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مصر أول من حذرت من دعم اإلرهابيني 
من جانب »7« أجهزة مخابرات

 تصوير العمليات فى مصر وفرنساحقيقة الضربة القاضية لهشام رامز
.. تغيير فى منظومة اإلرهاب

أكد عدد من الخبراء أن مصر 
كانت الدولة األولــى التى حذرت 
من قيام االرهابيين بتلقى دعم 
مالى ومخابراتى من دول معينة.. 
ــيــن  ــي ــعــد قـــيـــام االرهــاب خـــاصـــة ب
ــن مــعــهــم  ــوريـ بـــاصـــطـــحـــاب مـــصـ
ــة..  ــي لــتــصــويــر الــجــريــمــة االرهــاب
وتــغــيــيــر مــنــظــومــة االرهـــــاب فى 
هـــذه الــمــرحــلــة.. وتــحــديــدا منذ 
أن تم القبض على ارهابيين فى 
ــداء  أحـــداث الشيخ زويـــد واالعــت
على »6« كمائن فى الشيخ زويد.. 
وهــم يــصــورون األحـــداث ولديهم 

كاميرات تصوير عالية المستوى.
وأيــضــا عندما تــم خطف أحد 
الضباط فى رفــح وتــم انــزالــه من 
إحــدى السيارات بصحبة زمالئه 
وتــم تصوير الواقعة منذ البداية 
وتـــم تــصــويــر اغــتــيــال الــضــابــط.. 
وهــو أســلــوب غير نظيف وتتبعه 
التنظيمات االرهــابــيــة الخبيثة.. 
وهــو مــا تــم تنفيذه فــى العمليات 
االرهابية فى باريس وشــارع سان 
دوينه فى العاصمة الفرنسية وتم 
تصوير العمليات االرهابية قبلها 

وبعدها.

انفردنا فى السابق بخبر.. دور فــاروق 
العقدة فــى استبعاد هشام رامــز محافظ 
البنك المركزى وقصة التقرير الذى طلبته 
من مؤسسة الرئاسة من أجل إصالح الجهاز 
الــمــصــرفــى والــعــمــل عــلــى الــتــصــدى لسعر 

صرف الدوالر.
كان فاروق العقدة محافظ البنك المركزى 
السابق قد قدم تقريًرا للرئاسة وعرض فيه 
ضــرورة استبعاد رامــز وتعيين طــارق عامر 
الذى نجح نجاًحا مبهًرا فى رئاسته للبنك 
األهلى المصرى ثم حقق نجاحا باهرا فى 

رئاسته لفرع البنك األهلى فى لندن.
ــاروق العقدة  ــ ــرى ف ــوم يــعــود مـــرة أخـ ــي ال
إلــى الــصــورة خــالل تعيينه عضوا بمجلس 
إدارة البنك الــمــركــزى الــمــصــرى.. عــودة 

بقوة.. بسلطات كاملة تسمح له باتمام 
عمليات التطوير للجهاز المصرفى 
والتصدى الرتــفــاع سعر الـــدوالر الــذى 
وصــل إلــى 8.30 فــى الــســوق الــســوداء 
وهــو ما أغضب الرئاسة.. وأيضا كان 
هناك عدد من الجهات أعلنت غضبها 
ــرارات هــشــام رامـــز وهــى الغرفة  ــ مــن ق
ــمــال واتــحــاد  الــتــجــاريــة وهــيــئــة ســـوق ال
الصناعات وجميعات رجــال األعــمــال.. 

األمر الذى جعل فاروق العقدة يرصد كل 
ذلك فى تقريره للرئاسة.

عــودة فــاروق العقدة بمثابة ضربة ثانية 
ــه عــاد بــقــوة بقرار  لهشام رامـــز خــاصــة أن
رئــاســى ليتولى عضوية البنك المركزى 
والهيئة االســتــشــاريــة مــع الــدكــتــور محمد 
الــعــريــان المستشار االقــتــصــادى السابق 

للرئيس األمريكى باراك أوباما.

كتب - بالل الدوى: 

قــرار صــارم من الحكومة واستعدت أجهزة األمن 
لتطبيقه وسيتم تنفيذه فــى محافظة الــقــاهــرة وهو 
ضرورة فرض »500« جنيه غرامة ألى محل من محالت 

وســط البلد بالقاهرة.. ال يوجد أمامه صندوق لجمع 
القمامة.

ــرار.. ألنــه  ــقـ مــحــالت وســـط الــبــلــد رحــبــت بــالــفــكــرة والـ
سيجعل وسط المدينة نظيفة راقية.. وستجعل المحالت 
واجهتها مشرفة جدا أمام المريدين والسياح والنزالء.. 

والمشترين.

قرار حديدى من احلكومة لنظافة القاهرةسرى جًدا
استبعاد ابنة سليم العوا من احتاد علماء املسلمني

ــام القليلة الماضية تم  خــالل األي
استبعاد الدكتورة سهام ابنة الدكتور 
ــعـــوا.. والــحــاصــلــة  محمد سليم الـ
ــى الــجــنــســيــة الــبــريــطــانــيــة من  عــل
اتحاد علماء المسلمين.. بناء على 
رغبتها بعد وضع االتحاد على قوائم 
االرهــاب فى عــدد من الــدول ومنها 
اإلمـــارات ومــصــر.. وانضمام عدد 
من االرهابيين الدوليين إلى اتحاد 
علماء المسلمين الــذى يوجد مقره 

فــى العاصمة القطرية الــدوحــة.. 
ويرأسه يوسف القرضاوى.. ويضم 
ارهابيين دوليين ويموله التنظيم 
الدولى لإلخوان وقطر وتركيا التى 

ترعاه!
الدكتورة سهام العوا كانت تكتب 
عن سيرتها الذاتية فى اتحاد علماء 
المسلمين أن جنسيتها بريطانية.. 
وتكتب فى عدد من الصحف القطرية 

ضد مصر والجيش المصرى!

بناًء على رغبتها.. وانضمام إرهابيني دوليني الحتاد القرضاوى

غرامة »500« جنيه على محالت وسط البلد فى حالة عدم وضع صندوق للقمامة أمام املحالت!

:» فتحى مبروك لـ»

رامز

العريان

جالل

العقدة
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رئيس الديوان بدرجة 
وزير.. ومستحقاته 

املالية ال تخضع لقانون 
احلد األقصى لألجور

أجهزة عليا رصدتهم وطالبت باعتبارهم إرهابيني متطرفني

باألسماء: »8« مشايخ سلفية جهادية تابعني 
ألمين الظواهرى ويتلقون تعليماته!

أول صورة إلبراهيم سعدة فى بيته

ــاء عـــدد  ــ ــم جـــهـــات عــلــيــا رصــــــدت أســ
مــن الــشــيــوخ التابعين للسلفية الجهادية 
ــى تــتــبــع ســيــاســة التكفير  ــت الــمــتــطــرفــة ال
ــة.. وطالبت  ــدول ــل للمجتمع ولــلــمــواطــن ول
بضرورة التعامل معهم على أنهم ارهابيون 
ــون.. لــهــم أفـــكـــار ارهــابــيــة ليس  ــطــرف ــت م
هــذا فقط بــل أنــهــم متحالفون مــع تنظيم 
القاعدة وعلى اتصال بزعيمه الدكتور أيمن 
الظواهرى.. والبــد من البدء فى التصدى 
ألفكارهم ألنهم ساندوا تنظيم القاعدة.. فى 
توسيع أفكاره المتطرفة التكفيرية ويحاولون 
نشرها بمعاونة أجــهــزة أمنية خارجية.. 
وبــتــمــويــل ودعـــم مــالــى منقطع الــنــظــيــر.. 
واألخطر من كل هــذا وذاك أنهم يحاولون 
تشكيل خاليا ارهابية متعددة وصغيرة فى 
منطقة سيناء شمالها وجنوبها.. واألخطر 

أيضا أن كل من انتمى إلى هذه المجموعات 
ـــ»3« آالف جــهــادى تكفيرى  ــ الــتــى تــقــدر ب
أصــبــح يــهــدد أمـــن مــصــر ويــشــكــل بمفرده 
خطرا أمنيا ألن الفرد الواحد منهم تلقى 
توجيهات وتعليمات مــن هـــؤالء المشايخ 
بضرورة قيامه بتشكيل خلية يكون هو على 
رأسها ويقودها وبتعليمات من مريدى أيمن 
الظواهرى.. ومن هؤالء القيادات التابعين 
للسلفية الجهادية التكفيرية الشيخ محمد 
الظواهرى شقيق أيمن الظواهرى والــذى 
يرتبط بعالقة تواصل به منذ خروجه من 
محبسه فى 2012 حتى البدء فى ممارسة 
نــشــاطــه التنظيمى الــتــابــع ألفــكــار تنظيم 
الــقــاعــدة.. خــاصــة أنـــه الـــذى كـــان يتلقى 
التعليمات والتكليفات مــن الدكتور أيمن 
الظواهرى زعيم التنظيم.. وأنه متهم رئيس 

فى قضية خلية مدينة نصر الخطيرة جدا 
والــتــى تــم التوصل إلــى تــورطــه فــى تشكيل 
تنظيم ارهــابــى يــهــدف للبدء فــى تأسيس 

امارة إسالمية فى سيناء.
الشيخ محمد الــظــواهــرى متهم رئيس 

القضية ولديه هيئة دفاع عنه.
القائمة تضم أيضا الشيخ »داود خيرت« 
ــمــعــروف بــانــتــمــائــه للسلفية الــجــهــاديــة  ال
الــتــكــفــيــريــة ولــديــه أنــصــار متطرفين فى 
سيناء.. ولديه فيديوهات متعددة يحرض 
ضــد الجيش وأيــضــا تضم القائمة الشيخ 
أحمد عشوش والشيخ عــادل شحتو »متهم 
فى قضية خلية  مدينة نصر« والشيخ عادل 
الجزار.. السلفى الجهادى التكفيرى والشيخ 
مــحــمــد حــجــازى والــشــيــخ مــأمــون مــأمــون 

عبدالحميد حاتم والشيخ أحمد عشرى.

كتب: ماهر عبده

كتب - ماهر عبده: 

 زكى بدر »باع« أخوه فى انتخابات 
مجلس النواب باملنوفية

حالة من االكتئاب يعيشها المرشح الــخــارج من 
المنافسة من انتخابات مجلس الشعب المحامى 
ــدر، والخاسر فى الجولة االولــى من  محمد زكــى ب

ــرة شبين  الكوم  المرحلة الثانية عــن دائـ
بــمــحــافــظــة الــمــنــوفــيــة، بــعــد أن شعر 

ــغ بــســبــب حــصــولــه على  ــال ــحــرج ب ب
عــدد من االصـــوات  بلغ  9  آالف 
و 995 صوتا  وهو رقم متدن بين 

المنافسين اآلخرين.
وقالت مصادر مطلعة ان هناك 
حــالــة استياء شــديــدة مــن جانب 
محمد زكـــى بـــدر لتخلى شقيقه 

ــر الــتــنــمــيــة  ــ ــدر وزيـ ــ ــى ب ــ أحـــمـــد زك
المحلية عــن مــســانــدتــه لـــه، السيما 
وان شقيقه على رأس وزارة التنمية 

المحلية المنوط بها تنظيم العملية 
االنتخابية واإلشراف عليها.

واضافت المصادر ان المرشح 
الخاسر قال للمقربين منه »اخويا 
ــى مستقبل  بــاعــنــى« خـــوفـــا عــل
منصبه فى وزارة لن تستمر سوى 

أســابــيــع قليلة وســيــتــم حــلــهــا بعد 
تشكيل مجلس الشعب المقبل.

واضافت المصادر أن هناك خالفات 
عائلية واسرية بين المرشح الخاسر وشقيقه  

وزيــر التنمية المحلية كانت هى التفسير الوحيد 
والغالب لعدم مساندة الوزير لشقيقه فى مسقط 
رأســـه، وتــعــمــده الــغــيــاب الــتــام عــن حــضــوره لــزيــارة 

مسقط رأسه شبين الكوم.
وأوضــحــت المصادر أن الــوزيــر أعلن للجميع أن 
ــأى حــال مــن األحـــوال  منصبه حــســاس وال يمكن ب
حضور أى فعالية من فعاليات الدعاية االنتخابية 
لشقيقه خوفا من التعرض الى انتقادات سياسية 

كانت او اعالمية.
يأتى ذلــك فى الوقت الــذى حــاول فيه  المرشح 
محمد  بدر االعتماد على القبلية والتعصب والحشد 
العائلى واالستناد على تاريخ والــده زكى بدر كوزير 
أسبق للداخلية، باالضافة الى دعم حزب المصريين 
االحــرار، لكنه لم يلق اى استجابة من العائلة لوجود 
خالفات وتشققات فى جدار الصالت بين ابناء عائلة 

بدر، وهو ما جعل شقيقهما الثالث الذى يعيش فى 
احدى الدول  االوروبية ال يفكر مرة واحدة فى العودة 
للقاهرة ولو فى فترة االنتخابات لمساندة شقيقه، 

لخالف سابق على الميراث، وأشياء اسرية اخرى.  
كما كشفت المصادر أن حزب المصريين األحرار  
كان قد عرض على )محمد زكــى( خوض 
المعركة االنتخابية فى دائــرة الدقى 
امـــام عــبــد الــرحــيــم عــلــى لتفتيت 
االصـــوات امــامــه، والــحــيــال دون 
وصول عبد الرحيم للبرلمان،إال 
ــى الــتــرشــح فى  ــر عــل ــه أصــ ــ أن
ــه اعــتــمــادا على  مــســقــط رأســ
ــده، وشقيقه الــوزيــر  ــ تــاريــخ وال
الحالى للتنمية المحلية، وهو 
ــذى يــفــســر لــجــوء حــزب  ــ ــر ال ــ االم
المصريين االحــرار ألحمد مرتضى 
منصور فى الساعات االخيرة قبل 
ــات لالستقالة  ــخــاب ــت جــــراء االن
مــن الــوفــد والترشح فــرديــا عن 

المصريين االحرار.
ولم يكن يتوقع  مرشح عائلة 
»بــدر« أن يلقى هــذه الخسارة  
الفادحة، ولم يكن يتوقع أن يكون 
مــوقــف االجــهــزة التنفيذية منه 
بهذه السلبية بعد ان تلقوا تعليمات  
صارمة من شقيقه الوزير بعدم التخديم 

على شقيقه المرشح.
المثير أن المحامى المرشح اكتفى طوال دعايته 
االنــتــخــابــيــة بــذبــح عجلين وتــوزيــعــهــمــا عــلــى بعض 
االهــالــى، ولــم يقم بــاالنــفــاق الــكــافــى على دعايته 
االنتخابية بالرغم من المصريين االحرار رصد مبلغ 
2 مليون جنيه للمرشح لزوم الدعاية، اال انه آثر ان 

يدخرها.
ــوى بــالــقــضــاء اإلدارى  ــام دعــ ــ ــدر أق يــذكــر أن  بـ
بمحافظة المنوفية؛ لوقف إعالن نتيجة االنتخابات 
بــدائــرة مركز شبين الــكــوم، وذلــك عقب فشله فى 

الوصول لجولة اإلعادة بانتخابات مجلس النواب. 
ــر فــى الــدعــوى، أن هناك أخــطــاء فــى إعــالن  وذك
نتائج االنتخابات وعــدم مطابقة األرقــام بالكشوف 
االنتخابية لما أعلنته اللجنة العامة، مؤكًدا أنه من 
حقه اإلعادة ضمن أربعة مرشحين، حيث إنه كان من 

المفترض أن يكون رقم 3 من حيث عدد األصوات.

»كونسلتو« من خبراء اجلهاز برئاسة حنفى لتحديد الدرجة الوظيفية واملالية لرئيس الديوان 

يحاولون تشكيل خاليا إرهابية متعددة فى شمال وجنوب سيناء

« تكشف: «

أسرار مفاوضات مؤسسة الرئاسة وجهاز التنظيم واإلدارة قبل صدور قانون »رئيس الديوان«

كشفت مصادر مطلعة عن أســرار وكواليس المفاوضات 
التى جــرت بين مؤسسة رئــاســة الجمهورية وبين مسئولى 
الجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة لوضع تعديالت جديدة على 
القانون رقم 2 لسنة 2000 بشأن تعيين رئيس ديــوان رئيس 

الجمهورية.
وأضافت المصادر أن فوزية حنفى رئيس المركزى للتنظيم 
واالدارة تلقت اتصاال هاتفيا من ضابط مسئول بالرئاسة 
طلب منها إعــداد تقرير تحت بند »ســرى هــام« عن الوضع 
القانونى لرئيس ديــون رئيس الجمهورية بناء على تعليمات 
شخصية من الرئيس عبدالفتاح السيسى، وعلى الفور قامت 
حنفى بتشكيل لجنة مــن رؤســـاء القطاعات بالجهاز تضم 
سلوى الروينى رئيس قطاع التتفيش بالجهاز، وشيماء أحمد 
وشيماء أبو العال. ولفتت المصادر إلى أن حنفى دعت الى 
اجتماع عاجل يوم الخميس 5 نوفمبر الماضى لوضع الرد 
الكتابى النهائى والذى استغرق حوالى ساعتين، وكان مفاده 
ان قواعد قانون الخدمة المدنية الجديد »رقــم 18 لسنة 
2015 »ال تنطبق على رئيس الــديــوان، وأنــه ال يخضع لبند 
الحد االقصى لألجور وان تعيينه وعزله بقرار رسمى من 

رئيس الجمهورية.
وأشــارت المصادر الى أن لجنة التنظيم واالدارة وضعت 
رأيها فى تحديد الدرجة الوظيفية والمالية لرئيس ديــوان 
رئيس الجمهورية بأنه على درجة وزير، ويحال على المعاش 

بنفس الدرجة.
وفى نفس اليوم حضر مندوب الرئاسة لمقر الجهاز وحضر 
ــرد، وهو  االجتماع وتمت المناقشات والمفاوضات حــول ال
ما تم األخــذ به فى الصيغة النهائية السيما فى البند الذى 
تضمنه قانون ديوان رئيس الجمهورية يوم األربعاء الماضى 

25 نوفمبر.
واكــدت المصادر أن الرئيس السيسى كان منزعجا بشأن 
وضــع الئحة تنفيذية لقانون ديــوان رئيس الجمهورية دون 
الرجوع لرأى رسمى من الجهاز المركزى للتنظيم واالدارة، 
حتى ال يتم الوقوع فى مخالفات قانونية، وهو ما أكده مندوب 

الرئاسة للجنة التنظيم واإلدارة.
وتضمنت الصيغة النهائية لقانون ديوان رئيس الجمهورية 
المعدل والُمرسل للرئيس عبدالفتاح السيسى للتصديق عليه 
تمهيداً لنشره بالجريدة الرسمية والعمل به فور نشره، وتمت 
صياغة القانون بعد االطالع على دستور 2014، والقانون رقم 
118 لسنة 1964 فى شأن إنشاء الجهاز المركزى للتنظيم 

واإلدارة، وقانون رقم 53 لسنة 1973 فى شأن الموازنة العامة 
للدولة، وقانون نظام التأمين االجتماعى، والعاملين بالقطاع 
العام، وقانون الجهاز المركزى للمحاسبات، وقانون شركات 
قطاع األعمال العام، وقانون رقم 2 لسنة 2000 بشأن تعيين 
رئيس ديــوان رئيس الجمهورية وإعفائه من منصبه، وعلى 
القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 فى شأن الحد األقصى 
للدخول للعاملين بأجر لــدى أجــهــزة الــدولــة، وكــذلــك على 
ــى على أن  قانون الخدمة المدنية حيث نصت الــمــادة األول
ديوان رئيس الجمهورية جهاز مستقل من أجهزة الدولة يتمتع 
بالشخصية االعتبارية ويتبع الرئيس، ويُشار إليه فى هذا 
القانون بكلمة ديــوان، والمادة الثانية: يقوم الديوان بتنظيم 
ــة للرئاسة ملحوظة.. ال يطبق عليه  الشئون المالية واإلداري

قانون الحد االقصى لألجور.
 أما المادة الثالثة، فجاءت بأن يشكل الديوان من رئيس 
بدرجة وزيــر، وعــدد من شاغلى الوظائف العليا والتنفيذية 
وان يكون تعيين رئيس الديوان وإعفاؤه من منصبه، بقرار 
من رئيس الجمهورية دون التقيد بسن اإلحالة إلى المعاش 
ويــعــامــل رئــيــس الـــديـــوان معاملة الــوزيــر مــن حــيــث األجــر 
والــمــعــاش، والــمــادة الخامسة أن يُمثل رئيس ديـــوان رئيس 

الجمهورية الديوان أمام القضاء وفى عالقته بالغير.

بعد غياب »10« سنوات خارج البالد ومرض لغياب رفقائه

أين اختفى الكاتب الكبير إبراهيم سعدة رئيس تحرير جريدة 
أخبار اليوم السابق، منذ استبعاده من منصبه ومجئ ممتاز 
القط فى خالل العشر سنوات السابقة، اختفى إبراهيم سعدة 
رغم أنه خالل أحداث 25 يناير 2011، كان مطلوبا فى عدد من 
القضايا، ومطلوبًا أيضا للتحقيق معه فى بالغات تم تقديمها 
ضده لدى النائب العام بعضها قضايا فساد وهدايا وعالقات 

برجال أعمال وبيع أراض تابعة لمؤسسة األخبار!
المهم، من يومها وإبراهيم سعدة لم يعد يظهر، وقام بتغيير 

أرقام تليفوناته وسافر إلى سويسرا.
إبراهيم سعدة يعانى مــن ســوء حالته الصحية بعد رحيل 
مرافقيه الكبار فى مؤسسة األخــبــار وهما المبدع مصطفى 
حسين رســام الكاريكاتير الشهير ورفقيه الثانى أحمد رجب 
صــاحــب الــقــلــم الــرشــيــق والــســاخــر والتعليقات الــنــاريــة على 

األحداث.
إبراهيم سعدة ال يحب الظهور وال يحب التصوير لدرجة أن 
اإلعالمى والمحاور الشهير مفيد فوزى أخذ كاميراته فى يوما 
من األيــام ودخــل عليه فى مكتبه ليصوره فجأة، فما كــان من 
إبراهيم سعدة إلى أن هرب مسرعا إلى خــارج المكتب، وهذا 
دليل على أنه غير محب للظهور اإلعالمى، ومنذ »48 ساعة« 
نشرت صــورة له حديثة وهــو يجلس فى صالون إحــدى فيالته 

وبصحبته أحد أبنائه وهو على سعدة.

القائمة تضم: داود خيرت 
وأحمد عشرى وعادل شحتو 

وعادل اجلزار وأحمد عشوش 
ومحمد حجازى وشقيق 

الظواهرى ومأمون حامت!

فوزية

ساويرس

شحتو عشوش

سعدة

زكى بدر

هيفاء وهبى: هذه حكايتى 
مع تنظيم داعش

أعلنت المطربة هيفاء وهبى أنها تشعر 
ــق( بــســبــب كــثــرة تــرديــد  ــزهـ ــن )الـ بــحــالــة م
ــبــاء غير الصحيحة ســواء  اإلشــاعــات واألن
ــيــة أو  ــل ــعــائ ــول حــيــاتــهــا الــشــخــصــيــة وال حــ
أعمالها الفنية. جاء ذلك رداً على ما تردد 
مؤخراً حول قيام  النجمة اللبنانية بإنتاج 
فيلم جــديــد  عــن )تنظيم  داعــــش(، وفــى  
تعليقها على  هذه األنباء قالت هيفاء:  »من 
ويــن بتجيبو هــاالخــبــار الــكــاذبــة؟ مــن ويــن؟ 
الصحفى الحقيقى هــو الــلــى بيتأكد من 
مصدر خبره… كل هالخبرية مش صحيحة«.

مــن ناحية اخــرى تتابع هيفاء التحضير 
أللبومها الجديد الذى تأجل أكثر من مرة.



على
المكشوف

رصد 20 مليون 
دوالر  لـ»املرزوقى  

وكرمان وأمين نور« 
إلنشاء مجلس 

ثورى للدفاع عن 
الثورات العربية    

 استهداف رجال 
الشرطة ومقار األمن 

واملمتلكات احلكومية 
خاصة املرافق احليوية 

من محوالت كهرباء 
ومحطات املياه وماكينات 

الصرف اآللى للبنوك 

استقطاب عدد من 
الشباب والفتيات 

والعمل على تسهيل 
سفرهم إلى العراق 

وسوريا مقابل مبالغ 
مالية ألسرهم للتدريب 

على األعمال القتالية 

جتنيد مجموعة من 
املوظفني اإلخوان 

العاملني بالسفارات 
األجنبية بالقاهرة 

للقيام بعمليات خاصة 

العـدد 179

األربعاء 2015/12/2

مع انتهاء المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، ومع قرب بدء أعمال البرلمان المصرى واستكمال االستحقاق 
الثالث من خارطة الطريق.. تتبادر  العديد من التساؤالت الملحة فى أذهان الغالبية العظمى من المصريين وأيضا 

داخل العديد من الدول والمنظمات األجنبية والعربية المهتمة بالشأن المصرى.. من بين هذه التساؤالت: ما مستقبل 
جماعة اإلخوان المسلمين بعد إجراء انتخابات البرلمان؟ وهل إجراء االنتخابات معناه – كما يتصور البعض – نهاية 
الجماعة اإلرهابية ووجودها داخل مصر وهو ما سوف يؤثر على مستقبلها بشكل عام فى الخارج؟ وهل هناك خطط 
وضعتها الجماعة بالتنسيق مع حليفاتها من الدول وفى مقدمتها الواليات المتحدة وتركيا وقطر ردًا على ضياع حلم 

الجماعة بالعودة للمشهد السياسى فى مصر خاصة بعد فشلهم فى االنتخابات التى رصدوا مليار دوالر بهدف إفشالها 
سواء عن طريق بث دعايات وأكاذيب مسمومة ومغلوطة عن األوضاع فى مصر أو مساندة بعض المرشحين من غير أبناء 

الجماعة فى االنتخابات التى أجريت مؤخرًا على أمل أن تكون هناك أصوات تدافع عن الجماعة تحت قبة البرلمان.

محمد طرابيه يكتب:

جماعة اإلخوان تستعد بـ»12« خطة لالنتقام من »السيسى« والشعب املصرى

وبالطبع هــنــاك الكثير مــن الــتــســاؤالت األخــرى 
املتعلقة بهذه القضية اجلديرة بالبحث والتحليل، 
ولكننا سنكتفى مبحاولة اإلجــابــة عــن التساؤالت 
السابقة، ليس من خــال آراء ووجــهــات نظر فقط 
ولــكــن مــن خــال وقــائــع ومــعــلــومــات مــحــددة قامت 
بها اجلماعة خــال الفترة القليلة املاضية أو مت 

التخطيط للقيام بها فى املرحلة القادمة.
فى البداية أشير إلــى أنــه مع االحــتــرام لوجهات 
النظر الــتــى رصدتها بعض التقارير والــدراســات 
التى أصدرتها املــراكــز البحثية املتخصصة ومنها 
)مركز املزماة اإلمــاراتــى( والــذى أكد فى تقارير له 
على حــدوث انهيار سياسى لكل قوى تيار اإلسام 
السياسى وبصفة خاصة حزب النور السلفى والذى 
كان يقدم نفسه للمصريني والغرب كبديل جلماعة 
اإلخــوان اإلرهابية خاصة فى ظل ما كــان يــروج له 
بعض حلفاء جماعة اإلخــوان داخل مصر وخارجها 
بــأن جنــاح وحصول حــزب النور السلفى على نسبة 
كبيرة من مقاعد البرملان املصرى قد ميهد الطريق 
من جديد لعودة جماعة اإلخوان للمشهد السياسى، 
وتخفيف القيود التشريعية املفروضة على أنشطتها 

وممارساتها.
وأكدت التقارير أن البرملان املصرى اجلديد سوف 
يكتب كلمة النهاية جلماعة اإلخوان ولكل من حتالف 
معها بالفعل والــقــول أو حتى الصمت مثلما فعل 
السلفيون وحزب النور السلفى، ألن الشعب املصرى 
لن يقبل بــإخــوان السلفيني الذين يحاولون ارتــداء 
أقنعة جديدة حتى يتسللوا إلــى املشهد السياسى 
املصرى من جديد متهيداً لانتقام والثأر من شعب 

مصر.
إال أننى على اجلانب اآلخر أؤكد أن هذه اجلماعة 
لن تتوانى بالتعاون مع حليفاتها خاصة فى أمريكا 
وتركيا وقطر عــن املضى قدما للبحث عــن خطط 
وأساليب جديدة لتهديد األمن واالستقرار فى مصر 
عن طريق ارتكاب أعمال إرهابية جديدة أو ممارسة 
بعض الضغوط الدولية على مصر للقبول مبا يسمى 
بـ»املصاحلة الوطنية« بهدف إعادة اإلخوان للمشهد 
السياسى تدريجيًا وهــو األمــر الــذى أعلن الرئيس 
عبدالفتاح السيسى أنــه ال ميكنه اتــخــاذ قــرار فى 
هذا الشأن دون احلصول على موافقة الشعب الذى 
يرفض حاليًا وجــود أو عــودة اجلماعة أو املصاحلة 

حتت أى مسمى.
ورغم حالة الغضب واالستياء الشديدة من جانب 
ــرى بعدما  ــدول اآلخـ أمــريــكــا وفــرنــســا وعـــدد مــن الـ
كشفت التحقيقات اخلــاصــة بتفجيرات بــاريــس 
التى حدثت مــؤخــراً عــن وجــود تنسيق بــني جماعة 
اإلخــوان اإلرهابية وبعض الــدول التى تدعمها وبني 
تنظيم داعــش اإلرهــابــى الــذى اعترف بقيامه بهذه 
التفجيرات التى هــزت العاصمة الفرنسية باريس 
مؤخراً، ولعل أكبر دليل على ذلك قيام العديد من 
وســائــل اإلعـــام العاملية بنشر صــور )بـــال( جنل 
الرئيس التركى رجب طيب أردوغــان )أحــد الرعاة 
الرسميني لإلخوان( وهو يحتضن قيادات بارزة فى 
تنظيم داعـــش، وكشفت وســائــل اإلعـــام الروسية 
أن جنل أردوغــان متورط مباشرة فى قطاع النفط 
فى السوق السوداء مع اإلرهابيني، كما مت الكشف 
أن )سمية( ابنة أردوغـــان قامت بتجهيز مستشفى 
بالقرب من احلدود السورية لعاج اجلرحى التابعني 

لتنظيم داعــش، ورغــم ذلــك إال أن جماعة اإلخــوان 
وبعض قياداتها فى الواليات املتحدة يقومون حالياً 
بتوصيل بعض التقارير اخلاصة ملراكز ودوائر صنع 
القرار فى واشنطن، والتى تزعم وجود نحو 11 ألف 
معتقل إخــوانــى فــى السجون املصرية، وأن أماكن 
اعتقالهم واالتــهــامــات املوجهة إليهم غير محددة، 
باإلضافة إلى عدم وجود تواصل مع محامني للدفاع 

عنهم.
ومبناسبة الكام عن اإلخــوان وعاقتها بداعش 
نشير إلــى مــا قــالــه اخلبير األمــنــى خــالــد عكاشة 
مساعد وزير الداخلية السابق الذى أعلن أن ضبط 
اإلرهابى املصرى عبدالقادر طه عبدالقادر الذى مت 
القبض عليه مؤخراً بتهمة باملشاركة فى متويل تنظيم 
داعــش اإلرهابى وحتويل أمــوال وتبرعات له خارج 
مصر عبر تركيا والعراق، سوف ميكن أجهزة األمن 
من كشف العديد من األسرار حول عاقات جماعة 
ــوان بــداعــش وخطط التمويل لها، خاصة أن  اإلخـ
تورط مصرى فى عمليات متويل داعش تعد سابقة 
هى األولــى من نوعها، وأن هذا اإلخوانى قد يكون 
أداة بني اإلخوان وتنظيم داعش وجسراً لتوصيل هذه 
األمــوال لداعش. وأكــدت حتريات أجهزة األمــن أن 
اإلرهابى اإلخوانى عبدالقادر طه عبدالقادر أجرى 
اتــصــاالت عبر شبكة اإلنترنت مــع قــيــادات تنظيم 
ــران ومنها إلى  داعــش، وكــان يخطط للسفر إلــى إي
العراق لعقد لقاءات مع قيادات داعش وبدء تكوين 
شبكة إرهابية جديدة فى مصر واستقطاب عدد من 
الشباب والفتيات والعمل على تسهيل سفرهم إلى 

العراق وسوريا مقابل مبالغ مالية ألسرهم.
كما أكد الدكتور محمد اجلندى رئيس منظمة أمن 
املعلومات وجرائم اإلنترنت الدولية أن هناك تعاونا 
مباشرا وغير مباشر بني املجموعات اإللكترونية 
اإلخوانية ومجموعات داعــش من ناحية والتحالف 

األجنلو أمريكى مما ساهم فى تدعيم داعــش فى 
محاولة البتزاز العالم العربى ووضع تفسير جديد 
ملصطلح اجلهاد اإللكترونى من خال هذا التحالف 

األجنلو أمريكى.
وأشار اجلندى إلى أن جماعة اإلخــوان اإلرهابية 
ــا اخلــارجــيــة وحتــركــات  ــه ــصــاالت ــت عــبــر ات ــازالـ مـ
عــنــاصــرهــا اإلرهــابــيــة تــخــطــط الخـــتـــراق املــواقــع 
اإللكترونية الرسمية للوزارات العربية وهو ما حدث 
مــؤخــراً مــن محاولة اخــتــراق عــدة مــواقــع لـــوزارات 
مصرية ومركز معلومات مجلس الوزراء ومت التصدى 
لهذه املحاولة وإفشالها على الفور إال أن املجموعة 
املكلفة بهذه العملية حصلت على مساعدات تقنية 

من جهاز املخابرات التركى.
ومــا دمــنــا نتحدث عــن الــعــاقــات املشبوهة بني 
اإلخوان وداعش نشير إلى ما كشفه د. أحمد حسني 
رئيس مصلحة اآلثـــار الليبية أن جماعة اإلخــوان 
والتنظيم الدولى اعتمدوا على جتارة اآلثار املهربة 
ــداد امليليشيات  فــى متويل أنشطة اجلماعات وإعـ
املسلحة وأن هناك تعاوناً سرياً بني اإلخوان وداعش 
فى جتارة اآلثار املهربة ما جعل داعش ميتلك أمواالً 
طــائــلــة تكفيه لتسليح عـــدة جــيــوش ولــيــس مجرد 

ميليشيات مسلحة.
وذكر مدير مصلحة اآلثار الليبية أن قوائم مهربى 
اآلثار فى املنطقة العربية تضم حالياً نحو 50 عنصراً 
وقيادياً من عناصر اإلخوان فى مصر وليبيا وتونس، 
وأن الــدول العربية من خال جامعة الــدول العربية 
مطالبة بعقد اجتماع على مستوى وزراء اآلثار العرب 
ملناقشة سبل مواجهة مافيا اآلثــار واسترداد اآلثار 

املسروقة على يد هذه املافيا.
على اجلانب اآلخر نشير إلى املفاجأة التى فجرها 
التقرير الصادر مؤخراً عن حركة )إخوان با عتف( 
والذى كشف عن قيام مجموعة من قيادات اإلخوان 

الــهــاربــني خـــارج مصر بتشكيل مــا يسمى “مجلس 
إخــوان اجلهاد” ويتبنى فكر ومنهج القتال واجلهاد 
والعنف ضــد النظام املــصــرى، ويــقــود هــذا اجلناح 
والفريق اجلديد الداعية اإلخوانى الهارب والصادر 
ضده حكم باإلعدام وجدى غنيم الذى كتب بنفسه 

وثيقة تأسيس جناح إخوان اجلهاد.
ويضم هذا اجلناح أيضاً محمد منتصر املتحدث 
باسم اإلخــوان وأمير بسام القيادى الهارب وأحمد 
املغير رجل خيرت الشاطر وعمرو فراج مدير شبكة 
رصد اإلخوانية، واملستشار محمد عوض القيادى 
بحركة استقال القضاء اإلخــوانــيــة الــذيــن قــرروا 
تشكيل هيئة مكتب منهم يتولى قيادة هــذا اجلناح 
واحلــصــول على نسبة 50% من متويات وتبرعات 

اإلخوان لنشاطهم.
وكشف التقرير أن جناح إخــوان اجلهاد بزعامة 
ــدى غــنــيــم قـــرر الــســعــى لــتــوحــيــد كـــل اخلــايــا  وجــ
اإلخوانية املسلحة داخل مصر حتت زعامة واحدة، 
وأيــضــًا توحيد مــصــادر التمويل والــقــيــام بعمليات 
كبرى، ووقف العمليات الصغرى ملدة 3 شهور حلني 
االستعداد لتنفيذ هذا املخطط اجلديد، وأن يكون 
عــام 2016 هو عــام العنف األكبر واجلهاد األعظم 

ضد السلطات املصرية.
وذكــرت حركة إخــوان با عنف فى تقرير لها أن 
جماعة إخــوان القتال واجلــهــاد متكنت مــؤخــراً من 
احلصول على متويل مبدئى قدره )5( مايني دوالر 
من تبرعات إخوان اخلارج خاصة بالواليات املتحدة 
األمريكية لتوفير متــويــل للقيادة املــوحــدة خلايا 
اإلخــوان املسلحة داخــل مصر، والبحث عن قنوات 
إلرسال التمويل بعيداً عن مراقبة أجهزة األمن وبدء 
ــوان على  خطة إعــامــيــة مكثفة حلــث شــبــاب اإلخــ

االنضمام لهذه احلركة اإلخوانية اجلديدة. 
وفـــى هـــذا الــســيــاق كشفت مــصــادر مطلعة أن 

التنظيم الدولى جلماعة اإلخــوان رصــد 20 مليون 
دوالر للرئيس التونسى األسبق املنصف املرزوقى 
وتوكل كرمان الناشطة اليمنية ود. أمين نور رئيس 
حزب الغد الهارب خارج مصر للقيام مبهمة انشاء 
مجلس ثورى للدفاع عن الثورات العربية والتعاقد مع 
أحد مكاتب التسويق السياسى األوروبى لتولى هذه 
املهمة ومنها مكتب “موريس بوناميجو” املتخصص 
فى التسويق السياسى واإلعامي، خاصة أن مدير 
املكتب التنفيذى ملــوريــس سبق أن دافــع عــن حكم 
ــوان ملــصــر.وأوضــحــت تقارير إعامية نشرت  اإلخـ
مؤخراً أن الشخصيات الثاثة أعــدوا قائمة تشمل 
100 شخصية عربية وأوروبــيــة وأمريكية لاتصال 
بهم وعرض انضمامهم لعضوية هذا املجلس مقابل 
مكافآت مالية شهرية تدفع لهم وبــدالت االنتقاالت 
اخلاصة بالزيارات التى سيقوم بها أعضاء املجلس 
لعدد من الــدول األوروبــيــة، وأن هذا املجلس سوف 
يسعى للحصول على صفقة مــراتــب فــى عــدد من 

املنظمات اإلقليمية والدولية.
وفى النهاية نشير إلى أن من أبــرز الدالئل التى 
تؤكد أن اجلماعة اإلرهابية لن تقف مكتوفة األيدى 
ــع على كافة  بعدما أصيبت بخيبة أمــل وفشل ذري
املستويات خال الفترة املاضية، ما كشفه التقرير 
املهم الــذى تسلمه الــلــواء مجدى عبد الغفار وزير 
الداخلية حــول مخططات ونشاط اللجان النوعية 
اإلخــوانــيــة التى مت تشكيلها عقب فــض اعتصامى 
رابعة والنهضة فى أغسطس 2013 حتت إشــراف 
القيادى اإلخوانى املحبوس محمد البلتاجى والوزير 
اإلخــوانــى املحبوس أســامــة يــس ويعاونهم أعضاء 

ورؤساء املكاتب اإلدارية لإلخوان فى املحافظات.
وأوضـــح التقرير األمــنــى أن املــهــام التى صــدرت 
لتلك اللجان والتى ضمت 3600 عنصر إخوانى من 
كوادر اجلماعة فى 20 محافظة مصرية شملت إدارة 
عمليات التظاهر والعنف واستهداف رجال الشرطة 
ومقار األمــن واملمتلكات احلكومية خاصة املرافق 
احليوية من محوالت كهرباء ومحطات مياه صرف 
صحى وماكينات الصرف اآللــى للبنوك وسيارات 

رجال الشرطة والقضاة.
وذكــر التقرير األمنى أن هذه اللجان وضعت 96 
مخططاً إرهابياً متكنت من تنفيذ 22 مخططاً منها 
فقط وأحبط األمــن باقى املخططات بعد اإلســراع 
بعمليات املاحقات األمنية والقبض على 2200 
عنصر حتى اآلن وجــار ماحقة 1400 عنصر من 
رؤســـاء وأعــضــاء اللجان النوعية بعد الكشف عن 

الشبكة العنقودية الكاملة لهذه اللجان النوعية.
على اجلانب اآلخــر قــررت أجهزة األمــن املصرية 
إجراء مراجعات أمنية كاملة مللفات جميع املصريني 
العاملني لدى السفارات األجنبية فى مصر وخاصة 
السفارات األوروبية واألمريكية والتركية عقب إلقاء 

القبض على موظف أمن بالسفارة األمريكية. 
ــررت أجهزة األمــن الوطنى مبصر التأكد من  وق
عدم انتماء املوظفني املصريني لدى هذه السفارات 
جلماعة اإلخـــوان اإلرهــابــيــة، خاصة أن اجلماعة 
خــال وجودها فى احلكم ومــن خــال نائب املرشد 
ــرت الــشــاطــر اســتــطــاعــت الــتــوســط  املــحــبــوس خــي
لــدى بعض عناصرها املــدربــة لتوظيفهم بعدد من 
ــســفــارات األجــنــبــيــة ومــنــهــا الــســفــارة األمريكية  ال

والتركية.

تقدمي  بعض التقارير اخلاصة ملراكز 
ودوائر صنع القرار فى واشنطن تزعم   

وجود نحو 11 ألف معتقل إخوانى 
فى السجون املصرية

 عقد لقاءات مع 
قيادات داعش وبدء 

تكوين شبكة إرهابية 
جديدة فى مصر 

تعاون مباشر وغير مباشر بني 
املجموعات اإللكترونية اإلخوانية 

ومجموعات داعش من ناحية 
والتحالف األجنلو أمريكى 

املشاركة فى متويل تنظيم داعش اإلرهابى وحتويل 
أموال وتبرعات له خارج مصر عبر تركيا والعراق 

تلقى مساعدات تقنية من 
املخابرات التركية  الختراق 

مواقع الهيئات والوزارات املصرية 

تشكيل »مجلس إخوان اجلهاد« الذى يتبنى فكر 
ومنهج القتال واجلهاد والعنف ضد النظام املصرى 

توحيد كل اخلاليا اإلخوانية املسلحة داخل مصر حتت زعامة واحدة 
وبدء خطة إعالمية مكثفة حلث الشباب اإلخوانى على االنضمام  إليها  
استمرار التنظيم الدولى فى  جتارة اآلثار املهربة لتمويل 

أنشطة اجلماعات وإعداد امليليشيات املسلحة 
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الدستور لم يتضمن نصًا 
بأعدادهن فى القوائم 

االنتخابية والقانون 
اشترط أن تكون 

أعدادهن 7 فى القوائم 
الصغيرة و21 سيدة فى 

القوائم الكبرى

العـدد 179

األربعاء  2015/12/2

الشارع
 السياسى

كتب - ماهر عبده:

»80« امرأة يهددن بإسقاط البرملان القادم
الدكتورة فوزية عبدالستار فجرت القنبلة

االتــهــامــات أحــاطــت بتصرفات عــدد من 
األحــــزاب والــلــجــوء إلـــى شـــراء املرشحني 
فــضــا عــن شــبــهــات الــتــمــويــل، إلـــى جانب 
ــن املــرشــحــني،  ــدد هـــائـــل مـ ممـــارســـات عــ
جميعها يتعلق بالسفه فى أساليب الدعاية 
واستخدام املال السياسى فى شراء أصوات 
الــبــســطــاء خــاصــة فــى املــنــاطــق الشعبية 

والريفية.
لم تغفل االتهامات جانبًا مهمًا مرتبطاً 
بادعاءات بعض املرشحني بأنهم مسنودون، 
وإن لم يكن هناك أى إثبات لصحة ما يتم 
ترديده بني الناخبني، إال أن هذا األمر كان 
جــزءا من أحــاديــث النميمة السياسية فى 
إطار استثمار املعارك الكامية بني الكبار 
فى القوائم، أو مبعنى أكثر دقة بني الرموز 
السياسية، وهى التى بلغت زروتها قبل يوم 

واحد من البدء فى املرحلة الثانية.
املثير فى وسط هذه األجواء وقبل االنتهاء 
متاما من االنتخابات. دارت رحى املعارك 
والــصــراعــات، أو هكذا تسربت املعلومات 
ــول الــتــرتــيــب لــلــســيــطــرة عــلــى الــبــرملــان  حـ
مــن جــانــب الــتــكــتــات الــتــى وصــلــت فعليا 
لعضوية املجلس. األمــر الــذى فتح الباب 
على مصراعيه لكثير من الشائعات وتنامى 
التكهنات، وصــوال إلى احلكم على البرملان 

قبل أن يتشكل.
ــدار األحـــكـــام يشبه  ــ ــى إصــ الــتــعــجــل فـ
بالضبط التعجل فى إصــدار القوانني، وإن 
كان كاهما مختلفا عن اآلخر، فاألول مبنى 
على تكهنات حــول األداء، وهـــذا ال ميكن 

االقرار به والتأكيد عليه.
إمنــا التعجل فى إصــدار القوانني فكان 
مبثابة الكارثة أو الطامة الكبرى التى تهدد 
الــبــرملــان بــاحلــل، أمــا السبب فهو مخالفة 

الدستور.
ــة أو  ــي ــان ــث ــة ال ــولـ فــقــبــل أن تــنــتــهــى اجلـ
املرحلة الثانية من االنتخابات التى جترى 
ــان نتائجها  فــى 13 مــحــافــظــة، وقــبــل إعـ
النهائية سواء فى الدوائر أو اللجنة العليا 
لــانــتــخــابــات، تــســربــت بــعــض املــعــلــومــات 
التى توصف باخلطيرة، فهى تضرب فى 
مقتل كافة الترتيبات التى جتريها الرموز 
بهدف تشكيل هيئة املكتب واللجان النوعية 
داخـــل املجلس مـــرورا مبخاطبة عــدد من 
الشخصيات املهمة لرئاسة البرملان. هذه 
األمـــور وغــيــرهــا كافية لــطــرح الــعــديــد من 
التساؤالت، خاصة إذا علمنا أن من متت 
مخاطبتهم لم يصدر بشأنهم قــرار تعيني 
وفق الدستور الذى منح هذا احلق لرئيس 
اجلمهورية وحــده، وليس للشخصيات التى 
وصلت للبرملان سواء على املقاعد الفردية 
أو فى القوائم االنتخابية التى تهدد البرملان 
ذاتــه. ففى تصريح باغت اجلميع، أدلت به 

الدكتور فوزية عبدالستار رئيس اللجنة 

التشريعية السابقة مبجلس الشعب.
التصريح تناول وصول 80 امرأة للبرملان، 
واعتبره من الناحية الدستورية مخالفا، 
لكن يبدو أن التعجل فى إعداد القوائم، كان 
وراء ذلــك، تقول الدكتورة فوزية، إن املادة 
اخلامسة من قانون مجلس الــنــواب نصت 
على متثيل بعض الفئات وقصرت ذلك على 
االنتخابات بالقائمة وقد خصص القانون 
أربع دوائــر لانتخابات بنظام القوائم على 
ــة، خــصــص لــدائــرتــني  مــســتــوى اجلــمــهــوري
منها عــدد خمسة عشر مقعدا، وخصص 
للدائرتني األخــرتــني عــدد خمسة وأربعني 

مقعدا.
وطــغــت فــكــرة متثيل بعض الــفــئــات على 
مبدأ املساواة، فنص قانون مجلس النواب 
على أنــه فى أول انتخابات ملجلس النواب 
ــعــمــل بــهــذا الـــقـــانـــون -أى  ــعــد ال ــرى ب جتــ
االنــتــخــابــات احلــالــيــة- يتعني أن تتضمن 
القائمة ذات اخلمسة عشر مقعدا ثاثة 
مرشحني من املسيحيني واثنني من العمال 
والفاحني واثنني من الشباب وواحــد من 
ذوى اإلعاقة وواحــد من املصريني املقيمني 

فى اخلارج.
كــمــا يــتــعــني أن تــتــضــمــن الــقــائــمــة ذات 
ــني مــقــعــدا تــســعــة من  ــ ــع ــ اخلــمــســة وأرب

ــة مــن  ــ ــت املـــســـحـــيـــني وســ

العمال والفاحني وستة من الشباب وثاثة 
مــن ذوى اإلعـــاقـــة وثــاثــة مــن املــصــريــني 

املقيمني فى اخلارج.
وقــد جــاء هــذا التحديد متجاوبا مــع ما 
نص عليه الدستور فى املادتني 243، 244 
من أن تعمل الدولة على متثيل هذه الفئات 
متثيا مــائــمــا فــى أول مجلس لــلــنــواب. 
وبــذلــك أســبــغ الــدســتــور عــلــى متثيل هــذه 

الفئات صفة الدستورية.
ولكن الذى يستوقف النظر هو أن قانون 
ــرط -دون ســنــد من  مجلس الـــنـــواب اشــت
الدستور- أن يكون فى قائمة اخلمسة عشر 
مقعدا سبعة من النساء على األقــل، وفى 
القائمة ذات اخلمسة وأربعني عضوا إحدى 

وعــشــريــن مــن الــنــســاء على 
األقل.

هــــــــذا الــــشــــرط 
يـــتـــعـــارض مــع 

ــوص  ــ ــ ــصـ ــ ــ نـ

ــصــرت عــلــى الــفــئــات  ــت ــى اق ــت الــدســتــور ال
املذكورة.

ولم تذكر من بينها النساء، كما لم يعهد 
الدستور إلى القانون بتمثيلهن، فضا عن 
أنــه يتعارض مــع مبدأ املــســاواة املنصوص 

عليه فى الدستور.
ما صدر عن أستاذة القانون يثير املخاوف 
على البرملان من ناحية، ويبعث على القلق 
ــدوا الــدســتــور، مبا  مــن توجهات الــذيــن أعـ
يجعلهم فى مرمى واالتهامات بأنهم يعلمون 
كل احلقائق، لكنهم ذرعوا األلغام عمدا فى 

إطار املزايدات على حقوق املرأة.
قبل بدء جولة اإلعادة فى املرحلة الثانية، 
بــلــغ عـــدد الــســيــدات الــنــاجــحــات 72 سيدة 
ــى أو اجلولة األولــى  ســواء فى املرحلة األول
من املرحلة الثانية وهذا العدد من السيدات 
ــرأة فــى تــاريــخ  ــ ميــثــل أعــلــى رقـــم لتمثيل امل
البرملان، فيما تخوض 16 سيدة أخرى جولة 
اإلعادة فى املرحلة الثانية، ورمبا يصل الرقم 
إلى 80 مقعدا كما هو متوقع. خريطة 
املقاعد التى فــازت بها نساء مصر 
كانت كالتالى، ففى املرحلة األولى 
لانتخابات فــازت السيدات 
ــن خـــال  ــ بـــاملـــقـــاعـــد م
قــائــمــة فــى حب 
مـــصـــر، 

حــيــث اســتــطــاعــت 21 نــائــبــة أن يحصدن 
مقاعد بقائمة الصعيد، و7 بقائمة غرب 
الدلتا، و7 بقائمة شرق الدلتا، و21 بوسط 
وجــنــوب الــدلــتــا، فضا عــن 4 استطعن أن 
يقتنص مقاعد فردية فى عدد من محافظات 
املرحلة األولى. وفى الصعيد، كانت الفائزات 
كالتالى: فى اجليزة فازت كل من منى منير 
رزق فتيان، مايسة أحمد عطوة، غادة غريب 
عجمى، جهاد إبراهيم حنفى، مــى محمد 
ــبــطــران، وفـــى الــفــيــوم: ياسمني  مــحــمــود ال
ــو طــالــب، نــشــوى حــســني هــاشــم،  أحــمــد أبـ
سحر الــهــوارى، وفــى بنى ســويــف: ميرفت 
ميشيل نصيف، نهى خــالــد احلميلى. فى 
املنيا: ميرفت موسى الشرقاوى، سلوى أبو 
الوفا، ســارة عثمان، وفى أسيوط اليزابيث 
عــبــداملــســيــح شـــاكـــر، ســهــيــر عــبــدالــرحــيــم 
احلاوى، آمنة نصر، وفى وقتا سحر صدقى 
ــوادى اجلــديــد ابتسام  عبدالعظيم. وفــى الـ
إبراهيم أبو رحاب، وفى سوهاج منال ماهر 
ــوارى. وضــمــت قائمة »فى  ــه ــازر، عبلة ال عـ
حــب مصر« قطاع غــرب الدلتا، 7 سيدات 
هــن: سحر طلعت مصطفى ومــى محمود 
إبراهيم عبداهلل ومنى الشبراوى سيد أحمد 
أبوالعينني وسوزى عدلى جرجس وأمل زكريا 
قطب عبدالوهاب وإجنــى مــراد منير فهيم 

وجنوى خلف إمام على.
وفــازت على املقاعد الفردية فى املرحلة 
ــى 4 مــرشــحــات هـــن: نــشــوى الــديــب  ــ األول
وشــاديــة ثابت عــن دائـــرة امبابة باجليزة، 
وهــيــام حـــاوة عــن دائـــرة أوســيــم والـــوراق 
باجليزة، ومنى شاكر بدائرة ادفو محافظة 
ــاألمــس أعــلــنــت نــتــائــج املرحلة  أســــوان. وب
الثانية، حيث حققت السيدات رقما مهما 
فى االنتخابات، ففازت قائمة فى حب مصر 
فى شــرق الدلتا باالنتخابات واملرشحات 
الــفــائــزات بها هــن: فايقة فهيم إبراهيم، 
زينب على سالم، ايفيلني متى بطرس، سعاد 
محمد عبدالفتاح، آمال رزق اهلل ميخائيل، 
نانسى سمير، وســـارة عبداملطلب، و21 
بقائمة القاهرة هن شادية خضير، فايزة 
محمود عــبــداخلــالــق ليلى أحــمــد، ماجدة 
نصر، مارجريت عــازر، منى عبدالعاطي، 
مها شعبان، ميرفت اليكسان، نادية هنرى، 
ــوزى،  فايقة فهيم، هــالــة صبحى، هــالــة ف
ــاض، أميرة  هبة هجرس، وأمــانــى عزيز ري
إبراهيم رفــعــت، جــواهــر سعد الشربينى، 
داليا فؤاد، سامية كمال رفلة، سماح سعد، 
ســـوالف حــســني مــصــطــفــى، سيلفيا نبيل 
لــويــس. وتتنافس 16 ســيــدة على مقاعد 
اإلعــادة فى الدوائر الفردى فى سابقة هى 

األولى من نوعها أيضا.

لم يكن من قبيل املبالغة، التأكيد على أن البرملان القادم، هو أخطر برملان فى تاريخ احلياة النيابية املصرية، ليس فقط 
لكونه االستحقاق األخير من خارطة الطريق، التى حددت خطواتها ثورة 30 يونيو، أو لتعاظم دوره الدستورى بتقاسم 

السلطة مع رئيس اجلمهورية، إمنا ألنه الركن األكثر أهمية فى بناء مؤسسات الدولة والعقبة التى تعرقل أى اتهامات 
تأتى من هنا أو هناك، فيما يخص إصدار التشريعات واملوافقة أو رفض االتفاقيات ومراقبة األداء احلكومى.

كما لم يكن أيضا من قبيل املبالغة االشادة بنزاهة املشهد االنتخابى على املستوى الرسمى وشهادة اخلاسرين فى ماراثون 
السباق.

وفى املقابل ال ميكن التهوين أو عدم االلتفات ملحاوالت العبث بأول جتربة دميقراطية حقيقية فى البالد. فاالتهامات لم 
تتوقف عند حدود معينة، فهى امتدت إلى تشكك فى قدرة البرملان على التفاعل مع متطلبات الدولة فى الوقت الراهن.

محمد عبداللطيف يكتب

جهابذة قانون 
االنتخابات 

وصلوا ألعلى 
سقف فى مزاد 

حقوق املرأة

»25 يناير« وتأخر 
تشكيل البرملان 

اجلديد عقبات 
أمام إجراء احلركة 
فى حكومة شريف 

إسماعيل 

هوس السيطرة 
على البرملان 

دفع بعض الرموز 
للتشاور مع عدد 
من الشخصيات 

املهمة لتولى رئاسة 
املجلس قبل أن 
يصدر الرئيس 
قراًرا جمهورًيا 

بتعيني نسبة الـ٪5

72 سيدة 
حصدن 

املقاعد فى 
املرحلة األولى 
من االنتخابات

تصريحات وزير التنمية املحلية حول حركة املحافظني »فشنك«!!
كشفت مصادر حكومية أن التصريحات 
املتعاقبة لــلــدكــتــور أحــمــد زكـــى بـــدر وزيــر 
التنمية املحلية حول إجراء حركة محافظني 
خال أيام عار متام من الصحة، وانها من 
قبيل ارهـــاب وتــهــديــد املحافظني حلثهم 
وتشجيعهم على تقدمي أفضل مــا لديهم، 
الســيــمــا ان الــتــصــريــحــات الــتــى يــدلــى بها 
الــوزيــر فــى كــل مناسبة يحضرها تتضمن 
ــواردة الــيــه من  ــ االعــتــمــاد على التقارير ال
اجلهات الرقابية وجهاز التفتيش واملتابعة 
ــدرات  ــ ــاءة وق ــف ــى ستقيم ك ــت بـــالـــوزارة وال
املحافظني على ضبط االســعــار، وحتسني 

اخلدمات املقدمة للمواطنني.
وأضافت املصادر ان هناك العديد من 
العقبات الــتــى تــواجــه بــدر الجـــراء حركة 
محافظني فــى عهد احلكومية احلالية، 
وقبل او بعد تشكيل مجلس الشعب اجلديد، 
اهمها ان تشكيل املجلس، وتقدمي احلكومة 
احلالية بيان جتديد الثقة للمجلس املشكل 

ــذى قد يتم رفضه او قبوله سيستغرق  وال
مـــدة زمــنــيــة ال تــقــل عــن شــهــر، بــاالضــافــة 
الــى أن اقتراب ذكــرى 25 يناير واستمرار 
ــهــات،  ــعــض اجلــب الــتــهــديــدات مـــن قــبــل ب
واخلــايــا النائمة لــإخــوان فــى مؤسسات 
ــداء اخلــــارج مــن املنظمات  ــ ــة، واعـ ــدولـ الـ
املعادية الستقرار الباد ودعواتها حول ما 
ــورة جديدة فى ذكــرى 25 يناير«  تسميه »ث
ــدى حكومة  جعل هــنــاك نــوعــا مــن القلق ل
شريف اسماعيل وحتسبها من اجراء حركة 
محافظني فتفقد السيطرة على االجهزة 
التنفيذية باملحافظات، السيما وان وزير 
التنمية املحلية اعلن أكثر من تصريح حول 
ان احلــركــة ستكون موسعة، وهــو مــا تــراه 

احلكومة احلالية أمرا خطيرا.
ــى ان هــنــاك عقبة  ــارت املــصــادر ال واشــ
اخرى تواجه مجلس الــوزراء ووزير التنمية 
املحلية فى اختيار محافظني جدد، هو عدم 
تــوافــر الــكــفــاءات والــقــيــادات الــقــادرة على 
ضبط االوضــاع فى املحافظات على االقل 

فى الوقت احلالي، فضا عن االعتذار من 
جانب بعض الشخصيات التى مت عرض 
منصب املحافظ عليها، ولفتت املــصــادر 
ــاب وراء تــراجــع وزيــر  الــى ان هــذه االســب
التنمية املحلية حتى اآلن عن تعيني محافظ 

لإسكندرية بعد مــرور مــا يقارب 
شهرين على إقالة الدكتور هانى 
املسير املحافظ السابق، وهى 
ــن قبل  ــدث مـ ــم حتــ ــقــة لـ ســاب
لعاصمة فى حجم االسكندرية 
التى بحاجة الى قيادة قادرة 

على ضبط االوضاع فيها.
وفى ذات السياق فإن وزير 
التنمية املحلية حــرص خال 
االيــــام املــاضــيــة عــلــى توجيه 

املحافظني باستغال امــاك 
ــى وممتلكات  الـــدولـــة مــن ارضــ

النشاء مشروعات ومدارس ومحاكم 
وأبنية حكومية فى محافظاتهم، كنوع 

من كسب رضا املواطنني.

مفاجأة:

إسماعيل

فوزية

زكى بدر



الشارع
 السياسى

طوال 4 أيام من 28 
يناير حتى 31 يناير مت 

تدمير األجهزة احلساسة 
املتواجدة فى الضبعة 

على طريقة حرق األقسام 
واملحاكم والسجون

العـدد 179

األربعاء 2015/12/2

احترس من غول غالء األسعارأخاف عليك من غدر اإلخوان

لم يتم سرقة 
األجهزة 
اخلطيرة 

املتواجدة لكن 
مت تدميرها 

وتخريبها

استمر فى 
االهتمام 
باجليش 

وتنويع مصادر 
التسليح

البعض يسأل عن تفاصيل املفاعل النووى 
ــن مصر  املــصــرى الـــذى مت تــوقــيــع عــقــده ب
وروسيا وهــو العقد األســرع فى تاريخ عقود 

امللفات النووية فى العالم!
كــالم كتير وتفصيالت هــامــة.. لكن أحدا 
لم يتطرق إلى النقطة األهــم فى ملف مصر 
النووى وهى قصة بسيطة حتتاج منا جميعا 
أن ندركها ونفهمها ونعرفها جــيــدا.. تبدأ 
القصة منذ نوفمبر 2004 حينما قام الدكتور 
محمد الــبــرادعــى الـــذى كــان يتولى منصب 
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبرعاية 
تــامــة مــن كــل مــن رجــل األعــمــال وامللياردير 
ــإصــدار تقارير  الــيــهــودى »جـــورج ســـورس« ب

ــة عــن مــصــر وأنشطتها  مــفــبــركــة ومــضــروب
النووية.. وكان البرادعى قد دعا إلى ضرورة 
معاقبة مصر بعد ادعائه أنه مت العثور على 
آثـــار مـــواد مشعة فــى أمــاكــن مختلفة تفوق 
النسب املعروفة وتفوق النسب املسجلة لدى 
السلطات املصرية.. األمــر الــذى دفــع مصر 
إلى توقيع اتفاقية املفاعل النووى عام 2007 
وذلـــك بعد توقفه طـــوال فــتــرة الثمانينيات 
والتسعينيات.. ما دفع مصر إلى االسراع فى 

توقيع االتفاقية املفاعل النووى خاصة أنه كان 
من املقرر أن يتم عقد جلسة فى مجلس األمن 
ضد مصر مثل املوقف اإليــرانــى بالضبط.. 
مبعنى آخر يتم استقدام جلان تفتيش دولية 
على املنشآت الــنــوويــة السلمية املصرية.. 
ــى غير راجــعــة مبعنى أدق  وتــذهــب مصر إل
املفتشن راحــوا.. املفتشن ذهبوا.. وتذهب 
سيادة مصر بدون رجعة.. سيادة مصر ليست 
على املنشآت النووية فقط.. لكنها لن تكون 

فى 2007 وقعت مصر اتفاقية 
املفاعل النووى وفى يوم 25 يناير 

2011 كانت أولى املناقصات 
ملشروع الضبعة.. لكنها لم تتم

لها سيادة على الــقــدرات العسكرية للجيش 
املصرى أيضا.

ــررت أن  ــ ــة قـــد ق وكـــانـــت اإلدارة املــصــري
تكون البداية ملشروع الضبعة وحتديدا بدء 
املــنــاقــصــات اخلــاصــة بــه فــى يــوم 25 يناير 
2011.. لكن حدثت ما شاهدناه جميعا من 
تزايد حمالت النزول للشوارع وتقدمها حركة 
ــان البرادعى  ــوان والــتــى ك »6 ابــريــل« واإلخــ

أيقونتها ورائدها وقائدها مهم جدا.

النقطة اخلطيرة فــى ملف مصر النووى 
الــســلــمــى.. أنـــه مــوقــع إقــامــتــه فــى الضبعة 
تعرض للهجوم عليه باملقذوفات يومى 28 
ــوال يـــوم 29 يــنــايــر 2011  يــنــايــر 2011 وطــ
أيضا.. وهو نفس توقيت الهجوم على كافة 
األقسام الشرطية واملحاكم والسجون واستمر 
التخريب طــوال يومى 30 يناير و31 يناير 
2011.. ومــا مت فــى عمليات التخريب هو 
تخريب األجهزة اخلاصة بالتدريب واملحاكاة 
على املفاعالت وجهاز الرصد البيئى.. رغم 
أنه كان من املمكن سرقة هذه األجهزة.. لكن 

مت التدمير والتخريب لألجهزة الهامة فقط.
الغريب أنــه مت تــرويــج أشــيــاء أخــرى حول 
مــلــف مــصــر الـــنـــووى ومــلــف أرض املــشــروع 
فــى الــضــبــعــة.. بــهــدف االبــتــعــاد عــن أســاس 
املــوضــوع وهــو عــدم السماح ملصر أن يكون 
لديها مشروع نــووى سلمى.. وقــام اإلخــوان 
باالساءة للمشروع واشاعة أن األرض يريدها 
أحد قيادات املنتمن للحزب الوطنى.. وهذا 

فى حد ذاته كذب وافتراء.
ولــهــذا قــام السيسى بتوقيع عقد املحطة 
النووى مع روسيا فى سرعة شديدة وفى تكتم 

شديد جدا.. ليكون مفاجأة للجميع.

البرادعى استعان بجورج سورس لتشويه مصر نوويا وحتديد جلسة فى هيئة الطاقة الذرية ومجلس األمن ضد مصر

تتعدى اخلطوط احلمراء ونكشف:

وصايا »مبارك« الشخصية للرئيس السيسى
قال إن ما يشغله أكثر سؤال: إلى متى يظل الشعب راضًيا عن أدائه؟!

أنت فين يا حضرة الضابط؟!
...هكذا سأل الرئيس األسبق محمد حسنى 
مــبــارك ضــابــط الــحــراســات الـــذى رافــقــه منذ 
ــوات تــقــتــرب مــن الــثــالثــة ســـنـــوات.. كانت  ســن
سنوات عجاف على مبارك حاول تلطيف جوها 
عــن طــريــق مطالبة الــضــابــط بالتخفيف عنه 

واضحاكه والعمل على رصد أحدث النكت.
شعر مبارك أن ضابط الحراسات الخاصة 
الذى صاحبه لمدة 3 سنوات دمه خفيف.. ناجح 
فى اضحاكه خاصة من الصعب عليه باالبتسام 
فــى وقــت الــشــدة التى يعانيها فــى المستشفى 
وسيل األحكام القضائية التى عانى منها طوال 
السنوات الماضية وبعد أحداث 25 يناير 2011.

كان ضابط الحراسات الخاصة مبتسم على 
ــدوام يحفظ الكثير مــن النكت واالفــيــهــات  ــ ال
ــوس مــعــه..  ــجــل الــمــبــهــجــة.. أدمــــن مـــبـــارك ال
ــم أن  صــاحــبــه.. شــعــر أن بينهما »ود«.. رغـ
الضابط فى العام الثانى من العقد الرابع وبرتبة 

مقدم وينتمى للشرطة وليس للجيش.
مبارك وجد من يسلى وقته.. حينما يغضب 
يطلب الضابط تليفونيا ليأتى إليه حتى لو كان 
ــوم االجــــازة.. ورغــم  فــى وقــت الــراحــة أو فــى ي
ذلــك يذهب الضابط إلــى مبارك وهــو فى قمة 

السعادة.
بصراحة مبارك ارتــاح للضابط.. والضابط 
سعيد بعالقته مــع مـــبـــارك.. عــالقــة صــداقــة 
واضــحــة للجميع.. لــدرجــة أن هــذه الصداقة 
وصلت للمسئولين الكبار فى وزارة الداخلية.. 
وللمسئولين الكبار فــى الــرئــاســة.. لكن مــاذا 

سيفعلون؟!
ــمـــرض ويــتــعــب  ــغــضــب يـ مـــبـــارك حــيــنــمــا ي
ويــثــور وتتعرض صحته للكثير مــن السقطات 
ــرات.. قلبه يضعف وضغطه يرتفع..  ــمــؤث وال

ويطلب األطباء الذين يتولون عالجه!
إذن الحــظ المسئولون أن مبارك والضابط 
ــاء.. حينما  ــ ــدق ــه أصــ الــمــســئــول عـــن حــراســت
يتعرض الضابط لظرف عائلى يتصل به مبارك 
لالطئمنان عليه.. حينما يغيب الضابط يتصل 
به مبارك لمعرفة سبب الغياب.. إنه الضابط 
الوحيد الــقــادر على االتــصــال بمبارك فــى أى 
وقت.. إنه الضابط الوحيد القادر على اضحاك 

مبارك.. وسؤال مبارك أى سؤال.. والدخول فى 
دردشة معه ال نهاية لها!

المهم.. كــان الضابط غائبا فى أحــد األيــام 
خالل األسبوع وحينما اتصل به مبارك وجده 
مــع أصــدقــائــه الــضــابــط.. استمرت المكالمة 
بينهما طويال بعد أن طلب عــددا من الضباط 
الحديث مع مبارك والتأكيد خالل حديثهم مع 
مبارك على جملة »سيادة الرئيس« طلب مبارك 
من الضابط المجئ إلــى المستشفى للقائه.. 
تــرك الضابط أصــدقــاءه فى الحال وذهــب إلى 
مــبــارك.. ليجده وهــو لديه فيض من الحديث 
ــداث الــجــاريــة.. بعد أن استمع إلى  حــول األحـ
التليفزيون المصرى وشاهد مجريات األحداث 

مؤخرا!
وماذا قال مبارك للضابط؟!

ماذا كان فى جعبة مبارك ليقوله للضابط بعد 
أن استمع إلى األخبار فى التليفزيون المصرى؟!

فــضــفــض مـــبـــارك عــلــى غــيــر عـــادتـــه مع 
الــضــابــط.. فضفضة سياسية لــم يكن ليقدم 
عليها من قبل.. وكان شعار الفضفة هو »متفاءل 

وأطلب الحرص« هكذا قال مبارك!
ــدأ حديثه للضابط قــائــال: فــى البداية..  وب
أنا عايز أقولك إنى شوفت األخبار على شاشة 
التليفزيون الــمــصــرى.. وبصراحة أنــا متفائل 
جدا بالرئيس عبدالفتاح السيسى رجل وطنى 
زكى.. قادر على مواجهة المخاطر التى تواجهها 
مصر بحنكة.. كان الله فى عونه.. أنا مبسوط 
من تحركاته فى الــخــارج.. ومبسوط جــدا من 
قدرته على تجميع المصريين وتوحيد صفوف 
الشعب.. وأنا بشوف السيسى أشعر بطمأنينة 

على مصر وشعبها.
لم يقاطع الضابط مبارك وتركه يستطرد فى 
حديثه.. وأضــاف مبارك: نجح السيسى أيضا 
فــى التصدى لــلــمــؤامــرات الــخــارجــيــة.. وكمان 
السيسى نجح فــى تقليل حجم المخاطر فى 
الداخل.. واستطاع التعامل بقوة مع االرهاب.. 
ــوان بحزم يؤكد بما ال يدع  وكــونــه يــواجــه اإلخـ
مجاال للشك أنه رئيس قوى »وأشاد مبارك أيضا 
باهتمام السيسى بالقوات المسلحة واالهتمام 
ــدد مــصــادر  ــع ــســالح وت بالتسليح وتــحــديــث ال
السالح ســواء من فرنسا.. وروســيــا والــواليــات 

المتحدة األمريكية.. والصين!
وأشاد مبارك بإقدام السيسى على االهتمام 
بــالــقــوات المسلحة واالســتــعــانــة بها فــى كافة 
ــراع فــى تنفيذها  المشروعات القومية واالســ

بشرف وأمانة.
وطالب مبارك السيسى بــضــرورة االهتمام 
بجهاز الشرطة وتلبية كافة االحتياجات التى 
يحتاجها.. خاصة أن الشرطة هى التى تواجه 
ــاب وتتحمل مسئولية كــبــرى فــى تأمين  االرهــ

الجبهة الداخلية للبالد.
وفـــى الــنــهــايــة ودون أن يــقــاطــع الــضــابــط 
مبارك.. قال الرئيس السابق: إننى خائف على 

السيسى.. خائف عليه.
واستطرد قائال: خائف على السيسى من 
شيئين اثنين ال ثالث لهما.. الشىء األول: 
خائف عليه من غدر وخيانة جماعة اإلخوان 
الذين تربوا على الغدر طــول عمرهم.. وال 
يعرفون إال العمالة للخارج وليس لهم انتماء 
لتراب مصر.. بل أنهم يكرهون مصر وأهلها 
وأرضها.. لهذا خائف على السيسى منهم.. 
خائف عليه من غدرهم الذين يتمتعون به منذ 

سنوات طويلة!
وأوضــح مبارك الشىء الثانى الــذى يجعلنى 
أقـــول خــائــف على السيسى منه هـــو.. »طولة 
ــول: إن  ــ ــأل نفسى وأق ــال الــمــصــريــيــن«.. واسـ ب
المصريين اآلن راضــون عن الرئيس السيسى 
رضا غير مسبوق وأنا سعيد بهذا الرضا.. وما 
يقلقنى ويخيفنى هــو الــســؤال: إلــى متى يظل 
الــشــعــب الــمــصــرى راض عــن الــســيــســى.. ومــا 
يقلقنى أكثر هــو االجــابــة على هــذا الــســؤال.. 
ألننى ال أعلم المدة التى سيظل الشعب راضياً 

عن السيسى؟
وطــالــب مــبــارك السيسى باالهتمام بقضية 
الزيادات المستمرة فى أسعار السلع والخدمات 
مــؤكــدا أن هــذا األمـــر لــن يصبر الشعب عليه 
ــؤدى إلـــى مــشــاكــل كــثــيــرة عــلــى كافة  ــ طــويــال وي

المستويات.
فجأة صمت مبارك.. وسرح بخياله لبعيد.. 
وصمت قليال دون أن ينطق بكلمة واحــدة.. ثم 
قال: ربنا مع السيسى.. وربنا يوفقه.. وينصره.. 

وربنا يحفظ مصر.

بالل الدوى

األسرار املحظورة 
 فى ملف

مصر النووى

سورس
البرادعى

مبارك

السيسى
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مفاجأة: القانون ال يتضمن  مساءلة من يثبت مسئوليته 
عن اإلضرار باملدنيني بقصد أثناء عملية مكافحة اإلرهاب

مطالبات بالتطبيق احلاسم للمادة 234 من الدستور التى تتعامل 
مع اإلرهاب على أنه تهديد ألمن الدولة وأمن املواطنني

فى
الممنوع

خالد عبدالرحمن

576 عملية إرهابية خالل 9 أشهر
تكتسب تقييم فعالية  سياسات الدولة 
المصرية الــخــاصــة بمكافحة العمليات 
اإلرهابية  أهمية فى ظل استمرار كون 
عــدد العمليات اإلرهابية فى مصر يمثل 
رقــم “مــهــم”، ويكشف عن استمرار قدرة 
اإلرهابيين على تنفيذ عمليات متعددة، 
فعلى سبيل الــمــثــال يشير مــؤشــر حالة 
االمــن فى مصر الى انه خالل الفترة من 
يونيو 2013 وحتى يونيو 2014 بلغ عدد 
العمليات 222 عملية، أى فى المتوسط 
حوالى أربع عمليات فى األسبوع، وخالل 
الفترة يونيو 2013 وحتى ديسمبر 2014 
بلغ عدد العمليات 445، أى فى المتوسط 
حوالى ستة عمليات فى األسبوع، أى أنه 
خالل ستة أشهر ارتفع عدد العمليات إلى 
الضعف، بينما بلغ عــدد العمليات التى 
نــفــذت خــالل الفترة يونيو 2014 وحتى 
مـــارس 2015 عــدد 576 عملية، أى فى 
المتوسط 14 عملية فى األســبــوع، ووقع 
354 من هذه العمليات خالل الربع األول 

من العام 2015.
ويمكن فى إطار تقييم هذه السياسات، 
رصــد عــدة مالحظات. تتمثل المالحظة 
ــه رغــم أهمية وجـــود إطــار  األولـــى فــى أن
قانونى منظم للتعامل مع قضية اإلرهاب، 
ــادة 234 مـــن الــدســتــور  ــمـ مــمــثــال فـــى الـ
المصرى التى تتعامل مــع اإلرهـــاب على 
أنه “تهديد ألمن الدولة وأمن المواطنين”، 
ــكــيــانــات  ــون ال ــانـ ــدار قـ ــ ــن إصــ فــضــال عـ
اإلرهــابــيــة فــى نوفمبر 2014، ثــم قانون 
ــاب فــى أغسطس 2015،  مكافحة اإلرهـ
ــذى يجعل ضبط سياسات المكافحة  وال
ــرى، مـــن حيث  ــظـ ــنـ عــلــى الــمــســتــوى الـ
المساءلة، عملية أكثر وضــوحــا، مقارنة 
على سبيل المثال بفترة الرئيس االسبق 
مبارك، حيث كان يتم االستناد إلى مواد 
قانون العقوبات، والى قانون الطوارئ فى 
إضفاء الشرعية القانونية على سياسات 

مكافحة اإلرهاب.
ولــكــن يظل هــذا الــقــانــون محط جــدل، 
فعلى سبيل المثال، أثـــارت مــســودة هذا 
القانون قبل إقــرارهــا انتقادات عــدة من 
بعض الــقــوى السياسية الرئيسية ومن 
نقابة الصحفيين، وبــرروا ذلك بما نصت 
عليه المسودة من مواد تقيد نشر معلومات 
عن العمليات اإلرهابية إال إذا كانت صادرة 
عن الجهات الرسمية، حيث ينص مشروع 
القانون على “يعاقب بالحبس الذى ال تقل 
مدته عن سنتين، كل من تعمد نشر أخبار 

أو بيانات غير حقيقية عــن أى عمليات 
إرهــابــيــة بما يخالف البيانات الرسمية 
الصادرة عن الجهات المعنية”، وذلك فى 
الوقت الــذى ال تسارع فيه هــذه الجهات 
بتوفير المعلومات الكاملة عن العمليات 

اإلرهابية.
وذلــك إلى جانب اعتراض النقابة على 
أربــعــة مــواد أخــرى هــى” يعاقب بالسجن 
مــدة ال تقل عن خمس سنين كل من روج 
أو أعــد للترويج، بطريق مباشر أو غير 
مباشر، الرتكاب أى جريمة إرهابية، سواء 
بالقول أو الكتابة أو بــأى وسيلة أخــرى. 

ويعاقب بالسجن المشدد مدة ال تقل عن 
خمس سنين، كــل مــن أنــشــأ أو استخدم 
موقعا على شبكات االتــصــاالت أو شبكة 
المعلومات الدولية أو غيرها من وسائل 
االتصال الحديثة، بغرض الترويج لألفكار 
أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال 
ــى تضليل  إرهــابــيــة، أو لبث مــا يــهــدف إل
السلطات األمنية، أو التأثير على سير 
الــعــدالــة فــى شـــأن أى جــريــمــة إرهــابــيــة. 
ويعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة وال 
تــجــاوز خمس سنين، كــل مــن جمع دون 
مقتًض، معلومات عن أحد القائمين على 

تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون، وذلك 
بــغــرض استخدامها فــى تــهــديــده، أو فى 
اإلعداد إللحاق األذى به أو بمصالحه، أو 
مصالح جهة عمله. وفى قضايا اإلرهــاب 
المنصوص عليها فى هذا القانون، يحظر، 
قيام أى فــرد أو جهة بتسجيل أو تصوير 
وقائع جلسات المحاكمة بأى وسيلة كانت 
أو بثها عبر وســائــل اإلعـــالم المرئية أو 
المسموعة أو المقروءة أو على شبكات 
االتصاالت أو التواصل االجتماعى أو على 
ــك كله مــا لــم تــأذن  أى وسيلة أخـــرى، وذل

المحكمة”.

وتتعلق الــمــالحــظــة الــثــانــيــة، بـــأن هــذا 
القانون ال يوفر إطار يلزم الحكومة بجبر 
الــضــرر المترتب على عمليات مكافحة 
اإلرهـــاب، أو مساءلة من يثبت مسئوليته 
عن اإلضرار بالمدنيين بقصد أثناء عملية 
المكافحة، حيث نص فى مادة 8 منه على 
أنه “ال يسأل جنائيا القائمون على تنفيذ 
أحــكــام هــذا القانون إذا استعملوا القوة 
ألداء واجباتهم أو لحماية أنفسهم من 
خطر محدق يوشك أن يقع على النفس 
أو األموال وذلك كله متى كان استخدامهم 
لهذا الحق ضروريا وبالقدر الكافى لدفع 

الخطر “.
وقد فصل بيان حكومة شريف إسماعيل 
بعد تشكيلها فــى 21 سبتمبر 2015 ما 
نصت عليه هذه المادة من “القدر الكاف”، 
ــتـــزام بــعــدم إطــالق  حــيــث نــص عــلــى “االلـ
النيران على مصدر التهديد قبل أن يبادر 
هــذا المصدر بتهديد العناصر األمنية، 
مع مــراعــاة مبدأى الضرورية والتناسب 
بــالــتــوازى مــع اإلجــــراءات المتخذة لرفع 
الــمــعــانــاة عــن الــســكــان الــمــدنــيــيــن بهذه 
ــك يــظــل حق  ــم ذلـ ــكــن رغـ ــاطــق”. ول ــمــن ال
المدنيين المتضررين فى مساءلة المسئول 
عن الحاق الضرر بهم عن قصد فى ظل 
عمليات مكافحة اإلرهاب غير مكفول وفق 

نص هذا القانون.
وفيما يتعلق بتعويض المدنيين عما يلحق 
بهم من أضــرار، اتجهت الحكومة مؤخرا 
لــالهــتــمــام بــتــطــويــر مــنــظــومــة تعويضات 
محددة لضحايا اإلرهاب فى شمال سيناء، 
وذلك بالتعاون مع المجلس القومى لحقوق 
ــســان، حيث قــام المجلس منذ يناير  اإلن
2015 بتشكيل لجنة كشف الحقيقة وقامت 
ــى 26  بعمل مــيــدانــى خــالل الــفــتــرة 22 إل
يناير 2015، وقدم المجلس عدة توصيات 
كان من بينها توفير سكن آمن للمتضررين 
ــاب وتقديم  مــن عمليات مكافحة اإلرهــ
تعويضات مالية لمن تضرر منهم، وقد 
تضمن بــيــان حــكــومــة شــريــف إسماعيل 
السابق ذكـــره، نــص متعلق بالمساعدات 
اإلنسانية للسكان فى شمال سيناء، حيث 
نــص على تقديم المساعدات اإلنسانية 
العاجلة للسكان المحليين المتضررين من 
المواجهات األمنية، وتشكيل نظام دقيق 
للتعويضات للمتضررين من نتائج الحمالت 
األمنية وأعــمــال المواجهة مــع العناصر 
ــم يــتــم إعـــالن نظام  اإلرهـــابـــيـــة”، ولــكــن ل

مفصل للتعويضات بعد.

10%   من العمليات متت فى سيناء، و16% فى القاهرة و 16% فى اجليزة و9% فى الشرقية و8% فى اإلسكندرية 

 تستدعى التطورات األخيرة المتعلقة 
باإلرهاب التفكير مرة أخرى فى فعالية 

سياسات الدولة المصرية الخاصة 
بمكافحة العمليات اإلرهابية، ليس 

التى تنفذ فى سيناء فقط، وإنما فى 
غيرها من المحافظات. حيث أصبح 
واضحا أن خطر اإلرهاب، ال يقتصر 

على شمال سيناء فقط، فخالل 
الفترة  الماضية تم حصر 435 عمال 

إرهابيا، نفذ منها 10% فى سيناء، و%16 
فى القاهرة و16% فى الجيزة و9% فى 

الشرقية و8% فى اإلسكندرية، بينما لم 

تسجل أى عمليات فى الوادى الجديد 
والواحات واإلسماعيلية وجنوب سيناء.

هذه األرقام والحقائق كشفت 
عنها دراسة مهمة للغاية أصدرها 

مركز االهرام للدراسات السياسية 
واإلستراتيجية بعنوان )مالحظات 

حول مكافحة اإلرهاب فى مصر(  والتى 
أعدتها د. ايمان رجب  والتى كشفت 

عن العديد من األرقام واإلحصائيات 
واألفكار  المتعلقة باإلرهاب  ووسائل 

مكافحته فى مصر.

أسرار فشل السياسات املصرية اخلاصة مبكافحة العمليات اإلرهابية

خبراء:  ال توجد إستراتيجية 
وطنية تقوم على أساس 

الشراكة بني مؤسسات الدولة 
األمنية واملجتمع

كشفت تقارير خاصة عن 
غــيــاب إســتــراتــيــجــيــة وطنية 
لــمــكــافــحــة اإلرهــــــاب، تــقــوم 
ــة بين  ــشــراك ــاس ال عــلــى أســ
مــؤســســات الـــدولـــة األمــنــيــة 
والمجتمع، بحيث ال تقتصر 
عملية مكافحة اإلرهاب على 
مــؤســســات الــدولــة األمــنــيــة، 
وتحديدا الــقــوات المسلحة، 
فـــكـــمـــا صــــــــرح الـــرئـــيـــس 
عبدالفتاح السيسى فى لقائه 
مع البى بى سى، يعد الجيش 
هــو مــن »يجابه اإلرهـــاب فى 
مـــصـــر«، حــيــث يــظــل الــبــعــد 
المجتمعى لسياسات مكافحة 
اإلرهــاب ضروريا حتى تكون 
هذه السياسات فعالة، ويظل 
ــدور الـــذى يمكن أن يلعبه  الـ
ــى خــاصــة  ــدن ــم الــمــجــتــمــع ال
فى مجال حبر الضرر مهما 

للغاية.

لم تسجل أى 
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واإلسماعيلية 
وجنوب سيناء 

354
عملية خالل 

الربع األول من 
العام 2015

التعويضات اخلاصة بالعمليات اإلرهابية التى
 تقع خارج سيناء تخضع العتبارات انتقائية 

كشف عدد من الخبراء أن  التعويضات الخاصة بالعمليات اإلرهابية 
ــقــدر قيمة  ــارات انــتــقــائــيــة، وت ــب ــارج ســيــنــاء تخضع العــت الــتــى تــقــع خـ
التعويضات من قبل القوات المسلحة او من قبل مجلس الوزراء وفق كل 
حالة على حدة. كما ترتبط التعويضات التى يتم تقديمها عادة بالعمليات 
التى تخلف أضــرار كبيرة، ومثال على ذلك مناقشات وزارة العدل مع 
صندوق تعويضات القضاة المتعلقة بتوفير تعويضات للقضاة ضحايا 
العمليات اإلرهابية، وكذلك اتخاذ وزيــر الزراعة فى حكومة إبراهيم 
محلب قراراً بعد حادث كرم القواديس بتخصيص قطع ارض بمساحة 5 

افدنة ومنازل لعدد 26 عائلة تضررت من حادث كرم القواديس.

مصر تعانى من عدم وجود معاجلة حقيقية 
وفعالة لألسباب اجلذرية النتشار اإلرهاب

ــراء شــئــون مكافحة  أوضـــح عـــدد مــن خــب
ــزال  ــاب أن  ســيــاســات الــحــكــومــة التـ ــ اإلرهـ
ــى الــذى  تــركــز على مكافحة الفعل اإلرهــاب
يعد عرضًا لمرض التطرف، كما أن تعامل 
الــحــكــومــة مــع قضية الــتــطــرف، هــو تعامل 
“لحظى” يرتبط بوقوع أعمال إرهابية كبرى، 
وهذا يعنى عدم وجود معالجة حقيقية وفعالة 
لألسباب الجذرية النتشار اإلرهــاب، والتى 
على رأسها مكافحة األفكار المتطرفة التى 

تعد المحرك الرئيسى للعمليات اإلرهابية.

ــه عـــادة ما  ويــالحــظ فــى هــذا الــســيــاق، أن
يرتبط االهتمام بقضية التطرف مــن قبل 
دوائــــر صــنــع الـــقـــرار فــى مــصــر بمكافحة 
اإلرهـــاب، حيث عــادة ما يكونان متالزمان، 
وذلــك رغــم اختالف التطرف عن اإلرهــاب، 
وهـــو مــا تعبر عــنــه اإلشــــارة الــمــتــكــررة فى 
خطابات الرئيس عبدالفتاح السيسى لقضية 
التطرف، وفــى المؤتمرات التى تنظم من 
قبل الـــوزارات المختلفة وبرعاية من رئيس 

الدولة.
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مصر تنتج 39% من املقاالت 
واألوراق البحثية و%24 
من طلبات بر اءات االختراع 
بالتعاون مع أطراف أجنبية

أطلقت مصر فى عام 2007 
»عــقــد الــعــلــوم والتكنولوجيا 
ــذى كــان  ــ 2007\ 2016« ال
التعاون مع البلدان المتقدمة 
ــة  ــدى دعــائــمــه االســاســي ــ احـ
حيث تــم تخصيص عــام بعد 
ــر لــتــكــريــس االنــشــطــة مع  آخـ
بلد واحــد كل عام فكان العام 
ــى للعلوم  ــمــان الــمــصــرى  االل
والتكنولوجيا هو العام االول 
ــان فـــى 2008،  ــابـ ــيـ تــــاه الـ
ايطاليا فــى 2009، وفرنسا 
فى 2010. وفــى 2007 ايضا 
ــم اطـــاق بــرنــامــج البحوث  ت
والــتــنــمــيــة واالبــتــكــار بمنحة 
ــيــون يـــورو مــن االتــحــاد  11مــل
االوروبـــى بجوار منحة اخرى 
ــى مــايــو  ــورو فـ ــ ــون يـ ــي ــل 20 م
2011 كما تم فى 2007 ايضا 
تأسيس الــصــنــدوق االلمانى 
الــمــصــرى لــابــحــاث لتمويل 
ــارة للباحثين  ابـــحـــاث مــخــت
والعلماء المصريين وبشكل 
عام ووفقا الرقــام عام 2012 
فــــان مــصــر تــنــتــج 39% من 
الــمــقــاالت واالوراق البحثية 
و24% مــن طــلــبــات بــر اءات 
االختراع بالتعاون مع اطراف 

اجنبية. 

فى
الممنوع

أوضــح تقرير اقتصاديات البحث العلمى 
ــدره الــجــهــاز المركزى  واالنــتــاجــيــة الـــذى أصـ
للتعبئة الــعــامــة واالحـــصـــاء حـــول التغيرات 
االجتماعية والسياسية فى مصر منذ الثورة 
فى يناير 2011  أن هناك آماال فى خلق واقع  
جــديــد يــتــعــدى انــجــاز اصــاحــات فــى هيكل 
ــى اســتــبــدال المنظومة  ــة ال ــدول المجتمع وال
ــمــتــدهــورة بــأخــرى قــد تــنــجــح فــى تحقيق  ال
ــة عــلــى االصـــعـــدة المختلفة  ــحــوالت جــذري ت
ــع الــبــاد نحو اللحاق  وتسهم أخــيــرا فــى دف

بالعالم المعاصر.
ــى الــتــوســع فـــى ضخ  ــ ــر إل ــقــري ــت وأشـــــار ال
مـــدخـــات الــبــحــث الــعــلــمــى مـــن أكــاديــمــيــيــن 
وباحثين الــى مخصصات انفاق وبنية تحتية 
ــؤدى الـــى الــنــتــائــج الــمــنــشــودة مــن زيـــادة  لــن يـ
فى االنتاجية ومعالجة لقضايا التنمية ذات 

الخصوصية الداخلية.
ــر ان اعـــــادة هيكلة  ــقــري ــت ــح ال ــ كــمــا أوضـ
البحث العلمى ال يقتصر فقط على الحجم 
مخصصاته او نسبته الـــى الــنــاتــج المحلى 
االجمالى او عدد الباحثين والعلماء فهى نقاط 
جوهرية ال غنى عنها فى مسار زيادة المعرفة 
لكنها ال تمثل األداة الوحيدة فى هذا االطار بل 
يجب ان تتكامل مع التعرض ألوجه انفاق تلك 
المخصصات وآلياتها والجهات القائمة على 

تحديد وتنفيذ استراتيجية البحث العلمى.
ــا  لـــدور البحث  ــن ــى إدراك اشـــار التقرير ال
العلمى فى الواقع االقتصادى وبالتالى امتداد 
ممارسات التنافس واالحتكار والسعى للهيمنة 
وفكر المعادالت الصفرية الى نطاق البحث 
العلمى والــتــقــدم التقنى فمع اعــتــبــار العلم 
احـــدى ادوات الــتــفــوق االقــتــصــادى وبالتالى 
السياسى بين البلدان والمؤسسات العماقة 
يصبح الصراع العلمى واقعا ملموسا فى العالم 
المعاصر يلزمنا ذلــك اذن عند الحديث عن 
تطوير البحث العلمى فى مصر ان ندرك جيدا 
ضــرورة ان تخضع المنظومة واالستراتيجية 
العلمية المستهدفة لــاعــتــبــارات الداخلية 
ــواء من  ــات الــخــارجــيــة سـ ــويـ بــعــيــدا عــن االولـ
الموسسسات الدولية العلمية او من بلدان 

او شركات عابرة للجنسيات وهو ما ال يعنى 
االنغاق غير الممكن او المجدى من االساس 
فى العصر الحالى لكن االنفتاح والترحيب 
بــالــتــعــاون مــع االطــــراف المختلفة لــكــن فى 
سياق االدراك الكامل الهداف البحث العلمى 
المحلية وان يكون التعاون الخارجى لخدمة 

تلك االهداف وليس غيرها.
ــار الــجــهــاز الــمــركــزى للتعبئة العامة  واشــ
والحصاء فى هذا التقرير الى مجاالت البحث 
العلمى الطبى فمن المنتظر ايضا ان تنصب 
الــجــهــود عــلــى معالجة االمــــراض المتوطنة 
واالكــثــر انتشارا فــى مصر والمنطقة بحكم 
ــظــروف التاريخية،  الطبيعة الجغرافية وال
االقتصادية، والسكانية كأمراض التهاب الكبد 
الوبائى وامــراض الكلى وهــى االمــراض التى 
تتركز فى الغالب فى البلدان النامية نتيجة 
التلوث وضعف البنية التحتية للصرف والرى 
ــك فــى حين تنصب  والــخــدمــات الصحية وذل
اهتمامات البحث العلمى الطبى فى البلدان 
المتقدمة على االمـــراض االكثر انتشارا بها 
كالقلب وضــغــط الـــدم وامــــراض الشيخوخة 
وغيرها من االمراض المتعلقة ايضا بالظروف 
الجغرافية، االقتصادية واالجتماعية الخاصة 
بتلك البلدان وقد تبدو اولويات البحث العلمى 
فــى مصر اذن اقــل تقدما وجاذبية وتعقيدا 
عن نظيراتها فى البلدان المتقدمة التى تنفق 
بايين الدوالرات على ابحاث الفضاء وتقنيات 

النانو وغيرها.

ــوجــد اخــتــاف بين  ــه  ي ــراء أنـ ــخــب ــؤكــد ال ي
ــويــات البحث العلمى فــى مصر والبلدان  اول
الــنــامــيــة عنها فــى تــلــك المتقدمة باختاف 
االهـــداف المرجوة من العلوم والتقنيات فى 
حد ذاتها وفقا لاحتاياجات التنموية من بلد 
ــة تــطــور اقتصاداتها  ففى حالة  آلخــر ودرجـ
اطــاق برنامج جديد وشامل للبحث العلمى 
ــواجــب ان تتركز  فــى مصر فمن المتوقع وال
اولوياته فى معالجة القضايا المحلية التى ربما 
ال تدخل فى حيز اهتمام البلدان المتقدمة او 
حتى النامية  ذات الــظــروف المختلفة ونحن 
نسعى لتخطى العقبات الجغرافية ونقص 
الموارد وفقا لهيكلها الداخلى كأن تعنى على 
سبيل المثال بتطوير منظومة الزراعة والرى 
فى مصر وتحلية ماء البحر والعمل على انتاج 
ســـاالت زراعــيــة اقــل استهاكا للماء واكثر 
احتماال للتربة الرملية والــظــروف المناخية 
الــصــحــراويــة الــشــاقــة مــن اجـــل االســهــام فى 
تخفيف ازمـــة نقص الــمــيــاه وتــآكــل االراضـــى 
ــن الغذائى  الــزراعــيــة فــى الدلتا لتحقيق االم
ــوار االهــتــمــام بتطوير تقنيات  ــك الـــى جـ وذلـ
معالجة ميه الــصــرف الصحى والــعــمــل على 
تحسين الــثــورة الحيوانية فــى الــبــاد وزيــادة 

انتاجها.
ــاق كـــشـــفـــت دراســـــــات  ــ ــي ــســ ــ فــــى هــــــذا ال
متخصصة  أنه من المنتظر بالنسبة لمجاالت 
البحث العلمى الطبى أن تنصب الجهود على 
معالجة االمـــراض المتوطنة واالكــثــر انتشارا 
فى مصر والمنطقة بحكم الطبيعة الجغرافية 
والظروف التاريخية، االقتصادية، والسكانية 
كــأمــراض الــتــهــاب الــكــبــد الــوبــائــى وامـــراض 
الكلى وهــى األمـــراض التى تتركز فى الغالب 
فــى الــبــلــدان النامية نتيجة الــتــلــوث وضعف 
البنية التحتية للصرف والـــرى والــخــدمــات 

الصحية وذلـــك فــى حين تنصب اهتمامات 
البحث العلمى الطبى فى البلدان المتقدمة 
عــلــى االمــــراض االكــثــر انــتــشــارا بــهــا كالقلب 
وضغط الدم وامراض الشيخوخة وغيرها من 
االمراض المتعلقة ايضا بالظروف الجغرافية، 
االقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة الــخــاصــة بتلك 
البلدان وقــد تبدو اولــويــات البحث العلمى 
فى مصر اذن اقــل تقدما وجاذبية وتعقيدا 
عــن نظيراتها فــى الــبــلــدان المتقدمة التى 
تنفق بايين الــدوالرات على ابحاث الفضاء 

وتقنيات النانو وغيرها.
ــدر مـــؤخـــراً بــعــنــوان  ــح تــقــريــر صـ ــ واوضـ
»ســيــاســات الــبــحــث العلمى وادارتـــــه« أنــه 
ــأى حــال تجاهل مــشــروع مصر  اليمكننا ب
القومى للنهضة العلمية او ما بــات يعرف 
بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا وتحمل هذه 

القضية ابعاد متعددة ابــرزهــا اسناد الدولة 
مشروعها الوطنى للنهوض بالبحث العلمى 
والمعرفة الــى عالم واحــد وتسمية المشروع 
ــدون ايــضــاح آلــيــة تحديد  بــالــكــامــل بــاســمــه بـ
االولويات البحثية واالهداف المطلوب الوصول 
اليها من وراء البرنامج المنشود وان كان هو 
من سيقوم بهذه المهمة وحده ام بمعاونة فريق 

يختاره هو ام ستحدد الدولة.
الشق اآلخــر هو المتعلق بمابسات اطاق 
المدينة العلمية التى تحمل اسم الدكتور أحمد 
زويــل وهــو ما يستوجب ان نشير بايجاز هنا 
لقضية اصـــراره على السيطرة على جامعة 
النيل القائمة والمنتجة بالفعل منذ سنوات 
وضمها للمشروع الذى يحمل اسمه او الدعم 
غير الــمــشــروط مــن الحكومات المتتالية له 
والمماطلة فى تنفيذ االحكام الصادرة لصالح 
جامعة النيل وذلـــك بـــداء مــن فــتــرة المجلس 
العسكرى فى اعقاب الثورة مباشرة فى 2011 
مـــرورا بعام الرئيس المخلوع محمد مرسى 
ثم المستشار عدلى منصور وحتى اآلن فى 
فترة الرئيس عبد الفتاح السيسى كما تجدر 

ــعــاد هــذا  االشــــارة ايــضــا الـــى عـــدم وضـــوح اب
الــمــشــروع الــقــومــى وهــل سيتم اخــتــصــاره فى 
جامعة زويل وبعض المراكز البحثية الملحقة 
بها ام سيتوسع ليشمل مؤسسات اخــرى اكثر 

انتشارا على الحيز الجغرافى واالستراتيجى. 
وكشف التقرير ايضا ان النقطة االخيرة 
فــى ســيــاق الــحــديــث عــن الــمــشــروع القومى 
للنهضة العلمية او مدينة زويل وهى المتعلقة 
باختيار شخص الدكتور زويل ذاته وماءمته 
لخصوصية استراتيجية البحث العلمى 
الداخلى بغض النظر عــن مكانته كعالم 
مرموق وهى نقطة شائكة ومثيرة للجدل  
تتداخل مع العاقات الدكتور احمد زويل 
بالكيان الصهيونى او تعاونه العلمى معه 
عبر افراد او مؤسسات وباالضافة الى 
كونه عالما مغتربا قد عمل مستشارا 
ــكــى ومــبــعــوثــه العلمى  ــري لــلــرئــيــس االم
للشرق االوسط وذلك الى جوار انتماءات 
وعــاقــات الهيئة التى اختارها معه من 
المصريين واالجانب بما يضع استراتيجية 
وادارة »مــشــروع مــصــر الــقــومــى للنهضة 
العلمية« المفترض محل تساؤل وهو يمكن 
الرجوع اليه فى دراسات تعرض بصورة موثقة 
واكثر تفصيا لذلك الجانب من مشروع زويل 
والخطر االبــرز فى هذا الجانب هو فى وضع 
خريطة للبحث العلمى فى مصر وتأسيسها بناء 
على رؤية واهتمامات عدد محدود من العلماء 
المغتربين واالجانب او وثيقى االرتباط ببلدان 
ومؤسسات بحثية اجنبية ايــا كانت وكنتيجة 
لذلك فمن المتوقع ان تخرج االولويات البحثية 
لمدينة زويــل المفترضة حيث تقدم الجامعة 
ــة:  ــي مـــقـــررات علمية فــى الــتــخــصــصــات االت
هندسة تقنية النانو، الهندسة البيئية، هندسة 
الطاقة المتجددة، علوم النانو، علوم الطب 
الحيوى، علوم المواد، علوم اجتماعية، وفيزياء 
ــوار الجامعة تضم  ــى جـ االرض والــكــون، والـ
مدينة زويل 7 معاهد بحثية أولها معهد حلمى 

للعلوم الطبيعية والــذى يضم مركز دراســات 
الشيخوخة واالمـــراض المصاحبة لها مركز 
علوم الجينوم ومركز التميز االبحاث الخايا 
الجذعية والطب المتجدد والثانى معهد علوم 
ــذى يضم مركز اجهزة  النانو والمعلومات وال
الكترونيات النانو مركز تكنولوجيا النانو ومركز 
علوم المواد والمعهد الثالث هو معهد التصوير 
والمرئيات الذى يضم مركزا واحدا لـ»التصوير 
والتصنيع« ثم معهد علوم االقتصاد والشئون 
الدولية  ومعهد العلوم االساسية الــذى يضم 
مركزا واحــداً لـ»الفيزياءالنظرية« والسادس 
هــو معهد الطاقة والبيئة والــفــضــاء ومــركــزا 
لـ»الفوتونات والــمــواد الذكية« واخــيــرا معهد 
التعليم  االفتراضى الذى يضم مركزا لبحوث 

تقنيات التعليم 
ــار الــتــقــريــر إلـــى أن التخصصات  ــ وأشـ
ــه مرة  الــمــذكــورة سابقا تطرح التساؤل ذات
اخـــرى مــن الـــذى حــدد هــذه الــمــجــاالت كى 
تــكــون مــحــور استراتيجية البحث العلمى 
ــار »الـــمـــشـــروع الــقــومــى  ــمــصــرى فـــى اطــ ال
للنهضة العلمية« والــى اى درجــة تخدم هذ
i المجاالت خصوصية تطور االنتاجية فى 
مصر ومعالجة القضايا التنموية ذات البعد 
ــزءا كبيرا منها  الــداخــلــى مــع العلم بــان جـ
يرتبط بأبحاث هى من األحــدث فى العالم 
وبالتالى تبقى استفادة االقتصاد والمجتمع 
ــمــصــرى مــنــهــا مــحــل شـــك فـــى الــمــرحــلــة  ال
الحالية او حتى فى المستقبل القريب،  فهل 
االولــويــات البحثية الطبية فى مصر حاليا 
هى ألمراض الشيخوخة والخايا الجذعية 
او ان االولــويــات العلمية المحلية ترتبط 
بنتائج ابــحــاث فــيــزيــاء االرض والــكــون  او 
بأجهزة والــكــتــرونــات النانو او الفوتونات 
والـــمـــواد الــذكــيــة وهـــل ســنــرى اى انعكاس 
لانفاق المفترض على تلك المجاالت على 
انتاجية القطاعات الصناعية والــزراعــيــة 
المحلية وبالتالى على نمو االقتصاد القومى.

تقارير تكشف أن االستفادة منها محل شك حالًيا وفى املستقبل القريب

كتب - محمد جمال

كرمي سعيد

تفاصيل التدخالت 
األمريكية واإلسرائيلية 
فى حتديد تخصصات 

جامعة زويل

زويل

اجلندى

جهاز اإلحصاء: اإلستراتيجية العلمية  ملصر يجب أن تخضع 
لالعتبارات الداخلية بعيًدا عن األولويات  والتدخالت اخلارجية



املواد 146 و147 و161 من دستور« عمرو موسى« تفتح أبواب حرب مساومات تبدأ 
باإلجبار على القبول باحلكومة، وتصل إلى سحب الثقة من رئيس الدولة

العـدد 179

األربعاء  ٢٠١٥/١٢/٢

ملف
خاص

لعبة »القط والفأر« بني حكومة شريف إسمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعيل ومجلس النواب اجلديد
انتهى املهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، من زياراته ملقار الوزارات، 

ملتابعة وضع برنامج عمل احلكومة خالل الفترة القادمة، قبل عرض البرنامج على 
مجلس النواب، ليوافق عليه املجلس أو يرفضه، حيث يتوقف مستقبل احلكومة، 

وبقاؤها أورحليها على قبول املجلس لهذا البرنامج.
وكانت حكومة شريف اسماعيل قد ادت اليمني القانونية فى 19 سبتمبر املاضى، 
أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلفا حلكومة إبراهيم محلب، ووقتها تردد أن 

عمر احلكومة لن يزيد على الثالثة أشهر التى كانت متبقية على انتخابات البرملان، 
ولهذا السبب اعتذرت شخصيات كثيرة عن املشاركة فى احلكومة، واحلصول على 
مقاعدها، حتى أن وزير الثقافة الكاتب الصحفى حلمى النمنم قال فى أول حوار 

أجرى معه عقب توليه منصب وزير الثقافة إنه حني ذهب للقاء رئيس الوزراء 
املكلف شريف اسماعيل قال له االخير« شكرا يا استاذ حلمى إنك اهتميت وجيت«، 

فى إشارة إلى أن آخرين لم يهتموا ولم يأتوا، ولكن جاءت الرياح بأكثر مما اشتهت 

خفايا املصير الغامض للحكومة والتحديات التى تهدد برنامجها بالرفض من الشعب حتى لو قبله »النواب«

مستقبل احلكومة مرهون بقائمة »فى حب مصر«

صراع الصالحيات الدستورية بني احلكومة والبرملان ورئيس اجلمهورية

كشف الفقهاء الــدســتــوريــون أن الدستور 
املــصــرى املــلــقــب بــدســتــور جلــنــة اخلمسني، 
أو دســتــور عــمــرو مــوســى، هــو املــســئــول عن 
هــذا التوتر، واستمرار احلديث عن املصير 
الغامض الذى تنتظره احلكومة، حيث ينص 
وفقا للمادة 146  منه على أن يختار رئيس 
ــوزراء، ويكلفه  ــ اجلمهورية رئيس مجلس ال
بتشكيل احلــكــومــة وعـــرض بــرنــامــجــه على 
مجلس الـــنـــواب، فـــإذا لــم حتــصــل حكومته 
ــنــواب  عــلــى ثــقــة أغــلــبــيــة أعــضــاء مــجــلــس ال
ــى األكـــثـــر، يكلف  ــا عــل ــوًمـ ــال ثـــاثـــني يـ خــ
ــوزراء  ــ رئــيــس اجلــمــهــوريــة رئــيــســا ملجلس ال
بترشيح مــن احلـــزب أو االئــتــاف احلــائــز 
على أكثرية مقاعد مجلس الــنــواب، فــإذا لم 
حتــصــل حكومته عــلــى ثــقــة أغلبية أعــضــاء 
مجلس النواب خال ثاثني يوًما، ُعد املجلس 
منحًا ويــدعــو رئــيــس اجلمهورية النتخاب 
مجلس نـــواب جــديــد خــال ستني يــوًمــا من 
تاريخ صــدور قــرار احلــل. وفــى حــال اختيار 
احلكومة من احلزب أو االئتاف احلائز على 
أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس 

ــع رئــيــس مجلس  اجلــمــهــوريــة، بــالــتــشــاور م
ــوزراء، اخــتــيــار وزراء الــدفــاع والداخلية  ــ الـ

واخلارجية والعدل.
وهو ما يعنى إن النواب سوف يخشون من 
رفض برنامج احلكومة ألنه إذا لم يستطيعوا 
االتفاق على االسم الذى سيرشحه االئتاف 
احلاصل على األكثرية سوف ينحل املجلس، 
ويــرى اخلبراء أن تلك هى لعبة املساومات، 
مبعنى أنــه إذا رفضتم احلكومة الــتــى أتت 
بها الــدولــة وفشلتم فى إيجاد بديل فسوف 
تفقدون مقاعدكم البرملانية، وهو ما ال يريده 

النواب اجلدد.
أما املادة 147 من الدستور فا تقل أهمية 
عن سابقتها، حيث تضع آلية إقالة احلكومة، 
والتى تنص على »لرئيس اجلمهورية إعفاء 
احلــكــومــة مــن أداء عملها بــشــرط موافقة 
أغلبية أعــضــاء مجلس الـــنـــواب. ولرئيس 
اجلمهورية اجراء تعديل وزارى بعد التشاور 
مــع رئيس الـــوزراء وموافقة مجلس النواب 
باألغلبية املطلقة للحاضرين ومبا ال يقل عن 

ثلث أعضاء املجلس«.

ولعل املــادة األخطر من املادتني السابقتني 
ــادة 161، وهـــى مـــادة الــصــاحــيــات  ــ هــى امل
الرهيبة التى منحها الدستور للبرملان، والتى 
تصل إلى سحب الثقة من رئيس اجلمهورية،  
وهو ما يقتضى وجود مجلس مضمون والؤه 
للسلطة، ألن املجلس الذى يسحب الثقة من 
احلكومة اليوم، ســوف يسحبها من الرئيس 
غدا، حيث تنص على أنه يجوز ملجلس النواب 
اقــتــراح سحب الثقة من رئيس اجلمهورية، 
وإجــراء انتخابات رئاسية مبكرة، بناًء على 
طلب مسبب وموقع من أغلبية أعضاء مجلس 
النواب على األقل، وموافقة ثلثى أعضائه. وال 
يجوز تقدمي هذا الطلب لنفس السبب خال 
املــدة الرئاسية إال مــرة واحـــدة، وإذا كانت 
نتيجة االستفتاء بالرفض، ُعد مجلس النواب 
منحًا، ويــدعــو رئيس اجلمهورية النتخاب 
مجلس جديد للنواب خال ثاثني يوًما من 

تاريخ احلل.
ويحذر اخلبراء من أن هذا النص سيترجم 
لــدى النواب مبا يعنى أن الــوالء للسلطة هو 

احلل، وإال يعتبر املجلس منحا.

ــرت مــؤخــرا  ــي رغـــم الــقــاقــل الــتــى أث
ــول قــائــمــة »فـــى حــب مــصــر«، التى  حـ
أصرت قياداتها على أنها قائمة مستقلة 
ليست مدعومة من الدولة، مع تأكيدهم  
منذ اللحظة االولــى للعملية االنتخابية 
ــال فـــوزهـــم بــاالغــلــبــيــة ســوف  ــهــم حـ أن
يشكلون ظهيرا سياسيا للدولة وللرئيس 
السيسى، ولكن لم تعلن قيادات القائمة 
بشكل صريح بأنها ستوافق على برنامج 
احلكومة التى أتى بها السيسى، الذى 
كـــان قــد صـــرح فــى خــطــاب ســابــق فى 
الكلية احلــربــيــة، بــأن احلكومة سوف 
تتقدم ببرنامجها، وللمجلس أن يوافق 

عليه أو يرفضه.
وفــور إعــان النتائج األولية للمرحلة 
الثانية فى جولتها األولــى بفوز قائمة 
»حــب مصر« بجميع املقاعد الفردية 
وعددها 120 مقعدا، قال اللواء سامح 
سيف الــيــزل املــقــرر الــعــام للقائمة فى 
تصريحات فضائية ردا على سؤال حول 
تشكيل احلكومة اجلديدة إن القائمة ال 

تسعى لذلك.
وعلى جانب آخر وبعد إعان النتائج 
الرسمية مــن قبل العليا لانتخابات 
قال النائب أسامة هيكل القيادى بنفس 
القائمة فى تصريحات صحفية أنهم 
ــدرســون تشكيل احلــكــومــة بالتوافق  ي
والتحالف مع بعض األحـــزاب، مشددا 
على أنهم ال ميانعون فــى انضمام أى 
حـــزب لتحالفهم، حتــت شــعــار« أهــا 

باجلميع«،
وفــــى ســـيـــاق مــتــصــل قــــال الــكــاتــب 

الصحفى محمود نفادى خبير الشئون 
ــطــة املــحــرريــن  ــس راب ــي الــبــرملــانــيــة ورئ
البرملانيني إن كتلة املستقلني سوف 
متــثــل أكــثــر مــن 60 فــى املــائــة من 
ــقــادم، موضحا  نــواب الــبــرملــان ال
ــكــون بــقــيــادة قــائــمــة  أنـــهـــا ســت
فــى حــب مــصــر، الــتــى عقدت 
لقاءات واجتماعات مع غالبية 
املرشحني والنواب املستقلني، 
ــى ائــتــاف  ــهــدف ضــمــهــم إلـ ب
يضم نــواب القائمة مع نواب 
أحــزاب الوفد ومستقبل وطن 

والشعب اجلمهورى،
وأشــار »نفادى« إلى أن جميع 
األحزاب واملستقلني تقريبا، قبلوا 
الــدخــول فــى ائــتــاف »حــب مصر« 
ــرار والنور  باستثناء املصريني األحـ
واملصرى الدميقراطى االجتماعى، 
ــور  ــن الفـــتـــا إلــــى أن كـــا مـــن ال
واملصريني األحــرار كــان يطمح 
ــى تشكيل احلــكــومــة، بينما  إل
يتجه حتالف فى حب مصر، 
ــة عــلــى بــرنــامــج  ــق ــواف إلـــى امل
ــتــى  ــة، ال ــيـ ــالـ ــكـــومـــة احلـ احلـ
سيطرحها الرئيس السيسى، 
مشيرا إلى أن البرملان القادم 
لــن ميــيــل إلـــى التغيير، ولكن 

سينحاز لاستقرار.
وعــن أداء هــذه احلكومة وهل 
ميكن اعتباره مرضيا بالنسبة لنواب 
الشعب، قال »نفادى«: البد أن نعطى 
احلــكــومــة فرصتها، ثــم حتــاســب على 

مدى التزامها بالبرنامج الــذى تقدمت 
به، وباجلدول الزمنى والتوقيتات التى 
طرحتها فــى الــبــرنــامــج، موضحا إنه 
مــن حــق الــبــرملــان املــطــالــبــة بــإقــالــة أى 
ــر منفردا، إذا لــم يحقق االهــداف  وزي
التى طرحها خال الفترة التى حددها 
برنامجه، وال يشترط إقالة احلكومة 

بأكملها.
وباألرقام قال خبير الشئون البرملانية 
إن عــدد أعضاء املجلس 596، متوقعا 
أن يضم حتالف األغلبية حــوال 400 
عضو، من بينهم نــواب فى حب مصر، 
واملــســتــقــلــني واملــعــيــنــني ونــــواب الــوفــد 
ومستقبل وطـــن والــشــعــب اجلــمــهــورى 
ــى ســتــدخــل فى  ــت وبـــاقـــى االحـــــزاب ال

التحالف.
موضحا أن حــزب املصريني األحــرار 
ــديــه 18 نــائــبــا مــن املــنــتــمــني أســاســا  ل
للوطنى املنحل، من املتوقع أن ينشقوا 
عنه حتت قبة البرملان، ويصوتوا لصالح 
بقاء احلكومة احلالية، ألن التصويت 

سرى.
 وهـــو مـــا يــعــنــى أن كــتــلــة املــعــارضــة 
ستجمع نقيضني شــديــدا اخلصومة 
لبعضهما، ولكنهما قد يتحالفا ككتلة 
مــعــارضــة، وهــمــا حــزب الــنــور السلفى 
ــزب املــصــريــني األحــــــرار بــقــيــادة  ــ وحـ
املهندس جنيب ساويرس، بعد أن يفقد 
كــا منهما حلمه بتشكيل احلكومة 
اجلديدة، واصفا هذا التحالف بأنه لو 
مت سيكون حتالف » املتعوس مع خايب 

الرجا«.

»سيف اليزل« ينفى اجتاه 
القائمة لتشكيل احلكومة 

و»هيكل« يقول: ندرس 
تشكيل حكومة جديدة 

بالتوافق مع بعض األحزاب 
– يبقى نصدق مني؟

نفادى: القائمة 
ستوافق 

على برنامج 
احلكومة 

احلالية ألنها 
متيل لالستقرار 

هيكل

سيف اليزل
نفادى
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لعبة »القط والفأر« بني حكومة شريف إسمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعيل ومجلس النواب اجلديد
احلكومة التى كانوا يطلقون عليها لقب«حكومة الـ90 يوما«، وفازت قائمة فى حب 

مصر باالغلبية، وأكد اخلبراء أن قياداتها وأعضاءها لن يتجهوا إلى املطالبة بإقالة 
احلكومة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى نفسه قد أكد فى أحد خطاباته بالكلية احلربية 
إن احلكومة ستقدم برنامجها وحال موافقة مجلس النوبا اجلديد عليه فسوف 

تستمر.
ومن جانبنا حاولنا رصد مالمح هذا البرنامج وتفاصيل لعبة املقايضات بني احلكومة 

والبرملان القادم فى سياق السطور التالية.
أعدت امللف: إميان بدر

لوغاريتمات املوازنة العامة »ألغاز وألغام« فى طريق مجلس النواب

خبراء:  برنامج احلكومة االقتصادى»حلم لن يتم«!!!
- أستاذ اقتصاد سياسى: حتى لو كان البرنامج جيدًا 

لكن ينقصه الترويج والتشاور وآليات التنفيذ
كشفت مــصــادر مطلعة أن الــرئــيــس عبدالفتاح 
السيسى اعتمد مخططًا للتنمية االقتصادية فى 
محورين األول على احلـــدود الشرقية باستكمال 
زراعــة 240 ألــف فــدان شــرق القناة، والثانى تنمية 
املنطقة الــغــربــيــة، و4 مــشــروعــات “عــمــاقــة” فى 
ــة، والــربــط  ــزراعــي مــجــاالت التنمية السياحية وال
الــتــجــارى بــن أفــريــقــيــا وأوروبـــــا، تنفذ مــن خــال 

استثمارات مشتركة مصرية عربية وأجنبية.
ويعتمد املخطط التنموى األول على ترتيبات 
متكاملة حلصاد مياه السيول وتنفيذ برامج بيئية 
تتوافق مــع اقامتها وحتــمــى السياحة البيئية فى 
جنوب سيناء لتمتد إلى وسط سيناء ثم شماال حتى 
مناطق بئر العبد وبالوظة ورمانة ورابعة لتتكامل 
مــع املــشــروعــات السياحية والــزراعــيــة شــرق خليج 

السويس وقناة السويس اجلديدة.
اما مشروعات املحور الغربى للتنمية فيتقدمها 
إقامة ميناء دولــى فى “رأس احلكمة” لربط حركة 
الــتــجــارة بــن أفريقيا وأوروبــــا وتــوفــيــر اخلــدمــات 
اللوجيستية ملشروع “الضبعة” النووى لاستفادة من 
منخفض القطارة فى مشروعات التنمية السياحية 

والزراعية وتنمية الثروة السمكية.
 باالضافة إلــى مشروعات حلصاد األمــطــار فى 
الساحل الشمالى ومطروح حتى واحة سيوة، لتنفيذ 
مشروعات زراعة وانتاج حيوانى باستثمارات عربية، 

فضا عــن حتلية مــيــاه البحر باستخدام الطاقة 
النووية للسياحة البيئية واالستشفائية تتزامن معها 
ــوادى  تنفيذ خطط عاجلة تشجع أهالى الدلتا وال
على إحـــداث “نقلة” جــديــدة فــى مــعــدالت التوطن 
لهذه املناطق وربطها مبشروع املليون ونصف مليون 
فدان خللق محور تنموى جديد يربط توشكى وشرق 
العوينات بالواحات بالصحراء الغربية حتى غرب 

الساحل الشمالى مرورا مبنخفض القطارة.
وعلى الرغم من وجاهة البرنامج ورشاقة الكلمات 
التى تنبض باآلمال ولكن كان خلبراء االقتصاد رأى 
آخر حيث أكد الدكتور عمرو صالح استاذ االقتصاد 
السياسى بجامعة عــن شمس ومستشار البنك 
الــدولــى سابقا إن احلكومة وإن كانت تعد برامج 
جيدة ولكن ينقصها عنصرين أساسين األول هو 
الترويج لتلك البرامج وطــرح ما فيها من مميزات 
واألهم استعراض آليات تنفيذها وتطبيقها، موضحا 
أن الــرأى العام قد سأم من العبارات البراقة التى 
تبدو فى أحيان كثيرة غير قابلة للتطبيق على أرض 

الواقع.
وأضاف”صالح” إنه من هنا تكمن أهمية العنصر 
الثانى الذى هو األسلوب التشاروى، مشيرا إلى أنه 
يجب طرح االفكار على املستفيدين سواء كانوا من 
ــزراع أو الصيادين، كل حسب نوع  املستثمرين أو ال
املشروع الــذى يخاطب فئته، لوضع آليات التطبيق 

الفعلى وحتقيق أقصى استفادة مرجوة من البرنامج 
حتى ال يظل مجرد كام على ورق أو أحام جميلة  

مؤجلة التحقيق.
وفى سياق متصل قال الدكتور حامت القرشاوى 
استاذ االقتصاد بكلية التجارة جامعة األزهر وعميد 
الكلية سابقا إن مجلس الــنــواب اجلــديــد عليه أال 
يسأل احلكومة فقط عن برنامجها، بقدر ما نريده 
أن يناقشها فى مدى إمكانية تطبيقه وضمانات هذا 
التطبيق، وإلــى أى مدى يستطيع أن يحقق العدالة 

االجتماعية والتوزيع العادل للثروات.
وأشــار “الفرشاوى” إلــى أن معدالت النمو بلغت 
أقصى درجاتها فى عهد حسنى مبارك، بينما كان 
الفقراء يـــزدادون فقرا وجــوعــا والبطالة تتضخم 
والعشوائيات تتسع، فى مقابل أن تتضاعف ثروات 
مجموعة قليلة من األثرياء الذين جمعوا بن السلطة 

والثروة.
وشـــدد اخلبير االقــتــصــادى على ضـــرورة وضع 
آلــيــات ليستفيد املــواطــن الــعــادى مــن هــذه األفكار 
اجليدة، وأال تذهب املشروعات العماقة إلى حفنة 
من املستثمرين املصرين وغير املصرين، ليحققوا 
مزيدا من الــثــروات وال يشعر “الغابة” الذين هم 
غالبية الشعب املــصــرى، بــأى تغيير  فــى األوضــاع 
املعيشية التى لــم تتحسن بعد ثــورتــن قامتا على 

أكتاف هؤالء البسطاء، وبدماء وأرواح أبنائهم.

 كفل الدستور املصرى ملجلس الــنــواب، حق 
إقــرار السياسة واملــوازنــة العامة للدولة، ولكن 
املجلس الــقــادم سيواجه عــددا من التحديات 
التى ينبغى مراعاتها فيما يتعلق بإعداد مشروع 
موازنة العام املالى 2016/2015، حيث تتحمل 
املوازنة العامة للدولة مصروفات حتمية حتد 
من القدرة على الوفاء بااللتزامات اجلديدة دون 

زيادة أعباء الدين العام.
وفـــى هـــذا الــســيــاق قـــال اخلــبــيــر املصرفى 
فاروق العشرى مدير عام إصدار النقد بالبنك 
املركزى وعضو جلنة االدارة سابقا إن مشروع 
ــة الــعــامــة للعام اجلــديــد يتحمل أعباء  ــوازن امل
بعض املصروفات املترتبة على القرارات التى 
مت اتخاذها خال السنوات املاضية مثل زيادة 
مصروفات األجور وزيادات املعاشات التى تلتزم 
بها اخلزانة العامة جتــاه صندوقى التأمينات 
االجــتــمــاعــيــة لــلــعــامــلــن بــالــقــطــاع احلــكــومــى 
والقطاعن العام واخلاص، ذلك باإلضافة إلى 
ارتفاع مدفوعات الفوائد عن الدين العام نتيجة 
ارتفاع عجز املوازنة العامة بشكل ملحوظ خال 

األعوام السابقة.
وأضـــاف اخلبير االقــتــصــادى إن قيمة هذه 
االلــتــزامــات تــقــدر وحــدهــا بــأكــثــر مــن نصف 
تريليون جنيه خال العام املالى القادم، وهو ما 
ميثل: ما يقرب من 90% من اإليــرادات املتوقعة 
باملوازنة العامة، وما يقرب من 60% من جملة 
اإلنفاق املتوقع باملوازنة العامة، ونحو 20% من 
الــنــاجت املتوقع توليده فــى االقــتــصــاد بالكامل 
خــال العام املالى “الناجت املحلى اإلجمالى”، 
كما تلتهم الــزيــادة املتوقعة فى تلك البنود فى 
الــعــام املــالــى الــقــادم نحو 90% مــن اإليـــرادات 
املحققة من اإلصاحات املالية التى قامت بها 

احلكومة.
وأوضح “ العشرى” إن احلكومة ستواجه أزمة 
مــزدوجــة ذات بعدين األول اقتصادى واآلخــر 
اجتماعى، تتمثل تلك األزمة فى تدبير األموال 

الــنــاصــرى إلــى أن هــذا التوجه يدفع املواطن 
لترديد عــبــارات من نوعية” هى فن املشاريع 
اللى بيقولوا عليها، إحنا مش حاسين بحاجة”، 
موضحا إن املواطن العادى يريد اخلبز وانبوبة 
البوتاجاز ومــدرســة مناسبة يتعلم فيها ابنه 

لتمويل املــشــروعــات العماقة، وفــى مقدمتها 
ــدان والعاصمة  اســتــصــاح املــلــيــون ونــصــف فـ

االدارية اجلديدة وخافه،
الفتا إلــى أن تلك املــشــروعــات تلتهم مبالغ 
طائلة وال يتحقق عائدها على املــدى القصير 

وال حتى املتوسط، ومــن هنا تظهر االشكالية 
االجتماعية التى تتعلق بعدم شعور املواطن بأى 
حتسن فى حياته، رغم االرقــام الضخمة التى 

يسمع ويقرأ عنها فى وسائل االعام.
وأشار اخلبير االقتصادى والقيادى باحلزب 

ومستشفى يعالج فيها حــن ميــرض، وفرصة 
عمل للخريج الــذى حصل على شهادته، لكى 
ال يجلس عاطا، وإذا لم يجد هذه األمور فلن 
يفرح بعاصمة جديدة وال قناة سويس ثانية وال 

ثالثة.
وأشـــــار أمــــن الــتــثــقــيــف األســـبـــق بــاحلــزب 
ــورة يوليو  الناصرى إلــى أنــه مــن هنا حققت ث
1952 شعبية جارفة ومازالت التجربة الناصرية 
خالدة فى الوجدان حتى اآلن، حيث بدأت بعد 
أربــعــن يوما بقوانن اإلصـــاح الــزراعــى التى 
ملست الــفــاح املــعــدم، ثــم قــوانــن العمل التى 
أنصفت العامل البسيط، وأنــقــذتــه مــن وطــأة 
ظلم الرأسمالية املتوحشة، وكان افتتاح املصانع 
الضخمة واملــشــروعــات العماقة مثل مصانع 
النسيج واحلــديــد والصلب والــســيــارات وبناء 
السد العالى، يسير بالتوازى مع تعليم وتشغيل 
أبناء الطبقة الفقيرة وتوفير اخلدمات والرعاية 
الصحية واالجتماعية لهم، ممــا أدى التساع 
الطبقة الوسطى وارتــفــاع املستوى التعليمى 
لــأســر الــفــقــيــرة، وســاهــم فــى حتقيق عــدالــة 
اجتماعية وكــرامــة حقيقية للمواطن، ما أدى 
الختفاء طبقة املعدمن واملهمشن واالرتــقــاء 
بهم ليصبحوا من أبناء الطبقة املتوسطة، التى 

تاشت ومازالت تتعرض للتآكل،
وحــذر “الــعــشــرى” مــن أن احلكومة احلالية 
ــســادات  مـــازالـــت تسير عــلــى درب نــظــامــى ال
ومبارك، وال تهتم بالفقراء لتتضاعف اعدادهم 
وتسوء أحوالهم، ولم تتخذ إجــراءات فعلية فى 
مجال مكافحة الفقر والعشوائيات، مشددا 
على أن الشعب إذا لم يجد اخلبز فا مفر من 
ثورة اجلياع التى ستأتى على األخضر واليابس، 
وهــو ما ال نتمناه ولــن حتتمله الــبــاد، ومــن ثم 
على احلكومة أن تهتم بإطعام اجلائع وكساء 
الفقير وتعليمه وعاجه، قبل أن تتحدث عن 

املشروعات املليارية ذات العائد شديد البطء.

خبير مصرفى: ال توجد فرص 
للمناورة فى ظل زيادة املصروفات 
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نأمل أن يكون هناك ضغط من الرأى العام  ومن القوى الشعبية 
على البرملان نفسه لفتح ملف العدالة االجتماعية 

نطالب السلطة بضرورة 
إعادة فتح احلوار مع 
الشباب لدمجهم فى 

احلياة السياسية 
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مواجهة

لم أدافع عن الرئيس السيسى ولكن قلت الحقيقة فيما يتعلق بقضايا 
مثل استشهاد شيماء الصباغ وقانون التظاهر والحبس االحتياطى 

ــة مــــا تــعــلــيــقــك عـــلـــى إخـــفـــاق  ــدايـ ــبـ  ¿ فــــى الـ
ائـــتـــاف االحـــــزاب الــيــســاريــة املـــكـــون مـــن أربــعــة 
ــبـــى،  ــعـ ــالــــف الـــشـ ــحــ ــتــ أحـــــــــــزاب “الــــتــــجــــمــــع، الــ
االشــتــراكــى املــصــرى، الــشــيــوعــى املـــصـــرى”، فى 
انتخابات الــبــرملــان حيث جــاءت النتائج سيئة 
للغاية، هل التيار اليسارى فشل فى التواصل 

مع الشارع؟
¿ ¿ أرى  أن نتائج االنتخابات البرملانية التى 
اعلنت بشكل رسمى، وعدم متكن اليسار من 
إحراز مقاعد، مسألة تستوجب إعادة النظر، 
حيث إن  املسئولية تقع على عاتق قيادات 
األحزاب اليسارية نفسها، ولهذا السبب كنت 
قد دعوت إلى توحيد اليسار املصرى بحزب 
واحـــد، مــع ضـــرورة تغيير خطابه السياسى 
واللغة التى يخاطب بها اجلماهير، والتى 
مــن  الــضــرورى أن يلمس املــواطــن تباسطها 
ومتــاســهــا مــع مــشــكــات املــواطــنــن اليومية 
كالبطالة وارتفاع األسعار، لكن علينا أن ندرك 
إن فشل اليسار يأتى فى ظل املناخ السياسى 
غير الصحى، الذى تعيشه األحزاب وسيطرة 
رأس املــال على احلياة احلزبية،  إلــى جانب 
ظاهرة عزوف الشباب عن املشاركة، ومن هنا 
نطالب السلطة بضرورة إعادة فتح احلوار مع 

الشباب لدمجهم فى احلياة السياسية.
¿ إذن كيف تتخيل شكل بــرملــان بــا يــســار، أو 
بعدد محدود جدا من النواب املحسوبني على 
التيار اليسارى، من بينهم خالد يوسف وهيثم 

أبو العز احلريرى؟
¿ ¿  القضية ليست فى عدد النواب املنتمن 
للتيار اليسارى، ولكن املشكلة تكمن فى أن  
قضية العدالة االجتماعية غائبة متاًما عن 
املشهد، ونخشى  أنــه من املحتمل أن ال يتم 
طرحها داخـــل الــبــرملــان املقبل إال بــأصــوات 
فردية قليلة كما ذكرتى، ولكن نأمل أن يكون 
ــرأى الــعــام  ومــن القوى  هــنــاك ضغط مــن الـ
الشعبية عــلــى الــبــرملــان نــفــســه، لفتح ملف 
العدالة االجتماعية، ألنه من املؤكد أن بعض 
القضايا االجتماعية سيفرضها الــرأى العام 

فرًضا على مجلس النواب.
¿  وكيف ترى  مستقبل اليسار فى ظل عدم 
متكنه من احلصول على متثيل معقول داخل 

مجلس النواب؟
ــر انتهى  ¿ ¿ ال يــجــب أن نعتبر أن األمــ
بانتخابات برملانية أو غيرها، ولكن نحن دائما 
نراهن على الشارع، وعلى االجيال القادمة، 
وأرى أن هناك  بـــوادر حتــرك عمالى واســع 
لعمال الغزل والنسيج، وكل يوم تنضم إليه فئة 
عمالية جديدة، كما  أن اليسار، لن يتوقف 
عند اجليل احلالى، وسيظهر جيل آخر جديد 
سيتحرك وينخرط بقضايا حيوية مع املجتمع،

¿ ومـــا مصير ائــتــاف األحــــزاب االشــتــراكــيــة 
ــفـــت مــــع بــعــضــهــا قــبــل  ــالـ ــانــــت قــــد حتـ ــى كــ ــتــ الــ
ــل يـــســـتـــمـــر هــــــذا الـــتـــحـــالـــف  ــ االنــــتــــخــــابــــات، هـ
كتحالف سياسى أم أنــه كــان حتالفا انتخابيا 

فقط؟
¿ ¿  قلت ومــازلــت أكــرر إن  مفيش حاجة 
اسمها ائتاف األحزاب االشتراكية، بدليل أن 
حزب التجمع خاض االنتخابات بشكل منفرد 
على املقاعد الفردية، والــواقــع إن التحالف 
الــوحــيــد الـــذى انــضــم إلــيــه حـــزب التحالف 
الشعبى هو حتالف التيار الدميقراطى، وهو 
حتالف أوســع ويضم عــددا  كبيرا من القوى 

السياسية.
ــن بـــشـــكـــل عــــــام االحــــــــــزاب املـــصـــريـــة  ــكــ ¿  ولــ
خاصة العريقة متهمة بأنها لم تكن مستعدة 
لــانــتــخــابــات، بـــل وأنـــهـــا كــانــت حتــــاول تــأجــيــل 
أو عرقلة إجـــراء العملية االنــتــخــابــيــة، بدليل 
اعتراضكم على قــوانــني االنتخابات ومباشرة 
احلقوق السياسية أكثر من مرة، فما تعليقك؟

¿ ¿  هــذا الــكــام غير صحيح، وأؤكـــد إن 
التوصيات التى رفعتها مبادرة املشروع املوحد 

لألحزاب اخلاصة بتعديل قوانن االنتخابات 
البرملانية، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، 
ــان هدفها مساعدته فــى بــنــاء تــصــور حول  ك
التعديات، التى أرسلتها مجلس الدولة، ولم 
تكن محاولة لتأجيل العملية أو عرقلتها كما 
يزعم البعض، بل على العكس أعتقد أن مبادرة 
املشروع املوحد لألحزاب، قدمت دليا دامًغا 
ــزاب املــصــريــة عــلــى التوحد  ــدرة االحــ عــلــى قـ
وتشكيل رأى أو رؤيــة جتاه قضية معينة، كما 
أنها أثبتت أيضا أنها ليست السبب وراء تأجيل 

االنتخابات البرملانية طول هذه الفترة.
ــام انــتــخــابــات الـــبـــرملـــان تطلعنا  ــ ¿  بــعــد إمتـ
الجـــراء انتخابات أخــرى الختيار املحافظني، 
حــســبــمــا يــنــص الـــدســـتـــور، ولــكــن الـــدولـــة على 
ــا يــــبــــدو لـــيـــس لـــديـــهـــا رغــــبــــة الجـــــــــراء هـــذه  ــ مـ
االنـــتـــخـــابـــات، واالجتــــــــاه حـــتـــى اآلن الخــتــيــار 
ــان من  ــه كــ ــرى أنــ ــل تــ املــحــافــظــني بــالــتــعــيــني، هـ
االفضل انتخابهم أم تعيينهم من قبل رئاسة 

اجلمهورية ووزارة التنمية املحلية؟
¿ ¿ فى رأيى أن الطريقة املصرية القدمية 
فــى اختيار املحافظن تقتصر على عاملن 

فقط، يتمثان فى رضــاء أجهزة األمــن عنه 
وإجازته،  إضافة إلى كونه من املعارف وهو 
ما يُسمى بعملية الترشيح، ويتم هذا الترشيح 
ــواءات املعاش من  من بن الفئات الثاثة “لـ
الــشــرطــة واجلــيــش وكــذلــك الــقــضــاة” ضمن 
االختيارات الدائمة حلركة املحافظن ملصر 
منذ وقت قدمي، واعتقد أن تلك الطريقة قد 
أثبتت فشلها عمليا، لذلك أرى فى االنتخابات 
ــة عــدم  ــ ــاء مــن أزم ــه ــت ــل األمــثــل فــى االن احلـ
االختيار األمثل للمحافظن، لكن إذا لم يكن 
هــذا احلــل ممكنا فى الوضع احلــالــى، ميكن 
قصر االخــتــيــارات على العاملن مــن داخــل 
الهيكل املؤسسى للمحافظة ممن لهم درايــة 
بأحوال املناطق وأوجــه القصور إضافة إلى 

النقاط التى مُيكن تطوريها.
¿ وهــــــل هــــــذا احلــــــل قــــــــادر عـــلـــى الـــتـــصـــدى 
لسرطان قدمي اسمه فساد املحليات التى تقف 

احلكومات عاجزة عن استئصاله؟
¿ ¿ فــى رأيــى املحليات حتتاج إلــى التدرج 
املــهــنــى بـــدء مــن رئــيــس قــريــة أو مــديــنــة إلــى 
املــحــافــظ،  وأال يشعر املــوظــفــن والــقــيــادات 

بهبوط أشخاص عليهم بالبراشوت من خارج 
املحافظة يكونوا فى األغلب با دراية باألزمات 
التى حتتاج إلــى معاجلة وكذلك طبيعة أبناء 
املحافظة، والبد من تفعيل القانون فى مواجهة 
ــى مقدمتها  جميع أنـــواع وصـــور اجلــرائــم وف
الفساد واإلهمال، سواء كان فى النواحى املالية 

أو املنظومة االدارية.
¿ منذ أن قبلت منصب وكيل املجلس القومى 
ــان وجـــهـــت لـــك اتـــهـــامـــات بــأنــك  حلـــقـــوق االنــــســ
أصـــبـــحـــت مـــحـــســـوبـــا عـــلـــى الـــســـلـــطـــة والـــنـــظـــام 
وانــفــصــلــت عـــن صـــفـــوف الــــثــــوار، الـــذيـــن أتــيــت 
مــن بينهم، ومــن هنا حــني قــال الــدكــتــور محمد 
الــبــرادعــى إن املــجــلــس احلــقــوقــيــة احلــكــومــيــة ال 
تستر النظام بقدر ما تعرى اعضاءها، تعاطفت 
مــعــه جــمــوع الــشــبــاب الــثــائــر، بينما وجــهــت لك 
انــتــقــادات حــني هاجمت انــت الــبــرادعــى ووقتها 
اعــتــبــروك متــثــل الــنــظــام الـــذى عينك وال متثل 
ثورتى يناير ويونيو وقبلهما ثورة 23 يوليو التى 

تعد أحد ابنائها، فما تعقيبك؟
ــرادعــى وكــل  ــب ــم أهــاجــم ال ¿ ¿  أوال أنـــا ل
ماقلته إن مــا كتبه فــى تغريدته على تويتر 

ــســان القومية إمنا  عــن مجالس حــقــوق االن
يعبر عن وجهة نظر شخصية، ومازلت أرى 
أن محمد البرادعى خارج الصورة منذ فترة 
ومنفصل عن الوضع احلقيقى املصرى، ومن 
هنا عمم تغريدته على كل الدول وكل املجالس 
الــقــومــيــة بــهــا، وبالنسبة للمجلس القومى 
حلقوق االنسان  فلدينا ملف بكل التعليقات 
التى هاجمت املجلس بسبب تقريره األخير 
عــن سجن العقرب، والثابت مــن هــذا امللف 
إن كــل مــن هاجموا التقرير كــانــوا مــن أسر 
السجناء وأقاربهم من الدرجة األولى، وشباب 
الفيس بوك، وبعض الصحف التى ركزت على 
التعليقات السلبية على التقرير، كما أن هناك 
تفاوتا فى درجــات عدم الرضا عن التقرير، 
ــة الصارخة التى وصلت إلى  بداية من اإلدان
“حفات الفيس بــوك”، إلــى االتهام بتجميل 
وجه النظام، حتى التعليق على أسلوب الزيارة 
نفسها وأنه كان يجب أن تكون مفاجأة دون أى 
تنسيق مسبق، واحلقيقة إن هذا الهجوم كان 
متوقعا،  حيث أصبح العرف هو الهجوم على 
كل من يتحرك ويقوم بواجبه، أو من يقترح 
فكرة لتحسن وضــع مــا، فاجلو العام أصبح 
موبوءا وهناك تربص بكل من يريد أن يحقق 

شيئا، أو يعمل وميارس دوره ويؤدى واجبه.
¿ ولكنك دافــعــت بشكل صــريــح عــن النظام 
احلــاكــم وقــلــت إن الــقــوانــني املــقــيــدة للحريات 
لــم تــصــدر فــى عــهــده، ومــن هنا اعــتــبــرك الــثــوار 
املحبوسني بسبب هذه القوانني قد تخليت عن 
دورك الثورى، وأصبحت محاميا للنظام الذى 

منحك املنصب وحبسهم؟
¿ ¿ فــى حياتى لــم أدافـــع عــن سلطة ولم 
اســع ملنصب، وهــذا أمــر ال يحتاج إلــى تأكيد 
أو مــزايــدة، ويــعــرفــه اجلــمــيــع،  ولــكــن إقــرار 
ــوح، ليس  ــ الـــواقـــع  واحلــقــيــقــة بــصــدق ووضـ
دفــاعــا عــن أحـــد، واملــؤكــد والــثــابــت تاريخيا 
إن أغلب القوانن التى تتهم بانتهاك حقوق 
اإلنــســان مثل قــانــون التظاهر لــم تصدر فى 
عــهــد الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح الــســيــســى، وفــى 
مقدمتها قــانــون التظاهر الـــذى تضمن فى 
بــنــوده عقوبات جنائية على املتظاهرين، ال 
يخفى على أحد أنه  صدر فى عهد الرئيس 
السابق املستشار عدلى منصور، ولو كنا فى 
املجلس القومى حلقوق االنــســان ندافع عن 
السلطات ملا اعترضنا على أمــور وجتــاوزات 
كثيرة، ومــن ضمن التجاوزات التى رصدها 
املجلس خال الفترة املاضية، كانت على سبيل 
املثال طول فترة احلبس االحتياطى على ذمة 
بعض القضايا، وقلت أنا شخصيا أنها تصل 
فى بعض األحيان إلى حد العقوبة، علما بأن 
أن احلــبــس االحتياطى هــو ضــمــان لسامة 

التحقيقات وال أكثر من ذلك.
¿ ووجهت لك أيضا تهمة عــدم اتخاذ موقف 
ثورى يليق بواقعة قتل الشهيدة شيماء الصباغ 
الـــقـــيـــاديـــة بــحــزبــكــم، حــيــث لـــم يــكــن رد فعلك 
ــدر مــنــصــبــك كــمــؤســس لــلــحــزب  ســاخــنــا عــلــى قــ
الــذى تنتمى إليه شيماء، وكــأب روحــى للنشاط 

الثورى ومسئول حقوقى كبير فى الدولة.
¿ ¿ نحن فى دولة قانون وقضاء، وقد صدر 
احلــكــم على الضابط املتهم بقتل الشهيدة 
شيماء الصباغ القيادية بــاحلــزب، ليسجل 
فى تاريخ مصر ويكتب فى سجات النضال 
الــثــورى مــن أجــل حقوق اإلنــســان وكــرامــتــه،  
ــأن أى  ووقــتــهــا قلت إن هــذا احلــكــم مــؤشــر ب
إنــســان يــتــجــاوز املــســمــوح لــه سينال جـــزاءه، 
ويجب أن نؤكد إننا فى النهاية نحترم القضاء 
املصرى الذى يعد الضمانة األكبر للعدالة فى 
ــرأى العام اصبح قــادرا  مصر، ونشيد بــأن ال
ــراءات  على حتــريــك السلطات التــخــاذ اإلجــ
القانونية فــى مــواجــهــة أى مخطئ أيــا كان 
منصبه، وهــذا هو االجنــاز احلقيقى لثورات 
ــه أصــبــح لدينا رأى عــام قــادر  املــصــريــن، أن
على الضغط على الدولة والسلطات، وقضاء 
مستقل قــادر على حتقيق العدالة واسترداد 

احلقوق.

هناك  بوادر 
حترك عمالى 

واسع لعمال الغزل 
والنسيج وكل يوم 
تنضم إليه فئة 
عمالية جديدة

ترشيح املحافظني من  
رجال الشرطة واجليش 

والقضاء ممن ترضى 
عليهم األجهزة األمنية 
طريقة قدمية أثبتت 

فشلها عمليا

نخشى أن تظل 
قضية العدالة 

االجتماعية غائبة 
عن املشهد العام

األحزاب تعمل فى 
مناخ سياسى  غير 

صحى فى ظل سيطرة 
رأس املال على الساحة

فى حوارنا مع عبد الغفار شكر القيادى اليسارى الثائر حتدث 
عن انتخابات البرملان احلالية، وملاذا يفشل اليسار املصرى 
فى الوصول لرجل الشارع رغم أن هدف التيار اليسارى فى 

االساس هو حتقيق العدالة االجتماعية ومساعدة الفقراء 
فى احلصول على حقوقهم ومواجهة مشكالت الفقر واجلهل 

والبطالة والغالء والظلم االجتماعى، ولم يتردد السياسى 
الناصرى املخضرم فى حتميل املسئولية لقيادات االحزاب 

اليسارية وللخطاب اليسارى الذى يبدو فى أحيان كثيرة 
بعيدا عن املواطن رقيق احلال، كما تطرق إلى الفساد 

السياسى بوجه عام وفوضى التالسن والتراشق باالتهامات، 
ودافع عن السلطة بقدر ما يرى أنها تستحق، وكشف مالديه 

عن تقارير زيارات السجون وأداء املجالس احلقوقية القومية 
وسر هجوم البعض عليها بقيادة الدكتور محمد البرادعى، 
كاشفا عن حالة التربص بكل من يحاول أن يتحرك ويعمل، 

ومقترحا آليات جديدة الختيار املحافظني فى محاولة 
للتصدى لفساد املحليات، ومتهيدا لتفعيل مبدأ 

انتخاب املحافظني الذى قد ال تسمح به 
الظروف حاليا.. فماذا قال القيادى اليسارى 

املخضرم عبدالغفار شكر وكيل املجلس 
القومى حلقوق االنسان ومؤسس حزب 
التحالف االشتراكى الشعبى فى حواره 

لـ”صوت املاليني”:

:» عبد الغفار شكر وكيل املجلس القومى حلقوق اإلنسان ومؤسس حزب التحالف الشعبى االشتراكى لـ»

أجرت احلوار: إميان بدر

مسئولية الفشل فى انتخابات البرملان تقع على عاتق قيادات األحزاب اليسارية نفسها 
لهذا السبب  دعوت إلى توحيد اليسار املصرى بحزب واحد مع ضرورة تغيير خطابه السياسى

عبدالغفار شكر



أهالى  الدائرة 
يعرفون من 

هو  ابنهم 
وأخوهم 

توفيق عكاشة

حوار

:» عكاشة لـ»

 هناك من 
يكرهون

 ثورة 30 
يونيو 

ويكرهون من 
سعى إلجناحها

بعض اجلهات 
حتاول إنهاء 

تواجدى 
على الساحة 

السياسية

 لست فى خصومة مع أحد.. 
وأتوقع حصولى على نسبة أصوات 

أكثر فى جولة اإلعادة 

 أراهن على إرادة الشعب 
ألنها أقوى من املال السياسى 

والتحالفات والبلطجة
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واضاف املرشح البرملاني، أنه كان يتوقع 
حجز مقعده فــى الــبــرملــان مــن اجلولة 
ــى لــكــن املــشــاكــل الــكــبــيــرة وبعض  ــ األول
املؤامرات التى حيكت ضده وضد أنصاره، 
من جانب بعض قيادات الشرطة بــإدارة 
البحث اجلنائى بطلخا، باالتفاق مع 
عدد من البلطجية،   مما ادى الى التسبب 
يف  منع كثيرين منهم من الــوصــول الى 
ــإدالء بأصواتهم  املــقــار االنتخابية لـ
ممــا حــال بينه وبــن كسر حاجز نسبة 

الـ”%50”.
وأضاف عكاشة أنه سيحصل على نسبة 
تصويت أعلى مــن اجلــولــة األولـــى، ألن 
تفوقه على منافسيه سيشجع كل اهالى 
الدائرة التى منعوا من االدالء باصواتهم 

للخروج.
وأشــار عكاشة الى انه لوال التربيطات 
التى دبرها اعــداء ثــورة 30 يونيو ضده 
لكان تخطى نسبة الــــ60% على األقــل، 
مؤكدا ان اهالى الدائرة يعرفون من هو 

ابنهم واخوهم توفيق عكاشة.
ــه سيقوم بإعالن  وأوضـــح  عكاشة ان
ترشحه لرئاسة مجلس النواب القادم 
وذلك عقب إعالن النتائج النهائية بعد 

جولة اإلعادة.
ــال عــكــاشــة: أتــقــدم بالشكر غير  وقـ
العادى لبنى وطنى وبنى أمتى فى طلخا 
ونــبــروه، وأنحنى لهم احتراما، وأتقدم 
بالشكر جلميع قرى نبروه وطلخا، ومع 
اإلعــالن النهائى للنتائج سنعلن رسميا 
الترشح لرئاسة مجلس النواب وساكون 

رئيسا للبرملان القادم، بعون اهلل.
 

ــا تــعــلــيــقــك عـــلـــى حـــصـــولـــك عـــلـــى أعــلــى  ¿ مــ
االصوات فى دائرة طلخا ونبروه؟

¿ ¿ انها ارادة الشعب التى تعتبر اقــوى من 
اى مؤامرات، واقــوى من املال السياسى الذى 
يستغل فى جذب ناخبني بطرق غير مشروعة 
ومن أى حتالفات.. وخروج هذا الكم الهائل من 
الشعب للتصويت لى، يؤكد أن على مسئولية 
كبيرة أمــام هذه اجلموع وهو االستمرار بقوة 

حتى احقق لهم ما يريدون.
¿ وماذا يريد اهالى دائرتك منك؟

ــهــم، يــشــعــر بــهــم،  ــا عــن ــب ــائ ¿ ¿ يـــريـــدون ن
ومبــعــانــاتــهــم، ويــكــون وسيلة حلصولهم على 

حقوقهم، نائبا يشرع مبا يخدم الوطن.
¿ كيف ســارت األمــور قبل بدء اجلولة الثانية 
النــتــخــابــات املــرحــلــة الــثــانــيــة مــن وجــهــة نظرك 

كمرشح مستقل؟ 
¿ ¿ أنا ال يعنينى فى االمر كله سوى التواصل 
كعادتى مع ابناء دائرتى، والتعرف اكثر واكثر 
على طموحاتهم واهدافهم، فــاالعــادة فرصة 
طيبة للتواصل اكثر واكثر، وللتأكيد على ان 
ــاز الـــذى صنعه الناخبون هــو نــابــع من  االجنـ

اقتناعهم مبن اعطوه اصواتهم.
¿ هل ترى ان العملية االنتخابية ستسير فى 

طريقها الصحيح؟
¿ ¿ أرى ان هــنــاك تضييقات مــن جانب 
بعض القوى املعادية لثورة 30 يونيو من بعض 
املسئولني احلاليني وبعض قــيــادات الشرطة 
منهم، وأنهم يريدون تصفية القوى الثورية التى 
كانت ضلعا اساسيا فى ثــورة 30 يونيو، وفى 
مقدمتهم رجال االعالم، املعادية لهم وانا على 
رأســهــم، وأظــن أننى االعــالمــى الوحيد الذى 
يعارضهم ولذلك فهم يحاولون تصفية تواجدى 

على الساحة السياسية واالعالمية.
¿ هل ترى ان املنافسني لك فى جولة االعادة 
هم الشخصيات التى كنت تتوقع ان تواجههم 

فى االعادة؟
ــا فــى االســــاس كــنــت اتــوقــع بفضل  ¿ ¿ انـ
اهل دائرتى وثقتى الكبيرة فيهم حجز مقعد 
برملانى من اجلولة االولـــى، ولــن أصــل جلولة 
االعــادة وكان ذلك سيحدث بالفعل ولكن كثرة 
املؤامرات، واملضايقات من قلة قليلة من بعض 
ضــبــاط الــشــرطــة، تسببت فــى عـــزوف بعض 
الناخبني عــن الــوصــول للجان، مبــجــرد انهم 
كانوا يعرفون أن هؤالء الناخبني كانوا سيعطون 

اصواتهم لى.
¿ هــل تتوقع ان تزيد نسبة االقــبــال على 

الـــتـــصـــويـــت بــصــفــة عـــامـــة عــــن اجلـــولـــة 
االولى؟

¿ ¿ أتــوقــع أن تــتــزايــد بصورة 
كبيرة خاصة اليوم الثانى ألن 
كثيرا مــن املصريني اعــتــادوا 
ــوجــه لــلــجــان بعد  ــت عــلــى ال
اجنـــاز مصاحلهم، بشرط 
ان تسير االمــور فى اطار 
قانونى وحيادية تامة من 

رجال الشرطة.
ــع ان  ــ ــوقــ ــ ــتــ ــ ¿ وهـــــــــــل تــ
تــســتــمــر هــــذه املــضــايــقــات 

ألنصارك؟
¿ ¿ أنــا أرى أن إرادة 
الــشــعــب، والــكــم الــهــائــل 
ــرج لــيــعــطــيــنــى  ــ الــــــذى خـ

صوته فى اجلولة األولــى، 
كان مفاجأة للفئة التى كانت 

تريد اسقاطى فى االنتخابات، 
واعــتــقــد ان احلــل الــوحــيــد هو 

ــصــني من  ــخــل ــود هـــــوالء امل ــمـ صـ
ــروه واالصـــــرار  ــبـ اهـــالـــى طــلــخــا ونـ

على مواقفهم جتــاه من اقتنعوا به من 
املرشحني.

¿ هل هناك خصومة بينك وبني بعض رجال 
الشرطة؟

¿ ¿ ليس لى اى خصومة مع احــد، بالعكس 
رجــال الشرطة كنت اول من وقفت بجانبهم 
حتى تعود اليهم هيبة رجــل الشرطة القادر 
على احلــفــاظ على أمــن الــبــالد واملــواطــنــني، 
ــواء عــن طريق  وعــقــب 25 يناير جــاهــدت سـ
قناة الفراعني او املظاهرات مناديا مبساندة 
الشرطة، والوقوف بجانبهم اذا ما اراد الشعب 

واملجتمع ان يعيشا امنني مستقرين.
¿ هــل تتوقع ان حتصل على نفس االصــوات 

التى حققتها فى اجلولة االولى؟
¿ ¿ أتوقع ان تزيد نسبة التصويت لي، مع 
احترامى لكل املنافسني وتقديرا لهم ولكن 
اهالى طلخا ونبروه يعلمون جيدا من هو توفيق 
عكاشة، فضال عن املنطق واألرقــام القياسية 
التى حتققت فــى اجلــولــة االولـــى خاصة فى 
املقار االنتخابية من خارج مسقط رأسى فى 
ميت الكرماء يؤكد أن الناخب ابــن الــدائــرة 
لديه قناعة، ووعى يستطيع من خالله اختيار 

املرشح القادر على متثيله حتت قبة البرملان.
¿ من تتوقع ان يصل الى كرسى البرملان؟

¿ ¿ الشعب هــو” اللى هيقول كلمته” كما 
قالها فى اجلولة األولى.

¿ اكــــشــــف لـــنـــا اســـــــــرار وكــــوالــــيــــس  االمــــــــور  
ــى  ــ ــ واالحـــــــــــــداث الــــســــاخــــنــــة فـــــى اجلـــــولـــــة األولـ
النتخابات املرحلة الثانية، خاصة التى تعرض 

لها انصارك؟

ــا زالـــت هــنــاك ســلــبــيــات وجتــــاوزات  ¿ ¿ م
يرتكبها بعض أحد أطراف العملية االننتخابية.

¿ مـــن هـــو هـــذا الـــطـــرف ومـــا هـــى الــتــجــاوزات 
والسلبيات؟

¿ ¿ للعملية االنتخابية عدة اطراف رئيسية 
أحــدهــا وزارة الــداخــلــيــة وضــبــاط الشرطة، 
وبعضهم مـــازال يعيش فــى عصر النرجسية 
ودولـــة الــقــانــون بــل هــذا البعض يعتبر نفسه 
فــوق الــقــانــون، وكــانــت هــذه الــتــجــاوزات كثيرة 
فى اجلولة االولى ومــازال هذا البعض يرتكب 
جتاوزاته ومخالفاته بعيدا على مسمع ومرأى 

من قائده وهو وزير الداخلية.
¿ اذن كالمك يعنى انك وجدت  جتــاوزات من 

بعض افراد الشرطة؟
¿ ¿  نــعــم جتــــــاوزات كــثــيــرة فـــى العملية 
االنتخابية، ومخالفات يعاقب عليها القانون 
ارتكبها بعض ضباط الشرطة، ضــدى وضد 
انصارى، وضد كل ناخب اراد ان يدلى بصوته 

لى من ابناء دائرتى.
¿ وما نوع هذه التجاوزات؟

ــارى مـــن الــدعــايــة  ــصـ ¿ ¿ قـــامـــوا مبــنــع انـ
االنتخابية لى فى فترة الدعاية، وقبل فترة 
الصمت االنتخابي، وحتريض بعض البلطجية 
ــدرات لــلــتــعــرض لــى والنــصــارى  ــخـ ــار املـ وجتــ
والتحرش بهم واالعتداء على ممتلكاتى كحرق 

وحتطيم عدة سيارات امتلكها، ومنها سيارة 
نــقــل قـــام البلطجية بحرقها واشــعــال 
ــل هــذه  ــى اطـــاراتـــهـــا، وكـ ــران ف ــي ــن ال
ــاوزات قمنا  ــجــ ــ ــت ــ ــــداث وال االحـــ
بتصويرها بالصوت والصورة 
“ومــســجــلــة فــيــديــو” وسيتم 
ــت  ــ ــوق ــ ــى ال ــ ــ ــا ف ــ ــه ــرضــ ــ ع

املناسب.
¿ ومـــــــــــــــــــن تـــــتـــــهـــــمـــــه 

بالتحريض ضدك؟
¿ ¿ شــهــدت اجلــولــة 
االولـــــــــــى مـــــواقـــــف  
ــن كــل  ــ ومـــــؤامـــــرات م
ــراد مركز  ــ ضــبــاط واف
شـــرطـــة طـــلـــخـــا، مــن 
ــيـــس مــبــاحــث  أول رئـ
املــركــز ومــعــاونــيــه حتى 
أصــغــر فـــرد فــى املــركــز 
يقومون بالتضييق على 
انـــــصـــــاري، والـــنـــاخـــبـــني 
مبجرد انهم يعرفون منهم 
أنهم سيدلون باصواتهم لى 
فى االنتخابات، او على االقل 
مبجرد انهم يشمون منهم رائحة 
أنهم يساندوننى فيتم القبض على 
بعضهم بأوامر مباشرة من رئيس املباحث 
نفسه، كما انهم قاموا فى قرية منشية البدوى 
فى اليوم االول لالنتخابات بتحريض البلطجية 
بالتحرش بالناخبني الذين كانوا فى طريقهم 
لــالدالء باصواتهم وملا سألوهم “ملن ستعطون 
أصواتكم، فعرفوا انهم سيعطون اصواتهم لى 
قاموا باالعتداء عليهم وهددوهم بالفتك بهم 
اذا لم يعودوا الى منازلهم، ومن حيث اتوا، ثم 
قام بعض اهالى البلدة بابالغنا مبا حدث من 
البلطجية، وملا اجريت عدة اتصاالت بضباط 
مركز شرطة طلخا اكتشتفت ان التحريض 
نابع اساسا من مركز شرطة طلخا، ومن رئيس 

املباحث شخصيا.
ــر مـــحـــضـــر ضـــــد هــــذه  ــريـ ــحـ ــتـ ¿ هـــــل قــــمــــت بـ

التجاوزات او تقدمي شكاوى لوزير الداخلية؟
¿ ¿ قمت بتقدمي مذكرة لوكيل النائب العام 

بنيابة طلخا؟
ــر  ــتــــقــــدمي شــــكــــوى لــــوزيــ ــأ بــ ــلـــجـ ¿ وملــــــــــاذا لـــــم تـ

الداخلية؟
¿ ¿ “بص يا بيه والننى رجل دوغرى وال احب 
ــدوران ألننى رجل اعتدت على الصدق  اللف وال
ــر الداخلية نفسه  والــصــراحــة أقــول لــك أن وزي
يضطهدني، ويقوم بعملية تصفية حسابات معى.

¿ ومــا اســبــاب هــذه الــتــصــرفــات مــن جــانــب وزيــر 
الداخلية اجتاهك؟

¿ ¿ أقول أن وزير الداخلية اللواء مجدى عبد 
الغفار يناصبنى العداء منذ أن طالبت صراحة 
فى احد املؤمترات االنتخابية، بتقدمي استقالته 
وان لم يفعل فيجب على الدولة ورئيس الــوزراء 

ان يقوموا بإقالته فورا، وذلك على خلفية نتائج 
التحقيقات فى كارثة سقوط الطائرة الروسية، 
ــود قــصــور أمني،  ــدت التحقيقات وجـ حيث اكـ
والقصور االمــنــى مسئولية مباشرة على وزيــر 
الداخلية ولذلك طالبته باالستقالة او اقالته من 
قبل القيادة السياسية، واالدهى من ذلك أن وزير 
الداخلية بدال من ان يقوم مبعاجلة قصور االمنى 

راح يحارب رجال االعالم.
¿ هــل تــرى ان العملية االنتخابية ستسير فى 

طريقها الصحيح؟
¿ ¿ أرى ان هناك تضييقات من جانب بعض 
القوى املعادية لثورة 30 يونيو من بعض املسئولني 
احلاليني وبعض قــيــادات الشرطة منهم، وانهم 
يريدون تصفية القوى الثورية التى كانت ضلعا 
اساسيا فى ثورة 30 يونيو، وفى مقدمتهم رجال 
االعالم، املعادية لهم وانا على رأسهم، وأظن أننى 
االعــالمــى الوحيد الــذى يعارضهم ولذلك فهم 
يحاولون تصفية تواجدى على الساحة السياسية 

واالعالمية.
ــابـــة ضـــــد هــــذه  ــيـ ــنـ ــلـ ¿ وهـــــــل تــــقــــدمــــت بــــبــــالغ لـ

التجاوزات؟
ــدم بالغى للشعب املصري،  ¿ ¿ أنــا فقط أق
الشاهد احلقيقى على دورنــا فى ثورة 30 يونيو 
ودورنــا فى محاربة االرهــاب، ودورنــا فى محاربة 
ــا فــى عـــودة الهيبة  ــ ــيــة، ودورن الفاشية االخــوان
واالحــتــرام الكامل واملتكامل ملنظومة الشرطة، 
ولــكــن لــالســف الــشــرطــة نفسها تــنــكــرت لهذه 

احلقائق.
ــل بـــــاالنـــــســـــحـــــاب مــن  ــعــ ــفــ ــالــ ¿ هــــــل هــــــــــددت بــ

االنتخابات؟
¿ ¿ هددت باالنسحاب مع نهاية اليوم االول  
مــن اجلــولــة األولـــى  وأعطيت احلكومة ووزارة 
الداخلية مهلة، وفــى حــال مالم يتراجع ضباط 
مــركــز شــرطــة طلخا عــن ممــارســاتــهــم القمعية 

ضدى وضد انصارى سيكون هناك تصعيد.
¿ ويف  اى صورة كان سيكون هذا التصعيد؟

¿ ¿ كنت انـــوى عقد مــؤمتــر صحفى عاملي، 
وكنت سأفجر فيه الكثير من املفاجآت بالصوت 

والصورة، التى حكيت لك بعضا منها.
¿ وفى هذه االحــداث وفى ظل هذه التجاوزات، 
ــل هـــنـــاك دور لــلــجــنــة الــعــلــيــا  حـــســـب كــــالمــــك، هــ

لالنتخابات؟
¿ ¿ اللجنة العليا لالنتخابات تقوم بدورها 
املنوط بها على اكمل وجــه، وال تشوبهم شائبة، 
وهــذه االحــداث والتجاوزات مسئول عنها وزير 

الداخلية ومركز شرطة طلخا.
¿ هل ترى ان االنتخابات ستسمر بنجاح ونحن 

فى اليوم الثانى من جولة االعادة؟
¿ ¿ فـــى احلــقــيــقــة، هــنــاك اطـــــراف تسعى 
المتـــام االنــتــخــابــات على اكــمــل وجـــه، وبالشكل 
الدميقراطى القومي والسليم، الذى يتناسب مع 
الــدولــة املصرية احلديثة عقب ثــورة 30 يونيو، 
وبــيــان 3 يوليو، مثل للجنة العليا لالنتخابات 
واجليش الــذى يقوم بجهود جبارة لسد اخللل 
ــقــصــور االمــنــى مــن بــعــض افــــراد منظومة  وال
ــشــارع املــصــرى لتحقيق االمــن  الــشــرطــة فــى ال

واالمان بني املواطنني.
¿ فــى الــنــهــايــة مـــاذا تطلب مــن الــدولــة فــى ظل 

هذه االحداث؟
ــر الــداخــلــيــة رسميا،  ¿ ¿ أطــالــب بــاقــالــة وزيـ
وأشكو امرى واقدم بالغا رسميا للشعب املصرى 
ضد جتـــاوزات وزيــر الداخلية، وممارساته فى 
تصفية احلــســابــات مــعــى ومـــع رجـــال االعـــالم 

الشرفاء.
¿ هــل بالفعل تــنــوى الــتــرشــح لــرئــاســة الــبــرملــان 

املقبل؟
¿ ¿ بالتأكيد سأترشح ألننى ارى فى نفسى 
الــقــدرة والــكــفــاءة على ادارة جلسات البرملان، 
وبحكمة اكتسبتها من خبرات السنني فى العمل 

السياسى وادارة احلوارات.
¿ أال تـــــــرى ان هـــــــذا الــــطــــمــــوح او االعـــــتـــــزام 
ــة  اذا كـــان  ــاصـ ــادات كـــثـــيـــرة خـ ــقــ ــتــ ســيــعــرضــك النــ
ــذا املـــقـــعـــد عـــدلـــى مــنــصــور  ــ ــافـــس لــــك عـــلـــى هـ ــنـ املـ
الرئيس السابق للبالد اذا ما مت تعيينه، ومرتضى 

منصور حال جناحه فى االنتخابات؟
¿ ¿ انــا ارى انــى االحـــق، وهــذا أمــر كــاف ألن 
اخوض هذه التجربة وعلى يقني بأننى على قدر 
مسئوليتها، وواثق من جلوسى على كرسى رئاسة 
ــا عـــاوز اقـــول حــاجــة الناس  املجلس وبــعــديــن ان

خايفة ليه من رئاستى للبرملان.

أنا رئيس البرملان املقبل.. ومش عارف ليه الناس خايفة من هذا الطموح؟!!

حوار: ماهر هنداوى 

توفيق عكاشة

»صوت املاليني« فى حوارها مع الدكتور توفيق عكاشة

 أعداء 30 يونيو يحاربون رجال 
اإلعالم الشرفاء.. ويحاولون 

تصفيتهم قبل تشكيل البرملان 

  لوال التربيطات التى دبرها أعداء 
ثورة 30 يونيو ضدى لكنت تخطيت 

نسبة الـ60% على األقل

“اكتسح  اإلعالمى الدكتور توفيق عكاشة ابن قرية ميت الكرماء مركز 
طلخا  املرحلة األولى من االنتخابات البرملانية فى دائرة طلخا ونبروه 

مبحافظة الدقهلية، حيث حصل على أعلى األصوت  وبفارق شاسع  
عن جميع منافسيه برصيد 58 الفا و163 صوتا متفوقا بها على 

أقرب منافسيه فؤاد بدراوى الذى حصل على 43 الفا و438 صوتا، 
وفى املركز الثالث حل اللواء جمال عبد الظاهر مرشح حزب 

مستقبل وطن برصيد 36 الفا و982 صوتا وبسام فليفل فى 
املركز الرابع برصيد 34 الفا و585 صوتا وفى املركز اخلامس 
محمد جناح الشورى برصيد 30 الفا و689 صوتا وفى املركز 

السادس ابراهيم انور برصيد 22و256 الفا..فى صراع شرس 
على ثالثة مقاعد، وان كان كل اخلبراء يؤكدون على ان 

عكاشة سيحظى بنفس االرقام فى جولة االعادة لكن 
لعبة االنتخابات ال تنتهى اال بعد اعالن اللجنة العليا 

لالنتخابات النتيجة النهائية فى مؤمتر صحفى تتناقله 
جميع الفضائيات.

“صوت املالين” تنفرد بإجراء هذا احلوار اجلرىء والصريح  
مع د. توفيق عكاشة  والذى كشف خالله عن كواليس اجلولتن 

االولى والثانية، واملؤامرت التى حيكت ضده بالتفاصيل، 
وبانفراد حتظى به “صوت املالين” قائال” لست فى خصومة مع 

أحد، ولكن هناك من يكرهون ثورة 30 يونيو، ويكرهون من سعى 
الجناحها واليريدون ان يروهم فى اى مكان رسمى فى البالد.

طالبت بإقالة وزير الداخلية عقب كارثة الطائرة الروسية فقرر محاربتى فى دائرتى االنتخابية 



العـدد 179

األربعاء  2015/12/2

شخصية معروفة تشتهر بإسم »موالنا« يقوم بـ»لبس« أربعة من 
اخلوامت فى يديه »متعزم عليهم« من مشاهير املشايخ والدجالني

حكايات  اجلن والعفاريت و»األعمال السحرية« داخل ماسبيرو!!!
قضية

شائكة

سر ذهاب اإلعالمية 
الشهيرة إلى بحر 

العريش فى »أربعاء 
أيوب« قبل 4 أيام من 

شم النسيم كل سنة!!!

ــا مت نــشــر بــعــض االخـــبـــار عن  ــدم ــع وب
الشخصية العسكرية  املــرشــحــة لقيادة 
ــوا   ــادمــة ذهــب ــق ــة ال ــال املــرحــل املــبــنــى خـ
للشيخ علشان يعرفوا من هى الشخصية 
العسكرية القادمة لكى يتصلوا به ويعملوا 
لينك معاه »ملحوظة..  مت االتفاق على أن 
يتم  عمل السحر  عن طريق وضع العمل  
ــذى يرغب  فــى جــيــب املــســئــول احلــالــى الـ
فى البقاء فى منصبه، وعندما يقوم هذا 
الــقــيــادى مبصافحة  املــســؤل  يــتــم عمل 
السحر له  ويصدر  له القرار«، على فكره 
الشخصيات دى بتعمل احلاجات دى من 
أيــام زمــان وبــيــاخــدوا مناصب عــن طريق 
السحر والــشــعــوذة، اقسم بــاهلل الكام ده 
صح وانا مش بأكدب وال بافترى على أحد  
حتى أسألوا موالنااااااا يقول لكم..  شفتم 
ماسبيروووووووو بيدار بالسحر والشعوذة 
ازاى عموما اناشد الزماء املحترمني عمل 
حجاب ويضعوه على باب 4 علشان نقضى 
على سحرهم،  لك اهلل يا ماسبيروووووووو 

قياداتك بيشغلوك بالسحر والشعوذة«.
كان هذا نص الكام احلرفى الذى كتبه 
على غيث.. وفى هذا السياق أشير إلى أن 
عادة استخدام الدجل والسحر والشعوذة 
ليست جديدة على  قيادات مبنى ماسبيرو.

وفــى هــذا السياق أؤكــد أننى كنت أظن 
أن بعض املصادر املطلعة واألصــدقــاء فى 
ماسبيرو يبالغون فى سرد هذه الوقائع لوال 
أنهم اقسموا باهلل أنهم كانوا شهود عيان 
عليها وأنهم واثقون منها متام الثقة، وألنهم 
مصدر ثقة بالنسبة لى فقد قررت نشرها 
مع إخفاء أسماء هــذه القيادات  احلالية 
والسابقة حرصاً على عائاتهم وأبنائهم ، 
ولكننى سأنشر التفاصيل ليعرف الــرآى 
العام كيف يدار اإلعــام املصرى الرسمى 
؟ ولنكشف للجميع أن الغالبية العظمى من 
هذه القيادات  يحب أن يتم حتويلهم إلى 
»مصحات« نفسية وعقلية  قبل إقالتهم 

وتقدميهم ملحاكمات عاجلة وعادلة.
ويخطئ من يتصور أننا نقوم بالتهويل 
أو املبالغة فى ســرد هــذه الوقائع، أو أنها 
مجرد حكايات شيقة ومسلية.. فالقضية 
أكبر مــن ذلــك بكثير ويجب أن نأخذ كل 
كلمة فى هذه السطور على محمل اجلد ، 
ويجب التعامل معها مبنتهى اجلدية، ولهذه 
فإننى أعتبر مــا أنــشــره  مبثابة بــاغ لكل 
اجلهات الرسمية والسيادية  التى تدرس 
حالياً ملفات الترقيات والتغييرات اجلديدة 
داخــل ماسبيرو، وأتصور أن هناك الكثير 
مــن املعلومات الــتــى ننشرها لــم تكن أية 
جهات عليا على درايــة بالكثير منها وأنها 
كشفت لهم عــن جــوانــب جــديــدة مجهولة 
عن حياة وأسرار هذه الشخصيات  املثيرة 

للجدل دائما. 
 هذا امللف الشائك يتضمن العديد من 
الــوقــائــع املــثــيــرة للغاية منها قــيــام إحــدى 
رئيسات قطاع التليفزيون الشهيرات »والتى 
ــيـــواًل....!!!«،  كــان مــعــروف عنها أن لها مـ
بإحضار )منقد( وبــخــور أصلية مــن حى 
احلــســني وتــقــوم هــى و)شــلــتــهــا( بــإغــاق 
املكتب عليهن، وتقوم هذه )الريسة( باملرور 
على البخور سبع مرات، وفى نفس الوقت 

ــرى،  يــذكــر الكثير من  ــا حــيــة أخــ مــن ن
الــعــامــلــني فـــى مــاســبــيــرو حــكــايــة إحـــدى 
رئــيــســات قــطــاع التليفزيون والــتــى كانت 
ــلـــوس مـــع صــديــقــاتــهــا  ــى اجلـ ــادة عــل ــت ــع م
وزمياتها داخل مكتبها فى ماسبيرو لكى 
يقرأوا لها الفنجان  ويقومون بعمل جلسات 
روحانية   تتخلها )متتمات وتعاويذ( غير 
مفهومة وكــان ذلــك يتم خوفًا من احلسد 
حيث إن هــذه الــســيــدة كــانــت )موسوسة 

حبتني( !!!
ــى ما  ــ ــر إل ــيـ ــر ِأشـ ــ ــب اآلخـ ــانـ ــى اجلـ عــل
كتبته إحــدى املوظفات فى ماسبيرو عبر 
صفحتها على الفيس بــوك  حتــت عنوان 
)احلـــق يــا أمــيــر.. بيحضروا العفاريت ( 
والــتــى كشفت أن إحــدى الــقــيــادات يقوم  
بــعــمــل جــلــســات روحــانــيــة داخــــل مكتبه 
واحضار مبخرة وفحم وبخور، وقــام هذا 
ــاب مكتبه  الــقــيــادى بتغيير “ كــالــون “   ب
حتى ال يستطيع الــدخــول اليه ســواه على 
أن يقوم بأخذ  املفتاح معه  وبعد خروجه 
من املكتب  بــدأ العاملون يشتمون رائحة 
البخور واملستكة والكلمات املبهمة الى تردد 

داخل مكتبه!!!
ــى ما  وبــاإلضــافــة ملــا ســبــق  ِأشــيــر إلـ
كشفته لى إحدى اإلعاميات القديرات 
داخــل ماسبيرو عن حكايات 
ــت داخـــل  ــاري ــف ــع اجلـــن وال
مــاســبــيــرو، حيث أكــدت 
ــاك الــكــثــيــر  ــنـ أن هـ
مـــن الــقــصــص الــتــى 
ــشــأن  تـــــروى فـــى هــــذا ال
ــدرجــة أن الــغــالــبــيــة العظمى  ل
من املذيعات ال تقمن بــاخلــروج من 
االســتــديــوهــات ليًا إلــى الطرقات 
بسبب حالة الرعب من  العفاريت  
التى يتداولون بشأنها حواديت 
وحكايات  مثيرة للغاية وتضطر 
معظمهن للبقاء داخــل اإلستديوهات 

إلى الصباح للعودة إلى منازلهن.
 ومبناسبة احلديث عن املذيعات نشير 
ــاك قــصــصــا كــثــيــرة مــتــداولــة  ــى أن هــن إلـ

حكاية العفريت 
الذى ظهر لـ»أحد 
العساكر« وخطف 
السالح منه قبل 

أن يغمى عليه 
ونقله إلى الرعاية 

الطبية 

قيادات حالية قاموا 
بالذهاب ألحد 

الدجالني لعمل »سحر 
وشعوذة « لكى ال تطالهم 

التغييرات القادمة

رئيسة سابقة للتليفزيون كانت تقوم 
بإحضار »منقد« وبخور« وتقوم هى 

و»شلتها« بإغالق املكتب عليهن، 
وتقوم باملرور على البخور سبع مرات 

وخاللها يتم ترديد »متتمات« غريبة 

رئيس قطاع 
حالى اعتاد 
على الذهاب 

لـ»احلاجة زينب« 
العتقادها أن 
خفايا رعب »سرها باتع«

مذيعات ماسبيرو من 
اخلروج لـ»طرقات« 

املبنى لياًل!!!

حــول وقــائــع شهيرة منها حــالــة الصدمة 
والدهشة التى حدثت ملذيعتني شهيرتني 
أثناء دخولهما احلمام املجاور الستراحة 
املذيعات حيث فوجئنا بباب احلمام يغلق 
من الدخول برغم عدم وجود شخص آخر 
غيرهما وهــو مــا أصابهما بحالة إغماء 
مت نقلهما للرعاية الطبية على الــفــور. 
كما يتحدث الــكــثــيــرون عــن قصة آخــرى 
تتعلق بحالة )اخلــرس( التى أصابت أحد 
الكوافيرات بعدما فوجئ بأن قطة تنادى 
عليه وأصيب ايضاً باإلغماء ومت نقله على 
الفور للعاج حيث استمرت فترة عاجه 

عدة أشهر.
على اجلــانــب اآلخــر أشير إلــى  القصة 
ــى وصــلــتــنــى مـــن أحــد  ــت ــداً ال الــغــريــبــة جــ
ــل املبنى  ــوق فيها داخـ ــوث الشخصيات امل
وســوف أنقلها لكم حرفيا وأتــرك التعليق 
حلــضــراتــكــم بشأنها حــيــث قـــال: “ فيه  
عفريت طلع لعسكرى بعد الهواء الساعة  
الثانية بعد منتصف الليل منذ أسابيع 
ــزاء الــســاح  قليلة،  والــعــســكــرى شــد أجــ
عليه، والعفريت طير الــســاح مــن أيــده، 
والعسكرى أغمى عليه وزماؤه لقوه مرمى 
على األرض وذهبوا به إلى الرعاية الطبية، 
ومما أكد صحة الواقعة أن عسكرى زميل 
لــهــذا الــشــخــص الـــذى أغــمــى عليه  كــان 
طالع فى االسانسير وعندما سأله أحد 
املوجودين قائًا: اكيد العسكرى ده بينخع 
؟!! فرد عليه قائًا:  أل يا أستاذ فيه  ثاثة 

من زمائنا طلع لهم العفريت  قبل كده”.
 ومـــن الــوقــائــع املــثــيــرة فــى هـــذا امللف 
والتى تخص رئيس أحد القطاعات املهمة  
ــــذى مت اإلبــقــاء  فــى مــاســبــيــرو حــالــيــاً وال
عليه  فــى منصبه حتى اآلن رغــم وجــود 
عشرات القضايا وامللفات السوداء التى 
كانت أية واحــدة منها كفيلة باإلطاحة به 
مــن منصبه ومحاكمته.. هــذا الشخص 
معتاد على الذهاب مع شخصية سياسية 
رفيعة املستوى )كانت سببا فى التوسط  
لــدى بعض اجلــهــات العليا لإلبقاء على 
هــذا الشخص فــى رئــاســة القطاع(  الى 
شخصية معروفة جــداً فى مجال الدجل 
واألعــمــال  السحرية..الخ واسمها على 
وجه التحديد احلاجة زينب وهى مشهورة 
جداً خاصة لدى النخبة فى مصر والذين 
يذهبون اليها اعتقادًا منهم أن )سرها 

باتع(!!!!
ــر  روى لــى أحد   وعــلــى اجلــانــب اآلخـ
الــشــخــصــيــات املــحــتــرمــة فــى ماسبيرو 
ــه شاهدها  حكاية غريبة وأقــســم لــى أن
ـــ)أم عــيــنــه( – عــلــى حــد تــعــبــيــره، وهــى  ــ ب
خاصة بشخصية تليفزيونية كبيرة وكانت 
تتميز باجلمال الفائق وتنتمى الى عائلة 
سياسية واعامية.. هذه الشخصية كانت 
تذهب الــى  العريش  حلضور ما يسمى 
بـ)أربعاء أيــوب( حيث تقوم وقت الغروب 
بالنزول فى مياه  البحر املتوسط وتشارك 
أهالى العريش فى هذه املناسبة السنوية 
التى يكون موعدها كل عام يوم األربعاء 
السابق لـ)شم النسيم(  اعتقادا منهم بأن 
سيدنا أيــوب شفى من أمراضه فى هذا 

التوقيت!!! 

تردد )النساوين( كلمات ومتتمات لوقايتها 
مــن )عـــني احلــســود( وبــعــد ذلـــك  يعملوا 
عروسة ورق وإحداهن  متسك ب )دبوس( 
وتقوم ب)خــرم(  عني العروسة وتقول من 
عني فانة وتخرم مرة تانية وتقول من عني 
ترتانة ومن عني اللى عينيها واسعة حلد 
ما تخرم كل حتة فى العروسة وبعد كدا 
حترقها فى البخور، وقد اكتشف هذا األمر 
أحد مديرى مكتب هذه )الريسة( عندما 
دخل املكتب عليهن فجأة ذات مرة وأصيب 
ــة مــا شاهده  بالصدمة  مــن هــول وغــراب

بعينه!!!
ــدى الــقــيــادات  وهــنــا نشير إلـــى  أن إحـ
الذين  قاموا  مؤخراً بالذهاب إلــى أحد 
الدجالني أمًا فى احلصول على )حجاب 
أو تعويذة( تساعده فى البقاء فى منصبه 
لفترة أخــرى وعــدم كشف فضائحه املالية 
واإلداريـــة واجلنسية أيــضــاً!!!  معتاد على 
ذلك منذ  عدة سنوات وكان يصطحب معه 
إحــدى الشخصيات اإلعامية املعروفة 
والتى كانت تتولى منصبًا  قياديا فى 

إحــدى القنوات مباسبيرو )تعمل 
بــإحــدى الفضائيات اخلاصة 
حاليًا( ومعهما أيضًا شخصية 
معروفة تشتهر باسم )موالنا( 
والــذى يقوم بـ)لبس( أربعة من 

اخلـــوامت فــى يديه )متعزم 
ــن مــشــاهــيــر  ــهــم( مـ ــي عــل
املــشــايــخ والـــدجـــالـــني، 
ــردد الكثيرون داخــل  ويـ

املــبــنــى أن هـــذا الشخص 
ــادى  ــيـ املــــرشــــح ملـــنـــصـــب قـ

فــى املــرحــلــة الــقــادمــة أقــرب 
للمذهب الشيعى وأحــيــانــا يعيش 

فى )جو الدروشة( على أمل أن يقوم 
بالهاء الناس عن )باويه( األخرى التى ال 
تعد وال حتصى !!!!، ويؤكد الكثيرون أيضاً 
أن الغالبية العظمى ممن يصافحون هؤالء 
األشخاص تنتابهم حالة من الرعب خوفاً 
من أن يكون )عاملني لهم  عمل( أو يسلطوا 

عليهم )عفاريتهم( !!!

توقفت طويال أمام ما كتبه 
اإلعالمى على غيث كبير املخرجني 

بالتليفزيون املصرى عبر صفحته 
اخلاصة على الفيس بوك لسببني: 
أولهما  أنه كشف عن أعمال السحر 

والدجل والشعوذة التى تقوم بها 
بعض القيادات احلالية فى ماسبيرو 

على أمل البقاء فى مناصبها.. 
ولذلك سوف أنشر النص الكامل 

ملا كتبه على غيث  فى هذا الشأن 
حتى تصل الرسالة إلى كل من 
يهمه األمر ليعرفوا كيف يدار 

ماسبيرو، والى أى مدى سوف تصل 
اليه األوضاع من السوء أكثر مما هو 

عليه حاليا فى حال استمرار هذه 
القيادات الفاشلة..  قال غيث: “ الى 
كل الزمالء هاقول لكم على حاجه 

بجد مش عارف أوصفها ألنها عموما 
بعد ارسال مؤسسة الرئاسة للجان 

متابعة مايحدث فى ماسبيرو، تفتق 
ذهن بعض القيادات الى )اجلاميكا(   

- على رأى مرتضى منصور-  وقاموا 
بالذهاب لعمل سحر وشعوذة  لكى 

ال تطالهم التغييرات القادمه ، 
اقسم باهلل ده بيحصل األيام د ى 
بيروحوا لشيوخ علشان يسحروا 

ألعضاء  اللجنة الرئاسية من أجل 
البقاء فى املناصب وبيكونوا عاملني 
وليمة للشيخ بجد بيجيبوا خروف 

مشوى على الفحم بعد الشيخ ما 
يحضر اجلن يقول له مهمتك ان 

فالن يفضل فى منصبه وبيكونوا 
خائفني فى القعدة لكن املضطر 

يركب الصعب قصدى يركب اجلن ،

 محمد طرابيه  
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حل أزمة 
الدوالر يسهم 
بنسبة كبيرة 

فى إنقاذ قطاع 
الصادرات

تفاصيل أول اجتماع لـ »عامر« بالبنوك العامة ورئيس احتاد الصناعات

النقد الدولى يدعو اخلليج إلى »شد األحزمة«
دعــا، صندوق النقد الدولى بلدان مجلس 
التعاون الخليجى الى »شد األحزمة« وخفض 
نفقاتها اذا مــا ارادت تحقيق االســتــقــرار 
ــصــادى وتــقــاســم الـــثـــروة النفطية مع  ــت االق

االجيال المقبلة فى ظل تراجع اسعار النفط.
وقــال الصندوق فى تقريره الــصــادر امس 
االول ان اســتــمــرار تــراجــع األســعــار عالميا 
ابطأ معدالت نمو اصول الصناديق السيادية 
للبلدان المصدرة للنفط، وبعضها بدأ يسحب 
من »االحتياطيات« الوقائية معتبرا انه على 
المدى القصير ال تمثل هذه الظاهرة مصدراً 
للقلق ولكن مــاذا يحدث لو استمرت اسعار 

النفط المنخفضة؟
وكيف سيكون رد فعل صناع السياسات 
وأوضـــح الــصــنــدوق انــه وفقا لتقديراتنا لن 
ــيــاطــات الــمــالــيــة الــوقــائــيــة فى  ــدوم االحــت ــ ت
البلدان ة للنفط فى الشرق الوسط، باستثناء 
االمـــــارات، وقــطــر، والــكــويــت الكــثــر مــن 25 
عاماً فى ظل الخطط الماليه العامه الحالية 
والتوقعات بالنسبة السعار النفط وستنفد 
هــذه االحتياطيات فى البحرين واليمن فى 
غــضــون الــعــامــيــن المقبلين، بينما ستنفد 
فــى معظم الــبــلــدان االخــــرى. كالسعودية، 
ــراق، وسلطنة عــمــان. خــال مــن 4 الى  ــع وال
7 اعـــوام وحظر النقد الــدولــى مــن ان عدم 
تنفيذ تخفيضات فى النفقات العامة سيجعل 
من تحويات الحكومات الى هذه الصناديق 
اقل من السابق، وسيؤدى الى زيــادة ضغوط 
من اجــل السحب من اصــول صناديق الثروة 
السيادية ولفت التقرير الى مع ارتفاع اسعار 
النفط على مـــدار العقد االول مــن االلفية 
الجديدة بلغ رصيد الحساب الحالى الكلى 

للبلدان الخليجية المصدرة للنفط حوالى 
630 مليار دوالر، فى 2011، متجاوزا ارصدة 
الحسابات الجارية لدولة آسيــــــا الصاعدة 
مجتمعة غير ان فوائض الحسابات الجارية 
للبلدان المصدره للنفط بــدأت تتاشى فى 
عــام 2015، وال يــرجــع انــعــكــاس مــســار هذا 

التراجع قريبا منوهًا الى انه وفقًا للتوقعات 
الحالية من المحتمل تعافى ارصدة حساباتها 
الجارية مجتمعة لتصل الى 200 مليار دوالر 

فى عام 2020.
واظـــهـــر تــقــريــر الــصــنــدوق ان حــســابــات 
صــنــدوق النقد التقريبية كــانــت تتوقع قبل 

انخفاض اسعار النفط ان تسجل دول مجلس 
الــتــعــاون الخليجى وحــدهــا فــائــضــًا مجمعا 
فى حسابات المالية العامــة، يبلغ نحو 100 
مليار دوالر فى 2015، وحــوالــى 200 مليار 
بين عامى 2015 - 2020، ولكن من المرجح 
حاليا ان تسجل عــجــزا مجمعًا قـــدره 145 

مليار دوالر فى 2015 واكثر من 750 مليار 
دوالر بين عامى 2015 - 2020 وتشير هذه 
التوقعات الى تغيير صافى لاصول المتاحة 
لصناديق الــثــروة السيادية فــى دول مجلس 
التعاون الخليجى وحدها قــدرة 250 مليار 
دوالر فــى 2015، و 950 مليار دوالر بين 
عامى 2015 - 2020 ويقدر الصندوق خسائر 
دول الخليج خــال العام الحالى قــدره فقط 
360 مليار دوالر نتيجة تراجع اسعار النفط 
الكثر من 50% منذ يوليو 2014 متوقعًا ان 
يصل عجز المالية العامة بهذه البلدان الى 
نحو 13% هــذا العام وفــى الوقت الــذى توقع 
فيه البنك الــدولــى تــراجــع النمو تحويات 
المغتربين لبلدانهم فى 2015 بسبب تراجع 
اسعار النفط وضعف العموالت مقابل الدوالر 
االمريكى وضعف النمو االقتصادى فى اوروبا 

لحوالى 588 مليار دوالر للعام الحالى.
قــال الــصــنــدوق ان التأثير السلبى لتراجع 
اســعــار الــنــفــط ســيــطــال تــحــويــات العاملين 
االجــانــب فــى بــلــدان مجلس التعاون الخليجى 
فــى الــوقــت الـــذى تشكل فيه تلك التحويات 
مصدراً مهمًا للدخل فى مصر واالردن، وتابع 
التقرير ان نحو 29 مليون عامل اجنبى بالخليج 
ارســلــوا الــى اوطانهم الــعــام الماضى اكثر من 
100 مليار دوالر يشكل نصيب مصر واالردن 
منها 70% تقريبا بما يعادل من 5 الــى 7.5 % 
من اجمالى الناتج المحلى للبلدين الفتًا الى 
ان تباطؤ تدفقات تحويات العاملين مرهون 
بإجراء بلدان الخليج عمليات تصحيح االوضاع 
المالية العامة او حال فرضها، ضريبة خاصة 
على تحويات العاملين االجانب وهو ما تدرسه 

تلك البلدان حاليا .

واضــافــت المصادر ان تحركات المحافظ 
الجديد تشير الى انه يجهز لقرارات جديدة، 
تسهم فى دعم االقتصاد خال الفترة االولى 
مــن توليه منصبه ألن عنصر الــوقــت اصبح 
حاسما ومهما الفتة الى انه بعد االنتهاء من 
ــذى ضــم رئــيــس اتــحــاد  االجــتــمــاع الــشــامــل الـ
الصناعات تم عقد اجتماع مصغر من قيادات 
البنوك العامة للوقوف على تطورات القطاع 
المصرفى واحتياجاته ومدى الدعم الذى يمكن 
ان يقدمه لتنشيط االقتصاد وكشف المهندس 
محمد السويدى  رئيس اتحاد الصناعات عن 
تفاصيل اللقاء الذى جمعه مع »عامر« وقال فى 
تصريحات للوطن ان المحافظ وعد بسرعة 
ــدوالر للقطاع الصناعى الستيراد  ــ تدبير ال
الخامات الازمة لانتاج واكــد »السويدى ان 
عامر« وعد ايضا باعطاء االولوية فى تدبير 
الدوالر للصناعات الغذائية واالدويــة ومصانع 
ــراءات الــازمــة  ــ الــحــديــد كــمــا اكـــد اتــخــاذ اجـ
ــراج عــن شحنات الــمــواد الخام  ــ لسرعة االف

المحجوزة فى الموانئ حاليا.
ووفــقــا لما قــالــه رئــيــس اتــحــاد الصناعات 
فإن »عامر« وعد بمراجعة جميع االجــراءات 
المصرفية بشأن توفير وايــداع النقد االجنبى 
بما يسهم فى تسهيل التعميرات البنكية مع 
المصانع الفتاً الى انه تم االتفاق مع المحافظ 
الجديد على التنسيق من اجل تنظيم االسواق 
مــن خــال السيطرة على االســتــيــراد الجائر 
الناتج عن دخول منتجات بأسعار غير حقيقية 

وتطبيق االســعــار االســتــرشــاديــة على السلع 
المستوردة وتطبيق المواصفات القياسية على 
تلك السلع واضـــاف ان االجتماع تطرق الى 
الــوضــع االقــتــصــادى وتــوقــف المصانع نتيجة 
عــدم تــوافــر العملة والخسائر الــتــى تحققت 
نتيجة عــدم الــتــزام الــشــركــات المحلية امــام 
المستوردين االجانب موضحاً انه قال »عامر« 
ان معدل النمو الصناعى انخفض بشدة فى 

العام الحالى مقارنًة بالعام الماضي.
وقــال ان المحافظ اكــد دعــم المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة من خــال تسهيل فتح 
ــى ان  االعــتــمــادات المستندية لها مــشــيــراً ال
»عــامــر« المح الــى امكانية مراجعة قــرارات 
المحافظ السابق »هشام رامز« بشأن االيداع 

ــدرت فــى فبراير  الــنــقــدى بـــالـــدوالر الــتــى صـ
الماضى واكــد السويدى ان االتــحــاد سيعقد 
الــفــتــرة المقبلة عـــدة اجــتــمــاعــات مــع عامر 
لمناقشة ملفات اخرى تتعلق بالقطاع الصناعى 
فى مقدمتها ملف المصانع المتعثره مؤكداً 
ان االجتماع حمل رسائل ايجابية من جانب 
المحافظ للقطاع الصناعى الذى عانى طوال 
الفترة الماضيه نتيجة ازمــة الــدوالر وتقلبات 

سعر الصرف.
ومن جانبه قال »هانى برزي« رئيس المجلس 
التصديرى للصناعات الغذائية ان حل ازمة 
ــدوالر ســوف يسهم بنسبة كبيرة فــى انقاذ  الـ
قطاع الصادرات الــذى شهد ازمــات متاحقة 

طوال الفترة الماضية.

تقرير: إصدار 153 موافقة إلقامة مشروعات فى ديسمبر 4 آالف فرصة عمل 
كشف تقرير لهيئة التنمية الصناعية ان 
الهيئة اصــدرت خال اكتوبر الماضى 153 
موافقة إلقامة مشروعات صناعية جديدة 
بتكلفه استثمارية بلغت 2،6 مليار جنيه 
تتيح 4568 فرصة عمل مقابل 113 موافقة 
بتكلفة استثمارية بلغت 581 مليون جنيه 
توفر 2634 فرصة عمل خال نفس الشهر 

من العام 2014 بنسبة ارتفاع 35 بالمئة. 
ــان لــلــصــنــاعــة  تــشــمــل هــذه  ــي ــب ووفـــقـــاً ل
المشروعات 8 قطاعات صناعية متنوعة 
جاءت الغذائية فى الصدارة بـ53 مشروعا 
ثم الهندسة فى المرتبة الثانية بـ33 مشروعا 
ــة فــى المرتبة  ثــم الــكــيــمــاويــات االســاســي
الثالثة بـــ27 مشروعا وفى المرتبة الرابعة 
الــغــزل والنسيج 15 مــشــروعــا والتعدينية 
8 مـــشـــروعـــات و 7 مـــشـــروعـــات لــكــل من 
الصناعات التعدينية ومــشــروعــات القوى 

ــح التقرير  و3 مــشــروعــات لــلــدوائــيــة وأوضـ
ان هــذه الــمــوافــقــات تــوزعــت على عشرين 
محافظة تصدرتها المنوفية بـ 28 مشروعا 
تليها الشرقية 22 مشروعا وجاءت القاهرة 
والجيزة فى المرتبة الثالثة بـــ17 مشروعا 
لكل منهما، ثم القليوبية واسوان فى المرتبة 
الرابعة بـ 9 مشروعات لكل منهما ثم المنيا 
7 وفــى المرتبة الــحــاديــة عشر محافظتى 
سوهاج وقنا بـ 6 مشروعات لكل منهما، و3 
مشروعات لكل من االسكندرية والدقهلية 
والــفــيــوم وبـــور سعيد ومشروعين لكل من 
البحيرة والسويس وبنى سويف، وفى المرتبة 
االخــيــرة مــشــروع واحـــد فــقــط فــى كــل من 
ــوادى الــجــديــد وكــفــر الشيخ ومــن جانبه  ــ ال
اكــد المهندس طـــارق قبيل وزيـــر التجارة 
والصناعة ان مــؤشــرات التنمية الصناعية 
لهذا الشهر تعكس مدى اقبال المستثمرين 

المحليين واالجانب على االنشطة الصناعية 
ــع ومستقبل هـــذا القطاع  وثقتهم فــى واقـ
الــحــيــوى مستفيدين بما تملكه مصر من 
مقومات وما تقدمة الحكومة من تسهيات 
تمثل عامل جذب لـ اى مستثمر وقال الوزارة 
تشجع المستثمر على جديته فى االستثمار 
وتــقــدم لــه كــافــة التسهيات وفــى المقابل 
تتخذ كافه االجـــراءات حيال المستثمرين 
غير الجادين وأوضــح ان خال شهر اكتوبر 
الماضى اثبت احــد المستثمرين بسوهاج 
جديته فى الحصول على السجل الصناعى 
وتــم اســتــرداد قيمة الــضــمــان الــمــالــى كما 
تــم إلــغــاء التخصيص لـــ 6 مستثمرين غير 
جادين منهم مشروعين بمحافظة اسيوط 
ومــشــروعــيــن بمحافظة ســوهــاج ومــشــروع 
واحد بكل من قنا والسادات وتم إعطاء مهلة 

لـ 3 مستثمرين بسوهاج إلثبات جديتهم.

وقال »هشام ابراهيم« الخبير المصرفى ان 
تحركات طارق عامر محافظ البنك المركزى 
الجديد تدل على انه اليريد تضييع الوقت ونه 
يرغب فى ان تكون االيام االولى من عمله فى 
البنك المركزى ايجابية ومنتجة القصى درجة 

بقرارات من شأنها دعم االقتصاد الوطني.
من جهته قال »ماجد فهمي« عضو مجلس 
ــان ان اجتماع  ادارة البنك التعمير واالســك
عامر بقيادات البنوك العامة ورئيس اتحاد 
الصناعات وتحركاته على صعيد فتح قنوات 
ــراف الــمــعــنــيــه بالملف  ــ الــتــواصــل مـــع االطــ
االقتصادى امر جيد جــداً وانــه سيستمع الى 
االحتياجات المختلفة للجميع ويقف على مدى 

تأثير اى قرارات جديدة على االقتصاد ككل.

وعد طارق عامر محافظ البنك المركزى الجديد 
المصانع بحل ازمة نقص الدوالر وتيسير استيراد الخامات 

الالزمة للعملية االنتاجية واالفراج عن شحنات السلع 
االولية المحتجزة فى الجمارك وكشفت مصادر مصرفية 

بارزة عن ان »عامر« عقد اجتماعًا مع قيادات البنوك 
ــ رئيس مجلس ادارة البنك  العامة ضم، هشام عكاشةـ 

ـ رئيس بنك القاهرة، ونائب  االهلى المصري، ومنير زاهدـ 
رئيس مجلس ادارة بنك مصر نيابة عن، محمد االتربى 

رئيس البنك لظروف سفره للخارج، ومحمد السويدى 
رئيس اتحاد الصناعات وقالت المصادر ان االجتماع استمر 

عدة ساعات فى مقر البنك االهلى المصرى بالتجمع 
الخامس وتطرق الى رصد تطورات القطاع المصرفى 

وقدراته خالل المرحلة المقبلة على تمويل عدم التنمية 
االقتصادية وابرز احتياجته باالضافة الى ملف الدوالر 

والمشاكل التى تواجه القطاع الصناعى فى مصر بشكل 
عام واضافت المصادر ان االجتماع ركز على االقتصاد 

الموازى ومدى امكانية ضمه للمنظومة الرسمية خالل 
الفترة المقبلة وأشارت المصادر الى انه من المتوقع ان 

تطرح الحكومة خالل الفترة المقبلة حزمة من المحفزات 
لتنشيط قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وادخال 

المشروعات التى تعمل بشكل غير رسمى الى منظومة 
االقتصاد الرسمى وقالت المصادر ان عامر يحرص على 

مقابلة جميع االطراف المعنية باالقتصاد الختصار 
الوقت حتى يستلم مهمام عمله فى البنك المركزى 

المصرى فى 27ديسمبر وفقا لقرار رئيس الجمهورية كما 
انه يعكف حاليا على ترشيح االسماء المناسبة لتشكيل 

مجلس ادارة البنك المركزى الجديد قبل ذلك التاريخ ومن 
المتوقع االعالن عنه خالل االيام القليلة المقبلة.

رأى

محمد عبدالعال موسى

هجرة الفكر وفكر الهجرة
قــــاســــيــــة هــــــى الـــــــظـــــــروف ومــــــؤلــــــم هــو 
ــة، مــصــطــلــحــات تــصــف  ــربـ ــغـ ــالـ الـــشـــعـــور بـ
ــال ومـــعـــانـــاة الــكــثــيــريــن ممـــن أنهكتهم  حــ
الــشــعــارات وعــصــفــت بــهــم أحــــام اليقظة 
ليفيقوا كل يوم على وهم كبير فتصيبهم 
هيستيريا الهروب من واقع مرير. والغربة 
ــواع الــغــربــة بل  ــ فـــى الـــوطـــن هـــى أقـــســـى أنــ
ــأن يشعر  وأكــثــرهــا تــأثــيــرا عــلــى الــنــفــس فـ
اإلنـــســـان أنـــه فــى واد ووطــنــه بــكــل كياناته 
ومؤسساته التى ينتمى إليها فى واد آخر 
إمنا هو شعور مزعج فى حقيقته وأن يسأم 
اإلنــســان مــن تــلــك الــشــعــارات الــتــى تتكلم 
ــيـــة والـــعـــدالـــة  عــــن احلــــريــــة والـــدميـــقـــراطـ
فــى الــتــوزيــع وتــكــافــؤ الــفــرص لــيــصــل إلــى 
مرحلة اليقني أنه ال يوجد تغيير حقيقى 
وال إصـــــاح وال عـــدالـــة فـــالـــواقـــع يــفــرض 
حــالــه وبــقــوة لــيــدحــض تــلــك املصطلحات 
اجلــــوفــــاء الــعــقــيــمــة، فـــالـــفـــســـاد مــتــأصــل 
واملسحوبية مستشرية والرشوة تلعب دورا 
مهما ومحوريا فى الــوصــول لغرض ما أو 
عــدمــه واقـــع يتكلم عنه ويناقشه الشباب 
ويعايشه كل يوم، ناهيك عن نبرة التشاؤم 
وعــــدم الــثــقــة فـــى أن االخــتــيــار ملــنــصــب ما 
ــن تـــراعـــى فــيــه قــواعــد  لـــن يـــأتـــى نــزيــهــا ولــ
االخــتــيــار املنضبط حتى وإن كــان تنظيم 
تــلــك الــقــواعــد مــنــوط بــه قــانــون اخلــدمــة 
املــدنــيــة، يحتاج اإلنــســان إلــى الــشــعــور بأن 
تلك الشعارات قابلة للتحقيق على أرض 
الــواقــع كــى ال تظل مجرد شــعــارات وفقط 
ومجرد استخفاف بعقول البعض وغربة 
عن الوطن يدفع ثمنها اإلنــســان من دمه 
وصحته وكرامته فى أحيان كثيرة ليعمل 
فــى غير تخصصه وحتــت ضغوط نفسية 
عصيبة متخليا عما يحب فــى سبيل ما 
ال يحب وما اجبرته الظروف على حتمله. 
وكـــم قــاســيــة هــى تــلــك الــغــربــة الــتــى يجبر 
عليها اإلنسان فتصبح هى احلل الوحيد 
واملتاح رغم أن املعطيات تغيرت والظروف 
املعيشية والتقلبات السياسية أثرت بشكل 
أو بآخر فى حصول املغترب على الفائدة 
ــوة مـــن تــغــربــه تـــاركـــا أوالده وأهــلــه  ــرجــ املــ

وذكرياته.
وغربة عن النفس وهى أقساها وأشدها 
إياما، فحذار من هجرة الفكر والفكرة.. 
حـــذار مــن هــجــرة الــعــقــول وهــجــرة القلوب 
ــذار مـــن هــجــرة األمـــل  وهـــجـــرة األرواح، حــ

واليقني.
ــكـــرامـــة اإلنـــســـانـــيـــة أحتـــــــدث.. يا  عـــن الـ
ــذا الــبــلــد حــدثــنــى عن  كـــل مــســئــول فـــى هــ
الــعــدل أحــدثــك عــن احلــريــة حــدثــنــى عن 
الــكــرامــة أحــدثــك عــن اإلنــســانــيــة، حدثنى 
عــن الــتــضــحــيــة أحــدثــك عــن االخــــاص.. 
حــدثــنــى عـــن الـــوطـــن أحـــدثـــك كــثــيــرا عن 

الغربة.

عامر
اإلتربى عكاشة زاهد

عالم
البزنس



أكــد حــمــادة املــصــٍرى، عضو 
مجلس إدارة احتاد كرة القدم، 
أن املنتخب األوليمبى لن يتنازل 
عن التأهل إلى أوليمبياد ريودى 
جــانــيــرو 2016 خـــال الــفــتــرة 

املقبلة.
وأضاف املصرى، أن املنتخب 
الوطنى استعد جيًدا للبطولة 
ــة مـــن خــــال خــوض  ــي ــق ــري األف
بعض املــبــاريــات الــوديــة والتى 
كانت أبرزها خوض وديتني أمام 

منتخب الكاميرون.
وفـــاز املنتخب الــوطــنــى على 
نظيره الكاميرونى فى وديتني، 
حيث فــاز فى األولــى بهدفني 
ــك فــاز  ــذل مــقــابــل هـــدف، وك
فى الثانية بأربعة أهــداف 

دون رد.
ــرى،  ــصـ وأوضـــــــح املـ
ــام الـــبـــدرى،  ــسـ أن حـ
املدير الفنى للمنتخب 
ــي، عــقــد  ــ ــبـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ األولـ

العديد من اجللسات مع 
ــل حثهم  الــاعــبــني مــن أجـ

على بذل أقصى ما لديهم خال 
مشوار البطولة.

ووقــع املنتخب األوليمبى فى 
املــجــمــوعــة الــثــانــيــة الــتــى تضم 
إلـــى جــوارهــا اجلــزائــر ومــالــى 
ونــيــجــيــريــا، حــيــث تستضيف 
السنغال البطولة حتى يوم 12 

من شهر ديسمبر املقبل.

حمادة املصرى: 
لن نتنازل عن 
حلم األوليمبياد

عروض أوروبية 
وخليجية تغازل 

كهربا وجابر 
وفتحى ومرسى..
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البساط
األخضر

بأوامر مجلس املستشار..

كتب – محمد الصايغ 

االحتراف »ممنوع« لنجوم الزمالك 
جدد مجلس ادارة نادى الزمالك برئاسة المستشار 

مرتضى منصور رفضه القاطع لفكرة رحيل أى من العبى 
الفريق الكروى األول بالنادى خالل الفترة القادمة، وذلك 

خوفا من انفراط عقد الفريق فى ظل المنافسة على 
بطولة الدورى العام وكأس مصر الحائز عليهما النادى 
الملكى الموسم الماضى بخالف العودة للمشاركة فى 
دورى رابطة األبطال األفريقى حيث يرغب المجلس 

األبيض فى الحفاظ على نجومه لالستمرار فى حصد 
البطوالت وااللقاب المحلية واألفريقية والتى أصبحت 

مطالبا جماهيريا فى المقام األول واألخير.
ولم تكتف اإلدارة الزملكاوية من تحذير العبى الفريق 
من الحديث عن عروض االحتراف بل توعدت وهددت 

بفرض عقوبات مالية ضخمة على أى العب يتورط مع 
وكيل أعماله لتسويقه خارجيا دون الحصول على إذن من 

النادى والتفاوض من خالل األبواب غير الشرعية لوضع 
النادى أمام األمر الواقع والموافقة على االحتراف، خاصة 

بعد األنباء المتواترة عن عروض خليجية وأوروبية 
للحصول على خدمات نجم الزمالك الواعد “مصطفى 

فتحي”، خالل الفترة المقبلة، وذلك عقب تألقه الالفت 
مع فريق الزمالك على مدار الموسمين األخيرين ونيله 

ثقة جميع المديرين الفنيين الذين لعب تحت قيادتهم 
باستثناء البرتغالى “جايمى باتشيكو” الذى كان أن 

يقضى على مستقبل الالعب، ويضع حدا لمسيرته مع 
المارد األبيض. 

ولم يكن “فتحى” هو النجم الوحيد الذى 
لمع بريقه فى الفترة األخيرة، بل أن هناك 
نجًما آخر استطاع فرض اسمه وبقوة على 
الساحة ونجح فى الحصول على لقب أفضل 
العب بالدورى المصرى فى استفتاء جمعية 
الاعبين المحترفين األخــيــر، وهــو النجم 
عمر جابر، الذى تتردد أنباء قوية عن وجود 
عــروض إنجليزية للحصول على خدماته 
وتحديدا من نادى وستهام اإلنجليزى الذى 
أبدى رغبته فى الحصول على خدمات جابر 
ــى جــانــب حـــارس مــرمــى العرين األبيض  إل
ومنتخب مصر أحمد الشناوى والــذى يعد 
مستقبل حــراســة المرمى للكرة المصرية 
خــال السنوات المقبلة والــوريــث الشرعى 
لعصام الحضرى الــحــارس االســطــورى فى 
الــمــاعــب المصرية خــال الــــ10 سنوات 

الماضية. 
وهناك ايضا محمود عبد المنعم “كهربا” 

ــرة وحــيــزة من  ــال فــت والــــذى اســتــطــاع خـ
ارتــدائــه الفانلة البيضاء ان يلفت األنظار 
الــيــه بــقــوة فــى ظــل اإلمــكــانــيــات المهارية 
ــتــى جعلته مــن افضل  الــتــى يتمتع بــهــا وال
العبى الـــدورى المصرى بخاف كونه من 
العناصر االساسية فى صفوف المنتخب 
االول واألوليمبى وهــو مــا جعله يفكر فى 
االحتراف عن النادى الملكى رغم كون هذا 

الموسم يعد االول له بالفانلة البيضاء.
وتــألــق الــثــاثــى بــشــدة خــال مشاركتهم 
ــام نظيره  ــ األخـــيـــرة مــع منتخب مــصــر أم
التشادى فى التصفيات اإلفريقية المؤهلة 
لكأس العالم 2018 فى روسيا، والتى انتهت 
بفوز منتخب الفراعنة بأربعة أهداف نظيفة 
على ملعب برج العرب باإلسكندرية، عقب 
الخسارة فى مباراة الذهاب بهدف دون رد. 

ــهــوالء الــاعــبــيــن بــاســم مرسى  ويــنــضــم ل
مهاجم الفريق والــذى أصبح ذهنه مشغوال 
بــاالحــتــراف والرحيل وهــو مــا اثــر بالسلب 
على مستواه وصيامه عن التهديف الكثر من 

3 شهور.

ووسط األنباء المتواترة عن وجود عروض 
خــارجــيــة لــلــحــصــول عــلــى خــدمــات أى من 
الاعبين الثاثة لم تقف اإلدارة البيضاء 
مكتوفة األيــدى، حيث وجهت إنــذارا شديد 
اللهجة لاعبين وطالبتهم بعدم اإللتفات ألى 
من األخبار المتاولة عنهم مؤكدة على أنها ال 
تعدو كونها مجرد شائعات مغرضة لضرب 
استقرار الفريق فى الوقت الراهن وتشتيت 
ذهــن الاعبين فى ظل المنافسة الشرسة 
ــع الــغــريــم التقليدى  ــدورى م ــ عــلــى قــمــة الـ

األهلى.
وفــى الــوقــت ذاتـــه أكـــدت إدارة الزمالك 
لاعبين بأنه فــى حالة وجــود عــرض جاد 
ألى منهم يتناسب مع امكاناتهم وقيمة نادى 
الزمالك، فسيتم دراسته جيدا بشرط وجود 
بــديــل ألى العـــب يــرحــل فــى نــفــس مــركــزه، 
وهو ما يعنى أن رحيل أى منهم خال يناير 
المقبل شبه مستحيا ألن الزمالك لديه 
العب واحد فقط يستطيع شرائه فى يناير 
المقبل فى قائمة االستبداالت وغالبا سيتم 

حجزه للتعاقد مع رأس حربة إفريقى.

ميدو يخطط للمنافسة.. واإلسماعيلى ينهى مشكلة شيكاباال  

التوأم يثير اجلدل فى األهلى وبورسعيد

أسباب هروب املدربني األجانب من الفرق املصرية
إغراءات اخلليج واألزمات املالية باألندية..

ــاءت واقــعــة هـــروب البرتغالى جــوســوالــدو  جـ
فيريرا من تدريب نــادى الزمالك ورحيله للعمل 
فى الدورى القطرى عبر بوابة نادى السد، لتعيد 
الى أذهــان متابعى الكرة المصرية وقائع كثيرة 
مماثلة كان أبطالها عدد من المدربين األجانب 
الذين تخلوا عن مهامهم دون سابق انــذار، وكان 
لــنــادى الزمالك نصيب األســد مــن تلك الوقائع 
ولعل أقربها واقعة هروب البرتغالى اآلخر جايمى 
باتشيكو فى أوائــل الموسم الماضى ليرحل الى 
تدريب نــادى الشباب السعودى لكن تجربته مع 
األخير لم تكلل بالنجاح حيث تمت اقالته سريعاً 

بسبب سوء النتائج.
كــذلــك يحضر اســم الفرنسى هــنــرى ميشيل 
ضمن قائمة المدربين الفارين من الزمالك حيث 
تخلى عن قيادة الفريق خال احد المعسكرات 
االعدادية لموسم 2007 / 2008، وقرر الرحيل 

دون سابق انذار.
ولــم يكن الــنــادى األهلى هو اآلخــر بمنأى عن 
ظاهرة هروب المدربين األجانب فقد ذاق األهلى 
وشـــرب مــن نــفــس الـــكـــأس، حــيــث شــهــد هــروب 
األلمانى راينر هولمان بحجة خوفه على حياته 
بسبب العمليات اإلرهــابــيــة التى كانت تتم فى 
مصر فى تلك الفترة ضد السائحين األجانب فى 

منتصف التسعينيات.
ــذى شهد مــوســم 98-97  وفــى فــى الــوقــت الـ
هــروب هولمان من تدريب األهلى كانت الحالة 
الثانية لــهــروب المدربين األجــانــب فــى الــنــادى 
األهلى وتتمثل فى البرتغالى فينجادا، فبالرغم 
مــن إعــانــه فــى مؤتمر صحفى عــن تولى قيادة 
الــنــادى األهــلــى، خلفا لمواطنه مانويل جوزيه، 
فاجأ فينجادا مجلس إدارة النادى األهلى برئاسة 
حسن حمدى، بعدم قدرته قيادة الفريق بسبب 
ارتباطات أسرية رغم االتفاق على معسكر ألمانى 
للفريق وبعض األمــور الخاصة باألهلي، وأعلن 

النادى األهلى اعتذار فينجادا عن عدم تدريب 
الفريق بعد أيام من إعانه رسميا خليفة لمواطنه 

جوزيه فى بيان رسمى.
وفــى نفس السياق شــرب المنتخب الوطنى 
ــذى شربت منه  لكرة الــقــدم مــن نفس الــكــأس ال
أندية الــدورى الممتاز حيث كانت أشهر ظاهرة 
هروب مدرب أجنبى من تدريب المنتخب الوطنى 
على يد الهولندى نول دى راوتــر وهو أول مدرب 
هولندى فــى تــاريــخ الــكــرة المصرية حيث تولى 
مسئولية تــدريــب المنتخب الــوطــنــى، فــى فترة 
قصيرة عام 1995، ولم يقدم النتائج المطلوبة 
مــنــه، حيث رحــل فــجــأة عندما علم أنــه أصبح 
وجــوده غير مرغوب فيه من مايين الجماهير 
المصرية والنقاد الرياضيين الذين هاجموه بشدة 

فى وسائل اإلعام.
ولم يكمل راوتر مهمته مع المنتخب الوطنى بل 
هرب فى الواقعة الشهيرة قبل مباراة مصر مع 
منتخب الجزائر، فى العاصمة الجزائرية حيث 

غــادر الــمــدرب الهولندى الشهير وتــرك المهمة 
لمساعده وقتها محسن صالح اعــتــراًضــا على 
أساليب إدارة الكرة المصرية، ويأتى الهولندى 
مــارك فوتا ضمن قائمة األجانب الفارين حيث 
سبق لــه العمل مرتين مــع الــنــادى االسماعيلى 
اال انه فى المرتين انهى مشواره مع الدراويش 
بأزمة، ليخرج بعدها ليقاضى النادى أمام الفيفا 

والمحكمة الرياضية الدولية.
واذا مــا حاولنا البحث فــى دوافـــع المدربين 
األجانب للهروب من مصر نجد أنها تتلخص فى 
عدة نقاط، يأتى على رأسها االغــراءات المادية 
التى تقدمها األندية الخليجية لهؤالء المدربين 
لاستفادة بخدماتهم وهو ما يدفعهم للرحيل لهثاً 

وراء رياالت الخليج.
ــة هؤالء  ثانى األسباب يتلخص فى فهم ودراي
المدربين للوائح المنظمة لعملهم، حيث عادة 
ما ينجح هــؤالء المدربون فى تفادى أى خسائر 
مالية بعد هروبهم، بل بالعكس فى أحيان كثيرة 

يستطيعون الحصول على تعويضات مالية من 
األنــديــة المصرية بعد تصعيد الــخــاف معها 
الــى الفيفا الــذى ينتصر بــدوره دائمًا للمدربين 

األجانب. 
كـــذلـــك أيـــضـــاً تــتــصــدر األزمـــــــات الــمــالــيــة 
باعتبارها عامًا مساعداً فى مسلسل هروب 
المدربين الخواجات من مصر، حيث عــادة ما 
يتكرر سيناريو تأخر سداد المستحقات المالية 
الخاصة بهذه المدربين، وهو ما يدفعهم للتذمر 
وتصعيد األمر من خال فسخ التعاقد من طرف 

واحد.
ــاء الــمــدربــيــن دورا فــى تــأزيــم  كــمــا يلعب وكـ
الــعــاقــة بــيــن األنـــديـــة الــمــصــريــة و الــمــدربــيــن 
األجــانــب، لينتهى األمــر بهروب الــمــدرب بايعاز 
من وكيله الــذى يعتبر عــادة بمثابة عينيه وأذنيه 
داخــل مصر وينقل له كل كبيرة وصغيرة، ويكون 
من العناصر ذات التأثير القوى على المدرب فى 

قراراته. 

رفــض حسام حسن وتــوأمــه الحديث 
عــن الــجــدل الــمــثــار حـــول حــضــورهــمــا حفل 
ــنــادى االهــلــى االســبــوع خــاصــة ان مجلس  ال
مــحــمــود طــاهــر تــعــرض لمشاكل وانــقــســام 
وهــتــافــات جماهيرية بسبب دعـــوة الــتــوأم 
ــى الــشــارع  لــلــحــفــل.. واثـــيـــرت تـــســـاؤالت ف
البورسعيدى عن رحيل التوأم فى حالة طلب 
االهلى لتدريب الفريق االحمر بعدما اعلن 
محمد عبدالوهاب عضو مجلس االهلى انه 

يرحب بعودة التوأم للتدريب فى االهلى.
ومـــن نــاحــيــة اخـــرى بــرهــن المستطيل 
األخضر على تألق ابناء الــنــادى المصرى 
الــبــورســعــيــدى مــع بــعــض الــوجــوه الــجــديــدة 

المختارين من قبل حسام حسن المدير الفنى 
للفريق البورسعيدي، حيث أسفرت المباريات 
الخمس التى لعبها الفريق فى بداية الــدورى 
والتى جمع من خالها عشر نقاط احتل بهم 
المركز الرابع فى جدول المسابقة عن تألق ابناء 
بورسعيد اســامــة عــزب واحــمــد ياسر ومحمد 
مــجــدى وطـــارق العجمى )بــلــيــة( مــع القدامى 
احمد رؤوف والسيد عبد العال والجدد كابريو 
ــد حسام  والــعــجــوز واحــمــد ايــمــن مــنــصــور واكـ
حسن ان الفترة المقبلة ستشهد ظهور اكثر من 
العب تم متابعتهم فى قطاع الناشئين وسوف 
يتم ضمهم للفريق األول ويحصل كل منهم على 

فرصة االشتراك فى الوقت المناسب.
 وفـــى ســيــاق متصل اكـــد العميد انـــه اغلق 
تماما ملف المباريات الخمس االولــى بحلوها 

ومــرهــا مشيرا الــى انــه نقل ذلــك لاعبين من 
خــال عــدة مــحــاضــرات اتــفــق بعدها الجميع 
على ان تكون مباراة سموحة االخيرة هى بمثابة 
المباراة االولى للحساب فى الدورى بغض النظر 
عــن النتائج السابقة والــتــى يمكن ان تنعكس 
سلبيا على اداء الفريق فى المباريات المقبلة 

باعتبارها نتائج مقبولة.
 ومــن ناحية اخــرى اعــرب حسام حسن عن 
سعادته البالغة بمعسكر الفريق الـــذى اقيم 
بمدينة شرم الشيخ مؤخراَ، والذى شهد التزاماً 
تامًا من الاعبين استعداد للمرحلة المقبلة 
ــد حــســام ان ادارة  االكــثــر صــعــوبــة، حــيــث أكـ
المصرى احسنت االخــتــيــار كرسالة واضحة 
للخارج والــداخــل بــأن مصر ستظل بلد االمــن 

واالمان.

اتفق مجلس إدارة الــنــادى اإلسماعيلى برئاسة محمد 
أبوالسعود، مع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، على 
ســداد باقى مستحقات محمود عبد الـــرازق شيكاباال، 
العب الفريق األبيض المعار إلى الــدراويــش، خال 

ساعات.
وقال أحمد حسام ميدو، المدير الفنى للفريق 
األول لكرة الــقــدم بــالــنــادى اإلسماعيلي، إن 
هناك وعــداً من مجلس إدارة الدراويش على 

إنهاء أزمة مستحقات شيكاباال.
وأضــاف ميدو، أن اإلسماعيلى ســدد 75 ألــف دوالر من 
قيمة مستحقات شيكاباال، الفًتا إلى أن المتبقى من الصفقة 

حتى اآلن هو نفس القيمة 75 ألف دوالر.
وأوضــح المدير الفنى للفريق األول لكرة القدم بالنادى 
اإلسماعيلى، أن شيكاباال يعد مــن أبــرز الاعبين داخــل 
الــفــريــق فــى الــوقــت الــحــالــى، مــشــيــًرا إلـــى أنـــه مــن الــقــوام 

األساسى للفريق.

وشدد ميدو على أن اإلسماعيلى استفاد كثيًرا من تواجد 
شيكاباال فى صفوف الفريق، مضيًفا أنه على تواصل دائم 

مع العديد من العبى الفريق من أجل تحفيزهم.
وحــصــل اإلســمــاعــيــلــى عــلــى خــدمــات شــيــكــابــاال خـــال فترة 
االنتقاالت الصيفية الماضية على سبيل اإلعــارة لمدة موسم 
واحــد مقابل 150 ألف دوالر.. واختتم ميدو تصريحاته، بأنه 
يسعى للمنافسة مع فريق اإلسماعيلى على المنافسة فى المربع 

الذهبى لمنافسات بطولة الدورى الممتاز فى الموسم الحالى.

كتب – ضياء خضر 

كتبت – سارة عبد الباقى 

كتب – ضياء خضر 

مرتضى

باسم جابر كهربا

ميدو
حسام
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األهلى واإلدارة

البساط
األخضر

رأى

 محمد الراعى

الرياضيون فى البرملان
ــادل املــنــتــخــب األولــيــمــبــى 1/1 مع  ــعـ ■ تـ
اجلـــزائـــر فـــى افــتــتــاح مــبــارايــاتــه بــالــبــطــولــة 
االفريقية املقامة حاليا بالسنغال يؤكد ان 
فرصة مصر فى التأهل لألوليمبياد صعبة 
خاصة ان اجلزائر ظهرت مبستوى متواضع 
واصبحت املــبــارايــات القادمة ملنتخبنا امــام 
نيجيريا ومــالــى صــعــبــة لــلــغــايــة.. والبــــد ان 
يعيد حسام البدرى حساباته فى املواجهات 
الــبــاقــيــة وال يلعب بــطــريــقــة مــفــتــوحــة حتى 
ــبـــاراتـــن.. وال شـــك ان منتخب  ال يــخــســر املـ
ــدرب كــفء  مــصــر يــضــم جــيــا رائـــعـــا ومــعــه مــ
مثل حسام البدرى وقادر على حتقيق احللم 

بالتأهل لاوليمبياد بعد غياب طويل.
■ هــروب مــدرب الزمالك فيريرا لن يكون 
الفصل االخير فى املسرحية الهزلية لهروب 
املدربن االجانب من مصر.. وهناك اسباب 
عــديــدة وراء هــذه الــظــاهــرة املــتــكــررة وأهمها 
تــواطــؤ السماسرة مــع املــدربــن ضــد األندية 
واملنتخبات، ولــديــنــا ادارات ال تعى اللوائح 
والــقــوانــن االحترافية، بجانب دور االعــام 
واجلـــمـــاهـــيـــر فـــى اصـــابـــة املــــدربــــن بــالــغــرور 
مبجرد حصولهم على بطولة رغم ان هؤالء 
املـــدربـــن يــفــشــلــون بــعــد هــروبــهــم مـــن مصر 
ــاب هـــروب  ــبـ ــم اسـ ــ ــورا.. واهـ ــ ــ ــم فـ ــردهـ ويـــتـــم طـ
االجانب هو اغراءات دوالرات اخلليج لهؤالء 
املــدربــن خــاصــة ان مــثــل االهــلــى والــزمــالــك 
تــصــنــع جنــومــيــة هــــؤالء املـــدربـــن املــغــمــوريــن 

الهاربن.
■ وزير الشباب والرياضة اكد أن مسئولى 
وزارة الـــداخـــلـــيـــة قـــامـــوا بـــإضـــافـــة عــــدد من 
ــب، وبــعــض  ــاعــ الـــبـــنـــود اخلـــاصـــة بــشــغــب املــ
األمور األمنية اخلاصة باملبارايات فى قانون 
الرياضة اجلديد اخلــاص بشغب املاعب.. 
ويــتــم مــراجــعــة الــقــانــون حــالــيــا فــى مجلس 
الـــدولـــة قــبــل عــرضــه عــلــى الــبــرملــان اجلــديــد 
ــراره.. كــل مــا نتمناه ان يــكــون هــنــاك ردع  ــ القـ
لــلــمــشــاغــبــن وايـــضـــا حــفــظ حـــق اجلــمــاهــيــر 
ألن الــشــرطــة تتعامل مــع اجلميع بطريقة 
ــب.. نــتــمــنــى قـــانـــون  ــ ــاعـ ــ ــة فــــى املـ ــيــ غـــيـــر آدمــ
يــحــقــق هــيــبــة الــــدولــــة ويـــحـــقـــق اســـثـــمـــارات 
حقيقية واغاق احلنفية على احلرامية فى 
االحتـــادات واالنــديــة ورفــع الــعــبء املـــادى عن 
الــدولــة.نــريــده قــانــونــا بــجــد ولــيــس تفصيا 

لصالح بعض االشخاص ورجال االعمال.
ــرة  ــكـ ■ دخـــــــول عــــــدد كـــبـــيـــر مــــن جنــــــوم الـ
لــلــبــرملــان مــكــســب كــبــيــر لــلــريــاضــة املــصــريــة 
وحتديدا بعد جناح عدد من الرياضين فى 
مقدمتهم طاهر ابــو زيــد ومرتضى منصور 
ــهـــوارى  واحـــمـــد مــرتــضــى مــنــصــور وســـحـــر الـ
وهــــــذا يــجــعــل اآلمـــــــال كـــبـــيـــرة عـــلـــى اصـــــدار 
الــقــانــون اجلـــديـــد والــتــخــلــص مـــن الــقــانــون 
رقم 75 املعمول به منذ اكثر من 40 سنة فى 
الوقت الذى حتولت فيه الرياضة الى سلعة 
اســتــشــاريــة وحتــقــق مــكــاســب مــدويــة لــلــدول 

وتصعد باقتصادها.

 فــجــر احــمــد الــشــيــخ العـــب فريق 
الكرة األول بالنادى األهلى مفاجأة 
من العيار الثقيل عندما صرح لسيد 
عبد الحفيظ مدير الــكــرة بالفريق 
بعدما أعلن عن نيته فى الرحيل عن 
صفوف الفريق فــى حالة استمرار 
حــالــة الــتــجــاهــل مــن جــانــب المدير 
الفنى البرتغالى جوزية بيسيرو وعدم 
اشراكه فى المباريات، رغم ان ارتداء 
الـــاعـــب لــقــمــيــص األهـــلـــى لـــم يمر 
عليه ســوى أشهر قليلة حيث انضم 
الاعب الى القلعة الحمراء فى فترة 
االنتقاالت الصيفية الماضية قادماً 
مــن نـــادى مصر المقاصة، وجــاءت 
ازمة خصم مبلغ 150 الف جنيه من 
مستحقات الاعب التى لم يحصل 
عليها حــتــى اآلن بسبب مــشــاداتــه 
ــازم لــتــزيــد من  مــع زمــيــلــه شــريــف حـ
غضب الشيخ باالخص ان الاعب لم 
يحصل على مقدم تعاقده مع الفريق 
الــى جانب انــه لــم يتم صــرف نسبة 
الــمــشــاركــة الــتــى تــم صــرفــهــا لباقى 

ــوع الــمــاضــى نظرا  الاعبين االســب
لعدم مشاركته مع الفريق حتى اآلن.

وهــدد الشيخ بالرحيل خال فترة 
االنــتــقــاالت الشتوية او الــســمــاح له 
ــارة لمدة  بالرحيل على سبيل االعــ
ستة اشهر حتى ال يفقد حساسية 

المشاركة فى المباريات.
 وفــى نفس السياق يسعى مسؤلو 
النادى االهلى برئاسة محمود طاهر 
الى الدخول فى منافسة جديدة مع 
نــادى الزمالك على ضم العب نادى 
الداخلية سيريل بياال الــذى اظهر 
تألقا واضحا خال مباريات فريقة 
حتى اآلن فى مسابقة الــدورى ونجح 
فى قيادة الداخلية لصدارة المسابقة 
ــرز هــدفــيــن فـــى مــرمــى  بــعــد ان احــ

االسماعيلى واالتحاد السكندرى.
 عــلــى الــرغــم مــن تــمــســك مــدرب 
الفريق العسكرى عــاء عبد العال 
بالاعب وعــدم االستغناء عنه حتى 
نهاية الموسم اال ان الصراع قد يكون 
مثيرا بين القطبين مع ارتفاع القيمة 
المالية لضمه التى من الممكن ان 

تصل الى خمسة مايين جنيه.

 وعلى جانب آخر تمسك المهاجم 
عــمــاد متعب بالرحيل عــن صفوف 
ــال فـــتـــرة االنـــتـــقـــاالت  الـــفـــريـــق خــ
ــقــادمــة بــعــد ان نصحه  الــشــتــويــة ال
كبار الفريق حسام غالى وعبد الله 
ــارة لــمــدة ستة  السعيد بفكرة االعــ
اشهر وكانت المفاجأة فى ترحيب 
المدرب بيسيرو بفكرة رحيل متعب 
ــال الــمــرحــلــة  نـــظـــرا العـــتـــمـــاده خــ
القادمة على الثنائى االفريقى جون 
ــذى زادت  انــطــوى ومــالــك ايــفــونــا الـ
الــضــغــوط مــن جــانــب ادارة االحمر 
على المدير الفنى البرتغالى من اجل 
اشراك المهاجم الجابونى الذى ظهر 
بشكل جيد مع منتخب بــاده خال 
تصفيات كأس العالم امام موزمبيق 
وينوى بيسيرو منح الــوافــد الجديد 
محمد حمدى زكى فرصة جديدة مع 
ــدورى وقــد يغير  انــطــاق مسابقة الـ
طريقة لعبه باالعتماد على مهاجم 
وحيد خلف ثاثة العبين صناع لعب 
وهو ما يؤكد ترحيب باسيرو بفكرة 
رحيل عماد متعب مع انتقاالت شهر 

يناير.

كتب - محمد الصاوى 

مجلس طاهر يدخل املزاد على »بياال« الداخلية..

»مصيلحى« يتأهب الستعادة عرش االحتاد السكندرى
األزمات تعجل برحيل مجلس مشالى..

ــاع داخـــل نـــادى االتــحــاد  اشتعلت األوضــ
ــدرة عباقرة  الــســكــنــدرى، بــصــورة تــفــوق قـ
الكتابة الدرامية عن التخيل، فى أعقاب 
هزيمة للفريق الكروى بطعم »الفضيحة« 
أمـــــام اإلســـمـــاعـــيـــلـــى، بــخــمــســة أهــــداف 
نــظــيــفــة، كــشــفــت عـــن »هــشــاشــة« مجلس 
ــادى بــرئــاســة، مــحــمــود مشالى،  ــن إدارة ال
والــذى يرى »مراقبون« منذ فترة أنه يدير 
النادى بسياسة » المجامات« و«الفهلوة« 
ــات الـــخـــاصـــة«، وتــجــلــت هــذه  ــ ــوزان ــ ــت ــ و«ال
السياسات بصورة واضحة، عقب الهزيمة 
»الــمــخــزيــة« أمـــام الـــدراويـــش، و »انــحــنــاء« 
المجلس بــصــورة » مــثــيــرة الــجــدل« أمــام 

عاصفة الجماهير الغاضبة. 
ورغــم أن إقالة الجهاز الفنى، عقب أى 
هزيمة ثقيلة أمــر »منطقى«، فــى غالبية 
األندية المصرية، ولكن الهزيمة الفادحة لـ 
»زعيم الثغر« أسقطت القناع عن مستقبل 
الحكم فى »القلعة الخضراء«، فجاء ظهور 

محمد مصيلحى، رئيس الــنــادى األسبق، 
ــدارة المشهد بــصــورة لــم يسبقها  فــى صــ
مثيل، عقب اإلطاحة بمجلسه فى أعقاب 
ثورة يناير، ليتوسط لتولى طارق العشرى، 
تدريب الفريق، خلفًا للبلغارى ميادنيوف، 
قبل »فــشــل« الــمــفــاوضــات مــع »الــعــشــرى« 

وتراجعه عن تدريب الفريق بصورة »مثيرة 
للشكوك«، عقب إبــداء موافقة نهائية على 
تدريب الفريق، األمر الذى دفع »مصيلحى« 
ــام، ومهاجمة  ــ ــل اإلعـ لــلــظــهــور فــى وســائ
ــراره، وعــزز هذا  »العشرى« لتراجعه عن ق
الظهور اإلعــامــى األنــبــاء التى تتواتر عن 

»حــنــيــن« مصيلحى للجلوس عــلــى عــرش 
النادى، وبدا مخططه للعودة واضحًا على 
نفس درجــة »بــزوغ الشمس« عقب حضوره 
مــبــاراة مصر وتــشــاد التى أقيمت مؤخراً 
ــرج الــعــرب، وتــبــادلــه النقاش مع  باستاد ب
الصحفيين حــول أوضـــاع »زعــيــم الثغر«، 
كما أن جملته الشهيرة »لــن أعـــود للعمل 
العام مرة أخــرى« بــدأت تتوارى فى ظهوره 
األخير. وبــدأت فعليًا »ماكينة الجماهير« 
الراغبة فى عودة »مصيلحى« تمهد لعودته، 
فى أعقاب شنها حملة هجوم ضد هشام 
حسن، عضو المجلس، عبر موقع التواصل 
االجتماعى » فيس بوك« وتحميله مسئولية 
فشل المفاوضات مع »الــعــشــرى«، لغضبه 
من ظهور رئيس النادى األسبق فى الصورة، 
خاصة أن »حسن« كان يبدو »المهيمن« على 
المجلس قبل الهزيمة األخــيــرة المخزية 
أمام الدراويش، بحكم أنه الوحيد الذى كان 
يقوم بـ »إقراض« النادى فى وقت األزمات، 
وال يروق له ظهور »مصيلحى« فى الصورة، 

بحسب مواقف سابقة. 

وإزاء هــذا الهجوم الــشــرس على عضو 
المجلس، والسخرية مــن شكله، وتوجيه 
وابل من السباب له، لم يجد »حسن« مفراً 
من تقديم استقالته عبر »فيس بوك«، قبل 
تقديمها رســمــيــا، ليبدو سيناريو »عــودة 

مصيلحى« واقعاً ملموساً. 
وبــعــيــداً عــن »الـــعـــودة الــمــزعــومــة« التى 
جاءت من رحم هزيمة مخزية بين حصون 
اســتــاد اإلســكــنــدريــة، يبحث مجلس إدارة 
النادى عن »الشخص الغامض«، الذى يقوم 
بتوجيه رسائل تهديد بـ »القتل« ألى مدرب 
يقترب من تدريب الفريق، وأبرزهم طارق 
مصطفى، الــذى اعتذر عن االستمرار فى 
منصب المدرب العام، ومدير الكرة، عقب 

توقيعه رسمياً بـ »24 ساعة« فقط.
ويــراهــن » المتابعون« ألحـــداث الــنــادى، 
أن المرحلة المقبلة ستشهد العديد من 
ــداث الدراماتيكية، وإمكانية تقديم  األحـ
محمود مشالى، رئيس النادى، استقالته فى 
القريب العاجل، ليفسح طريق العودة أمام 

»مصيلحى«.

 :» فتحى مبروك لـ»

حزين لرحيلى من األهلى.. وجتربة الشرطة »بشرة خير«
ارتـــبـــط اســـمـــه بــإنــهــاء 
ــات داخــــل الــنــادى  ــ األزمــ
ــه  ــة أنــ ــ ــاصـ ــ األهــــــلــــــى، خـ
تـــولـــى الــمــهــمــة الــفــنــيــة 
ــق األول لـــكـــرة  ــريـ ــفـ ــلـ لـ
الــقــدم بــالــنــادى األهــلــى 
بــشــكــل مــؤقــت أكــثــر من 

مرة.
ــتــــحــــى مــــــبــــــروك..  فــ
قلما يفتعل المشاكل 
داخــــــــــــــــــــــل الــــــقــــــلــــــعــــــة 
الـــحـــمـــراء، حــيــث يعد 
مـــــــن أبـــــــنـــــــاء الــــــنــــــادى 
ــن الــــــذى  ــيـ ــلـــصـ ــخـ ــمـ الـ
ال يــتــوانــى عـــن خــدمــة 
نــاديــه حــتــى فــى أحلك 

الظروف.
ــم تــعــيــيــنــه مـــــؤخـــــًرا فــى  ــ تـ
ــادة الـــفـــنـــيـــة لــلــفــريــق  ــيــ ــقــ الــ
ــكـــرة الــــقــــدم بـــنـــادى  األول لـ
اتــــحــــاد الـــشـــرطـــة، والــتــقــت 
»صــــــــــــوت الـــــمـــــايـــــيـــــن« مـــع 
مبروك من أجل التعرف منه 
عــلــى الـــمـــزيـــد مـــن الــتــفــاصــيــل 
ــول كــوالــيــس مــفــاوضــاتــه مع  حــ
ــى الــتــطــرق  ــة إلــ ــافـ الـــفـــريـــق، إضـ
لــبــعــض األمـــــــور داخــــــل الـــنـــادى 

األهلى.
¿ فــى الــبــدايــة.. لــمــاذا وافقت 

على تدريب اتحاد الشرطة؟
¿ ¿ كنت بفكر أخوض تجربة 
جديدة بعد الرحيل عن النادى 
األهـــلـــى، وتــلــقــيــت عــرضــا من 
فريق اتحاد الشرطة ووافقت 

على قبول المهمة.
¿ وهل استغرقت المفاوضات 

وقتا بينكما؟
ــا على  ــتـ ــذ وقـ ــأخـ ¿ ¿ لـــم تـ
اإلطاق، وكل األمر بدأ عندما 
تحدث معى أحد مسئولى فريق 
الشرطة عن تولى المهمة خلًفا 
لخالد القماش، وبعدها انتهى 
األمر بيننا ووافقت على تدريب 

الفريق.
¿ وهــل تلقيت عــروضــا أخــرى 

بخاف فريق اتحاد الشرطة؟
ــاك الـــعـــديـــد مــن  ــ ــن ¿ ¿ هــ
العروض التى تلقيتها من أجل 
تولى مهمة بعض فرق الــدورى 
الممتاز، ولكننى فضلت فريق 
اتحاد الشرطة لبعض األسباب 
ــفــظ بها  الــخــاصــة الـــتـــى احــت

لنفسى.
ــى عــرضــت  ــتـ ــفــــرق الـ ــا الــ ــ ¿ ومـ

عليك قيادتها؟

¿ ¿ أرفـــــض الـــحـــديـــث عن 
ــاء الـــفـــرق، حــفــاًظــا على  أســم
ســريــة الــمــفــاوضــات بينهم، 
ومنًعا لزعزعة استقرار بعض 
األجــهــزة الفنية الــتــى مــازالــت 

مستمرة مع الفريق.
¿ وهـــل وجــــدت قـــصـــورا خلًفا 

للقماش؟
¿ ¿ خالد القماش من أفضل 
المديرين الفنيين على الساحة 
فــى الــوقــت الــحــالــى، والجهاز 
الفنى المتواجد حالًيا سيكمل 

مسيرة الجهاز الفنى السابق.
¿ ومــــــــا رأيـــــــــك فــــــى مـــســـتـــوى 

األهلى فى الوقت الحالى؟
ــقــدم مستوى  ¿ ¿ األهـــلـــى ي
طيبا مع الجهاز الفنى للفريق 
الحالى بقيادة البرتغالى جوزيه 
بــيــســيــرو، وأتــمــنــى أن يحصل 
فى الموسم الحالى على جميع 

البطوالت التى يشارك فيها.
¿ وهل أنت حزين للرحيل عن 

األهلى؟
¿ ¿ أى حد اشتغل فى األهلى 
ومــشــى بــعــد كـــده الزم يبقى 
ــه ده بيتى الــلــى أنا  حــزيــن، ألن
اتربيت فيه وأكــيــد الزم أزعــل 

فى حالة رحيلى من النادى.
ــى حـــالـــة  ــ ¿ ومــــــا رد فـــعـــلـــك فـ
عرض عليك العودة إلى األهلى 

مجدًدا؟
¿ ¿ النادى األهلى بيتى وأنا 
ــا  ــره فــى أى وقـــت وأن تــحــت أمـ
شخصًيا مقدرش أقول لألهلى 
أل فى أى ظرف، ألنه النادى ده 

صاحب فضل كبير عليا.

بند الثمانى سنوات يشعل 
الصراع داخل احتاد الكرة

انقلبت األمور رأًسا على عقب داخل اتحاد 
كرة القدم؛ بسبب إلغاء بند الثمانى سنوات 
خــال الجمعية العمومية المقبلة، المزمع 

انعقادها فى شهر ديسمبر المقبل.
ــوت الــمــايــيــن«،  وعــلــمــت »صــ

أن األزمــة بــدأت عندما طلب 
مــحــمــود الـــشـــامـــي، عضو 
مجلس إدارة اتــحــاد كــرة 
القدم، الدعوة إلى جمعية 
عمومية طــارئــة مــن أجل 
مــنــاقــشــة بــعــض األمــــور، 

على أن يتم وضع إلغاء بند 
الثمانى ســنــوات فــى جــدول 

األعمال.
ــاء بند  ــغ ــن إل ــرغــب الــشــامــى م وي

ــوات فــى الــتــرشــح النتخابات  الــثــمــانــى ســن
مجلس إدارة اتــحــاد كـــرة الــقــدم المقبلة، 

المقرر لها فى شهر أكتوبر 2016.
ــشــامــى عــلــى وعـــد مـــن هــانــى  وحــصــل ال
أبــوريــدة، عضو المكتب التنفيذى لاتحاد 
الــدولــى لكرة الــقــدم، على الــدخــول معه فى 

انتخابات الجباية المقبلة، 
ــغــاء بــنــد الثمانى  بــشــرط إل

سنوات.
يأتى ذلــك فى الوقت الذى 

رفض فيه أكثر من عضو وعلى 
رأســهــم جــمــال عـــام، رئيس 

االتحاد، الدعوة لجمعية 
عمومية، خاصة أنــه ال 

يرغب فى المنافسة على 
كرسى الجباية مجدًدا.

وتضامن معه العديد 
ــاء وعــلــى  ــ ــضـ ــ مــــن األعـ
رأســـهـــم أحــمــد مجاهد 
ومجدى المتناوى وسيف 
زاهــر وغــيــرهــم، خاصة أن 
بند الثمانى سنوات ال ينطبق 

عليهم.
واستقر أبوريدة على بعض أفــراد قائمته 
االنتخابية والــذى يأتى فى مقدمتهم حازم 
الـــهـــوارى وأحــمــد شــوبــيــر وأحــمــد مجاهد 
ــام، على أن يتم  ــازم إمـ ــهــوارى وحـ وســحــر ال
حسم بــاقــى أعــضــاء القائمة خــال الفترة 

المقبلة.

الشيخ
طاهر

كتب – محمد الصايغ

كتبت – دعاء حسني

حوار – محمد الصايغ 

الشامى
مبروك

مشالىمصيلحى

القماش



فيديو لتنظيم داعش اإلرهابى يؤكد تورط مخابرات 
أردوغان فى إسقاط الطائرة الروسية فى سيناء

لم يعد خافيا على أحد تفاصيل ما يجرى على الساحة اإلقليمية من أزمات وحروب طاحنة، أو ما يدور فى كواليس السياسة 
الدولية من صراعات ومؤامرات وتناقض فى التصريحات والتوجهات حسب طبيعة املصالح االستراتيجية، فى تلك األجواء املشحونة 

بالتوتر على كافة املستويات، أصبح الشغل الشاغل لدى قطاعات متنوعة، هو احلديث الدائم عن مستقبل العالقات املصرية مع 
الدول الكبرى، خاصة روسيا التى شملها اجلانب األكبر من االهتمام عن غيرها من الديناصورات املهيمنة على صناعة القرار الدولى. 

فاحلديث عن العالقة مع الدب الروسى صار من أولويات وسائل اإلعالم والنخب السياسية واملراكز البحثية.
هذا االهتمام لم يأت من فراغ، ولم يكن إيجابيا أو مشحونا بالتفاؤل على اطالقه لكن تخلله الكثير من املخاوف التى ال ميكن القفز 

عليها أو جتاهلها، خاصة فى أعقاب تواتر املعلومات عن محاوالت تقوم بها حكومات غربية للوقيعة بني البلدين.

مؤامرة تركية أمريكية للوقيعة بني مصر وروسيا
االتفاق النووى يؤكد فشلها

سيد سعيد
يكتب:

مشروع الضبعة 
قوبل بارتياح 

من املتخصصني 
جلدواه 

االستراتيجية 
وتكلفته التى بلغت 

10 مليارات جنيه

تنامى العالقات بني 
القاهرة وموسكو 

فتح الشهية إلجراء 
مقارنات بني املشروعات 
املصرية العمالقة منذ 

اخلمسينيات واملشروعات 
االستهالكية

التدخل الروسى 
فى سوريا كشف 

حقيقة الدور 
الذى تلعبه 
واشنطن فى 

دعم اإلرهاب 
إلسقاط الدولة
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ضغوط شركات السياحة التركية فى روسيا 
وراء قرار بوتني مبنع السفر إلى مصر

ــر حـــادث ســقــوط الــطــائــرة الــروســيــة فــى سيناء، وهو  إث
احلادث الذى خرجت بشأنه تصريحات ومعلومات، قادت 
ــة، لكن سرعان ما انتهت كل  تداعياتها إلــى ما يشبه أزم
مــن البلدين إلــى ضـــرورة جتــاوز مــا جــرى انــتــظــارا لنتائج 

التحقيقات.
ــواء راحـــت حكومتا بريطانيا والــواليــات  فــى تلك األجــ
املتحدة األمريكية تنفخا فى نيران الفتنة إلحداث الوقيعة 
بني القاهرة وموسكو، فكانت الضغوط وحجم التهديدات 
للطيران الــروس، وراء اتخاذ قــرار مبنع الطيران من وإلى 
مصر، األمر الذى أدى لتوقعات بالفتور الذى يسبق النفوذ، 
إال أن هذه التوقعات والتكهنات توارت متاما، ألن املصالح 
االستراتيجية بني البلدين كانت حاضرة على سطح املشهد، 

فضال عن االصرار على تناميها فى الكواليس.
أمــا الــرد فكان عمليا حيث جــرى التعاقد على إنشاء 
املحطة النووية املعروفة فــى أدبــيــات املصريني مبشروع 
الضبعة فى الساحل الشمالى. التعاقد مت برعاية وحضور 
الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجاء ذلك مبثابة اللطمة على 

وجه باراك أوباما ورئيس الوزراء البريطانى.
القراءة املوضوعية لالتفاق على البدء فى تنفيذ املشروع 
الذى ميثل حلما قوميا للمصريني منذ منتصف خمسينيات 
القرن املاضى تشير إن لم تؤكد إلى أن هذا التعاقد قوبل 
باالرتياح من املتخصصني جلدواه االستراتيجية من ناحية 

ولتكلفته املناسبة التى بلغت 10 مليارات جنيه.
احلديث عن محطة الضبعة فتح شهية الكثيرين إلجراء 
مقارنات بني العالقات املصرية مع روسيا وأمريكا، فمنذ 
ارمتــت احلكومات وأنظمة احلكم املصرية السابقة فى 
أحضان األمريكان، انهارت األوضاع االقتصادية، وحتولت 
الــبــالد مــن شمالها إلــى جنوبها سوقا للمنتجات الغربية 
والصناعات الترفيهية ومطاعم األكل الشهيرة فى أمريكا 
واملياه الغازية وأدى ذلك النهيار القالع الصناعية التى كانت 
ركيزة اقتصادية للدولة املصرية فى أزماتها، فضال عن 
التحكم فى القرار السياسى، إال أن العودة للتعاون مع روسيا 
بدأت فى أعقاب ثورة 23 يوليو 1952، فكان من ثمرتها بناء 
السد العالى ومصانع احلديد والصلب، ومحطات الكهرباء 
ومجمع األلومنيوم مبدينة جنع حمادى إلى جانب التعاون 

فى املجال العسكرى.
هذا هو الفرق بني االحتواء األمريكى والتقارب الروسى 
لذا من الضرورى فى هذا السياق إبــراز املخاوف الغربية 
األمريكية االسرائيلية للتعرف على أسبابها، خاصة فى 
أجواء التدخل الروسى فى األزمة السورية وانكشاف حقيقة 
ــدور الــذى لعبته الــواليــات املتحدة األمريكية وحلفاؤها  ال
لتدمير الــدولــة السورية واســقــاط النظام احلاكم وترويج 

الشائعات.
الــدور الــذى أقصده فى هذا املقام هو تــورط املخابرات 
األمريكية وبدعم من بعض احلكومات العربية فى صناعة 
االرهــاب وتوطينه فى املنطقة العربية، مبا يعنى أن تنظيم 
داعش وغيره من التنظيمات واحلركات التكفيرية صناعة 
غربية خالصة، واألدلة على هذه الرؤية أو املعلومات كافية، 
إذا ما قمنا بطرح التساؤالت، من أين يأتى ارهابيو داعش 
باألسلحة الثقيلة؟ أين تدربت ميليشياتهم؟ ومن الذى قام 

بتدريبهم ومتويلهم؟
دول التحالف التى راحــت تضرب سوريا عبر أكثر من 
عــام ونــصــف الــعــام لــم تقم ســوى بــدعــم االرهـــاب وضــرب 
البنية التحتية للجيش الــســورى بهدف تفكيكه. وعندما 
تدخلت روسيا وأصبحت طرفا فاعال فى معادلة الصراع 
االستراتيجية، اهتز البيت األبيض واحلكومة البريطانية، 
فى السياق ذاته. تباينت الرؤى واملواقف العربية من األزمة 
ــرى ضـــرورة رحــيــل بــشــار األســد  الــســوريــة فهناك فــريــق ي

وتقليص الدور اإليرانى الدائم لنظام احلكم.
هــذه العينة فى التعامل مع األزمــة التى أدت إلــى كارثة 
نسائية وجــدت الدعم الكافى من األجــهــزة االستخبارية 
الغربية، فعزفت على أوتــار الفتنة املذهبية بني الشيعة 
والسنة، والصراعات العرقية بني العرب واألكـــراد وبهذه 
الطريقة السهلة اشتعلت املنطقة باحلروب والصراعات 
ومنت التنظيمات االرهابية وتوحشت وأصبحت واقعا على 

األرض ال ميكن جتاهله.
تركيا لــم تكن بعيدة عــن املشهد املرتبك بــأى حــال من 
األحــوال فهى من سمحت بإقامة معسكرات للتدريب على 
أراضيها وحكومتها من تقوم بشراء البترول املنهوب من 
الــعــراق وهــى أيضا مــن متــد يــد الــعــون لكل املتمردين فى 
الشمال السورى املتاخم ألراضيها، وهى أيضا التى فتحت 

حدود دولتها للهجرات إلى أوروبا.
هــذا الواقع يؤكد مبا ال يــدع مجاال للشكوك أن ما كان 
ــاب، كما يزعم  يجرى فى سوريا لم يكن حربا ضد االرهـ
بـــاراك أوبــامــا وإدارتـــه وأجــهــزة مخابراته ومعه بريطانيا 
وتركيا، لذا لم يكن غريبا أن تنزعج حكومات تلك البلدان 
من التدخل الروسى وإعالنه احلرب ضد االرهــاب بصورة 

حقيقية.
على خلفية الضربات الروسية املوجعة ألوكــار االرهــاب 
فى سوريا، كان من الطبيعى أن تدور االجتماعات بني كبار 
املسئولني فى الدول التى تبحث عن مصاحلها على حساب 
ــى هدفه  الشعوب العربية فجرت االتــصــاالت حلشد دول
تقليص النفوذ الروسى فى املنطقة خاصة سوريا املجاورة 
لتركيا إحدى دول حلف الناتو. األمر الذى تبعه احلديث عن 
املوقف املصرى من األزمة السورية، وهو املوقف الداعم ألى 
مشاورات تنتهى باالبقاء على وحدة الدولة ومتاسك جيشها 
الوطنى باعتبار أن سوريا إحدى دول الطوق واملواجهة مع 
العدو احلقيقى »إسرائيل« فالقضاء على الدولة وتفكيكها 
يصب فى صالح الدولة العبرية ويحقق الهيمنة التركية على 
الشرق العربى وفــق رؤيــة رئيسها رجــب أردوغـــان الراعى 

األول للجماعات االرهابية.

ــؤامــرات الــهــادفــة إلحــداث  مــن تلك املنطلقات جــرت امل
الفتنة بني مصر وروسيا وانهاء التقارب بينهما، على أثر 
ذلــك جــرت واقــعــة الطائرة الــروســيــة، وســارعــت بريطانيا 
وأمريكا باإلعالن عن أن احلادثة متت جراء عمل ارهابى 
وأن الدولتني لديهما من املعلومات املؤكدة على ذلك، حدث 
هذا تزامنا مع زيــارة الرئيس السيسى إلى لندن بناء على 
دعــوة من رئيس وزرائها، ثم تبنى تنظيم داعــش مسئوليته 
عن العمليات االرهابية إلى هنا يبدو األمر عاديا فى إطار 
درايتنا الكاملة باملخططات الرامية حلصار مصر وتقليص 

دورها.
لكن على اجلانب اآلخر، لم يتوقف أحد أمام الفيديوهات 
التى جرى بثها على الشبكة العنكبوتية منسوبة لـ»داعش« 
أحدها يخص تصوير قنبلة أسفل أحد املقاعد على الطائرة 
الروسية التى انفجرت فــى سيناء. بعيدا عــن التضخيم 
اإلعالمى الغربى فى قــدرة التنظيم وغير ذلك من األمور 
التى جتعله قادرا على مواجهة دول كبرى فى حروب ضاربة. 
وبعيدا أيضا عن التهوين من امكانيات االرهابيني، علينا أن 

نتوقف قليال لقراءة األمر بشكل موضوعى وبدون إثارة.
القنبلة التى جرى تصويرها، كانت عبارة عن علبة مياه 
غــازيــة. أمــا الطائرة فكانت قــادمــة مــن موسكو. وهبطت 
ترانزيت فى اسطنبول بتركيا، وهو ما يعنى أن العبوة وضعت 
قبل اقــالع الطائرة متوجهة إلى مطار شرم الشيخ وجرى 
برمجتها وفــق توقيت زمنى جــرى حسابه بدقة، وعندما 
هبطت فى املطار، لم متكث طويال، وجــرى تفجيرها بعد 
نصف ساعة قبل خروجها مــن املــجــال اجلــوى املــصــرى.. 
ألم يكن ذلك كافيا ألن تتجه العيون صوب تركيا الضالعة 
من األساس فى دعم االرهــاب ومتويله وتدريبه.. فالعملية 
تفوق قدرة عناصر إجرامية دموية، ال تبحث إال عن القتل 
وارتكاب األعمال الوحشية، فضال عن االجتار بالبشر على 

غرار ما كان يحدث فى األزمنة السحيقة.
داعــش عبر حماقتها املــعــهــودة، فضحت دون أن تــدرى 
ــورط املــخــابــرات التركية فــى اســقــاط الــطــائــرة. وأزاحــت  ت
النقاب عن األدوار الغامضة التى تلعبها حكومات الغرب 

فى اخلفاء.
جانب آخر من املعلومات املهمة التى جتد من الضرورى 
إلقاء، اطاللة عليها منها أن حجم االستثمارات التركية فى 
نشاطات السفر وشركات السياحة يفوق التصور، خاصة فى 

موسكو وأن هذه الشركات التركية متثل قوة ضاغطة 
على القرار االقتصادى الروسى. لذا فهى لعبت دورا 
فى الضغط على الرئيس فالدميير بوتني إلصدار قرار 

مبنع سفر الطيران إلى مصر.
بهذه الطريقة حتاول انقرة تقليص السياحة الروسية 
إلى شرم الشيخ ومنتجعات البحر األحمر بل والقضاء 
عليها فى إطار احلــروب االقتصادية، باعتبار أن السياح 
الــقــادمــني مــن روســيــا ميثلون 30٪ مــن حجم السياحة 

املصرية.
إن ســرد تلك املعلومات التى أغلقتها وســائــل اإلعــالم 
الغربية، وتعاملت مــع وســائــل اإلعـــالم املحلية بــقــدر من 
االســتــهــانــة، متثل على األقـــل بالنسبة لــى تأكيدا لوجود 
مــؤامــرة، تــدار خيوطها فى كواليس أجهزة االستخبارات 
ضد الدولة املصرية. التى بدأت تأخذ طريقها فى النهوض 
والتأثير على املصالح األمريكية فــى املنطقة فـــإذا كان 
األمر هو محاربة االرهــاب. فإن مصر تخوض تلك احلرب 
مبفردها لصالح البشرية، رغــم درايتها بــوالء التنظيمات 
االرهــابــيــة للقوى الغربية وتركيا ودويــلــة قطر التى يقوم 
حكامها بــافــراغ خــزائــن بــالدهــم وثـــروات شعبهم لالنفاق 
بسخاء على تلك التنظيمات، فى محاولة اليجاد دور مهم 

على الساحة الدولية.
ــاب يقودنا إلــى مــا جــرى فــى باريس  احلــديــث عــن االرهـ
من تفجيرات انتفضت لها اإلدارة األمريكية وبريطانيا 
وبرغم عدم القناعة بحقيقة تلك االنتفاضة، إال أننا نطرح 
التساؤالت فقط حول املواقف األوروبية وهى التى تالشت 
أى املواقف أمام ما يحدث فى سوريا ومصر والعراق. ألم 

يكن االرهاب واحدا؟!
الغضب الشكلى مــن إدارة أوبــامــا يــحــاول التغطية على 
تورطها فى صناعة االرهاب الذى ضرب فرنسا، ألن حكومة 
بــاريــس اتفقت ضمنا مــع التوجهات الــروســيــة، وهــذا يقود 
التكهن بضلوع تركيا فيما حدث بعاصمة النور عبر تسريب 
العناصر االرهابية بني املهاجرين من جحيم األوضـــاع فى 
سوريا. بهذا ميكن القول بأن التقارب الروسى املصرى أصاب 
أوباما بالفزع وحرض تركيا على التآمر لصناعة األزمات، إال 
أن توقيع االتفاق النووى ضرب كل تلك املحاوالت فى مقتل، 
خاصة بعد االستفزاز التركى وقيام جيشه باسقاط طائرة 

عسكرية روسية، كانت فى مهمة ضد داعش.

السيسى

بوتنيأردوغان
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