رئيس مجلس اإلدارة

سيد سعيد
رئيس التحرير

محمد طرابيه
اإلصدار الثانى  -العدد 209

األربعاء

2017/4/19

السنة العاشرة

 16صفحة

الثمن  ٢جنيه

WWW.Soutalmalaien@yahoo.com

إبراهيم خطاب :مسئول
الشئون اإلدارية ..مهيمن
على رؤساء الشركات..
والترقيات ..والشركات
القابضة ..وهيئة البترول

وال عزاء لـ«طارق املال»

سقوط وزارة البترول فى يد «مراكز القوى» ..واستقالة رئيس هيئة البترول
هشام بليح :عضو مجلس إدارة فى «ميدور» وايثدكو وإيالب ..ويشغل مستشارا للوزير ..وشقيقه مديرا إداريا لـ«ميدور»

طاقية
اإلخفا
ج ــريدة

املوقع االلكترونى

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

محمد عبداللطيف
أحمـ ـ ــد سعيد
مدير التحرير:

ب ـ ــالل الـ ـ ــدوى
املدير الفنى:

عـدنان خليل
سكرتير التحرير:

محمد سعيد
الرياضة:

محمد الراعى
املستشار القانونى:

عصام االسالمبولى
جرافيك

أحمـ ـ ــد محمـ ـ ــود
التنفيذ

أحمد الريس
جمع تصويرى:

محمود محسن
املراجعة اللغوية:

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

من الواضح أن املهندس طارق املال وزير البترول
ال يحكم وزارة الــبــتــرول ..فبعد زيــادة نفوذ قطبى
وزارة البترول الكائنني فى مبنى الــوزارة فى مدينة
نصر ..أصبح الوزير مجرد ضيف شرف؟! والدليل
عدم استطاعته اتخاذ أى قرار دون الرجوع لقطبى
الوزارة اللذين يحكمونها.
األول :هشام بليح :وهو املستشار القانونى للوزير
والذى يتوغل يوما بعد يوم ..ويشغل عضوية مجلس
إدارة شركة «ميدور»  ..وعضوية مجلس إدارة شركة
«ايثدكو» ..وعضو مجلس إدارة ايالب.
هشام بليح يستمد قوته فى قطاع البترول من قوته
أمــام وزيــر البترول ..توغل فى الـــوزارة ..ونــال ثقة
الوزير وهو مبثابة العقل املدبر فى الوزارة بأكملها..

املال

خطايا يحيى راشد

أسرار صراعات وزير السياحة مع محافظى «جنوب
سيناء والبحر األحمر واألقصر ومطروح وأسوان»
يتشابك مع أعضاء الغرف السياحية ..وحاالت استقاالت جماعية فى احتاد الغرف

جدل كبير بينه وبني وزير الطيران ..والنتيجة :السياحة صفر؟!
بالل الدوى
ماذا يفعل وزير السياحة يحيى راشد فى وزارتــه؟! ماذا
حــقــق؟! هــل لــديــه رؤي ــة استراتيجية
واضحة يقوم بتنفيذها؟! أم أنه يعمل
دون خطة؟! من يراقبه؟! من يرسم له
الطريق؟! هل متت محاسبته على ما
لم يحققه؟!
ب ــص ــراح ــة :يــحــيــى راشـــــد وزيـــر
السياحة لــم يحقق شيئا ولــن يحقق
شــيــئــا ..فــهــو يــدمــر قــطــاع السياحة
ت ــدم ــي ــرا بــطــيــئــا ..ال ت ــوج ــد لــديــه
استراتيجية لتطوير الــســيــاحــة وال
يــســتــعــن مبــتــخــصــصــن أكـــفـــاء فى
مجال السياحة ..والدليل؟! أن وزير
الــســيــاحــة عــلــى خـ ــاف م ــع معظم
املحافظني السياحيني ..إذن فكيف
يعمل؟! وكيف يطور السياحة ..يحيى
راش ــد على خــاف مــع الــلــواء خالد
فـ ــودة مــحــافــظ جــنــوب ســيــنــاء وهــى
محافظة سياحية من الدرجة األولى
حيث شــرم الشيخ ودهــب والشواطئ
املهمة.
يــحــيــى راشــــــد ع ــل ــى خ ـ ــاف مــع
اللواء أحمد عبداهلل محافظ البحر
األحــمــر ..وهــى املحافظة السياحية املعروفة حيث توجد
مدينة الغردقة وسفاجا ومرسى علم وجميعها مدن سياحية.
وزيــر السياحة على خــاف مع محافظ األقصر محمد
بدر ..املحافظة التى يأتى لها سياحة من كل بقاع األرض..
ولــديــه خــافــات أخــرى مــع محافظ مــطــروح الــلــواء علفاء
أبــوزيــد ..ومحافظ أس ــوان ..كيف يعمل هــذا الــوزيــر وهو
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يتشاجر مع زمالئه املحافظني؟! كيف ينسق معهم لتطوير
السياحة وزيادة أعدادها؟!
يحيى راشد وزير السياحة على خالف مع وزير الطيران
شريف فتحي ..وكانت هناك مؤشرات أثناء التعديل الوزارى
الــســابــق م ــن أجـــل دمـــج ال ــوزارت ــن
السياحة والــطــيــران معا ليتوالهما
الطيار شريف فتحي ..لكن ارتــأت
الــقــيــادة السياسية أنــه حــان الوقت
لالهتمام أكــثــر بالسياحة ..ورفــض
عدد كبير من الشخصيات املشهود لها
بالكفاءة تولى منصب وزير السياحة..
فتم االبقاء على يحيى راشد.
ال ــغ ــري ــب أن يــحــيــى راشــــــد فــى
خالفات دائمة مع معظم املستثمرين
ال ــس ــي ــاح ــي ــن ..وأعــــضــــاء ال ــغ ــرف
السياحية والدليل استقالة «نور على»
من الغرف السياحية.
كانت معدالت السياحة فى مصر
ع ــام  2010قــد حــقــقــت  15مليون
سائح ..وبقيمة عائدات دوالرية على
الدولة تقدر بحوالى  13مليار دوالر
راشد
ســنــويــا ..وكــانــت منظمة السياحة
الــعــاملــيــة ق ــد أص ـ ــدرت وقــتــهــا عــدة
تقارير هامة تفيد بصعود مصر فى
مــصــاف الــــدول اجل ــاذب ــة للسياحة
وكــانــت مــعــدالت السياحية املتوقعة
ملصر عام  2020حوالى  21مليون سائح مبعدل عائدات
دوالرية ملصر تقدر بحوالى  30مليار دوالرية.
والــســؤال :مــن يحاسب الــوزيــر؟! وهــل هناك خطة
يــنــفــذهــا؟! وإذا كــانــت هــنــاك خــطــة؟ كيف سينفذها
مبــفــرده وه ــو فــى خــافــات مــع املــحــافــظــن والــــوزراء
واملستثمرين السياحيني.

حــقــقــت أغــنــيــة «وحــشــتــنــى مــصــر» للمطرب
أمير عبد اهلل ،نسبة مشاهدة عالية على موقع
الفيديوهات «يوتيوب» ،فى خــال  3أسابيع من
طرحها على القناة الرسمية لشركة مزيكا ،متفوقة
على العشرات من األغانى العربية.
واألغــنــيــة مــن كلمات محمد الــبــوغــة وأحلــان
محمدعبداملنعم وتوزيع خالد نبيل ،وإخراج نبيل
مكاوى واستعان خالل هذا الكليب بالنجم خالد
عجاج والفنان الشعبى محمود الليثى للظهور معه
فى الكليب كضيوف شرف.
وق ــال عبد اهلل فــى تصريحات خــاصــة إن
خالد والليثى صديقاه منذ سنوات طويلة ،وعندما

سرى ً
جدا ..من اخلارجية املصرية للخارجية الكويتية:

البد من التنسيق معنا قبل مناقشة قضايا جنائية
وإرهابية مازالت التحقيقات مستمرة فيها
اخلارجية تبلغ الكويت عن غضبها مما نشرته
صحفها عن تفجيرى طنطا واإلسكندرية

حالة من اجلدل سادت العالقات املصرية الكويتية
بعد قــيــام صحيفة القبس الكويتية بنشر أخبار
مغلوطة عن حادث كنيستى طنطا واالسكندرية ونشر
تفاصيل غير صحيحة باطرة عن منفذى احلادثني.
مــــن جــانــبــهــا قـــامـــت وزارة
اخلــارجــيــة املــصــريــة فــى سرية
ش ــدي ــدة بــالــتــواصــل م ــع وزارة
اخلــارجــيــة الكويتية والتشديد
عليها أن ما نشر غير صحيح..
والبـــد مــن احــتــرام التحقيقات
وعمليات البحث الــتــى يجريها
األمــن املصرى وجهات التحقيق
املــصــريــة الــــذى يــشــرف عليها
املستشار نبيل صادق النائب العام
املــصــرى ..خاصة أن املعلومات
املــنــشــودة حـــول احل ــادث ــن غير
صحيحة وتسيء لألمن املصرى
وتــتــبــنــى وج ــه ــة نــظــر الــتــنــظــيــم
االرهابى املسمى بـ«داعش».
شكرى
من جانبها استقبلت السلطات
الــكــويــتــيــة املــتــمــثــلــة ف ــى وزارة
اخلــارجــيــة بــحــالــة مــن الــقــلــق..
واعتبرت أن التواصل الذى حدث
م ــع وزارة اخلــارجــيــة املــصــريــة
مــا هــو إال خ ــوف مــن السلطات
املصرية على سرية التحقيقات ..وبالفعل قامت
اخلارجية الكويتية بالتواصل مع جمعية الصحفيني
الكويتيني من أجــل إصــدار بيان فى هــذا الشأن..
وكــانــت النتيجية «ظــهــور بيان رسمى مــن صحيفة
القبس الكويتية يكذب فيه ما ذكرته حول احلادثني..

لكنهما حمال محرر اخلبر ومندوبها فى القاهرة
املسئولية».
كــانــت األجــهــزة األمنية املصرية قــد تعاونت مع
األجهزة األمنية الكويتية فى أعقاب ثورة  30يونيو
 ..2013ونتج عــن هــذا التعاون
قــيــام األج ــه ــزة األمـ ــن املــصــريــة
بــإرســال عــدد مــن كبار الضباط
إلى الكويت ملساعدة الكويت فى
كبح جماح املد اإلخوانى السلفى
املتطرف فى انحاء الكويت.
وب ــال ــف ــع ــل ســـافـــر عـــــدد مــن
الــضــبــاط األك ــف ــاء إل ــى الــكــويــت
وهــــــم مــــن امل ــت ــخ ــص ــص ــن فــى
شــئــون االرهـــــاب ..والتنظيمات
املــتــطــرفــة وش ــئ ــون اجلــمــعــيــات
اخليرية واملنظمات احلقوقية..
واس ــت ــط ــاع ــوا ايـــقـــاف الــتــمــدد
اإلخـ ــوانـ ــى والــســلــفــى الــرهــيــب
فــى املجتمع الكويتى عــن طريق
الــتــحــكــم ف ــى الــتــمــويــل الضخم
الــذى حتظى به هــذه اجلماعات
وجن ـ ــح ـ ــوا ف ـ ــى اغـــــــاق «»23
منظمة تــابــعــة للسلفيني وعــدد
مــن اجلمعيات التابعة جلماعة
اإلخـــــــــوان ه ـ ــن ـ ــاك ..وجن ــح ــوا
أيضا فــى تشكيل أرشــيــف كامل بأعضاء اإلخــوان
النشطني ..وجنحوا أيضا فى كبح جماح املد الشيعى
املتزايد جــدا فــى الــكــويــت ..ولــذلــك كانت عمليات
التنسيق األمنى على أعلى مستوى لكنه لم يكن بها
أى تسليم أى أعضاء بتنظيم داعش االرهابى!!

فضيحة الشيخ أبو إسحاق احلوينى بعد عودته من «قطر»

الشيخ يفتى ويقول «وجه املرأة مثل «فرجها»
اعتصم مع اإلخوان فى مصطفى محمود وأفتى بأن «املوسيقى حرام» رغم أنه خريج «ألسن إسبانى»

من كواليس
الكليب
عرض عليهما فكرة املشاركة معه فى أول كليباته
لم يترددا نهائيا ،خاصة أن فكرة الكليب أعجبتهما
إذ يظهرا فيه كأصدقائه ً
أيضا والذى يستقبالنه
بعد عودته ملصر بعد غياب لفترة طويلة.
وأشــار املطرب إلى أن الكليب مت التحضير له
ملــدة أسبوعني كاملني ،حيث مت تسجيل األغنية
فى يومني ،وبعدها مت عمل أكثر من تصور للكليب
وشكله إلى أن توصل إلى شكل نهائى قبل التصوير
وهو لشخص عاش أغلب سنوات عمره بعيدً ا عن
بلده وفجأة يقرر العودة واالستقرار ببلده مصر
التى وحشته ،وقد مت التصوير على مدار  4أيام ما
بني الفيلال اخلاصة بى ومدينة اإلنتاج اإلعالمى».

وقــام بتصعيد شقيقه «ياسر بليح» ليتولى الشئون
اإلدارية فى شركة «ميدور».
والــثــانــي :إبراهيم خــطــاب :فهو مسئول الشئون
اإلدارية بالوزارة والذى يتحكم فى كل صغيرة وكبيرة
فى الــوزارة ..وخاصة جميع شركات قطاع البترول
والشركات القابضة وشركاتها التابعة ..من هيئة
البترول إلى القابضة جلنوب الوادى ..إلى القابضة
للغاز ..والقابضة للبتروكيماويات ..يتحكم فى جميع
القرارات فى الــوزارة من ترقيات وتعيينات لرؤساء
الشركات ..مستغال فى ذلك عالقته بالوزير ..مجرد
ذكر اسمه يسبب حالة رعب لدى رؤساء الشركات.
كان املهندس طارق احلديدى رئيس الهيئة العامة
للبترول قــد تقدم باستقالته مــن منصبه األسبوع

املــاضــى لــوزيــر الــبــتــرول ..بسبب ســيــطــرة هشام
بليح املستشار القانونى للوزير ..وإبراهيم خطاب
مــســئــول الــشــئــون اإلداريـــــة عــلــى جميع الــقــرارات
وع ــدم استطاعته اتــخــاذ أى ق ــرار أو اعطائه أية
صالحيات ..أو سلطات لتسيير عمل الهيئة ..وقام
طارق احلديدى بترك عمله وتقدمي استقالته وغلق
تليفونه ..واالبتعاد عن الشلة املحيطة بالوزير..
والتى تهيمن على كل شيء بالوزارة.
كان املهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء على
خالف شديد مع املهندس طارق املال وزير البترول..
بسبب اتباع سياسة املحسوبية فى القطاع بشكل
غير مسبوق وحــالــة الترهل السائدة داخــل جميع
الشركات.

احلوينى

ف ــى فــضــيــحــة مـ ــدويـ ــة ..خـ ــرج علينا
الشيخ أبو اسحاق احلوينى أحد الشيوخ
املحسوبني على جماعة اإلخوان والعضو
فى هيئة اإلصــاح واحلــقــوق التى كان
قد أنشأها املهندس خيرت الشاطر
نائب املرشد العام جلماعة اإلخــوان
االرهابية ..بفتوى فى غاية الغرابة
وقال« :وجه املرأة مثل فرجها» وهو ما
أثار غضب اجلمعيات النسائية احلقوقية..
وأث ــار حفيظة جموع املواطنني املصريني..
وغــضــبــوا مم ــا يــقــولــه الــشــيــخ أبـــو اســحــاق
احلــويــنــى ..واعــتــبــروا ذل ــك إهــانــة لــلــمــرأة..
ويكشف عن عقلية املشايخ التى ال تخلو من
النظرة الدونية لــلــمــرأة ..وعــدم تقديرها..
وعدم احترامها ..وعدم وضعها فى وضعها
احلقيقى كنصف املجتمع.
الشيخ أبــو اســحــاق احلــويــنــى كــان أحد
املعتصمني فى مسجد مصطفى محمود
فى منطقة املهندسني بعد فض اعتصام
رابعة والنهضة ووقــف فى صف جماعة
اإلخــوان بعد ثــورة  30يونيو  2013لكنه
مــازال حــرا طليقا ميــارس حتريضه ضد
اجلــيــش والــشــرطــة والــقــضــاة وأخــيــرا
حتريضه ضد املرأة املصرية.

الشيخ احلوينى اسمه احلقيقى هو «حجازى
محمد يوسف شريف» من مواليد  1956فى
قرية «حــويــن» بكفر الشيخ وانضم للسلفيني
وتعرف على اإلخوان ثم حتالف معهم.
واعــتــبــر خطب الشيخ عبداحلميد كشك
كمحاضرات له ليتعلم منها طريقة اخلطابة..
والتحق بجامعة عني شمس بكلية األلسن قسم
اللغة االسبانية!!
عمل «حجازى شريف» فى كل بقاله وهو
صغيرا ..وحينما أصبح شيخا وخطيبا أفتى
فتوى جعلت منه حديث الرأى العام كله حينما
قال «كل املوسيقى حرام باستثناء ما تضرب
به اجلوارى فى االفراح» ..ويقصد «الدف».
يفتى الشيخ احلوينى بوجوب ختان االناث
فى االســام ..ويلقى بخطبة فى مسجد «بن
تيمية» مبدينة كفر الشيخ.
س ــاف ــر الــشــيــخ أبـ ــو اس ــح ــاق احلــويــنــى
مؤخرا إلى «قطر» والتقى بقيادات جماعة
اإلخـــوان االرهــابــيــة ..وخطب اجلمعة فى
أحــد مساجدها بحضور قيادات اجلماعة
االرهابية وحتديدا فى مسجد «محمد بن
عبدالوهاب» ..وظــل هناك لفترات طويلة
فى الفترة من « 13يناير  »2016حتى «6
فبراير .»2016

تنظيم اجلماعة
اإلسالمية تأسس فى
بداية السبعينيات بجامعة
أسيوط ثم امتد لفروعها
بسوهاج واملنيا وقنا

فى كلمته التى ألقاها بعد انتهاء اجتماع مجلس الدفاع الوطنى والذى عقد عقب التفجيرات
التى تعرضت لها بعض الكنائس فى طنطا واإلسكندرية ،طالب الرئيس عبدالفتاح السيسى
بضرورة قيام كافة الجهات المعنية بدورها المنوط بها فى قضية تجديد الخطاب الدينى
حتى يتم تنقيته وتقديمه بشكل جديد يتواكب مع أحداث العصر وبما ال يخالف أصول
الفقه وثوابت الدين.
وبمناسبة حديث الرئيس السيسى عن هذه القضية نتوقف أمام العديد من النقاط
والمالحظات والتى أرى أنه يجب االنتباه إليها والتوقف أمامها عند طرحها للمناقشة داخل
كافة الجهات المعنية.

محمد طرابيه يكتب:

احلقائق الغائبة فى قضية جتديد اخلطاب الدينى
قطب

عبدالعال

جتديد اخلطاب
الدينى ليس
مسئولية األزهر
وحده لكنه يتحمل
جان ًبا من املسئولية

عبدالرحيم

من اخلطأ حتميل مسئولية
انتشار التطرف واإلرهاب إلى
األزهر ومناهجه الدراسية
التى يزعم البعض أنها تشجع
على التطرف واإلرهاب

مختار

ملاذا ال يتم تشكيل جلنة
متخصصة على أعلى مستوى
وتضم كل املتخصصني من
كافة اجلهات املعنية إلعادة
النظر فى بعض اجلزئيات
املوجودة فى املناهج؟

على
المكشوف

هل يعقل أن يطالب الرئيس بتجديد اخلطاب الدينى فى الوقت الذى تستمر
فيه مهزلة عدم إضافة نتيجة امتحانات مادة التربية الدينية للمجموع؟
هذه القضية أصبحت مرتبطة باملناسبات ،حيث أكد
الرئيس السيسى أكثر من مــرة على أهميتها وضــرورة
اتخاذ إج ــراءات فعلية بشأنها ولكن هــذه املطالبة يتم
التفاعل معها وقت تصريحات الرئيس فقط ثم سرعان
ما تختفى وتعود تلك القضية كما كانت «محلك سر».
¿ جتديد اخلطاب الدينى ليس مسئولية األزهر وحده
كما يتصور اجلهالء الذين يقومون بشن حمالت ضارية
ضد االزهــر الشريف ،فى محاولة من جانب الكثيرين
منهم لـ(التطبيل) للرئيس الــذى أملح أكثر من مرة أنه
غير راض عن أداء األزهــر وشيخه اإلمــام األكبر د.
أحمد الطيب ،ورغــم أن الرئيس نفسه أوضــح أنه لم
وال يقصد اإلســاءة لألزهر إال أن هــؤالء املنافقني ما
يزالوا مستمرين فى (تطبيلهم) على أمــل أن ينالهم
رضا الرئيس ،ويتناسى هــؤالء جميع ًا أن األزهــر كان
وما يزال منارة الدعوة اإلسالمية فى العالم كله ،كما
أنه أحد القوى الناعمة املصرية املؤثرة فى جميع بقاع
األرض بصفة عــامــة وفــى الــقــارة األفريقية واملنطقة
العربية بشكل خاص .ويخطئ من يتصور أن دفاعى عن
األزهر يعنى أنه ال يتحمل جانباً من أخطاء عدم جتديد
اخلطاب الدينى ،ولكن اخلطأ األكبر هو حتميله وحده
تلك املسئولية اجلسيمة.
من اخلطأ حتميل مسئولية انتشار التطرف واإلرهاب
الى األزهــر ومناهجه الدراسية التى يزعم البعض أنها
تشجع على التطرف واإلرهــــاب ،وه ــذا محض افــتــراء
وأك ــاذي ــب أطلقها بــعــض اجلــهــاء أمــثــال الــشــيــخ ميزو
املسجون حالياً بتهمة ازدراء األديان واإلدعاء بأنه املهدى
املنتظر وكذلك أمثال اسالم بحيرى وغيرهما الكثيرين،
وأرجــو أال يتناسى الكثيرون أن األزهــر تخرج منه على
مدى أكثر من ألف عام املاليني من اخلريجني والغالبية
العظمى منهم حملوا لــواء الــدعــوة فــى مــشــارق األرض
ومــغــاربــهــا ،لــذلــك مــن اخلــطــأ الــربــط بــن انــتــمــاء بعض
املتطرفني لتلك املؤسسة العريقة حيث إنــه يتخرج فى
جامعتها ومعاهدها حتى اآلن مئات اآلالف سنويا فى
مختلف التخصصات والفروع العلمية ،وإذا كان بعضهم
من خريجى األزهــر فهناك الكثير من خريجى مختلف
اجلامعات احلكومية واخلاصة.
¿ ..بهذه املناسبة ،أشير إلى ما كشفه الزميل والصديق
األستاذ جمال عبدالرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيني
والباحث املتخصص فى شئون اجلماعات اإلسالمية منذ
سنوات طويلة ،حيث كشف أنه مبناسبة الهجوم الغريب
على األزهــر الشريف عقب كل عملية إرهابية يجب أن
يعلم اجلميع أن سيد قطب األب الــروحــى للتنظيمات
اجلــهــاديــة فــى مصر والــوطــن العربى وصــاحــب كتاب
(معالم فى الطريق) الذى اتخذته اجلماعات اجلهادية
دستورا لها تخرج من مدرسة املعلمني األولية ثم التحق
بكلية دار العلوم ،كما أن أمين الظواهرى أمير تنظيم
الــقــاعــدة العاملى تــخــرج مــن كلية طــب قصر العينى
بعد دراسته الثانوية مبدرسة املعادي ،وكشف جمال
عبدالرحيم أن تنظيم اجلماعة اإلسالمية تأسس فى
بــدايــة السبعينيات بجامعة أســيــوط ثــم امتد لفروعها
بسوهاج واملنيا وقــنــا ،وأض ــاف أن محمد عبد السالم
فــرج املــحــرض واملخطط الغتيال الــســادات تــخــرج من
كلية الهندسة بجامعة القاهرة ،ويضاف ملا سبق كارم
األنــاضــول الــذى حكم علية بــاإلعــدام فى قضية الفنية
العسكرية عام  1974كان طالبا بكلية الفنية العسكرية،
كما أن سيد إمام عبد العزيز الشريف أول أمير لتنظيم
اجلهاد تخرج من كلية طب قصر العيني.
واتفق مع جمال عبدالرحيم فى تأكيده على أن الهجوم
على األزهـــر الــشــريــف غير مقبول وأن الــتــطــاول على
األزهر الشريف مرفوض ألنه خط أحمر.
¿ أقــتــرح أن يتم تشكيل جلنة متخصصة على أعلى
مستوى وتضم كل املتخصصني من كافة اجلهات املعنية
إلعــادة النظر فى بعض اجلزئيات املوجودة فى املناهج
األزهرية  -ان وجدت  -لتنقيتها وتنقيحها وحذفها من
املناهج بشرط أن يكون من يقرر ذلك هم العلماء الثقاة

ماذا أضافت سياسة «اخلطبة
املوحدة» التى أصر وزير األوقاف
على تطبيقها رغم حتذيرات
الكثيرين بعدم جدواها؟

قيادات التليفزيون تختار
مواعيد غير مناسبة إلذاعة
البرامج الدينية وتتعامل معها
على أنها برامج «درجة ثانية»
وليس أنــصــاف وأرب ــاع املشايخ الــذيــن ال يبحثون سوى
عن األضــواء اإلعالمية واألمــوال اخلارجية التى تأتيهم
من منظمات مشبوهة هدفها تدمير مصر ومؤسساتها
العريقة وفى مقدمتها األزهر الشريف.
¿ ملاذا يتجاهل الكثيرون مسئولية وزارة األوقــاف عن
عــدم اتخاذ أيــة خطوات ملموسة بشأن قضية جتديد
اخلطاب الدينى؟ وما الذى فعله وزيرها د .محمد مختار
جمعة احلــالــم بــالــوصــول ال ــى كــرســى مشيخة األزه ــر
بشتى السبل والوسائل؟ وماذا أضافت سياسة (اخلطبة
املوحدة) التى أصر جمعة على تطبيقها رغم حتذيرات
الكثيرين بعدم جدواها ألنها تفقد اخلطيب فى املسجد
الروح املطلوبة للتفاعل مع جموع املصلني ويكتفى بالقراءة
مــن الــورقــة املــكــتــوب فيها اخلــطــبــة أو حفظها (صــم)
والقائها من باب (تأدية الواجب)؟ وما العائد من عشرات
املليارات التى أنفقتها الــوزارة فى سبيل زيــادة مرتبات
األئمة والدعاة طوال السنوات املاضية وكذلك احلوافز
وبدالت الكتب واملراجع التى يتم صرف مقابلها املادى لهم
عالوة على ما يسمى بالدورات التدريبية التى يؤكد الواقع
أنها مجرد (شكليات) فقط؟
¿ رغم اصدار املجلس األعلى للشئون اإلسالمية التابع
لوزارة األوقاف الكثير من الكتب واملجالت إال أنها ال جتد
صدى فى الشارع املصرى رغم املبالغ الطائلة التى تنفق
عليها كل عام فى صورة مكافآت وحوافز للقائمني عليها
أو ملؤلفيها ،ويرجع ذلــك إلــى عــدم وضــع أجندة خاصة
تضم قائمة الكتب ذات القيمة واملضمون املفيد لطباعتها
ووضع خريطة لتوزيعها فى جميع أنحاء اجلمهورية وليس
فى عواصم املحافظات فقط .ويؤسفنى القول إن هذا
األمــر لن يحدث فى ظل استمرار الوزير احلــال محمد
مختار جمعة الذى حتولت وزارة األوقــاف فى عهده إلى

(عزبة) خاصة ،والذى يصيب املاليني بالدهشة والصدمة
من كثرة ظهوره املستمر على شاشة التليفزيون املصرى
خاصة فى خطب اجلمعة واالحتفاالت الدينية الرسمية
وكأن أصبح أحد املقررات اليومية على املصريني.
¿ مبناسبة احلديث عن التليفزيون املصرى نسأل :أين
قياداته وفى مقدمتهم مجدى
الشــــن رئ ــي ــس الــتــلــيــفــزيــون
حتى اآلن وال ــذى مت اختياره
أمــس عضوا باملجلس األعلى
لتنظيم اإلعــــام مــن قضية
جتديد اخلطاب الدينى؟ وماذا
فعل لتفعيل مطالبات الرئيس
الــســيــســى املــتــكــررة فــى هــذا
الــشــأن؟ وملــاذا تختار قيادات
القطاع مواعيد غير مناسبة
إلذاعة البرامج الدينية؟ وملاذا
يتعاملون معها على أنها برامج
(درجــة ثانية)؟ وملــاذا لم تفكر
تلك القيادات فى انشاء قناة
ديــنــيــة مــتــخــصــصــة تــســاهــم
بــشــكــل واضــــــح فـ ــى خــدمــة
ال ــدع ــوة اإلس ــام ــي ــة وتــقــدم
صحيح الدين بأسلوب عصرى
يــحــافــظ عــلــى ثــوابــت الــديــن
وأصول الفقه اإلسالمى.
وأت ــص ــور أن لــديــنــا الــعــدد
الكافى من العلماء الثقاة فى
جامعة ومشيخة األزهر وهيئة
كبار العلماء وجلنة اإلفتاء ومجمع البحوث اإلسالمية
ودار اإلفتاء املصرية واملجلس األعلى للشئون اإلسالمية،
الــذيــن يستطيعون جعلها الــقــنــاة رقــم واح ــد فــى نسب
املشاهدة فى جميع وسائل اإلعالم.
¿ هل يعقل ياسادة أن يطالب الرئيس بتجديد اخلطاب
الدينى فى الوقت الذى تستمر فيه مهزلة عدم اضافة
نتيجة امتحانات مادة التربية الدينية للمجموع الذى
يحصل عليه الطالب فى نهاية السنة أو التيرم وامليد
تــيــرم ،وفــى تــصــورى أن استمرار هــذا األمــر يعطى
انطباعا للطالب أنها مادة غير ذات أهمية وبالتالى
ال يقومون مبذاكرة دروسها وحفظ اآليــات القرآنية
واألحاديث النبوية املقررة عليهم.
¿ ملــاذا يختفى ال ــدور الــذى يجب أن تقوم بــه وزارة
التربية والتعليم فى هذه القضية عن طريق تطوير املناهج
الدينية وتقدميها بأسلوب عصرى يواكب املستجدات
والقضايا املعاصرة ومبا يحافظ على ثوابت الدين؟ وملاذا
ال تشكل جلنة عليا لإلشراف على إعــداد هــذه املناهج
بشكل عاجل وهو األمر الذى سيؤدى الى توصيل صورة
اإلســام الصحيحة ملاليني الطالب فى املــدارس بشكل
ممنهج ومخطط وليس بصورة عشوائية كما يحدث فى
مدارسنا حتى اآلن؟
¿ أين وزارة الثقافة من هذه القضية املحورية؟ وملاذا
ال تــصــدر سلسلة متخصصة فــى العلوم الدينية ويتم
بيعها بأسعار رمزية على غرار ما كان يحدث فى مكتبة
األسرة التى كانت أحد أهم الوسائل الثقافية على مدى
سنوات طويلة ،وميكن أن تساهم فى هذا املشروع العديد
مــن اجلــهــات مثل وزارات األوقـــاف والتعليم والشباب
والرياضة وغيرها.
وفــى تصورى أن هــذا املشروع لو مت فسوف يكون له
دور فعال فى اثــراء املكتبة اإلسالمية وجتديد اخلطاب
الدينى.
¿ نتمنى أن ينتهى مجلس الــنــواب ممث ً
ال فى اللجنة
الدينية من إعــداد تقريره حول جتديد اخلطاب الدينى
فــى أس ــرع وقــت ممــكــن ،على أن يــكــون التقرير مركزا
ويتضمن اقتراحات وأفكارا جديدة ميكن تطبيقها على
أرض الواقع وليس مجرد توصيات مكررة وأفكارا عفا
عليها الزمن.

نتمنى أن يكون تقرير مجلس النواب حول جتديد اخلطاب الدينى مركزا ويتضمن
اقتراحات وأفكارا جديدة ميكن تطبيقها على أرض الواقع وليس مجرد توصيات مكررة

سيد قطب األب الروحى
للتنظيمات اجلهادية فى
مصر والوطن العربى تخرج
فى مدرسة املعلمني األولية
ثم التحق بكلية دار العلوم

الظواهرى

أمين الظواهرى أمير
تنظيم القاعدة
العاملى تخرج فى كلية
طب قصر العينى
بعد دراسته الثانوية
مبدرسة املعادى

محمد عبد السالم فرج
المحرض والمخطط
الغتيال السادات تخرج
فى كلية الهندسة
بجامعة القاهرة

سيد إمام
عبدالعزيز
الشريف أول أمير
لتنظيم الجهاد
تخرج فى كلية
طب قصر العينى
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تورط قيادات بوزارة
الزراعة فى االستيالء
على  3.2مليار جنيه
مت إدراجها حتت مسمى
مديونيات «هالكة»

» تكشف:

باألرقام واملستندات «

نهب مليارات اجلنيهات «التائهة بني اجلهات احلكومية حتت ستار «مديونيات معدومة»

حكايات
وأسرار
انفراد ..ال انتخابات
للمحليات ..قبل عام
2019

كشفت مصادر مسئولة بــوزارة التنمية
املحلية ،عن مفاجأة من العيار الثقيل،
تــؤكــد أن انــتــخــابــات املــجــالــس الشعبية
املحلية ،لن يكون جترى قبل عام ،2019
واستحالة إجرائها قبل هذا املوعد لعدة
أســبــاب متنوعة ومختلفة ،منها مــا هو
سياسى ومنها ما هو تنظيمى ،ومنها ما
هو تشريعى.
وأض ــاف ــت امل ــص ــادر ف ــى تــصــريــحــات
خاصة لـ»صوت املاليني» أن هناك أسبا ًبا
سياسية تستحيل معها عملية إج ــراء
انتخابات املجالس الشعبية املحلية ،حيث
أوصــت تقارير سرية ،من بعض األجهزة
الرقابية ،واألمنية وعلى رأسها الرقابة
اإلدارية ومجلس األمن الوطنى ،باستمرار
تغلغل خاليا القيادات اإلخوانية ،ونسبة
كــبــيــرة مــن الــشــبــاب بــصــفــة خــاصــة فى
أوص ــال املحليات ،وأنــهــا مــازالــت تتمتع
بقوة غريبة ،ولها معرفة بخبايا ومداخل
االنتخابات ،وتستطيع أن حتقق أهدافها
خــاصــة أنــهــا مستترة وراء الــعــديــد من
املشروعات واملؤسسات اخليرية ،وهذا
ميثل خط ًرا ال حتمد عقباه حــال إجــراء
االنــتــخــابــات ف ــى ال ــوق ــت احل ــال ــى ،ألن
جناحهم فى االنتخابات ،مبثابة مسامير،
تؤرق استقرار الدولة املصرية.
وأضــــافــــت املــــصــــادر أن األس ــب ــاب
التشريعية الــتــى ،سترتب عليها إرجــاء
إجراءات االنتخابات ملا بعد  ،2019وبعد
إجــراء االنتخابات الرئاسية ،وجــود مادة
قانونية فــى الــدســتــور ،بــرقــم  219متنع
إج ــارء االنتخابات فــى املجالس املحلية
الشعبية ،وأيضا انتخابات البرملان إال
بعد إجــراء عملية إعــادة ترسيم احلــدود
بــن املــحــافــظــات وف ــض ال ــن ــزاع رسم ًيا
بــن حـ ــدود املــحــافــظــات ،عــلــى مستوى
اجلــمــهــوريــة ،وعملية تــرســيــم احلـــدود،
بحسب تصريحات وزيــر التنمية املحلية
نفسه ،يوم السبت املاضى خالل املؤمتر
الصحفى الذى عقده ،أكد انها ليست فى
حسابات احلكومةحاليا ،وهو األمر الذى
يؤكد أن انتخابات املحليات لن يجرى فى
الفترة احلالية.
وأشــارت املصادر إلى استحالة إجراء
االنــتــخــابــات فــى ظــل عــدم وج ــود قانون
لإلدارة املحلية ،وهو األمر الواقع حال ًيا،
الفتة إلــى أنــه اآلخــر لن يظهر للنور فى
الوقت احلالى مثله مثل كثير من القوانني
املــهــمــة ،الــتــى تخشى احلــكــومــة حسمها
حــالـ ًيــا ،بــدعــوى احلــفــاظ على استقرار
أوضاع البالد.
وأكــــــــدت املـــــصـــــادر ،أن األســـبـــاب
التنظيمية ،تتمثل من خالل واقع خبرات
االنــتــخــابــات ،ومــن متــرس عليها ،تؤكد
استحالة إج ــراء االنتخابات للمحليات
حال ًيا ألنها حتتاج على األقــل إلــى عام
كامل للترتيب لها ،سواء من خالل إعداد
قاعدة بيانات الناخبني ،وتنقيتها ،وهى
حتتاج شهو ًرا طويلة ،فضال عن إجــراء
التقدم والترشح وغيرها مبا يتوافق مع
القانون والدستور ،وكلها أمور الرأى العام
واملحليات نفسها غير مهيأة لها.
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نسرين إمام
حصلت «صــوت املــايــن» على مستندات تكشف تفاصيل،
الــتــاعــب فــى امـ ــوال ال ــدول ــة ،واســتــخــدام األبــــواب اخللفية،
لالستيالء على املــال العام ،حيث قامت مافيا االستيالء على
املــال الــعــام ،باستغالل ثغرات فى القانون ،لتقنني ،جرائمهم،
ومخالفاتهم املالية ،حتت سمع وبصر جهات ووســائــل اعــام،
رفضت فضح هــذه اجلــرائــم ،فــى الــوقــت الــذى ستقوم»صوت
املاليني» بكشف هذه اجلرائم بكل تفاصيلها.
وتوصلت «صوت املاليني» الى خيوط «هذه احليلة من خالل
تقرير للمكتب الفرعى للجهاز املــركــزى للمحاسبات ،بــوزارة
الزراعة ،والذى دونه بناء على وثائق رسمية ومخاطبات ،حصل
عليها من اإلدارة املركزية للشئون املالية ،بــوزارة الزراعة والتى
تضمنت وجود بؤر فساد فى وزارة الزراعة ،مع بؤر اخرى نظيرة
لها فى جهات حكومية ،مدينة لــوزارة الزراعة ،مت االتفاق فيما
بينها على إدراج هذه األمــوال على أنها ديــون معدومة وهالكة،
على ان يتم توزيع التركة فيما بعد.
وفــى محاولة مــن وزيــر الــزراعــة الــدكــتــور عبد املنعم البنا،
لتحسني صورته امام الرأى العام ،السيما بعد احلملة التى شنها
ضده أحد الكتاب الصحفيني الكبار ،واتهامه بالفساد ،لدرجة انه
مرفوع ضده أكثر من  19قضية نهب مال عام ،قام بتسريب احد
التقارير ،التى يحقق فيها اجلهاز املركزى للمحاسبات حاليا.
وحصلت «صوت املاليني» على نص التقرير الذى يؤكد وجود
مديونيات مبليارات اجلنيهات لصالح وزارة الزراعة على مدار
السنوات السابقة ،لــم يتم حتصيلها مــن اجلــهــات احلكومية،
املدينة ،وبعد عدة سنوات يتم تسويتها بشكل او بآخر.
وجاء فى التقرير الذى استند إليه اجلهاز املركزى للمحاسبات
« انه امياء الى كتاب وزير الزراعة واستصالح االراضى الزراعية
والـ ــوارد ملكتبه بتاريخ  2يناير  2017واملــرفــق بــه كتاب وزارة
املالية بشأن املديونيات املستحقة ،لــوزارة الــزراعــة ممثلة فى
الهيئة العامة لإلصالح الزراعى طرف املصاح احلكومية وطلب
موافاتهم ببعض املستندات الضرورية لهذا الشأن والــذى أشر
عليه وزير الزراعة ،فى حسابات األقاليم لسرعة اتخاذ الالزم
واعداد املطلوب على وجه السرعة خالل  48ساعة باملستندات
القانونية.
وأكــد التقرير املحاسبى أن مديوينات محافظة اإلسكندرية
فقط ،لصالح وزارة الزراعة بلغت ،والتى متة جتاهلها من قبل
مسئولى الــوزراة على مدار  7نوات منذ قيام ثورة  25يناير ،ما
يلى:
 مديونية املعهد الدينى بسموحة « االزهر الشريف» وتبلغ مديونية املعهد الدينى بسموحة حوالى « 42مليونا و65ألفا و 466جنيها ،وهى قيمة ايجار مساحة  5افدنة و 21قيراطا
و 12سهما ،مملوكة لوزارة الزراعة بالعقد املشهر رقم 88/ 1424
استيالء  /ورثة جوزريف سموحة.
وأوضح التقرير أن هذه املساحة مت تسليمها ضمن مساحة 22
سهما و7قراريط ،و 15فدانا باملحض املؤرخ فى 1963 /10/6
والذى مت بني مديرية االصالح الزراعى باالسكندرية واالوقاف

صفقات مع نادى سموحة والنقل العام
وكلية التربية وشركة المعمورة السياحية
وسائل التحايل لسرقة المال العام
واالزهــر الشريف ومراقبة املبانى مبحافظة االسكندرية على
اساس البيع بواقع  3.50جنيه للمتر طبقا لتقدير اللجنة العليا
لتثمني اراضى الدولة مبحضرها املؤرخ فى  ،1963/ 8/ 18فى
الوقت الذى اعلن فيه األزهر الشريف تنازله عن مساحة  5أفدنة
و  17قيراطا و 8أسهم بتاريخ  ،1967/ 9 / 12وعن مساحة 3
افدنة و 17قيراطا و2سهم ،وبذلك تكون املساحة املتبقية فى
حوزة املهعد الدينى بسموحة.
كما اثبت التقرير املحاسبى ،انه توجد مطالبات من مديرية

بدوى

االسكندرية لألزهر الشريف لكنه ،لم تستجب لتلك املطالبات
حتى جاء رد االدارة املركزية للشئون القانونية باالزهر الشريف
بكتباة رقــم  393فــى  25فبراير  ،2003متضمنا ان االزهــر
الشريف استلم هــذه املساحة مــن مراقبي املبانى مبحافظة
االســكــنــدريــة وال تــوجــدعــاقــة ايــجــاريــة بــن االزهـــر الشريف
واالصالح الزراعى وآخر مطالبة من مديرية االسكندرية ،لعميد
املعهد الدينى ممثال بتاريخ6ابريل .2016
وكانت اجلهة الثانية احلكومية املدينة للوزارة هى الهيئة العامة

لنقل الركاب باالسكندرية ،وتبلغ مديونياتها « 137مليونا و24
الفا و 41جنيها قيمة ايجار ملساحة 7افدنة و9قراريط و 4اسهم
ارضا امالك دولة تابعة لوزارة الرزراعة
ضمن العقد املشهر برقم  / 88/ 1424استيالء ورثة جوزيف
سموحة ،وكشف التقرير ان هيئة النقل العام لم تلتزم بسداد ما
عليها لهيئة االصالح الزراعي ،وبعرض االمر على ادارة الفتوى
بــالــوزارة انتهت الــى رأيها بأحقية ال ــوزارة فى استدعاء قيمة
االيجار لالراضى اململوكة لها بناحية سموحة باالسكندرية ومبا
مؤداه عدم جواز التنازل عن املبالغ املستحقة فى هذا اخلصوص
او اعفاء املستأجر منها.
واجلــهــة الــثــالــثــة الــتــى فــرطــت قــيــادات وزارة ال ــزراع ــة فى
مديونياتها ،للوزارة ورصدها املركزى للمحاسبات ،مديونية نادى
سموحة الرياضى ،حيث تبلغ املديونية املستحقة للهيئة طرف
نادى سموحة وملحقاته مبلغ قدره»2مليار جنيه و161مليونا و7
آالف و 86جنيها قيمة ايجار 150فــدانــا و3قــراريــط و 7أسهم
مملوكة لوزارة الزراعة بالعقد املشهرة برقم .88/1424
وفى محاولة لتحايل على املديونيات املتأةخر التى لم تسدد
للوزارة ،مت االتفاق على بيع هذه املساحة فى محضر مؤرخ فى
 5اكتوبر  ،1994وفى عام  2016عندما جاء الوزير انذاك بصفته
ومنصبه املطالبة بحقوق الــوزارة لدى النادى واملقدرة مبليارات
اجلنيهات ،وجــدد ما مت التكتم عليه ،وجد انه مت التحايل على
املديونيات طوال هذه السنوات الطويلة من خالل دعوى قضائية
بــإبــراء ذم ــة ،فــى الــوقــت ذات ــه مت «تستيف» اوراق املديونيات
«بالوزارة لصالح اشخاص بعينهم» على انها ديون معدومة مما
يثير الشكوك حــول وجــود صفقات وسمسرة وعــمــوالت ،ادت
الــى تفريط ال ــوزارة فى حقوق مادية بهذا احلجم والقمية من
الضخامة.
وكذلك مديونية كلية الرتبية الرياضية باالسكندرية والبالغة
«22مليونا و 88جنيها  80ألفا و 60ألفا و 902جنيه « قيمة ايجار
الكلية والتى لم تسدد لنفس االسباب السابقة.
وكذلك مديونية شركة املعمورة للتعمير السياحى ،ومديونيتها
تبلغ «  979الفا و 390جنيها ،ومديونية شركة النصر لألغذية
املحفوظة وتبلغ «  305آالف و 164جنيها ،واملثير أنه بعد ترتيب
االوراق باالتفاق بني الطرفني الدائن واملدين ،فى صورة مريبة،
اعتبار ان هذه االرض ليست ملكا للزراعة وليس لها اى حقوق
تطالب بها ،مما يؤكد وجود شبه تالعب وتواطؤ من جانب اجلهة
الدائنة ناحية املدينة ،ولصالح اشخاص.
وايضا مديونية مجمع مدارس»زهران» وتبلغ مديونياته» 282
مليون جنيه و 564ألفا و 77جنيها ،ولالسف الشديد مت التستر
على هذه املديوينات املتراكمة منذ عقود طويلة ،وتسوية االمر
بقرار بيع ملساحات االراض ــى نظير التغاضى عن املبالغ غير
املدفوعة مقابل نسبة من العموالت والسمسرة بحسب ،التقارير
السرية واملصادر املطلعة بالوزارة.
وقالت مصادر مطلعة بــالــوزارة أن املركزى للمحاسبات قرر
تشكيل جلنة لبحث هذه املخالفات واعادة فتح التحقيقات النيابة
العامة ،للوصول إلى املتهمني ،فى اهدار هذه االمــوال ،واملقابل
الــذى تقاضوه فى سبيل التغاضى عن املطالبة بأموال الدولة
وضمها للخزانة العامة.

باألرقام ..الرقابة اإلدارية تسترد  273مليون جنيه من أباطرة نهب املال العام فى شهر واحد
نسرين إمام
كشفت احلمالت التى شنتها الرقابة
اإلداريــة خالل الفترة األخيرة عن حجم
الفساد املــالــى ال ــذى تعانى منه مصر،
وذلــــك ف ــى ال ــوق ــت الــــذى كــشــفــت فيه
تقارير لالحتاد العربى ملكافحة اجلرائم
االقتصادية وغسل األمـــوال نهاية عام
 2015جاء فيه أن حجم فاتورة الفساد
فى مصر سنو ًيا بلغت  600مليار جنيه،
وأن الدين العام وصــل  900مليار جنيه
محل ًيا و 32مليار دوالر خارج ًيا ،كما أن
عــدد قضايا الــفــســاد بــاجلــهــاز اإلدارى
سنو ًيا وصلت  70ألف قضية.
وفــى تقرير صــادر عن اإلدارة العامة
ملباحث األمــوال العامة أكد أنها ضبطت
خ ــال ع ــام  2016فــقــط  1470قضية
متنوعة فى مجال مكافحة جرائم األموال
العامة ومكافحة الفساد املالى واالدارى،
تتمثل فى  322قضية فى مجال التزوير
والــتــزيــيــف ،و 82قــضــيــة فــى اجلــرائــم
املصرفية ،و 260قضية رشوة واستغالل
نفوذ 91 ،قضية غسيل اموال 97 ،قضية
كــســب غــيــر م ــش ــروع 443 ،قضية نقد
وتهريب 175 ،قضية اختالس واستيالء
وتسهيل االستيالء على املال العام.
وك ــش ــف تــقــريــر صـــــادر ع ــن منظمة
الشفافية الدولية أن مصر انتقلت من
املرتبة  94عام  2014إلى املرتبة  88عام
 2016فى مؤشر مكافحة الفساد عامل ًيا.
ورغـــم وجـــود  14ج ــه ــازًا رقــاب ـ ًيــا فى
مصر يتمثل دورهــا فى مكافحة الفساد
والــرشــوة والــعــمــوالت والــتــربــح مــن وراء
املال العام ،إال أن الدكتور توم كاردامون
مدير منظمة النزاهة املالية العاملية فى
تصريحات صحفية له قــال إن تدفقات

األموال غير املشروعة التى دخلت مصر
من عــام  2004حتى  2013وصلت 110
مليارات دوالر كأموال مشبوهة ،واألموال
التى خرجت من مصر فى نفس الفترة
تقدر بـ  26مليار دوالر كأموال مشبوهة.
وفــــى عــــام  2014قـــــدرت األمـــــوال
املضبوطة  100مليون جنيه ،وفــى عام
 2015قدرت بـ  23.7مليون جنيه ،وفى
عام  2016قدرت بـ  272.7مليون جنيه،
منها  155مليو ًنا فى شهر ديسمبر فقط،
وف ــى يــنــايــر اجلــــارى فــقــط مت ضــبــط 4
ماليني جنيه.
ومــن خــال حصر كل وقائع الرشاوى
والــفــســاد املــالــى منذ عامني مضت كان
أشهرها تقاضى مدير عام سابق لشركة
توليد الكهرباء والهندسة رشاوى تقدر بـ
 5.2مليون دوالر للتالعب فى عطاءات
للحصول عــلــى عــقــود لــصــالــح شــركــات
حكومية ،وذلــك فــى شهر ديسمبر عام
 ،2014كما متكنت فى يناير عام 2015
هيئة الرقاب اإلدارية من ضبط موظفني
ارتــكــبــوا جــرائــم رشـــوة فــى محافظات
اإلسكندرية والقاهرة والقليوبية وصلت
لـــ  10قــضــايــا مبــبــالــغ مــا بــن  15ألــف
جنيه وحتى  200مليون جنيه وذلــك فى
إحصائية للهيئة.
كــمــا متــكــنــت ال ــرق ــاب ــة اإلداريـــــــة فى
أغسطس عام  2015من ضبط مهندس
زراع ــى مبديرية الصحة بــأســوان أثناء
تقاضيه رشــوة قدرها  105آالف جنيه،
وفى نفس الشهر أيضا مت ضبط رئيس
قطاع بشركة النصر للمبانى واإلنشاءات
بــاحلــصــول على رش ــوة  600ألــف جنيه
من  3مقاولني إلسناد أعمال مشروعات
لهم ،وفــى شهر سبتمبر من نفس العام
مت ضبط «ح ف» رئيس جمعية مكافحة
الفساد بتقاضى رشوة قدرها  3.5مليون

عرفان

جنيه ،وفــى نفس الشهر مت ضبط وزير
الــزراعــة السابق صــاح هــال واتهامه
بتقاضى رشــــاوى متثلت فــى عــقــارات
أراض لرجال أعمال.
مقابل تقنني
ٍ
وفى عام  2016كان األبــرز فى ضبط
الــفــاســديــن ،حــيــث مت ضــبــط عــشــرات
القضايا به كــان أبــرزهــا ضبط الرقابة
اإلدارية مدير املشتريات مبجلس الدولة
ف ــى ديــســمــبــر امل ــاض ــى بــتــلــقــى رشـــاوى
قدرت بـ  150مليون جنيه وجدت مبنزله
بــعــد مــداهــمــتــه ،وف ــى مــارس
املــاضــى مت ضبط ضابط
ب ــأس ــي ــوط بــعــد ضبطه
متلبسا بتقاضى رشــوة
ً
تقدر بـ  100ألــف جنيه،
وفى نفس الشهر ضبطت
الرقابة اإلدارية بالبحيرة
على مدير مديرية الطرق

بتهمة تلقى رشوة من أحد املقاولني ،وفى
أبريل حبست نيابة األموال العامة العضو
املنتدب للشركة القابضة للمياه مبدن
القناة و 3مقاولني بتهمة تلقى رشــاوى
تقدر بـ  10ماليني جنيه.
وف ــى مــايــو املــاضــى ضبطت الــرقــابــة
اإلداري ــة مفتش مبحمية النيل بسوهاج
بتهمة تقاضى رشـــوة  250ألــف جنيه
من مــقــاول ،كما ضبطت مستشار وزير
الــصــحــة لــلــمــراكــز الطبية بتهمة تلقى
رشاوى تقدر بـ  6ماليني جنيه من احدى
الشركات فى قضية توريد أجهزة ملعهد
نــاصــر ،وفــى يوليو مت ضبط مدير أمن
ديــوان محافظة القاهرة بتهمة تقاضى
رشــوة  50ألــف جنيه مــن صاحب عقار
مخالف.
وفــى أكتوبر ضبطت الرقابة اإلداريــة
شــخــص انــتــحــل صــفــة مــســتــشــار رئيس
اجلمهورية وتقاضى مبلغ  650ألف جنيه
كرشوة لقضاء مصالح شركة معينة ،كما
ضبطت ً
أيضا مدير عام بجهاز تعمير
سيناء عقب تقاضيه رش ــوة قدرها
 300ألــف جنيه لتسهيل إجــراءات
وإسناد أعمال لصاحب شركة.
وفى نوفمبر املاضى حبست

نيابة اجليزة مدير مديرية اإلســكــان 4
أيــام بتهمة تلقى رشــوة  650ألــف جنيه
مــن أحــد املتهمني للحصول على بــراءة
فى قضية مــا ،وفــى نفس الشهر أعلنت
الرقابة اإلداريــة إحصائية عن ضبط 6
قضايا فساد تقدر بـ  4ماليني جنيه.
وفـــى ديــســمــبــر حــبــســت نــيــابــة وســط
القاهرة رئيس شركة املصرية للتنمية
الــزراعــيــة  4أي ــام بتهمة تقاضى رشــوة
 214ألف جنيه من صاحب شركة خاصة
إلسناد أعمال إليها.
وفــى يناير املــاضــى ضبطت الرقابة
اإلداريــــة مستشار وزيـــر املــالــيــة بتهمة
تقاضى رشــوة مليون جنيه مــن أصــل 4
ماليني جنيه مقابل التالعب فى قيمة
أرض قــريــة سياحية كــان سيهدر 500
مليون جنيه على الدولة.

مدير عام سابق فى
الكهرباء يحصل على
 5.2مليون دوالر

عدم البطء فى
اتخاذ أى إجراءات
حلماية البالد
بعد استهداف
األقباط

قرارات رئاسية إلحكام السيطرة على الفوضى

«نيولوك» سياسى جديد للرئيس السيسى
بعد ما يقرب من العامين والنصف العام على حكم الرئيس
عبدالفتاح السيسى لمصر ..كان البد له وأن يتخلى عن هدوئه..
وأدرك أنه البد له أن يمسك بقوة فى زمام الحكم نظرا للظروف
الحالية التى تمر بها البالد ..فقد أراد السيسى أن يحكم مصر
دون قوانين استثنائية حتى ال يقال إنه حكم مصر فى ظل قوانين
استثنائية.
السيسى تحول إلى رجل يحكم مصر بقوانين استثنائية ضرورية
لضمان أمن وسالمة البالد ..وألول مرة فى تاريخ مصر يصبح قانون
الطوارئ مطلبا شعبيا وبرلمانيا ورئاسيا ..ولكن ما هى تداعيات

وأسباب هذا التحول؟!
منذ فترة ليست بالقليلة كانت األجواء الداخلية فى مصر غير
مستقرة ..ومنذ تولى السيسى المسئولية وكان عدد من التقارير
األمنية ترفع له تطالبه بضرورة تطهير المؤسسات الحكومية
من جماعة اإلخوان ..وضرورة استبعاد كل من له صلة بالجماعة
االرهابية ..وقد تم ذلك ..وتم «قص ريش» اإلخوان وأنصارهم
من التوغل فى مؤسسات الدولة ..وبدأت القرارات القوية منذ أن
استبعد المستشار هشام جنينة من منصبه ..بعد إجراء التعديالت
القانونية والدستورية الالزمة لذلك بعد موافقة البرلمان.

الشارع
المصرى

بالل الدوى
ثــم ك ــان ال ــق ــرار الــصــعــب بــفــرض حالة
الـ ــطـ ــوارئ ف ــى شــمــال س ــي ــن ــاء ..وإخـ ــاء
منطقتى رفــح والشيخ زويــد مــن المنطقة
ال ــح ــدودي ــة ..والــتــعــامــل بــاســتــئــصــال مع
االرهاب هناك.
ثــم ك ــان الــقــرار الــجــرىء بــاقــتــحــام جبل
الحالل فى وسط سيناء حتى يتم تطهيره
مــن االرهــابــيــيــن والــمــطــاريــد والمسجلين
خــطــر ..والــهــاربــيــن مــن األحــكــام الجنائية
النهائية ..مما أدى إلــى هــروب عــدد منهم
إلى الوادى والدلتا.
لــذلــك كــانــت االجــتــمــاعــات األمنية التى
عقدها الرئيس السيسى مع رؤساء األجهزة
األمنية طــوال هــذه الفترة وتحديدا خالل
الثالثة أشهر الماضية« ..تقريبا اجتماعين
فى الشهر» ..كانت هذه االجتماعات تهدف
للسيطرة على الحالة األمنية وتم التأكيد
على أن الــبــاد تتعرض الع ــت ــداءات غير
مــســبــوقــة ..تستهدف وحــدتــهــا وكيانها..
وعنصرى األمــة فيها ..وتــم ادراج الحالة
األمنية على أنها «الحالة ج» والتى تتطلب
رفــع درج ــة الــتــأهــب واليقظة ورف ــع حالة
االستعداد إلــى أقصى درجــاتــهــا ..وقــد تم
التركيز على عدد من النقاط منها:
 -1عــدم البطء فى اتخاذ أى إجــراء من
شأنه حماية البالد خاصة بعد زيادة حوادث
االرهاب واستهداف األقباط ..واالسراع من
اتخاذ كافة اإلجراءات المطلوبة.
 -2ضرورة الحسم فى أى مشكلة طارئة
تعرض البالد للخطر وعــدم تركها تتفاقم
دون اتخاذ إجراءات حاسمة.
 -3ضــرورة التأكيد أن الوقت ال يحتمل
أيــة تــأخــيــرات أو األخ ــذ فــى االعــتــبــار أى
توازنات داخلية أو إقليمية!!
 -4االســـراع فــى أى خــطــوات إصالحية
مــن شأنها أن تحافظ على أمــن الــبــاد..
وذلك بعد تقارير أمنية وسيادية من الجهات
المعنية وض ــرورة تنفيذ جميع التوصيات
الــــــواردة ف ــى الــتــقــاريــر عــلــى أال تتوقف
هــذه الــخــطــوات اإلصــاحــيــة عــن التنفيذ

عدم النظر ألى
توازنات داخلية أو
ضغوط خارجية

اإلسراع فى عملية «قص ريش»
اإلخوان من كافة مؤسسات الدولة
طالما ش ــددت األجــهــزة األمــنــيــة بــضــرورة
استمرارها.
 -5االســتــمــرار فــى تنفيذ المشروعات
الــقــومــيــة الــكــبــرى مــن الــعــاصــمــة اإلداريـ ــة
ال ــج ــدي ــدة ومـ ــشـ ــروع الــمــلــيــون ونــصــف
فــدان ..والمدن الجديدة فى اإلسماعيلية
الجديدة ..والعلمين الجديدة.
 -6االســـــــراع فـــى تــنــفــيــذ ال ــم ــط ــارات
الجديدة ..والتى من شأنها أن تحدث تنمية
شاملة لمناطق عــديــدة فــى مــصــر ..منها
مطار فى الكيلو  50بالطريق الصحراوى
القريب من مدينة أكتوبر وعدد  3مطارات
أخـ ــرى ســيــتــم افــتــتــاحــهــم خـــال الــشــهــور
القادمة.
 -7االنتهاء من متحف شرم الشيخ التابع
لـــوزارة اآلث ــار وال ــذى تــشــرف عليه الهيئة
الهندسية بالقوات المسلحة.
كل هذه المشروعات والقرارات من شأنها
أن «تــزرع األمــل فى نفوس المواطنين» من
أن المستقبل مــشــرق ..والــقــادم أفضل..
وتفتح آفاقا مشرقة أمــام الشباب ..وتتيح
لهم فرص عمل جديدة ويعطيهم أمل ويفتح
أمامهم طاقات جديدة.
 -8ضـــــــــرورة االنــــتــــهــــاء مـــــن هـــذه
المشروعات واإلجـ ــراءات السريعة قبل

ضرورة الحسم ألى مشكلة
تطرأ على البالد

السير فى خطوات اإلصالح
وتنفيذ المشروعات القومية
الكبرى منها المطارات
والمتاحف والمدن
والمليون ونصف فدان
بداية يونيو .2018
ك ـ ــان ال ــرئ ــي ــس الــســيــســى قـ ــد أصـ ــدر
تعليماته الــفــوريــة ب ــض ــرورة حــســم عــدد
مــن الــمــوضــوعــات الجدلية ومنها قانون
التظاهر ..وعــودة األمــوال المهربة وخروج
قانون اإلجراءات الجنائية بعد تعديله للنور
بعد قيام مجلس النواب بتعديله.
السيسى الذى أراد إعادة الهيبة لألجهزة
األمنية وع ــودة هيبتها وقيمتها وأهميتها
وعــودة التقدير المطلوب لتقاريرها ليس

التأكيد على أن الوقت
ال يحتمل التأخير

هذا فقط ..بل تنفيذها ..ووضعها محل
تنفيذ حرفيا ..وأخذ مقترحاتها مآخذ
الجد.
الرئيس السيسى قرر ضرورة التنسيق
المستمر بين األجهزة األمنية المعنية..
من أجــل التصدى لكافة االنهيارات فى
مؤسسات الدولة طوال السنوات الماضية
وتحديدا بعد أحداث  25يناير .2011
وضــــــرورة عــــودة االنــضــبــاط للجهاز
اإلدارى لــلــدولــة وتــفــعــيــل عــمــل ومــهــام
األج ــه ــزة الــرقــابــيــة ف ــى أداء عــمــلــهــا..
ومحافظتها على المال العام.
مع تطبيق مبدأ الثواب والعقاب فى كافة
مؤسسات الدولة ..وعدم ترقية أى مسئول
إال بعد استيفاء كافة اإلجراءات الرقابية.
الــســيــســى فـــى ابـــريـــل  ..2017غير
السيسى قبل ذلــك ..السيسى منذ ابريل
رئيس يحكم بعد عامين ونصف العام من
القيود المفروضة عليه ..فقد استطاع
تغيير نــظــرة دول العالم على مصر بعد
ثــورة  30يونيو  ..2013واستطاع تأمين
الجبهة الداخلية لمصر ..والحفاظ على
األمــن القومى لمصر ..وحمايتها من
المخاطر والــتــهــديــدات التى
تحيط بها.

االنتهاء من متحف
شرم الشيخ قبل
منتصف 2018

السيسى

استمرار عقد اجتماعاته مع األجهزة األمنية..
وضرورة تنفيذ توصيات األمن بالحرف

للمرة الثانية منذ  14أغسطس 2013

شيخ األزهر يستقيل ..والرئاسة ترفض

الطيب

تقدم الدكتور أحمد الطيب شيخ األزهــر باستقالته
للمرة الثانية للرئيس عبدالفتاح السيسى من منصبه..
وتحدث عن نيته االبتعاد عن المنصب وتــركــه ..إذا
كانت هــذه االستقالة ستريح البعض ..لكن القيادة
السياسية رفضتها ..لكن ما هى التفاصيل!
بعد فض اعتصام رابعة والنهضة فى  14أغسطس
 2013تقدم األمــام األكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ
األزه ــر باستقالته األول ــى للمستشار عدلى منصور
رئيس الجمهورية المؤقت وقتها اعتراضا على فض
االعتصامين وأصـــدر بيانا قــال فيه «إن ــه يتبرأ من
الدماء التى سالت ..ورفض ما حدث وسافر إلى قريته
فى أقصى صعيد مصر ..وقــرر البقاء هناك ورفض
العودة ..لكنه كان معه طاقم الحراسة الخاصة به..
وبعد أن هدأت األجواء عاد إلى القاهرة ذهب لمكتبه
بناء على تواصل مع مؤسسة الرئاسة.
وخـــال األســبــوع الــمــاضــى تــعــرض اإلمـ ــام األكــبــر
الــدكــتــور أحــمــد الــطــيــب لــحــمــات هــجــوم مــن كافة
األطـــراف بعد تنامى ظــاهــرة التفجير للكنائس عن
طريق المنتحرين ..و الذين ينتسبون لألفكار المتطرفة
والموجودة فى بعض كتب األزهــر التى تحرض على
الــعــنــف ..أو تــزايــد عمليات التكفير الــتــى يــقــوم بها

القرضاوى

القرضاوى خريج األزهر..
واألزهر يدفع ثمن انتساب بعض
خريجيه للجماعة اإلرهابية
المشايخ للمجتمع وللمصريين.
الدكتور أحمد الطيب نال قسطا كبيرا من الهجوم
خالل عدد كبير من خطابات الرئيس السيسى طوال

العاميين الماضيين لدرجة أن الرئيس السيسى قال
فى المرات لمشايخ األزهر فى حضور شيخ األزهر:
«إنــى أحاجيكم يوم القيامة» ..وفى إحــدى المرات
قــال الرئيس نصا موجها حديثه لشيخ األزهــر على
الهواء مباشرا« :تعبتنى يا فضيلة اإلمام».
شيخ األزهـــر يتعرض لهجوم مــن وســائــل اإلعــام
ووس ــائ ــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــى رغـــم أن عـــدد من
المحسوبين على األزه ــر هــم الــذيــن يتبنوا العنف..
ومنهم الشيخ يوسف القرضاوى وهــو خريج األزهــر
وانتشر لــه فيديو يدعو فيه لقيام الشباب بتفجير
أنفسهم إذا كــان ذلــك فــى صالح الجماعة وبــأوامــر
الجماعة ولخدمة الجماعة ..وأصــدر فتوى منه يبيح
للمسلم تفجير نفسه.
الدكتور الطيب محصن طبقا للدستور الذى يقول:
شيخ األزهــر غير قابل للعزل ومستمر فى منصبه..
وهــو مــا يدعونا للسؤال :هــل يحق للرئيس استبعاد
شيخ األزهر فى مثل هذه األثناء ..وفى ظل الحمالت
الشديدة ضده؟! اإلجابة :ال يستطيع الرئيس!!
لكنه فى نفسى يستطيع قبول استقالة شيخ األزهر
إذا تقدم بها ..لظروف خاصة أو لظروف صحية ..أو
ألية ظروف أخرى.

إطالق يد الشرطة
والرقابة
اإلدارية
لحماية البالد
والمال العام

الدستور يحصن
شيخ األزهر من
العزل بعد تزايد
حاالت الهجوم
عليه
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من اختفاء السكر
إلى جنون السمك
مرو ًرا بالزيت ولنب
األطفال وحتى
البصل والثوم

قضية
ساخنة

تراجع أسعار الصادرات
وانخفاض األجور يساوى
خسائر ثالثية للمستورد
والتاجر والعامل
ي ــرى خــبــراء االقــتــصــاد أن قــرار
تعومي اجلنيه وتخفيض قيمة العملة
يجعل أسعار السلع املُصنعة محلي ًا
أرخ ــص ،فــتــزداد تنافسية املنتجات
الوطنية ويرتفع حجم الــصــادرات،
وفى املقابل ترتفع أسعار الــواردات،
مما يحد من شــراء السلع املستوردة
وإح ــال املنتجات الوطنية محلها،
فتتراجع الــواردات وتنخفض تكلفتها
بالعمالت األجنبية ،وبالتالى نعالج
العجز فــى املــيــزان الــتــجــاري ،ولكن
على جــانــب آخــر يــحــذر املــعــارضــون
لهذا التوجه من أن عدم قدرة اآلالت
اإلنتاجية الوطنية واملدخالت األخرى
عــلــى تصنيع الــســلــع الــتــى تــســتــورد
مــن اخلـــارج بــجــودة مماثلة وأســعــار
تنافسية ،يــســاوى خسائر مــزدوجــة
لكل مــن املــســتــورد الــذى يحتاج إلى
العملة األجنبية كى يوفر متطلبات
الــصــنــاعــة نــفــســهــا ،واملــنــتــج ال ــذى
يــشــتــرى مستلزمات االنــتــاج بسعر
العملة األجنبية ،ثم يبيع مخرجاته
املنتجة بسعر اجلنيه املنخفض ،كما
أن التوسع فى تصدير السلع خاصة
الزراعية والغذائية بأسعار رخيصة
للخارج ،يساوى اختفائها من السوق
املحلية ،وبالتالى ارتــفــاع أسعارها
ونقصها بشكل حاد فى الداخل.
وإذا كان املدافعون عن القرار من
أتــبــاع مــدرســة جــذب االســتــثــمــارات
األجنبية مهما كــان الثمن ،يؤكدون
على أن تخفيض قيمة العملة يترتب
عليه جــذب االستثمارات األجنبية؛
بــســبــب انــخــفــاض تــكــالــيــف االنــتــاج
خــاصـ ًة األجـــور ،إضــافــة إلــى زيــادة
االســتــثــمــارات فــى األســهــم املصرية
ذات األداء اجلــــيــــد واألســــعــــار
املنخفضة ،فإن أتباع الفكر املُعارض
يرون أن تراجع األجور يساوى إزدياد
الــفــقــراء فــق ـ ًرا وإنــســحــا ًقــا ،مقابل
حتــويــل األمـ ــوال إلــى خــزائــن الكبار
ومنها إلى اخلارج.

األسباب احلقيقية ألزمات نقص
غالبية السلع فى أسواق مصر
على الرغم من أن أزمة لنب األطفال قد مت التعامل معها وانتهت منذ عدة شهور ،ولكن مؤخر ًا عادت معلومات
متعلقة بهذا امللف لتفتح ملف أكثر اتساعا ،حيث تبني وجود مصنع مصرى أللبان األطفال ،ولكنه ينتج
للتصدير فقط ،وال يطرح منتجاته محليا ،كما تبني أن التوسع فى استراتيجية اإلنتاج من أجل التصدير،
هى السبب الرئيسى فى أزمات نقص غالبية السلع األساسية من األسواق املصرية ،بدليل كارثة اختفاء
األسماك التى تعيشها مصر حاليا ،والتى يرجعها اخلبراء إلى تصدير السمك املصرى بأنواعه ،لتغرق به
مطاعم لبنان ودبى وغيرها ،بينما يحرم منه املواطن العادى ،لترتفع أسعاره فى مقابل مزيد من القفزات
ألسعار أصناف البروتني احليوانى األخرى كاللحوم احلمراء والطيور التى هى البديل املتاح لألسماك.
ونفس الوضع بالنسبة للسكر والذى تقوم مصر بتصديره للخارج رغم األزمة الطاحنة التى حدثت طوال
األشهر املاضية وأدت الى ارتفاع أسعاره بنسبة أكثر من  ، % 100وقد كشف عن عمليات تصدير السكر قرار
طارق قابيل وزير التجارة والصناعة بفرض رسم صادر قدر  3000جنيه عن كل طن سكر مصدر للخارج.
وبقليل من البحث فى هذا امللف تبني أن أزمات نقص سلع مثل األرز والسكر والزيت وغيرها ،ترتبط أساسا
بالتوسع فى تصدير تلك السلع مما يؤدى إلى اختفائها من األسواق وبالتالى ارتفاع أسعارها ،ويرى معارضو
هذا الفكر أن حتقيق االكتفاء الذاتى من السلع يأتى فى املرتبة األولى قبل التصدير ،بينما يدافع آخرون
عنه مؤكدين أن توفير العملة الصعبة حلل أزمة نقص الدوالر وإنقاذ االحتياطى النقدى ومتويل املشروعات
العمالقة أهم من إشباع البطون باألرز والسمك واللنب .ليبقى السؤال األبرز فى هذا السياق هل مصر اختارت
استراتيجية مناسبة لظروفها وقادرة على حتقيق أهدافها ،أم أنها لم حتدد تلك األهداف من األساس،
وتتعامل مع األمور بطريقة السمك واللنب مضافا إليهم التمر هندى.
حول تلك املحاور تدور األفكار واملعلومات واحلقائق التى نطرحها فى سياق السطور التالية.

إميان بدر

أسرار انهيار صناعات الغزل والنسيج واألسمدة والصناعات الغذائية وخفايا فشل التجربة الناصرية
احلكومة احلالية تعود إلى إجراءات اإلصالح االقتصادى التى بدأها مبارك وحققت ً
ذريعا
فشل ً

تأثر االقتصاد املصرى بتراجع معدالت النمو
االقــتــصــادى الــعــاملــى م ــؤخ ــراً ،وتــوقــف اإلنــتــاج
والتصدير تأثراً بانخفاض سعر البترول ،إضافة
إلى التقلبات السياسية التى شهدتها مصر وأدت
إلى تراجع مؤشرات االقتصاد املصرى.
وعند النظر إلى طبيعة االقتصاد املصرى جند
أنه يستهلك أكثر مما يُنتج ،وحجم وارداتــه أكبر
من الصادرات ،وتعتمد مصر فى متويل وارداتها
على قطاعات مختلفة توفر العملة األجنبية،
هذه القطاعات بعضها يُعانى من اجلمود وتراجع
اإليـ ــرادات مثل عائد قناة السويس ،أو تراجع
عائدات السياحة نتيجة االضطرابات السياسية
املختلفة ،فيتراجع النقد األجنبى وتنخفض قيمة
العملة الوطنية وترتفع معدالت التضخم.
وفى ضوء ما سبق تتعالى األصــوات املطالبة
بتعزيز الصناعة املحلية ورفــع كميات وكفاءة
املنتجات املحلية ،بهدف حتقيق االكتفاء الذاتى
والتصدير ،عل ًما بأن األمر ليس مجرد شعارات
ولكن هناك استراتيجيات عديدة للتعامل مع هذا
امللف ،تلك االستراتيجيات متت جتربة بعضها
بالفعل على أرض الواقع ،ولكن منها مالم يؤتى
ثماره ولم يحقق أهــداف تتناسب مع الشعارات
البراقة التى أحاطت باألفكار مع بداية اإلعالن
عن بدأ تطبيقها ،وحول تلك النظريات وتطوراتها
أعـــدت الــبــاحــثــة آيـــات محمد دراســــة حديثة
حتــت عــنــوان» الصناعة املصرية بــن طريقني،
االستهالك أم التصدير» ،أوضــحــت فــى سياق
سطورها أنه منذ الربع األول من القرن املاضي،
أُنشئت العديد من املشروعات واملراكز الصناعية
الــتــى كــانــت تــه ـ ُدف إلــى إنــشــاء قــاعــدة صناعية

سياسة اإلنتاج من أجل التصدير وراء اختفاء احتياجات
المواطنين من األسواق وانتظروا المزيد مع حلول رمضان
محلية ٌتقق االكتفاء الذاتى وتُقلّل من االعتماد
على ال ــواردات ومحاولة إشباع السوق املحلية،
فــتــم إقــامــة مــصــانــع الــغــزل والــنــســيــج وصناعة
الكيماويات واألسمدة والصناعات الغذائية ،ولم

يكن الغرض من هذه الصناعات هو فتح أسواق
خارجية جديدة بقدر ما كانت ته ُدف إلى إشباع
السوق املحلية واحلفاظ على استقراره.
وأشــــــارت الـــورقـــة الــبــحــثــيــة إلـــى أن مصر

تبنت فى اخلمسينيات والستينيات استراتيجية
التصنيع لالستهالك املحلى وذل ــك مــع وجــود
حــمــايــة جــمــركــيــة وغ ــي ــر جــمــركــيــة للصناعة
املحلية ،وكانت تهدف هذه إلى حتقيق االكتفاء
الــذاتــى لتخفيض الــــواردات ،لكن جنــد أن هذه
االستراتيجية لم تكن فعالة فى حتقيق أهدافها،
حيث تــراجــعــت الــعــديــد مــن الــصــنــاعــات بسبب
الزيادة السكانية واستهالك الفائض الزراعي،
وزيادة احلاجة إلى استيراد املواد الغذائية خاصة
القمح مع زيادة عدد العاملني بأكثر من احلاجة
وتراكم مخزون غير قابل للتصريف وعدم صيانة
اآلالت وامل ــع ــدات فتعرضت ه ــذه الصناعات
خلسائر عديدة مثلت أحد أسباب عجز املوازنة
حيث تتحمل الدولة تكاليف األجور واملرتبات.
وأض ــاف ــت الـــدراســـة أن احلــمــايــة املــرتــفــعــة
واملستمرة للمنتجات املحلية تــؤدى إلــى ضعف
جودة هذه املنتجات وانخفاض كفاءتها وبالتالى
عدم قدرتها على املنافسة فى األســواق العاملية،
إضــافــة إلــى أن استراتيجية إح ــال الـ ــواردات
تُــواجــه مشكلة نقص العملة األجنبية الالزمة
الستيراد املــواد األولــيــة والوسيطة أو استيراد
اآلالت واملــعــدات ذات الــقــدرات التكنولوجية
املــرتــفــعــة ،فــى حــن أن صــنــاعــة اإلحـ ــال محل
الواردات تكون إيراداتها بالعملة املحلية ،وبحلول
الــســبــعــيــنــيــات والــثــمــانــيــنــيــات اضــطــرت مصر
إلــى التخلى عــن هــذه االستراتيجية التى ثبت
قصورها.
وانتقلت الباحثة إلى حقبة زمنية الحقة اتبعت
فيها مصر استراتيجية بديلة قائمة على التصنيع
من أجل التصدير وجذب رؤوس األموال األجنبية

فى صورة استثمارات مباشرة ،وتبنت مصر هذه
االستراتيجية فى عهد مبارك مع بــدء برنامج
االصـ ــاح االقــتــصــادى والــتــكــيــف الهيكلى عــام
 ،1991واستمرت ربع قرن ،لكن بعدها تراجعت
فعالية هذه االستراتيجية فى مصر حالها كحال
العديد من االقتصادات النامية ،حيث صعوبة
إنتاج سلع وخدمات ذات قيمة مضافة مرتفعة
ُت ّكنها من املنافسة فى السوق العاملية.
وتــعــود بــنــا آيـــات مــن املــاضــى إل ــى احلــاضــر
واملــســتــقــبــل حــيــث عـــــادت مــصــر مــــرة أخ ــرى
الستراتيجية التصنيع للتصدير فكان إصــدار
وزارة التجارة والصناعة الستراتيجية تعزيز
التنمية والتجارة اخلارجية وهى خطة خمسية
 ،2020-2016تــهـ ُدف إلــى توفير املــنــاخ املالئم
للنمو الصناعى املــســتــدام الــقــائــم على تعزيز
التنافسية والتنوع واملعرفة واالبــتــكــار إلحــال
الواردات وزيادة الصادرات ،مع زيادة معدل النمو
الصناعى ليصل إلى  ،%8وزيــادة نسبة مساهمة
الناجت الصناعى مــن %17.7إلى  %21فى الناجت
املحلى اإلجمالي ،إضافة إلــى زيــادة معدل منو
الــصــادرات ليكون  %10سنوي ًا وتوفير  3ماليني
فرصة عمل مناسبة ومنتجة.
ولكن الواقع على األرض يؤكد أن اتباع هذه
السياسة يعد أمــرا محفوفا باملخاطر خاصة
أن اللجوء إلــى تصدير السلع يــؤدى إلــى نقص
املعروض منها محل ًيا وبالتالى ارتفاع جنونى فى
أسعارها ،وهو ما يفسر حالة الغالء التى تشهدها
األســواق املصرية حال ًيا ،والتى يحذر املراقبون
من تفاقمها بشكل أكثر خطورة مع حلول مواسم
رشهر رمضان واألعياد.

من نكسة طارق عامر إلى رقص حكومة شريف إسماعيل على الساللم

ملاذا جنحت الرأسمالية فى أوروبا واالشتراكية فى الصني وظلت القاهرة حائرة بني االثنني؟!
يجمع املــراقــبــون عــلــى أن ــه إذا ك ــان املشير
عبداحلكيم عامر هو قائد النكسة العسكرية
التى ُمنيت بها مصر فــى  5يونيو  ،1967فإن
ابــن أخيه محافظ البنك املــركــزى طــارق عامر
هــو املسئول عــن نكسة تعومي اجلنيه ومذبحة
الغالء التى وقعت على خلفية قراره بتحرير سعر
الصرف فى نوفمبر  ،2016حيث واجه االقتصاد
املصرى العديد من املشكالت أهمها نقص النقد
األجنبى الذى تراجعت معظم مصادره ،فتراجعت
إيـ ــرادات السياحة لتأثرها بــالــظــروف األمنية
والسياسية وانخفاض حتويالت العاملني باخلارج
مع تراجع العائد من قناة السويس ،إضافة إلى
أن االقتصاد املصرى يعانى من نقص فى املوارد
الطبيعية واملــواد األولية واخلامات املستخدمة
فى الصناعة ،ويتطلب ذلك احلاجة إلى استيراد
هذه املوارد التى حتتاج إلى توافر النقد األجنبى.
وف ــى ه ــذا الــســيــاق أوضــحــت ال ــدراس ــة أنــه

فــى حــالــة نقص العملة األجنبية وع ــدم توافر
التكنولوجيا احلديثة فــى اإلنــتــاج يتم اللجوء
إلــى اإلنــتــاج باملواصفات املحلية وعــدم األخــذ
باملواصفات العاملية للصناعة ،وهذه املواصفات
املحلية تتضمن ارتفاع أسعار السلع املستوردة
وقبول أصناف محلية ذات جــودة أقــل ،ما يؤدى
إلى املزيد من عدم االرتقاء باإلنتاج الصناعى
املحلى ومــن ثَــ َّم عــدم الــقــدرة على الــدخــول فى
األسواق العاملية.
وبــاألرقــام حتدثت الــدراســة لتوضح أن %70
من هيكل ال ــواردات فى مصر يتكون من السلع
التى تدخل فى إنتاج السلع النهائية وهــى إما
أن تكون سلع وسيطة ذات خامات غير متوافرة
محلي ًا والبــد من استيرادها بسبب نقصها ،أو
سلع رأسمالية ذات قدرة تكنولوجية مرتفعة ال
تستطيع مصر إنتاجها ويلزم استيرادها.
ولــفــتــت الــبــاحــثــة إل ــى أن مــصــر لــم تــكــن هى

الدولة الوحيدة التى تواجه مشاكل بسب نقص
العملة األجنبية ولــكــن سبقتها دول وجتــارب
موضحة
أخــرى ناجحة ،وتطرقت إلــى أبــرزهــا
ً
أنه عند النظر إلى الدول التى تبنت استراتيجية
التصنيع من أجل التصدير جند أن اليابان وكوريا
اجلنوبية واجهتا نقص ًا فــى العملة األجنبية،
فاستخدمت كل منهما التجارة اخلارجية لعالج
مشكلة نقص العملة من خالل التصنيع من أجل
التصدير وزيــادة الصادرات وليس فقط إحال ًال
للواردات ،فاليابان بلد فقير فى املوارد الطبيعية
والصناعة فيه ال تعتمد على املــوارد الطبيعية
املحدودة ،والبد من استيراد املواد اخلام واآلالت
حتى تقوم هذه الصناعة ،فاختارت استراتيجية
التصنيع للتصدير لتوفير الالزم من املواد األولية
والــوســيــطــة ،مــع احتفاظها بــدرجــة عالية من
القدرة على املنافسة العاملية وإال فقدت أسواقها
اخلارجية ،وبالتالى جند أن الصناعة التصديرية

عليها االحــتــفــاظ بــدرجــة عــالــيــة مــن الــكــفــاءة
واحلفاظ على اإلنتاجية العاملية.
أم ــا فــى مــصــر فــيــرى اخل ــب ــراء أن حكومة
شريف إسماعيل مازالت تُصر على الفشل،
وتتبع سياسات غير واضحة فال هى اختارت
التوجه االشــتــراكــى وجنــحــت فــى أن حتمى
مصانع الــقــطــاع الــعــام ال ــذى يتم تخريبه
وتــشــريــد عــمــالــه ،وال هــى طــبــقــت آلــيــات
السوق الرأسمالى احلــر ووفــرت احلماية
للمستثمر اجلــاد وطبقت قوانني صارمة
ملواجهة الفساد واالحتكار وحماية املنافسة
وضبط األسعار ،وكانت النتيجة أن جنحت
جت ــارب اشــتــراكــيــة فــى دول مثل الصني
وجتارب أخرى رأسمالية فى غالبية دول
أوروبـــا الغربية الصناعية ،بينما ظلت
احلكومات املصرية ترقص على الساللم
بني هذا وذاك.

ارتفاع حجم الصادرات حلم يتحقق للكبار فقط

معدالت النمو تتزايد فى القمة واملواطن فى القاع يزداد فق ًرا على طريقة تكييفات أحمد عز
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عز

شهد االقتصاد املــصــرى منذ عــام  2011العديد من
التغييرات واألحداث السياسية وغيرها من االضطرابات
األمــنــيــة ،فانخفض حجم الــصــادرات منذ الــعــام املالى
 2012/2011مــن  6.7إلـــى  6.0مــلــيــار دوالر عــام
 ،2013/2012ثم إلى  5.9عام  ،2014/2013ولكن بعد
مــرور عــام على تطبيق استراتيجية التصنيع مــن أجل
التصدير جند ارتفاع صادرات مصر إلى  5.3مليار دوالر
فى الربع األول من العام املالى  ،2017/2016مقابل 4.7

مليار دوالر خالل نفس الفترة من العام السابق ،وتض ّمنت
صادرات الوقود ومنها البترول اخلام واملنتجات البترولية،
واملـ ــواد اخل ــام مــن املنتجات الغذائية والــقــطــن اخلــام،
وصادرات السلع نصف املصنعة والسلع تامة الصنع.
ولــكــن عــلــى األرض ال يشعر املــواطــن الــعــادى بهذا
التحسن ،وهو ما يعيدنا إلى تصريحات ومقاالت املهندس
أحــمــد عــز ،أحــد رم ــوز نــظــام الــرئــيــس األســبــق حسنى
مــبــارك ،ال ــذى كــان يتباهى بــأن عــدد املصريني الذين

ميتلكون أجــهــزة تكييف وســيــارات فــارهــة فى
تزايد مستمر ،وحينما كان يتحدث عن ارتفاع
معدالت النمو ،ليزداد األغنياء غنى فى مقابل
ازدياد الفقراء فق ًرا ،كان يقول إن النمو يبدأ فى
قمة الهرم االجتماعى ثم ينزل تدريج ًيا ليصب
على القاع ،ولكن ما حدث إن الناس التى فى القاع
انفجرت وثارت وأسقطت رأس النظام ،وحتى اآلن
لم ينزل عليها «العز».

إسماعيل

عامر

باألرقام
والوقائع:

خريطة املال السايب فى شركة النصر
لصناعة املحوالت الكهربائية «املاكو»

تتعالى صيحات المواطنين من
ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء،
وكلما تتعالى الشكاوى ترد الوزارة
لتبرر ذلك بأن الموارد محدودة
وتكلفة الخدمة مرتفعة ،بينما
تؤكد األرقام والمستندات أن
شركات الوزارة ممتلئة بأموال
ومليارات ،تهدر ليال نهارا تارة
بسبب الفساد وتارة أخرى
بسبب اإلهمال والتجاوز ،بدليل
ما يحدث فى شركة النصر
لصناعة المحوالت والمنتجات
الكهربائية «الماكو» ،التى
كشف تقرير الجهاز المركزى
للمحاسبات عما بها من تجاوزات
نعرض لبعضها فى سياق السطور
التالية.
فى البداية أوضح التقرير أن

إجمالى األصول الثابتة للشركة
تبلغ تكلفتها نحو  171مليون
جنيه ،والحظ مراقب الحسابات
الذى أعد التقرير أن الشهادة
السلبية الواردة من مصلحة الشهر
العقارى الخاصة بأرض المطرية
المرهونة لصالح بنك مصر ،لم
تظهر أى قيود ضد الشركة ،التى
حصلت بضمان هذه األرض على
قرض قيمته  200مليون جنيه،
واستخلص التقرير من ذلك عدم
صحة الشهادة السلبية ،كما
لم تقم الشركة بتسجيل أرض
مدينة بدر البالغ مساحتها أكثر
من  144ألف متر مربع ،بقيمة
قدرها  18مليون جنيه.
إميان بدر

إجمالى األصول الثابتة للشركة  171مليون جنيه وحصلت على قرض بـ 200مليون جنيه بشهادة غير صحيحة
 76مليون جنيه تكلفة أصول مهلكة دفتريا ومتوقفة عن االستخدام قيمتها تعادل  %40من إجمالى األصول
وفيما يتعلق باألصول المهلكة رصد التقرير
أنها تتضمن نحو  76مليون جنيه عبارة عن تكلفة
أصول مهلكة دفتريا ،ومتوقفة عن االستخدام،
ومحتفظ بها لحين التصرف فيها ،علما بأن
قيمتها تعادل  %40من إجمالى األصول الثابتة.
أما عن اآلالت والمعدات فقد تضمن الحساب
الــخــاص بــهــا الــبــالــغ  116مــلــيــون جنيه وفقا
للتقرير ،تضمن أكثر من  9ماليين جنيه قيمة
األصول المتوقفة عن االستخدام.
أمــا ملف المشروعات تحت التنفيذ فيزخر
بالعديد مــن المخالفات حيث كشف التقرير
أن رصيد هذا الحساب يتجاوز الـ  191مليون
جنيه ،بنقص حوالى  14مليون جنيه عن العام
الماضي ،كما تضمن الحساب مبلغ  189مليون
جنيه ،تخص إنــشــاء مصنع ب ــدر ،دون أن يتم
إضافة هذا المبلغ لألصول الثابتة ،على الرغم
من تشغيل المصنع وإنتاجه ،بل وإضافة اآلالت
والمعدات لألصول الثابتة ،واستالم محطات
الكهرباء نهائيا بموجب محاضر استالم نهائي،
بتواريخ تعود إلى عامى  2015و .2016
وعلى ما يبدو ال تهتم إدارة «الماكو» بإجراءات
الــجــرد والتقييم ،الــتــى تنص عليها القوانين
والمعايير المحاسبية ،حيث رصــد التقرير
عــدم قيام الشركة بجرد التكوين االستثمارى
بكشوف مستقلة ،علم ًا بــأن تكلفته بلغت حتى
نهاية العام الماضى ما يتجاوز  190مليون جنيه،
فــى مخالفة صريحة لمنشور الــجــرد السنوى
الــصــادر من إدارة مراقبة الحسابات ،وهــو ما

وصفه التقرير الرقابى بأنه تصرف تصعب معه
الرقابة على الشركة ،وال يتيح التحقق من صحة
أرقامها.
وعــلــى صــعــيــد اســتــثــمــارات الــشــركــة أظهر
الــتــقــريــر أن اســتــثــمــاراتــهــا فــى مــجــال األســهــم
والــســنــدات تبلغ نــحــو  3مــايــيــن جــنــيــه ،فيما
أظــهــرت الــقــوائــم المالية لشركة «إيــجــمــاك»،
مساهمة شــركــة الــنــصــر لصناعة الــمــحــوالت
فــى استثماراتها بنحو  11مليون جنيه ،لعدد
 1143888ســهــمــا ،فـــى حــيــن ظ ــه ــرت تلك
االستثمارات بدفاتر الماكو فقط بمبلغ 1.6
مليون جنيه ،لــعــدد  155721سهما ،وبــفــارق
يتجاوز  9.7مليون جنيه ،وعلى ما يبدو تسير
شركة الماكو على هذا النهج فى جميع تعامالتها
واستثماراتها ،التى ظهرت فى قوائم الشركة
المصرية لهندسة نظم القوة الكهربائية بفارق
قدره  300الف جنيه ،عن القيمة التى أظهرتها
قوائم شركة النصر أيضاً.
وفــى سياق متصل لــم يكن غريب ًا أن تتعدد
المخالفات والــتــجــاوزات فــى ملف المخزون،
الــذى لم تختلف أرقامه كثيراً عن باقى أرقــام
التقرير ،وبلغ رصــيــده فــى  31ديسمبر 2016
نحو  197مليون جنيه ،كما تضمن المخزون
السلعى مخزو ًنا راكــدً ا بلغت قيمته  9.4مليون
جنيه ،تعود إلى عدة سنوات سابقة ،طبقاً لحصر
الشركة نفسها ،كما تضمن أرصدة متوقفة منذ
أعــوام ضمن مخزون المخلفات ،باإلضافة إلى
األصناف عديمة القيمة ،التى لم يتم تسعيرها.

سر حتمل الشركة غرامات تأخير
قيمتها  3.588مليون جنيه
محوالت بلغت قيمتها  6.548مليون جنيه مت
إنتاجها فى أوائل  2016ولم يتم تسليمها للعمالء

ً
عمل بنظرية إن مال الحكومة سايب ومالوش صاحب،
رصــد التقرير قيام شركة النصر لصناعة المحوالت
والمنتجات الكهربائية خالل عام واحــد  -عام ،2016
بإنتاج محوالت بلغت قيمتها  6.548مليون جنيه ،تم
إنتاجها فــى أوائ ــل الــعــام محل الفحص ،ولكن لــم يتم
تسليمها للعمالء ،وألنه مال سايب فقد تحملت الشركة
غرامات تأخير بلغت قيمتها  3.588مليون جنيه ،أى ما
يزيد على نصف قيمة المحوالت ،وأرجــع التقرير عدم
تسليم المنتجات للعمالء إلــى وجــود عيوب فنية تعوق
التسليم ،على الــرغــم مــن أن التقرير أوصــى بضرورة
مخاطبة العمالء الستالم المحوالت الخاصة بهم ،بل
وتحصيل غرامات وارضيات منهم حال رفض استالمها.
وف ــى الــســيــاق ذاتـــه كــشــف تــقــريــر الــجــهــاز الــمــركــزى
للمحاسبات عن وجود محوالت تم إصالحها منذ سنوات
فى مخزن اإلصالح ،يرجع تاريخ بعضها إلى عام ،1994
ولــم يتم تسليمها للعمالء حتى تاريخ صــدور التقرير،
الصادر أواخر شهر مارس الماضي ،واألخطر أن بعض
هؤالء العمالء لم يعد لهم وجود قانونى حاليا ،مثل شركة
كهربة الريف وغيرها.

 191مليون جنيه
مشروعات حتت
التنفيذ بنقص 14
مليو ًنا عن العام املاضى

وتطرق تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات
إلــى إنتاج الشركة نفسه ،مشيراً إلــى أن نظام
التكاليف المطبق لدى الشركة يحتاج إلى تطوير
ليفى بــالــغــرض الــمــنــوط بــه ويــحــقــق أهــدافــه،
ـحــا أن الــنــظــام بوضعه الــحــالــى لــم يتيح
مــوضـ ً
التحقق من صحة تقييم المخزون ،والبالغ نحو
 63.2مليون جنيه ،بــزيــادة عــن الــعــام السابق
بنحو  4.4مليون جنيه ،وكذلك اإلنتاج غير التام،
الــذى بلغت قيمته نحو  48مليون جنيه ،بزيادة
عن العام السابق بنحو  32.8مليون جنيه ،وعن
أسباب عدم قدرة نظام التكاليف بالشركة على
تحقيق األهــداف وضمان صحة األرقــام ،كشف
التقرير عن عــدم وجــود يومية تشغيالت يقيد
فيها أوامــر الشغل بمسلسل رقمى لكل مصنع،
باإلضافة إلى عدم قيام الشركة بإعداد بطاقة
تكلفة لكل أمــر شــغــل ،لحصر كــافــة التكاليف
المباشرة وغير المباشرة المتعلقة بها ،وبسبب
تلك العوامل التى انعكست على ضعف نظام
التكاليف ،كشف التقرير عــن مخالفة أخــرى
تمثلت فــى قــيــام إدارة شــركــة النصر بحساب
تكلفة األجور المباشرة والمصروفات الصناعية
غير المباشرة بطريقة عشوائية ،ودون وجود
أســس واضــحــة لها ،بــل ودون استبعاد فترات
توقف اآلالت وأعمال الصيانة الدورية للمصانع،
والتى ال يتم إبالغها إلدارة التكاليف ،مما أدى
إلــى عــدم صحة التكلفة ،واألدهــى أنــه ال يوجد
بالشركة سجالت دليل لمراكز التكاليف وال
سجالت إلثــبــات أعــطــال المصانع ،أمــا أخطر

ما جاء فى ملف نظام التكاليف وأوجه القصور
التى الحظها التقرير على أدائ ــه ،فيتعلق بأن
المصروفات الصناعية المباشرة لــم تتضمن
فوائد السحب على المكشوف ،والبالغة خالل
عام  2016محل الفحص نحو  22مليون جنيه،
تم تخصيصها لتمويل شــراء خامات التشغيل،
وفى ظل هذه العشوائية ليس مستغرباً أن يرصد
التقرير مخالفات أخــرى تتعلق بتقييم مخزون
اإلنتاج غير التام ،والذى قدر بـ  48مليون جنيه،
قــال التقرير إنها وضعت بــدون أســس واضحة
للتقييم ،وبالتالى ليس متاحاً أن يتم التحقق من
صحة تلك القيمة أو غيرها ،مرجع ًا ذلــك كما
أشرنا إلى عدم صالحية نظام التكاليف وعدم
قدرته على تحقيق األهداف المنوطة به.
وإذا كــان نظام التكاليف ال يستطيع إثبات
صحة تقييم الشركة لقيمة اإلنــتــاج والطاقات
اإلنتاجية القصوى والمتاحة ،فهو بالطبع ال
يحقق حصر دقيق للخسائر ،حيث بلغ إجمالى
مــا أمكن حصره مــن خسائر بعض المنتجات
 2.147مليون جنيه ،وأرجــع التقرير ذلــك إلى
ارتفاع التكلفة الكلية للمنتجات عن سعر بيعها،
وارتــفــاع نصيب الــوحــدة مــن التكاليف الثابتة
للشركة ،وهو ما يشير إلى عدم استغالل كامل
الطاقات اإلنتاجية للمصانع ،التى لم تقم اإلدارة
بحسابها مــن األســـاس ،وعلى خلفية كــل ذلك
أوص ــى التقرير بــضــرورة وضــع نــظــام وبــرامــج
التكاليف تفى بالغرض ،وتحقق الرقابة الدقيقة
على كافة بنود المصروفات.

 173مليون جنيه رصيد السحب على املكشوف بزيادة ً 71
مليونا عن العام السابق
خالفات الشركة بالدوالر واليورو مع بنك الكويت الوطنى والبنك العربى
يمكن وصــف ملف تعامالت شركة النصر
مــع الــبــنــوك ،بأنه قنبلة موقوتة لما يحتويه
من أرقــام كارثية ،فى مقدمتها يأتى رصيد
السحب على المكشوف الــذى بلغ فى نهاية
عام  ،2016نحو  173.05مليون جنيه ،وهو ما
وصفه تقرير الجهاز بأنه يعكس حالة الخلل
التمويلى لدى الشركة ،ما دفعها إلى اللجوء
للسحب على المكشوف ،علم ًا بــأن رصيد
السحب على المكشوف قــد زاد هــذا العام

عن العام السابق بنحو  71مليون جنيه ،كما
تكبدت الشركة عن هذه الزيادة فوائد مدينة
بلغت نحو  22.3مليون جنيه.
وف ــى الــســيــاق ذاتـــه ظــهــر حــســاب النقدية
بالبنوك فى  31ديسمبر  ،2016بنحو 40.8
مليون جنيه ،والحظ مراقب الحسابات الذى
أعد التقرير عدم وجــود سركى أو دفتر وارد
ب ــاإلدارة المالية لتسجيل أرقــام وارد كشوف
البنك ،حيث يقوم مندوب من الشركة بإحضار
كشف البنك وتسليمه للموظف المسئول،
وأوصى التقرير بتالفى األخطاء التى قد تنتج
عن ذلك بإمساك دفتر لقيد مراسالت
الــبــنــوك ،لــلــوقــوف عــلــى صحة
الــمــوقــف الــقــانــونــى للشركة
حال حدوث خالفات مع أى
من البنوك التى تتعامل
معها.
وبالفعل رصد

التقرير خــافــات مــازالــت قائمة بين الماكو
وبين بنك الكويت الوطنى  -مصر بسبب فروق
العملة المخصومة بمعرفة البنك ،والتى بلغت
قيمتها وفقا لمذكرة التسوية ،18884920.56
واألغـــرب أن كــافــة كــشــوف البنك الــــواردة ال
توضح نوعية التعامالت وأرقــام االعتمادات
المستندية المخصوم عليها المبالغ الــواردة
بتلك الكشوف.
وال تقتصر الــخــافــات على بنك الكويت
فــقــط ،ولــكــن رصـ ــد الــتــقــريــر خـ ــاف آخــر
بــيــن الــشــركــة والــبــنــك الــعــربــى حـــول مبلغ
 ،9808831حــيــث تمثل ه ــذا الــخــاف فى
قــيــام الــبــنــك بــخــصــم مــبــلــغ 1226743.20
جنيه من الحساب المصرى للشركة مقابل
تدبير مبلغ  83243.64ي ــورو ،وأيــضــا مبلغ
 32400.10.9349دوالر لسداد قيمة بضاعة
مستوردة من الــخــارج ،ثم قيام البنك بتدبير
نفس المبالغ بالدوالر واليورو مرة أخرى بعد
حوالى  5أشهر ،وقيامه بخصم مقابلها من
الحساب المصرى فى ذات التاريخ بعد سعر
التعويم الــجــديــد ،وأوص ــى التقرير بضرورة
تسوية هــذا الخالفات مــع البنك وغــيــره من
خالفات الشركة مع البنوك ،من خالل إمساك
دفاتر أكثر دقة.

تكلفة التكوين
االستثمارى تتجاوز
الـ 190مليون جنيه

فى
الممنوع

خفايا عدم قيام الشركة بإجراء
مطابقات ألرصدة كبار العمالء
البالغة  103ماليين جنيه
فى إطار أرصدة عمالء شركة
الــنــصــر لــصــنــاعــة الــمــحــوالت
وال ــم ــن ــت ــج ــات الــكــهــربــائــيــة،
ق ــال تــقــريــر الــجــهــاز الــمــركــزى
لــلــمــحــاســبــات إن ــه ــا بــلــغــت فى
نــهــايــة ع ــام  ،2016بلغت 110
ماليين جنيه ،وذلــك قبل خصم
مــخــصــص ال ــدي ــون الــمــشــكــوك
فى تحصيلها البالغ نحو 7.67
مــلــيــون جــنــيــه ،مــقــابــل نــحــو 99
مليون جنيه للعام السابق ،أما
األرصــــدة الــدائــنــة المستحقة
للشركة فقد بلغت حــوالــى 26
مليون جنيه ،ولفت التقرير إلى
أن الجهاز المركزى قام بإرسال
مــصــادقــات لــلــعــمــاء ،بمعرفة
شركة الماكو وتحت إشرافها ،و
لكن لم يتم الــرد عليها ،وهو ما
يحول دون إمكانية التأكد من
صحة الرصيد.
كما رصــد التقرير عــدم قيام
الــشــركــة ب ــإج ــراء الــمــطــابــقــات
الــازمــة ألرص ــدة كبار العمالء
المتعاملين معها وم ــن بينهم
الشركة المصرية لنقل الكهرباء
وش ــرك ــات ال ــت ــوزي ــع ،حــيــث بلغ
إجــمــالــى هـــذه األرصـــــدة 103
ماليين جنيه ،بنسبة  %94من
الرصيد الــمــوقــوف على صحة
ت ــل ــك األرقــــــــام الـــظـــاهـــرة 31
ديسمبر .2016
وفــى ظــل هــذه العشوائية من
الطبيعى أن تتفاقم األخــطــاء،
حــيــث ظــهــر رصــيــد الــعــمــاء ج
بــالــخــطــأ بــنــحــو 101.080
مليون جنيه ،كما تضمن رصيد
العمالء مبالغ متوقفة ولــم يتم
تحصيلها منذ ســنــوات سابقة،
بلغت نحو  7.67مليون جنيه،
يتمثل معظمها فــى مديونيات
شــركــات الــقــطــاع الــعــام ،والــتــى
بلغت  7.130مليون جنيه ،ولم
تقم الماكو باتخاذ اإلجـــراءات
الــقــانــونــيــة ال ــازم ــة لتحصيل
مــســتــحــقــاتــهــا ،ح ــف ــاظـ ـاً على
حقوقها وعلى المال العام ،الذى
هــو م ــال الــشــعــب األحــــوج لكل
جنيه من تلك الماليين الضائعة
والمهدرة والمهددة.
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نقص املياه
أدى إلى تبوير
آالف األفدنة
الزراعية فى
عدة محافظات

ملف

خاص

إجمالى عدد
حاالت التعديات على
األراضى الزراعية منذ
 25يناير  2011بلغ
مليو ًنا و 240ألف حالة
بإجمالى مساحة 53
ًألفا و 688فدا ًنا

ارتفاع فاتورة
واردات القمح
التى تقدر بنحو
 %50من إجمالى
االستهالك

صادرات مصر من
الحبوب  0.2بلغت
مليار دوالر بينما
وصلت الواردات
 4.1مليارات دوالر

جنيب عن السؤال األخطر

هل حتقق مصر حلم االكتفاء ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ربما تبدو اإلجابة عن هذا التساؤل بشكل أولى “ال” ،وذلك
اعتمادا على المؤشرات العامة لبنية الطاقة اإلنتاجية لمصر،
ً
ولكن إذا وضعنا تلك المؤشرات على خريطة العلم وتم إدخال
عدة عوامل على منظومة اإلنتاج فى كافة المجاالت فستختلف
تدريجيا حتى تصل فى النهاية إلى نعم ..ويمكن تفنيد
اإلجابة
ً
أهم تلك العوامل فيما يلى:
ـ دور الهندسة الوراثية.
ـ التكنولوجيا الحيوية فى زيادة اإلنتاجية.
ـ تحقيق األمن الغذائى.
ً
وبالفعل ،قطعت مصر
كبيرا فى مجال التكنولوجيا
شوطا
ً
الحيوية وبصفة خاصة فى مجال النشاط الزراعي ،حيث أنشأت
معهدا للهندسة الوراثية يختص بإجراء البحوث فى الموضوعات
ً
المتعلقة بالتكنولوجيا الحيوية فى الزراعة.
وقام هذا المعهد منذ نشأته بموجب القرار الجمهورى فى عام
 1988بتطوير أصناف المحاصيل المختلفة لمقاومة اآلفات
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وحيويا فى االقتصاد القومى المصري ،فهو القطاع المسئول عن تحقيق األمن
مهما
ً
يلعب قطاع الزراعة ً
دورا ً
ً
حفاظا على األمن القومي ،ويعمل فى هذا القطاع نحو  %34من القوى العاملة المصرية،
الغذائى للشعب
ويسهم بحوالى  %18من الناتج المحلى اإلجمالي ،وبنحو  %15من قيمة الصادرات الكلية ،فهو أساس القطاع
الريفى المصرى الذى يمثل أكثر من  %50من عدد السكان.
إال أن التحديات التى ُتواجه تحقيق االكتفاء الذاتى لمصر تتعلق فى غالبيتها بالسياسات المتبعة فى
المجال االقتصادى بوجه عام ،وفى المجال الزراعى بشكل خاص ،كاآلتي:

القطاع املسئول عن حتقيق األمن الغذائى للشعب يعمل به  %34من القوى العاملة املصرية
أـ جتريف األراضــى الزراعية :يشكل جتريف
األراضــــى الــزراعــيــة واالع ــت ــداء عليها ،ســواء
بالتبوير أو البناء املخالف ،وحتويلها من نشاط
زراعى إلى أنشطة أخرى بديلة ،إحدى املعضالت
الــتــى متثل تــهــديــدً ا لــثــروة مصر مــن األراض ــى
الزراعية ،وتؤثر بشكل مباشر على قضية األمن
الغذائى املصري ،فوف ًقا لتقرير رسمى أصدرته
اإلدارة املركزية حلماية األراضــى التابعة لوزارة
الزراعة ،فإن إجمالى عدد حاالت التعديات على
األراضى الزراعية منذ  25يناير  2011بلغ مليو ًنا
و 240ألف حالة بإجمالى مساحة  53أل ًفا و688
فدا ًنا.
ب ـ ارتـــفـــاع أس ــع ــار األســـمـــدة واملــبــيــدات
الزراعية :أدى ارتفاع أسعار األسمدة الزراعية
نتيجة لغياب السياسة الــزراعــيــة الــرشــيــدة،
وســيــطــرة جت ــار الــســوق ال ــس ــوداء عــلــى حركة
جتارة األسمدة إلى ضياع حقوق الفالحني من
أصحاب امللكيات الصغيرة واملتوسطة ،وعدم
قدرتهم على احلصول على الدعم املستحق لهم،
وعمق من هــذه املعاناة ً
أيضا ارتــفــاع أسعارها
فــى ظــل أزمـــة الـــــدوالر ،مبــا أدى إل ــى عــزوف
الــفــاحــن عــن شــرائــهــا ،ومبــا لــه مــن تأثيرات
مباشرة على تراجع إنتاجية الفدان ،ومخزون

السلع االستراتيجية كالقمح.
جـــ أزمـــة الــســيــاســة املــائــيــة الــزراعــيــة :متثل
السياسة املائية املتبعة فى رى األراضى الزراعية
بالغمر إحــدى املشكالت التى تواجه السياسة
الزراعية فى مصر ،ال سيما أن مصر تُعد من
الـــدول الفقيرة مــائـ ًيــا ،وهــو مــا نتج عنه عدم
وصــول مياه الــرى إلى نهايات الترع واملصارف،
مبا أدى إلــى تبوير آالف األفــدنــة الزراعية فى
عدة محافظات ،وأثــر سل ًبا على تراجع الرقعة
الزراعية املخصصة للمحاصيل االستراتيجية
ومنها القمح.
دـ الثقافة الغذائية للمصريني :تعتمد الثقافة
الغذائية للمصريني على استهالك منتجات
الــقــمــح وغــيــرهــا مــن املــحــاصــيــل الــزراعــيــة
املهمة بصورة املختلفة ،مبا جعل مصر
وفى ظل الزيادة السكانية املتنامية من
أكــبــر الـــدول املــســتــوردة للقمح ،حيث
توجد فجوة ملحوظة بني اإلنتاج املحلى
واالســتــهــاك ،األم ــر ال ــذى أســهــم فى
ارتفاع فاتورة واردات القمح التى تقدر
بنحو  %50من إجمالى االستهالك.
هـ عجز امليزان التجارى للغذاء :توضح
األرق ــام اخلاصة بالفترة من عــام 2000
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التجريف يمثل التهديد
األكبر لثروة مصر من
األراضى الزراعية

وحتى  2010وجــود عجز فــى املــيــزان التجارى
للسلع الزراعية فى مصر ،ففى عام  2000بلغت
ال ــص ــادرات الــزراعــيــة فــى مــصــر  509ماليني
دوالر ،بينما بلغت الـــواردات  3مليارات دوالر،
وفى عام  2005بلغت الصادرات الزراعية 1.1
مليار دوالر ،بينما بلغت الواردات الزراعية 3.9
مليارات دوالر .وفى عام  2010بلغت الصادرات
 4.6مليارات دوالر ،بينما بلغت ال ــواردات نحو
 8.6مليارات دوالر .وبذلك يتضح أن امليزان
التجارى للسلع الــزراعــيــة يعانى عــجـزًا مزمنًا
يتراوح بني  3مليارات دوالر و 4مليارات دوالر
سنو ًيا.
وتشير بيانات عــام  2012/2011إلــى أن
املـ ــواد الــغــذائــيــة متــثــل  %8.5مــن حجم
ال ــت ــب ــادل ال ــت ــج ــارى الــكــلــى ملصر
الــبــالــغ  77.8مــلــيــار دوالر ،حيث
بلغت ال ــص ــادرات الــغــذائــيــة ملصر
 1.2مليار دوالر ،فــى حــن بلغت
الــــواردات الغذائية  5.4مليارات
دوالر .وفيما يخص وضع احلبوب،
فهى متثل نسبة  %5.5مــن إجمالى
التبادل التجارى ملصر ،وبلغت صادرات
مصر من احلبوب  0.2مليار دوالر ،بينما

بلغت الواردات  4.1مليارات دوالر.
ودعــم الغذاء :يحتل دعم الغذاء بندً ا رئيس ًيا
فى املــوازنــة العامة املصرية ،وخاصة ما يتعلق
بدعم الدقيق ومــا يسمى “السلع التموينية”،
وهــى تلك السلع األســاســيــة التى تصرف على
بطاقات التموين من سلع أساسية مدعومة ،مثل:
األرز والسكر والزيت والــشــاي .وحسب بيانات
البيان املــالــى للعام املــالــى  ،2013/2012فإن
الدعم الفعلى للسلع األساسية خالل العام املالى
 2012/2011قد بلغ  26.5مليار جنيه ،استحوذ
دعم اخلبز وحــده على  16.1مليار جنيه منها،
بينما بلغت قيمة الدعم لباقى السلع األساسية
(زيوت وسكر وأرز وشاي)  10.4مليارات جنيه.
إال أن هناك جــهــو ًدا مــن قبل وزارة التموين
احلالية لتخفيف عبء الدعم من خالل مواجهة
الفساد فــى ملف الــدعــم ،حيث جلــأت ال ــوزارة
إلى حترير سعر الدقيق فى أكثر من محافظة،
على أن يكون الــدعــم فــى مرحلة اخلبز املنتج،
حتى متكن السيطرة على عمليات تهريب الدقيق
املدعم إلــى أســواق القطاع اخلــاص ،وفــى نفس
الوقت تهدف وزارة التموين إلى حتسني مستوى
إنتاج الرغيف من خالل املواصفات التى وضعتها
الستالم اخلبز املنتج من األفران.

الفول  %37.3والذرة الشامية  %51والسكر  %48والزيوت النباتية  %20فقط

كارثة :نسب االكتفاء الذاتى من املحاصيل االستراتيجية منخفضة للغاية القطاع الزراعى يعانى اإلهمال والتخلف

تتوجه جهود الدولة حال ًيا الستكمال التنمية الشاملة
بعد افتتاح القناة اجلديدة بتنفيذ مشروع قومى طموح
باستصالح مليون ونصف مليون فدان خالل عام ،بهدف
إقامة مجتمعات جــديــدة ،وزي ــادة اإلنــتــاج ،وإقــامــة حياة
صحية بعيدً ا عن الزحام وتوفير الغذاء ،ووضــع قاعدة
بيانات لصانعى السياسات والــقــرار فــى مصر ألنسب
املناطق الصاحلة للزراعة ،وتوفير فرص عمل ،خاصة
فى قطاع الــزراعــة لشباب اخلريجني ،وفــق إحصائيات
دقيقة حلصر املحاصيل واإلنتاج احليوانى وزيادة اإلنتاج
بالتوسع األفقى والرأسي ،ومنها املحاصيل االستراتيجية
مثل القمح والذرة ،واستنباط أصناف مقاومة لألمراض
واحلرارة وعمل خريطة للمناطق الزراعية اجلديدة.
من هنا ،تتضح أهمية ضخ املزيد من االستثمارات فى
قطاع الزراعة مبصر ،إذا ما علمنا أن نسب االكتفاء الذاتى
من املحاصيل االستراتيجية منخفضة ،فحسب بيانات عام
 ،2011بلغت نسب االكــتــفــاء الــذاتــى مــن محصول القمح
 ،%48.8وتعد مصر املستورد األول للقمح على مستوى
الــعــالــم ،بحجم اســتــيــراد يصل إلــى نحو ستة ماليني طن
سنو ًيا .وتصل نسبة االكتفاء الــذاتــى من محصول الــذرة
الشامية  ،%51ومــن محصول األرز  ،%98مع مالحظة أن
السنوات السابقة على عام  2011كانت مصر حتقق فيها
ً
فائضا مبحصول األرز ،وكانت قد توقفت عن تصديره على
مــدار السنوات اخلمس املاضية ،إال أنها عــاودت فتح باب
التصدير لألرز فى عام .2012
وتتدنى نسبة االكتفاء الذاتى من محصول الفول لتصل
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الحشرية واألمراض الفيروسية والنباتية ،وتعتبر التكنولوجيا
الحيوية من أهم التقنيات التى يمكن استخدامها للتغلب على
أزمة نقص الغذاء ،وبالرغم من نجاح الثورة الخضراء إال أن حصة
الفرد من الحبوب فى انخفاض مستمر ،ومن المتوقع إذا ظل إنتاج
الحبوب بالشكل الحالى سيصل العجز إلى مقدار  88‚7مليون
طن فى عام  ،2025تأتى أهمية استخدام التكنولوجيا الحيوية
فى وقت تتسارع فيه وتيرة الزيادة السكانية ومخاوف التغيرات
المناخية وارتفاع درجة الحرارة وندرة المياه.
وتمثلت الجوانب التطبيقية للتكنولوجيا الحيوية فى المجال
الزراعى بزراعة الذرة الصفراء المقاومة لآلفات الحشرية ،حيث
أصبحت مصر الدولة رقم ( )24فى العالم التى تستخدم هذه
األصناف .كما حققت الزراعة بالتكنولوجيا الحيوية زيادة فى
إنتاجية الذرة الصفراء بلغت  ،%25عالوة على تخفيض تكاليف
استخدام المبيدات لمكافحة اآلفات الزراعية ووصل إنتاجية
أردبا وأمكن زيادة دخل المزارع بنحو  %40منها
الفدان إلى ً 36

 %25تمثل االستغناء عن المبيدات %15 ،زيادة فى اإلنتاجية.
وفى إطار ذلك يمكن أن تؤدى هذه الطريقة إلى زيادة اإلنتاج فى
مجال الذرة بنحو  %30وإحالل اإلنتاج المحلى محل المستورد
وتوفير نحو  2،1بليون دوالر تستورد بها مصر  5ماليين طن من
الذرة الصفراء ،حيث إن تطبيق التكنولوجيا الحيوية يواجه
بعض المشاكل التى تتعلق بالبنية األساسية والقدرات البشرية
والمالية والمؤسسية ،حيث تستلزم التكنولوجيا الحيوية الكثير
من االستثمارات.
وتكمن أهمية التكنولوجيا الحيوية لصناعة الغذاء فى زيادة
اإلنتاجية وكمية اإلنتاج من وحدة المساحة ،كما يتم ذلك فى
الذرة واالهتمام باألصول الوراثية بالنسبة للقمح ،ويكون ذلك
باالستثمار البشرى والتدريب الجيد فى هذا المجال لتخفيف
الفقر والحد منه وتحقيق السالم العالمي .والتساؤل اآلن هو :ما
منافع التكنولوجيا الحيوية الزراعية؟
ـ استخدام أفضل لألسمدة.

إلى  ،%37.3ويعد الفول من الوجبات الشعبية فى مصر،
حيث تعتمد نسبة كبيرة من املواطنني عليه كوجبة غذائية
إلى جانب اخلبز.
أما العدس فتصل نسبة االكتفاء الذاتى
منه فى نفس العام إلى  .%2.2أما الزيوت
نقصا شديدً ا
النباتية فتعانى مصر فيها ً
وتعتمد على اســتــيــرادهــا بنسب كبيرة،
وتصل نسبة االكتفاء الــذاتــى منها حدود
 ،%20أمــا السكر فتصل نسبة االكتفاء
الذاتى منه نحو .%48
إال أن مصر حققت اكتفا ًء ذات ًيا
فــى بــعــض املــحــاصــيــل تــصــل إلــى
نسبة  ،%100مــثــل :البطاطس،
واخلضراوات الطازجة ،واملوالح،
والــفــواكــه الــطــازجــة ،والــتــى تعد من
املحاصيل التصديرية ملصر ،وخاصة
إلـ ــى دول االحتـــــاد األوروبـــــــى ودول
اخلليج .أمــا اللحوم بــأنــواعــهــا ،فإن
مصر لم تصل فيها بعد إلى مستوى
االكــتــفــاء الــذاتــى الــكــامــل ،غــيــر أن
مــعــدالت األداء فيها ال بــأس بها،
فــالــلــحــوم احلـــمـــراء تــصــل نسب
االكــتــفــاء الــذاتــى منها ،%82.2
والــــدواجــــن  ،%97واألس ــم ــاك
الطازجة .%89.3

مصر المستورد األول للقمح على مستوى العالم
بحجم استيراد يصل إلى نحو ستة ماليين طن سنو ًيا

الــزراعــة بالنسبة جلميع الـــدول ركــيــزة أساسية
للتنمية بأبعادها االقتصادية واالجتماعية والبيئية،
لذلك ينبغى احلرص أكثر على دور الزراعة التنموى
بأبعاده الثالثة ،والتعامل مع قطاع الزراعة على هذا
األساس املتعدد اجلوانب ،واملتأمل ألوضاع القطاع
الــزراعــى فى مصر يالحظ تخلفه النسبي ،وذلك
بالرغم مــن املـــوارد األرضــيــة والبشرية واملائية
والفنية واملادية املتاحة نسب ًيا ،حيث الحظنا
أن القطاع الــزراعــى ما زال
يعانى اإلهمال والتخلف.
وتعتبر الفجوة الغذائية
ـاعــا ،إلــى
الــتــى تـ ــزداد اتــسـ ً
جانب مظاهر التخلف األخرى
فى القطاع الزراعي ،كما يعكسها
ت ــدن ــى الــعــديــد م ــن امل ــؤش ــرات
االقتصادية واالجتماعية والفنية
مــقــارنــة بـ ــدول ومــنــاطــق الــعــالــم
األخـــرى ،نتيجة واضــحــة لتخلف
وإهمال القطاع الزراعى.
لــذلــك ،أصــبــحــت مــصــر تــواجــه
حتــد ًيــا خــطــي ـ ًرا ذا أبــعــاد سياسية
واجتماعية واقــتــصــاديــة ،يتمثل فى
قــصــور اإلنــتــاج الــغــذائــي ،واالعــتــمــاد
امل ــت ــزاي ــد واملـــتـــســـارع عــلــى امل ــص ــادر
اخلارجية فى توفير احتياجات السكان
من املواد الغذائية األساسية .وعلى
هذا األساس ،تبدو املشكلة الغذائية
مبثابة مشكلة أمــن غذائى وطني،

باعتبار أن األمن الغذائى هو أحد املكونات الرئيسية
لألمن االستراتيجى للبالد ،ومن ثم أصبح لزا ًما على
مصر أن تنمى قطاعها الزراعى من أجل سد الفجوة
الغذائية ،بتشجيع االستثمارات األجنبية واملحلية.
فالتنمية الزراعية ال تعنى تضييق الفجوة الغذائية
بني اإلنتاج واالستهالك ،ولكنها متتد إلى رفع كفاءة
استغالل املـــوارد املــتــاحــة ،وعــاج اخللل فــى امليزان
الــتــجــاري ،وإقــامــة املــشــروعــات اجلــديــدة لتستوعب
أعــــدا ًدا كبيرة مــن الــعــمــالــة ،وتــوفــيــر املـــواد األولــيــة
للتصنيع الــزراعــي ،كما أنها حتتل حجر الــزاويــة فى
التنمية االقتصادية واالجتماعية الشاملة ،حيث إن
التنمية الزراعية تعنى استقالل الــقــرار السياسي،
وذل ــك تطبي ًقا للمقولة “مــن ال ميلك قــوتــه ال ميلك
هاجسا يشكل
قــراره” ،وعليه ،يبقى التحدى الغذائى
ً
أكــبــر الــتــحــديــات الــتــى واجــهــت وت ــواج ــه االقــتــصــاد
املصرى والعربى عمو ًما والذى مازال عاجزًا عن تلبية
االحتياجات الغذائية للسكان فــى مجال احلبوب،
وتشكل العقبات التكنولوجية أهــم املــعــوقــات التى
تواجه تطوير الــزراعــة العربية ،واملصرية على وجه
اخلصوص.
وبذلك لن تستطيع مصر حتقيق أمنها الغذائى دون
ضبط الزيادة السكانية التى تلتهم خطط التنمية ،ومن
املؤكد أنه لن يكون هناك أمن غذائى فى ظل الزيادة
السكانية احلالية ،والبــد من وجــود إجــراءات لضبط
التزايد السكانى وحتقيق النجاح للعملية التعليمية،
مــع التركيز على ضمان تعليم الــســيــدات والفتيات
للمساهمة فى حل املشكلة ،باإلضافة إلــى االهتمام
بالبحث العلمى.

االهتمام
بقطاع اإلنتاج
احليوانى
فى املناطق
الصحراوية

ـ ـ ـ ـ ـ ــذاتى من الغذاء؟

ملف

ـ إنتاج نباتات تتحمل الجفاف والسيول.
ـ إنتاج نباتات تتحمل ملوحة التربة.
ـ إنتاج نباتات تتحمل الحرارة والبرودة.
ـ إنتاج طعام ذى محتوى غذائى أفضل.
ـ إنتاج نباتات سريعة النمو.
ـ تقليل المكونات الطبيعية السامة فى النباتات.
ـ تحسين نوعية الغذاء.
ـ تقليل المكونات المسببة للحساسية فى النبات.
ـ إنتاج ثمار ذات فترة تخزينية أطول.
دورا
أساسيا فى مواجهة ارتفاع أسعار المحاصيل الغذائية،
ً
ـ تلعب ً
محليا ،األمر الذى يؤدى إلى
وذلك من خالل العمل على إنتاجها
ً
سد الفجوة الغذائية وتحقيق األمن الغذائى.

خاص
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مرتبطا بتحقيق األهداف
يؤكد الخبراء أن اتباع سياسات فعالة لتطوير القطاع الزراعى سيكون بالضرورة
االجتماعية التى تساعد على زيادة العمالة والدخول النقدية لصغار المزارعين ،كذلك من الضرورى التركيز
عموما ،والغذائى بشكل خاص ،ألن ذلك يعتبر ميزة نسبية للبلدان النامية،
على الزراعة والتصنيع الزراعى
ً
ً
ومنها البلدان العربية ..وتعطى الصناعات إحالل الواردات
جديدا للتوسع الصناعى ،ومن ثم تجنب
مجاال
ً
التبعية الغذائية ،وخاصة فى مجال السلع االسترتيجية ،أو الواسعة االستهالك ،بالسعى إلى إزالة المعوقات
والمشاكل التى تعرقل مساره ،وذلك بالعمل على ما يلي:

تفعيل القانون الذى يجرم التعدى على األراضى الزراعية
1ـ تفعيل القانون الذى يجرم التعدى على األراضى
الزراعية ،نعم يوجد قانون ولكن ال بد من تفعيله بشكل
حقيقى وربط قضية التعدى على األراضــى الزراعية
خاصة األراضــى القدمية فى الــوادى والدلتا بقضايا
األمــن الــعــام ،خاصة إذا علمنا أن مساحة األراضــى
التى يتم التعدى عليها فى الــوادى والدلتا تتراوح من
 15إلى  30ألف فدان سنو ًيا ،وأن هناك اجتاهً ا بشكل
عــام إلــى زي ــادة واســتــمــرار ذلــك التعدى إذا لــم حتل
مشكلة اإلسكان ،والتى تعتبر مسئولة بشكل كبير عن
وجود تلك الظاهرة ،مع العمل على زيادة جعل قطاع
مربحا للمزارعني مقارنة بقطاع
قطاعا
الــزراعــة
ً
ً
التشييد والبناء ،من خالل إعادة النظر فى السياسات
املالية والنقدية للقطاع ،األمر الذى سيؤدى إلى احلد
بشكل كبير من التعدى على األراضــى الزراعية ،ومن
ثم احلد من فقدان األراضى الزراعية ،وبالتالى احلد
مــن العجز فــى املــيــزان الــغــذائــى املــصــرى واحلــد من
الفجوة الغذائية.
2ـ عودة العمل بالدورة الزراعية ،فال ميكن فى ظل
األوض ــاع العاملية اجلــديــدة ،واالرتــفــاعــات فى أسعار
الغذاء أن يترك املنتج الــزراعــى خاصة الكبار منهم
ينتجون ما يحلو لهم ،فى ظل مــوارد أرضية ومائية
مــحــدودة .حيث إن املقصود بــالــدورة الــزراعــيــة هى
إنتاج منتجات يحتاجها املجتمع والزمــة لالستقالل
االقتصادى والسياسى للمجتمع ،مع مراعاة املــوارد
املتاحة حتى ال يتم استغالل سيئ للموارد خاصة ملورد
األرض.
3ـ االهتمام بعمليات اإلنــتــاج الــزراعــى خاصة فى
قطاع اإلنتاج احليوانى فى املناطق الصحراوية ،حيث
إن الكثير مــن تلك املناطق وبالتحديد فــى منطقة
الساحل الشمال الغربي ،ومنطقة اجلنوب الشرقى
فى منطقة حاليب وشالتني حتتوى على أعــداد من
احليوانات وعلى األخص املاعز واألغنام ،واإلبل والتى
ميكن بواسطة القليل من االهتمام باإلنتاج النباتى
وإنتاج محاصيل األعــاف أن يتم عبرها إنتاج حلوم
ومنتجات ألبان تسهم فى حل أزمــة اللحوم وتقليل
االعتماد على اخلــارج فى اللحوم احلــمــراء ،وكذلك

ميكن أن يتم تصدير منتجات األلــبــان مثل اجلنب
وغيرها من ألبان املاعز إلى دول االحتــاد األوروبــي،
وتتميز تلك املنتتجات بارتفاع أسعارها العاملية ،وال
يتطلب ذلك إال إعادة توزيع اخلريطة االستثمارية فى
الزراعة املصرية ،مع توفير البنية األساسية فى تلك
املناطق التى تتطلب جذب االستثمار املحلى للتوجه
إليها.
4ـ إعــادة النظر فى سياسة أولوية التصدير ،حيث
تكون األولــويــة ليس للتصدير ولكن فى توفير غذاء
كاف وصحى وجلميع الطبقات ،وذلك من خالل عودة
الــدعــم خاصة للمنتجني الــزراعــيــن الــذيــن ينتجون
املنتجات الغذائية األساسية ،والتى ارتفعت أسعارها
أو املتوقع ارتفاع أسعارها العاملية ،والتى تكون جز ًءا
كبي ًرا من فاتورة واردات الغذاء املصرى مثل :احلبوب
خاصة القمح والذرة والزيوت والسكر ،باإلضافة إلى
إعطاء ما يسمى باحلوافز السعرية لهؤالء املنتجني،
سواء خالل مراحل عملية اإلنتاج أو فى خالل عملية
التسويق للمنتجات الزراعية التى يتم إنتاجها ،حيث

التغيرات املناخية تؤدى إلى نقص
إنتاجية القمح مبعدل  %19والذرة
الشامية  %19واألرز %11
هناك عدد من العقبات التى حتول دون حتقيق حلم االكتفاء الذاتى من
املواد الغذائية ومنها عقبات مرتبطة بالزيادة السكانية :كالهجرة املستمرة
للقوى العاملة القادرة واملنتجة من الريف إلى املدينة أو الدول العربية بح ًثا
عن فرص أفضل للعمل ،بجانب ضعف الكفاءة اإلنتاجية للعامل الزراعى
وضيق حيز العمل املزروع.
باإلضافة إلى التغيرات املناخية والتى تؤثر على إنتاجية األرض الزراعية،
فالزيادة املتوقعة فى درجة احلرارة وتغير منطها املوسمى سيؤدى إلى نقص
اإلنتاجية الزراعية لبعض املحاصيل ،ففى مصر يتوقع أن تؤدى التغيرات
املناخية إلى نقص إنتاجية القمح مبعدل  %18إذا ارتقعت احلرارة  4درجات
مئوية ،ومبعدل  %9إذا ارتفعت احلرارة درجتني ،أما الذرة الشامية فيتوقع أن
تنخفض اإلنتاجية مبعدل  %19بحلول عام  2050مع ارتفاع احلرارة مبعدل
 3.5درجة ،أما القطن فهو عكس املحاصيل األخرى ستزداد إنتاجيته مبعدل
 %17مع ارتفاع درجتني ،ومبعدل  %31مع ارتفاع  4درجات ،أما األرز فيتوقع
انخفاض إنتاجيته مبعدل  ،%11وعباد الشمس ستنخفض إنتاجيته %30
كمعدل ،والبندورة ستنخفض إنتاجيتها  %14مع ارتفاع  1.5درجة ،و %51إذا
ارتفعت  3.5درجة ،أما قصب السكر فيتوقع انخفاض إنتاجيته .%24.5

ميكن أن تــكــون أســعــار البيع أو مــا يسمى بالسعر
املزرعى يزيد على تكاليف اإلنتاج مبا ال يقل عن %20
إلى  %25حسب أهمية املنتج الــزراعــي ،حتى يتسنى
للمنتج أن يستمر فى العملية اإلنتاجية فى املواسم
القادمة ،كذلك هناك أهمية إعادة هيكلة املؤسسات
التسويقية احلكومية أو األهلية للمنتجات الزراعية،
فيجب أال يــتــرك املنتج الــزراعــى ألــعــوبــة فــى أيــدى
التجار من القطاع اخلاص يفرضون علية السعر الذى
يريدونه ،وبالتالى يقع فريسة سهلة فى أيــدى هؤالء
بدون مؤسسات قوية حتمى الصغار منهم ،على وجه
اخلصوص.
5ـ ال بــد أن يــقــوم قــطــاع الــزراعــة بـــدوره فــى مد
الصناعات الغذائية بــاملــواد األولــيــة التى حتتاجها
باإلضافة إلى التصدير ،فالتركيب املحصولى املقترح
تتحدد مالمحه فــى تركيز األراضـ ــى الــقــدميــة فى
الــوادى والدلتا على زراعــات القمح والــذرة والقطن
وقــصــب السكر والــبــقــولــيــات ،وعــلــى األخ ــص الفول
والعدس ،وبالتالى خروج كل من اخلضر والفاكهة من

األراضى القدمية إلى األراضى اجلديدة أو األراضى
الصحراوية سوف يوفر نحو  1،6مليون فــدان ميكن
أن تتم زراعة محاصيل الغذاء فى تلك األراضي ،وإذا
ما مت خــروج األعــاف خاصة البرسيم املستدمي من
األراضى القدمية ميكن أن يوفر نحو  1،5مليون فدان
أخرى للموسم الشتوى ميكن أن يتم التوسع فى زراعة
القمح والفول فى تلك األراضى على حساب البرسيم
املــســتــدمي ال ــذى يــتــم نقله إل ــى األراضـ ــى اجلــديــدة.
وبالتالي ،ميكن من خالل تلك السياسات اإلجرائية أن
يتم توفير نحو  3ماليني فدان من األراضــى القدمية
فى الوادى والدلتا يتم استخدامها فى زراعة محاصيل
ال ــغ ــذاء ،عــلــى أن يــتــم مــثــل ذل ــك اإلجـ ــراء مــن خــال
السياسات واحلوافز السعرية التى ميكن أن توظفها
السياسة الزراعية الواضحة املعالم واالستراتيجيات.
6ـ توفير املدخالت الزراعية املحسنة من أسمدة
ومبيدات… إلــخ ،والطاقة املحركة ليتم بذلك التغيير
النوعي ،مع ضرورة توفير البذور ذات املردودية العالية
ملنتجى احلبوب حتديدً ا ،خاصة منتجى القمح ،ومن
النوعية اجليدة والــقــادرة على التأقلم مع الظروف
املناخية للمنطقة.
7ـ مضاعفة اإلنفاق على البحوث الزراعية السيما
البحوث املتعلقة بإنتاج وتطوير األصناف املتأقلمة مع
التغيرات املناخية ،خاصة األصناف املقاومة للملوحة
واحلرارة واألصناف قصيرة املكث واألصناف املوفرة
للمياه واملــقــاومــة للجفاف ،واإلنــفــاق على حتسني
السالالت احليوانية .وجتدر االشــارة الى أن االنفاق
احلالى على البحوث الزراعية ال يتجاوز  25مليون
جنيه سنو ًيا ،وهــو ما ميثل  %0،02من الناجت املحلى
الزراعي ،األمر الذى ال يتناسب مطل ًقا مع التحديات
التى تواجه مصر على صعيد األمن الغذائى مستقب ً
ال،
وعلى ذلك ينبغى مضاعفة هذا اإلنفاق إلى أكثر من
 20ضع ًفا ،أى مبا ال يقل عن  500مليون جنيه سنو ًيا،
وهــو ما ال يتجاوز  %0،5من الناجت املحلى الزراعي،
مع العمل على إنشاء عدد من الصوامع والشون على
مستوى الئق لتخزين القمح حتى ال يتعرض للتلف.
8ـ ال بــد مــن العمل على زراعـــة محاصيل عالية

اإلنــتــاجــيــة مــقــاومــة لــلــحــرارة لتعويض الــنــقــص فى
اإلنتاجية ،باإلضافة إلــى التوسع فى زراعــة القطن
وبعض املحاصيل الصيفية األخرى مثل عباد الشمس،
على أن يــكــون ذلــك بــدي ـ ً
ا جلــزء مــن مساحة الــذرة
الشامية املتوقع انخفاض إنتاجيتها ،وكذلك إعــادة
توزيع أصناف املحاصيل على مناطق زراعتها والزراعة
فى املواعيد املثلى ،مع استخدام مزيد من التسميد
األزوت ــى فــى الــزراعــة لتجنب اآلث ــار السلبية لزيادة
درجات احلــرارة ،وإن كان هذا اإلجــراء له آثار سلبية
فــى زي ــاد تــلــوث املــيــاه والــتــربــة بــاإلضــافــة إلــى زيــادة
التكلفة.
9ـ اتــبــاع االستراتيجيات الــتــى تعمل على تقليل
معدالت الــزيــادة السكانية عن  ،%1،2حيث إن ذلك
املــعــدل لــن يــكــون مــائـ ًمــا فــى ظــل مــحــدوديــة امل ــوارد
الزراعية وآثار املناخ على القدرة اإلنتاجية للمنتجات
الغذائية املصرية.
10ـ تطبيق ما يسمى مببدأ السيادة الغذائية
مبعنى سيطرة املجتمع املحلى على طــرق اإلنتاج
وقوى اإلنتاج واملوارد التى تستخدم فى إنتاج الغذاء
والــزراعــة ،وأن املجتمع املحلى هو الــذى يحدد ما
هى املنتجات التى ينتجها ويستخدم املوارد املتاحة
فى إنتاج تلك املنتجات التى يراها هو ،باإلضافة
إلى متكني املزارعني والفالحني من اإلنتاج ،بد ً
ال
من ملكية الشركات االستثمارية لألراضى واملياه
وملكيتها للجينات الوراثية وغيرها التى تستهدف
اإلنتاج للتصدير ،وقد تسبب ذلك فى االستيراد
املستمر للقمح والزيوت وغذاء الفقراء.
11ـ ض ــرورة زي ــادة االســتــثــمــارات املوجهة إلى
الــزراعــة ،وخاصة بالنسبة إلــى القطاع اخلــاص،
واتخاذ اإلجراءات التشريعية واإلدارية والتنظيمية
املشجعة لهذه االستثمارات ،محل ًيا وعرب ًيا وإقليم ًيا
وعامل ًيا.
12ـ االهــتــمــام بالتنمية الــتــســويــقــيــة ،داخــلـ ًيــا
وخــارجـ ًيــا ،وأخــذ التسويق على أنــه حلقة مكملة
لإلنتاج إلشباع حاجات املستهلك ،مع العمل على
تقليل تكلفة التسويق.

قيام قطاع الزراعة
بدوره فى مد الصناعات
الغذائية بالمواد
األولية التى تحتاجها
باإلضافة إلى التصدير
الفجوة الغذائية المصرية
ستزيد بنسب تتراوح بين
 %25و%30فى عام 2030
من املؤكد أنه حتت الظروف احلالية
لتهميش دور القطاع الزراعى وإهماله،
ومــشــاكــل املــيــاه مــع دول مــنــابــع النيل
وتــراجــع دور البحث العلمى والتعليم
الــزراعــي ،فالفجوة الغذائية املصرية
ســتــزيــد بنسب تــتــراوح ب ـ ــن%25و%30
فى عــام ،2030وبضعف هذا الرقم فى
عــام ،2050مبا يستنفد جــز ًءا كبي ًرا من
االقــتــصــاد املــصــرى فــى مواجهة زيــادة
أســعــار الــغــذاء دور ًيـ ــا فــى ظــل تغيرات
املناخ وأثره على نقص اإلنتاجية العاملية
وقرب نضوب البترول وارتفاع أسعاره،
وبالتالى ارتــفــاع أسعار النقل البحرى
للحاصالت الغذائية ،األمــر لم يتوقف
على ذلك فقط ،ولكن وصول عدد سكان
العالم إلى  9مليارات نسمة عــام2050
ونــحــو  8مــلــيــارات نــســمــة ع ــام 2030
باملقارنة بتعداد  7مليارات حال ًيا ينذر
بعدم توافر الغذاء بسهولة فى األسواق
العاملية نتيجة الستهالكه داخــل الدول
املنتجة له بعد زيــادة عدد سكانها ألننا
نستورد ما يفيض عن احتياجاتهم.

روشتة ذهبية لتحقيق حلم االكتفاء الذاتى من الغذاء فى مصر
تشغل قضية األمــن الــغــذائــى ركنًا
أساس ًيا فى االقتـصاد املـصرى ،وذلك
نظ ًرا الرتباطها الوثيق بعملية التنمية
االقــتــصــاديــة مــن ناحية واالســتــقــرار
الــســيــاســى واالســتــقــرار االجتماعى
مــن ناحية أخـــرى ،فهى قضية ذات
جوانب متعددة ،ترتبط بشكل مباشر
أو غير مباشر بعدد مــن القطاعات
واملؤسسات املختلفة فى الــدولــة ،إال
أنها ترتبط بصفة رئيسية بالقطاع
الــزراعــي ،ومــن ثم جتعل من التنمية
الريفية أم ـ ًرا حيو ًيا إلنتاج مزيد من
الــغــذاء ،خــاصــة فــى ضــوء محدودية
املـــوارد الطبيعية واســتــمــرار الــزيــادة
السكانية ،ومــن ثم زيــادة الطلب على
الغذاء.
فال ميكن النظر إلــى قضية الغذاء
فى مصر مبعزل عن قضية الغذاء على
الصعيد العاملي ،فقد أشارت مؤشرات
دولية عديدة رصدتها منظمات عاملية
وعلى رأسها «منظمة األغذية والزراعة
لــأمم املتحدة» ( )FAOإلــى ظهور أزمة

عاملية للغذاء ،سوف تنسحب تداعياتها على
أوضاع الغذاء فى مصر ،كما كان للظـروف
والعوامـل الطبيعيـة املؤثرة على حالة اإلنتاج
والــتــجــارة الــعــاملــيــة لــلــحــاصــات الــزراعــيــة
الرئيسية (خاصة احلبـوب التـى تشكل
املكون الرئيسى لألمن الغذائى
العاملي) والتطورات األخيرة
فـ ــى الـــعـــاقـــات والــفــكـــــر
الـــــســيــاســى واالقــتــصــادى
العاملى ومــا صاحبهما من
تغيرات مؤسسية تأثيرها
املباشر وغير املباشر على
حالة األمــن الــغــذائــى خاصة
بالنسبة لــلــدول النامية ومنها
مــصــر ،مم ــا يــتــطــلــب مــعــه تـضافر
اجلهود لتحقيق املستوى املطلوب من األمن
الغذائي.
ويؤكد اخلبراء أن األمــن الغذائى يعتمد
عــلــى أربــعــة مــرتــكــزات ه ــي :وف ــرة الــغــذاء،
ووجود السلع الغذائية فى السوق بشكل دائم،
وأن تكون أسعار السلع فى متناول اجلميع
وأم ــان الــغــذاء أن يكون آمـ ًنــا ومــوثــو ًقــا بــه..

لكن يقصد باالكتفاء الذاتى قدرة مجتمع ما
على إنتاج جميع احتياجاته محل ًيا اعتما ًدا
على مــــوارده املــتــاحــة الطبيعية والبشرية
واملــالــيــة دون احلــاجــة إل ــى اآلخ ــري ــن ،وقــد
يكون االكتفاء الذاتى من الغذاء كل ًيا أى
إنتاج الغذاء الذى يحتاجه املجتمع
بجميع أنواعه دون استيراد وقد
يكون جزئ ًيا يرتبط مبجموعة
من السلع دون األخرى.
هــــذه احل ــق ــائ ــق وغــيــرهــا
الكثير رصدتها دراســة مهمة
للغاية صدرت مؤخراً بعنوان «
االكتفاء املؤجل ..ضرورة األمن
الغذائى املصري» وأعدتها الباحثة
شيماء هشام ..الدراسة سلطت الضوء
على مفهوم األمن الغذائى والتحديات التى
تواجه حتقيق ذلك فى مصر ،كما تستعرض
أهــم مالمح املنظومة احلالية ،فى محاولة
جادة للنظر فى احللول غير التقليدية املمكنة
لتحقيق األم ــن الــغــذائــي ،الســيــمــا فــى ظل
التغيرات املستقبلية واالحتياجات املستقبلية
الناجتة عن تلك التغيرات.
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القائمة تضم مناجم
للذهب والفوسفات
واحلديد واملنجنيز
والرمال البيضاء
والسوداء وآالف املحاجر

خاص

جدًا

كنوز وثروات مصر..
متى يتم اكتشافها؟
الخير فى مصر يكفى أهلها ويفيض ولكن ابتالنا الله بمن
يسرق هذه الخيرات وابتالنا أيض ًا بمسئولين عميت
أعينهم عنه وال ندرى لصالح من يحدث ذلك وفى ظل
األزمة االقتصادية نلجأ إلى قروض من هنا وهناك وال
نفكر فى استغالل هذا الخير الوفير ،فتحنا منذ فترة
ملف ثروات مصر الكثيرة والتى ال تجد من يستغلها ،وفى

لدينا مخزون
من الفوسفات
يقدر قيمته
بـ 800مليار
دوالر

الجبس يتواجد
فى أكثر من 25
موق ًعا أهمها
منطقة البالح
شمال محافظة
اإلسماعيلية
واإلسكندرية

هذا الملف سوف نتحدث عن أنواع أخرى من هذه الثروات
أال وهى الثروات المعدنية من مناجم للذهب والفوسفات
والحديد والمنجنيز والرمال البيضاء والسوداء وغيرها
من الكنوز المدفونة التى لم تزل فى انتظار من يستخرجها
ً
فضال عن آالف المحاجر ،ومع سوء اإلدارة وجهل
ويستغلها،
المسئولين تظل هذه الثروات الطائلة التى تمتلكها مصر

مليار برميل بترول و 223ألف مليار قدم مكعب غاز
منطقة حاليب وشالتني حتتوى على صخور مليئة بالذهب تعادل منجم السكرى
يعد الــبــتــرول أحــد أهــم الــثــروات فــى مصر،
حــيــث يــوجــد ح ــوض دلــتــا نــهــر الــنــيــل والظهير
ال ــب ــح ــرى لـــه مـــن الــبــحــر الــمــتــوســط وبــهــمــا
١٨٠٠حوالى مليار برميل بترول و ٢٢٣ألف مليار
قــدم مكعب غــاز وحــوالــى ستة مليارات برميل
غاز مسال باإلضافة الى خمسة مليارات برميل
بترول فى البحر األحمر و ١١٢ألف مليار قدم
مكعب غاز.
وأيض ًا الذهب وتُعد الصحراء الشرقية هى
المنطقة الرئيسية الستخراج الذهب فى مصر،
وتتمثل فى جبل السكرى ومنطقة حمش ووادى
العالقى.
وإن منجم السكرى أحد أكبر  10مناجم فى
العالم ،نظرا لما يحويه من ثروة ضخمة ،وهناك
منطقة حاليب وشالتين تحتوى على صخور
ً
وأيضا
مليئة بالذهب تــعــادل منجم السكرى،
منطقة المثلث الــذهــبــى الــتــى تقع بمحافظة
البحر األحــمــر مــا بين سفاجا والقصير على
مساحة  250ألف متر.
وتمتلك مصر أيض ًا ثروة هائلة من الحديد،
ففى الصحراء الشرقية نحو  54مليون طن،
وفى جنوب الصحراء الغربية بمنطقة العوينات
 320مليون طــن ،وفــى الــواحــات البحرية 330
مليون طــن ،وفــى شــرق أســوان  75مليون طن،
أما بخصوص خامات الرصاص والزنك فيبلغ
االحتياطى  1.5مليون طن.
وهــنــاك أيــضـاً مــخــزون مــن الفوسفات يصل
إل ــى عــشــرة آالف مــلــيــون طــن فــى المحاميد
والمناطق المجاورة لها وساحل البحر األحمر
وأبــوطــرطــور .وإذا كــان سعر الطن حــوالــى ٨٠
دوالرا فإن لدينا مخزونا من الفوسفات يصل
إلى  ٨٠٠مليار دوالر.
وهــنــاك المنجنيز أيــضــ ًا وتــعــد منطقة أم
بجمة فى سيناء هى أهم تلك المناطق ،ويوجد
القصدير والتنجستن ويــوجــد بمناطق نويبع
والعجلة وأبــو دبــاب والمويلحة وزرق ــة النعام
بالصحراء الشرقية ويستخدم الكاستيريت
كــمــصــدر أس ــاس ــى لــعــنــصــر الــقــصــديــر ال ــذى
يستخدم فى صناعة الصفيح وسبائك البرونز.
بينما يستخدم الولفراميت فى إنتاج عنصر
التنجستن الــذى يستخدم فى صناعة الصلب
المستعمل فى عمل اآلالت ذات السرعة العالية
وفى صناعة المصابيح الكهربية.

ويــســتــخــدم كــربــيــد التنجستن بالنظر على
صــادتــه العالية فــى صناعة اآلالت الثاقبة،
والنحاس أيض ًا على الرغم من انتشار خامات
الــنــحــاس بــمــصــر إال أنــهــا لــم تــصــل بــعــد إلــى
االستغالل االقتصادى ويتركز فى شبه جزيرة
سيناء فــى منطقة ســرابــيــط الــخــادم وفــيــران
وسمرة.
كما توجد رواســب النحاس مالزمة لخامات
النيكل فــى مــنــاطــق أبــوســويــل ووادى حيمور
وعكارم وجميعها بالصحراء الشرقية ،ويوجد
أيض ًا الــكــروم فى أكثر من منطقة بالصحراء
الشرقية.
وم ــن أه ــم ه ــذه الــمــنــاطــق :الــبــرامــيــة وجبل
دنقاش وأبو ظهر وأبو مروة ويستخدم الكروميت
كمصدر رئيسى لعنصر الكروم الــذى يستخدم
بــــدوره فــى صــنــاعــة الــصــلــب الــمــقــاوم للتآكل
والــصــدأ كما يستعمل الكروميت فــى صناعة
الصباغة ودباغة الجلود.
وبــمــصــر أيــض ـاً تــتــواجــد رواسـ ــب الــتــلــك فى
أكثر من  30موقعا معظمها بجنوب الصحراء
الــشــرقــيــة ،وم ــن أه ــم ه ــذه الــمــنــاطــق درهــيــب
والعطشان وأم الساتيت.
وكذلك يتواجد التلك بــوادى العالقى جنوب
شرق اسوان ويستخدم التلك فى صناعة الورق
والصابون وبعض العقاقير الطبية والمنظفات
الصناعية.
ويــتــواجــد الــبــاريــت فــى مصر بأكثر مــن 10
مــواقــع منتشرة بالصحراء الشرقية والغربية
وبـــعـــض ه ـ ــذه الـــمـــواقـــع قـــابـــل لــاســتــغــال
االقتصادي ،من أهم هذه المواقع جبل الهودى
شرق أسوان وحماطه ووادى دبب ووادى شعيث
وجــبــل علبه بالقرب مــن الــحــدود السودانية.
ويستخدم الباريت بصفة أساسية فى سوائل
حفر آبار البترول وفى تحضير مركبات الباريوم
وفى صناعة الطالء والمنسوجات والورق وبعض
العقاقير الطبية.
ويوجد أيض ًا الكبريت بصفة أساسية على
ساحل البحر األحمر وخليج السويس وخاصة
ف ــى مــنــاطــق جــمــصــة وران ــج ــا وجــبــل الــزيــت.
ويستخدم الكبريت فى صناعة حمض الكبرتيك
الـــذى يستخدم بـ ــدوره فــى قــائــمــة طــويــلــة من
الــصــنــاعــات الكيميائية كــمــا يستخدم أيضا
فى صناعة المفرقعات واألســمــدة الكيميائية
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غير مستغلة رغم أن هناك أكثر من  30مليون مواطن تحت
مستوى خط الفقر ،يعانون من تردى المستوى المعيشى
فى ظل الفجوة الهائلة بين فئة تعانى من التضخم فى
الثراء والغنى وأغلبية قابعة فى مستنقع الفقر والحرمان.

طبقا ألحــدث مسح جوى قامت به الهيئة
فـــإن مــصــر تــمــتــلــك  11مــوقــعــا عــلــى طــول
الساحل الشمالى غنية بــالــرمــال الــســوداء
فيما يصل االحتياطى من تلك الرمال على
مستوى السواحل المصرية إلى مليار و300
مليون متر مكعب تحتوى على  8أن ــواع من
المعادن بخالف المواد المشعة التى تفيد
كثيرا فــى الصناعات الــنــوويــة ويــتــوزع على
 4مناطق تشمل شــمــال سيناء بــواقــع 200
مــلــيــون مــتــر مــكــعــب ،ودم ــي ــاط بــواقــع 300
مليون متر مكعب ،ورشيد بواقع  600مليون
متر مكعب ،وبلطيم بواقع  200مليون متر
مكعب بكميات هائلة واحتياطى ضخم من
الــرمــال الــســوداء ،يــفــوق كثيرا مــا هــو متاح
فــى بقية ال ــدول العربية ،ليعد بذلك أكبر
احتياطى على مستوى العالم ،بحسب إحدى
الـــدراســـات وتــرجــع أهميتها االقــتــصــاديــة
الحتوائها على الكثير من المعادن الثقيلة
كخامات الحديد ،حيث تحتوى على نسبة
صــغــيــرة مــن الــمــعــادن الــمــشــعــة ،والــمــعــادن
النادرة كالذهب ،كما تحتوى على نسبة عالية

مــن عنصر ‹‹الــتــيــتــانــيــوم›› الــداخــل
فــى صناعة هياكل الصواريخ
والطائرات ذات االرتفاعات
العالية لمقاومة الظروف
الكونية ،وتستخدم هذه
الرمال أيضاً فى صناعة،
الــســيــرامــيــك واألدوات
الـــصـــحـــيـــة وصـــنـــاعـــة
الـــحـــراريـــات وصــنــاعــة
مواد الصنفرة
وبرغم العائد الضخم
الــذى يمكن أن يعود على
مــصــر ث ــان ــويـ ـاً مـــن ال ــرم ــال
السوداء ويتمثل فى ماليين الدوالرات
إال أن الدولة تفرط فيها بسعر ٤٥قرشا
للمتر المكعب ،فى حين يصل سعره العالمى
إلى عشرات الدوالرات ،هذا بخالف الرمال
البيضاء التى تدخل فــى صناعة الــزجــاج،
وشرائح األجهزة الكهربائية ،وإنتاج الكهرباء
يــقــدر بــحــوالــى  20مليار طــن وتــفــرط فيها
الدولة باقل من جنيه واحد للطن.

54

مليون حديد طن فى الصحراء
الشرقية و 320مليون طن بالعوينات
و 330مليون طن بالواحات البحرية

والمبيدات الحشرية وفــى األغـــراض الطبية
وتبييض المنسوجات.
وأي ــضــاً الــجــبــس الـــذى يــتــواجــد بمصر فى
أكثر من  25موقعا أهمها منطقة البالح شمال
محافظة اإلسماعيلية ورأس ملعب شرق خليج
السويس فى سيناء وفى العلمين والعميد غرب
اإلســكــنــدريــة ،ويستخدم الجبس فــى صناعة
حمض الكبريتيك ومواد البناء والمصيص بصفة

أساسية.
ويتواجد الكوارتز فى عدة مواقع بالصحراء
الشرقية أهمها جبل الدب وجبل مروات ومنطقة
أم هيجليج .وتصل نسبة السيليكا إلــى حوالى
 %98ويستخدم الــكــوارتــز بصفة أســاســيــة فى
البصريات أما الكوارتز الفائق النقاوة فيستخدم
فى صناعة الخاليا الشمسية عن طريق اختزال
الكوارتز (ثانى أكسيد السيليكون) إلى سيليكون

نقى ال ــذى يستخدم أيــضــا فــى صناعة أشباه
الــمــوصــات .ويــوجــد بمصر الكاولين وتتواجد
رواســب الكاولين فى وادى نتش ومسبع سالمة
وفــــرش الـــغـــزالن وجــمــيــعــهــا ف ــى شــبــه جــزيــرة
سيناء وعلى الساحل الغربى لخليج السويس
فى أبــو الــدرج والجاللة البحرية وأس ــوان وفى
منطقة كالبشة ،ويستخدم الكاولين فى صناعة
السيراميك والخزف والمطاط والورق.
ويوجد أمالح الصوديوم والبوتاسيوم وتتواجد
رواس ــب كــربــونــات الــصــوديــوم ب ــوادى النطرون
بمحافظة البحيرة ،أما رواسب كلوريد الصوديوم
(الملح الصخرى) فتستخلص من مياه البحر عن
طريق التبخير بالمالحات الصناعية المنتشرة
عــلــى الــبــحــر األبــيــض الــمــتــوســط فــى مرسى
مطروح وإدكــو .واإلسكندرية ورشيد وبورسعيد
وبــحــيــرة قـــارون بالفيوم وتــعــد هــذه الــرواســب
المصدر الرئيسى لكل من الصوديوم والكلور
اللذين يدخالن فى قائمة طويلة من الصناعات
الكيميائية أهمها الــصــودا الــكــاويــة وحمض
الهيدروكلوريك.
ويوجد بمصر أيض ًا األحــجــار الكريمة ومن
أهم أنواع األحجار الكريمة التى تتواجد بمصر
الــفــيــروز الـــذى يــوجــد بمنطقة جــبــل الــمــغــارة
وسرابيط الخادم فى سيناء أما الزمرد فيوجد
فى زيــارا وسكيت وأم كابو ونجرس بالصحراء
الــشــرقــيــة أم ــا الــزبــرجــد فــيــوجــد فــى جــزيــرة
الزبرحد جنوب البحر األحمر.
وأيــض ـ ًا الفلسبار ويــتــواجــد فــى عــدة مواقع
أهمها منطقة أسوان ووادى أم ديسى والعنيجى.
ويــســتــخــدم الــفــلــســبــار أس ــاس ــا ف ــى صــنــاعــة
السيراميك والــخــزف والصينى والــحــراريــات
والزجاج.
وهــنــاك أحــجــار الــزيــنــة وتــعــد مــن الــمــوارد
الــمــعــدنــيــة وال ــواع ــدة والــتــى س ــوف يــكــون لها
شأن كبير وذلــك لسببين ،األول :وفرتها وسعة
انتشارها فى األراضــى المصرية بحيث تشمل
معظم ســاســل جــبــال البحر األحــمــر والــجــزء
الجنوبى من شبه جزيرة سيناء وأجزاء متفرقة
من الصحراء المغاربية والثانى :التنوع الكبير
فى أنــواع الصخور المختلفة ســواء أكانت من
الصخور النارية أم المتحولة أو الرسوبية مثل
الجرانيت والرخام والحجر الجيرى والبريشا
واإلباستر.

المحاجر وحدها ثروة طائلة

 3200محجر يعلمون دون ترخيص
حتت سمع وبصر الدولة
عدد المحاجر المرخص لها فى مصر بلغ  1727محج ًرا
فقط ،بينما هناك  5000محجر يعملون بصورة كاملة،
بما يعنى أن هناك ما يقرب من  3200محجر يعلمون دون
ترخيص تحت سمع وبصر الدولة.
وطبقا لدراسة أعدها مركز معلومات مجلس الــوزراء،
ف ــإن مــصــر تملك أكــبــر مــخــزون مــن ال ــرخ ــام ،والــجــرانــيــت
وخامات «الحجر الجيرى  -بازلت  -رمل  -زلط  -جبس  -طفلة
على مستوى العالم ،ويمكنها أن تصدر للخارج كميات بمليارات
الدوالرات سنويا إذا أحسن استغالل المحاجر.
والحجر الجيرى وحــده يدخل فى الصناعات الكيميائية كصناعة
الدواء ،ويستخدم فى صناعة الزجاج والورق واألسمنت األبيض وصناعة
الغذاء لإلنسان واألعالف للحيوان ،كما يستخدم الحجر الجيرى الطفلى
فى صناعة األسمنت الرمادي ،والجيرى الدولوميتى الصلب ويستخدم
كأحجار للزينة ويدخل الكسارات إلنتاج حصوات صلبة متدرجة تدخل فى
خلطة األسفلت والخرسانة المسلحة .أما الحجر الجيرى المارلى فيستخدم فى
البناء وإنتاج الطوب الفرعونى ،فما بالنا بباقى خيرات المحاجر.

أخطر ملف يهدد أمن مصر

املشهد
الثامن

نهاية أسطورة «جبل احلالل» (احللقة الرابعة)

سر رعب قيادات اإلخوان
وحركة حماس بعد القبض
على خاطف الضباط الثالثة

بالل الدوى
عــاشــت قــيــادات «اإلخــــوان وحــمــاس» حــالــة من
الــرعــب على إثــر سماع خبر القبض على «محمد
عبداحلليم حميدة صالح» املتورط األول فى خطف
الــضــبــاط الــثــاثــة وأم ــن الــشــرطــة وهــمــا «الــرائــد
محمد اجلوهرى والنقيب شريف املعداوى والنقيب
محمد اسماعيل وأمني شرطة» فى سيناء ،خاصة
وأنه مرتبط ارتباطاً وثيقاً بـ «احمد زايد عبدالعال
الكيالنى» الوثيق الصلة بـ «تنظيم جيش اإلســام
بغزة _ الذى يقوده ممتاز ُدغمش» ..لكن ملاذا شعر
قادة اإلخوان وحماس بالرعب ؟ اإلجابة :ألن النيابة
العامة فى مصر جنحت فى فحص جميع البيانات
على (الــاب تــوب) اخلــاص بـ «محمد عبداحلليم»
ومت الــتــوصــل إل ــى أن اإلميــيــل اخل ــاص بــه مفتوح
ومرسل منه إمييالت كثيرة منها إمييل مهم جداً إلى
«تنظيم القاعدة» يتضمن اآلتى (جنحنا فى خطف
ثــاث ضباط وأمــن شرطة وهــم متواجدون حتت
التحفظ لدينا فى «جبل احلالل» وتنظيمنا مسئول
عن العملية).
 ...هناك ( )٩تفاصيل مهمة البد من ذكرها منها:
« _١محمد عبداحلليم» ارتبط بتنظيم القاعدة

املشهد
التاسع

«ممتاز دغمش» مثله األعلى «أسامة بن الدن» وحينما تأتى سيرته يرد ويقول «إنه شهيد وحفظه اهلل»
رغـــم انـــه كـــان م ــن املــنــتــمــن للسلفية اجلــهــاديــة
بــاإلســكــنــدريــة وكـــان شــريــك ـاً أســاســي ـاً فــى تنفيذ
العمليتني اإلرهابيتني فى «شرم الشيخ وذهب» قبل
 ٢٥يناير .٢٠١١
« _٢محمد الكيالنى» مت التوصل إلى إنه تولى
قــيــادة تنظيم «التوحيد واجلــهــاد» التابع لتنظيم
القاعدة.
« _٣محمد عبداحلليم» خطف الثالث ضباط
وأمني الشرطة وسلمهم لـ «محمد الكيالنى» زعيم
التنظيم ومعهما عناصر متطرفه فى التنظيم هما
(يــوســف حـ ّمــاد وسليمان البلهيمى) وهــمــا صــادر
ضدهما عدة أحكام قضائية نهائية وكانا محبوسني
فى «سجن أبوزعبل» وهربوا منه خالل أحداث ٢٥
يناير .٢٠١١
 _٤مت ال ــك ــش ــف عـ ــن وجـ ـ ــود خ ــط ــة لــتــنــظــيــم
(عبداحلليم والكيالنى وحماد والبلهيمى) لتفجير
السفارتني األمريكية والفرنسية بالقاهرة ،إضافة
إلى مسئوليتهم عن تفجير خط الغاز ( )١٠مرات

خط

أحمر

خطة تنظيم
(عبدالحليم والكيالنى
وحماد والبلهيمى) لتفجير
السفارتين األمريكية
والفرنسية بالقاهرة

خطة «األمواج» اإلخوانية إلرهاق اجليش

دغمش يطلب اإلفراج عن « »11قياديا إرهابيا من المحبوسين فى السجون المصرية

 ..اشترط «ممتاز ُدغمش _ قائد تنظيم جيش اإلسالم بغزة
والــذى يؤمتر بأمر حركة حماس» اإلف ــراج عن ( )١١قياديا
إرهابيا من املحبوسني فى السجون املصرية وجميعهم من
املحكوم عليهم فى تفجيرات طابا ونويبع وذهب وشرم الشيخ
وصــادر ضدهم أحكام نهائية باإلعدام وجميعهم من املنتمني
لتنظيم «التوحيد واجلهاد _ املحسوب على تنظيم القاعدة»..
حتى يتم اإلف ــراج عن «الضباط الثالثة وأمــن الشرطة
_ املختطفون ليلة  ٤فبراير  ،»٢٠١١بطبيعة احلال
سيكون السؤال القادم هو :هل استحابت الدولة
املصرية لشروط «ممتاز دغمش» ؟ اإلجابة:
ال ..مصر لــم تستجب لــشــروط دغمش..
وطــلــبــت األجــهــزة األمــنــيــة اجلــديــة فى
الــتــفــاوض على أن يتم الــتــأكــد من
وجود «الضباط وأمني الشرطة»
عن طريق إجراء اتصال تليفونى
بينهم وبــن زوجــاتــهــم فــى مقر
أح ــد األجــهــزة األمــنــيــة وحــتــى يتم
االس ــت ــم ــرار ف ــى ال ــت ــف ــاوض ،بسرعة
مذهلة واف ــق «ممــتــاز دغــمــش» وأك ــد أنه
سيحدد املــوعــد املــنــاســب عبر وســطــاء ،ومت
استدعاء زوجات الضباط الثالثة وأمني الشرطة
جلهة أمنية سيادية ومت التواصل مع «دغمش» عبر
الــوســطــاء ،لكنه رفــض ذلــك بعد أن شعر بــاخلــوف من
إمكانية أن يكون مرصود من األجهزة االمنية فى مصر ..لكنه
عاد _ عبر وسطاء _ وأكد استعداده للتفاوض وطمأنة أسر
الضباط ،لكن مت مطالبته بضرورة تسجيل فيديو لهم وإرساله
_ عبر وسطاء _ وبعد ذلك يبدأ التفاوض ،وافق «دغمش» على
تسجيل فيديو للضباط الثالثة وأمني الشرطة وإرساله _ عبر
وسطاء _ على (فالشة) ،وللمرة الثانية يتم استدعاء زوجات
الضباط وأمــن الشرطة ملقر أحد األجهزة األمنية السيادية

انــتــظــاراً لــوصــول (الــفــاشــة) حسب اإلتــفــاق ،لكن «دغمش»
طلب مزيداً من الضمانات لإلفراج عن الـ ( )١١متهما ،فشلت
املــفــاوضــات للمرة الثانية ،وردت األجــهــزة املصرية بأنه لن
يتم االستجابة على اإلطــاق لــإفــراج عن متهمني باإلعدام
واقــتــرحــت اآلتـ ــى :إرسـ ــال مجموعة مــن املــحــامــن التابعني
للمتهمني الـ ( )١١ليقدموا طلبات للنيابة العامة فى مصر
إلعادة املحاكمة وإذا قبلت املحكمة الطلبات فإنه ستجرى
محاكمات جديدة وسيبقى مصيرهم فى يد القضاء
لو متت إدانتهم لن يستطيع أى مخلوق اإلعتراض
على املحكمة ولــو متــت تبرئتهم سيحصلون
على الــبــراءة وسيتم إخراجهم على الفور
وإذا رفــضــت املحكمة قــبــول طلبات
إع ــادة املحاكمة _ مــن األس ــاس _
فهذا حقها ،،لكن «دغمش» رد
وقــــال :إن محاكمتهم غير
عادلة ومتت فى عهد مبارك
وم ــب ــارك فــى الــســجــن ،،وكــان
الــرد املصرى النهائى هو :القضاء
املصرى عادل وشريف ونزيه وال تدخل
فــى احــكــام القضاء وال أحــد يــجــروء على
التدخل فى القضاء وأحكامه واالستجابة ملثل
هذه الشروط سيترتب عليها نتائج خطيرة جداً
ولن نقبلها.
فى اليوم التالى لفشل املفاوضات ،قامت مجموعات
مسلحة من التابعني لتنظيم «التوحيد واجلهاد _ املحسوب
على تنظيم القاعدة» بعملية خطف جديدة فى وسط سيناء
ألتوبيس سياحة فى وسط سيناء ضم سياح من الصني وقاموا
بسحب ج ــوازات السفر منهم ،وذلــك رداً على رفــض الدولة
املصرية اإلفراج عن الـ ( )١١إرهابيا الذين حددهم «دغمش»،
قامت قوات األمن بتتبع هذه العناصر وحاصروهم فى املناطق

األجهزة
األمنية طلبت إجراء اتصال
تليفونى بين الضباط
المختطفين وزوجاتهم

املشهد
العاشر

حتى ذات التاريخ.
 _٥بعد خطف الضباط وأمــن الشرطة قضوا
أيــام فى «جبل احلــال» ومت تهريبهم فيما بعد إلى
غزة عبر األنفاق وتوصيلهم إلى «ممتاز دغمش _
قائد تنظيم جيش اإلســام فى غزة املوالى لتنظيم
القاعدة والذى بايع امين الظواهرى.
« _٦ممتاز دغمش» يقضى معظم وقته فى «جبل
احل ــال» فــى سيناء ويــقــود تنظيم فــى غــزة ويريد
إع ــان «إمـــارة إســامــيــة» فــى جــنــوب غــزة ومعظم
أعضاء تنظيمه من اجلهالء عدميى القراءة والكتابة
وال يركعون ركعة واح ــدة هلل والسيجارة ال تفارق
أيديهم ..واألخطر أنهم يحملون بطاقات شخصية
مصرية مزورة.
« _٧ممتاز دغمش» مثله األعلى هو «أسامة بن
الدن» وحينما تأتى سيرته يــرد ويقول (إنــه شهيد
وحفظه اهلل) ،وسيطر على «مسجد بن تيمية» فى
جنوب غــزة وتتلمذ على يــد «الشيخ عبداللطيف
موسى _ أحد قيادات اإلخوان فى غزة».

« _٨ممتاز دغمش» ال يستطيع أحــد السيطرة
عليه فى غــزة إال (حركة حماس وكتائب عزالدين
القسام) وسيطر على «مسجد مصعب بن ُعمير»
املــتــواجــد داخ ــل احل ــدود املصرية على بُــعــد ()١٥
كيلومترا مــن غ ــزة ،وك ــان «الــشــيــخ محمد حسان
_ إخــوانــى ثــم إنضم للسلفيني» أحــد الــذيــن كانوا
يخطبون اجلمعة كــثــيــراً فــى هــذا املسجد طــوال
الثمانى سنوات املاضية.
« _٩ممتاز دغمش» من عائلة تعمل فى «تربية
املواشي» ونقل البضائع بـ»عربات الكارو» و ُ
جترها
الدواب مبعنى أنه من (عائلة عربجية).
فى ظل هذه األحــداث خرج «موسى أبو مرزوق
_ نــائــب رئــيــس املكتب السياسى حلــركــة حماس»
بتصريحات غريبة أث ــارت الكثير مــن اجلــدل فى
األوساط املصرية والفلسطينية وقال نصاً (الضباط
الثالثة وأمني الشرطة ُقتلوا فى سيناء بدليل وجود
دمــاء فــى الــســيــارة التى كــانــوا يستقلونها وجثثهم
مــوجــودة فــى سيناء ،لكنى ال أعــلــم فــى أى مقبرة

مت دفن جثثهم على وجة الدقة ..لكنى أعلم مكان
املقابر) ...هنا ،إزدادت حدة اخلالفات بني مصر
والسلطة الفلسطينية وحماس ،وكانت املفاوضات
اجلادة حول قضية الضباط الثالثة وأمني الشرطة
وتدخلت األجهزة األمنية والسيادية وتراجع «موسى
أبــو م ــرزوق عــن تصريحاته وقــال (ال أعلم مصير
الضباط الثالثة).
هنا بــدأت املفاوضات املباشرة لعودة الضباط
الثالثة وأمني الشرطة بني األجهزة األمنية املصرية
و»ممتاز دغمش» من خالل وسيط ..فى هذا الوقت
مت التأكد من وجود الضباط الثالثة وأمني الشرطة
مــازالــوا أحياء وعلى قيد احلــيــاة ،ومتواجدين فى
غزة حتت يد «ممتاز دغمش _ قائد جيش اإلسالم
املوالى لتنظيم القاعدة» ،ومت الكشف على اآلتى:
« _١ممتاز دغمش» قال نصاً :إن الضباط الثالثة
وأمني الشرطة مت إختطافهم فى سيناء ومت تهريبهم
عبر األنفاق إلى غزة وهم موجودين لدى كـ (وديعة).
« _٢ممــتــاز دغــمــش» إتــصــل بــقــيــادات أمنية
مصرية من منرة تليفون تابعة لشبكة إتصاالت
إسرائيلية حتى ال يتم رص ــده مــن قِ ــبــل األمــن
املــصــرى ..ووافـــق على تسليم الــضــبــاط وأمــن
الــشــرطــة لكنه أشــتــرط ع ــدة شـــروط الب ــد من
تنفيذها فوراً قبل إمتام اإلفراج.

مفاوضات مباشرة لعودة
الضباط وأمني الشرطة
بني األجهزة األمنية
املصرية و«ممتاز دغمش»
من خالل وسيط

اجلبلية ومت التضييق عليهم حتى مت إطــاق ســراح السياح
الصينيني واســتــرجــاع «شنطة» كانت بحوزتهم تضم جميع
جــوازات سفرهم ،وهربت العناصر املسلحة واتضح أنهم من
التابعني ملجموعة «شادى املنيعى _ إرهابى مطلوب للعدالة فى
قضايا ارهابية ووالده مصرى ووالدته فلسطينية».
م ــرت كــل ه ــذه األحـ ــداث ومــصــر كــانــت تــعــانــى مــن حــراك
سياسي فاسد ،فقد حاولت جماعة االخوان أن تضغط إلمتام
انتخابات البرملان وفى نفس الوقت أطلقت أعضاءها للتظاهر
أمام بوابات وزارة الداخلية بالظوغلى وفى مناطق متعددة من
املناطق احليوية بالقاهرة ،وظهرت مظاهرات محمد محمود
وشــارعــى مجلس الشعب وقصر العينى ،ورغــم ذلــك أجريت
انتخابات مجلس الشعب وحتقق لإلخوان ما خططوا له ،فقد
حصلوا على ( ٤٦ ٪من مقاعد البرملان) وحصل السلفيون
وحلفاؤهم على ( ٢٧ ٪من مقاعد البرملان) وجــاء شهر يناير
 ٢٠١٢واإلخوان يعتلون عرش النفوذ البرملانى فى مصر
لم تترك التنظيمات اإلرهابية الفرصة متر مــرور الكرام
وأرادوا احلصول على مكاسب أكثر ،وقرروا فصل «رفح والشيخ
زويــد» والسيطرة عليها ،ألن الوقت مناسب األن لتنفيذ ذلك،
وخرج عدد من التنظيمات فى مسيرات كبرى بسيارات نصف
نقل دفــع ربــاعــى ومثبت عليها «مــدفــع جرينوف ومــضــادات
للطائرات ومدافع متعددة وقنابل يومية» ،وانضم لهم عناصر
سلفية جهادية واإلخــوان ،واستمرت املسيرات الى ان جاءتهم
التعليمات بساعة الصفر بضرورة الهجوم على جميع املقرات
األمنية فى رفــح والشيخ زويــد ،وبالفعل حــدث ذلــك وأطلقوا
( ٤٥٠٠قذيفة  _ RBGالقذيفة الواحدة ثمنها  ٦٥٠دوالرا)
على «مقرات األمن _ أقسام الشرطة واألمن املركزى والنجدة»
ليسيطروا على (رفح والشيخ زويد) سيطرة كاملة ،وانتشرت
فى الشوارع مجموعات مختلفة من «كتائب عزالدين القسام
_ السلفية اجلهادية _ جيش االســام _ جماعة جلجالت _
كتائب الفرقان _ العصابات املحكوم على أعضاءها بأحكام

جنائية وعسكرية» ..وضاعت « رفح والشيخ زويــد « بعد ان
إمــتــأت ج ــدران شوارعهما بكتابات هــى (((كــتــائــب القسام
عائدون))) ...كانت هذه األنباء كفيلة بضرورة حترك القوات
املسلحة بسرعة نحو التصدى لهذه الكارثة التى لم حتدث
فى تاريخ مصر ،ومت حتصني مديرية أمــن شمال سيناء فى
العريش حتصين ًا قوي ًا وبجوارها مقر فرع األمن الوطنى
فى العريش حتى ال يتم إقتحامهما ،بدأت قوات ضخمة
من اجليش فى التحرك للتصدى لإلرهابيني ،وحينما
شــاهــد اإلرهــابــيــون الــدبــابــات وامل ــدرع ــات والــقــوات
اخلاصة فــروا هاربني الى غزة عبر األنفاق وآخــرون
هربوا لالختباء فى «جبل احلالل».
هنا ،قررت جماعة االخــوان التعامل مع القوات
املسلحة بخطة جديدة أطلقوا عليها «خطة األمواج»
والهدف منها إرهاق اجليش ،مبعنى إحداث موجات
مــن األح ــداث املتتابعة كــاألمــواج ،كــل حــدث يخلف
وراءه كارثة يتم إلصاقها باجليش ..وجاءت الفرصة
بعد استغالل اإلخوان ألحداث محمد محمود وقامت
بإصدار بيان رسمى صادر عن مكتب
اإلرشــــاد يتهموا فيه اجلــيــش بأنه:
قتل املواطنون ويُعطل تسليم السلطة
ووصــل بهم األمــر إلــى املطالبة باعتذار
اجليش ،لم تلتفت القوات املسلحة ألكاذيب
اإلخــــوان وكــانــت تــضــع همها األول واألخــيــر على
احلــفــاظ على أمــن مصر القومى بعد أن ظهرت جماعة
جديدة فى شمال سيناء وأطلقت على نفسها رسمي ًا اسم
«أنصار اجلهاد الذراع العسكرية لتنظيم القاعدة» وفجروا
خط الغاز ومت الكشف عن تدفق سالح ثقيل لهم من ليبيا
عــن طريق «خمسة مجموعات» وهدفها توصيل «نصف
مليون» قطعة سالح آلى سيناء منها (مضادات للطائرات
من طراز  14 SAو 16 SAو.)18 SA

خفايا عملية السيطرة على عصابات تهريب السالح من «ليبيا إلى سيناء»

اجتمعت «جلنة أمنية عليا» مت تشكيلها
من «األجهزة األمنية والسيادية _ املخابرات
احلربية واملخابرات العامة واألمن الوطنى واألمن
الــعــام» للوقوف حــول آخــر املستجدات حــول عملية
السيطرة على عصابات تهريب السالح من (ليبيا إلى سيناء)
والتى مرت عبر ( )٥مجموعات كاآلتى:
 _١من «درنــة» بـ ليبيا حتى «الكفرة» على احلــدود ثم «واحة
سيوة» الى «القاهرة» ومنها الى «اإلسماعيلية» ثم «سيناء».
 _٢من «درنــة» بـ ليبيا حتى «الكفرة» على احلــدود ثم «واحة
سيوة» إلى «أسيوط» ونقلها الى «سفاجا» ثم «سيناء».
 _٣من «درنــة» بـ ليبيا حتى «الكفرة» على احلــدود ثم «واحة
ســيــوة» ومــنــهــا إل ــى الصعيد ثــم «الـــســـودان» وعــبــر عصابات
متخصصة فى تهريب السالح عبر ال ــدروب اجلبلية مبحاذاة
سواحل البحر األحمر إلى «سيناء».
 _٤من «درنــة» بـ ليبيا حتى «الكفرة» على احلــدود ثم «واحة
ســيــوة» ومنها إلــى «جــبــال بنى ســويــف» إلــى «اإلسماعيلية» ثم
«سيناء».
 _٥من «درنة» بـ ليبيا حتى املياه اإلقليمية الليبية عبوراً للمياه
اإلقليمية املصرية لتسليمها للعصابات فى «مطروح» التى تسلك
الطريق الدولى حتى «سيناء».
 ...وكل هذه املجموعات اخلمسة تلقى متابعة وإشــراف من

جماعة اإلخــوان وتنظيماتها ســوا ًء فى ليبيا أو فى داخل مصر،
وقــد إنتهت أعمال اللجنة األمنية العليا إلــى ضبط ( )٥٠ألف
قطعة سالح سوا ًء سالح آلى أو بندقية أو بنادق قناصة حديثة
ج ــداً وصــواريــخ حديثة ج ــداً روســيــة الصنع ،وأوص ــت اللجنة
بضرورة اإلستمرار فى تتبع عمليات تهريب السالح من ليبيا الى
مصر ألن كل قطعة سالح مت ضبطها يتم تهريب ( )٥قطع سالح
فى مقابلها عن طريق العناصر اإلخوانية.
قامت القوات املسلحة فى سيناء بتحركات عديدة للسيطرة
على مداخل ومخارج مدينتى «رفح والشيخ زويد» وشاهد اجلميع
تواجد أعداد غير مسبوقة من الدبابات واملدرعات فى العريش،
وقامت فى نفس الوقت تفاهمات «مصرية _ إسرائيلية» لزيادة
أعــداد القوات العسكرية من «رفــح حتى العريش»وذلك وفق ًا لـ
(معاهدة السالم عام  ١٩٧٩والتى تنص على أن سيناء منطقة
منزوعة السالح إال إذا مت تعديل املعاهدة من قبل كال الطرفني)،
ورغــم حتركات القوات املسلحة إال أن اخليانة اإلخوانية كانت
واضــحــة أمــام اجلميع ،فالوضع األمــنــى لــم يتحسن فــى سيناء
نتيجة استخدام األنفاق فى عمليات التهريب للبضائع واألسلحة
واألفراد املتطرفني ..وبالرغم من ذلك مرة أخرى أثارت حتركات
القوات املسلحة خوف _ حتول فيما بعد الى رعب _ جلماعة
اإلخــوان ،واعتبر اإلخــوان أن هذه التحركات تهدف إلضعافهم
وقطع الطريق بينهم وبني حلفائهم فى التنظيمات املتطرفة فى

سيناء ،لذلك فكر اإلخــوان فى ضــرورة استمرار الضغط على
املجلس األعلى للقوات املسلحة وإحراجه أمام إسرائيل ،وقاموا
بــإجــراء تفاهمات جــديــدة مــع حــركــة حــمــاس إلحـــراج اجليش
املصرى ،ومت تسريب خبر لـ (صحيفة الشرق األوسط اللندنية)
يقول :وافقت جلنة الشئون العربية بالبرملان املصرى املُسيطر
عليه جماعة اإلخوان باملوافقة على قرار يدعو ملراجعة معاهدة
السالم مع إسرائيل.
وخرجت موجه أخــرى من التكفيريني وانتشروا فى شــوارع
«رفــح والشيخ زوي ــد» ورفــعــوا الــرايــات الــســوداء وأع ــام تنظيم
القاعدة وانتشر امللثمون فى جميع أنحاء املدينتني وهاجموا
أقــســام الــشــرطــة ومــقــرات األم ــن وكــانــوا يهتفون «إســامــيــة..
إسالمية» ،واغتالوا ( )٤مواطنني مدنيني و( )٣ضباط ،وأقاموا
( )٣محاكم شرعية لتطبيق الشريعة فى الشيخ زويد وتكون حتت
إدارة زعماء تنظيم القاعدة فض ً
ال عن نشر ميليشيات مسلحة
فى الشوارع وأقاموا «كمائن» تابعة لهم حتى يفرضوا سيطرتهم
فى الشوارع ،وإطــاق طلقات نار فى الــهــواء ...وللمرة الثانية:
تتحرك القوات املسلحة للتصدى لهذه املجموعات ومت تبادل
إطــاق الــنــار وهــرب املسلحون كالفئران _ وهــم يــجــرون ذيــول
اخليبة والعار _ وفروا إلى غزة عبر األنفاق وآخرون ذهبوا إلى
«جبل احلالل» ،لكن مت أصابة ( )٤عناصر إرهابية ومت إدخالهم
ملستشفى العريش وقتل ( )٢منهم ...لكن حدث ما لم يتوقعه أحد

وهو ((تواطؤ عناصر إخوانية منها «عادل قطامش وعبدالرحمن
الــشــوربــجــى» مــع املسلحني فــى الــعــريــش وإقتحموا مستشفى
الــعــريــش وأخــرجــوا املــصــابــن وأخــرجــوا اجلثتني مــن ثالجات
مشرحة املستشفى ومت تهريبهما إلى «غزة» عبر األنفاق)).
قامت القوات املسلحة بإقتحام أماكن تواجد اإلرهابيني
فى مناطق (القريعة _ الدهنية _ املقاطعة _ اجلميعى _
املــاســورة _ اجل ــورة) ،ومت القبض على عناصر تكفيرية من
دول أخــرى منها (ليبيا _ الــســودان _ تونس _ فلسطني)..
فى نفس الوقت قامت جماعة اإلخــوان بعملية خــداع للرأى
الــعــام حتى ال يتم التركيز على مــا يحدث فــى سيناء ،فقد
حرضت اجلماعة أنصارها وأتباعها ومعهم بعض املحسوبني
على املثقفني والنخبة _ لكنهم ميشون فى ركــب اإلخــوان _
باملطالبة بطرد السفير اإلسرائيلى وسحب سفير مصر من تل
أبيب وبالتالى صدرت التعليمات بالتظاهر أمام مقر السفارة
اإلسرائيلية بالقاهرة ..وحدث ما شاهدناه جميعاً من اقتحام
السفارة اإلسرائيلية بعناصر إخوانية َو ّقاد «صفوت حجازى»
الــتــظــاهــرات فــى عملية مخططة ومــديــرة ومــفــضــوحــة من
جماعة اإلخــوان إلشغال الــرأى العام عن ما يدور من معارك
بني اجليش واإلرهابيني _ الذين يتصدون للجيش نيابة عن
اإلخــوان _ فى شمال سيناء ..هنا :كانت البداية احلقيقية
لـ(لعبة القط والفأر) بني اجليش واإلخوان
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ظاهرة الهوس
اجلنسى والتحرش
تزداد يو ًما بعد يوم

جرس

إنذار

مفاجأة :قابلية
املرأة نحو ارتكاب
اجلرمية ترتفع
كلما أتيحت لها
حرية االختالط
والعمل

األسباب احلقيقية النتشار

اجلرائم اجلنسية
خالد عبدالرحمن
يعيش املجتمع املصرى حالي ًا حالة من
«االشمئزاز والقرف» بسبب انتشار اجلرائم
غالبا ما يتم حتليل اجلرائم
اجلنسية.
ً
استنادا إلى نظريات علم النفس التى
اجلنسية
ً
ً
سلوكا
تنظر إلى اجلرمية اجلنسية بوصفها
مرضيا ،وتركز على الدوافع والسمات الشخصية
ًّ
ملرتكبيها ،أو نظريات علم االجتماع التى حترص
على حتليل السياق االجتماعى املنتج للجرمية.
ولم يعد غريبا علينا أن نسمع عن ظاهرة
الهوس اجلنسى والتحرش التى تزداد يوما
بعد يوم ،حتى وصل بنا احلال إلى اغتصاب
األطفال ،وحوادث سمعنا فيها عن قتل اآلباء
ألبنائهم والعكس أصبح املجتمع اآلن يعانى
فعال من هكذا جرائم كنا ال نراها إال فى
األفالم واملسلسالت التى متثل اجلرمية بشكل
خيالى فى أكثر األحيان إال أن هذه اجلرائم فى
مجتمعنا أصبحت حقيقية فعال وواقع نعيشه
كل يوم تقريبا ،مازالت اآلفات األخالقية تنخر
فى املجتمع املصري ،وحتول شبابه إلى سبل
الضياع واالنهيار ،من خالل إدمانهم املخدرات
وتنظيمهم حفالت راقصة حتمل جميع أنواع
التجاوزات األخالقية وإشاعة الفاحشة بني
الشباب والفتيات ،وكان آخرهم ما شهدته
مدينة اإلسكندرية مؤخرا.
هذه احلقائق والوقائع رصدتها دراسة مهمة
للغاية أعدها الدكتور عادل عامر رئيس مركز
املصريون للدراسات السياسية واالقتصادية
بعنوان « أسباب اجلرائم اجلنسية فى املجتمع».

فى مصر

اجلرمية اجلنسية جرمية متعددة اجلوانب ولها أشكال نفسية واجتماعية واقتصادية ودينية
من أهم أسباب حدوث اجلرائم األخالقية تفكك األسرة بسبب الطالق أو موت أحد الوالدين أو سجن رب األسرة
ال ــدراس ــة كــشــفــت أن احلــالــة االقــتــصــاديــة
لها دور كبير فــى انتشار ظــواهــر العنف ألنه
بسببها يقع اإلنــســان ضحية للضغط النفسى
والعصبى لعدم توفير احلاجات األساسية له
وألسرته وبالتالى ذلك الشعور يولد كبت كبير
يتم تفريغه فى الشجارات واملشاحنات التى ال
مبرر لها مع أشخاص غرباء لم يكونوا طرفا
فى املوضوع فقط يريد أن يفرغ طاقته السلبية
فى أى إنسان وفى أى وقت .فاجلرمية اجلنسية
جرمية متعددة اجلــوانــب فهى جرمية نفسية
واجتماعية واقتصادية ودينية وهى تعرف بأنها
سلوك جنسى يحرمه التشريع القائم فى دولة
معينة ويعاقب عليها القانون واجلرمية اجلنسية
أوسع نطاقا من االعتداء اجلنسى واالستغالل
اجلنسى إذ أن اجلرمية هى سلوك جنسى
قد يكون برضا الطرفني
أو ب ــدون رضــاهــمــا؛ بل
ك ــل م ــا ف ــى األمــــر أنــه
يشكل جرمية جنسية.
فى حني أن االعتداء
أو االستغالل اجلنسى
تغيب أو تنقص فيهما
إرادة أحــــد أطــــراف
ال ــع ــاق ــة اجلــنــســيــة،
واالســتــغــال اجلنسى
أوســــــع ن ــط ــاق ــا ويــعــد
االعــــــتــــــداء اجلــنــســى
مــن أهــم ص ــوره وكثيرا
مــا يخلط األف ـ ــراد بني
اجل ـ ــرمي ـ ــة اجلــنــســيــة
واالن ـ ــح ـ ــراف اجلــنــســى
حيث من املمكن أن يكون
الفرد من مرتكبى اجلرائم
اجلنسية ومــع ذلــك فــا يعد
منحرفا جنسيا؛ وقد يكون الفرد
منحرفا جنسيا الذى يجد لذته اجلنسية
مــن توقيع العقاب البدنى عليه ،ومــع ذلــك ال
يــرتــكــب جــرميــة مــن اجلــرائــم اجلنسية التى

نــص عليها الــقــانــون لــقــد أفـ ــرزت الــتــحــوالت
االقتصادية واالجتماعية التى مير بها املجتمع
عدداً من اجلرائم املستحدثة ،ومن تلك اجلرائم
األخالقية التى تُعد أحد أنواع اجلرمية املنظمة،
وتتصف اجلرائم األخالقية بالسرية وحتقيق
مصلحة متبادلة بني أطرافها ومخالفة الشرع أو
النظام ،ويوصف الذين ميارسون هذه اجلرائم
بأنهم أصحاب أخالقيات متدنية ويكنون العداء
للمجتمع ،ومخالفة القيم السائدة ،وأصحاب
سوابق إجرامية.
يــع ـ ّرف الــعــنــف اجلــنــســى عــلــى أن ــه أى فعل
جنسى يحصل جتــاه اآلخــر من دون موافقته،
أى إنه عنف قائم على أساس النوع االجتماعي.
االغتصاب ليس الفعل اجلنسى العنيف الوحيد
الــذى يــنــدرج فــى إطــار هــذه اجلــرائــم ،كما قد
تعدد
يظن البعض ،بــل هــو أقــصــى درجــاتــهــاّ .
أنــواع اجلــرائــم اجلنسية التى تشمل«الدعارة
القسرية،التحرش اجلنسى (شفهياً وجسدياً)،
األفــعــال اجلنسية القسرية املرتبطة باالجتار
بالبشر،االعتداء اجلسدي ،الزواج املبكر واملد ّبر
وجرائم الشرف».
آثـ ــار ه ــذه اجل ــرائ ــم ع ــدي ــدة ،تــبــدأ ب ــاألذى
اجل ــس ــدى ال ـ ــذى يــشــمــل األمــــــراض واحلــبــل
الــقــســري،األذى املعنوى املتم ّثل فــى الصدمة
والــذل واإلربــاك ،األذى االجتماعى الذى يؤدى
إلى االنعزال وخسارة الدور االجتماعي ،وأخيراً
األذى االقــتــصــادى مــن خــال تــرك املمتلكات
والهرب.
ومن أهم أسباب حدوث اجلرائم األخالقية
هو تفكك األســرة بسبب الطالق أو موت أحد
الــوالــديــن أو سجن رب األســـرة أو غيابه عن
األسرة لفترات طويلة ،ومن العوامل أيضاً سوء
التنشئة االجتماعية وفساد الرفاق ،وسوء بيئة
الــعــمــل ،كما يُــعــد الفقر أو انــخــفــاض مستوى
الــدخــل مــن أهــم أســبــاب حــدوث هــذه اجلرائم
حيث تدفع احلــاجــة إلــى املــال إلــى االنــحــراف
واجلرمية األخالقية.و حالة الرخاء االقتصادى
وارت ــف ــاع مــســتــوى املعيشة يــدفــع الــبــعــض إلــى

البحث عــن املتعة وإشــبــاع رغباته بطرق غير
مشروعة .وجــود وقت الفراغ ،وعــدم استغالله
بطريقة نافعة ومفيدة ،قد يدفع بالبعض إلى
ارتكاب اجلرمية األخالقية ،والبيئة ومايسودها
من قيم وأخالقيات مناخية للقيم األخالقية
الدينية واملجتمعية وتتزايد معدالت اإلحــداث
املنحرفني فــى مثل البيئات الــتــى يــســود فيها
التفكك االجتماعى وعــدم االســتــقــرار والقيم
املــتــقــاربــة هــذا بــاملــقــارنــة ببيئات تعيش حياة
أفــضــل مــن التكيف االجــتــمــاعــى واالســتــقــرار
وثبات وفطرا الختالفات البيئات فى القيم من
مجتمع آلخر ومن زمن آلخر ومن طبقة ألخرى
فــى املجتمع الــواحــد لــذا فــإن حتــديــد مدلول
معني باحلكم على السلوك املنحرف أمر نسبى
يختلف باختالف القيم االجتماعية.
ول ــذل ــك فـــإن قــابــلــيــة املـــــرأة نــحــو ارتــكــاب
اجلرمية ترتفع كلما أتيحت لها حرية االختالط
والــعــمــل !!..هــذا إذا أضفنا إلــى هــذه العوامل
عام ً
ال مهما يتصل مبوقف املجتمع من إجرام
املــرأة ..إذ أن غالبية الدوائر املختصة ال تظهر
اجلدية الالزمة فى تسجيل الشكاوى املتعلقة
بــاملــرأة ..ولــذلــك فقد تضيع نسبة كبيرة من
جــرائــم امل ــرأة حيث ال تظهر فــى اإلحصائيات
اجلــنــائــيــة الــعــامــة ل ــل ــدول ــة ،وأم ـ ــا الــعــوامــل
االجتماعية فقد نالت ما نال غيرها من النقد..
فانتقد عامل الفقر أن يكون سبب اإلج ــرام،
وقــالــوا فــيــه« :ولــكــن هــذه الــدراســات لــم تسلم
من النقد ،وخاصة بعد أن توصلت العديد من
الدراسات األخرى إلى نتائج معاكسة تؤكد على
ضعف الرابطة بني الفقر واجلــرميــة ..ونشير
أخيراً إلــى أن بعض الــدول النامية مثل الهند
وسيالن واحلبشة ،أكثر دول العالم فقراً ،وميوت
فيها عشرات األلوف سنوياً من اجلـوع واملرض،
ومــع ذلــك ،ففيها أقــل نسبة إجــرام فى العالم،
خاصة منها اجلرائم على األموال..
وال شــك إن البيئة االجتماعية التى يعيش
فيها مرتكبى جرمية االغتصاب تلعب دورا مهما
فى ارتكاب هــذه اجلرمية البشعة حيث يعانى

هؤالء من تفكك اسرى واضح ،والعنف هو اللغة
الــســائــدة فــى مثل هــذه األس ــر ،بــاإلضــافــة إلى
غياب منظومة الدولة خلق بيئة عشوائية والذى
من شأنه أن يولد السلوك العشوائى وبالتالى
وجـ ــود جــيــل ال يــلــتــزم بــاملــعــايــيــر االجتماعية
واألخــاقــيــة الــتــى يسير على نهجها املجتمع
وبالتالى فقدان األمن االجتماعي.
وحتــدثــت الكثير مــن الــبــحــوث عــن غياب
دور األســرة والرقابة التى كانت تفرضها على
أفرادها والتنشئة االجتماعية اخلاطئة وانشغال
الوالدين بالعمل وتراجع القيم األخالقية لدى
األف ـ ــراد ،وف ــى املــجــال األمــنــي ،احــتــلــت مصر
املرتبة  127فى معدل انتشار اجلرمية ،واملرتبة
 140فى األمن العام ،واملرتبة  142فى التكلفة
الناجمة عن اإلرهــاب على االقتصاد ،واملرتبة
 137بني  162دولة حول حالة السالم .وسجل
املركز القومى للبحوث االجتماعية واجلنائية
املصرى أن  62.6فى املائة من ضحايا التحرش
واالعــتــداء اجلنسى فــى الــبــاد مــن فــى الفئة
العمرية أقــل مــن  20عــامــا ،وأن نصفها من
األط ــف ــال ،أى أق ــل مــن  15عــامــا .ونــســبــة من
كــن آنــســات حــوالــى  75فــى املــائــة وحــوالــى 40
فى املائة منهن أميات وأغلبهن ربــات بيوت أو
طالبات من مناطق شعبية أو متوسطة ،كما أن
غالبية اجلناة لم يسبق لهم الزواج.
إن «اجل ــرمي ــة تــفــشــت فــى الــثــاث ســنــوات
ونصف السنة املــاضــيــة ،ونتج عنها تداعيات
مأسوية أدت فــى بعض األحــيــان جلــرائــم قتل
وجرائم اغتصاب جماعى واعــتــداءات جنسية
جماعية فى املناطق التى تشهد ازدحاما وأجواء
احتفالية مــن السهل أيضا حــدوث مــا يسمى
«حالة الصمت االختياري» ،حيث يعزف الطفل
عــن الــتــحــدث إراديـــــا ،ســـواء فــى امل ــدرس ــة أو
املنزل فى بعض األحيان أو حتى إلــى املقربني
له ،وميــارس بعض السلوك العدوانى من جراء
مشاعر الغضب والكبت واإلحباط الذى يعانى
منه ،ما يجعله ميــارس سلوكا عدائيا انتقاميا
ضد كل من حوله.

دراسة حديثة حتذر من غول الزيادة السكانية:

انخفاض نصيب املواطن املصرى من املياه العذبة إلى  470مترا مكعبا
ماهر عبده
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كشفت دراســــة لــلــدكــتــور امي ــن زهـــرى خبير
الــســكــان والــهــجــرة حتــت عــنــوان « الــتــحــديــات
الدميغرافية واالمن البيئي :حالة مصر « أن كثيرا
من املصريني يختزل املشكلة السكانية فى العدد
فقط ،دون النظر الــى املخاطر واملشاكل التى
تواجه السكان من حيث اخلصائص ،والتحديات
الدميغرافية الــتــى تــواجــه املجتمع نتيجة هذه
الزيادة السكانية.
وأضــافــت الــدراســة أن اهــم سلبيات املشكلة
السكانية تتمثل فــى ارتــفــاع مــعــدالت االجنــاب،
بنسبة  2.5لكل الف وهو معدل ضخم ،يتسبب
فى التهام اليابس واالخضر فى البالد.
وتتمثل ايــضــا خــطــورة الــزيــادة السكانية فى
التأثير السلبى لعدم انتظام تقدمي اخلدمات
العامة منذ ثورة  25يناير وحتى اللحظة احلالية،
وكذلك زيــادة نسبة االسر التى تعيش حتت خط
الفقر ،وع ــادت مكانة امل ــرأة بصفة عــامــة ،هذا
فضال عن تراجع نصيب الفرد من املياه والطاقة
واالرض الزراعية ،وتزايد التحديات البيئية التى
تواجه مصر نتيجة للزيادة السكانية خاصة فيما
يتعلق باملياه والــصــرف الصحى والــتــلــوث ومنو
العشوائيات وضعف القدرة على ضبط منظومة
التخلص من النفايات مبا ينعكس على الحالة
الصحية للمواطن املصري.
وأض ــاف ــت ال ــدراس ــة ان تــزايــد تــأثــيــر التيار
املحافظ فى املجال العام مبا اسهم فى تراجع
الــقــيــم االجنــابــيــة الــتــى تتبنى مــفــهــوم االس ــرة
الصغيرة واملباعدة بني ال ــوالدات ،الفتة الــى أن
ذلك اسهم بشكل فى منو القيم املناهضة لتمكني
امل ــرأة وهــو مــا ادى الــى تــراجــع مكانة امل ــرأة فى
املجال العام.
واضافت الدراسة أن التأثيرات السلبية للزيادة
السكانية سينعكس ايضا على استمرار درجى

التفاوت فى املــؤشــرات السكانية والتنموية بني
املناطق اجلغرافية.
وكذلك يؤدى الى تراجع دور االعالم فى مجال
التعريف باملشكلة السكانية والــدعــوة لتنظيم
االســـرة وتبنى منــط األســـرة الصغيرة وتــراجــع
قدرة ودور االعالم احلكومى فى مواجهة االعالم
اخلـ ــاص ،فــضــا عــن الــتــركــيــب الــعــمــرى الفتى
للمجتمع املصري.
كما كشفت الــدراســة التحديات البيئية التى
تــواجــه املجتمع املــصــرى مــع اســتــمــرار الــزيــادة
السكانية ،ومنها نــدرة أو شــح املــيــاه ممــا يــؤدى
الــى معاناة مصر مــن ثــبــات كمية املــيــاه العذبة
الرئيسية املتمثلة فى مياه النيل والتى تبلغ 55
مليار مترمكعب.
واش ــارت الــدراســة الــى أن من اهــم التحديات
البيئة املــتــرتــبــة عــلــى ال ــزي ــادة السكانية ايضا
املخلفات الصلبة ،والتى تتمثل فى تلك املشكلة
فى ضعف القدرة على ضبط منظومة التخلص
من النفايات ومعاجلتها ،مع االجتــاه املتصاعد،
لتلك املخلفات والتى بلغت  94.9طنا عام ،2010
والتغيرات املناخية تتمثل املشكلة الرئيسية الثالثة
فى احلالة املصرية فى تأثير التغيرات املناخية
خاصة ارتفاع منسوب مياه البحر ،خاصة على
جــودة التربة واالنشطة الزراعية وازدي ــاد نسبة
ملوحة التربة فى املناطق الساحلية عن البحر
املتوسط.
وبالنسبة للتحديات الــدميــوغــرافــيــة واالمــن
البيئى الذى يواجه املجتمع املصرى بسبب الزيادة

تعرض  %15من الدلتا للغرق فى 2050
بسبب استمرار ارتفاع منسوب البحر

السكانية ،أكــدت الــدراســة أن الــزيــادة السكانية
غير املسبوقة ملصر سوف تؤثر وتتأثر وتتفاعل
مع التحديات البيئية بالسلب ،فباإلضافة إلى
تأثير الزيادة السكانية على تقلص نصيب الفرد
من احلدائق واملساحات اخلضراء وارتفاع نصيب
الــفــرد مــن االنــبــعــاث احلـ ــرارى ومــلــوثــات الــهــواء
الناجتية عن عــوادم السيارات وادخنة املصانع
والــتــوســع الــصــنــاعــى وزيــــادة اســتــهــامــك امل ــواد
البترولية نتيجة زيادة حركة النقل واملواصالت.،
ومن التحديات الدميوغرافية واالمن البيئى أن
نصيب الفرد من املياه انخفض من املياه العذبى
الى  2.6الف متر مكعب سنويا عام 1950الى اقل
من حد الفقر املائى لتصل الى  975مترا مكعبا
سنويا عام .1990
واشــارت الدراسة ،طبقا لتوقعات وصول عدد
السكان فى عام  2100سوف يصل نصيب الفرد
من املياه العذبة فى عــام  2030الــى  470مترا
مكعبا سنويا ثم يتوالى االنخفاض ليصل نصيب
الفرد من املياه العذبة الى  364مترا سنويا مع
عام  2050ووقتها سيتخطى حاجز سكان مصر
 20مليون نسمة.
واخــتــتــم د.اميـــــن زهـــــران دراســـتـــه بــرصــد
التغيرات املناخية التى ستطرأ على املجتمع
فــى ظــل غــول ازيــــادة السكانية ،الــتــى تداهم
املجتمع املصري ،الفتة الى أن التغيرات املناخية
اصبحت واقعا ملموسا ال ميكن دحضه آبــدا،
ومنها مــع ارتــفــاع منسوب مياه البحر بالناجت
عــن االنبعاثات احلــراريــة ،املصاحبة للنشاط
الصناعى ،واالقــتــصــادى من املتوقع ان ترتفع
ملوحة التربة وعدم صالحيتها للزراعة خاصة
فيما القريبة من املسطحات املائية مبا يؤدى الى
انخفاض جودة التربة.
واضافت الدراسة ان استمرار ارتفاع منسوب
مــيــاه الــبــحــر ف ــإن  %15مــن مــســاحــات الدلتا
معرضة للغرق.

رسم ًيا :إنهاء خدمة يوسف احلسينى فى التليفزيون املصرى
محمد عثمان
حصلت «صوت املاليني» على صورة رسمية من القرار رقم
 141الذى أصدره مجدى الشني رئيس قطاع التليفزيون بإنهاء
خدمة اإلعــامــى يوسف مصطفى أحمد احلسينى وشهرته
يوسف احلسينى مقدم برامج ثان بالقناة الفضائية املصرية.
وجاء فى حيثيات القرار أن يوسف احلسينى حصل على
اجــازة موقع عليها من عصام األمير رئيس احتــاد اإلذاعــة
والتليفزيون السابق بتاريخ  9مارس  2016للتعامل مع قناة
أون تــى فــى على أن تنتهى مــدة اإلج ــازة فــى  31ديسمبر
 .2016ولذلك قامت ادارة شئون العاملني بارسال انذارات
الــى يــوســف للحضور للمبنى الســتــام العمل أو جتديد
اإلجازة (اإلنذارات بتواريخ  4ديسمبر  2016وأول يناير و8
يناير و 18يناير  )2017ومتت احالة األمر إلى جلنة مديرى

اإلدارات التى قررت فى اجتماعها بتاريخ  6فبراير انهاء
خدمة احلسينى .وبالطبع ال يوجد لدينا أى اعتراض على
قــرار مجدى الشني بل العكس فهو قــرار يستحق اإلشــادة
ألنه يطبق القوانني واللوائح ،لكننا نسأل :هل صحيح أن
يوسف متت ترقيته من قبل أثناء حصوله على اجــازة دون
مرتب؟ وهل ذلك مطابق للقانون أم ال؟ ،والسؤال األهم:
ملاذا ال يتم تطبيق القانون على اجلميع على قدم املساواة،
خاصة أنه فى حدود علمنا فإن هناك ً
بعضا ممن حصلوا
على اجازات للعمل فى داخل مصر قاموا بالسفر للخارج
للعمل فى قطر على وجه التحديد وبعلم قيادات قطاع
التليفزيون وهناك مشكلة موجودة بالفعل وكانت مثار
حتقيقات داخل إدارة شئون العاملني مؤخراً لدرجة أن
زوجة أحدهم أبلغت املسئولني بأن زوجها مريض فى
البيت داخل مصر وال يستطيع احلضور للمبنى رغم
أنه موجود بالفعل فى اخلارج منذ فترة طويلة؟!!

قيادية بارزة تهدد أحد
العاملين بـ«خلع الجاكيت»

شخصية نسائية مثيرة للجدل داخل
ماسبيرو وعــرف عنها كثرة زيجاتها
(عرفى ورسمى) حاولت الضغط على
بعض العاملني للقيام باإلدالء بـ (شهادة
زور) لصالح أحــد الــقــيــادات الــبــارزة
خوف ًا من حتويله للمحاكمة التأديبية
بــســبــب مــخــالــفــتــه لــلــوائــح والــقــوانــن
املعمول بها فى ماسبيرو.
هــذه الشخصية النسائية وصــل بها
احلــال أثــنــاء اجتماعها داخــل مكتبها

مع أحد العاملني الذين رفضوا اإلدالء
بشهادة زور أن قامت بـ (خلع) اجلاكيت
الذى كانت ترتديه وهددته أنها سوف
تفضحه بأنه حــاول االعــتــداء عليها،
إال أن هــذا الشخص رفــض الرضوخ
لضغوط الهامن وطلب منها أن تصرخ
بـــ (علو صوتها) ألن الكل يعرف من
هو ومــن هــى ،وهــو األمــر الــذى جعلها
ترتدى اجلاكيت على الفور بعد تأكدها
من فشل محاولتها ال!!!.........

كلمات
«بذيئة» داخل
اجتماعات اللجان
شخصية قانونية مقربة جداااا
مــن رئــيــس قــطــاع شهير اعتاد
عــلــى ت ــردي ــد كــلــمــات بذيئة
وخادشة للحياء العام خالل
حــضــوره اجتماعات اللجان
الــتــى مت وضــعــه فيها ملجرد
أن ــه صــديــق الــبــاشــا رئيس
القطاع .هذا الشخص يصر
عــلــى تــرديــد ه ــذه األلــفــاظ
رغم وجود سيدات داخل تلك
االجــتــمــاعــات ..الغريب أن رئيس
القطاع لم يقم بتوجيه هذا الشخص
لوقف سيل بذاءاته التى تتكرر بشكل
مستمر إمــا ألنــه راض عنها وال يجد
فيها أى مشكلة وإم ــا أنــه يخشى من
انقالب هذا الشخص ضده خاصة أنه
يــعــرف عنه (بــــاوى) ميكن أن تقوده
إلى حبل املشنقة أو على األقــل السجن
املؤيد!!!

ماسبيرو
فنجان قهوة مع ديدة

احلسينى

يدفعون  3ماليين دوالر مقابل الحصول على إجازات

مستحقات  3000عامل «تايهة» يا أوالد الحالل!!!
أين يختفى مبلغ  24مليون جنيه مخصصة لهؤالء شهريا؟

تسريب فيديو فاضح
لشخصية بارزة

العاملون فى إحدى القنوات مباسبيرو يستعدون
لتسريب فيديو قدمي لشخصية نسائية مباسبيرو
وهــى (ســكــرانــة طينة) أثــنــاء تــواجــدهــا فــى إحــدى
الـــدول اخلليجية ،وفــى هــذا الفيديو تــقــول تلك
الشخصية النسائية« :أنا أقدر أجيبه على حجرى»
واملقصود هنا شخصية مشهورة جدا كان لها «شنة
ورن ــة» فــى املــجــال السياسى والــبــرملــانــى .املصادر
املطلعة أكدت أن هذا الفيديو سيكون مبثابة البداية
لوقائع وفيديوهات أخرى أشد وأخطر!!!!

مفاجأة ..بعض العاملني حصلوا
على إجازات للعمل داخل مصر
ثم قاموا بالسفر للخارج بعلم
قيادات قطاع
التليفزيون

إرسال إنذارات إلى
يوسف للحضور
للمبنى الستالم
العمل أو جتديد
اإلجازة ولكنه لم يرد

شخصية نسائية شهيرة ج ًدا قامت بـ «قفش»
زوجها مع «الشغالة» فى أوضاع مخلة

مسلسل فضائح
المذيعات الجنسية..
العرض مستمر
الــفــضــائــح اجلــنــســيــة وغــيــر
األخالقية لعدد مــن املذيعات،
كانت مثار حديث أكثر من جلسة
خــاصــة داخـــل مــاســبــيــرو خــال
األيــــام املــاضــيــة .وكــشــفــت تلك
اجللسات عــن عــاقــات جنسية
جمعت بــن بعض – أقــول بعض
 املــذيــعــات الشهيرات ج ــد ًا فىالتليفزيون والفضائيات برئيس
دولة عربية كان يعشق طويالت
القامة .وتندر البعض على رفض
هــذا الرئيس إلح ــدى املذيعات
بحجة أنــهــا (قــصــيــرة شــويــة)..
ومــن ناحية أخـــرى كشفت تلك
اجلــلــســات ع ــن قــيــام شخصية
نسائية شهيرة جــدا بـ(قفش)
زوجها مع (الشغالة) فى أوضــاع
مخلة ..واضــح أن األيــام القادمة
سوف تشهد الكشف عن العشرات
من القصص واحلكايات واألســرار
الساخنة للغاية!!!

إذا كان صحيحا أن عدد العاملني فى ماسبيرو حالي ًا يبلغ  34ألف
شخص؟ فإن من بينهم أكثر من  2000شخصا حاصلون على إجازات
سواء للعمل فى اخلارج أو الداخل ،ولذلك نسأل :أين تذهب املستحقات
املالية الشهرية من مرتبات ومكافآت وبــدالت وحوافز والئحة مالية
مخصصة جلميع العاملني منذ عام  ،2012ويضاف إلى ذلك بالطبع
قيمة ما يدفعه هؤالء احلاصلون على إجــازات كتأمني ورســوم وغيرها
ومعظمها يتم دفعه بالدوالر؟
وبصراحة لم أكن أتصور أن الرقم أكبر من ذلك ،حيث كشف عصام
األمير ،رئيس احتاد اإلذاعــة والتليفزيون السابق ،فى حواره مع جمال
فهمى على قناة (أون اليــف) أن هناك  3آالف فرد من أبناء ماسبيرو
يعملون فــى ال ــدول العربية ،مــشــدداً على أن ذلــك يــؤكــد أنــه مفرخة
قومية تخرج أفضل العناصر يجب احلــفــاظ عليها .وهنا أتــســاءل:
أين تذهب هذه املبالغ التى يتم دفعها مبعدل  1000دوالر
ســنــوي ـاً عــن كــل شــخــص وه ــو مــا أكـــده لــى الــكــثــيــرون فى
اتصاالت هاتفية خالل األيــام املاضية ،وهو ما يعنى أن
خزينة االحتــاد حتصل على  3ماليني دوالر سنوي ًا من
احلاصلني على إجــازات للعمل باخلارج أى ما يعادل
 54مليون جنيه مصرى اضافة الى احلاصلني على
إجــازات فى الداخل ويدفعون مبالغ كبيرة أيض ًا؟
ولــو حسبنا قيمة املرتبات واحلــوافــز والبدالت
املوجودة بالالئحة املخصصة لهؤالء الثالثة
آالف لوجدنا أنها للفرد الــواحــد تساوى
 8آالف جنيها على األقــل شهري ًا أى ما
يعادل  24مليون جنيه أى أكثر من 800
ألــف جنيه يوميا؟ ولــذلــك نٍ ــســأل :أين
تذهب تلك املاليني يا أجهزتنا األمنية
والرقابية املعنية بشئون ماسبيرو؟ وهل
صحيح أنه يتم صرفها فى صورة مكافآت
وحوافز وبدالت متيز للمحاسيب والشللية
واحلسناوات.

األمير

عتاولة الشئون القانونية مطلوبون للتحقيق
جدا أرسلت طلبات الستدعاء (عتاولة) الشئون
إحدى اجلهات الرقابية املهمة ً
القانونية فى ماسبيرو لالستماع إلى أقوالهم األسبوع القادم فى بعض البالغات
والشكاوى التى قدمت ضدهم ..ويأتى فى مقدمة هؤالء العتاولة أحمد طه رئيس
اإلدارة املركزية للشئون القانونية برئاسة االحتــاد وعــاء حافظ رئيس اإلدارة
املركزية للشئون القانونية بقطاع التليفزيون ومحمود سعد رئيس اإلدارة املركزية
للشئون القانونية برئاسة االحتــاد سابق ًا وعضو مجلس ادارة النايل سات حالي ًا
وخالد إبراهيم الكحكى والذى أصدرت رئيس احتاد اإلذاعــة والتليفزيون ،صفاء
حــجــازي ،ق ــرا ًرا ر منذ ايــام قليلة بتوليه منصب رئيس اإلدارة املركزية للشئون
القانونية بقطاع اإلذاعة بعد أن كان يتولى منصب مدير عام التظلمات والشكاوى
برئاسة االحتاد .باملناسبة ..مصادرنا املطلعة أكدت أن الفترة القادمة سوف تشهد
تصعيد الكحكى خلالفة أحمد طه فى رئاسة اإلدارة املركزية للشئون القانونية
برئاسة االحتاد.

جهة رقابية توصى بعدم تصعيد
المذيع «األمنجى»
مــذيــع م ــع ــروف بــقــربــه م ــن اجلــهــات
األمنية ويتولى مسئولية إحدى اإلدارات،
أصــيــب بالصدمة الــشــديــدة فــور علمه
بالتوصيه الــصــادرة من إحــدى اجلهات

القضائية بعدم تصعيده خــال الفترة
القادمة ألى منصب آخر وذلك بعد ثبوت
تورطه فى إهدار وتسهيل االستيالء على
املال العام.

منال سناء

واحد مش اتنني

كــالــعــادة ...ذهبت وبنوتى فــريــدة لــرؤيــة ديــدة
ألشـــرب معها فــنــجــان الــقــهــوة وجنــلــس نتسامر
ونتحدث فى كل شىء؛ قمت إلعداد فنجان القهوة
ورجعت وجدت فريدة بترغى مع ديدة ومندمجني
قوى ،وغرت من فريدة اللى استحوذت على ديدة...
ولكــــن املوضـــــــــوع كان جــــــــامد وخطـــــــــــير...
هاشركم معنا تعالوا ...واقرأوا ...تفضلوا.
بدأت فريدة الكالم مع ديدة عن مشكلة قابلتها
فى املدرسة وكانت زعالنة قوى وحست إنها عايزة
حتكيها لديدة وتعرف رأيها...
الــنــهــاردة ...يــا ديــدة وأنــا فــى ( )Classكانت
صحبتى مرمي اللى باحبها قوى قامت من جانبى؛
كانت جتلس معى فى نفس(  )Deskوملا سألتها
ليه؟؟ جاوبتنى ...إن خديجة صحبتنا قالت:إنها
هى اللى الزم جتلس جانبك مش أنــا .سألت أنا
مرمي ليه؟؟؟ جاوبتنى ...عشان انتم مسلمني زى
بعض .زعلت من خديجة قوى وأصريت أنها تعتذر
مل ــرمي ،أنــا كــده صــح يــا ديــــدة ...وال غلط زى ما
خديجة قالت.
طب ًعا ...يا فريدة أنت بنوتة شاطرة ومصرية
وقوية كمان؛ وخديجة غلطانة قوى ...وهأحكيلك
حكاية حتكيها خلديجة ومرمي وكل صحباتك فى
الفصل.
كان يا ما كان زم ــان ....قرية بسيطة من قرى
الريف كل أهلها عايشني مبسوطني وبيساعدوا
بعض ويساندوا بعض فى الــفــرح ،ومــع بعض فى
احلزن.
وفى يوم جاء لعمدة القرية جواب استدعاء من
اجليش لشابني (محمد/مينا) .حملوا حقائبهم
وس ــاف ــروا فــرحــانــن وطـ ــوال الــطــريــق بيفتكروا
ذكرياتهم وهم صغيرين وبيقولوا لبعض فاكر.....
يوم...فاكر ملا...
عشنا أيامنا الباب فى الباب .نلعب ونأكل ومنرح
ونكبر يوما بيوم مع ًا .مرضنا نفس املــرض وذقنا
الصعوبات ومرت بتماسكنا ،أتذكر أيام ا ُ
جلمع...
يوم اجلمعة نتجمع ومنشى نفس الطريق وادخل
أصلى باملسجد املجاور لكنيستك .تدخل وتصلى
بكنيستك .ويُرفع األذان ُمختلط بصوت األجراس.
بيتى بيتك لم يفصلنا جــدار .ولــم يفرقنا مكان.
كرامتك من كرامتي .وقوتك مستمدة من قوتي .أنا
وأنت نشرب من نفس النيل ،ونزرع أرضنا .وتشرق
شمسنا وتــغــرب عليها .والــيــوم ..وعــنــدمــا نــادى
الوطن لبينا النداء؛ سنحارب سويا ونسترد أرضنا
ونهزم عدونا.
وقــامــت احلــرب وح ــارب محمد ومينا وعبروا
القناة معا ورفــعــوا العلم معا وأصابتهم رصاص
الــعــدو الــغــادر لــم تــفــرق بــن محمد املسلم ومينا
املسيحى كــان هــدف الــرصــاصــة اإلسرائيلية _
اجلــنــديــان املــصــريــان_ استشهد اجلــنــديــن ولــم
يستطع الــتــعــرف عليهم حــد ول ــف الــبــاقــى من
جسدهم بعلم مصـــــــر ووضعوا بصندوقني وكتب
على كل صندوق ورقة باسم جندى مصرى شجاع
واسم القرية .وخرجت أهالى القرية لتستقبل اثنني
من أبنائها األبطال وعند وصــول الصندوقني لم
يجدوا دليل على أن هذا الصندوق جسد محمد
أو مينا ،فــوضــعــوا األهــالــى الصندوقني بساحة
كبيرة ووقفوا جميعا وصلوا كل حسب دينه وقرروا
دفنهم بجانب بعض فى أرض خاصة بهم ولم يدفن
محمد فى مدافن أسرته ولم يدفن مينا فى مدافن
أسرته ،لكنهم دفنوا مبدافن خاصة بهم البطلني...
وأطلق عليها اســم (مقابر املصريني)؛ وأصبحت
كل القرية تزور القبرين ولم يستطع أحد التعرف
عليهم ولم يستطع أحد التفريق بينهم .ىى فريدة
ده كانت حكاية اتنني من املصريني فى يوم العبور
ملا رمال سيناء شربت دماء والدنا ما فرقتش بينهم
والعدو ما فرقش بني اللى واقفني فى الصفوف
وملا استشهدوا حملهم نفس الصندوق وغطناهم
بنفس العلم دق جرس الكنيسة ورفع شيخ املسجد
األذان اهلل أكبر اهلل أكبر ....خرجت كل البلد يهنوا
بعضهم باحلرية والكرامة إحنا واحــد فى الثورة
واحلــرب والــســام ..إحنا بنفرح مع بعض ونحزن
مع بعض ودموعنا واحدة وابتسامتنا نصني نصها
عندى وبتكمل عنده.
عايزاكى يا فريدة تفهمى إن قطرة الدم املوجودة
ببنك ال ــدم ال أحــد يــعــرف مــن املــتــبــرع بها ومني
صاحبها ،ممكن يكون املتبرع جرجس واملحتاج
محمد ..مطالبنا واحــدة وحياتنا واحــدة وشعارنا
واحد هو الوطن ..مصر وطن للجميع والرب رازق
اجلميع وراعيهم.
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عوض وباسم
األقرب ..وجمعة
يبحث عن
«طوق النجاة»

البساط
األخضر

كاسوجنو

االحتاد يفتح املزاد
على كاسوجنو
كتب ضياء خضر
استقرت إدارة نــادى االحتــاد
الــســكــنــدرى بــرئــاســة الــدكــتــور
محمود مشالى على فتح باب
الــتــفــاوض م ــع جــمــيــع األنــديــة
ال ــراغ ــب ــة ف ــى احل ــص ــول على
خــدمــات الــكــونــغــولــى كــابــوجنــو
كاسوجنو مهاجم الفريق ،والذى
يعد هدفا ً لعدد من األندية سواء
داخل مصر أو خارجها.
وتوافق مجلس «زعيم الثغر»
على أن تكون األولــويــة فــى بيع
الالعب للنادى صاحب العرض
املــالــى األكــبــر دون التقيد مبا
إذا كــان هــذا الــنــادى محليا ً أو
أجنبياً.
ويعد كاسوجنو هدفا ً مشترك ًا
لقطبى الــكــرة املصرية األهلى
والــزمــالــك الــلــذيــن استطلع كل
منهما موقف إدارة زعيم الثغر
من بيع الالعب مــؤخــراً ،وذلك
وفقا ً لتأكيدات شريف إبراهيم
عــضــو مــجــلــس إدارة ال ــن ــادى
السكندرى.
فــى الــوقــت ذاتــه تسعى إدارة
نـــادى االحتـ ــاد لتسويق جنمها
الكونغولى فى الدورى الفرنسى
عن طريق بعض وكالء وسماسرة
االالعبني ،أم ـاً فى بيعه ألحد
أندية الــدورى الفرنسى مبقابل
مــادى مجزى خصوصا ً أنــه فى
حال بيعه فى اخلارج سيتقاضى
النادى مقابل الصفقة بالدوالر
وهو ما سيضمن انتعاش خزينة
النادى.

األهلى يفتتح مذبحة املطرودين بـ 5من «أسرى الدكة»
كتب – ضياء خضر
مــع بــدء الــعــد التنازلى النتهاء املوسم
احلــــالــــي ،وظـ ــهـ ــور ب ــش ــائ ــر الــتــحــضــيــر
للموسم اجلديد ،ودخــول األندية مرحلة
إع ــداد قائمة الراحلني عنها ،والترتيب
الحتياجات املوسم اجلديد من العبني.
ويبرز داخــل فريق الكرة األول بالنادى
األهــلــى عــدد مــن الالعبني الــذيــن أصبح
رحيلهم عن القلعة احلمراء مسألة وقت،
فى ظل ابتعادهم عن املشاركة مع الفريق
وخروجهم بشكل شبه نهائى من حسابات
اجل ــه ــاز الــفــنــى لــلــفــريــق بــقــيــادة حــســام
البدرى.
وتــرصــد «صــوت املــايــن» فــى السطور
التالية أبرز  5العبني باتت نهاية مشوارهم
مع القلعة احلمراء فى حكم املؤكدة ،فى
وقت ال يستبعد أن يلحق بهم آخرون بنهاية
املوسم اجلاري.
مسعد عوض
منذ انضمامه للقلعة احلمراء لم يثبت
نفسه حتى اآلن ،ولم ّ ِ
يقدم املطلوب بعد أن
حصل على لقب أفضل حــارس شــاب فى
أفريقيا ،لكنه فى األهلى أصبح احلارس
الثالث بعد الثنائى شريف إكرامى وأحمد
عـ ــادل عــبــد املــنــعــم ،وشــــارك ع ــوض مع
األهلى فى  11مباراة بواقع  937دقيقة،
وسكنت مــرمــاه  9أهـــداف واســتــطــاع أن
يتصدى لـ  3كرات على املرمى.
صالح جمعة
الــاعــب الـــذى تــوقــع لــه الــكــثــيــرون أن
يصبح من أفضل العبى القلعة احلمراء،

مسعد
حسني

جمعة

باسم

ووضعت جماهير املــارد األحــمــر ،آمالها
على أن يكون مستقبل الفريق خالل الفترة
املقبلة.
صــالــح لــم يغتنم الــفــرصــة ،ليخرج من

قريبا من
حسابات املدير الفني ،وأصبح
ً
الرحيل ،فى ظل رغبة الالعب اخلروج من
األهلى ولو على سبيل اإلعارة.
شــارك الــاعــب فــى  12مــبــاراة ،بواقع

«فخ اجلبالية» كابوس يطارد وزير الرياضة
كتب – محمد الصايغ
مازالت أزمــة حل مجلس إدارة احتــاد كرة
صداعا
القدم برئاسة هانى أبــوريــدة ،متثل
ً
إلى وزير الرياضة خالد عبد العزيز ،السيما
وأن القرار جاء بعد مرور  6شهور فقط من
تنصيب املجلس احلالي.
وكانت املحكمة اإلدارية العليا قد أصدرت
قــرارا بحل احتــاد الكرة ،بناء على الدعوى
ً
املرفوعة من الثنائى عمر هريدى وماجدة
الهلباوي ،بداعى وجــود شبهات تزوير أثناء
إجراء العملية االنتخابية.
ورغ ــم ادراك وزي ــر الــريــاضــة خــالــد عبد
العزيز ،ضــرورة تنفيذه أحكام القضاء إال
أنــه نفس الــوقــت يخشى عــقــوبــات االحتــاد
الدولى لكرة القدم «فيفا» بتجميد النشاط
الرياضى؛ بسبب التدخل احلكومى.
وتــرددت أنباء عن حل الوزير ملجلس إدارة
مجددا وهو غير
احتاد الكرة ،وإعادة تعيينه
ً
قانونى ويخالف لوائح احتاد الكرة املعتمدة
من االحتاد الدولى للعبة «فيفا».
فــى التقرير التالى نــســرد احلــل الوحيد
للخروج من هذه األزمة واآلثــار املترتبة على
مخالفة لوائح «فيفا».

عبدالعزيز

احلل القانوني
حل وحيد للخروج من هذه األزمة يتلخص
فى اتباع الئحة احتاد الكرة باستقالة مجلس
تنفيذا ألحــكــام القضاء املصرى
أبــو ري ــدة
ً
مؤقتا
وتعيني ثروت سويلم ،املدير التنفيذي،
ً
حلني إجراء االنتخابات فى موعد أقصاه 60
يوما.
ً
ويتطلب هذا احلل قيام مجلس اجلبالية
تكرارا للسيناريو
بالكامل بتقدمي استقالته
ً

ال ــذى مت مــع جــمــال عــام رئــيــس اجلبالية
السابق ومجلسه الذين قدموا استقالتهم ومت
تعيني سويلم مع إجراء انتخابات جديدة فاز
بها أبور يدة ومجلسه.
حل غير قانوني
طبقا لالئحة وزارة الشباب
ويأتى حل آخر ً
والــريــاضــة يقضى بتعيني مجلس ملــدة عام
على أن يتم إجــراء االنتخابات اجلديدة فى
هــذه األثناء بشرط أن يكتب املجلس املعني
ـرارا بعدم خــوض العملية االنتخابية وال
إق ـ ً
يجوز تعيني مجلس أبو ريدة بعد حله بحكم
قضائي.
العقوبات
فى حال تنفيذ السيناريو القانونى بتعيني
ســويــلــم واســتــقــالــة املــجــلــس ســيــكــون احلــل
قانونيا ولــن تكون هناك أى عقوبات على
ً
مصر.
أمــا فى حــال تعيني مجلس آخــر ملــدة عام
فيتوقف عــلــى شــكــوى اجلمعية العمومية
خصوصا أن
لـ»فيفا» واألوليمبية الدولية،
ً
الــقــرار يخالف الالئحة املعتمدة ،وهــو ما
مت مع مجلس عصام عبداملنعم بعد تعيينه
سريعا بعد حتذيرات
كمجلس مؤقت ومت حله
ً
اللجنة األوليمبية الدولية خاصة أنه يعتبر
تدخالً
حكوميا.
ً

الثنائى عبد الفضيل يهددان بتصعيد أزمتهما مع الدراويش
كتب – ضياء خضر

شريف

سامح

ستراكا

لــوح الثنائى شريف عبد الفضيل
وســامــح عبد الفضيل العبى فريق
الــكــرة األول بــالــنــادى االسماعيلى
بشكوى إدارة الدراويش أمــام احتاد
الــكــرة بــداعــى تــأخــر مستحقاتهما
املالية ،وذلــك رداً على قــرار رئيس
الــنــادى إبراهيم عثمان رئيس مبنع
الثنائى من اإلقامة فى فندق النادى
وايقافهم ألجل غير مسمى.

أخبار النجوم
أخبار النجوم
أخبار النجوم
خيرى يعالج
مؤمن زكريا يؤجل شهر
إصابته بالذبح
العسل لنهاية املوسم
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 368دقــيــقــة اســتــطــاع خــالــهــا صناعة
هدفني فقط ،ولم يحرز أى أهداف.
باسم على
أصبحت فــرص باسم على ظهير أمين

جدا» فى ظل تألق أحمد
الفريق «ضعيفة ً
فتحى فى الفترة األخيرة ،وتع ّرضه للكثير
مــن اإلصــابــات التى أبعدته عــن املالعب
والتشكيل األساسى.
يعتبر باسم من أبرز املرشحني للرحيل
عــن األهــلــى املــوســم اجلـــــاري ،الـ ــذى لم
يشارك سوى فى مباراة واحدة فقط وملدة
 11دقيقة ،لم يحرز أو يصنع أى أهداف
خالل املوسم.
أحمد حمدى
من الالعبني أصحاب املشاركات القليلة
مــع الفريق منذ بــدايــة املــوســم «األصــعــب»
منذ تصعيده خــال واليــة جوزية بيسرو،
إذ ي ــدرس اجلــهــاز الفنى لــأهــلــى ،إعــارة
الــاعــب نــهــايــة املــوســم إل ــى فــريــق ســواء
محلى أو خليجى الكتساب بعض اخلبرات
والــعــودة للقلعة احلــمــراء مــرة أخ ــرى ،ولم
يشارك الالعب مع األهلى فى أى مباراة
هــذا املــوســم ،واقــتــراب رحيله عــن القلعة
احلمراء.
حسني السيد
بعد اقتراب املــارد األحمر من التعاقد
مع أمين أشرف الظهير األيسر بسموحة،
ومــع ابتعاد حسني عن املستوى املطلوب
وابتعاده عن التشكيل األســيــاس ،اقترب
الــاعــب مــن الرحيل عــن الــنــادى األهلى
نهاية املوسم.
وارتــبــط اســم الالعب مــؤخـ ًـرا بالرحيل
إلــى فــريــق مصر املــقــاصــة ،فــى ظــل تألق
التونسى على معلول ،وحــجــز مكانه فى
التشكيل األساسى للنادى األهلى ،وشارك
فى  4مباريات ،بواقع  360دقيقة واستطاع
وحيدا طوال املوسم.
أن يصنع هد ًفا
ً

اضطر مؤمن زكريا صانع ألعاب فريق
الكرة األول بالنادى األهلى لتأجيل اجازة
شهر العسل الخاصة به لنهاية الموسم
الجارى ،حتى يتسنى له السفر بصحبة
زوجته إلــى أحــد الــدول األجنبية ،بعدما
تعذر عليه ذلك فى الوقت الحالى نظراً
لوجود ارتباطات رسمية للفريق األحمر.
وكان مؤمن احتفل قبل أيام بزفافه فى
أحــد فنادق مدينة نصر الكبرى ،وسط
حضور كوكبة من نجوم األهلى واألندية
األخرى.

كشف أحمد خيرى العب األهلى السابق
واالنــتــاج الحربى حاليا لبعض المقربين
منه ،عن نيته ذبــح أضحية خــال الفترة
القادمة وتوزيع لحومها على المحتاجين،
لرغبته فــى فــك النحس الــذى الزمــه فى
الفترة األخيرة وكانت آخر نتائجه اصابته
بقطع فى الرباط الصليبى.
وكــان خيرى قد انتظم مؤخراً فى أداء
برنامج التأهيلى للتعافى من آثار اصابته
والــتــى ستبعده عــن المالعب حتى بداية
الموسم الجديد.

وكان رئيس قلعة الدراويش أصدر
قراره املشار إليه بحق الالعبني على
خلفية شكوى إدارى الفريق طارق أبو
الليل ضدهما ،بعد االشتباك العنيف
الذى وقع بني الثنائى مع احد عمال
مطعم فندق الالعبني بسبب تأخر
وجبة الــغــداء ،وعلى الــفــور نقل أبو
الليل االزمة إلى رئيس مجلس االدارة
حيث أمر مبنع الالعبني من اإلقامة
فى الفندق.
ومـ ــع وضــــوح نــيــة إدارة الــنــادى
لتجميد كال الالعبني لنهاية املوسم

على خلفية تلك األزمــة ،بدأ الثنائى
يفكر بجدية فى تقدمي شكوى ضد
النادى والتلويح بهذه الورقة أمالً فى
إثناء االدارة عن قراراتها التأديبية
بحقهما.
وزاد ق ــل ــق ال ــاع ــب ــن عــلــمــهــمــا
بالتوصية التى رفعها التشيكى فرانز
شتراكا املدير الفنى للفريق إلدارة
الــنــادي ،والــتــى أعــطــى فيها الضوء
األخضر للتخلى عن خدمات الثنائى
عبد الفضيل ،معلنا ً عــدم حاجته
جلهودهما فى الفترة املقبلة.

أخبار النجوم
أخبار النجوم
هدايا سويسرى من
عمر جابر ألسرته
يــحــرص عــمــر جــابــر الع ــب منتخب مصر
واملحترف فى صفوف بــازل السويسرى على
شــراء كمية كبيرة مــن منتجات الشيكوالتة
السويسرية واحــضــارهــا معه فــى كــل زيــارة
لــه للقاهرة ،لتوزيعها على أســرتــه كنوع من
الهدايا ،خصوصا ً أن الكثير من تلك املنتجات
غير متداول فى مصر.
واملعروف أن سويسرا تتميز بإنتاجها أفخر
أنــواع الشيكوالتة وأغالها ثمنا ً على مستوى
العالم ،لذلك يعتبرها جابر هدية قيمة يقدمها
للمقربني منه خالل إجازاته فى مصر.

الزمالك يرفض العقوبات ويتحدى احتاد الكرة
كتبت – سارة عبد الباقى
تمسك مجلس إدارة نادى الزمالك بموقفه
الرافض لسياسة التلويح بالعقوبات التى
رفعها اتحاد الكرة فى وجه اإلدارة البيضاء
على خلفية أزم ــة انــســحــاب الــزمــالــك من
مباراة المقاصة األخيرة ،ومن جانبه أعلن
المستشار مرتضى منصور رئيس القلعة
البيضاء أنه لن يتراجع عن موقفه فى تلك
األزمــة مشد ًدا على أن العقوبات التى يلوح
بها اتحاد الكرة ال تشغله.
وكشف منصور جانبا من كواليس األزمة
حيث أوضــح أن شركة برزنتيشن الراعى
الرسمى التحاد الكرة هى من وقفت وراء
تغيير موعد المباراة وتقديمه من الثالثاء
إل ــى األحـــد بسبب مــا أســمــاه المستشار
مــصــالــح شــخــصــيــة ،وفــجــر رئــيــس القلعة
البيضاء مفاجأة حيث أعلن أن هانى أبوريدة
رئيس اتحاد الكرة أبلغه شخص ًيا بموافقته
على إقامة المباراة يوم الثالثاء لكنه تراجع
عن موقفه دون سابق إنذار.
وأعلن منصور تحديه لمجلس الجبالية

مــؤكــدً ا أن األخــيــر ال يــجــرؤ عــلــى معاقبة
الــزمــالــك بسبب تلك األزمــــة ،مضي ًفا أن
رئيسا للقلعة
ناديه صاحب حق وأنه بصفته
ً
البيضاء فلن يتنازل عن حقوق ناديه تحت
أى ضغط.
على جانب آخر سادت حالة من االرتياح
بين العبى الزمالك بعد قــرار إدارة النادى
باإلفراج عن مستحقاتهم المجمدة ،واعتبر
الــاعــبــون تلك الــخــطــوة حــاف ـزًا قــو ًيــا لهم
ورف ًعا لروحهم المعنوية التى تأثرت كثي ًرا
فى الفترة األخيرة على إثر اإلخفاقات التى
تعرض لها الفريق.
وكـ ــان مــرتــضــى مــنــصــور قــد وافـ ــق على
اقــتــراح البرتغالى إيناسيو المدير الفنى
للفريق األبيض بصرف جزء من مستحقات
الالعبين المتأخرة ،وشــدد على أنــه وافق
عــلــى طــلــب الــمــديــر الــفــنــى ب ــاإلف ــراج عن
مستحقات الالعبين رغم سوء النتائج فى
الفترة األخيرة.
ورغم اعتراف مرتضى منصور أن فريقه
يمر بأزمة فى الفترة الحالية إال أنه أعرب
عن ثقته فى قدرة الالعبين من تخطى هذه
األزمــة وشــدد على أنــه ال يتدخل فى عمل

ناصف

معروف
مرتضى

المدير الفنى ولن يتدخل ،وطالب الالعبين
ب ــاإلخ ــاص فــى الــتــدريــبــات والــمــبــاريــات
الــمــقــبــلــة لــلــخــروج بــالــزمــالــك مــن كبوته

صفقات الصيف حديث الصباح
واملساء فى ميت عقبة

املنتخب األوليمبى قنبلة
موقوتة داخل مجلس أبوريدة
اشتعلت الحرب داخل أروقة اتحاد كرة القدم خالل الفترة
األخــيــرة؛ بسبب اختيار المدير الفنى للمنتخب األوليمبى
المزمع اإلعالن عنه قريباً.
وتكمن األزمة؛ بسبب االختالف فى وجهات النظر بين
أعضاء اتحاد كرة القدم بشأن المدير الفنى للمنتخب.
ورشح هانى أبوريدة ،رئيس اتحاد كرة القدم ،شوقى
غريب المدير الفنى السابق لإلنتاج الحربي ،من أجل
قيادة المنتخب خالل الفترة المقبلة.
وي ــرى أبــوريــدة ،أن غــريــب األنــســب لــقــيــادة المنتخب،
السيما فى ظل العالقة الوطيدة التى تربطهما.
يأتى ذلك فى الوقت الذى يرفض فيه مجدى عبد الغني ،عضو
المجلس ،فكرة اختيار غريب ،خاصة أنه سبق وقاد المنتخب األول ولم
يحقق معه أى نجاحات تذكر.
وقــد تشهد الفترة المقبلة صــراعــات بين أعضاء مجلس اتحاد الكرة،
خاصة فى ظل رغبة كل عضو فى تعيين مــدرب بعينه فى هذا المنصب،
وعدم الوصول إلى صيغة اتفاق نهائية على مدرب واحد.
وشهدت األيام القليلة الماضية رفض حسام حسن ،المدير الفنى لفريق
المصرى البورسعيدي ،عن تولى منصب المدير الفنى للمنتخب األوليمبى.
وكــان هناك أحد أعضاء مجلس الجبالية ،قد فتح خطوط اتصال مع
حسام حسن ،والحديث معه بشأن إمكانية قيادة المنتخب األوليمبى فى
الفترة المقبلة ،إال أن األخير يرى أن إمكانياته تؤهله إلى قيادة المنتخب
األول مباشرة.
وانحصرت المنافسة حتى اآلن ما بين الثالثى أحمد حسام ميدو المدير
الفنى لفريق وادى دجلة ،وطارق العشرى المدير الفنى لفريق إنبي ،وإيهاب
جالل ،المدير الفنى لفريق مصر المقاصة.

العشرى يكتب نهاية توبة وإيجبتور مع إنبى

العشرى

بــات فى حكم المؤكد رحيل الثنائى
محمود توبة وإيمانويل إيجبتور عن
صفوف فريق الكرة األول بنادى انبى
بنهاية الموسم الجاري ،وذلك بعدما
استقر طارق العشرى المدير الفنى
للفريق الــبــتــرولــى عــلــى االستغناء
عن خدماتهما خالل فترة االنتقاالت
الــصــيــفــيــة الــمــقــبــلــة ،لــعــدم قناعته
بمستواهما.
وكــان إيجبتور تلقى أكثر مــن عرض
خــارجــى خ ــال الــفــتــرة األخــيــرة من
الـــدورى الفرنسى ودوريـ ــات أخــرى
عربية ،وهناك اتجاه كبير للموافقة
على رحيله ،بينما جاء قرار الجهاز
الفنى برحيل توبة ألسباب فنية.
على جانب آخر دخل حسام حسن

ميدو

الع ــب فــريــق الــشــرقــيــة دائــــرة اهــتــمــامــات
الــجــهــاز الفنى للفريق الــبــتــرولــى تمهيداً
للتعاقد معه خالل الموسم الجديد ،حيث
ينتهى عقد الــاعــب مــع الشرقية بنهاية
الموسم الحالى.
ويسعى كذلك مسئولو الــنــادى البترولى
الستعادة خدمات نــور السيد العــب وسط
الفريق السابق واالتحاد السكندرى الحالي،
حيث طلب العشرى استعادة الالعب خاصة
وأن عــقــده ينتهى مــع الــنــادى السكندرى
بنهاية الموسم الجارى.
وم ــن الــمــقــرر أن تــبــدأ إدارة الــنــادى
البترولى مفاوضاتها مع الالعب خالل
الساعات القليلة المقبلة ،بعد ان دخل
وادى دجلة أيضاً فى مفاوضات معه
لضمه بداية من الموسم المقبل.

أخبار النجوم
أخبار النجوم
أخبار النجوم
الشناوى يودع شيفروليه
ولى عهد فى
وينضم لنادى الـ BMW
الطريق لستانلى

ينتظر النيجيرى ستانلى أوهاويتشى مهاجم
الفريق األول لكرة الــقــدم بــنــادى الــزمــالــك قــدوم
مولوده األول خــال األشهر القليلة المقبلة ،بعد
أن دخل الالعب إلى قفص الزوجية خالل زيارته
األخيرة إلى نيجيريا وقت توقف الــدورى لخوض
المنتخب المصرى لبطولة كأس األمــم األفريقية
وقتها.
وأبلغت عائلة الالعب الخبر السعيد له خالل
األيام الماضية ،األمر الذى أسعده كثيراً ولم يفصح
به إال لزمالئه المقربين منه وهما معروف يوسف
وإيمانويل مايوكا ،حيث حرصا الثنائى على تقديم
التهنئة لزميلهما الذى ينتظر قدوم مولوده األول.

قـــام أحــمــد الــشــنــاوى حـ ــارس مرمى
الفريق األول لكرة القدم بنادى الزمالك
بشراء سيارة جديدة ماركة  BMWفئة
 X7وهو اإلصدار األخير من الشركة فى
األسواق.
وكـــان الــاعــب يــقــود مــن قــبــل ســيــارة
شيفرولية كامارو وهى نفس نوع سيارة
الــفــتــى األس ــم ــر مــحــمــود ع ــب ــدال ــرازق
«شيكاباال» قائد الزمالك ،قبل أن يقوم
بتغييرها إلى  BMWالتى يفضلها عن
الكثير من انواع السيارات األخرى.

بــدأ مجلس إدارة نــادى الزمالك برئاسة
المستشار مــرتــضــى مــنــصــور ،االســتــعــداد
للموسم الــجــديــد ،الســيــمــا بــعــدمــا أوشــك
الموسم الحالى على االنتهاء.
وفــتــح مــجــلــس إدارة نــــادى الــزمــالــك،
خطوط اتصال مع العديد من الالعبين من
أجل الحصول على توقيعهم خالل الفترة
المقبلة.
ويستعرض «صوت الماليين» فى التقرير
التالي ،المراكز التى يحتاج الفريق األبيض
إلى تدعيمها ،إضافة إلى األسماء التى دخل فى
مفاوضات معها.
حراسة المرمى
رغــم وجــود الثنائى أحمد الشناوي ،ومحمود
عبد الرحيم «جنش» ،يعانى الزمالك فى مركز
ح ــراس ــة الــمــرمــى ،وذلـ ــك لــعــدم تــحــمــل األول
الضغوط الصعبة التى تواجهه فى المباريات،
ً
فضل عن إخفاق الثانى بالفترة األخــيــرة ،بعد
حصوله على الفرصة ،ما جعل الفريق األبيض
يبحث عن تدعيم هذا المركز فى الفترة األخيرة.
وبــدأ مجلس إدارة الزمالك البحث عن حارس
جــديــد ،إذ يــفــاضــل فــى الــوقــت الــحــالــى بــيــن عــدة
ح ــراس ،على رأســهــم حــارس طنطا ،إســام طــارق،
والمهدى سليمان ،حارس سموحة.
خط الدفاع
عــلــى مــســتــوى الــخــط الــخــلــفــي ،دخ ــل الــزمــالــك فى
مــفــاوضــات قــويــة مــع ع ــدد مــن الــاعــبــيــن بــالــمــراكــز
المختلفة ،إذ يفاوض أيمن أشرف ،ظهير أيسر سموحة،
وحسين الشحات ،ظهير أيمن مصر المقاصة ،باإلضافة
لقلب دفاع الفريق الفيومي ،أحمد سامي.
ويأتى تفكير الزمالك فى تدعيم مركز المساك أو
قلب الدفاع ،إلصابة محمد مجدى الدائمة ،باإلضافة
لتدنى مستوى إسالم جمال ،وانخفاض المردود الفنى
لعلى جبر ،ومحمود حمدى «الونش».
وسط الملعب
يُعد وســط الملعب من المراكز التى يرغب الفريق
األبيض فى تدعيمها بشكل جيد خالل الفترة المقبلة،
خــاصــة بعد هــبــوط مستوى إبــراهــيــم ص ــاح ،وأحمد
ً
فضل عن إرهاق طارق حامد بشكل واضح.
توفيق،
ويفاوض الزمالك أكثر من العب فى هذا المركز ،مثل
هشام محمد ،وأحمد داودا ،ثنائى المقاصة ،باإلضافة
لمحمد رمــضــان ،العــب بتروجيت ،وكريم ممدوح من
وادى دجلة ،ومحمد حسن ،العب بلدية المحلة.
الهجوم
دخل مجلس إدارة الزمالك فى مفاوضات مع أكثر
من العب فى مركز رأس الحربة ،فى مقدمتهم عمرو
مرعي ،مهاجم إنبي ،بعد تقديمه مستويات طيبة
ً
فضل عن التواصل مع أكثر من
فى الفترة األخيرة،
العب أفريقي ،لتدعيم هجوم األبيض.

البساط
األخضر

رأى

محمد الراعى

مهازل احتاد الكرة

كتب – محمد الصايغ

كتب – محمد الصاوى

أبوريدة

وطالبهم بأن يعيدوا الحب بينهم ويتكاتفوا
من أجل مصلحة الفريق األبيض فى الفترة
الحالية ،مــشــددا على أن كــرة الــقــدم لعبة

جماعية ،وعليهم التعاون من أجل مصلحة
الفريق األبيض.
وأوضــح رئيس النادى األبيض ،أن الفوز
فى المباريات المقبلة سيعيد الثقة لالعبين
فــى أنفسهم ،مطالبهم بعدم التفكير فى
المباريات السابقة ،وأشار إلى أن أزمة عدم
تسجيل أهداف فى المباريات األخيرة سيتم
عالجها بالقرآن ،وطالب الالعبين بقراءة
ســـورة «يـــس» مــن أج ــل فــك الــنــحــس الــذى
يالزمهم فى اآلونة األخيرة.
وم ــن نــاحــيــة أخـــرى تــحــدث البرتغالى
إيناسيو المدير الفنى عن الزيادة الملحوظة
فى أوزان كل من معروف يوسف ومايوكا
ومــحــمــد مسعد ومــحــمــد نــاصــف وأحــمــد
رفــعــت العــبــى الــفــريــق األول ،وت ــم وضــع
برنامج بدنى وغذائى للخماسى من أجل
انــقــاص أوزانــهــم خــال الــفــتــرة الحالية،
للدخول فى حساباته من جديد واالعتماد
عليهم خــال الــمــبــاريــات المقبلة ،بينما
أشاد المدير الفنى بكل من أحمد الشناوى
وســتــانــلــى واســــام جــمــال وطــــارق حامد
ومحمد إبراهيم بسبب أوزانــهــم المثالية
والحفاظ على قوامهم البدنى.

اخلواجة يحاصر
السمنة»
«خماسى ِ
ببرنامج بدنى
وغذائى

أشرف

سليمان

مرعى

إعداد :محمد الصايغ -سارة عبدالباقى

كالعادة يــواصــل اتــحــاد الــكــرة مسلسل
الفشل والمهازل ،كل يوم يثبت أنه مجلس
ضعيف وال يستطيع إدارة دورى المدراس،
لــأســف أصــبــح الـــــدورى والــمــســابــقــات
المصرية عامة أشبه بــدورى المدارس..
وليست أزم ــة الــزمــالــك والــمــقــاصــة هى
األولــى ولن تكون األخيرة ،وسبق لألهلى
أن هــدد بعدم المشاركة في كــأس مصر
هذا الموسم بسبب تغيير اتحاد أبوريدة
لالئحة حسب األهواء الشخصية.
وال نلوم على نادى الزمالك ألنه رفض
لعب مباراة المقاصة رغم أن الجميع كان
متواجدا فى ملعب بتروسبورت بما فيها
المقاصة والحكام واالذاعــة والتليفزيون
وكل اإلعالم وبراعية األمن ،لن نلوم على
الزمالك وال يستحق العقوبة باختصار
إن ات ــح ــاد أبـــوريـــدة ه ــو الـ ــذى يستحق
العقوبة ألن المباراة كان موعدها السبت
وكــان الــزمــالــك يستعد للعب السبت مع
المقاصة واألرب ــع ــاء مــع الجيش وكانت
األمــور تسير بشكل طبيعى ولكن فوجئنا
بقرار من اتحاد الكرة بترحيل المباراة
لمدة  24ساعة بحجة الدواعى األمنية،
وطــلــب الــزمــالــك تأجيل مــبــاراة الجيش
لعدم ضغط المباريات وإرهـــاق العبيه
ولــكــن فــوجــئ الجميع بــأن اتــحــاد الكرة
يــكــذب واكتشفنا جميعا أن األمـــن لم
يطلب تأجيل المباراة من السبت لألحد
واكتشفنا انها مطلب لشركة برزنتيشن
الراعية للكرة المصرية مــن أجــل زيــادة
إعالناتها من مباراتى سموحة والمصرى
المقرر إقامتهما السبت فى الكونفيدرالية
اإلفريقية ،وطلبت برزنتيشن نقل مباراة
الزمالك من السبت لألحد علشان سبوبة
برزنتيشن وأعضاء الجبالية اللى بياكلوا
عــيــش مــن وراء برزنتيشن والــشــغــل مع
الشركة فى القنوات واإلذاعات.
باختصار اللى بيحصل مهزلة وإســاءة
لــلــكــرة الــمــصــريــة ،الــلــى بيحصل كشف
إن اتحاد الكرة ضعيف وأن برزنتيشن
والسبوبة هى التى تدير الكرة المصرية،
اللى بيحصل كشف إن معندناش كورة وال
أخــاق وال لــوائــح ،ولــذلــك أؤيــد مرتضى
مــنــصــور فــى ق ـ ــراراه بــعــدم لــعــب مــبــاراة
المقاصة وأؤي ــده فى تصعيداألزمة ألنه
يبحث عن حق ناديه ،وبصراحة لو عندنا
وزير قوى أو حكومة قوية كانت تحل اتحاد
الــكــرة وتــقــضــى عــلــى الــفــســاد الــريــاضــى
وتضع حال لكل هذه المهازل.
وأؤيــد مرتضى فى موقفه باالنسحاب
من مباراة المقاصة وأنصحه بأن يستكمل
بطولة الدورى بالناشئين ،ألن برزرنتيشن
تحقق مكاسبها بالماليين بسبب مباريات
الــزمــالــك واأله ــل ــى ول ــو لــعــب الــزمــالــك
بالناشئين ستخسر برزنتيشن الماليين.

مدرب الزمالك
مدمن شيشة

حرص البرتغالى إيناسيو املدير الفنى للفريق
األول لكرة القدم بنادى الزمالك على االستفسار
مــن البعض عــن متجر قريب لبيع مستلزمات
«الفيب» وهــى الشيشة اإللكترونية ،مــن أجل
الذهاب له وشراء بعض احتياجاته اخلاصة.
ووصـ ــف لــه الــبــعــض مــتــجــرا مختصا لبيع
مستلزمات «الفيب» فى منطقة مدينة نصر،
وحــرص املــديــر الفنى األجنبى على الذهاب
إلى هناك لشراء ما يحتاجه من زيوت وخالفه
للفيب اخلـــاص ب ــه ،ونـــال تــرحــابــا كــبــيــرا من
العاملني باملتجر الذين تعرفوا عليه فور دخوله
إلى هناك.
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سيد سعيد
يكتب:

فى األسبوع الماضى وأثناء احتفال المسيحيين بـ«أحد الشعانين» ،استيقظ الشعب المصرى على جريمة بشعة ،هزت مشاعر
المهمومين والشرفاء ،بتفجيرين إرهابيين ،استهدفا كنيستين إحداهما فى طنطا والثانية باإلسكندرية ،راح ضحيتهما
أخوة لنا عزل وأبرياء ...ربما يتساءل البعض وما الجديد فى األمر؟ فمثل هذه الجرائم تكررت كثيرا فى السنوات األخيرة،
وراح ضحيتها الكثيرون من المصريين ،ال فرق بين مسلم أو مسيحى ،ضابط أو جندى ،الجميع صار هدفا لفئة إرهابية
مارقة ومأجورة باع أفرادها بقايا شرف فى أسواق النخاسة ،فصاروا عبيدا لمن يدفع سواء حكومات أو تنظيمات أو أجهزة
استخبارات ،المهم هو الحصول على المقابل!!
على الرغم من أن هؤالء اإلرهابيين استباحوا كل شىء فى هذا البلد ،إال أن تفجيرات الكنائس تحديدا ،لها دالالت كثيرة،
وأهداف باتت معلومة للكافة ،ليس القصد من ورائها أمور فقهية أو دينية ،بما يؤكد حقيقة دامغة ال تقبل الشك ،مفادها أن
استهداف اإلخوة المسيحيين ،لم يكن اعتباطا ،بل تقف وراءه أبعاد سياسية ومخططات دولية ،قطعا ال عالقة لتلك األبعاد
بالفتاوى الظالمية ،التى تصدر من القرضاوى أو غيره ،تبيح دماءهم وتكفيرهم على أساس الدين والملة ،وما شابه ذلك من
خزعبالت ودجل الشيوخ المأجورين.

حقيقة اإلهمال األمنى فى تفجيرات الكنائس
أبعاد سياسية تقف خلف تفجيرات كنيستى طنطا واإلسكندرية

األه ــداف الغامضة واألبــعــاد السياسية
هى ذاتها التى تقف وراء فتاوى التحريض
ضــــد م ــؤس ــس ــت ــى اجلـ ــيـ ــش والـــشـــرطـــة
واســتــهــداف اجلــنــود والــضــبــاط فــى سيناء
أو فى الكمائن ،فاألمر برمته على األقل
بالنسبة لــى ،يقفز على النظرة الضيقة،
املــحــصــورة فــقــط فــى احلــديــث عــن هوية
املنفذين للجرائم اإلرهــابــيــة وجماجمهم
املحشوة بالفتاوى املضللة ،وكيفية إقناعهم
بدخول اجلنة ومعاشرة احلور العني وغير
ذلك من األمور التى باتت مثيرة للسخرية،
كما أن األمر ذاتــه ،يتجاوز فى تقديرى أى
حديث عن الشهداء والضحايا ممن تطالهم
أيــدى اإلره ــاب األس ــود ،أو إصــدار بيانات
اإلدان ــة ،لكنه ميتد إلــى ما هو أكثر أهمية
وخطورة فى تلك الظروف ،وأعنى القضايا
الــشــائــكــة املــرتــبــطــة فــى جــوهــرهــا بــاألمــن
القومى ،فما حتويه اجلرائم اإلرهابية من
تربص دول ــى ،يقوم على دعــم املخططات
املعدة سلفا إلسقاط الدولة املصرية ،عبر
املــحــاوالت الرامية إلغراقها فــى دوامــات
الفتنة الطائفية ،أما الدعم الــذى أقصده
فــى ه ــذا الــســيــاق ال يــتــوقــف عــنــد حــدود
معينة ،فهو يبدأ باملال القطرى وال ينتهى
بالتخطيط االستخباراتى التركى والفتاوى
اإلخــوانــيــة ،والتسليح املتطور الــذى يفوق
الــقــدرة على تــصــوره ،مـــرورا باستقطاب
شباب بائس ويائس بفعل غياب التوعية،
وتــخــلــى األزهـ ــر واإلعــــام عــن رسالتهما
الــتــنــويــريــة ودوره ــم ــا فــى الــتــصــدى لغول
التطرف واإلرهاب.
ال أنكر أن التفجيرات اإلرهــابــيــة التى
استهدفت كنيستى اإلسكندرية وطنطا،
كانت صادمة ،وال أنكر أن مساحة الغضب
الــتــى ســيــطــرت عــلــى الــنــفــوس م ــن هــذه
األفــعــال اإلجــرامــيــة ،كافية جللد ذواتــنــا،
وتأنيب أنفسنا على تــرف تدبيج عبارات
اإلدانة واالستنكار ،ثم االنصراف إلى حال
سبيلنا دون األخذ فى االعتبار أن اجلرائم
األخــيــرة ،فتحت الباب للجدل حــول تكرار
احل ــوادث التى تستهدف الكنائس ،بنفس
السيناريوهات والتفاصيل ،وذات الطريقة
فى التنفيذ ،وفى كل مرة يكون االختالف
فقط فى اسم اإلرهابى وشكله ورمبا عمره
وبلده ،وأيضا فى أسماء الشهداء من كنيسة
ألخــرى ،فالطريقة واحــدة ال تتغير ،حزام
ناسف يلف جسد خنزير محسوب زورا على
فئة البشر ،غال ًبا يكون مغي ًبا فاقدً ا للوعى
أو خــاضـ ًعــا لتأثير الــتــنــومي املغناطيسى،
يتوجه لعبور البوابة اإللكترونية ثم يقوم
بتفجير نفسه وسط أناس ،يحتفلون بالعيد
أو يــؤدون طقوس العبادة داخــل الكنيسة
فتتطاير الشظايا هنا وهناك وتعصف
ب ــأرواح األبــريــاء ،ويتحول املكان إلى
بركة من الدماء.
إذاً السيناريو واحد ،يتكرر دون
جتديد أو ابتكار ،ففى كــل مرة
يتم فيها استهداف الكنائس إما
بنزع فتيل قنبلة ،أو استخدام
األح ــزم ــة الــنــاســفــة ،وهــذا
كــــاف إليـــقـــاظ عــامــات
االســتــفــهــام ،بــحــثــا عن
إجــابــات شافية ،رمبا
تـ ـ ــبـ ـ ــدد مـــســـاحـــة
ال ــض ــب ــاب الــتــى
حتـــــــــيـــــــــط
باجلرائم

اإلره ــاب ــي ــة ،خــاصــة فــيــمــا يتعلق بتأمني
الكنائس ،وما يتعلق باالستراتيجية األمنية
ملكافحة اإلره ــاب ،وهــل طــرأ عليها تغيير
يحد مــن تــكــرار اجلــرائــم الــتــى تستهدف
الكنائس واملنشآت احليوية ،وغير ذلك من
األمــور املرتبطة باستقرار الدولة ،وحماية
األمن القومى من العبث.
يــنــدرج حتــت ه ــذه الــعــنــاويــن العريضة
تــــســــاؤالت أخــــــرى مــرتــبــطــة بــاخلــطــط
االحــتــرازيــة لــتــأمــن الــكــنــائــس ،قــطـ ًعــا ،ال
أعـــرف عــمــا إذا كــانــت م ــوج ــودة ،أو غير
مــوجــودة ،جــرى التفكير فيه بصورة جدية
جتعل اإلرهــابــيــون يــواجــهــون على األقــل،
صعوبات خــال محاوالتهم القيام تنفيذ
جرائمهم ،أم لم يكن هناك تفكير باملرة ،هل
هناك إهمال؟ من األجهزة األمنية ،أم أن
العناصر اإلرهابية
ال ــت ــى تــقــوم
بــتــنــفــيــذ

جــرائــمــهــا غــيــر مــعــلــومــة ألج ــه ــزة األمـــن،
باعتبارهم أشخاصا غير مرصودين وليس
لهم ملفات ،مبا يعنى أن قيادات اإلرهــاب
وأج ــه ــزة االســتــخــبــارات جل ــأت كــل منها
الستقطاب شباب بعيد عن دائرة الشبهات.
دافــعــى مــن طــرح هــذه الــتــســاؤالت ليس
غرضه التأكيد على االتــهــامــات املتداولة
هنا وهناك بقدر ما يهدف ملواجهة ظاهرة
اجلـــرائـــم اإلره ــاب ــي ــة الــتــى تــكــرر بنفس
الطريقة ،فضال عــن احلــث على الوقوف
أمــام ظاهرة استقطاب فئات غير معروفة
وغير معلومة للمعنيني باألمر ،إلــى جانب
وضــع ظاهرة تكرار اجلــرائــم بنفس اآللية
موضع الدراسة اجلادة.
بــعــيــدً ا عــن الــدخــول فــى تفاصيل فنية
تتعلق بخطط تــأمــن الــكــنــائــس ،وبــعــيــدً ا
عــن تدبيج الــعــبــارات اإلنشائية املشحونة
مبــفــردات تطييب اخلــواطــر الــتــى اعتدنا
سردها لتضميد اجلــراح ،ال بد من اإلقرار
بــأن مــا حــدث ميثل جــرميــة فــى حــق هذا
البلد ،واجلــرميــة أكــبــر مــن حصرها
فــى مساحة اســتــهــداف كنيسة أو
تقدمي العزاءات وتبادل القبالت،
فهى متتد إلى حال وطن نخشى
عليه جمي ًعا من العفن املشحون
بــاحلــقــد والــكــراهــيــة الــتــى تبثها
جــمــاعــات إرهــابــيــة خــرجــت من
عباءة تنظيمات مارقة.
اجل ــرمي ــة اإلره ــاب ــي ــة
الــتــى طــالــت كنيستى
اإلســكــنــدريــة وطنطا،
ال ميكن اعتبارها
حد ًثا عاد ًيا،
لـ ــفـ ــت

أنظارنا لبعض الــوقــت وســرعــان مــا نلقيه
خلف ظهورنا وننصرف إلــى حــال سبيلنا،
وكأن شيئا لم يحدث ،أو أنها مجرد واقعة
تشبه بقية احلــوادث اإلرهابية التى حدثت
وسوف حتدث ،لكنها أمر غير عادى باملرة،
خاصة أنه جاء على خلفية الضربات القاتلة
لفلول اإلرهابيني فى جبل احلــال ،الذى
كان قلعة وحصنا لهم.
ال ننكر أن اجلــرميــة تــركــت فــى نفوس
من لديهم نخوة ،جرحا لن يندمل بسهولة،
جرحا يجعلنا نترحم على ميراث الشهامة
والــكــرامــة والوطنية الــتــى اعتدنا التغنى
بأمجادها واعتبارها تاجا على رؤوسنا،
فهذه األفعال اخلسيسة جتــرى فى سيناء
وجــرت فــى كنيستى طنطا واإلسكندرية،
حتتاج منا إلــى وقفة مع النفس فى حلظة
صــدق ،لكى نعترف ونقر بأخطائنا التى
بلغت حد اخلطايا ،رحنا جميعا نعلن عن
غضبنا ونــصــرخ مــن أملــنــا عــلــى الــشــهــداء
م ــن خــيــرة أب ــن ــاء الــوطــن
جـــنـــود وض ــب ــاط
ومسلمني

وأقــبــاط ،دون أن نتخذ خــطــوة ج ــادة فى
توعية الشباب وحــث األس ــر على متابعة
أبنائهم كجزء من مسئولياتنا الوطنية.
م ــا يــؤخــذ عــلــيــنــا كمجتمع ف ــى قضية
احلرب على اإلرهــاب ،أننا اخترنا اجللوس
طــوعــا فــوق مقاعد املــتــفــرجــن ،رغــم أننا
نــرى بأعيننا رقعة اإلره ــاب تتسع بصورة
مــزعــجــة ،دون تــدخــل إيــجــابــى مــن جانبنا
ملساندة الدولة فى حربها ،وحتمل املسئولية
فــى الــتــصــدى لــإرهــاب مــن مــواقــعــنــا فى
اجلبهة الداخلية.
الــقــراءة الدقيقة ملشاهد الــواقــع الــذى
نلمسه ونــراه بأعيننا ،جتعلنا نقر جمي ًعا
بجملة مــن احلــقــائــق ،حــتــى ال تــتــوه فى
زحــام الفوضى اإلعــامــيــة ،ومضمون ما
أرم ــى إلــيــه فــى هــذا الــســيــاق ،أنــنــا لسنا
فــى حــاجــة للخطب الــرنــانــة الــتــى تصدر
من نخبة أدمنت الفشل فى التعاطى مع
الــقــضــايــا املــهــمــة ،ولــســنــا فــى حــاجــة إلــى
صــراخ جنراالت الفضائيات ممن حتولوا
بقدرة قــادر إلى خبراء فى شتى املجاالت
فى الزراعة وفى الطب والصناعة والعلوم
العسكرية واالقتصاد والعلوم االجتماعية،
ص ــار املــذيــعــون عــبــاقــرة فــى ش ــرح أبــعــاد
االستراتيجية األمنية ،تفرغ اجلميع لالفتاء
فيما يعرفون وفيما ال يعرفون ،وحتولت
وس ــائ ــل اإلعـــــام «فــضــائــيــات وصــحــف
مقروءة» إلى صخب أجــوف ومكلمة تدور
فــى الــفــراغ ،ال تنتج ســوى حشو العقول
باجلهل وفــقــدان الــرؤيــة ،أغفلت رسالتها
النبيلة فــى الــتــوعــيــة ،ملــواجــهــة مــوجــات
الــفــتــاوى القبيحة والــشــائــعــات املغرضة
الــتــى تــبــثــهــا جلـ ــان ومـــواقـــع إلــكــتــرونــيــة
محترفة ،راحت تلقى بأفكارها املسمومة
عــلــى نـــواصـــى الــفــيــس بـــــوك ،فــراجــت
األفكار املتطرفة ،ووجــدت ً
أرضــا خصبة
الستقطاب شــبــاب فقد البوصلة ،جــراء
جــهــل اإلعـ ــام بــــدوره ،األس ــاس ــى ،ســواء
اإلعالم الرسمى أو اخلاص ،كالهما حتول
إل ــى وســائــل للضجيج وال ــص ــراخ وتــنــاول
القضايا املهمة بسطحية.
فاجلرائم اإلرهابية األخيرة ،جعلتنا نقف
عــرايــا أمــام أنفسنا ،فهى كشفت الغطاء
عن القبح الــذى سيطر على فئات تتدعى
الوطنية ،رغم أنها غارقة فى بئر اخليانة
والعمالة لصالح جهات أجنبية ،كما أنها
أسقطت كــل مساحيق التجميل مــن فوق
إثما ،أنها
وجــوه كنا نظن ،وليس كل الظن ً
تعارض سلطة احلكم على أرضية وطنية،
إال أنــهــا راحـــت تكيل االتــهــامــات للدولة
وحترض اجلهات األجنبية على إدانتها بدال
مــن إدان ــة اإلره ــاب الــذى متــدد وتوغل
بــأفــكــاره املــســمــومــة داخـــل أحــشــاء
املــجــتــمــع فــأنــتــج ع ــق ــوال خــربــة
وقلو ًبا ميتة ،استباح أصحابها
دم ــاء املــصــريــن مــن جنود
وضـــــــبـــــــاط اجلـ ــيـ ــش
والــشــرطــة واملدنيني
«مــــــســــــلــــــمــــــن
ومسيحيني».
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