لبيع المرحلة  مــن األصـ
الرابعة من المشروع، وارتفع سعر الفدان من 11 
ألف جنيه فى المرحله األولى للمشروع إلى 35 ألف 

جنيه اآلن.
كما لجأت الشركة لحيلة خبيثة وماكرة بتحرير 
عقدين مــع كــل مشترى، األول للخروج مــن مــأزق 
عدم الملكية بالتنازل المجانى عن قطعة األرض 
من الشركة العربية الدولية للتنمية الزراعية بعد 
اإلتفاق مع صاحبها الدكتور »هشام. م » باعتباره 
أول من وضع يده على األرض قبل سيطرة الشركة 
المصرية عليها، والعقد الثانى إستصاح وزراعة 
ــزراع  بــاســم الــشــركــة الــمــصــريــة الســتــصــاح واســت
الصحراء، ويتضمن إشــراف الشركة على تجهيز 
وزراعة األرض بنبات »الجوجوبا » مع وجود شرط 
جزائى بخصم 30% من قيمة األرض المدفوعة، 
حــال رغبة الطرف الثانى )المنتفعين( فى إلغاء 
التعاقد وإســتــعــادة أمــوالــهــم. وبــعــد مـــرور الستة 

أشهر األولــى من التعاقد، يذهب الضحية لألرض 
ليفاجأ أنها كما هى ال استصاح وال زراعة، وتبدأ 
المماطلة والــتــبــريــرات مــن المسؤولين بالشركة 
وإقــنــاع العميل بالصبر، وأن الــظــروف المناخية 
تسببت فى التأخير، الكتساب المزيد من الوقت، 
ومــع عــدم وجــود أى شــروط جزائية على الشركة 
فى حالة التأخير أو عدم الوفاء بالتزاماتها، يقف 
المشترى عــاجــزا عــن التصرف، فتبدأ مساومته 
للتنازل عن جزء كبير من المبلغ الذى دفعه مقابل 

فسخ التعاقد.
»صوت المايين« انتقلت الى بعض ضحايا هذا 
الــوهــم، حيث قالت )م.ع( من أبوحمص محافظة 
البحيرة أنها فى أكتوبر 2013 قامت ببيع قيراطين 

مبانى فى بلدتها لشراء 15 فدانا فى المشروع.
وأضافت أنه بعد مرور عدة أشهر وجدنا األرض 
صفراء كما هى ولــم تتم زراعتها بالجوجوبا كما 
ادعت الشركة، وطلبوا منا دفع 1500 جنيه شهريا 
مقابل رعايتهم لــألرض، وطــوال هذه الفترة ندفع 

والوضع كما هو. 
وأكــدت أنها منذ فترة طلبت اســتــرداد أموالها 
ــتــعــاقــد مـــع الـــشـــركـــة، بــعــد أن وجـــدت  وفــســخ ال

نفسها تصرف على رمــال صفراء، إال أنهم قاموا 
بمساومتتا، وعرضوا علينا استرداد 60 ألف جنيه 
فقط من أصل 150 ألف جنيه، ووافقنا مضطرين 

حتى ال نخسر أكثر. 
وقــال )أ.ك( واحــد ممن تعرض لعملية الخداع 
والنصب باسم الــديــن، إنــه قــام منذ ثــاث سنوات 
بــشــراء 5 أفــدنــة مــن الشركة ودفــع 85 ألــف جنيه 
بعد إلحاح كبير من زوجته التى صدقت إعانات 

الشركة وكامها عن العائد الكبير للمشروع. 
ــاف أن الــشــركــة استخفت بــعــقــول الــنــاس  وأضــ
ونصبت عليهم باحتراف، حيث لم يطلبوا منى عند 
التعاقد تحويل المبلغ لحساب خاص بالشركة، ولكن 
كــان التحويل بإسم صاحبها )حــســام عبدالقادر 
سامه(، بجانب إصرارهم على تنازل الشارى عن 
30% من قيمة األرض فى حالة إلغاء التعاقد، وعدم 
وجــود شــرط جــزائــى على الشركة حتى لــو أخلت 

بإلتزاماتها تجاهنا. 
وأكد أن األرض مازالت غير مزروعة بعد مرور 
ــاث ســنــوات على شــرائــى لــهــا، وعــمــال الشركة  ث
بالموقع ليست عندهم خبرة بزراعة الجوجوبا كما 
إدعــوا، وكل يوم تطلب إدارة الشركه مبالغ جديده 

منا.
واتفق فى الرأى )م-ح( الذى أكد أنه اشترى 70 
فدانا منذ أكثر من سنتين بسعر الــفــدان 15ألــف 
جنيه، لتأمين مستقبل أوالدى والمكسب الكبير 
الــذى وعدونا به، مضيفا أنه عندما ذهب لألرض 
ــزرع مــن األســــاس، وكــم  ــم تـ ــرات وجــدهــا ل عـــدة مـ
المياه الموجود ال يكفى، وشبكة الرى غير مطابقة 
للمواصفات، وإدارة الشركة تماطله للتنازل عن مبلغ 

كبير مقابل فسخ العقد.
أما )أ-س( فقال إنه منذ عام تقريبا باع شقته 
التى يسكن فيها مع أوالده الخمسه بـ120 ألف جنيه 

دفعهم لشراء قطعة أرض ضمن مشروع الجوجوبا.
وأضــاف أنه كان يهدف لتأمين مستقبل أوالده، 
إال أن األرض مازالت كما هى بدون زراعة، وال يعلم 
مــاذا يفعل خاصة بعد علمه أن األرض وضــع يد 

وليست ملكا للشركة.
ــان يــنــوى شـــراء فيا ألوالده من  ــه ك وأوضـــح أن
األربــاح السنوية التى أكدت الشركة أنها تصل إلى 

50 ألف جنيه للفدان.
ــل نقيب الفاحين  مــن جانبه قــال فــريــد واصـ
والمنتجين الزراعيين إن مــا حــدث عملية نصب 

كبيرة، فالدولة لم تخصص األرض للشركة.
وأضـــاف أن أصــحــاب الشركة خالفوا القانون 
عندما باعوا أرض ال يمتلكونها للناس، معتمدين 
ــر الــزراعــة السابق  على زيـــارة أيمن أبوحديد وزي
لــألرض، وتصويره بجانب مولد الطاقة الشمسية 

إليهام الناس أن المشروع حقيقى وترعاه الدولة.
وأكد واصل أن الوزير السابق لم يتحر الدقة، ولم 
يكلف نفسه دراســة الموضوع وهرع لدعم مشروع 
للنصب على المواطنين بسبب عشقه للتصوير 

و«الشو اإلعامي«.
ــب واصـــل الــدولــة بــإيــقــاف هـــذه الــكــارثــة  وطــال
وإعان الوضع الحقيقى لألرض حتى ال يزداد عدد 

الضحايا. 
مشيرا إلى أنه كان يجب على المواطنين السؤال 
والتأكد من الوضع القانونى لألرض، وصحة موقف 
الشركة المصرية الستصاح واستزراع الصحراء 

قبل الشراء.
وأوضــح أن وزارة الــزراعــة غير مسئولة عن أى 

إجراءات خاصة بهذا األمر.
 -إلـــى هنا لــم تنته عملية النصب على آالف 
المواطنين، وبـــدأت لألسف مرحلة جــديــدة خلع 
فيها الضحية رداءه البسا ثوب النصاب األصلى، 
حيث لجأ مؤخرا عدد كبير من ضحايا الشركة من 
أصحاب المرحلة األولــى والثانية إلى حيلة خبيثة 
للخروج من أزمتهم عن طريق بيع األراضــى التى 

اشتروها من الشركة لضحايا جدد مخدوعين.
فيما استكملت الشركة المصرية الستصاح 
ــى مسلسل الــتــاعــب بــأراضــى  واســـتـــزراع األراضــ
الدولة والمتاجرة بها، بوضع يدها على مساحات 
اخــرى من األراضـــى، تمهيدا لطرحها للبيع خال 
الفترة القادمة فى مشروع جديد لزراعة الرمان 

والزيتون. 
على الــجــانــب اآلخـــر لــجــأت »صـــوت المايين« 
للحصول على رد من وزارة الزراعة، لكنها رفضت 
ــرد.. مكتفية بالتعليق على خـــداع يتعرض له  ــ ال
المواطنون فقط » القانون ال يحمى المغفلين » فى 
صــورة طاقة سلبية، يجب أن يعاقب عليها مجلس 
النواب هذه الــوزارة، وكل من تجرأ وشــارك أو باع 

الوهم والنصب باسم الدين واستجوابه.
وحاليا وفــى هــذه االيــام، لجأ كثير ممن تعرض 
ــواب آملين  ــن لعملية الــنــصــب، ألعــضــاء مجلس ال
ان يستجيبوا لطلباتهم، والعمل على استردادهم 
اموالهم، وانقاذ العشرات من المواطنين، قبل ان 

يقعوا فى شراك هؤالء »النصابين«.

الشركة زعمت أنها 
تستهدف إنشاء 

كيان صناعى زراعى 
باملنطقة عن طريق 
إنشاء خط إلنتاج 
نبات »اجلوجوبا« 

ومنطقة سكنية 

»فرصة الفدان بـ11 ألف 
جنيه وأرباحه بتوصل 

50 ألف فى السنة« 

»ربنا هيحاسبك لو 
مشترتش وأمنت مستقبل 

والدك« 

تورط وزير زراعة سابق ومذيعة بقناة مصر الزراعية فى اجلرمية 

املشايخ استخدموا اآليات القرآنية واألقوال املأثورة خلداع البسطاء واحلصول على أموالهم 

شعارات تضليل 
الضحايا:



حقيقة  إهدار 12 مليون 
جنيه على تطوير املنطقة 

العقيمة و9.2 مليون 
قيمة اخلامات واملستلزمات 

املتوقف إنتاجها
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تفاصيل«اخليبة القوية« داخل شركات األدوية املصرية

سر اختفاء مبيعات« سوفالدى« امُلعتمدة بـ 18 مليون جنيه رغم وجود خاماته باملوازنة اجلديدة

36 مستحضًرا دوائًيا حتقق خسائر 9.3 مليون جنيه
يحدث فى شركة القاهرة لألدوية والصناعات الكيماوية

مهازل باجلملة فى  »العربية لألدوية والصناعات الكيماوية«

 عند احلديث عن أزمــة نقص الـــدواء وارتفاع 
ــاره فـــى مــصــر، جنـــد أن شـــركـــات الــــدواء  ــعـ أسـ
احلكومية هى املشكلة وهى احلل فى الوقت نفسه، 
حيث رصــد تقرير اجلــهــاز املــركــزى للمحاسبات 
العديد مــن أوجـــه اخلــلــل والــقــصــور داخـــل شركة 
القاهرة لألدية والصناعات الكيماوية، كمثال لتلك 
الــشــركــات التى كــان منوط بها أن تنقذ املريض 
املــصــرى، فـــإذا بها حتتضر ومتـــوت دهــًســا حتت 

ضغط املشاكل واملخالفات.
وفى هذا السياق قال التقرير الرقابى إن قيمة 
االستثمارات الرأسمالية املستهدفة للشركة بلغت 
48 مليون جنيه، أما ما مت تنفيذه منها فعلًيا حتى 
فبراير 2017 فال يزيد على 3 ماليني جنيه فقط، 

بنسبة قدرها 13% من املستهدف.
أما اخلطة االنتاجية والبيعية للشركة فقد بلغت 

قيمتها 871 مليون جنيه، ولكنها تضمنت صنف من 
الــدواء ينتجه قسم »البيدالكني«، وهو قسم قامت 
الشركة ذاتها بإغالقه منذ يناير 2016، بناء على 
تعليمات وزير الصحة، وهى مخالفة متت إحالتها 

إلى النيابة العامة وتولت التحقيق فيها.
وعلى صعيد عالقة شركة القاهرة بالشركات 
ــرى، جنــد أن ملف عالقتها بــشــركــة«آبــوت«  األخــ
حتــديــًدا يزخر بالعديد مــن املخالفات، حيث لم 
تتضمن املوازنة التقديرية لعام »2017- 2018«، 
اآلثار املترتبة عن إنتهاء العقد بني القاهرة وآبوت، 
ــؤول اآلالت املــشــتــراة مبعرفة  ــذى مبــوجــبــه تـ ــ وال
األخيرة إلى شركة القاهرة، حيث تبلغ قيمة تلك 
اآلالت 2.45 مليون دوالر، مبا يعادل 21.755 
ــم تتضمن املــوازنــة  مــلــيــون جنيه مــصــرى، كــمــا ل
ــاء الــتــى ستتحملها شــركــة الــقــاهــرة  قيمة األعــب

نتيجة تصنيع املنتج النهائى آلبــوت، والتى تبلغ 
قيمتها 10.4 مليون جنيه، أمــا اآلالت التى مت 

تــوريــدهــا ولــم يتم تشغيلها منذ يناير 
2016 فتتجاوز قيمتها 5.4 مليون جنيه، 
فى حني حتملت الشركة خــالل الفترة 
ـــ 10 ماليني  السابقة مــا يــزيــد على ال
جنيه، النــتــاج مستحضرات »أشــربــة« 
تخص شركة أبوت، ولم تعكس املوازنة 
كيفية االستفادة من هذه االستثمارات 

وعمليات التصنيع لصالح الغير.
ولم يتوقف األمر عند مستحضرات 
األشــــربــــة، بـــل أوضـــحـــت املـــوازنـــة 
اخلـــاصـــة بــالــشــركــة أن هــنــاك 36 
مستحضرا دوائــيــا، من إجمالى 44 
مستحضرا تنتجها الشركة حتقق 

خسائر بنحو 9.3 مليون جنيه، متثل الفارق بني 
التكلفة الصناعية وسعر بيع املصنع.

وبالعودة إلى أزمة األدوية الناقصة واملختفية 
ــواق، قــال تقرير  مــن األســ
املــركــزى للمحاسبات أن 
ــقــاهــرة  ــة شــركــة ال ــوازنـ مـ
تضمنت 34 مستحضرا 
دوائـــيـــا، لـــم يــتــم إنــتــاجــهــا 
خــالل العام املــاضــى، بنحو 
20.6 مليون جنيه، وبالرغم 
مـــن ذلــــك رصــــد الــتــقــريــر 
إدراجها ضمن موازنة العام 
ــأن أسباب  اجلــديــد، علًما ب
عــدم االنــتــاج مــازالــت قائمة، 
حــتــى تـــاريـــخ إعـــــداد تقرير 

اجلهاز املركزى.
وفى ظل هذه احلالة من توقف اإلنتاج وتدهور 
الكميات من الطبيعى أن ترتفع نسبة الطاقات 
املعطلة، حيث بلغت نسبة الطاقات غير املستغلة 
فى قسم الشراب اجلاف على سبيل املثال 64%من 
ــاج، بينما وصــلــت نسبة املــتــوقــف عن  ــت حجم االن
العمل فى قسم الكبسول الصلب إلــى 52%، فى 
حني جتــاوزت الـ 42% فى قسم املحاليل، وهو ما 
يعيدنا إلى أزمة نقص املحاليل الطبية التى عانت 

منها املستشفيات خالل الفترة السابقة.
وفى ظل تراجع اإلنتاج من املنطقى أن تتقلص 
االيرادات، حيث بلغت إيرادت التشغيل للغير فى 
موازنة عام »2016-2017« حوالى 2.4 مليون 
جنيه، وهــى الــتــى كــانــت 8.2 مليون فــى العام 

املاضى.

فى شركة ممفيس لألدوية والصناعات الكيماوية

57.6 مليون جنيه قيمة املوازنة االستثمارية املستهدفة ولم يتم تنفيذ استثمارات  إال بـ 37.5 مليون منذ عام 2014
تناول تقرير اجلهاز املركزى للمحاسبات الصادر 
مؤخًرا، مالحظات مراقبى احلسابات حول األداء 
املالى واإلدارى للشركة العربية لألدوية والصناعات 
الــكــيــمــاويــة، حــيــث ينعكس هـــذا األداء عــلــى حجم 
إنــتــاج الــشــركــة ومــبــيــعــاتــهــا فــى األســـــواق املحلية 
واخلارجية، وبالتالى يلقى بظالله على أوضاع الدواء 
واملستلزمات وما  يشهده السوق املصرية بشأنها من 

نقص وأزمات.
واستهل مــراقــب احلــســابــات الــذى أعــد التقرير 
مالحظاته بــأن تــطــرق إلــى املــوازنــة االستثمارية 
املستهدفة للشركة، موضًحا أنها بلغت 57.6 مليون 
جنيه، تتضمن اســتــثــمــارات مرحلة مــن مــوازنــات 
سابقة، يرجع بعضها إلى عام 2014، حيث لم يتم 
تنفيذ استثمارات بقيمة 37.5 مليون جنيه، وهى 

نسبة تبلغ 65.5% مــن إجمالى املــوازنــة اجلديدة 
املستهدفة.

وعلى الرغم من أن صافى التدفقات الناجتة 
عن النشاط االستثمارى للشركة بلغ 15.99 
مليون جنيه، كما بلغت إيرادات النشاط اجلارى 
350 مليون جنيه، بــزيــادة نحو 90 مليونا عن 
املعتمد للعام املــاضــى، ولــكــن تقرير املــركــزى 
للمحاسبات أشــار إلــى أن تلك الــزيــادة ناجتة 
عن ارتفاع األسعار، وليس عن زيــادة االنتاج، 
علًما بأن مهمة شركات األدويــة الوطنية هى 
ــادة االنــتــاج لضبط األسعار  أن تعمل على زي
وتــوفــيــر الــــدواء بــأثــمــان معقولة ومستقرة 

للمواطن الفقير.
وأرجــع التقرير مشكلة عدم قدرة الشركة 

ــادة إنتاجها إلــى انخفاض نسب االستغالل  على زي
فى غالبية األقــســام، والغريب فى هــذا السياق أن 
تقارير الشركة الصادرة عن إدارتها لم توضح أسباب 
إنخفاض نسب استغالل الطاقات، على الرغم من أن 
نسبة االنخفاض وصلت إلى 50.9% بقسم النقط، 
ـــ52% بقسم أسبرين الريفو، وهو الذى  وجتــاوزت ال
كان منقذ املواطن الغلبان من كابوس الصداع املزمن، 
ولكنه إنضم مؤخًرا إلى قائمة األدويــة الناقصة فى 
إطار خطة الدولة »لعكننة« مزاج املصريني وإصابتهم 

بحالة عامة من »وجع الدماغ«.
وألن ملف األدويـــة البشرية ال ينفصل عن أزمة 
املستحضرات البيطرية، تضم الــشــركــة العربية 
قسم إلنتاج مستحضرات البودرات البيطرية، ولكن 
خطتها االنتاجية للموازنة اجلديدة لم تتضمن أية 

مستحضرات بيطرية، كما لــم يتم اإلفــصــاح عن 
اجلــدول الزمنى املقرر لتنفيذ مشروع إضافة إنتاج 
ــذى مت إضــافــتــه للنشاط  ــ ــالف، وال ــ مـــركـــزات األعـ
االنتاجى للشركة بناء على موافقة جمعيتها العامة، 
منذ إبريل 2015، وعلى ما يبدو حتــول القرار إلى 

»كذبة إبريل« حيث لم ينتج عنه شىء حتى اآلن.
وال مجال لالعتراض على عدم قيام الشركة بإنتاج 
أدوية املاشية وأعالف الدواجن، إذا كانت تتقاعص 
عن إنتاج عــالج للبشر، حيث رصــد التقرير إدراج 
عــدد 14 مستحضرا دوائــيــا جديدا ضمن املوازنة 
التقديرية للعام 2017- 2018، منها 8 مستحضرات 
مت تسجيلها ولم يتم إنتاجها، و4 مستحضرات سبق 
إدراجها ضمن موازنة العام السابق ولم يتم تسجيلها 

حتى تاريخه.

كشف تقرير اجلهاز املركزى للمحاسبات الصادر 
مؤخًرا حــول أداء شركة« ممفيس« عن العديد من 
املخالفات والــتــجــاوزات، املرتبطة مبا يحدث على 
أرض الواقع من أزمات نقص األدوية  واملستلزمات، 
وبــداًل من أن تتصدى الشركة الوطنية لهذا النقص 
ــال التقرير إنها  ــأن تضاعف كميات إنــتــاجــهــا، ق ب
استهدفت تخفيض كمييات اإلنــتــاج والبيع لبعض 
املستحضرات، مبشروع املوازنة املقترح، وبلغت قيمة 
التخفيض نحو 190 مليون جنيه عن املعتمد، وبنقص 
عما مت حتقيقه خالل النصف األول من العام املالى« 

2016 -  2017« بنحو 80 مليون جنيه.
وعلى ما يبدو اتخذت إدارة الشركة هذه اخلطوات 
لكى تعطش السوق وترفع األسعار، حيث استهدفت 
زيادة عائد املبيعات بحوالى 53 مليون جنيه؛ نتيجة 

زيادة أسعار الدواء.
وتطرق التقرير إلى أزمــة ارتفاع وتذبذب أسعار 

الــــدوالر، وانعكاساتها على ســوق الـــدواء 
الــذى يستورد غالبية مستلزمات اإلنتاج، 
حيث قامت »ممفيس« بتقييم سعر الدوالر 
بـ 25 جنيها، عند حساب تكاليف االنتاج 
من استيراد مستلزمات وخــامــات، بينما 
قدرت قيمته فقط بـ 15 جنيها فى مبيعات 
التصدير التى حققتها، وأوضــح التقرير 
املــحــاســبــى أن تــلــك املــخــالــفــة تشير إلــى 
عدم ثبات أسس إعداد املوازنة، فى حني 
جتاهل مجلس إدارة الشركة األمر برمته 

ولم يتم اإلفصاح عنها فى تقريره. 
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن قـــــرار الــشــركــة 

ــاألدق  بتخفيض االنـــتـــاج ولــكــنــهــا اســتــهــدفــت أو بـ
أهــدرت 12 مليون جنيه، مت إنفاقها على تطوير ما 
يسمى باملنطقة العقيمة« منطقة األمــبــول«، وقسم 
املستحضرات السائلة والــرخــوة، علًما بــأن معدل 
استغالل الطاقة االنتاجية للمصنع استمر فى حالة 
االنخفاض، ورصد التقرير وجود فاقد غير مستغل 
فى جميع األقــســام، ُمرجعًا تلك األخطاء إلــى عدم 
ربط  اخلطة االستثمارية للشركة بخطتها االنتاجية 

والبيعية.
وفى سياق متصل ظهرت نواقص األدوية املختفية 
من السوق بني سطور تقرير املركزى للمحاسبات، 
حيث استهدفت شــركــة«ممــفــيــس« ضمن مبيعات 
املــوازنــة حتقيق 10.5 مليون جنيه، مقابل 
إنــتــاج وبــيــع أصــنــاف بعضها متوقف إنتاجه 

وبعضها اآلخر خرج من مناقصة وزارة الصحة عام 
2016، بينما لم تتضمن املوازنة مبيعات مستحضر« 
سوفالدى«، الذى مت اعتماد مبيعاته مبوازنة 2016 
بنحو 18مليون جنيه، رغم وجود خامات له باملوازنة 

املقترحة لعام« 2017- 2018«.
ويبشرنا التقرير باختفاء املزيد من أصناف 
الــدواء، حيث بلغت قيمة اخلامات واملستلزمات 
املتوقف إنتاجها والتى ستخرج من بروتوكول وزارة 
الصحة 9.2 مليون جنيه، بينما قامت اإلدارة 
بــزيــادة فترة االئتمان املمنوحة للعمالء مبوازنة 
العام اجلديد، لتصل إلى 85 يوًما، بعد أن كانت 
ــادة  ــى زي ــوم فــى الــعــام الــســابــق، ممــا أدى إل 68 ي
التعويضات والغرامات؛ نتيجة عدم التوريد لتصل 

إلى 18 مليون جنيه.

ملف 
خاص

الشركة واجهت أزمات نقص األدوية بتخفيض إنتاجها بقيمة 190 مليون جنيه

قيمة االستثمارات املستهدفة 48 مليون جنيه وما مت تنفيذه منها فعلًيا حتى فبراير 2017 يبلغ 3 ماليني فقط

53 مليون جنيه حصيلة 
لعبة ارتفاع األسعار 

وتعطيش السوق وال عزاء 
ألدوية الغالبة

الدوالر بـ25 جنيها 
عند استيراد 

املستلزمات و بـ15 
فقط عند تصدير 

املنتجات

الشركة حتقق 
خسائر بنحو 9.3 

مليون جنيه

باملستندات 
واألرقام: 

حني حتدث رئيس الوزراء املهندس شريف إسماعيل، فى أعقاب قرار تعومي اجلنيه، 
وغرق املواطنني فى نيران الغالء، أكد أنه ال مساس بأسعار الغذاء والدواء، ووقتها علق 

اجلميع على عبارته بأن الرجل »معذور« ألنه يتحدث عن »بلد تانية«، ويعيش هو  
وحكومته فى واد والناس فى واد آخر، وقد ثبت ذلك فى ملف األدوية حتديًدا حيث ظل 

املرضى واألطباء والصيادلة يصرخون ألسابيع من أزمات نقص املستحضرات واملستزمات 
الطبية، واختفاء العديد من األنواع التى ليس لها بدائل، ومع ذلك ظل الدكتور أحمد 

عماد الدين وزير الصحة فى حكومة »إسماعيل« يؤكد أنه ال نقص فى األدوية، وحتى 
حينما أصدرت نقابة الصيادلة بيانها بعدد األصناف املختفية من  األسواق وعددها 

يقترب من الـ2000 نوع دواء، اعتصرت وزارة الصحة خالصة عبقرياتها ومتخضت عن 
بيان قالت فيه إن عدد األصناف فقط 48.

وفى أعقاب التعديل الوزارى األخير إنشغل »عماد الدين« باالحتفال باملعجزة التى أبقته 
على كرسيه، رغم أنه كان االسم األول فى قوائم توقعات الراحلني، كما انشغل الصيادلة 

ونقابتهم بقضايا هامش الربح تارة، وإهانة أحدهم من قبل السلطات األمنية تارة أخرى، 
وتناسى هؤالء جميًعا أنه ال حل ألزمة الدواء فى مصر، إال بإعادة إحياء شركات األدوية 

واملصانع الوطنية التى تنعق فيها غربان اإلهمال، وخفافيش الفساد منذ عقود.
ومن جانبنا نحاول أن نفتح هذا امللف فى سياق السطور التالية..

إميان بدر
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كنوز 
مصرية

 أسرار انخفاض 
الصادرات المصرية 
من النباتات العطرية

35 ألف نبات طبى 
وعطرى فى العالم

ــان والــتــرويــج  قلة الــدعــايــة واإلعــ
للمنتجات املصرية من تلك املحاصيل، 
خاصة فيما يتعلق بإقامة املعارض 

الزراعية.
التقلبات املستمرة فى السياسات 
التصديرية، التى تؤدى إلى انصراف 

العماء اخلارجني عن منتجاتنا.
ــوادر اإلداريـــــة املــدربــة  ــكـ غــيــاب الـ
واملــتــخــصــصــة فـــى مــجــال الــنــبــاتــات 
الطبية والعطرية، خاصة فى مجال 

عمليات النقل.
القصور فى املعلومات عن التجارة 
اخلارجية للمحاصيل وأهــم األســواق 
املستوردة لها، ومواعيد زيــادة الطلب 
عــاملــيــا عليها، ومــواصــفــات اجلـــودة 
ــة وأذواق املــســتــهــلــكــني،  ــاســي ــي ــق ال
واملنافسة الكبيرة عامليا على املنتجات 
ــنــظــيــفــة اخلـــالـــيـــة مـــن املــبــيــدات  ال
واألسمدة الكيماوية التى تقلل فرص 

مصر من تصديرها.
ــر الــعــمــالــة املـــدربـــة فى  ــواف عـــدم ت
مجال التعبئة والتجهيز واملتماشية مع 
الشروط الدولية، وضياع الوقت فى 
إجنــاز اإلجــراءات التصديرية، وعبء 
ــة والضريبية التى  املصاريف اإلداريـ
يتحملها املــصــدر، عــوامــل مــن شأنها 

عرقلة سير العملية التصديرية

ــدة عن  ــع حــســب أحـــد األبـــحـــاث امل
النباتات الطبية والعطرية فإن عدد 
الــنــبــاتــات الــطــبــيــة فــى الــعــالــم يصل 
إلـــى اآلالف )أكــثــر مــن 35000 نــوع 
ــداواة  ــ استعملت أو تستعمل فــى امل
بــاالعــشــاب(. ورغـــم نسيان وإهــمــال 
ــزال 80% مــن سكان  أنـــواع كثيرة ال ي
العالم يتعاطون الطب التقليدى خاصة 
فى بلدان العالم الثالث. هذه النباتات 
تشكل مجموعة مهمة مــن النباتات 
الــبــريــة فــى منطقة البحر املتوسط 
وبخاصة فى بادنا حيث يوجد نسبة 

كبيرة منها وغير مستعملة

النباتات الطبية والعطرية.. ثروة مهدرة فى مصر
ميكنها أن تصبح بدياًل قويًا للقطن املصرى طويل التيلة فى األسواق العاملية  

مصر ليست دولة فقيرة مبواردها ولكن 
بعقول القائمني عليها، وليست من الدول 

النامية بل من املمكن أن تصبح وبسرعة 
من الدول املتقدمة إذا مت استغالل مواردها 

وخيراتها التى ال تعد وال حتصى خير 
استغالل.

 ومن ضمن املوارد املهمة فى مصر والتى 
تعتبر واحدة من أهم الثروات التى لم يتم 

استغالله، النباتات الطبية والعطرية، وهى 
من الكنوز التى تنتشر فى الصحراء وتنتظر 

من يستثمرها سواء املزروع منها أو البرى 
الذى ينمو فى الصحراء الشرقية والغربية 
و ُتعد وحدها كنًزاعرفه املصريون القدماء 

وتركوا وراءهم إرثًا من آالف الوصفات. 
وتشكل هذه الثروة قيمة اقتصادية كبرى 

سواء لالستهالك املحلى أو اخلارجى، 
وبرغم اجتاه العالم اآلن إلى األعشاب 

والنباتات الطبية واستثمارها.
ويؤكد اخلبراء أنه من املمكن أن يكون 

كل نبات من هذه النباتات مبثابة مشروع 
اقتصادى متكامل يفتح املجال إلقامة 

العديد من الصناعات التى ترتبط بهذه 
املنتجات الزراعية، مما يساهم فى توفير 
فرص عمل كبيرة للشباب، إال أنه لم يتم 

استغاللها بالشكل األمثل. وذلك ملا يتميز 
به كل نوع من استخدامات عديدة وفى 

جميع املجاالت. 
وبالرغم من أن هذا الكنز االستراتيجى 

املصرى وحده ميكنه املساهمة فى الوصول 
إلى اكتفاء ذاتى وإلى إنتاج دواء مصرى 

بنسبة 100%. وبرغم توفر كل املقومات التى 
تساعد على ازدهار زراعة النباتات الطبية 

والعطرية من مناخ مناسب ووفرة الشمس 
طول العام والتربة إال أن هذا الكنز يبقى 

مهمال من ِقبل املسئولني وهناك العديد من 
األبحاث مبعهد بحوث البساتني، أجريت 

من أجل النهوض بزراعة النباتات العطرية 
والطبية، وأيضا التوسع فى املساحات 

املنزرعة بها ولكن ال اهتمام وال حياة ملن 
تنادى.

قائمة ثروات مصر من األعشاب والزيوت العطرية

مفاجآت مثيرة حول استخدامات النباتات الطبية والعطرية 
الكمون.. يفيد فى عاج التشنج واملغص.

النعناع... يخفف من آالم املعدة والصداع ومينع 
القيء ويقوم بطرد الديدان.

الــكــركــديــه يساعد على خفض الـــدم املرتفع 
وطرد حصوات املسالك البولية.

الــبــابــوجن مفيد فــى أوجـــاع الظهر واملفاصل 
ومنوم لألطفال 

القرنفل يستعمل كمسكن قــوى آلالم األسنان 
عند وضعه مكان األلم مباشرًة.

البردقوش... منشط وطــارد للغازات ومحسن 
لطعم املأكوالت

ــل.. يــســاعــد عــلــى الهضم  ــي ــه ال
وطـــــــارد لـــلـــغـــازات ومــســكــن 

للمغص والصداع.

الكمون.. يفيد فى عاج التشنج واملغص كما أن 
له تأثير كبير فى إدرار اللنب عند احليوانات.

الــنــعــنــاع... يخفف مــن آالم املــعــدة والــصــداع 
ومينع القيء ويقوم بطرد الديدان إذا مت خلطه مع 
العسل ويهدئ اجلهاز العصبي.املرميية... مفيدة 
كشراب مهدىء يُساعد على الهضم والتخلص من 

االنتفاخات وآالم املعدة.
الــكــركــديــه... يُستعمل مغلى زهــور الكركديه 
ــارد للبلغم، كما  كــمــشــروب منعش ومــلــطــف وطــ
يساعد على خفض الــدم املرتفع وطــرد حصوات 

املسالك البولية.
القرفة... وكانت القرفة تُستخدم فى املاضى 

ملكافحة الصلع
الزعفران... يتم إضافته للطعام إلكسابه الطعم 

احللو وإلعطائه منظرا بهيجا.
البابوجن... مفيد فى أوجــاع الظهر واملفاصل 
كما يتم استخدامه أيــضــا كمهدئ أو منوم 
ــار وهـــو مــفــيــد ملــرضــى  ــصــغ ــال ال ــألطــف ل
الصفراء وذلك ألنه يقوم بتنشيط الكبد، 
وعند تناوله كشراب يُفيد 
فى عاج السعلة 
ويـــــقـــــوم بـــطـــرد 

البلغم.

القرنفل... ويُستعمل القرنفل كمسكن قوى 
ــم مباشرًة،  آلالم األســنــان عند وضعه مكان األل
كما يتم استخدامه كدهان خارجى لتسكني آالم 

العظام واملفاصل.
الــنــارجن... وتُستعمل فى حــاالت شلل األطفال 
واحلمى الروماتيزمية واإلجهاض كما يحصل على 

البكتني املُستعمل فى صناعة األدوية واملساحيق.
الــورد الــبــلــدى... يُــزرع الــورد من أجــل أزهــاره 
املستعملة فى عمل املربى وكذلك إلنتاج زيت الورد 
ومــاء الـــورد وحتسني رائــحــة الكثير مــن األدويــة 
واملأكوالت ومهدئ لألعصاب كما أنه يُضاف إلى 

احللوى والعطور.
السوسن... يُستخرج من أزهــاره زيــت عطرى 
ويــدخــل الــزيــت الــعــطــرى فــى صناعة الصابون 

وبعض أنواع مساحيق الوجه.
ــحــان... ويُستعمل فــى صناعة الــروائــح  ــري ال
والصابون ومنه أنــواع يُستعمل زيتها كدهان فى 

نزالت البرد وإزالة الكدمات.
الزنبق.. ويتم استخدامه فى صناعة الروائح 

العطرية.
الــنــرجــس... ويُستعمل فــى حتضير املركبات 

العطرية مثل الكولونيا واملساحيق العطرية.
ــواع  الــبــنــفــســج... يــدخــل فــى صناعة أفــخــر أن
الروائح أما منقوع األزهار فيُستعمل كمدر للبول 

والعرق ويفيد شربه فى التهابات احللق.
ــروع، والعرقسوس...  مثل السيناميكى، واخلـ

نباتات مسهلة أو ملينة.
الصفصاف واخلــشــخــاش.. وهــى مسكنة أو 

مخدرة.
املوالح، واحلنطة الــســوداء... نباتات مانعة 

لتهتك األوعية الدموية الشعرية.
ــض واألســــــــود، والــشــطــة  ــيـ اخلــــــردل األبـ
ــى... نــبــاتــات مسببة لــإحــمــرارات  ــســودان ال

املوضوعية.

ــكــاكــاو، والـــكـــوال، واملــغــات،  ــنب، ال ــ الــشــاى، وال
والسحلب.. كمشروبات وأشياء أخرى.

 البقدونس.. مقوى للناحية اجلنسية ومحسن 
لطعم املأكوالت0

جوز الطيب... طارد للغازات ومنشط عام.
القزحة وهى حبة البركة.. عاج الربو وطارد 

للبلغم وغيرها.
البردقوش... منشط وطــارد للغازات ومحسن 

لطعم املأكوالت.
حبهان... توابل وطارد للغازات.

حشيشة الدينار... صناعة البيرة ومنوم خفيف 
ومسكن لأللم.

حشيشة الليمون... طــارد للديدان وصناعة 
العطور والصابون.

حلفا بــر... طــارد للغازات ومــدر للبول ومطهر 
بولي.

ــبــان.. طــارد لــلــغــازات ومحسن لطعم  حصا ال
املأكوالت وصناعة العطور.

ــدر للبول وعــاج  ــحــان... طــارد للغازات وم ري
الروماتيزم وصناعة العطور.
زربيح... طارد للديدان.

ــارد لــلــغــازات، مــزيــل أللم  ــر... تــوابــل وطـ زعــت
املغص وطارد للديدان.

شبت... مسكن وطارد للغازات.
شمر... مسكن وطارد للغازات.

عتر... فى مستحضرات التجميل.
كـــافـــور... عــاج الــتــهــابــات األنـــف واحلنجرة 

وصناعة الصابون.
الزجنبيل... لعاج الغثيان والقيء واإلسهال 
وآالم البطن وآالم األسنان والروماتيزم ومضاد 

لالتهاب ومضاد لألكسدة والسرطان 
الـــثـــوم... يقى مــن أمـــراض القلب واألوعــيــة 
الدموية واالنفلونزا واملسالك التنفسية العليا 

وغيرها.

ــقــراص.. تنظيف اجلسم وعــاج التهابات  ال
وآالم األمعاء والقولون العصبى وأمــراض الكبد 
والتهابات املسالك البولية ومشاكل الكلى واجللد.

العرقسوس... فى مكافحة االلتهابات بشكل 
كبير. 

الــكــركــم... له تأثير مضاد للسرطان خاصة 
ــر بــخــايــا ســرطــان الــثــدى  ــ عــنــدمــا يتعلق األم

والبنكرياس والقولون والبروستاتا.
النبتة القنذفية... تعزيز نظام املناعة، تعقيم 
وإبادة الفيروسات واجلراثيم الهندباء... تطهير 
الكبد واجلــهــاز الهضمى وخفض نسبة السكر 
فى الــدم وتعطى إحساس بالطاقة والراحة فى 

اجلسم.
ــر... مــصــدر قـــوى لألكسدة  ــضـ ــشــاى األخـ ال
وحتليل الدهون ومنع الطفرات فى اخلايا التى 

ميكن أن تصبح سرطانية.
حليب الشوك... يحسن وظيفة الكبد والكلى 
والــطــحــال ويــســاعــد عــلــى تنظيف اجلــســم من 
ــاز الــهــضــمــى وخــفــض  ــهـ ــاج اجلـ ــ الــســمــوم وعـ
مستويات الدهون فى الدم وخفض ضغط الدم 

ومضاد هام لألكسدة
الشمر... يفيد املــرأة حديثة الـــوالدة فيقّوى 
ــدّر احلليب ويُزيل الشعور بالدوخة  اجلسد، وي
ــّدئ ومــســاعــد عــلــى الــنــوم  ــه ــداع، وهـــو م ــصـ والـ
للصغار، يعالج أمراض الصدر كالربو، والسعال، 
ويــزيــل البلغم، كما يعّد مقّويًا جنسّيًا، ويقّوى 

العظام.
حّب الــرشــاد... . يقّوى اجلسد، ويزيد الوزن 
عن طريق فتح الشهّية، ومفيد للمعدة فهو طارد 
ــدّر للبول، ويفّتت احلــصــى، ويطرد  للريح، ومـ
السموم، ومفيد للصدر، فيزيل البلغم والكّحة 
والــربــو، ويــعــّد مــن املــقــّويــات اجلنسّية، ويكافح 
السرطان، وضغط الدّم والسّكرى والسّل، ويزيل 

الصداع.

أكـــدت دراســـة مهمة أصــدرتــهــا الهيئة 
العامة لاستعامات بعنوان » النباتات 
الطبية والــعــطــريــة.. فـــرص استثمارية 
ــدة » أن النباتات الطبية والعطرية  واعـ
فــى مصر مــن املحاصيل غير التقليدية 
ــن حــصــيــلــة الــنــقــد  الـــتـــى تـــوفـــر جـــــزءاً مـ
األجنبى خلزينة الدولة وتتوقف األهمية 
االقتصادية لتلك املحاصيل على العاقة 
النسبية بــني الــعــائــد االقــتــصــادى منها، 
مقارنة بالعائد االقتصادى من املحاصيل 
البديلة أو املنافسة لها على الــوحــدة من 
املواد األرضية سواء بالنسبة للعائد املحلى 
أو العائد من حصيلة النقد االجنبى فى 

الصادرات الزراعية.
وأكدت الدراسة أنه إذا مت دعم النباتات 
الطبية والعطرية من جانب الدولة فيمكنها 
أن تصبح بديًا قوياً للقطن املصرى طويل 
ــواق العاملية ، خاصة أنها  التيلة فــى األسـ
مازالت تصدر كمواد خام بسبب املعوقات 
التى حتول دون تصنيعها فى مصر، بسبب 
ــة ومستحضرات  ــ سيطرة مصانع األدوي

التجميل العاملية على السوق املصرية.
وحتتل النباتات العطرية والطبية فى 
املــحــاصــيــل الــتــصــديــريــة املــصــريــة املــركــز 
التصديرى اخلــامــس بعد القطن، ويبلغ 
ــادرات 90% مـــن إجــمــالــى  ــ ــصـ ــ حــجــم الـ

الــنــاجت الــســنــوى، وتــصــدر هـــذه النباتات 
إلــى الــواليــات املتحدة واالحتـــاد األوروبــى 
ــوردة  ــســت ــواق امل ــ ــبــارهــم أكــبــر األســ بــاعــت

لألعشاب اجلافة والبذور.
وقد ساهم االجتــاه األوروبــى واألمريكى 
ــاب الــطــبــيــة كــبــدائــل  ــشـ الســتــخــدام األعـ

ــواق  للمنتجات الكيماوية  فــى فتح األسـ
ــام االنـــتـــاج املـــصـــري، وحتتل  ــ الــعــاملــيــة أم
الصادرات املصرية من النباتات العطرية 

والطبية املركز احلــادى عشر على قائمة 
ــدول املــصــدرة مبساهمة ســوقــيــة تبلغ  ــ ال
ــواق العاملية، كما  2.23% مــن حجم األسـ
ــصــادرات املصرية فــى اخــتــراق  جنحت ال
ما يقرب من 40 سوقًا دولية بشكل جيد، 
وتعتبر فــرنــســا أكــبــر ســوقــاا للمنتجات 

املصرية تليها الواليات املتحدة األمريكية.
ومــن أهــم النباتات املطلوب تصديرها 
»الــريــحــان« بــأســواق )أملانيا – أسبانيا – 
ــات املــتــحــدة – فــرنــســا(، »النعناع«  ــوالي ال
بـــأســـواق )املــمــلــكــة املــتــحــدة – الــواليــات 
املــتــحــدة – فــرنــســا(، »الــشــمــر« بــأســواق 
ــات املــتــحــدة – بــلــغــاريــا – أملانيا  ــواليـ )الـ
ــأســواق )كــنــدا  ــة«ب ــراوي ــك – إيــطــالــيــا(، »ال
– الــواليــات املتحدة – تركيا – فرنسا(، 
»الــكــزبــرة« بــأســواق )السعودية – اململكة 
املتحدة – ليبيا – األردن(، و«الــبــابــوجن« 
بــأســواق )أملــانــيــا - إيطاليا - إسبانيا - 

الواليات املتحدة(.
ــرابــع عــاملــيــاً فى  وحتــتــل مصر املــركــز ال
مجموع صادرات الزيوت العطرية والطبية، 
تسبقها الــهــنــد الــتــى حتــتــل املــركــز األول 
ــدول املــصــدرة فى العالم، ومــن أهم  فى ال
الزيوت التى تنتجها »زيت العتر، الياسمني، 
الريحان، القطيفة، البردقوش، الكمون، 

الكزبرة، والنارجن بكميات متفاوتة.

باألرقام: 

حتتل املركز التصديرى اخلامس بعد القطن ويبلغ حجم الصادرات 90% من إجمالى الناجت السنوى

توفر جزءاً من حصيلة 
النقد األجنبى 
لخزينة الدولة 

تصدر إلى أمريكا واالتحاد 
األوروبى باعتبارهما أكبر 

األسواق المستوردة لألعشاب 
الجافة والبذور

مصر المركز الرابع عالميًا 
فى مجموع صادرات الزيوت 

العطرية والطبية

مصر تحتل المركز الـ 11 
على قائمة الدول المصدرة 

بمساهمة سوقية تبلغ 2.23% 
من حجم األسواق العالمية

سحر الشربينى
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ال يصح إال بها
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األربعاء  2017/4/5

يكون قــرار الجهاد مــدروًســا من جميع 
جوانبه ومــآالتــه دراســـة علمية وواقعية 
فيها الــمــوازنــة الدقيقة بين المصالح 
والمفاسد، بال جبن أو خــور أو ضعف، 
وبـــال سطحية أو غــوغــائــيــة أو عاطفة 
خرقاء ال يحكمها خطام الحكمة أو زمام 
التعقل، وهم مثابون فيما يجتهدون فيه 
من ذلك على كل حال؛ فإن أصابوا فلهم 
أجـــران، وإن أخــطــأوا فلهم أجــر واحــد، 
وإن قــصــروا فعليهم اإلثـــم، وليس ألحــٍد 
أن يتورك عليهم فى ذلك إال بالنصيحة 
والمشورة إن كان من أهلها، فإن لم يكن 
ــه أن يتكلم فيما ال  مــن أهــلــهــا فليس ل
يحسن، وال أن يبادر بالجهاد بنفسه وإال 
ــَدّ ذلــك افتئاًتا على اإلمــام، وقــد يكون  ُع
ضرر خروجه أكثر من نفعه فيبوء بإثم ما 

يجره فعله من المفاسد.
ــِلّـــف مــجــمــوع الــنــاس بــالــخــروج  ــو ُكـ ولـ
ــراَدى من غير استنفارهم ِمن ِقَبل ولى  ُف
األمر لتعطلت مصالح الخلق واضطربت 
ــاَن  معايشهم، وقــد قــال تعالى: ﴿َوَمـــا َك
ًة﴾ ]التوبة: 122[،  الُمؤِمنُوَن ِلَينِفُروا َكآَفّ
ــم  ــَقــُحّ مــع مــا فــى هــذا الــتــصــرف ِمــن الــتَّ
فى الهلكة، وإهمال العواقب والمآالت، 
والتسبب فى تكالب األمم على المسلمين، 
ــادة خــضــرائــهــم، والـــولـــوج فــى الفتن  ــ وإب
العمياء والنزاعات المهلكة بين المسلمين 
والــتــى تفرزها قـــرارات القتال الفردية 
ــذه؛ ومـــن الــمــعــلــوم شــرًعــا  الــهــوجــائــيــة هـ
وعقاًل وواقًعا أن التشتت وانعدام الراية 
يُفِقد القتال نظامه من ناحية، ويُذِهب 
ِقَيَمه ونُبلَه ويشوش على شرف غايته من 

ناحية أخرى.
أمــا مــا يـــروج لــه هـــؤالء )فــهــو إرجـــاف( 
ــاًدا، و)اإلرجـــــــاف( مصطلح  ــهـ ولــيــس جـ
قرآنى ذكره الله تعالى فى قوله سبحانه: 
ــْم يـَـنـْـتـَـِه الــُمــنـَـاِفــُقــوَن َوالَّـــِذيـــَن ِفى  ﴿لَــِئــن لَ
ــَرٌض َوالُمْرِجُفوَن ِفى الَمِديَنِة  ُقلُوِبِهْم َم
لَنُْغِرَيَنَّك ِبِهْم ثُــَمّ اَل يـُـَجــاِوُروَنــَك ِفيَها ِإاَلّ 
َقِلياًل *َملُْعوِنيَن أَيْنََما ثُِقُفوا أُِخُذوا َوُقِتّلُوا 
تَْقِتياًل* ُسنََّة اللِه ِفى الَِّذيَن َخلَْوا ِمْن َقبُْل 
َولَــْن تَِجَد ِلُسنَِّة اللِه تَْبِدياًل﴾ ]األحــزاب: 

.]62-60
وهــى كلمة لها مفهومها السِيّئ الــذى 
يعنى إثارة الفتن واالضطرابات والقالقل 
باستحالل الــدمــاء واألمــــوال بين أبناء 
المجتمع الــواحــد تحت دعـــاوى مختلفة 
ــلــدولــة أو  مــنــهــا: الــتــكــفــيــر لــلــحــاكــم أو ل

لطوائف معينة من الناس.
ــاء المسلمين  ــ ــهــا اســتــحــالل دمـ ومــن
تــحــت دعـــوى األمـــر بــالــمــعــروف والنهى 
ــاء غير  ــ عـــن الــمــنــكــر، أو اســتــحــالل دم
المسلمين فــى بــالدهــم أو أولــئــك الذين 
دخلوا البالد اإلسالمية بدعوى أن دولهم 
ــر ذلـــك من  ــى آخـ تــحــارب اإلســـــالم.. إلـ
دعــاوى اإلرجــاف التى يسولها الشيطان 
للمرجفين، والتى كان بعضها سبًبا لظهور 
الـــخـــوارج فــى زمـــن الــصــحــابــة ومـــن جــاء 
بعدهم وشبًها يبررون بها إفسادهم فى 

األرض وسفكهم للدماء المحرمة.
وهــذه األفعال من كبائر الذنوب؛ ألنها 
سفك للدم الحرام وقتل لنفوس األبرياء 
مــن المسلمين وغــيــر المسلمين التى 
حــرم الــلــه تعالى قتلها إال بــالــحــق، وقد 
ــب  م الشرع الشريف دم المسلم ورَهّ عَظّ

للتدخل فــى الــشــئــون الــداخــلــيــة للبالد 
اإلســالمــيــة والتسلط عليها واستغالل 
خيراتها وانتهاب مواردها بحجة مالحقة 
ــاب أو المحافظة على المصالح  اإلرهــ
االقــتــصــاديــة أو تحرير الــشــعــوب، فمن 
أعان هؤالء على تحقيق مقصدهم وبلوغ 
مأربهم بأفعاله الخرقاء فقد فتح على 
ا، وفتح للتسلط على  المسلمين وبااًل وشًرّ
بالد اإلســالم ثغًرا، وأعــان على انتقاص 
المسلمين وضعف قوتهم، وهذا من أعظم 

اإلجرام.
ــاســد الــعــظــيــمــة أن هــذه  ــف ــم ومــــن ال
األفــاعــيــل الدنيئة الــخــارجــة عــن تعاليم 
اإلسالم ونبله تزيد من ترسيخ الشائعات 
واالتهامات الباطلة التى يلصقها أعداء 
ــريــدون بها  المسلمين بــديــن اإلســـالم وي
تشويه صورته ِمن أنه دين همجى دموى 
غايته قهر الشعوب والفساد فى األرض، 
وهذا كله من الصد عن الله وعن دين الله؛ 
وكــل هــذا بسبب هــذه األعــمــال الخرقاء 
التى قام بها هؤالء الجهلة الذين ال يدرون 
ما يــريــدون وال ما يــراد بهم، ويتقحمون 
مــوارد الهلكة وهــم يظنون أنهم يطبقون 
ــشــرع، وهـــم بــذلــك ينالهم نصيب من  ال
قول الله تعالى: ﴿الَِّذيَن َضَلّ َسْعيُُهْم ِفى 
نَْيا َوُهْم يَْحَسبُوَن أَنَُّهْم يُْحِسنُوَن  الَْحَياِة الُدّ

ُصنًْعا﴾ ]الكهف: 104[.
وقـــد نـــص الــعــلــمــاء أنـــه لـــو تــعــارضــت 
المصلحة مع المفسدة فإن دفع المفسدة 
م على جلب المصلحة، وكالم علمائنا  مقَدّ
هــذا فــى المصالح المحققة فكيف إذا 

مة أو معدومة؟ كانت المصلحة متوَهّ
أما ما يقوله هؤالء األغرار من أن هذه 
ــاب الــجــهــاد والــنــكــايــة فى  األعــمــال مــن ب
العدو وقد يسميها بعضهم بالغزوات فهو 
محض جهل ومغالطة؛ فالجهاد المشروع 
فى اإلســالم هو ما كان تحت رايــة وبإذن 
اإلمام، وإال آلل األمر للفوضى وإلى إراقة 
ــرك الــدمــاء بغير حـــٍقّ بحجة الجهاد،  ب
والــجــهــاد فــى اإلســـالم إنــمــا هــو لتحقيق 
ــان،  غاية الــدفــاع عــن المسلمين واألوطـ
قال تعالى: ﴿َوَقاِتلُوا ِفى َسِبيِل اللِه الَِّذيَن 
يَُقاِتلُوَنُكْم َواَل َتــْعــَتــُدوا ِإَنّ اللَه اَل يُِحُبّ 

الُْمْعتَِديَن﴾ ]البقرة: 190[.
والعلة فــى القتال هــى دفــع الــعــدوان؛ 
فكل من ال يقاِتل ال يجوز التعرض له وال 
ْوَن فى  إذايته، فضاًل عن قتله، وهؤالء يَُسَمّ
المصطلح المعاصر بـالمدنيين، وقتلهم 

من الكبائر.
وهـــؤالء المرجفون يقتلون المسلمين 
ويشردونهم بأضعاف مــا يفعل األعــداء 
ــْوه ِمن جهاد  َع بهم، فهم لم يدفعوا بما اَدّ
وا عــداوة  ا، بــل جـــُرّ ــدًوّ عــن المسلمين عــ
األمم على المسلمين واستْعَدْوهم عليهم، 

وزادوا األمَة بما يفعلونه َضعًفا.
ــســؤال: فما  ــى واقــعــة ال ومــمــا سبق وف
يقوم به اإلرهابيون فى مصر وغيرها من 
حــمــالت تخريب لمنشآت الــدولــة وقتل 
موجه لرجال الجيش والشرطة والمدنيين 
ــوى الــجــهــاد فى  ودور الــعــبــادة تــحــت دعـ
سبيل الله، هو فى الحقيقة إرجاٌف وليس 
ــوارُج يجب على  جــهــاًدا، وهــؤالء بغاةٌ وخـ
والة أمـــور المسلمين التصدى لهم بما 

يكسر شوكتهم ويستأصل شرهم.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

خاص
جدًا

 الجهاد فى سبيل الله مفهوم إسالمى نبيل له داللته الواسعة
فى اإلسالم؛ فهو يطلق على مجاهدة النفس والهوى والشيطان، ويطلق 

على قتال العدو الذى ُيراد به دفع العدوان وردع الطغيان، وهذا النوع 
من الجهاد له شروطه التى ال يصح إال بها؛ فهو من فروض الكفايات التى 
هم اللُه تعالى أمَر  يعود أمر تنظيمها إلى والة األمور والساسة الذين واَلّ
البالد والعباد وجعلهم أقدر من غيرهم على معرفة مآالت هذه القرارت 

المصيرية؛ حيث ينظرون فى مدى الضرورة التى تدعو إليه من صِدّ ُعدوان 
أو َدفع ُطغيان.

بقلم الدكتور/ شوقى إبراهيم عالم
مفتى اجلمهورية

الدعوة للجهاد فى مصر ضد اجليش والدولة

ترهيًبا شديًدا من إراقته أو المساس به 
ــْن َيْقتُْل ُمْؤِمًنا  ؛ قال تعالى: ﴿َوَم بال حــٍقّ
ًدا َفَجَزاُؤهُ َجَهنَُّم َخاِلًدا ِفيَها َوَغِضَب  ُمتََعِمّ
اللُه َعلَْيِه َولََعنَُه َوأََعــَدّ لَُه َعَذاًبا َعِظيًما﴾ 
]النساء: 93[، وروى النسائى فى »سننه« 
عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما 
أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: » 
نَْيا أَْهَوُن ِعنَْد اللِه ِمْن َقتِْل َرُجٍل  لََزَواُل الُدّ

ُمْسِلٍم«.
كما حرم الله قتل النفس مطلًَقا بغير 
حــِقّ فقال عز وجــل: ﴿َواَل َتْقتُلُوا الَنّْفَس 
﴾ ]األنعام: 151[،  َم اللُه ِإاَلّ ِبالَْحِقّ الَِّتى َحَرّ
بل جعل الله تعالى قتل النفس -مسلمة أو 
غير مسلمة- بغير حٍقّ قتاًل للناس جميًعا؛ 
فقال سبحانه: ﴿ِمْن أَْجِل َذِلَك َكتَبْنَا َعلَى 
بَِنى ِإْسَراِئيَل أَنَُّه َمْن َقتََل نَْفًسا ِبَغيِْر نَْفٍس 
أَْو َفَساٍد ِفى األَْرِض َفَكَأَنَّما َقَتَل الَنّاَس 
َجِميًعا َوَمــْن أَْحَياَها َفَكَأَنَّما أَْحَيا الَنّاَس 

َجِميًعا﴾ ]المائدة: 32[.
والحكم يختلف تبًعا الختالف المفهوم؛ 
فهذا القتل والترويع وتدمير الممتلكات 
ــى عند  ــَمّ ــَس داخـــل المجتمع الــمــســلــم يُ
الفقهاء بـالحرابة؛ والحرابة: هى قطع 
الطريق أو اإلفساد فى األرض، والمتلبس 
بها مستحٌقّ ألقصى عقوبات الحدود من 
ٌم  القتل والسرقة والزنا؛ ألنه إفساد منَظّ
يتحرك صاحبه ضد المجتمع، قال تعالى: 
﴿ِإنََّما َجَزاُء الَِّذيَن يَُحاِربُوَن اللَه َوَرُسولَُه 
َوَيْسَعْوَن ِفى األَْرِض َفَساًدا أَْن يَُقَتّلُوا أَْو 
َع أَيِْديِهْم َوأَْرُجــلـُـُهــْم ِمْن  يَُصلَّبُوا أَْو تَُقَطّ
ِخاَلٍف أَْو يُنَْفْوا ِمَن األَْرِض َذِلَك لَُهْم ِخْزٌي 

نَْيا َولَُهْم ِفى اآلَِخَرِة َعَذاٌب َعِظيٌم﴾  ِفى الُدّ
]المائدة: 33[.

فإذا اقترن هذا الخروج بتكفير الناس 
وكان ألصحابه منعة وشوكة فإن أصحابه 
يكونون حينئٍذ خــوارَج وبَُغاًة حتى تنكسر 
شوكتهم ويفيئوا إلى الحِقّ ويرجعوا إلى 
جماعة المسلمين؛ كما قال تعالى: ﴿َوِإْن 
َطاِئَفتَاِن ِمَن الُْمْؤِمِنيَن اْقتَتَلُوا َفَأْصِلُحوا 
بَْينَُهَما َفــِإْن بََغْت ِإْحَداُهَما َعلَى اأْلُْخــَرى 
ــى أَْمــِر  َفَقاِتلُوا الَِّتى َتْبِغى َحَتّى َتِفيَء ِإلَ
اللِه َفــِإْن َفــاَءْت َفَأْصِلُحوا بَْينَُهَما ِبالَْعْدِل 
َوأَْقــِســُطــوا ِإَنّ اللَه يُــِحــُبّ الُْمْقِسِطيَن﴾ 
]الــحــجــرات: 9[، قــال اإلمـــام الشافعى 
ــاه الــحــافــظ  ــه عــنــه فــيــمــا حــك ــل رضـــى ال
البيهقى فى »السنن الكبرى« )8/ 326، 
ط. دار الكتب العلمية(: ]أَمــر اللُه بقتال 
ــوُل الله  الفئة الباغية، وأمـــر بــذلــك رسـ
صلى الله عليه وآله وسلم، وليس القتاُل 
ِمن القتل بسبيٍل؛ قد يجوز أن يحَلّ قتاُل 
المسلم وال َيِحَلّ قتلُه، كما َيِحُلّ َجْرُحه 

وَضْربُه وال يَِحُلّ قتلُه[ اهـ.
فما تفعله هــذه التنظيمات من أفعال 
التخريب والقتل الــتــى أفــرزتــهــا مناهج 
اإلرجــاف الضالة حــراٌم شرًعا، وهــو من 
ــذى جــاء  ــواع الــبــغــى والــفــســاد الـ ــ أشـــد أن
الشرع بصده ودفعه بل وقتال أصحابه 
إن لــم يــرتــدعــوا عــن إيــذائــهــم للمسلمين 
ولغير المسلمين مواطنين ومستأمنين، 
وتسميته جهاًدا ما هو إال تدليس وتلبيس 
حتى ينطلى هذا الفساد واإلرجــاف على 
ضعاف العقول، بل هذا َبْغٌي فى األرض 

ــَعــُدّ أصحابُه بــغــاًة وخـــوارَج  بغير الــحــِقّ يُ
يُقاَتلون إن كانت لهم منعة وشوكة حتى 

يرجعوا عن بغيهم وإرجافهم.
وهــذه األفعال منافية لمقاصد الشرع 
ًدا  الشريف الكلية؛ فقد جاء الشرع مؤِكّ
على وجوب المحافظة على خمسة أشياء 
أجمعت كل الملل على وجوب المحافظة 
عليها، وهي: األديان، والنفوس، والعقول، 
ــوال، وهــى مــا تسمى  ــ ــراض، واألمـ ــ واألعـ

بالمقاصد الشرعية الخمسة.
ومن الجلِيّ أن القتل والتخريب واألعمال 
الشنيعة المسئول عنها َتــِكــر على هذه 
المقاصد الــواجــب صيانتُها بالبطالن، 

ومنها مقصد حفظ النفوس واألوطان.
كما تكر أعــمــال التخريب بالبطالن 
ــوال؛ فال  ــ أيــًضــا على مقصد حفظ األم
يخفى ما ينتج عنها من إتــالف لألموال 
والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة، 
وإتــالف المال وإضاعته مما جاء الشرع 
ــزداد الحرمة إذا كــان هذا  بتحريمه، وتـ
الــمــال المتلَف ليس مملوًكا للمتِلف بل 
هو مملوك لغيره -كما هو الحال هنا-؛ 
فتتعلق الحرمة بمخالفة نهى الشرع من 

جهة وبحقوق المخلوقين من جهة أخرى.
ــلــزم عــنــهــا مــضــار ومــفــاســد  ــه ي كــمــا أنـ
شنيعة؛ فــمــدار الشريعة المطهرة على 
جلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد 
وتعطيلها، وال يخفى على كــل ذى لُــٍبّ 
مــا تــجــره هـــذه األعــمــال التخريبية من 
مفاسد على المسلمين فى مشارق األرض 
ومغاربها؛ منها أنها تستعمل تَُكَأًة وذريعة 

األعمال الدنيئة 
للمتطرفين 

تزيد من ترسيخ 
االتهامات 

الباطلة ضد 
اإلسالم

الجهاد فرض كفاية 
يعود أمر تنظيمه إلى 
والة األمور والساسة 

الذين والهم الله أمر 
البالد والعباد



جلب عناصر 
جديدة تنخرط 

فى التنظيمات 
وتتبنى أفكارهم
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خط 
أحمر

أخطر ملف يهدد أمن مصر

بالل الدوى

تورط عناصر تكفيرية فى 
التخابر مع إسرائيل والعمل 
لصالح الموساد بوساطة من 

عناصر فلسطينية

سر قيام الموساد بدفع 
أموال طائلة لعدد كبير 

من األفراد لحضور جنازة 
اإلرهابى الذى تورط فى 
إطالق الخمسة صواريخ 

على إسرائيل 

التشهير 
بمصر فى 
المحافل 

الدولية وزعم 
بأنها دولة ال 

تحترم حقوق 
اإلنسان

املشهد 
تصدير رسالة للعالم بأن مصر دولة بها مناطق فى سيناء ال تسيطر عليها الدولةالسابع

سيناريوهات اإلخوان إلفشال الدولة املصرية
أرادت »جماعة اإلخـــوان« وأنصارها فى كافة التنظيمات 
املتطرفة إفشال الدولة املصرية من أجل جتهيز املسرح لهم 
ليعتلوا السلطة ويسيطروا على كافة املؤسسات، لكنهم اختلفوا 
فيما بينهم حــول كيفية التطبيق.. بعضهم أراد إفشال تام 
للدولة، وآخــرون فضلوا أن تكون عملية اإلفشال تدريجية، 

وتشمل عملية إفشال الدولة املصرية كاآلتى:
ــة بها مناطق فــى سيناء ال  _ تصدير للعالم ان مصر دول
تسيطر عليها الــدولــة وبالتالى يتم وصــف مصر على أنها 
»دولــة ُمصدرة لإلرهاب« ويجب التدخل الدولى ملحاربة هذا 

اإلرهاب.
_ التركيز على ان مصر دولة ال يوجد بها استقالل القضاء 

ويتم الطعن فى جميع القضاة.
_ إشاعة ان مصر دولة ال حتترم حقوق األقباط وال تعترف 

بأبسط حقوقهم ويتعرضون للظلم طول السنوات السابقة.
_ التشهير مبصر فى املحافل الدولية بأنها دولة ال حتترم 

حقوق اإلنسان.
_ التنكيل بالشرطة واتهامها دائمًا بأنها ُتــارس تعذيب 
اإلسالميني داخــل السجون واملعتقالت مفتوحة لهم بأعداد 

تعدت اآلالف.
_ الترويج حلقوق النوبة واألقليات وفساد املسئولني

.. كانت نهاية شهر )يونيو ٢٠١١( قد شهدت أخطر اجتماع 
لقيادات مكتب اإلرشـــاد بجماعة اإلخـــوان ومت فيه اتخاذ عدة 
قرارات هامة جداً وشددوا على ضرورة تنفيذها بأقصى سرعة 

ومنها:
١_ تكليف »شكيب بن مخلوف _ مغربى اجلنسية وحاصل على 
اجلنسية السويسرية ويعتبر مرشد االخوان فى أوروبا« بالتأكيد 
ــراع فى  ــوان فــى اخلـــارج بــضــرورة اإلسـ على جميع أعــضــاء اإلخـ
جلب عدد كبير من األعضاء اجلدد ونقلهم إلى مصر لإِلنِْضمام 
للمعسكرات التدريبية فــى ســيــنــاء، عــن طــريــق املــســاجــد التى 
يسيطرون عليها وعــن طريق أيــضــًا املنظمات االسالمية التى 
يشرف عليها وعددها )٥٠٠( منطمة والتى تتواجد فى )٢٨( دولة 

أوروبية.
٢_ بداية مفاوضات جــادة مع »أردوغـــان« فى تركيا لإلسراع 
ــفــاق عليه مــع األمــريــكــان حتى يتم التمكني  بتنفيذ مــا مت اإلت

للسيطرة على البالد سريعاً.
ــى ترتيب معسكرات شاملة ألعــضــاء جماعة  ٣_ الــعــودة إل
اإلخــوان فى املناطق الصحراوية لتكون مبثابة »كشافة« ليتعرف 
جموع اآلخــوان فى املحافظات على بعضهم البعض، ليس هذا 

فقط بل ليتعرف جموع االخــوان فى العالم على بعضهم البعض 
ويتم استقدام اعضاء من االخوان من )٧٧( دولة حلضور املعسكر 
املزمع الترتيب له خالل األيــام القليلة القادمة.. كان قرار عودة 
اإلخــوان لترتيب معسكرات دولية لهم فى مصر بحضور أعضاء 
وقــيــادات اإلخـــوان مــن جميع أنــحــاء العالم قـــراراً بالغ األهمية 
وشــديــد اخلــطــورة فــى نفس الــوقــت بأنه يعد مبثابة »مِفرخة« 
للعناصر التى سيتم ترشيحها لإِلنِْضمام ملعسكرات التدريب 
العسكرية فى سيناء ثم فى سوريا وليبيا والعراق، لتجهيز اعضاء 

قادرون على حماية االخوان وأهدافهم ومخططاتهم
.. فوراً كان التجهيز لـ »معسكر اإلخوان فى مطروح« وأشرف 
»مكتب اإلرشاد« عليه بحضور عناصر مختارة بعناية من اإلخوان 
فى املحافظات، وبحضور ألول مــرة فى مصر عــدد من اعضاء 
وقيادات اخوانية على مستوى العالم وبلغ عددهم )٣٠٠٠( عضو، 
وهــو ما لم يحدث فى مصر منذ )٢٦( عامًا وحتــديــداً منذ عام 
١٩٨٥ كــان آخــر معسكر اخوانى فى مصر، ويتم الترتيب لهذه 
املعسكرات بالتنسيق مع التنظيم الدولى لالخوان ومت إقامتها من 
قبل فى كل من )ماليزيا _ بريطانيا _ أملانيا _ السعودية _ تونس 
_ النمسا _ تركيا _ لبنان(... فى )نهاية يونيو ٢٠١١( بدأ املعسكر 
اإلخوانى وقاموا بإطالق عليه مسمى )مخيم مطروح( وحضره 
كبار قيادات مكتب اإلرشاد املحسوبني على التيار القطبى ومنهم 

»مهدى عاكف _ رشاد البيومى _ محمود عزت _ جمعة أمني _ 
أحمد عبدالرحمن« وكان املُشرف على املُعسكر »خيرت الشاطر«، 
وبنظرة سريعة على ما أكده قادة اإلخــوان فى كلماتهم لألعضاء 

الصغار سيتضح لنا أهداف اجلماعة واتباعها وما تخطط له:
_ )مــهــدى عــاكــف( قــال نــصــاً: منهجنا إقــامــة شــرع اهلل على 

األرض ونُربى أجياالً تعتمد على احلفاظ على هذا املنهج.
_ )رشاد البيومى( قال نصاً: نعمل على تكني اجلماعة من كل 
املؤسسات للسيطرة على الدولة وإدارة شئون الناس على أساس 

اإلسالم.
_ )محمود عـــزت( قــال نــصــًا: نــؤمــن أنــنــا نسير فــى الطريق 

الصحيح ألن طريقنا هو اإلسالم الذى إتبعه الرسول )ص(.
_ )جمعة أمني( قال نصاً: نريد استرداد كامل احلرية لإلخوان 

واملسلمني فى كل بقاع األرض مبرجعيتنا اإلسالمية.
_ )خيرت الشاطر( قــال نصًا: مهمتنا واضحة خلصها كبار 
قيادات اإلخــوان وهى »غاب اإلســالم مبفهومة الشامل عن حياة 
الناس فقام اإلخـــوان فى كل مكان يعملون على إعــادة اإلســالم 
مبفهومه الشامل فى حياة الناس«، نحن باختصار »عايزين ِنرجع 

اإلسالم«
_ منذ بداية )أغسطس ٢٠١١( وأخيراً عادت األجهزة األمنية 
ــرى، واستئناف عمليات  والــســيــاديــة الستئناف عملها مــرة أخـ

التنسيق فيما بينهم من أجل احلفاظ على الدولة.. وقد فوجئوا 
بـ»معسكر اإلخوان مبطروح« واستقبالهم لوفود من بلدان كثيرة، 
ومعظم هــذه العناصر الشبابية التى حضرت املعسكر قــد مت 
انضمامها للتنظيمات اإلرهابية فى سيناء وخداعهم باسم تطبيق 
الشريعة وإعادة اإلسالم، منذ ذلك احلني ظهر على السطح عدد 
من احلركات اإلخوانية التى حضر أعضاؤها »معسكر مطروح« 
ومنهم )حركة أحـــرار( و)حــركــة صــامــدون( و)حــركــة صاعدون( 
و)املدافعون عن الشريعة( و)حركة حازمون( و)حركة املدافعون 
عن سوريا( وجميعهم كان عناصر جديدة إنضمت للمتطرفني فى 

سيناء ومت تدريبهم فيما بعد فى )جبل احلالل(.
..... كانت األجــواء فى مصر والظروف السياسية التى مرت 
بها الــبــالد تسمح بعملية مــد حلركة حماس فــى مصر وتوغل 
أعضاؤها وانتشارهم فى مناطق عديدة، فقد اشترى »موسى 
أبو مرزوق _ نائب رئيس املكتب السياسى حلركة حماس« فيلال 
فاخرة فى التجمع اخلامس وحتديداً فى شارع التسعني، وبجواره 
اشترى »محمود الزهار _ أحد قــادة حركة حماس املدعوم من 
إيران« فيلال فاخرة، وكالهما كان يجاور قيادات االخوان الكبار 
فى التجمع اخلامس، واجتمعوا إجتماعاً عاصفاً معاً _ قيادات 
االخوان وحماس _ فى إحدى فيلالت التجمع اخلامس بعد صالة 
الفجر وسبب االجتماع هو: تلك املعلومات احلقيقية األولية التى 
مت تسريبها والتى تتعلق بـالكشف عن أسرار جديدة عن »حقيقة 
اختفاء الثالثة ضباط شرطة مصريني وأمني الشرطة فى سيناء 
إبان أحداث ٢٥ يناير ٢٠١١« وهذه التسريبات حتمل فى طياتها 
معلومات غاية فى اخلطورة وهى )التعرف على هوية املتهمني 
باختطاف الضباط الثالثة وأمــني الشرطة ومــدى ارتباطهم 
بتنظيم جيش اإلسالم فى غزة والعالقات الوثيقة بينهم مع تنظيم 
القاعدة(، وما أن سمعوا تلك التسريبات مت االتفاق على ضرورة 
توحيد اآلراء بعدم التعليق على هذه القضية بأى حال من األحوال 
بل وإنكار أى عالقة بها.. لكن قبل نهاية االجتماع جاءهم خبر 
نزل عليهم كالصاعقة وجعلهم »كأن على رؤسهم الطير« حينما 
إتصل »محمد الظواهرى« بأحد احلاضرين من املتواجدين من 
قيادات اإلخــوان يبلغه فيه بـ )أن جهة أمنية مصرية جنحت فى 
التوصل إلى »محمد عبداحلليم _ عضو تنظيم التوحيد واحلهاد« 
املسئول عن خطف الضباط الثالثة وأمــني الشرطة فى سيناء 
ومعه )الالب توب( اخلاص به والذى يعد أهم جهاز )الب توب( 
فى سيناء ألنه يتم من خالله التواصل بني جميع التنظيمات فى 
»جبل احلالل« مع تنظيم القاعدة وزعيم التنظيم أمين الظواهرى 

عبر البريد اإللكترونى(.

.. »وجدتُها« هكذا قال »خيرت الشاطر _ نائب 
املرشد العام لإلخوان« حينما كان يجلس فى مكتبه 
الكائن فى أول شــارع مكرم عبيد مبدينة نصر، 
ولم يستطع أحد فك لُغز هذه الكلمة إال بعد أن 
قرر دعــوة كبار قــادة التيار املتطرف والتكفيريني 
للقائه فى مكتبه، فى ذلك الوقت قرر: عدم ترك 
الــفــرصــة تضيع مــن يــديــه للسيطرة عــلــى كافة 
التنظيمات التى ترفع شعارات دينية ُمزيفة بعد 
أن شاهد قوة التيار املوالى لإلخوان من املتطرفني 
والتكفيريني واإلرهابيني وذلــك بعد جناحهم فى 
تنظيم تظاهرتني كبيرتني فــى مــيــدان التحرير 
حضرهما قيادات ورموز وأعضاء قدامى وأعضاء 
وحــديــثــى الــعــهــد بالتنظيمات وتــابــعــني وأنــصــار 
لإلخوان والسلفيني والــدعــوة السلفية والسلفية 

اجلهادية وتنظيم اجلهاد واجلماعة اإلسالمية.
ــى الــســيــطــرة على  ــشــاطــر« فــكــر لــيــس ف _ »ال
التنظيمات بل إنه أراد أن يحركهم بإشارة بسيطة 
مــن أصبعه األصــغــر مثل »عــرائــس املــاريــونــيــت« 
ــادة تويلهم تهيداً لالستعانة بهم إن  وقــرر زيـ
آجــاًل أم عــاجــاًل.. وفــى )٥ / ٧ / ٢٠١١( اتصل 
مكتب الشاطر بـــ )١١٩( قــيــادى مرتبط بالعمل 
اإلسالمى _ هكذا يطلقون على أنفسهم _ لكنهم 
فــى احلقيقة قــيــادات إرهابية مــن الرعيل األول 
للنِبت اإلرهــابــى املتطرف، من أجــل املشاركة فى 
إنشاء هيئة جديدة أطلق عليها )الهيئة الشرعية 
للحقوق واإلصـــالح( لتجمعهم حتت هــدف واحد 
وتــوحــيــد خطابهم والتنسيق بينهم والتحالف 
لتشكيل جبهة مؤثرة فى املجتمع تكون لها اليد 
الطولى فى أى فعاليات جنبًا إلــى جنب جماعة 
ــرز أعضائها )على السالوس _  اإلخـــوان ومــن أب
سلفى مقيم فــى قطر منذ ٤٠ عــامــًا( و)طلعت 
عفيفى _ سلفى تولى وزارة األوقـــاف فــى عهد 
اخلــائــن مــرســي( و)مــحــمــد اســمــاعــيــل املــقــدم _ 
الدعوة السلفية باإلسكندرية( و)سعيد عبدالعظيم 
_ الدعوة السلفية باإلسكندرية( و)طــارق الزمر 
_ قــيــادى باجلماعة اإلســالمــيــة وقــاتــل الرئيس 
ــادات( و)أحــمــد فــريــد _ الــدعــوة السلفية  ــسـ الـ
ــو اسماعيل _  ــازم صــالح أب بــاإلســكــنــدريــة( و)حــ
إخوانى ثم حتول الى السلفية( و)راغب السرجانى 
ــادى إخـــوانـــى( و)رفـــاعـــى ســـرور _ سلفية  _ قــي
جــهــاديــة( و)مــحــمــد حــســان _ سلفى( و)اشـــرف 
عبداملنعم _ سلفية جــهــاديــة( و)خــالــد سعيد _ 
الدعوة السلفية باملنصورة( و)عبدالستار فتح اهلل 

_ عضو مكتب إرشــاد اإلخــوان سابقًا( و)محمد 
يسرى ابراهيم _ سلفى( و)محمد عبداملقصود 
_ سلفى( و)حسن أبو األشبال _ سلفى( و)نشأت 
أحمد _ دعــوة سلفية( و)نـــزار غــراب _ محامى 
اجلماعة اإلسالمية( و)هشام أبو النصر _ سلفى( 
و)احــمــد عيسى املــعــصــراوى _ سلفى( وكــل من 
صفوت حجازى وهشام راغــب ومصطفى محمد 
ومحمود مــزروعــة وأحــمــد النقيب واحــمــد هليل 
وجمال عبدالهادى وجمال املراكبى ومحمد حسني 
يعقوب ومحمد الــكــردى وآخـــرون مــن القيادات 
املتحكمة فــى صنع الــقــرار داخـــل التنظيمات.. 
على أن يكون »خيرت الشاطر« مشرفاً على جميع 

قرارات وأعمال الهيئة الشرعية.
.. ما يهمنا فى هذا الشأن هو: أول )بيان( صدر 

عن هذه الهيئة وتضمن اآلتى:
١_ تطلب الهيئة الشرعية من جماعة اإلخوان 

بضرورة ترشيح خيرت الشاطر للرئاسة
٢_ إصدار فتوى قاطعة مبنع تهنئة األقباط فى 

أعيادهم
٣_ إقــالــة النائب الــعــام املستشار عبداملجيد 

محمود
٤_ حترمي تصدير الغاز املصرى إلسرائيل

٥_ ضرورة تفتيش الكنائس للبحث عن السالح 
بداخلها

.. هنا بـــدأت تــلــوح فــى األفـــق نــشــاطــات قوية 
وحتــركــات سريعة لـ»محمد الــظــواهــرى _ زعيم 
السلفية اجلــهــاديــة واملُسيطر األول على جموع 
اإلرهابني فى سيناء« بعد أن حصل على التمويل 
الــالزم من »الشاطر« _ بالدوالر _ لإلنفاق على 

ــادة تشكيل التنظيمات،  ــ كــافــة الــنــشــاطــات إلع
وجتهيز معسكرات تــدريــب لهم، وجلب عناصر 
جديدة تنخرط فى التنظيمات وتتبنى أفكارهم، 
وإرسال بعضهم للتدريب فى سوريا.. أخذ »محمد 
الــظــواهــرى« أول اخلــيــط مــن »الهيئة الشرعية 
ــالح« وراح يتبنى فــتــوى حتــرمي  ــ للحقوق واإلصـ
تصدير الغاز إلسرائيل لدرجة أنه كلّف أحد رجاله 
فى الشيخ زويد وهو »الشيخ حمدين أبوفيصل _ 
رئيس املحكمة الشرعية بالشيخ زويــد« بإصدار 
فــتــوى رســمــيــة مــنــه تقضى بتفجير خــط الــغــاز 
املــصــرى مــع إســرائــيــل.. وحـــرض التنظيمات 
املتطرفة ومنها »كتائب الفرقان« على ضرب خط 
الغاز وهو ما حدث مراراً وتكراراً.. أيام معدودة 
وكان »أمين الظواهرى _ زعيم تنظيم القاعدة« 
يصدر تسجيال صوتيا يشكر فيه من فجر خط 
الغاز املصرى مع اسرائيل وكل من اشترك فى 
العملية وقال عنهم: إنهم أُسود وجزاهم اهلل خير 
اجلــزاء.. أيضاً قرر »محمد الظواهرى« تقسيم 
تابعيه وأنصاره بطريقة تسهل أداء مهامهم بحيث 
يتم تقسيم العناصر إلى تنظيمات مختلفة، ويكون 
لكل تنظيم )أمــيــر(، وتقسيم كل تنظيم إرهابى 
إلــى عــدد من اخلاليا اإلرهابية تكون تابعة له 
ويتم تقسيم املــهــام كــاآلتــى: )لكل تنظيم »أمير 
للجهاد« يخطط ويحدد أهداف التنظيم و»أمير 
للفتوى« تكون مهمته إيجاد النصوص من القرآن 
والسنة إلباحة وتبرير العمليات اإلرهابية التى 
يقوم بها التنظيم و»أميرا عسكرياً« وهو من يقوم 
بالتنفيذ واإلشراف على العمليات اإلرهابية على 
اإلرض(.. وقد شملت »خطة محمد الظواهرى« 

إرسال العناصر المتميزة من 
المنتمين للتنظيمات للسفر 
إلى سوريا لنقل الخبرات من 

هناك إلى مصر
إلحياء الفكر القاعدة من جديد لــدى تالميذه 
وتــوســيــع دائـــرة االنــتــشــار فــى املــحــافــظــات، مع 
ضرورة التحرك جيداً لتوريد مجموعات جديدة 
ــدد مـــن الــتــابــعــني لــكــل من  مـــن املــنــضــمــني اجلــ
)السلفية اجلهادية والدعوة السلفية فى القاهرة 
واإلسكندرية والدقهلية والفيوم والشرقية وبنى 
ســويــف( وأيــضــاً الــتــواصــل مــع كــل مــن )جمعية 
أنصار السنة املحمدية( و)اجلمعيات الشرعية( 
للمساعدة فــى ضــم عناصر شبابية جــديــدة، 
وتــوجــيــه هـــذه الــعــنــاصــر اجلـــديـــدة إلـــى سيناء 
لاِلنِْضمام فى التنظيمات هناك واالنخراط فى 
أعمالهم، ومت تقسيم هــذه العناصر املتطرفة 
اجلــديــدة عــلــى التنظيمات الــقــدميــة، وإنــشــاء 
)٣( مــعــســكــرات تــدريــبــيــة فــى »جــبــل احلـــالل« 
على ضرب النار والتمويه واالختفاء واالختباء 
وبعض األمــور العسكرية وحصلوا على السالح 
الــذى كــان جاهزاً بكثرة على مــرأى ومسمع من 
املواطنني، وقــام »الظواهرى« بإرسال العناصر 
املتميزة من املنتمني للتنظيمات للسفر الى سوريا 
لنقل اخلبرات من هناك إلى هنا وجميعهم من 
أصــحــاب الفكر الــقــاعــدى، ليس هــذا فقط مت 
حتريض هــذه العناصر على إحــداث نوعني من 
الفوضى فى سيناء: )األولــى: ضرب خط الغاز 
ــداً فى  مــع اســرائــيــل وهــو مــا مت بالفعل وحتــدي
منطقة أبــو حصينى غــرب العريش( و)الثانية: 
ــأى طريقة  العمل على »جــر شــكــل« اســرائــيــل ب
رغم انهم مخترقون من املوساد اإلسرائيلى(.. 
خالل أيام قليلة كان خط الغاز قد مت تفجيره ومت 
أيضاً ضرب خمسة صواريخ »فشنك« من داخل 

احلـــدود املصرية وحتــديــداً بالقرب مــن »قرية 
التومة« على أســرائــيــل وسقطت الــصــواريــخ فى 
أرض فضاء، ثم أسرع املتورطون فى الهرب وفروا 
إلى »جبل احلالل«، لكن إسرائيل إستطاعت الرد 
بسرعة عليهم وجنحت فى قتل أحدهم عن طريق 
استهدافه بطائرة بدون طيار وكان يسمى »إبراهيم 

عويضة«.. وكان من نتائج ذلك ما يلى:
١_ قامت األجهزة األمنية املصرية بالكشف عن 
تــورط عناصر تكفيرية فى التخابر مع إسرائيل 
والعمل لصالح املوساد فى عملية مفقوسة بوساطة 
من عناصر فلسطينية يسكنون فى »قرية العجرة« 

احلدودية.
٢_ الكشف أيضًا عن قيام املوساد اإلسرائيلى 
بدفع أموال طائلة لعدد كبير من األفراد من أجل 
ــورط فــى إطــالق  ــذى ت حضور جــنــازة اإلرهــابــى ال
اخلمسة صواريخ »الفشنك« على إسرائيل حتى 
ــادون اجليش  ــعـ ــني ويـ ــواطــن يــســتــجــدوا عــطــف امل

املصرى أكتر ويهتفون ضده فى اجلنازات.
٣_ استطاعت األجهزة األمنية املصرية القبض 
على أحد العناصر االرهابية الفاعلة فى »تنظيم 
ــورط فــى إطـــالق اخلمسة  ــت كتائب الــفــرقــان« وامل
صــواريــخ »الفشنك« على إســرائــيــل، ومت تقدميه 
للمحاكمة، وكــان هــذا احلــوار الــذى مت بني املتهم 

وكيل نيابة أمن الدولة العليا نصاً:
_ وكيل النيابة: ملــاذا فعلت ذلــك؟ وما أهدافك 

احلقيقية؟
_ املتهم: هــدفــى القيام بعملية جهادية ضد 

إسرائيل، وأرجع استخبى فى سيناء.
_ وكيل النيابة: لكن هذه العملية تت على أرض 

مصر؟
_ املتهم: انا فكرت إن إسرائيل ممكن هاتيجى 

لى سيناء. ولو جت يبقى أنا اإستدرجتهم.
_ وكيل النيابة: لكن ذلك سيسبب خطراً على 

مصر؟
_ املتهم: مهو ملا يجوا اإلسرائيلني سيناء انا 

هاضربهم.
بــال شــك أن هـــذا الــفــكــر اإلرهـــابـــى املتطرف 
هــو بالفعل »فــكــر مــخــابــراتــى« يــهــدف إلحـــداث 
أزمــات ُمِفتعلة مع إسرائيل وبتدبير من املوساد 
اإلسرائيلى عبر عناصر مت جتنيدها متواجدين 
ضمن املجموعات اإلرهــابــيــة لتوريط مصر مع 
إسرائيل وإظهار مصر بأنها )دولة فاشلة(.. إيه؟ 
دولــة فاشلة؟ نعم.. أو فى أحسن األحــوال )دولة 
ــذى يتبادر  ُمِقبلة على الــفــشــل(.. إذن الــســؤال ال
لألذهان هو: ماذا تعنى »الدولة الفاشلة؟ و«الدولة 

املُِقبلة على الفشل«؟

املشهد  نهاية أسطورة »جبل احلالل« )احللقة الثالثة( 
السادس

حكاية مفاوضات )الشاطر( مع 119 إرهابًيا ومتطرفًا 
لتشكيل الهيئة الشرعية للحقوق واإلصالح 

محمد الظواهرى حصل على التمويل الالزم من »خيرت« 
إلعادة تشكيل التنظيمات، وتجهيز معسكرات تدريب لهم 

يعقوب

الظواهرى
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كان ترتيبه اخلامس 
من بني سبعة أبناء 

وشاء قدره أن يكون 
وحيد أبويه من الذكور

عانى فى »كتاب« الشيخ 
البهنساوى قسوته الشديدة 

وعصاه الغليظة لكل من 
يخطئ ولو فى حرف واحد

مت اختياره مفتًيا 
للجمهورية بعدما 
جهز أوراقه للسفر 

إلى دولة الكويت 
للعمل مستشاًرا 

قضائًيا بها

حصول إسرائيل على مياه النيل أصعب من امتالكها سطح القمر

القتل العمد ضد أسرانا يستحق القصاص

منذ صغره كان عزوًفا عن مشاركة أقرانه من األطفال لهوهم 
وكان يشغل وقته بحفظ سورة من القران لكرمي أو حديث شريف

كان أحد اخلمسة األوائل الذين كرمهم امللك فاروق 
بقصر رأس التني باإلسكندرية بحضور الشيخ املراغى

ــام األكبر جــاد الحق على جــاد الحق  قد ال يعلم البعض أن اإلم
شيخ األزهــر رحمه الله قد تعرض لما يمكن أن نسميه بـ )التعتيم 
اإلعالمى( بسبب آرائه الشجاعة ورغبته فى توضيح رؤية اإلسالم 
الصحيحة فيما هو موجود على الساحة من قضايا شائكة بما كان 

يتعارض مع وجهات نظر كبار المسئولين فى الدولة.
وكانت أحاديثه تراجع بدقة شديدة من جانب المسئولين عن 
وسائل اإلعالم ) فى مقدمتهم صفوت الشريف وزير اإلعالم فى ذلك 
الوقت( خوفا من أن تكون مشتملة على رأى يخالف سياسة النظام 
الحاكم فيقومون بعمل مونتاج لحديثه وحذف ما يخشون أن تعرفه 

الناس.
وكان رحمه الله صبوراً اذ كان يتعرض لهجمات شرسة من جانب 
من يطلقون على أنفسهم زوراً وبهتاناً ) رواد التنوير( إذ كانوا يأخذون 
على فضيلة اإلمـــام األكــبــر الــقــراءة مــن ورقــة مكتوبة فــى أحاديثه 
للتليفزيون السيما فى شهر رمضان، وهم فى ذلك مجحفون بقدر 

ومكانة اإلمام األكبر كقيمة علمية وعالم قل أن يجود الزمان بمثله.
ورداً على هؤالء نقول إن اإلمام جاد الحق رحمه الله لم يكن على 
هوى القائمين على وسائل اإلعــالم – التليفزيون تحديداً – بسبب 
مواقفه الشجاعة وجــرأتــه فــى الــحــق، فقد كــان التليفزيون يقوم 
قبل حلول شهر رمضان بثالثة أيــام بتسجيل جميع حلقات الشهر 
الفضيل بمعدل يزيد على العشر حلقات يوميًا باإلضافة لتسجيل 
كافة البيانات للعالم كله من تهنئة بالمولد النبوى الشريف واإلسراء 
والمعراج وليلة النصف من شعبان وليلة القدر وتهنئة العيدين الفطر 

واألضحى.
فهل يعرف الذين هاجموا اإلمــام جاد الحق هذه الحقائق؟ وهل 
كانوا على دراية كاملة بمهام ومسئوليات فضيلته عن شئون الدعوة 
اإلسالمية عالميًا ومحليًا ومسئوليته عن الجامع األزهر والمعاهد 
األزهرية فى الداخل والخارج ومجمع البحوث اإلسالمية والمجلس 
ــة وعضوية المجلس األعلى  اإلســالمــى العالمى للدعوة واإلغــاث
للمساجد فى مكة المكرمة ورئاسته للجنة تحكيم جوائز الملك 

فيصل العالمية باإلضافة إلى العديد من المسئوليات الكبرى؟
لذلك كله كان اإلمام جاد الحق يجهز كلماته بنفسه ويراجعها أكثر 
من مرة لعلمه التام بما يضمره له هؤالء الحاقدون حتى يتمكن من 

توصيل كلمته وأداء رسالته.

سر القراءة من ورقة مكتوبة
يعتبر موقف الشيخ جاد الحق من المؤتمر الدولى للسكان والتنمية، 
الــذى عقد بالقاهرة فى )28 ربيع األول- 7 ربيع اآلخــر 1315هـــ/5-
13سبتمبرعام 1994م( من المواقف الخالدة والشجاعة التى أعاد فيه 
لألزهر مكانته ومقامه الرفيع من القضايا الدولية باعتباره حامى حمى 

اإلسالم والمدافع عنه ضد محاوالت التغريب. 
فقد بدا له أن هذا المؤتمرُ يراد له أن يتبنى قــرارات تخالف تعاليم 
ــان الــســمــاويــة، حيث تضمنت وثيقته إبــاحــة الــشــذوذ  ــ ــالم واألدي اإلسـ
الجنسي، وإباحة الزنا، وحمل الصغيرات العذارى والحفاظ على حملهن 
وإباحة إجهاض الزوجات الشرعيات، وأن القائمين على هذا المؤتمر 
اخــتــاروا عقده فى بلد األزهــر حتى تكون قــراراتــه مقبولة لــدى الــدول 

اإلسالمية التى تحترم األزهر.
وفــور علمه بتلك المؤامرة الخبيثة أمر العلماء والمختصين داخل 
األزهر الشريف وخارجه بقراءة الوثيقة جيداً، ودراسة ما فيها وتقديم 
تقارير عنها، ثم عقد مجلس مجمع البحوث اإلسالمية وجعله فى حالة 
انعقاد دائم بوصفه رئيسًا له، وعندما تأكد مما احتوته الوثيقة أصدر 
بياناً شديد اللهجة والصراحة يرفض وثيقة المؤتمر ألنها تخالف شريعة 
اإلســالم، وأكد البيان أن اإلســالم ال يقر أى عالقة جنسية بغير طريق 
الزواج الشرعى الذى يقوم بين الرجل والمرأة، كما يحرم اإلسالم الزنا 
واللواط والشذوذ، ويحرم إجهاض الجنين ولو عن طريق الزنا، وأهاب 
البيان باألمة اإلسالمية عدم االلتزام بأى بند أو فقرة تخالف شريعة 
الله، وطالب دول المؤتمر بتعديل صياغة المشروع وضبط عباراته 
حتى ال تشتمل فى مفهومها على ما يخالف الشريعة اإلسالمية وسائر 

الشرائع السماوية. 
وكان لبيان مجمع البحوث اإلسالمية برئاسة اإلمام جاد الحق فعل 
الزلزال القوى الذى أجهض المؤامرة التى استهدفت تحطيم األخالق 
اإلسالمية الراسخة والتردى فى هوة الفساد الجنسى، وقد سارعت 

الحكومة المصرية بتبنى بيان شيخ األزهر.
وأصدرت الرئاسة المصرية بيانها الذى أكدت فيه أن مصر المسلمة 
لن تسمح للمؤتمر بأن يصدر أى قرار يصطدم مع ديننا وقيمنا، وفشل 
الساعون لتمرير هذه الوثيقة للموافقة عليها وقد لحقهم هذا الفشل فى 
المؤتمر التالى، الذى عقد فى بكين بالصين، وكان الفضل فى ذلك لعزم 

وصالبة الشيخ جاد الحق. 

كيف تصدى شيخ األزهر لوثيقة إباحة الشذوذ 
اجلنسى والزنا فى مؤمتر السكان بالقاهرة؟

مائة عام على ميالد اإلمام األكبر جاد احلق على جاد احلق »1917 – 2017«

على ضفاف نيل مصر الخالد وفى إحدى بقاع مصر المباركة وفى 
الخامس من أبريل عام 1917 ولد اإلمــام األكبر جاد الحق فى قرية 
بطرة مركز طلخا بمحافظة الدقهلية. ولد جاد الحق ألب عرف عنه 
الصالح والورع والتقوى هو الشيخ على جاد الحق وكان بيته مستودًعا 
ألمانات الناس فى زمانه وكان من المعمرين الذين عاشوا عمراً طوياًل 
قارب التسعين عاماً وكانت أمه صالحة من بيت كريم حيث إن أبيها هو 

الشيخ المتولى غزى.
وكان ترتيب جاد الحق الخامس من بين سبعة أبناء وشاء قدره أن 
يكون وحيد أبويه من الذكور ورأى والــده عالمات النبوغ ترتسم على 
وجه الغالم الصغير منذ نعومة أظفاره فوجه ولــده إلى كتاب القرية 

ليحفظه القران ويعلمه مبادئ الدين ثم يلحقه باألزهر الشريف.
وبدأت رحلة جاد الحق الشاقة مع الكتاب حيث كان يبدأ يومياً منذ 
الصباح الباكر ويتواصل حتى آخر النهار ويقضون يومهم فى حفظ 
آيات القرآن الكريم وبعض األحاديث النبوية الشريفة فى كتاب الشيخ 

سيد البهنساوى.
وكان أشد ما يحزن الفتى الصغير ويسبب له الحسرة واأللم كل يوم 
عندما يخرج من الكتاب وهو يرى أقرانه الذين لم يذهبوا إلى الكتاب 
يخرجون للحقول وهم سعداء بالحرية واالنطالق ويستمتعون بخضرة 
الحقول التى حرم منها وكــان يتمنى لو أن أبيه رق لحاله واصطحبه 
ألعمال الحقل فكل عمل فى الدنيا سهل وهين بالمقارنة بما كان 
يراه فى سجن الشيخ البهنساوى ويرحمه من قسوته الشديدة وعصاه 
الغليظة لكل من يخطئ ولو فى حرف واحــد. ويــروى معاصرو اإلمام 
أنه كان فى صغره عزوفا عن مشاركة أقرانه من األطفال لهوهم وكان 
يشغل وقته بحفظ سورة من القران لكريم أو حديث شريف وكان دائم 
االنشغال باألمور النافعة.. وفى الثالثة عشرة من عمره التحق جاد 
الحق بمعهد طنطا األزهــرى االبتدائى وتخرج فيه عام 1934، وبعد 

ذلك التحق بمعهد طنطا الثانوى.
ورغم أن الفتى كان فى غربة كما يطلقون عليها فى الريف إال أن ثقة 
الشيخ على فى ابنه كانت بال حدود لما رآه منه من التزام للجد منذ 
صغره ولما رآه منه من شدة اإليمان وقوة التدين. وفى رحاب المسجد 
االزهرى تشبعت نفس الطالب جاد الحق بالعلم اإلسالمى وعاش فى 
هذا الجو الروحانى الجميل حالما بأن يكون مثل الشيوخ الذين رآهم 
ونور اإليمان يغطى وجوههم وجالل العلم يزيد من هيبتهم ويرفع من 
مكانهم مما جعله يقبل على دروسه حتى يزيد من العلم فربما يتحقق له 

الحلم الكبير ويصبح واحدا من علماء األزهر فى يوم من اإليام.
وفى اإلجازات التى كان يقضيها فى القرية يؤم الناس فى صالتهم 

ويلقى عليهم دروساً دينية ما بين المغرب والعشاء.
درس جاد الحق فى معهد طنطا الثانوى فى العام الدراسى األول 
وبعده حدثت المظاهرات والثورات التى اجتاحت المعهد فخاف الوالد 
على ولده من االنجراف فى هذه التيارات مما يؤثر على مستقبله فقرر 
أن يرسله للقاهرة للتعليم فى معهدها وليكون فى رعاية وحماية ابن 
خالته الــذى كــان يــدرس باألزهر حينئذ وفــى فترة الــدراســة بالمعهد 
الثانوى بالقاهرة انتشرت فى ذلــك الوقت ما كــان يسمونه بـ )ثــورة 
الطالب( واشتعلت المظاهرات احتجاجا على ظلم الحكام وازديــاد 

التدخل األجنبى وسوء األحوال الداخلية.
وكان جاد الحق كغيره من شباب ذلك العصر ممن تجرى فى عروقهم 
دمــاء مشبعة بــروح الوطنية الصادقة لذلك فقد كان مع زمالئه دائم 
الــتــردد كل مساء على أماكن التجمعات التى تضم صفوة المجتمع 

ورجــال وشباب الحركة الوطنية وكانوا يترددون على جمعية الشباب 
المسلمين وأحزاب الوفد واألحرار ومصر الفتاة ولكن مالحقة رجال 
البوليس واالستعمار نجحت فى تشتيت شمل هؤالء الشباب فانصرفوا 
إلى دروسهم واستكمال رسالتهم فى التعليم بعدما حصل الشيخ جاد 

الحق على جاد الحق على شهادة الثانوية األزهرية من معهد القاهرة.
وكشاب أصبح على مشارف االلتحاق بجامعة األزهر وقع فى حيرة 
من أمره بسبب عدم معرفته بأى الكليات يلتحق وهل يكتفى بالتعيين 
مدرساً باألزهر أم يواصل التعليم الجامعى لكى يحقق حلمه ويواصل 
رحلته كى يصبح أحد علماء األزهــر الشريف؟ وكــان منتهى حلمه أن 
يلتحق بكلية اللغة العربية ولكنه لم يلتحق بها ألنه تأخر فى تقديم 
أوراقــه يوماً واحــداً ولم تنفع شفاعة أساتذة جاد الحق لعميد الكلية، 
وفكر فى إعادة العام الدراسى كله ليتمكن من تحقيق حلمه فى العام 
التالى. وأشــار عليه والــده أن يلتحق بكلية الشريعة واستجاب لرغبة 

والده رغم عدم رضائه عن الدراسة بها فى البداية إال أنه صمم على 
مواصلة الرحلة واجتياز ما يعوقه من عقبات، وتكلل جهده بالنجاح 

وكان له ما أراد وتخرج فى عام 1943.
والتحق جاد الحق بالقضاء الشرعى عسى أن يوفقه الله ويصبح 
محامياً شهيراً إن لم يحصل على وظيفة حيث كانت المحاماة هى مهنة 
الــوزراء وكبار القوم فى ذلك الوقت وحصل على الشهادة العالمية مع 

التخصص فى القضاء الشرعى فى عام 1945.
وكــان أحــد الخمسة األوائـــل الــذيــن تكرمهم الــدولــة ممثاًل فى 
حاكمها الملك فــاروق وكان هذا التقليد جديداً، استعد له الشيخ 
جاد الحق وبعدها وجد نفسه يخطو بدهشة فى طريقه إلى القصر 
الملكى بــرأس التين فى اإلسكندرية حيث تقدم أوائــل الكليات 
األزهرية يتقدمهم الشيخ محمد مصطفى المراغى شيخ األزهر 
ليقدمه بأسمائهم إلى الملك حيث يتسلمون منه شهادات التقدير 

ويلتقطون معه صوراً تذكارية.
 أما عن رحلة العمل الطويلة لإلمام جاد الحق فقد تواصلت على 
مــدى نصف قــرن مــن عمر الــزمــان بــدأهــا عــام 1946 كموظف فى 

المحاكم الشرعية وأنهاها شيخاً لألزهر عام 1996.
ورغم كثرة المناصب التى توالها إال أنها لم تغير فيه شيئًا ال فى 
طباعه وال فى تعامالته مع الناس، ولم تختلف حالته المالية فى أيامه 
اآلخيرة عن تلك التى كانت فى بداية حياته العملية، ففى كلتا الحالتين 

كان موظفاً يتقاضى راتبه من الدولة دون مكافآت أو حوافز.
بدأ جاد الحق حياته العملية كموظف صغير فى المحاكم الشرعية 
عــام 1946 وأنــشــأ مــع زمــالئــه اتــحــاداً لخريجى القضاء الشرعى، 
واستحدثت وظيفة الموظف القضائى التى تسمى اآلن بـ )أمين السر( 
ثم عن طريق إحدى المسابقات أميناً للفتوى بدار اإلفتاء ثم اتجه للعمل 
قاضيًا وأمضى سنوات طويلة فى ساحة القضاء جاب خاللها مصر 
شرقًا وغربا قاضيًا فى طهطا ومنيا القمح وأخميم ومصر الجديدة 

والزيتون وقليوب والزقازيق حتى عام 1964.
 وخالل تلك الفترة أصدر من خالل عمله كقاض فى هذه المحاكم 
مجموعة عظيمة من األحكام القضائية اتسمت بعمق البحث والدراسة 
الفاحصة وقــوة األســبــاب والحيثيات، وفــى عــام 1971 عين رئيساً 
للمحكمة وبعدها بعام واحد عين مفتشًا قضائيًا بــوزارة العدل، وفى 

سنة 1976 عين مستشاراً لمحاكم االستئناف.
وعندما انتهت مدة عمل الشيخ محمد خاطر مفتى الديار المصرية 
عام 1978 اختارت وزارة العدل المستشار جاد الحق من بين اثنين 
وعشرين مستشاراً دون تخطيط منه أو اتصاله بأحد المسئولين، حيث 
كان قد جهز أوراقه للسفر إلى دولة الكويت للعمل مستشاراً قضائيا 
بها، وفوجئ ومعه كل أهل قريته بطرة بمحافظ الدقهلية ووزير الحكم 
المحلى فى ذلك الوقت يخبرانه بقرار الرئيس الراحل بمنعه من السفر 
خارج البالد واختياره مفتياً للديار المصرية، وصدر قرار تعيينه مفتياً 
فى 26 أغسطس 1978 الموافق 26 من شهر رمضان 1398 هجرية، 
وخــالل السنوات التى أمضاها فــى دار اإلفــتــاء جــدد وطــور أسلوب 
العمل بها ونجح فضيلته فى إخــراج فتاوى الــدار منذ إنشائها لينتفع 
منها عموم المسلمين فى الداخل والخارج، وذلك بالتعاون مع الدكتور 
زكريا البرى وزير األوقاف حينذاك والذى رحب بالفكرة وقام بتمويلها 

وطبعها على نفقة المجلس األعلى للشئون اإلسالمية.
وفى الثامن من أغسطس عام 1980 عين عضواً بمجمع البحوث 
اإلســالمــيــة بــاإلضــافــة إلــى عمله كمفتى للجمهورية ثــم عمل وزيــراً 
لألوقاف من 4 يناير 1982 ثم انتقل للعمل كشيخ للجامع االزهر وإمام 
للمسلمين فى العالم أجمع بداية من 17 مارس 1982 )عين بالقرار 

الجمهورى رقم 129 لسنة 1982( وحتى وفاته فى 15 مارس 1996.

جاد احلق: القدس ستظل عربية إسالمية 
إلى قيام الساعة رغم أنف اإلسرائيليني

ــام الــراحــل الشيخ جــاد الحق  كــان لفضيلة اإلمـ
مواقف جريئة وشجاعة وصريحة فى الكثير من 
القضايا والمشكالت المحلية والدولية تمسك فيها 
بموقف اإلســالم من رسالته الكبرى بوصفه شيخا 

لألزهر وإماًما للمسلمين.
وكــانــت قضية الــقــدس تشغل حــيــزاً كــبــيــراً من 
عقل وقلب اإلمــام جــاد الحق، وكــان يذكر بها فى 
كل المواقف والمناسبات مــؤكــداً على أن القدس 
ستظل عربية إسالمية إلى قيام الساعة رغم أنف 
اإلسرائيليين، ورأى أنها قضية كل المسلمين فقال: 
»إنــهــا قضية كــل مسلم على وجــه األرض وليست 
ــان عليهم عبؤها«.  قضية الــعــرب وحــدهــم وإن ك
وعندما قــرر الكونجرس األمريكى نقل السفارة 
األمريكية إلــى القدس أصــدر بيانًا واضــحــًا أدان 
فيه الــعــدوان اإلسرائيلى المستمر على القدس، 
وأدان فيه القرار األمريكى، وقال: »إن أمريكا تزعم 
أنها صديقة كل العرب، وهى أصدق فى صداقتها 
بإسرائيل تؤيدها وتدفعها لمزيد من العدوان على 
العرب وحقوقهم، وتساعدها فى وضــع العراقيل 
نحو إتمام عملية السالم التى تتظاهر بدعمها، 
لكنه دعم غير عادل فهو دعم للمعتدين الظالمين 
واستهانة وهــدم لــقــرارات منظمة األمــم المتحدة، 
إن األزهــر الشريف يرفض هذا القرار الظالم من 
أمريكا، التى تسعى فى إتمام عملية السالم، ولكن 
هذا القرار أكد أن دعاة السالم صاروا دعاة للغدر 
واالغتيال لألرض والعرض والمقدسات ال يرعون 
حقًا للغير، وال يدعون إلى خير، وإنما يسعون فى 

األرض فساداً«.
ورفض اإلمام الراحل سياسة التطبيع مع إسرائيل 
طالما ما زالــت تحتل األراضــى العربية، وفى هذا 
ــول«ال ســـالم مــع المغتصبين الــيــهــود،  ــق الــصــدد ي
وال ســـالم إال بــتــحــريــر األرض الــعــربــيــة، ورفــض 
زيــارة المسلمين للقدس بعدما أفتى بعض العلماء 

بجواز ذلــك بعد عقد اتفاقية أوسلو عــام 1993م 
بين السلطة الفلسطينية والحكومة اإلسرائيلية 
فقال:«إن من يذهب إلى القدس من المسلمين آثم 
آثــم.. واألولــى بالمسلمين أن ينأوا عن التوجه إلى 
القدس حتى تتطهر من دنس المغتصبين اليهود، 
وتعود إلى أهلها مطمئنة يرتفع فيها ذكر الله والنداء 
إلى الصلوات، وعلى كل مسلم أن يعمل بكل جهده 
من أجل تحرير القدس ومسجدها األسير«، وعلى 
أثــر هــذا الــنــداء الــقــوى دعــا البابا شــنــودة الثالث 
بطريرك الكنيسة األرثوذكسية فى مصر هو اآلخر 
المسيحيين لعدم زيارة القدس. وتمشياً مع موقفه 
القوى تجاه التطبيع فقد رفض أن يستقبل الرئيس 
اإلسرائيلى عيزرا وايزمان خالل زيارته للقاهرة، 

مما سبب حرجاً شديداً للحكومة المصرية.
-وكـــان لفضيلته مــواقــف شجاعة فــى التصدى 
للممارسات اإلسرائيلية اإلجــرامــيــة ضــد الشعب 
الفلسطينى، حيث أدان الحادث اإلجرامى البشع 
الــذى قــام به يهودى متطرف عندما قتل عشرات 
المصلين الفلسطينيين فى )10رمضان1414هـ/20 
فبراير 1994م(داخـــــل الــحــرم اإلبــراهــيــمــى داعيا 
ــال الــدعــوة فى  ً فــى بــيــان لــه أئــمــة المساجد ورجـ
مصر كل فى موقعه أن يقيموا صالة الغائب على 
أرواح الشهداء، وقد أيد اإلمــام الراحل االنتفاضة 
الفلسطينية المباركة، والعمليات االستشهادية 
للمجاهدين الفلسطينيين، مؤكداً أن تحرير القدس 

لن يتم إال بالجهاد واالستشهاد فى سبيل الله.
كما رفض اإلمام ما تردد عن حصول إسرائيل على 
مياه النيل من خالل مشروع ترعة السالم، وقال مقولته 
الشهيرة: »إن حصول إسرائيل على مياه النيل أصعب 
مــن امتالكها سطح الــقــمــر«، وفيما يتعلق بــاألســرى 
المصريين الذين قتلتهم إسرائيل عمداً إبــان حرب 
يونيو 1967 وأثارتها الصحافة المصرية، قال: »القتل 

العمد ضد أسرانا يستحق القصاص«.

خالد عبدالرحمن

من فتاوى اإلمام: ختان 
اإلناث من شعائر اإلسالم 
وال يجوز ألحد أن مينعه

تــصــدى الــشــيــخ جـــاد الحق 
لقرار وزيــر الصحة المصرى 
بمنع ختان اإلنـــاث وتجريمه 
ــعــد دراســـــة وبــحــث  ــلـــن ب وأعـ
ــاث مــن شعائر  ــ أن خــتــان اإلن
ــالم وال يــجــوز ألحـــد أن  اإلســ
ــل  ــرجـ ــمـــســـك الـ يـــمـــنـــعـــه، وتـ
بموقفه، بالرغم من الدعوى 
القضائية التى رفعتها ضده 
المنظمة الــمــصــريــة لحقوق 
اإلنسان بمصر إلصداره فتوى 
تبيح ختان اإلناث. جـ - كذلك 
ــر التعليم  تصديه لــقــرار وزيـ
الــمــصــرى بمنع الــحــجــاب فى 
المدارس االبتدائية وضــرورة 
موافقة ولــى أمــر الطالبة فى 
المرحلة اإلعــداديــة والثانوية 
ــداء ابنته الحجاب،  ــ على ارت
وأصــــــــدرت لــجــنــة الــفــتــوى 
بــاألزهــر الــتــى يترأسها بياناً 
أعلنت »فيه أن القرار الوزارى 
يخالف الشريعة اإلسالمية 
ونــصــوص الــدســتــور، وبالفعل 
ــغــاء هـــذا الــقــرار بحكم  ــم إل ت

المحكمة«.

ذاكرة 
األمام األكبر مع مصر

جنله د. على
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ماسبيرو

مذيعة متزوجة من ملياردير شهير حتصل على املرتب واحلوافز ومنحة العيدين ملدة عام رغم انقطاعها عن العمل

يتصور املسئولون فى بعض اجلهات العليا أنهم فوق 
القانون، وأنهم عندما يرغبون فى اختيار أحد األشخاص 
ملنصب ما فإنهم يتعاملون بطريقة – كن فيكون - وأنه ال 
أحد ميكنه الوقوف أمــام رغباتهم وقراراتهم التى تقوم 

على املجامالت واملحسوبيات.
ــرار على اإلبــقــاء على  أقــول هــذا الــكــالم بسبب اإلصـ
أحــد األشــخــاص املعروفني داخــل ماسبيرو فى عضوية 
اللجنة التأسيسية لنقابة اإلعالميني رغم إدانته من جانب 
املحكمة التأديبية بخصم 4 أشهر من مستحقاته املالية 
بسبب ثبوت تورطه فى ارتكاب جتــاوزات مالية جسيمة 

تسببت فى إهدار املال العام وتسهيل االستيالء عليه.
وقد قررت عدم نشر اسم هذا الشخص حتى ال يتهمنا 
أحد بالتشهير به، ولكننى أؤكد أن القرار وصل بالفعل إلى 
ماسبيرو وصــدق عليه إبراهيم العراقى القائم بأعمال 
رئيس احتــاد اإلذاعــة والتليفزيون حتى اآلن حلني عودة 
صفاء حجازى رئيس االحتاد ملمارسة مهام عملها خالل 

األسبوع املقبل.
ويخطئ مــن يتصور أن ملف القضية أغلق مبجرد 
خصم قيمة العقوبة املــوقــعــة ضــد هــذا الشخص من 
مستحقاته املــالــيــة، حيث إن هــذه العقوبة تستوجب 
إجــراءات وقــرارات أخرى أبرزها استبعاده من عضوية 
اللجنة التأسيسية لنقابة اإلعــالمــيــني التى يترأسها 

اإلعالمى الكبير حمدى الكنيسى.
وهنا نتساءل أين كانت االجهزة املعنية ومعها املهندس 
ــوزراء عندما أصـــدر قـــراراً  ــ شــريــف اسماعيل رئــيــس ال
فى األول من مــارس اجلــارى بتشكيل جلنة مؤقتة تضم 
مجموعة من اإلعالميني من ذوى اخلبرة، وتتولى مباشرة 
إجــراءات تأسيس نقابة اإلعالميني، وكان من بينهم هذا 

الشخص املشار اليه؟
وهل تعلم تلك األجهزة التى اختارته ومعها أيضاً رئيس 
الـــوزراء أن استمرار وجــوده فى عضوية مجلس النقابة 
)املــؤقــت( مخالف للقانون، حيث إن قانون إنشاء نقابة 
االعالميني املقدم من احلكومة والذى وافق عليه مجلس 
النواب يوم 15 ديسمبر 2016 ينص على أنه يشترط فى 

من يكون عضواً مبجلس النقابة: 
1- أن يكون مصرياً

 2- أن يكون متمتعاً باألهلية املدنية الكاملة
 3- أن يكون حاصاًل على مؤهل عال

 4- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة
 5- أال يكون قد سبق احلكم عليه بعقوبة جناية أو فى 
جرمية مخلة بالشرف أو األمــانــة مالم يكن قد رد إليه 

اعتباره.
 6- أال يكون قد سبق إدانته بحكم أو قرار تأديبى نهائى 
الرتكابة إحدى األفعال املخلة بالشرف أو باألمانة، مالم 

تنقض خمس سنوات من تاريخ صــدور احلكم أو القرار 
النهائي.

وهنا أتوقف أمــام ما جــاء فى البند السادس من تلك 
الشروط واخلاصة باإلدانة بحكم أو قرار تأديبى حيث لم 

تنقض مدة اخلمس سنوات املنصوص عليها.
ويؤكد فقهاء القانون أن املوظف العام الــذى يرتكب 
جرائم اختالس املال العام، يكون قد خان األمانة ألنه كان 

مؤمتنا على املال العام؟
وفــى هــذا اإلطـــار أتــســاءل: هــل كانت األجــهــزة العليا 
على علم بــهــذه القضايا وتــلــك االحــكــام عندما قامت 
بترشيح اسم هذا الشخص للحصول على عضوية اللجنة 
الـتأسيسة للنقابة، ألنها إن كانت تعلم فتلك مصيبة أم 
اذا لم تكن تعلم فاملصيبة أشد وأخطر؟ وهل يتم تصحيح 
هذا الوضع حالياً للتأكيد على احترام القانون الذى اقره 
مجلس النواب؟ وهل ستتكرر مثل هذه األخطاء الفادحة 
عند اختيار أعضاء الهيئات اجلديدة ومنها املجلس األعلى 

لتنظيم اإلعالم والهيئة الوطنية لإلعالم؟
وفى النهاية أقول إننا على استعداد تام لنشر أى رد 
أو تعقيب رداً على ما نشرته حول هذه القضية بشرط 
أن يكون ذلــك من ذوى الشأن وليس من أى شخص أو 
طرف آخر ألن هدفنا األول واألخير احلفاظ على املال 

والصالح العام.

تعيني عضو باملجلس رغم إدانته من املحكمة التأديبية بخصم 4 أشهر 
من مستحقاته بسبب ثبوت تورطه فى ارتكاب جتاوزات مالية جسيمة

فضيحة بجالجل داخل نقابة اإلعالميني!!!

فنجان قهوة مع ديدة

بقلم/ منال سناء

»الضفيـرة«
ذهبت اليوم إلى ديدة مبكًرا على غير عادتى كنت 
طــوال الطريق شــاعــرة أنــى عصفور بجناحني يطير 
مسرعا نحو ماٍض جميـل أبطاله أشياء بسيطة وليس 

بها روح ولكنها كانت سبًبا فى إسعاد روح.
وصلت لديدة وطرقت الباب وعندما فتحت ديدة 

الباب وجدتها ماسكة فى يدها الشكمجية. 
ضحكت وقلت: أنت فى انتظارى وواثقة أنى قادمة؛ 
دخلت ووجدتها جهزت القهوة وشــاورت لى باجللوس 
قابلتى أمس الضفيرة الثانية؛ سرحت قليال سرحت 
ــان عــمــرى سبع ســنــوات وكنت  بــذاكــرتــى لــعــام 77( ك
أدرس بالعام الثالث فى مدرسة تشرف عليها ُمعلمات 
إيطاليات؛ وكانت تدرس معى تلميذة جميلة جدا..جدا 
ولكن شعرها قصير جدا يشبه فى قصره شعر الولد 
وكنت شديدة االستغراب... وبعد فترة من االختالط 
وتقربت جــدا منى وكنت صديقتها الوحيدة نتناول 
وجباتنا سويا وندرس سويا فى حجرة املذاكرة ومنارس 
أنشطة متشابهة وبعد فترة أحببتها ودار بيننا حديث 

كان نقطة حتول فى حياتى..
صــديــقــتــى... مــا أروع ضــفــائــرك وطـــول خصالت 
شــعــرك ولــونــهــم؛ ابتسمت وأحــمــر وجــهــى خــجــال... 
وترددت فى طرح التساؤل الذى دار من أول يوم لى فى 

الدراسة؛ لكن هى فتاة ملاحة وذكية وعفيفة جدا.
وقرأت فى عيونى السؤال وفورا قالت: هل تريدين 

معرفة سبب قص شعرى باستمرار؟! 
أنا فتاة يتيمة وفقيرة جدا والشعر الطويل يحتاج 
ألشياء كثيرة للعناية والرعاية؛ وطاملا متنيت أن يكون 

لى ضفيرة جميلة مثلك... 
نظرت إليها وعيونى متتلئ بالدموع وربــت على 
كتفيها وقلت: أنت جميلة ومتتلكني عيون ساحرة وروح 

نقية ومرحة ولديكى جواهر نادرة؛ وأنا أحبك جدا.
إلــى هنا انتهى حــوارنــا؛ ورجعت إلــى بيتى وطلبت 
من أمى أن تقص شعرى ودار حــوار طويل واعتراض 
منها ولم اقتنع بكالم أمى وما قالته البنت الزم شعرها 
يكون طويل؛ عنوان البنوتة شعرها وأنت اهلل منحكى 

خصالت شعر لونها جميل وخيوطها حرير.
لم أقتنع ونقلت احلــوار لديدة وسألتنى عن سبب 
هــذا الطلب حكيت إليها كل احلكاية، فأقنعت أمى 
بتلبية رغبتى بعدما علمت حقيقة رغبتى فــى قص 
ضفائرى وإهدائها لصديقتى؛ وجــاءت ديــدة باملقص 
ــدة واحتفظت  وقــصــت الــضــفــيــرتــني وأعــطــتــنــى واحــ
باألخرى فى الشكمجية؛ فرحت وذهبت اليوم التالى 
وقابلت صديقتى وأول وهلة ُصعقت صديقتى عندما 
رأت ضفيرتاى قد اختفت؛ وقبل أن تسألنى ناولتها 
علبة صغيرة وطلبت منها فتحها وفعلت ونزلت دموعها 
ملا رأت ضفيرتى بداخلها؛ وقلت لها إنها هدية منى 
وأمسكت باملشط ومشطت شعرها القصير ووضعت 
ضفيرتى بالبنس على خصالتها القصيرة بكينا سويا 
وكــالنــا تبكى لــشــيء مــا بداخلها؛ ظلت تتلجلج ولم 
تستطع قول كلمة واضحة؛ سارعت ومسحت دموعها 
وقلت أصبحنا متشابهتني اآلن صديقتى ضفيرتى 
تزينك وحققت رغبتك فى امتالك خصالت طويالت؛ 

وأنا تزينت بحبك وودك وصداقتك.
ومــرت األعـــوام والسنني وانتهت مــراحــل التعليم 
وسافرت أنا؛ وانقطعت أخبارها ورسائلها التى كانت 

تُرسلها.
حفيدتى...حفيدتى... أين ذهبتى؟؟؟ ديدة تذكرت 
حكاية الضفيرة ولــوالك يا ديــدة ما اقتنعت أمى وما 
استطعت إدخـــال البهجة والــفــرحــة على صديقتى 
اليتيمة، فاكرة يومها عندما سألتك ملــاذا احتفظتى 
بالضفيرة الثانية؟؟ قلت لــى: حتى أذكــرك دائما مبا 
فعلتى لو دخلت ذرة قسوة لقلبك أو نالت الدنيا من 

نفسك وتهوتى عنها.
 ما أروعك ياديدة... ما أجملك...

رددت ديــدة على بــل مــا أروعـــك أنــت يــا حفيدتى 
علمتى كل العائلة درًسا غالًيا وقوًيا كنت طفلة جميلة 
ونقية القلب تصرفت بفطرة ونقاء وإصــرار وتخليت 
عن اجلمال ألجل األجمل؛ وهى رؤية ابتسامة صديقة 
وحتقيق أمنية ليتيمة؛ وعشت حياة هادئة بهدوء نفسك 
وطالت خصالتك من جديد بل أطــول وكأنها مكافأة 
اهلل إليك يا حفيدتى. ضحكت وقلت اتعلمى يا ديدة 
بعد قص ضفيراتى جريت ونظرت بــاملــرآة وبكيت.. 
وبكيت.. وبكيت وشعرت بقدوم أمى فمسحت دموعى؛ 

ودخلت هى وقالت: نادمة وتبكني.
 ال تبكى يا صغيرتى من تفعل ما فعلتى ال حتزن 
وغـــدا سيعوضك اهلل يــا جميلتى ولتعلمى اجلمال 

احلقيقـــى هو جمال الروح والفعل واخُللق احلسن.
 واحلمد اهلل أنت متتلكني هذا اجلمال احلقيقى.

 ومع األيام خصالتك ستنمــو وتصبح أجمل وأطول 
وتكبرى وتتذكرى القلوب تنبض بالرحمة وال يسكن 
بداخلها قسوة حبيبتى ماما فخورة بابنتها اجلميلة، 

ارمتيت بحضنها وابتسمت وقويت بكالمها. 
واليوم... تتالقى ضفيرتاى ولم تتغير ال فى شكلها 
وال لونها بعد مــرور أكثر من أربعني عــاًمــا... جاءتنى 
باألمس صديقتى ومعها ابنة جميلة متتلك ضفيرة 
ــدا، وحــكــت لــى عــن رحلتها  طويلة وفــرحــت بهما جـ
الطويلة وكيف كانت حريصة على االحتفاظ بضفيرتى 
وأنها حكت ألوالدهــا قصتنا، وأخبرتنى أن ضفيرتى 
هونت عليها صعاب وألــم وكــانــت كلما قابلت أنــاس 
قاسية قلوبهم جترى وتُخرج الضفيرة ومتسكها بني 
يديها فتشعر بلمسة اللني واحلنان تسير بني يديها 
وترفعها على أنفها فتتنفس رائحة العطف والــود ثم 
تضعها فــوق رأســهــا تشعر بــالــدفء، ضفيرتى كانت 

تُخبرها أن هناك أناًسا طيبون كونى منهم ومثلهم.

حصلت )صوت املاليني( على مستندات 
رســمــيــة تــكــشــف قــيــام إحــــدى املــذيــعــات 
الــشــهــيــرات بالتليفزيون املــصــرى والــتــى 
تعمل حاليًا بفضائية مملوكة لزوجها رجل 
األعمال الشهير جدا الذى ميتلك املليارات 
من اجلنيهات )نحتفظ باسميهما حتى ال 
يتصور أحــد أننا نشهر بهما ولكننا نؤكد 
أن لدينا املستندات الدالة على صدق كل 

حرف فيها(.
هذه املذيعة )مذيعة ربط أولى باملجموعة 
ــة لــوظــائــف املــذيــعــني ومــقــدمــى  ــوعــي ــن ال
البرامج( قامت باالنقطاع عن العمل ملدة 
عــام كامل، ومــع ذلــك حصلت على مرتبها 
وحوافزها الــدوريــة وأيــضــًا منحتى عيدى 

الفطر واألضحى دون وجه حق.
وهــنــا نــوضــح أن كلمة )دون وجــه حق( 
ــقــرار رقــم 927  وردت حرفيا فــى نــص ال

لسنة 2015 الصادر من رئيس مجلس أمناء 
احتاد اإلذاعة والتليفزيون بتاريخ 12 يوليو 
2015 والــذى قضى بخصم عشرة أيام من 

راتب املذيعة حرم الباشا الكبير.
أى أن القرار صدر بخصم العشرة أيام 
كعقوبة عن االستيالء على املال العام ملدة 

سنة كاملة )يابالش!!!(.
ومــع ذلــك وألن الــهــامن »مــســنــودة وليها 
ظهر« مت إصــدار قرار يحمل رقم 582 فى 
31 أكتوبر 2016 بناء على محضر جلنة 
مــديــرى اإلدارات بجلستها املنعقدة فى 
7 سبتمبر 2016 واملعتمد محضرها من 
مجدى الشــني رئيس التليفزيون بتاريخ 5 
أكتوبر فيما يتضمنه من املوافقة على محو 

اجلزاء السابق وهو خصم العشرة أيام!!
وهنا نسأل: اذا كان محو اجلــزاء قد مت 
بناء على القوانني واللوائح التى عفا عليها 

الزمن فى ماسبيرو فهل يتم إعــادة النظر 
فى مثل هذه القوانني العرجاء التى تؤدى 
ــال العام  إلــى استباحة وانتهاك حرمة امل
جهاراً نهاراً ومع سبق اإلصــرار والترصد 
وحتــت أعــني كل اجلهات العليا فى البلد؟ 
ــزام هــذه املــذيــعــة بــســداد قيمة  وهــل مت الـ
ما حصلت عليه من أمــوال دون وجه حق؟ 
واذا كان محو اجلــزاء مقبواًل لدى البعض 
فى حال ارتكاب املخالفات اإلداريــة فكيف 
يتم السماح به فى حال العدوان على املال 
العام؟ وهل هذه الواقعة هى الوحيدة التى 
تتعلق باالستيالء على املال العام دون وجه 
ــدارك مــجــدى الشــني خطأه  ــت حــق؟ وهــل ي
من خالل مطالبة املذيعة املليونيرة بسداد 
مــا حصلت عليه مــن أمـــوال حيث أنــه من 
املعروف قانونًا أن جرائم املال العام مهما 

كان حجمها ال تسقط بالتقادم؟!!

هل تعلم تلك األجهزة التى اختارته ومعها 
رئيس الوزراء أن استمرار وجوده فى عضوية 

مجلس النقابة )املؤقت( مخالف للقانون؟

إقامة حفل )تكسير القلل( 13 أبريل

مفاجأة: مجلس الوزراء يعيد هانى 
جعفر لرئاسة قطاع اإلقليميات

حكاية املستشار العجوز مع عمليات »شد الوجه« فى لندن

حملة توقيعات ملنع اختيار )شوكت( مديرًا للمشتريات

ظاهرة »التنصيص فى السبابيب« تعود من جديد
ــذى أحيل  أحــد الشخصيات الــبــارزة فى قطاع التليفزيون وال
للمعاش فى العام املاضى، مت االتفاق معه على العمل )من الباطن( 
فى أحــد البرامج الكبرى التى تقدم حاليًا.. هــذا االتفاق 
مت التوصل إليه بعدما تسبب وجــود هــذا الشخص فى 
حدوث بعض املشاكل لصديقه رئيس لقطاع بسبب 
االستعانة به وتخصيص مكتب له داخل املبنى 
ــراراً بعدم السماح بدخوله  قبل أن يصدر قـ

ماسبيرو. 
اجلدير بالذكر أن هذه الظاهرة يطلق عليها 
داخل ماسبيرو لقب )التنصيص فى السبوبة(.

فـــى الـــعـــدد قــبــل املـــاضـــى مـــن )صـــوت 
املاليني(، انفردنا بالكشف عن القرار رقم 
ــه صفاء  12 لسنة 2017 والـــذى أصــدرت
حجازى رئيس احتــاد اإلذاعــة والتليفزيون 
فى اخلامس من يناير 2107 )أثناء تلقيها 
الــعــالج فــى مستشفى اجلـــالء العسكرى 
قبل سفرها للعالج فــى بــاريــس(، وهــذا 
الـــقـــرار يــخــص عــال جميل خليل السيد 
زوجة جنيب محمود شحاتة رئيس 
االدارة املركزية لشئون مكتب 

صفاء حجازى.
ــد تــضــمــن الـــقـــرار  ــ  وق
تـــكـــلـــيـــف عـــــال )كـــبـــيـــر 
أخصائيني تنمية إدارية( 
– الحظوا تنمية إدارية 
– بـــدرجـــة مــديــر عــام 
بــاملــجــمــوعــة الــنــوعــيــة 
ــة  ــمــي ــن ــت ــف ال ــ ــائ ــوظــ ــ ل
ــة بالقيام مبهام  اإلداريـ
وظيفة مدير عام متابعة 
ــة  ــدرجـ املـــشـــاهـــديـــن بـ
ــام باملجموعة  مــديــر عـ
النوعية لوظائف اإلدارة 
العليا بــقــطــاع األمــانــة 
الذى يترأسه د. عرفة 

عبدالرحيم. 
ــدو أن جنــيــب  ــ ــبـ ــ ويـ

شحاتة أصبح يرفع شعار )يا ارض اتهدى 
ما عليكى قدى(، ولذلك لم يكتف مبجاملة 
زوجـــتـــه عـــال جــمــيــل، بـــل امــتــد مسلسل 
مجامالته من خالل الضغوط التى ميارسها 
حاليًا على أعضاء جلنة القيادات برئاسة 
ــاد لتعيني أحــد املقربني منه لشغل  االحتـ
وظيفة مدير عــام املشتريات و هو شوكت 
عبد الــواحــد بالرغم من عــدم موافقة كل 
العاملني بــاإلدارة على هذه الشخصية غير 

املرغوب فيها لكل العاملني باالدارة.
ــد أن كــلــمــة )غــيــر  ــ ــوقـــف ألؤكـ وهـــنـــا أتـ
املــرغــوب فيها( ليست رأيـــى الشخصى، 
بــل رأى العاملني الــذيــن قــامــوا فــى جتربة 
ــدة مــن نــوعــهــا بعمل اســتــطــالع رأى  جــدي
بني العاملني – لدينا صــورة منها -، وقد 
ــطــالع عـــن رفـــض الــعــامــلــني  أســفــر االســت
باالجماع لتولى شوكت هــذا املنصب، ومت 
تقدمي صــورة من االستطالع الــى ابراهيم 
العراقى القائم بأعمال رئيس احتاد اإلذاعة 
والتليفزيون حــالــيــًا. ومــن جانبى أطلب 
الــعــراقــى بالنظر بشكل جــاد وعــاجــل فى 
نتائج هــذا االستطالع على وجــه السرعة 
قــبــل أن يــصــدر الـــقـــرار بــاســنــاد املنصب 
للشخص املناسب، ليعرف هل هــذه رغبة 
حقيقية من العاملني أم أن هــذا املوضوع 
تقف وراءه اخلالفات الشخصية وتصفية 

احلسابات؟

 أحد املستشارين املشهورين جداً 
ــذى يــتــم جتديد  ــ فــى مــاســبــيــرو، وال
التعاقد معه رغم جتاوزه اخلامسة 
ــار الكثير  والثمانني من عمره، أث
من الدهشة واجلدل لكل من يراه 

داخل املبنى.

وهنا نشير إلى أن سبب الدهشة 
ليس كبر ســن املستشار وال املبالغ 
الطائلة التى تتحملها موزانة االحتاد 
سنويًا مقابل بقائه، ولكن السبب 
أنه يظهر فى شكل أصغر من عمره 

احلقيقى بـ25 سنة على األقل.

وألننا تعودنا على )كشف املستور( 
ــد أن الــســبــب فـــى ذلــك  ــؤك فــإنــنــا ن
يرجع إلى أن هذا املستشار العجوز 
اعتاد على القيام بزيارات للعاصمة 
البريطانية لــنــدن للقيام بعمليات 

)شد الوجه( وأشياء أخرى!!

بعد الكشف عن وجود عوار قانونى فى قرار إقالته

هل تتذكرون )حفلة تكسير القلل( 
التى انفردنا بالكشف عنها منذ أسابيع 
ــخــروج أحــد  ــى ســتــقــام احــتــفــاالً ب ــت وال
رؤســاء القنوات للمعاش لبلوغه السن 

الــقــانــونــيــة؟ هـــذا احلــفــل ســـوف يقام 
– وفقا ملــا كشفه املنظمون لــه – يوم 
اخلميس 13 أبريل فى الساعة الواحدة 

ظهراً.

ــذى ينشغل فيه الكثيرون  فــى الــوقــت ال
داخـــل مــاســبــيــرو بــأنــبــاء تشكيل املجلس 
األعــلــى لتنظيم اإلعـــالم والهيئة الوطنية 
ــا يتعلق بخطة  ــل م لـــإلعـــالم، ومــتــابــعــة ك
إعـــادة هيكلة ماسبيرو، حدثت قنبلة من 
العيار الثقيل داخل املبنى عامة وفى قطاع 

القنوات اإلقليمية بصفة خاصة.
حــيــث تلقى ابــراهــيــم الــعــراقــى القائم 
بأعمال رئيس احتــاد اإلذاعــة والتليفزيون 
)حلني عودة صفاء حجازى رئيسة االحتاد 
التى عادت من اخلارج منذ أيام بعد رحلة 
ــن أســبــوعــني(  عــالجــيــة اســتــمــرت أكــثــر م
ــوزراء فــى السابع  ــ خــطــابــًا مــن مجلس الـ
ــم 5747،  ــارس احلـــالـــى يــحــمــل رقـ ــ مـــن م
يتضمن إخطاراً من املجلس لالحتاد بوجود 
عــوار قانونى يشوب قــرار ابعاد د. هانى 
جعفر عن منصبه كرئيس لقطاع القنوات 
اإلقــلــيــمــيــة وهـــو األمــــر الــــذى يستوجب 
اعــادتــه ملنصبه مــن جــديــد والــغــاء الــقــرار 
الذى أصدرته صفاء حجازى رئيس احتاد 
اإلذاعــة و التليفزيون فى 8 سبتمبر 2016 
ــاروق حلمى، نائب رئيس  بتكليف نائلة ف
قطاع القنوات اإلقليمية، بأعمال رئيس 
قــطــاع الــقــنــوات اإلقــلــيــمــيــة، ونــقــل هانى 
عبداملحسن جعفر إلى وظيفة مستشار »أ« 

بقطاع رئاسة االحتاد. 
اجلدير بالذكر أن هانى جعفر حصل 
عــلــى تــوصــيــة مــن جلــنــة فــض املــنــازعــات 

ببطالن قــرار استبعاده مــن منصبه، كما 
تلقى تأكيداً من املسئولني باجلهاز املركزى 
للتظيم واإلدارة بوجود عوار قانونى يشوب 
قرار استبعاده من رئاسة قطاع اإلقليميات.

ــتــزم صــفــاء  ــل ــل ســت وهـــنـــا نـــتـــســـاءل: هـ
حجازى بعد عودتها بقرار مجلس الــوزراء 
بــإعــادة جعفر ملنصبه السابق؟ أم ستقوم 
بكشف األســبــاب الــتــى دفعتها إلصـــدار 
القرار للمهندس شريف اسماعيل رئيس 
الوزراء؟ وهل يكون التشكيل املنتظر للهيئة 
الوطنية لإلعالم والذى سيتم اإلعالن عنه 
ــام القليلة القادمة مانعا لعودة  خــالل األي
جعفر حيث سيعقب التشكيل الــبــدء فى 
خطة الهيكلة والتى سيتم من خاللها الغاء 
العديد من القطاعات واإلدارات املركزية 

داخل ماسبيرو؟ 

جعفر
صفاء

الكنيسى

الشني
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البساط
األخضر

ــنــادى  ــى لــل ــن ــف ــاز ال ــهـ يـــبـــذل اجلـ
املصرى البورسعيدى بقيادة التوأم 
حسام وابراهيم حسن جهوداً مكثفة 
لتسهيل ســفــر عـــدد مــن مشجعى 
وأفراد رابطة ألتراس جرين إيجلز 
التابعة إلى النادى بصحبة الفريق 
إلى أوغنداً، استعداداً ملواجهة فريق 
كامباال سيتى األوغندى يوم السبت 
املقبل ضمن ذهاب دور الـ16 الثانى 

للبطولة الكونفيدرالية األفريقية.
ويتمسك التوأم بوجود عــدد من 
جماهير الفريق البورسعيدى معه 
فى لقاء الذهاب لتحفيز الالعبني 
والــشــد مــن أزرهـــم لتحقيق نتيجة 
إيجابية فى معقل الفريق األوغندى 
تسهل مهمة املصرى فى لقاء العودة 
الذى سيقام يوم 15 أبريل اجلارى 

على استاد االسماعيلية.
ــوأم إدارة الــنــادى  ــتـ وطـــالـــب الـ
الــبــورســعــيــدى بــالــتــدخــل لتسهيل 
إجراءات حصول عدد من مشجعى 
الـــنـــادى عــلــى تــأشــيــرة دخـــول إلــى 
ــداً، إلـــى جــانــب تــقــدمي دعــم  ــنـ أوغـ
مــالــى ملجموعة املشجعني الــذيــن 
سيسافرون خلف الفريق، سيما وأن 
تواجدهم سيكون عنصرا مهما فى 

دعم الفريق خالل لقاء الذهاب.
يذكر أن املصرى قد تأهل لدور 
الـ16 الثانى عقب استبعاد دجوليبا 
املــالــي، منافس املصرى فى الــدور 
األول، عقب قــرار االحتــاد الدولى 
»فــيــفــا« بتجميد الــنــشــاط الــكــروى 

فى مالي.
ويــأمــل اجلــهــاز الفنى للمصرى 
تفادى تكرار سيناريو الدور املاضى 
والــذى شهد خسارة الفريق ذهاباً 
فى معقل ديجوليبا بهدفني بثنائية 
نظيفة، قبل أن يهديه القدر بطاقة 
العبور للدور الثانى دون أن يلعب 
لقاء اإليــاب عقب استبعاد الفريق 

املالى من البطولة.

التوأم يتوسط لتسفير ألتراس 
املصرى إلى أوغندا 

أخبار النجومأخبار النجومأخبار النجومأخبار النجومأخبار النجوم
 أحمد الشيخ 

يقتحم البورصة 
 »حما« محمد صالح 

يعيده وحيدًا إلى روما 
 الننى فى لندن بدون 

التاب والالب توب
قـــرر أحــمــد الــشــيــخ مــهــاجــم الــنــادى 
األهلى المعار لنادى المقاصة خوض 
تجربة المضاربة فى البورصة، كنوع 

من البيزنس لزيادة دخله المالى.
ــاذ هــذه  ــخـ ــى اتـ ــخ عــل ــشــي وشـــجـــع ال
الــخــطــوة عــدد مــن أفـــراد جــهــاز نــادى 
المقاصة، والــذيــن طلبوا من الالعب 
اللجوء لقيادات النادى كونهم أصحاب 
خبرة فى مجال المضاربة بحكم نشاط 
شركة المقاصة فــى إدارة المحافظ 

المالية.

اضطر محمد صــالح نجم منتخب 
مصر وفريق نادى روما اإليطالى لترك 
زوجته وطفلته فى مصر والعودة إلى 
إيطاليا وحيداً بعد انتهاء مشاركته مع 
المنتخب فى لقاء توجو الــودى، وذلك 

بعد وفاة والد زوجته.
ــه مع  ــتـ ــاء زوجـ ــقـ ــالح إبـ وفـــضـــل صــ
ــا للتخفيف عــنــهــا بــعــد وفــاة  ــه ــدت وال
زوجها، على أن تعود إلى روما مجدداً 
ــعــد تــحــســن الــحــالــة الــنــفــســيــة لها  ب

ولوالدتها. 

اضطر محمد الننى العــب منتخب مصر 
المحترف فى صفوف نادى أرسنال اإلنجليزى 
لترك جهاز الالب توب والتابلت الخاصين به، 
مع أسرته فى مصر بعد انتهاء مشاركته مع 

المنتخب فى مباراة توجو الودية األخيرة.
ــالب تــوب  ــدون الـ ــاد الــنــنــى إلـــى لــنــدن بـ وعـ
والتابلت بسبب الحظر الذى تفرضه بريطانيا 
على حمل األجهزة االلكترونية على الطائرات 
القادمة إليها من عدة دول منها مصر، ويبحث 
الالعب عن آلية الستعادتهم عن طريق إحدى 

شركات الشحن.

البدرى يخمد ثورة جنوم األهلى بـ»التجميد« والغرامات

»كشف حساب« الوجوه اجلديدة 
فى كتيبة الفراعنة 

جنح األرجنتينى هيكتور كوبر، املدير الفنى للمنتخب 
ــة توجو  الــوطــنــى، فــى جتــربــة أكــثــر مــن العــب فــى وديـ

املاضية.
اخلواجة األرجنتينى استطاع جتربة ثالثة العبني 
من اجلدد الذى وقع عليهم االختيار، حيث لم يشارك 
نهائًيا محمود جنش حارس الزمالك، وعرفة السيد، 

مهاجم وادى دجلة.
ويرصد »صوت املاليني« ما قدمه الالعبون اجلدد 

الذين شاركوا فى املباراة.
¿ »ألكسندر ياكوبسون« 

ــع ألــعــاب فــيــبــورج  ــر عــــادل، صــان ــدم أمــي قـ
الدامناركى، أداء متواضًعا فى أولى مشاركاته 
مع املنتخب الوطنى، حيث لم يقدم املستوى 
املــنــتــظــر فــى الــشــوط األول لــيــشــرك كوبر 
الــالعــب أحــمــد الــشــيــخ بـــدال مــنــه مــع بــدايــة 

الشوط الثانى.
ارتكب ياكوبسون مخالفة واحدة ولم يحصل 
على أى مخالفة، مرر الالعب 15 متريرة منها 

11 متريرة صحيحة بنسبة دقة %73.3.
أرســـل الــالعــب 3 كـــرات عرضية منها عرضية واحــدة 

صحيحة بنسبة دقــة 33.3%، وأتيحت لــه فرصتان منها 
فرصة واحدة صحيحة بنسبة دقة %50.

استخلص أمير عادل الكرة 4 مرات وفقدها 3 مرات وله 
مراوغة واحدة ناجحة، واستقبل الكرة 13 مرة صحيحة وله 

استقبال واحد خاطئ.
¿ أحمد الشيخ

تألق أحمد الشيخ، فى أولى مشاركاته مع املنتخب الوطنى 
عندما حّل بديال ألمير عادل مع بداية الشوط الثانى من عمر 

املباراة.
أحرز الشيخ الهدف الثانى ملنتخب مصر فى الدقيقة 56، 
وبلغت متريراته 27 متريرة منها 22 متريرة صحيحة بنسبة 

دقة %81.4.
أرســل الشيخ كــرة عرضية واحـــدة كانت صحيحة بنسبة 
دقة 100%، واستخلص الكرة 7 مرات وفقدها 3 مرات خالل 

مشاركته فى املباراة.
استقبل الكرة بشكل صحيح 23 مــرة، ولم يستقبلها بشكل 

خاطئ، وله مراوغة واحدة كانت فاشلة.
 ¿ عمرو طارق

شارك عمرو طارق مدافع إنبى، فى 19 دقيقة فقط من عمر 
مباراة توجو، مرر الكرة 6 مرات منها 4 مرات صحيحة بنسبة 

دقة %67.
 أرســل عمرو طــارق متريرتني طوليتني، منها متــريــرة طولية 
واحــدة صحيحة، واستخلص الكرة 3 مــرات ولــم يفقدها مطلًقا 

طوال املباراة، واستقبل الكرة 5 مرات.

بدأ اجلهاز الفنى للفريق األول لكرة 
القدم بنادى وادى دجلة، التفكير فى 

عمل إحالل وجتديد 
بــالــنــســبــة لــالعــبــى 
الفريق بــدايــة من 

املوسم اجلديد.
ووضـــــــــــــــــع 
أحـــمـــد حــســام 
ــر  ــيـــدو، املــدي مـ
ــى لــلــفــريــق  ــن ــف ال
الــــــــــدجــــــــــالوى، 
احتياجاته للفريق بداية 

من املوسم اجلديد.
ــرصــد »صـــوت املــاليــني«  وي
قائمة بأسماء الالعبني التى 
ــفــنــى فى  يــرغــب اجلـــهـــاز ال
االستغناء عنها سواء للرحيل 
لالستفادة منه مادًيا، أو لعدم 
احلاجة إليه فى الفترة املقبلة.

> محمود عالء
بـــعـــد أن وقـــــع عـــلـــى عــقــد 
انــضــمــامــه للقلعه احلــمــراء، 
ــلـــى مع  واتـــفـــق مــســئــولــو األهـ
ــادى،  ــن مــاجــد ســامــى مــالــك ال
على ضــم الــالعــب فــى املوسم 
املقبل، أبدى ميدو موافقة على 

رحيله.
¿ مصطفى طلعت

رفــض أحمد حسام »ميدو« 
ــتــجــديــد ملــصــطــفــى طــلــعــت،  ال
ــق، حيث  ــفــري ــب وقــائــد ال العـ
ينتهى تــعــاقــده بنهاية املوسم 
ــى.. وعـــلـــمـــت »ســـتـــاد  ــ ــالـ ــ احلـ
مصر العربية« أن العالقة بني 
محمد شــوقــى، املـــدرب العام، 

ومصطفى وصلت إلى طريق مسدود بسبب 
طريقة األول التى ال يتقبلها طلعت.

¿ إبراهيما نداى

ــق »مــيــدو« على رحيل السنغالى نــداى  واف
إلى أحد الفرق األوروبية خالل الفترة املقبلة 
للحصول على مقابل مادى جيد من وراء بيعه.

¿ عالء على
أبدى »ميدو«  نيته لالستغناء 
عن عالء على، العب الفريق، 
خـــالل املــوســم واملــقــبــل؛ حيث 
بـــدأ عـــالء الــبــحــث عــن عــرض 
لــلــرحــيــل، خــاصــة وأنـــه خــارج 
ــدو« فــى الفترة  حــســابــات »مــي

األخيره.
¿ يوسف »أوباما«

أكد مصدر مقرب من يوسف 
أوباما أن الالعب سيرحل عن 
صفوف الفريق بنهاية املوسم 
احلـــالـــى خـــاصـــة، أن عــقــده 
سينتهى بنهاية املوسم ويرفض 

أوباما التجديد.
 ¿ كرمي ممدوح

وافق »ميدو« على رحيل كرمي 
ــق، فى  ــري ــف ــب ال ممــــدوح، العـ
املــوســم املقبل وهــنــاك غضب 
كبير مــن الــالعــب فــى الفترة 
األخــيــرة بسبب تهميش دوره 
واستبعاده عن صفوف الفريق.

¿ صامويل افوم
ــو وادى دجــلــة  ــول بــــدأ مــســئ
ــالل الــفــتــرة  بــتــســويــق افــــوم خــ
ــًدا لــرحــيــلــه عم  ــيــة متــهــي احلــال
صفوف الفريق فى املوسم املقبل 
ولم يقدم افــوم املــردود املطلوب 

منه منذ انضمامه للفريق.
¿ تامر محب

استقر مسئولو الفريق من 
رفــع اســم الــالعــب مــن قائمة 

الفريق فى املوسم ملقبل.
¿ ديفيد اوفى

ويفاصل ميدو بــني احلــارســان خالد وليد 
ومحمود رضــا لالستغناء عــن أحدهما فى 

املوسم املقبل.

كتب – ضياء خضر 
كتب – محمد الصاوى

كتب – محمد الصايغ

حسن

ــة الــتــى أحدثتها  ــ ــوابــع األزم يــبــدو أن ت
ــنــادى األهــلــى أحمد  تصريحات ثنائى ال
فتحى وعماد متعب، لن تتوقف، حيث ما 
زالت األجــواء مشتعلة داخل أروقة اجلهاز 
الفنى للفريق األحمر وبني األخير وإدارة 

النادى.
وجاء هجوم أحمد فتحى على سيد عبد 
احلفيظ مدير الكرة، وانتقاد متعب لقرار 
حسام الــبــدرى املدير الفنى بإبقائه على 
دكــة الــبــدالء، ليضع الــبــدرى فــى مواجهة 
ــنــادى بــرئــاســة محمود  مــع مــدفــع إدارة ال
طاهر، حيث اتهم األخير البدرى بأنه فقد 
السيطرة على العبى الفريق ودلل باألزمة 
التى افتعلها الالعبون على تراخى قبضة 
املدير الفنى وتراجع سطوته داخل الفريق.

وحتمل اإلدارة احلــمــراء الــبــدرى جانباً 
ــيــراً مــن املــســئــولــيــة عــن األزمــــة التى  كــب
أحدثتها تصريحات فتحى ومتعب وما 
سببته من حرج ملحمود طاهر وإدارته، التى 

يتهم عدد من أعضائها البدرى بالضعف.
وفى مقابل موجات الغضب التى تفجرت 
فى وجه البدرى من إدارة النادى، لم يجد 
مـــدرب الــفــريــق األحــمــر مــفــراً مــن إجــراء 
حملة تــأديــب للنجوم أصــحــاب الــصــوت 
العالى داخل فريقه، كنوع من رد االعتبار 

لنفسه أمام إدارة النادى فى املقام األول.
حيث جتاهل البدرى كل االنتقادات التى 
وجهها له متعب وإعــالن رفضه اجللوس 
ــل مــدرب  ــم، وواصـ على الــدكــة بشكل دائـ
الكتيبة احلمراء جتاهل هــداف الفراعنة 
السابق وتعمد إخراجه من قائمة الفريق 

ملباراة الداخلية األخيرة.
ــار رغبة  وتــأتــى تــلــك اخلــطــوة فــى إطــ
البدرى للتأكيد بشكل غير مباشر لالعبى 
املارد األحمر أن سياسة الصوت العالى لن 
جتدى نفعاً ولن تفيد أصحابها بل ستكون 

سبباً فى االنقالب عليهم وتهميشهم.
وإذا كــان االستبعاد هــو الوسيلة التى 
اختارها البدرى لتأديب متعب، فإنه جلأ 
لورقة التهديد والوعيد مع أحمد فتحى 

وبالتبعية مع باقى جنوم الكتيبة احلمراء، 
حيث وجه البدرى حتذيراً شديد اللهجة 
لهم مفاده أنه سيقوم بتوقيع عقوبات مالية 
غــايــة فــى الــقــســوة عــلــى أى العـــب يخرج 
عن النص مستقبالً أو يتجاوز من خالل 
التصريحات فى حق أى من أفراد اجلهاز 

الفنى أو إدارة النادى.
ويأمل البدرى الشهير بـ»اجلزار« 
ــه الــتــأديــبــيــة  ــ ــراءات أن تــنــجــح إجــ
ــى فــى تخفيف  بــحــق جنـــوم األهــل
حـــدة غــضــب إدارة الــنــادى عليه 
ــادات الــذى  ــق ــت ــاف ســيــل االن ــق وإي
واجهه من طاهر وأعضاء مجلسه، 

وفــى سبيل ذلــك أيضاً جلأ البدرى 
حليلة ذكية اعتمد فيها على املحترف 

البدرىطاهر

اإليفوارى سليمانى كوليبالى والــذى قرر 
املــدرب فك أســره واالعتماد عليه بشكل 
تدريجى فى املباريات كنوع من التقرب 
لـــإدارة الــتــى سبب الــبــدرى نفسه لها 
حرجاً شديداً بإعالنه أنه غير مقتنع 
بـــقـــدرات كــولــيــبــالــى رغـــم أنـــه انضم 
للفريق األحمر قبل نحو شهرين فقط 
فى صفقة كلفت النادى وقتها 800 

ألف يورو.
وكــانــت تــصــريــحــات الـــبـــدرى عن 
كوليبالى سبباً فى وضع مجلس إدارة 

األهلى فى مرمى االتهام بإهدار أموال 
الــنــادى فــى صفقة غير مجدية، إال أن 
مـــدرب الــفــريــق األحــمــر قــرر أن يطوى 

صفحة أزمـــة كــولــيــبــالــى مــن خــالل 
منحه الفرصة فى الفترة املقبلة، 

ــا مــن شــأنــه أن يخفف  وهـــو م
الضغط على املجلس األحمر 

وبالتبعية يــهــدئ حــدة 
غضبه وثورته على 

البدرى.

كتب – ضياء خضر 

ميدو يطلق ثورة »اإلحالل والتجديد«                         
فى وادى دجلة

كوليبالى

ميدو

على

أوباما

كوبر
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رأى

 محمد الراعى

البدرى مدرب ما بيفهمش!
¿ ال يستطيع  أحــد  الحكم على 
ــدة ولكن  كوليبالى مــن مــبــاراة واحـ
نستطيع أن نــحــكــم  عــلــى مــوقــف 
هذه الصفقة المريبة.. ونحن أمام 
أمــريــن،  أولهما أن كوليبالى العب 
هــداف ومتميز، وهنا نتهم حسام 
البدرى بأنه مــدرب »على ما تفرج« 
أو ما بيفهمش فى تقييم الالعبين.. 
وثانيهما أن كوليبالى العب مستواه 
متواضع وسجل هدفين في الداخلية 
بالصدفة، وهنا نتهم الــبــدرى بأنه 
مــدرب »كفتجى« ومــا بيفهمش في 
تقييم الالعبين خاصة أن األهلى 
تعاقد مع كوليبالى بناء على طلب 
الـــبـــدرى الـــذى شــاهــد فــيــديــوهــات 
ــات الــالعــب قــبــل التعاقد  ــاراي ــب وم
مــعــه.. باختصار كوليبالى صفقة 
ناجحة أو فــاشــلــة،  فــي الحالتين 

حسام البدرى ما بيفهمش!
¿ تعاقد الزمالك مع مدرب أجنبى  
وتحديًدا  البرتغالى ايناسيو قرار 
تأخر سنة ونــص السنة، بصراحة 
مــرتــضــى مــنــصــور اشـــتـــرى أفــضــل 
الصفقات المميزة في كل المراكز 
وكــلــهــم العــبــيــن عــلــى مــســتــوى عــاٍل 
ولكن ينقصهم مــدرب فاهم صارم 
ــنـــده شــخــصــيــة ويـــقـــدر يــوظــف  عـ
ــجــوم.. لست  ــن إمــكــانــيــات هـــؤالء ال
ــى كــثــرة تغييرات  ضــد مــرتــضــى ف
المدربين، على العكس أؤيده بشدة 
فــى كــل قــراراتــه نحو فــريــق الكرة 
ــر لــبــن الــعــصــفــور للجهاز  ــه وفـ ألنـ
ــى الــنــهــايــة يسعي  ــيــن  وفـ والــالعــب
إلحراز االنتصارات والبطوالت حتى 

تسعد الجماهير.
 ¿ ال شـــك أن  اتـــحـــاد الــكــرة 
ــه بحكم  ــ يستحق حــل مجلس إدارت
القضاء  بسبب  خطأ فى اإلجراءات 
ــازم وسحر  وتــرشــيــح الــفــاســديــن حـ
الــهــوارى اللى نهبوا أمـــوال الشعب 
والمفروض أن يتم محاكمتهما  فى 
ــام..  وبــعــيــًدا عــن دخــول  ــ مــيــدان ع
الــفــاســديــن لــالنــتــخــابــات فـــإن هــذا 
ــبــت فــشــلــه خـــالل فترة  االتـــحـــاد أث
وجـــيـــزة ألســـبـــاب عـــديـــدة أهــمــهــا، 
كــان يختار الــمــدربــيــن للمنتخبات 
بالمحسوبية والمجامالت، وأهــدر 
كــرامــة الــحــكــام وأفــســد التحكيم  
بخوفه مــن األنــديــة الكبرى، وتــرك 
الشركة الراعية تحكم وتتحكم فى 
اللعبة من أجــل السبوبة اإلعالمية 
ــول التحاد  ألعــضــاء االتــحــاد.. وأقـ
أبــوريــدة اتــحــادكــم فــاشــل وفــاســد،  

ارحمونا واستقيلوا يرحمكم الله. أخبار النجومأخبار النجومأخبار النجوم
 حذاء خصوصى 

لباسم مرسى  
 جنش ينضم لنادى 

BMWمالك الـ
جولة أثرية ملعروف 

يوسف 
 قام باسم مرسى مهاجم الفريق األول 
لكرة القدم بنادى الزمالك بشراء حذاء 
ريــاضــى جــديــد، ودون عليه أول حرفين 
من اسمه مع رقم القميص الخاص به مع 

.»BS17« الفريق األبيض
جـــاءت هـــذه الــخــطــوة عــلــى غـــرار كبار 
الــالعــبــيــن فــى الــعــالــم مــثــل كريستيانو 
ــدو، ولــيــونــيــل ميسى وغــيــرهــم من  ــالـ رونـ
الالعبين الذين يقومون بكتابة اختصار 

ألسمائهم على أحذيتهم الرياضية.

قــام محمود عبدالرحيم جنش حــارس مرمى 
الفريق األول لكرة القدم بنادى الزمالك بشراء 
ــارة جــديــدة مــاركــة »BMW«، بــعــد أن بــاع  ســي

سيارته القديمة.
وطلب جنش من أحمد مرتضى عضو مجلس 
إدارة القلعة البيضاء والمشرف على فريق الكرة، 
منحه جــزءا مــن مستحقات هــذا الموسم دفعة 
واحـــدة، حتى يتمكن مــن شــراء السيارة وهــو ما 
وافق عليه األخير ومنح الحارس دفعة كبيرة من 
مستحقات الموسم الحالى، تقديراً لجهوده فى 
مباراة السوبر التى توج بها المارد األبيض بعد 

تغلبه على األهلى.

قام النيجيرى معروف يوسف العب وسط الفريق 
األول لكرة القدم بنادى الزمالك بجولة سياحية 
فى القاهرة، استغالاًل لألجازة التى حصل عليها 

الفريق خالل الفترة األخيرة لمدة 48 ساعة.
وبــدأ يوسف جولته بــزيــارة أهــرامــات الجيزة، 
حيث كانت الزيارة األولــى له رغم أنه يتواجد فى 
مصر منذ حوالى 5 سنوات، ثم قام العب الوسط 
النيجيرى بزيارة قلعة صالح الدين وكذلك المتحف 

المصرى.
وأبدى يوسف انبهاره بالحضارة المصرية، وطلب 
من أصدقائه الذين ذهبوا معه أن يكرر نفس األمر 

معهم عند حصوله على أجازة جديدة.

إعداد: محمد الصايغ- سارة عبدالباقى

كتب – ضياء خضر كتب – محمد الصايغ

كتبت – سارة عبد الباقى 

إنقاذ حلم الدورى أول أهداف مدرب الزمالك اجلديد

احلكام حتت »ميكروسكوب« ميت عقبة 
رغــم انتهاء أزمــة انسحاب الزمالك من بطولة 
الــدورى وعــودة الفريق للمشاركة إال أن توابع تلك 
األزمة مازالت متوالية حتى لو كان ذلك بعيداً عن 
الضجة اإلعــالمــيــة، حيث فــرض نـــادى الزمالك 
رقابة لصيقة على أداء ومستوى التحكيم فى بطولة 
ــــدورى خــصــوصــًا فيما يخص مــبــاريــات الفريق  ال

األبيض وغريمه التقليدى األهلى.
وتأتى الرقابة البيضاء على أداء الحكام بهدف 
الــتــأكــد مــن ســيــر قــضــاة الــمــالعــب عــلــى الطريق 
الصحيح بعيداً عــن األخــطــاء التى قــد تؤثر على 
اتجاه لقب بطولة الدورى، حيث يعتزم النادى اتخاذ 
مواقف أكثر قوة فى حال تكررت األخطاء مستقباًل 
ــاراة الزمالك  على غـــرار الخطأ الشهير فــى مــب

والمقاصة.
وكــانــت الجمعية العمومية لــنــادى الزمالك قد 
رفــضــت فــكــرة االنــســحــاب مــن مــســابــقــة الـــدورى 
خــالل االجتماع الثانى للجمعية الــذى عقد بمقر 
ــر األســبــوع الــمــاضــى،  وأكــد  نـــادى الــزمــالــك أواخـ
مرتضى منصور رئيس النادى األبيض أنــه حصل 

على حق النادى والــدورى تم ايقافه شهرا كامال 
بسبب الزمالك، وشــدد على أنه فى حالة تولى 
جهاد جريشة أو إبراهيم نور الدين أومحمود 
البنا إدارة تحكيم اى مباراة أخــرى للزمالك، 
ــاراة، وأضـــاف  ــب ــم ســيــرفــض فــريــقــه خـــوض ال
ــر الــريــاضــة ورئيس  أنــه عقد جلسة مــع وزيـ
اتحاد الكرة هانى أبوريدة وأكد له األخير أن 
الالئحة ال تتضمن بندا يسمح بإعادة مباراة 

المقاصة.
وأوضح رئيس الزمالك أنه رفع الحرج عن 
هانى أبوريدة رئيس اتحاد الكرة بعدم حضور 

عمومية النادي، موضحا أن المقاصة فاز على 
فريقه بمساعدة جهاد جريشة الحكم الذى اعتذر 

لألهلى من قبل ورفض االعتذار للزمالك.
وشــدد منصور على أنــه تحدى محمود طاهر 

رئيس األهلى ورفــض خوض المؤجالت بعدما 
تمسك الفريق األحمر بعدم خوض مبارياته 

إال بعد خوض الزمالك لمبارياته المؤجلة، 
وأضاف منصور أن عودة نظام االستبدال 
يبطل المسابقة ألن الجمعية العمومية 
للجبالية رفضت عــودة االســتــبــدال، وتم 

التقدم بمذكرة لالتحاد الدولى.

تلقى الجهاز الفنى الجديد لنادى الزمالك 
تكليفًا واضــحــًا من إدارة الــنــادى برئاسة 

مــرتــضــى مــنــصــور بـــضـــرورة الــقــتــال 
ــدورى وعــدم  ــ عــلــى لــقــب بــطــولــة الـ
التسليم بضياع حظوظ الفريق فى 

المنافسة على لقبها.
وتلقى إوجستو إيناسيو المدرب 
الجديد للقلعة البيضاء تأكيداً 
ــادى بأنه  ــن واضــحــًا مــن إدارة ال

ســيــســاءل عــن مــوقــف الــفــريــق فى 
بطولة الدورى وأن التعاقد معه فى 

هــذا التوقيت ال يعفيه من 
المسئولية على 

ــوى كل  مــســت
الـــبـــطـــوالت 
الـــــــــتـــــــــى 
ــارك  ــ ــشــ ــ ــ ي

فيها الفريق حالياً بما فى ذلك بطولة الدورى 
الممتاز.

وكـــان مجلس إدارة الــزمــالــك قــد اتــفــق مع 
البرتغالى إيناسيو لتولى مهمة تدريب الفريق 
األول لكرة القدم بالقلعة البيضاء خلفا لمحمد 

حلمى المدير الفنى للفريق األبيض.
وجــاء التعاقد مــع ايناسيو مقابل 
ــف جــنــيــه مــصــرى كــراتــب  700 ألـ
ــق الــبــرتــغــالــى  ــ ــا وافـ ــم ــري، ك ــهـ شـ
ــو إيــنــاســيــو عــلــى تثبيت  أوجــوســت
سعر الـــدوالر فى عقده مع المارد 
ــود سعر  ــيـــض، خـــوفـــاٌ مـــن صــع األبـ
ــل عــدم  ــى ظـ الــــــدوالر األمـــريـــكـــى فـ
ــم االتــفــاق على تثبيت  اســتــقــراره، وت
الــســعــر بستة عــشــر جنيها، عــلــى أن 
ــفــنــى  ــر ال ــديـ ــمـ يــحــصــل الـ
ــه بالجنيه  ــب عــلــى رات

المصرى.
وكـــان الــزمــالــك 
رصـــــد 40 ألـــف 

دوالر راتــبــا شهريا للمدير الــفــنــي، وشهدت 
الفترة  الماضية خالفا على طلب المدير الفنى 
الحصول على مقدم تعاقد ثالثة أشهر وتم 
االتفاق على منحه مقدم التعاقد على دفعتين 

بواقع شهر ونصف الشهر لكل دفعة.
وفى سياق متصل قرر مرتضى منصور رئيس 
الــنــادى استمرار  خالد جــالل الــمــدرب العام 
للفريق فى منصبه مع المدير الفنى الجديد 
للفريق، وتراجع عن فكرة عودة محمد صالح 
الــمــديــر الفنى لفريق حــرس الــحــدود لشغل 

منصب المدرب العام.
وأضــاف رئيس النادى أن إسماعيل يوسف 
مدير الكرة ومحمد صبرى المدرب المساعد 
وأيــمــن طــاهــر مـــدرب الــحــراس وحــمــادة أنــور 

المدير اإلدارى مستمرون فى مناصبهم. 
ويتواجد مع  المدرب البرتغالى مساعدين 
له هما ماتيوس كوستا وعمل أستاذاً للتربية 
الرياضية بالمركز الرياضى بكامبانيا وعمل 
مدربا مساعداً بأندية ريو تينتو وتيرسينسى 
وفرياموندى فى الدرجات األدنــى من الدورى 

البرتغالي، والثانى هو لياندرو مينديز مدرب 
اللياقة البدنية، صاحب الـ34 عاًما لديه كذلك 
خــبــرة عمل كمدير فنى حيث سبق إيناسيو 

نفسه لقيادة موريرينسى.
ــســود حــالــة مــن اإلرتـــيـــاح لـــدى العبى  وت
الفريق األول لكرة القدم بالقلعة البيضاء 
بعد قــرار مجلس اإلدارة بالتعاقد مع مدير 

فنى أجنبى خلفًا لمحمد حلمى، حيث إنهم 
يــرون أن الــمــدرب األجنبى بعد تسليمه زمام 
األمــور سيكون قــادرا على التحكم بشكل جيد 
مــع المشاكل الــتــى واجــهــت بعض الالعبين 
فى الفترة األخــيــرة بخصوص المشاركة فى 
المباريات، وتطبيق العدل على الجميع، وأكد 
مصدر داخل الفريق األبيض أن محمد ابراهيم 
صانع األلعاب هو الالعب الوحيد الذى أبدى 
حزنه مــن رحيل محمد حلمى حيث إنــه كان 
أكثر الالعبين مشاركة مع محمد حلمى خالل 
مباريات الــزمــالــك، حتى وإن كــان بعيدا عن 
مستواه المعهود بسبب التزامه فى التدريبات، 

وتنفيذه لتعليمات المدرب.

ــرعــى، مــهــاجــم إنــبــى،  يــعــد عــمــرو م
الشهير بـ«كافانى« من أبــرز الالعبين 
الــذيــن سيكونون أبــطــال صــراع جديد 
بين األهلى والزمالك على الصفقات 
فى موسم االنتقاالت الصيفية المقبلة، 
خاصة بعد تألقه مع الفريق البترولى 
فــى الــمــوســم الــحــالــي، بــخــالف رغبة 
القطبين فى تدعيم خط هجومهما فى 

الموسم المقبل.
ويــرصــد »صـــوت الماليين« األســبــاب 
التى قد تدفع األهلى للتراجع عن صفقة 

مرعى:
اإليقاف

ومع مفاوضات القطبين تــرددت أنباء 
عن توقيع عمرو مرعى لألهلى والزمالك 
فى آن واحــد، وهــو ما قد يهدد الالعب 
باإليقاف ومواجهة عقوبة رادعة، السيما 
بعدما أقــر اتحاد الكرة تغليظ العقوبة 
الموقعة على الالعب الذى يوقع لناديين 
فى توقيت واحد لتصبح 6 أشهر بدال من 

شهر واحد.
ونفس الخطأ وقع فيه ثنائى الزمالك 
السابقين خالد قمر ومعروف يوسف قبل 
انتقالهما لميت عقبة قادمين من اتحاد 

الشرطة، وتعرضا لإليقاف شهرا واحدا.
ــان ضــحــيــة التوقيع  أحــمــد الــشــيــخ كـ
لــنــاديــى األهــلــى والــزمــالــك وكـــان جــزاؤه 
اإليقاف لمدة شهر واحد، بعدما وقع على 
رغبة فى االنتقال للزمالك، إال أنه حسم 
األمـــر باالنضمام لألهلى ونــفــذ عقوبة 

اإليقاف.
وكان محمد ناجى جدو مهاجم األهلى 
ــرز ضحايا التوقيع لألهلى  الــســابــق أبـ
ــه مــن بــطــولــة أمــم  ــزمــالــك بــعــد عــودت وال
أفريقيا 2010، حيث وقــع للناديين فى 
ــداء  ــ ــكــن رغــبــتــه فــى ارت ــت واحــــد، ول وقـ
القميص األحمر حسمت انتقاله لقلعة 

الجزيرة ونفذ عقوبة اإليقاف شهراً.
المقابل المادى

ــذى جــعــل إدارة  ــ ــانــى ال ــث الــســبــب ال
األهلى تُعيد التفكير فى ضم مهاجم 
أنبى هو مغاالة إنبى فى مطالبه لبيع 
ــبــالــغ فى  ــى يُ ــب الــالعــب خــاصــة أن إن
مطالبه لالستغناء عن العبيه ويكفى 
أنــه بــاع الصاعد أكــرم توفيق الصيف 
الماضى لألهلى مقابل 7 ماليين جنيه.

المهاجم األفريقى
أما السبب الثالث، فيعود إلى رغبة 
اإلدارة فى ضم مهاجم أفريقى بداًل من 
المحلى وهناك بدائل كثيرة فى أفريقيا 

يرغب األحمر فى اتمامها.

اشتعل الــصــراع داخـــل اللجنة 
القانونية باتحاد كرة القدم خالل 
األيام الماضية، خاصة بعد أزمة 
الحل التى طالت المجلس الحالى 

برئاسة هانى أبوريدة.
وكانت محكمة القضاء اإلدارى، 
ــد أصــــدرت حــكــًمــا بــحــل مجلس  ق
إدارة اتحاد الكرة، بناًء على الدعوة 
المقدمة من عمر هريدى، وماجدة 
الهلباوى، المرشحين الخاسرين فى 
انتخابات الجبالية األخيرة، ببطالن 

انتخابات اتحاد الكرة.
وكشفت الحيثيات، أن المحكمة 
أصـــدرت للمدعين عمر هريدى 
وماجدة الهلباوى، أحكاًما لم يتم 
تنفيذها باستبعاد حــازم وسحر 
الهوارى، وامتنعت الجهة اإلدارية، 
وسمحت لهم بدخول االنتخابات، 
األمــر الــذى يمثل خــرًقــا ألحكام 
الدستور والقانون، الــذى أوجبت 
تنفيذ اإللغاء والتى تتمتع بطبيعة 
عينية وبحجية مطلقة تسرى على 

الكافة.
وترجع بداية األزمــة، إلى فتوى 
قانية الجبالية، بعدم االنشغال 
بقضية الحل منذ البداية، حيث 
رفضت تجهيز أى أوراق للدفاع 
عن قضية الحل، على اعتبار أنها 

ستستمر فى المحاكم.
ونشب الصراع بين ثنائى اللجنة 
القانونية إبراهيم إلياس وحسين 
حلمي، خاصة بعدما طلب األخير 
ــراًرا وتـــكـــراًرا وضع  ــ مــن األول م
قضية حل االتحاد ضمن أولويات 

عمله.
ورفـــض إلــيــاس االنــصــيــاع وراء 
كــالم حسين حلمى، حتى صدر 
قرار بحل المجلس الحالى، األمر 
الذى أدى إلى اشتعال األزمة بين 

الطرفين.
وعلى الــرغــم مــن الصلح الــذى 
حــــدث بــيــنــهــمــا فـــى الــســاعــات 
الــمــاضــيــة، إال أن حسين حلمى 
يــواصــل شــكــواه دائــًمــا إلــى هانى 
أبوريدة، من إهمال إلياس لبعض 
القضايا والتى يأتى فى مقدمتها 

أزمة الحل.

أسباب تبعد عمرو 
مرعى عن األهلى 
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كتب – محمد الصايغ كتبت – سارة عبد الباقى

مجلس الدراويش يسدل الستار على 3 ملفات شائكة 
على الرغم من الهجوم الــذى يتعرض 
ــادى اإلسماعيلى  ــن لــه مجلس إدارة ال
ــرة، إال أن البعض  ــة األخــي خــالل اآلونـ

أغفل ما نجح المجلس فى تحقيقه.
تخفيض عقود الالعبين وتخفيضها 
ــازات للمجلس  ــجـ يــعــد مــن أبـــرز اإلنـ
الحالى برئاسة المهندس إبراهيم 
عثمان، والتى نتحدث عنها بالتفاصيل 

فى السطور التالية:
¿ التجديد

جدد مجلس إدارة النادى لعدد كبير 
من العبى الفريق، إضافة إلى إقناعهم 
بتخفيض رواتبهم بسبب األزمة المالية 
ــان على  الــتــى يــعــانــى منها الـــنـــادى، وكـ
رأســه هؤال حسنى عبدربه، إضافة إلى 
شــريــف عــبــدالــفــضــيــل، وعــمــر الــوحــش، 
وسامح عبدالفضيل، ومحمد عادل جمعة، 
وسعد حسنى، وكريم بامبو، ومحمد عواد، 
ومحمد فتحى، وعمر الوحش، ومحمود 
حمد، شكرى نجيب، وألحمد هانى، 

ومحمد مــجــدي، وإبــراهــيــم حــســن، وباهر 
المحمدى.

¿ تسوية مستحقات الالعبين
نــجــح مــجــلــس اإلدارة فـــى حـــل أزمـــة 
الــمــســتــحــقــات واقـــنـــع الــالعــبــيــن بتسوية 
المستحقات من أجــل التنازل عن الشكوى 
الــذى قدمها هــؤالء الالعبين ضــد النادى 
وهم: محمد حمص، حسنى عبدربه، أحمد 
الجمل، مــهــاب سعيد، عمر جــمــال، أحمد 
ــودى«، عبدالحميد سامى،  عبدالعزيز »مــ
ــمــن الــمــحــمــدي، محمد  ــب، أي شــريــف رجــ
ممدوح كيمو ، سامح عبدالفضيل، والمدرب 

البرازيلى هيرون ريكاردو«.
¿ تجديد المنشآت

ــادى فــى أحـــداث  ــن نــجــح مجلس إدارة ال
طفر فى منشآت النادى؛ حيث تجديد فندق 
اقامة العبى الفريق األول والناشئين بالكامل 
بــشــكــل يــلــيــق بــاســم الـــنـــادى اإلســمــاعــيــلــى، 
اضــافــة إلــى تطوير مطعم العــبــى الفريق 
األول وتجهيزه، فضال عــن إنــشــاء حديقة 
تحمل اسم الكابتن داخل النادى االسماعيلى 
ليتسنى لكل األعضاء والجماهير التواجد 

داخل النادى فى أى وقت.

مرتضى

إبراهيم

أبوريدة

مرعى

جريشة

عثمان



األخيرة

سيد سعيد
يكتب:

أسوأ ما فى أعماقنا أن يتحول كل شىء فى حياتنا العامة إلى »مكلمة«، الجميع أدمن الثرثرة فيما يفيد وفيما ال يفيد، بل راح 
بعضنا يكذب ويجادل تارة بوعى وتارة أخرى دون وعى، وفى األغلب دون وعى، كما أن الكل راح يدلو بدلوه، ال فرق بين الثرثرة 
على المصاطب واستديوهات القنوات الفضائية، جميعها عبارات هالمية باتت محفوظة عن ظهر قلب، ومكررة، لكن سرعان ما 

تنتهى »المكلمة«، ونجد أنفسنا وجًها لوجه أمام قصة جديدة تشغلنا بعض الوقت فى مكلمة جديدة، تعتمد على السطحية 
فى التناول والهشاشة فى طرح الرؤى، خاصة إذا تعلق األمر بقضايا جوهرية ومصيرية، تؤثر على استقرار الدولة المصرية، 

فقبيل كل زيارة يقوم بها رئيس الجمهورية إلى الخارج، تقذف األقالم أحبارها لرصد بعض التصورات الشكلية دون روية، 
وبعدها مباشرة يبدأ الحديث عن النتائج قبل أن تنتهى الزيارة ويعود الرئيس إلى القاهرة، األمر الذى يتبعه إرباكا للمفاهيم 

فى أذهان الناس.
ومن هذا المنطلق تكتسب زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى الحالية إلى واشنطن أهمية خاصة، فهى محفزة على الرصد 

والتحليل فى ظاهرها وتوقعات تداعياتها الوقتية والمستقبلية ليس فقط على المستويين الداخلى واإلقليمى، إنما على 
مستوى دوائر صناعة القرار فى العواصم الدولية المؤثرة، وبالطبع من بينها واشنطن ذاتها باعتبارها القطب األوحد القادر 

على توجيه القرار الدولى سياسيا واقتصاديا وعسكريا.

 تأتى أهمية
 التحرك املصرى 

صوب واشنطن إلقامة 
عالقات قوية معها 

باعتبارها أحد 
أقطاب العالم بل 

القطب األوحد إن 
شئنا الدقة 

القاهرة لديها 
أوراق ضاغطة 
تستطيع من 

خاللها حتقيق 
شراكة تقوم على 
املصالح املتبادلة 

 بني البلدين
دون رضوخ 

حقيقة امللفات املسكوت عنها فى زيارة الرئيس ألمريكا 
الزيارة تدشن مفاهيم عودة دور مصر االستراتيجى بعد أن ألقى احلكام العرب أوراق اللعبة فى سلة الالعب األمريكى 

 فــالــزيــارة مــن حيث الــشــكــل، هى 
األولــى من الناحية الرسمية لرئيس 
مــصــرى مــنــذ عـــام 2009، تــوتــرت 
فى أعقابها العالقات بني البلدين، 
بصورة تبدو ضبابية وغير واضحة 
املعالم، تراوحت بني الشد واجلذب 
مــن اجلــانــبــني املــصــرى واألمــريــكــى، 
ولـــم تنجح الــلــقــاءات الدبلوماسية 
والبروتوكولية أثناء سنوات القطيعة 
ــب  ــذويـ ــوات« فــــى تـ ــ ــنـ ــ »ثـــمـــانـــى سـ
مساحة اجلفاء املكتوم بني القاهرة 
وواشــنــطــن، خاصة بعد أن تكشفت 
الكثير مــن احلــقــائــق الــدامــغــة حول 
ــورط اإلدارتــــني السابقتني للبيت  تـ
األبــيــض »إدارتــــا جـــورج بــوش االبــن 
وأوباما« فى املخططات التى أوصلت 
املنطقة العربية إلى ما فيه اآلن من 
فوضى الزالت تهدد استقرارها ورمبا 
تهدد بقاءها أيضا، واألهــم من هذا 
وذاك على األقـــل فــى تــقــديــرى، هو 
ــداعــم للجماعة  مــوقــف واشــنــطــن ال
ــذا املــوقــف على  املـــارقـــة وتــأثــيــر هـ

ــيــة فى  ــيــة الــداخــل األوضـــــاع األمــن
مــصــر، فــضــال عـــن مــحــاوالت 

إرباك مسيرتها االقتصادية 
مبــحــاوالت باتت معلومة 

لــلــكــافــة ولــيــســت فى 
حــاجــة إلـــى رصــد 

أو ســــرد، أمــا 
الــنــظــر إلــى 
مـــضـــمـــون 

الــــــــــزيــــــــــارة 
أى جـــوهـــرهـــا، 

ــى  ــا إل ــن فــســيــدخــل ب
دروب كثيرة، فيها نقاط 

لــلــتــالقــى وأخـــــرى للتباين 
والتعارض أيضا. 

بــالــرغــم مــن أن الــزيــارة إعالنا 
عن انتهاء القطيعة الشكلية، إال أن 
الدوائر السياسية واإلعالمية توقفت 
كثيرا أمامها بالتحليل واالستنتاجات 
ــة لــــقــــاءات الـــقـــمـــة بــني  ــافـ ــأن كـ ــ شـ
ــادة والـــزعـــمـــاء، لــيــس بــاعــتــبــار  ــقـ الـ
ــقــاء الــرئــيــســني إعـــالًنـــا عــن إنــهــاء  ل
القطيعة مع احلليف االستراتيجى، 
فاللقاءات واالتصاالت لم تتوقف بني 
البلدين ســواء فيما يتعلق بالتنسيق 
ــول الــوضــع اإلقــلــيــمــى والقضية  حـ
ــم مــن كــل هــذا  الفلسطينية، واألهــ
احلرب على اإلرهاب الذى بات يهدد 

صانعيه فى أمريكا وأوروبا.
 فقد كانت التساؤالت املطروحة0 

مـــا الـــــذى يــحــمــلــه الـــرئـــيـــس فى 
أجندته؟ 

 ما مطالب اإلدارة األمريكية من 
النظام احلاكم فى مصر؟ 

ــاءت فــى تــوقــيــت بالغ   الـــزيـــارة جـ
األهمية لكال الرئيسني »السيسى 

ترامب« على حد سواء.
واشنطن من جانبها تسعى لغسل 
سمعتها، وتغيير صورتها أمام الرأى 
ــام الــعــربــى، عــبــر الدبلوماسية  ــع ال
ــروع فــرض  ــشـ ــاعــمــة لــتــمــريــر مـ ــن ال

الهيمنة بشكل جــديــد »نــيــو لـــوك«، 
أمــا القاهرة فلديها أوراق ضاغطة 
تستطيع مــن خاللها حتقيق شراكة 
ــقــوم عــلــى املــصــالــح املــتــبــادلــة بني  ت
ــوخ، خــاصــة إذا  الــبــلــديــن، دون رضــ
علمنا أن حتركات القيادة السياسية 
منذ تــولــى السلطة، حـــددت مالمح 
استراتيجيتها ومــصــاحلــهــا، فتحت 
قنوات اتصال لعالقات جديدة تتنامى 
يوما بعد اآلخــر، مع القوى الدولية 
املختلفة واملــؤثــرة فــى نفس الوقت 
ــســا«، فضال  ــا، فــرن ــي ــان ــا، أمل ــيـ »روسـ
ــتـــمـــرار فـــى اإلصـــالحـــات  عـــن االسـ
ــاءات  ــق ــل االقـــتـــصـــاديـــة، لـــذا فـــإن ال
ستشهد نــوعــا مــن التناغم والندية 
فيما يتعلق باملصالح االستراتيجية 
للدولتني، وكذا دواعى األمن القومى 

املصرى. 
وبعيدا عن التكهنات أو ترك املجال 
للتوقعات، كــان مــن بــني آثــار التوتر 
فى العالقات، هو محاوالت واشنطن 
الضغط على مصر مبا يسلبها إرادتها 
وحماية أمنها القومى، وهذا يقودنا 
للعودة إلى جــذور األزمــة، حيث 
فشلت ضغوط »جــورج دبليو 
بوش« عبر مبعوثيه الذين 
ــم  ــهـ ــاراتـ ــددت زيـ ــ ــع ــ ت
لــــلــــقــــاهــــرة فــى 
احلــصــول على 
موافقة من 
ــس  ــ ــي ــ ــرئ ــ ال
األســــــــــبــــــــــق 
»مـــــبـــــارك« عــلــى 
ــزة  ــ ــهـ ــ ــب أجـ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ تـ
تــــنــــصــــت وتــــصــــويــــر 
إلكترونية »مــجــســات« على 
ــدود املــصــريــة اإلسرائيلية  احلـ
بدعوى السيطرة على قطاع غزة، 
إلـــى جــانــب رفـــض »مـــبـــارك« مجرد 
االستماع ألى أحــاديــث تخص إنهاء 
القضية الفلسطينية على حساب 

األراضى املصرية فى سيناء. 
كما أن التدخالت األمريكية فى 
الشأن الداخلى املصرى، بلغت حًدا 
غير مسبوق، فقد ساهمت الضغوط 
ــة  األمـــريـــكـــيـــة فـــى تــوفــيــر احلــمــاي
ــة املــدعــومــة  لــلــمــنــظــمــات احلــقــوقــي
ــة، حــيــث قــوبــل الــتــوســع فى  ــول ــم وامل
نشاطها بصمت مــريــب مــن أجهزة 
ــى جــانــب عــدم اتــخــاذ أى  ــة، إل ــدول ال
مواقف ولو شكلية حتفظ ماء الوجه 
ــاوزات اإلدارة االمــريــكــيــة  ــ أمـــام جتـ
لــأعــراف الــدبــلــومــاســيــة واملــواثــيــق 
الدولية، وقيامها باالتصال املباشر 
والتنسيق مع اإلخــوان حول مستقبل 
ــيــب ملــرحــلــة مـــا بعد  ــرت ــت ــم وال احلــك
مبارك، »على الرغم من أن اللقاءات 
مع التنظيم الدولى كانت مستمرة ولم 
تتوقف بني الطرفني، إال أن االتصال 
املباشر مع اجلماعة فى الداخل مت 
بــوســاطــة مــن ســعــد الــديــن إبــراهــيــم 
وبــاعــتــراف منه شخصًيا فــى إطــار 
ــدوره كــالعــب رئــيــســى فى  ــ تباهيه ب

املعادلة السياسية«0
ــب فـــى األمــــر أن الصمت  ــغــري ال
ــا جتـــــاوز احلــــدود  ــه ــت الـــرســـمـــى وق
املسموح بها فى التعامل مع ما ميس 
األمن القومى، فقد مت السماح لعدد 
مــن املنظمات األمريكية واملصرية 
بالعمل داخل البالد دون ترخيص أو 

رقابة من اجلهات املختصة.
وعندما تولى بــاراك أوباما رئاسة 
الـــواليـــات املــتــحــدة األمــريــكــيــة، ظن 
نظام مبارك أن العالقات مع اإلدارة 
اجلديدة رمبا تشهد قدًرا من املرونة 
ميهد إلغــالق امللفات اخلالفية بني 
البلدين، دون إدراك أن السياسة ال 
ــدار على هــوى الــرؤســاء، إمنــا وفق  ت
املصالح االستراتيجية التى حتددها 
املؤسسات واملراكز التابعة لها.، ووفق 
أوراق الضغط التى ميلكها كل طرف 
للتلويح بها وحتقيق مكاسب منها، 
ــه مــقــابــل، فال  خــاصــة أن الــكــســب ل
توجد فى العالقات الدولية مصالح 

مجانية.
ــمــوضــوع املــرتــبــط  ــل وبـــالـــعـــودة ل

بــالــزيــارة فهى خــطــوة إيجابية 
لكسر اجلمود فى العالقات 

بني البلدين، كما أن الثقة 
فـــى قـــــدرة الــقــيــادة 

الــســيــاســيــة على 
حتديد مالمح 

ــة  ــطــ ــ ــري خــ
الــعــالقــات 

واملـــــصـــــالـــــح 
بــني مصر الدولة 

الـــرئـــيـــســـيـــة املــهــمــة 
فــى محيطها اإلقليمى، 

وأمريكا الدولة األكثر تأثيرا 
فــى تــوجــيــه الــســيــاســة العاملية 

الفتة للنظر ليست بصورة عاطفية، 
إمنــا لــقــدرتــه على اقــتــحــام الصعب 
ــاإلرادة الوطنية من ناحية  متسلًحا ب
ــا ضاغطة، استطاع  وامتالكه أوراًقـ
ــار اســتــراتــيــجــيــة  ــ ــى إطـ تــرتــيــبــهــا فـ
األمـــن الــقــومــى املــصــرى وتــأثــيــراتــه 
على املستوى اإلقليمى، كما أن نتائج 
ــادة غربيني  لــقــاءاتــه السابقة مــع قـ
ــة، رغــم  ــن ــي ــطــمــأن أفــــــرزت حـــالـــة ال
محاوالت اإلخوان وقطر وتركيا وضع 
العراقيل أمــام كل لقاءاته، وفــى كل 
مرة كان احلظ حليفه واخليبة عنوانا 

للمتربصني.
االهتمام بالزيارة لم يتوقف عند 
ــدود طــرح الــتــســاؤالت أو البحث  حـ
عن إجابات افتراضية تفتح الشهية 
لــلــتــوقــعــات حـــول قــضــايــا جــوهــريــة 
مرتبطة بأبعاد األمــن القومى، إمنا 
لقراءة التصورات املختلفة من حيث 
توقيتها، وتزامنها مع ارتباك األوضاع 
اإلقليمية، سياسًيا وأمنًيا واقتصادًيا.

زيــارة الرئيس إلى البيت األبيض، 
لم تكن طلًبا من النظام احلاكم فى 
مصر، لكنها دعــوة رسمية مصحوبة 
باهتمام شخصى من ترامب الرئيس 
اجلديد للواليات املتحدة األمريكية، 

كما أنها تأتى فى إطار توافق ضمنى 
ــكــة، كـــان مــوقــف  عــلــى قــضــايــا شــائ
ــى اجلـــديـــد منها  ــك ــري ــيــس األم ــرئ ال
ــا، وأعــنــى إعــالنــه عــن إدراج  واضــًح
اجلماعة املارقة فى قوائم املنظمات 
ــذا يــتــوافــق مــع رؤيــة  ــة، وهـ ــي اإلرهــاب
الدولة املصرية التى فعلت ذلك فى 

أعقاب ثورة 30 يونيو.
ــارة مــن وجــهــة نــظــرى، تدشن  ــزي ال
ــم جـــديـــدة تـــتـــجـــاوز حـــدود  ملــفــاهــي
ــردود االقــتــصــادى، واملقصود هنا  املـ
التأكيد على أن مصر تسترد دورها 
االستراتيجى، الذى غاب عن املشهد 
ــقــى احلــكــام  ــدة عــقــود بــعــد أن أل عـ
العرب أوراق اللعبة فى سلة الالعب 
األمريكى وحده، األمور اآلن اختلفت، 
خاصة أن الــدولــة املصرية جتــاوزت 
مرحلة اختبار قدرتها على حتديد 
مصيرها، ومن هذه النقطة فى ظنى 
تأتى أهمية التحرك املصرى صوب 
واشنطن إلقامة عالقات قوية معها 
باعتبارها أحــد أقــطــاب الــعــالــم بل 

القطب األوحد إن شئنا الدقة. 
 احلديث عن مساحة التالقى 
والتنافر بني مصر والواليات 
املتحدة األمريكية، بالطبع 
ــالـــح  حتـــكـــمـــهـــا املـــصـ
االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
دون ســـواهـــا، 
ولــــــم يــغــب 
عـــن صــانــع 
القرار املصرى 
ــرئــيــس  وأعـــنـــى ال
السيسى، الــدور الذى 
لعبته واشنطن مع ذيولها 
ــل«  ــي ــا وإســرائ ــركــي »قــطــر وت
لتقسيم املنطقة العربية، ودعم 
ــوان إلســقــاط مصر ومحاولة  اإلخــ
إغــراق املنطقة فى دوامـــات احلــروب 
املذهبية والعرقية بــدعــوى الــثــورات 
ــهــدف  ــا ال ــ ــم، أم ــكـ ــظــمــة احلـ ــد أن ضـ
احلقيقى فهو نشر الــفــوضــى وإثـــارة 

القالقل.
لذا لم يكن غريًبا أن تنشط العناصر 
املوالية للمنظمات املشبوهة من إثــارة 
بعض القضايا املشحونة بالشائعات 
املغرضة، لعل أبرزها ما يتعلق بأوهام 
الوطن البديل ألبناء غزة على األراضى 
املصرية، وهو املشروع الذى وافقت عليه 
اجلماعة املارقة أثناء سطوها على حكم 
مصر، الغريب أن هــذه الشائعة التى 
التقطها البعض من موتور إسرائيلى، 
وجــدت أرًضـــا خصبة للتنامى، بهدف 
التشكيك فى القيادة السياسية، رغم 
ــذه األمــــور ليست  ــأن هـ عــلــم الــكــافــة بـ
بابا مفتوحا للنقاش أو اجلــدل حولها، 
رفضها مــبــارك وكــانــت سبًبا فــى توتر 
العالقات ورفضها السيسى حالًيا مبا 
يعنى أن هذا امللف مغلق بالضبة واملفتاح 
وال ميكن بــحــال مــن األحـــوال أن تقبل 
الــقــيــادة السياسية مــجــرد تفكير أى 
مسئول دولــى فيها، مهما عظم شأنه 

ومهما كانت قوة دولته.
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الدولة 
املصرية جتاوزت 

مرحلة اختبار
 قدرتها على حتديد 

مصيرها

واشنطن
 تسعى لغسل سمعتها 

وتغيير صورتها أمام الرأى 
العام العربى

 بـ »نيو لوك« 

السيسى

ترامب
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