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رئيس مجلس اإلدارة
سيد سعيد
رئيس التحرير

محمد طرابيه

باملستندات واألرقام نكشف: 

املليارات املهدرة داخل دولة ماسبيرو! 
توقفت أمام التصريحات التى أدلى بها وزير 
التخطيط أشــرف العربى على هامش اجتماع 
ــوزراء منذ أيــام حول هيكلة ماسبيرو،  مجلس ال
حيث قال إن املجلس ناقش تنفيذ خطة اإلصالح 
املؤسسى الحتاد اإلذاعــة والتليفزيون، وأضاف 
أن الــدولــة ستدعم إعــالمــهــا لتقدمي الرسالة 

املنوطة به خالل املرحلة املقبلة.
وقال العربي »الوضع املالي ملاسبيرو غير قابل 
لالستمرار وتوجد أيًضا إمكانيات هائلة لهذا 

الكيان وسنبحث كيفية استغاللها«.
وفى نفس السياق توقفت أمــام التصريحات 
ــيــس احتــاد  ــى بــهــا عــصــام األمــيــر رئ ــ ــى أدل ــت ال
ــال فيها »إن مجلس  ــة والتليفزيون وقـ اإلذاعــ
ــالح املــالــي واإلداري  الـــــوزراء سيناقش اإلصــ
لــالحتــاد، مــؤكــًدا أنــه لــن يترتب على اإلصــالح 
املالي واإلداري االستغناء عن أى عامل ولن يتم 

تخفيض مخصصات العاملني أيًضا«. 
اجلدير بالذكر أن موازنة أجور العاملني فى 
ماسبيرو زادت هذا العام »2015 – 2016« إلى 
2 مليار و145 مليون جنيه بعد أن كانت فى العام 
السابق 2 مليار و50 مليون جنيه أى بزيدة قدرها 

95 مليون جنيه. 
ــادة الهائلة فى  ــزي ــه رغــم هــذه ال والــغــريــب أن
األجــور جند عدم اهتمام فيما يتعلق بديكورات 
البرامج، وهو األمر الذى تنبه له عدد من رؤساء 
القطاعات مؤخرا ومنهم مجدى الشــني رئيس 
قطاع التليفزيون والذى شعر برداءة الديكورات 
وحــاول بكل الطرق توفير مبلغ 600 ألف جنيه 
لتحسني شكل هــذه الــديــكــورات وأعــتــقــد أنها 
قضية جديرة باالهتمام ألن التطوير يجب أن 

يكون شامال لشكل ومضمون البرامج.
ـــ 10  وفــى هــذا السياق أتــوقــف أمــام مبلغ ال
ماليني جنيه املخصص مبوازنة هذا العام حتت 
بند إيجارات عقارات »أراضى ومبانى«. وأتصور 
ان هــذا املبلغ الكبير يحتاج إلــى إعـــادة نظر 
ألنــه يثير الشكوك حــول طبيعة هــذه األراضــى 
والعقارات التى يخصص لها فى عام واحد 10 
ماليني جنيه؟ والسؤال األهم: فيم تستخدم هذه 

األراضى واملبانى؟!!
واسمحوا لى أن أتوقف عند رقم وبصراحة 
هذا املبلغ كبير جدا، كما أن امليزانية لم حتدد 
طبيعة 769 مليون جنيه وهــو املبلغ الـــذى مت 
تخصيصه حتت بند »خدمات مشتراة« ونوعية 
هذه اخلدمات املشتراة؟ وهل متت االستفادة بها 
فى األغراض املخصصة لها؟ وهل متت مراجعة 
حساباتها بــدقــة مــن جــانــب اجلــهــات الرسمية 
والرقابية؟ وهل مت الوضع فى االعتبار أن هذا 
البند رمبــا يــكــون بــابــا ســريــا لعقد الصفقات 
املشبوهة للحصول على عموالت مقابل الشراء 
مــن شــركــات بعينها ورمبـــا يــكــون مساهما فى 
ملكيتها أبناء أو اقارب شخصيات تتولى مناصب 

مهمة داخل ماسبيرو؟!!
وفــى هــذا السياق أرجــو أال يصاب الكثيرون 
بالصدمة عندما يعلموا أن موازنة العام احلالى 
2015 – 2016 تتضمن تخصيص مبلغ 60 

تخصيص 769 مليون جنيه حتت بند »خدمات مشتراة« دون حتديد نوعية هذه اخلدمات 

مليون جنيه حتت مسمى »تكلفة العالج الطبى 
للعاملني« بــزيــادة 5 مــاليــني جنيه عــن مــوازنــة 
العام املاضى، الغريب أن هذه املاليني الستني 
ورغــم ما يضاف إليها بنسبة 2% يتم خصمها 
من إجمالى أجور جميع العاملني فى املبنى وهى 
مبالغ تقدر باملاليني سنويا، إال أن العاملني ال 
يشعروا بأى حتسن فى اخلدمة الصحية املقدمة 
لهم، ولعل أكبر دليل على ذلك هو وفاة عدد من 
العاملني بسبب ســوء وانــعــدام اخلدمة الطبية 

رغم تعاقد الرعاية الصحية مع 115 طبيبًا – 
لدينا أسمائهم -، واألكــثــر دهشة أنــه رغــم كل 
ذلــك فــإن عصام األمــيــر رئيس احتــاد اإلذاعــة 
والتليفزيون قام مبكافأة د. عرفة عبدالرحيم 
رئيس اإلدارة املركزية للرعاية الطبية السابق 
وقرر نقله كمستشار فى شركة النايل سات بدال 

من تقدميه للمحاكمة العاجلة.
عــلــى اجلـــانـــب اآلخــــر أســــال الــعــامــلــني فى 
ماسبيرو: هل تعلمون أن موازنة العام احلالى 
تتضمن تخصيص مبلغ 3 ماليني و750 ألف 
جنيه حتت مسمى »خدمات ثقافية واجتماعية 
وترفيهية« وهل تقومون بسؤال قياداتكم: فيم 
مت صرف هذه املبالغ؟ ومن الذى استفاد منها؟ 
أم أنه مت توزيعها على الكبار واملحاسيب كما هو 
معتاد فى العديد من البنود املبهمة والغامضة 
التى تتضمنها املــوازنــة العامة احلالية الحتاد 

اإلذاعة والتليفزيون؟!!
ــة احلالية  ــوازن وقــد ال يعلم الكثيرون أن امل
تتضمن تخصيص 4 ماليني جنيه حتت مسمى 
»مصروفات أبحاث وجتــارب« فهل يعرف أحد 
طبيعة هذه األبحاث التى جتريها بعض اجلهات 
فى ماسبيرو؟ ومــا هو العائد منها؟.. كما يتم 
تخصيص مبلغ 6 مــاليــني جنيه للصرف على 
الدعاية واالستقبال والعالقات العامة مبعدل 
500 ألف جنيه فى الشهر أى أكثر من 16 ألف 

جنيه يوميا.
أما بنود االنتقاالت واالتصاالت فقد خصص 
لهما مبلغ 35 مليون جنيه رغم أن هناك فواتير 
متأخرة مستحقة حلساب شركات االتصاالت 
وقد سبق أن مت قطع اخلدمة لعدم السداد عن 
العديد من القنوات واإلذاعـــات؟ والــســؤال: أين 
ذهبت هــذه املاليني؟ وهــل هناك أوراق رسمية 

بأوجه صرفها؟!!
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أشهر رواده محمد 
فؤاد وعمرو دياب 

وتامر عبداملنعم 
وريهام عبدالغفور 

وإميان العاصى

محمد جمال

خالد عبدالرحمن

املكان املفضل لرجال مبارك منهم زكريا عزمى وعلى عبدالعزيز

حكايات ساخنة من داخل »بار الفورسيزون«
الــكــثــيــرون يــســألــون عــن قصة جلسات فندق 
الفورسيزون والخاصة بمجتمع المال واألعمال 
وكــبــار رجــال الــدولــة، لكن البعض وهــم قليلون، 
يتساءلون عن قصة »بــار الفورسيزون« الشهير 
ــذى يتم خالله عقد لــقــاءات عــديــدة بين كبار  ال
الــســيــاســيــيــن واإلعــالمــيــيــن ورجـــــال األعــمــال 

والفنانين وعدد من رجال األعمال العرب.
ــفــورســيــزون« تلقى رواجـــا  إذن قــصــة »بـــار ال
ــرأى الــعــام الـــذى يتساءل  كبيرا بين صــفــوف الـ
عــن أســـراره يقع »بــار الــفــورســيــزون« فــى الــدور 
الثالث ومــن أهــم مريده من العصر الحالى كل 
من الفنان محمد فؤاد والممثل تامر عبدالمنعم 
والممثلة ريهام عبدالغفور وزميلتها إيمان العاصى 
دائما يترددون على البار ويتفقون على األعمال 
الدرامية الجديدة، وبالطبع تكون هناك جلسات 
للمحامى الشهير محمد حمودة محامى أحمد عز 
رجل الحديد الشهير والذى يداوم على الجلوس 
بصفة مستمرة فى البار، ومعه عدد من أصدقائه 

وصديقاته.
Re� »إحدى الترابيزات الشهيرة مكتوب عليه 

ــاب رئيس  serve« مــن نصيب توفيق صــالح دي
ومؤسس جريدة المصرى اليوم ورجــل األعمال 
الشاب الشهير وأحد أصدقائه العرب من حاملى 
الجنسية القطرية وآخــر كويتى المطرب عمرو 
دياب من أهم مريدى »بار الفورسيزون« والمطرب 
ــأداء دور  إيــهــاب توفيق وممثل مغمور اشتهر بـ
»عوض« فى مسلسل رمضان مبروك أبوالعلمين 
حمودة للمؤلف المبدع يوسف معاطى، لدرجة 
أن البعض ينادى عليه باسمه لكنه يفضل نداءه 

بـ»عوض« ألنه وش السعد عليه.
ــار الــفــورســيــزون« كـــان المكان  يــذكــر أن »بـ
المفضل لرجال الحرس القديم لنظام مبارك 
ومنهم الدكتور على عبدالعزيز رئيس الشركة 
القابضة للسياحة والفنادق والسينما سابقا، 
وكــان يلتقيان سويا »عزمى وعبدالعزيز« مع 
صديقهما الثالث المشترك الذى ال يفارقهما 
أدا وهـــو رجـــل األعــمــال الــســكــنــدرى الشهير 
الــمــعــروف بـ»ميشيل أحـــد« صــاحــب توكيالت 
ــاء والـــمـــعـــروف بـــ»إمــبــراطــور  ــرب ــه ــك فــيــش ال

االسكندرية« أو »حوت االسكندرية«.

حمودة
دياب

مكى

فؤادريهام

حكاية الـ 200 ألف دوالر املثيرة للجدل بني 
عمرو دياب وإحدى الفضائيات

أحــيــا عــمــرو ديـــاب حفلة شبكة قــنــوات 
ــل أحـــد فــنــادق  ــهــار« الــتــى أقــيــمــت داخـ ــن »ال
القاهرة الكبرى. وقــّدم »الهضبة« مجموعة 
من أشهر أغانيه وسط تفاعل الجمهور معه.

وفى بداية الحفلة، منع فريق عمل دياب 
المصّورين من التقاط الصور خالل فقرته، 
ــه اشــتــرط عــدم تــصــويــره أثناء  ــردد أّنـ إذ تـ
ــداء السبب. كما  إحيائه الحفلة من دون إب
تــردد أنــه وضــع فــى تعاقده شــرطــاً جزائياً 
قدره 200 ألف دوالر إذا دخل مصّور والتقط 

صوراً له أثناء إحياء الحفلة.

مع ذلك، استطاع عدد من المصّورين 
ــم  ــور وت الــتــقــاط مــجــمــوعــة مـــن الـــصـ
تسريبها خالل األمسية التى شهدت 

أيضاً عددا من النجوم والنجمات 
ــوى، ومـــاجـــد  ــ ــل ــ ــى ع ــل ــي ــل ك

الــــمــــصــــرى، وطــــــارق 
ــرا،  ــسـ ــان، ويـ ــ ــري ــ ــع ــ ال
وإيـــاد نــصــار، ومنذر 
رياحنة، ووليد فواز، 
ــلـــمـــى صــبــاحــى  وسـ

وعمر السعيد.

وزير سابق للعدل يستولى على 150 ألف جنيه 
قرر إيهاب الخولى  عضو عضو اللجنة 
التشريعية بمجلس النواب التقدم بطلب 
إحاطة عاجل حزل  مخالفات وزراء العدل 
أثناء فترة حكم جماعة اإلخــوان وخاصة 
المستشار أحمد مكى والمستشار أحمد 
ــعــدل الحالى  سليمان ومــطــالــبــة وزيـــر ال
أحمد الزند بتقديم كل الملفات الموجودة 
ــوزارة للجنة التشريعية حــول هذه  لــدى الـ
الــمــخــالــفــات إلـــى جــانــب كــشــف تعيينات 

النيابة في عهد اإلخوان.
ــى أن مــلــف مــخــالــفــات  ــخــول ــشــف ال وك

وزيـــرى الــعــدل المحسوبين على اإلخــوان 
ــة حيث  مليء بالمخالفات المالية واإلداري
ــوزارة  إن مكتب اإلرشـــاد كــان يدير هــذه ال
ويصدر التعليمات للوزير، كما تم تعيين 
عــدد من المستشارين للوزيرين دون أية 
قواعد قانونية ومجاملة مجموعة قضاة 
مــن أجــل مصر المحسوبة على اإلخــوان 
والذين تمت إحالتهم لإلصالحية بسبب 

توقيعهم على بيان رابعة.
ــالــذكــر أن الــمــســتــشــار أيــمــن  ــر ب الــجــدي
عــبــاس رئــيــس محكمة استئناف القاهرة 
قرر انتداب قاض للتحقيق فى المخالفات 
المالية المنسوبة لــوزيــر الــعــدل فــى حكم 

جماعة اإلخوان اإلرهابية المستشار أحمد 
مكى بسبب حصوله على مبلغ مالى تجاوز 
150 ألف جنيه دون وجه حق وبعد أن قام 

المستشار أحــمــد سليمان وزيـــر العدل 
الثانى فى عهد اإلخـــوان بإسناد عمل 
لمكى فــى لجنة مــنــازعــات قضائية 
بناء على توصيات من مكتب إرشــاد 
جماعة اإلخـــوان ولــم يباشر الوزير 
السابق أحمد مكى أية مهام بالنسبة 
لهذا العمل حتى تم استبعاده بعد 
ذلــك بعد اإلطاحة بحكم جماعة 
اإلخــوان كما أنه لم يقم برد هذه 

المبالغ لموازنة الدولة.

مفاجأة مثيرة: 700 مركز للدروس اخلصوصية 
تدار لصالح جماعة اإلخوان اإلرهابية 

ــر  الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم  ــ فــجــر الــدكــتــور مــحــب الـــرافـــعـــى  وزيـ
الــســابــق  مــفــاجــآت مــن الــعــيــار الثقيل، حيث كشف أن عملية 
الحصر التى أجرتها الــوزارة حول ظاهرة انتشار مراكز الدروس 
الخصوصية فى جميع المحافظات أسفرت عن إدارة عناصر 
إخوانية لنحو 50% من هذه المراكز، وأن نحو 700 مركز للدروس 

الخصوصية تدار لصالح جماعة اإلخوان اإلرهابية.
وأعلن الرافعى أن مراكز الدروس الخصوصية الخاضعة إلدارة 
عناصر من جماعة اإلخوان كانت تدفع نسبة من أرباحها الشهرية 
لتمويل أنشطة الجماعة، وأن بعض أموال هذه المراكز ساهمت 
فى دعم اعتصام رابعة والنهضة للجماعة اإلرهابية وخالل عام 
من حكم جماعة اإلخــوان لم تصدر أية قــرارات لمحاربة ظاهرة 

الدروس الخصوصية.

باألسماء: أسرار متويل جماعة 
اإلخوان حلزب النور السلفى

مسلسل فضائح »عناتيل« ماسبيرو.. 
العرض مستمر !!! 

كــشــف مــحــمــود عــبــاس أحـــد مؤسسى 
حــزب الــنــور السلفى أن جماعة اإلخــوان 
ســاهــمــت فــى دعـــم وتــأســيــس حـــزب الــنــور 
السلفى فــى عـــام 2011 رغـــم الــخــالفــات 
الشكلية بين حــزب الــنــور وحـــزب الحرية 
والعدالة اإلخوانى المنحل لرغبة الجماعة 
فــى ســيــطــرة اإلخـــــوان والــســلــفــيــيــن على 
الساحة السياسية والحزبية وتسهيل 
ــى تـــوكـــيـــالت  ــلـ ــول الــــحــــزب عـ ــصــ حــ

لتأسيسه.
وقال محمود عباس  � وفقا لما 
نشره موقع المزماة للدراسات 
� والــذى جمد عضويته فى 
الحزب أن خيرت الشاطر 
نائب مرشد اإلخــوان كان 
يهدف إلــى أن يكون حزب 
النور السلفى بمثابة ظهير 
مساند لإلخوان وحزبهم الحرية 

والعدالة وأن عملية تأسيس حــزب لجبهة 
ــؤدى إلـــى مــزيــد من  الــدعــوة السلفية ســي

التقارب بين الجماعة والجبهة السلفية.
وذكــر محمود عباس أحــد مؤسسى حزب 
النور السلفى أن الحزب أصبح حزبًا دينياً 
بعد أن سيطر يــاســر بــرهــامــى نــائــب رئيس 
الدعوة السلفية على الحزب والتحدث باسمه، 
وأكبر دليل على أن اإلخــوان وراء دعــم النور 
هو خسارته الكبيرة لالنتخابات البرلمانية 
األخيرة وحصوله على 12 مقعداً فقط بعد 

رفع الجماعة يدها عن دعم الحزب.
وأشـــــار مــحــمــود عــبــاس إلـــى أن بعض 
الخالفات بين حزب النور السلفى وجماعة 
اإلخوان وهى فى الحكم خالفات مصلحية 
بــســبــب رغـــبـــة الــســلــفــيــيــن فـــى الــحــصــول 
على نسبة مــن المواقع الــوزاريــة ومقاعد 
المحافظين ورؤســـاء الهيئات الحكومية 
وليس لــه عالقة بأية مــمــارســات إخوانية 
ضد الشعب المصرى كما زعمت القيادات 

السلفية بعد ذلك.

مسئول كبير فــى قطاع التليفزيون يقوم بالتحرش بزميالته 
ــرات خـــالل الفترة  )لفظيا وجــنــســيــا(  وقـــد تــكــرر  ذلـــك عـــدة مـ
الماضية،  الجدير بالذكر أن  من ترضخ لنزوات هذا )العنتيل(  
تنال الرضا والترقية وتنهال عليها المكافآت وأشــيــاء أخــرى.. 
أما من ترفض  االستجابة له فيهددها بنفوذ بعض أقاربه الذين 
ينتمون لبعض الجهات العليا وأن مصيرها سيكون التشهير بها  ثم 

الفصل  والطرد من وظيفتها فى ماسبيرو؟!!
مسئول رفيع المستوى والـــذى يشتهر بلقب “عنتيل ماسبيرو 
األول”، حرص خالل الفترة الماضية  على تقليل جرعة “تحرشاته” 
بزميالته.. الخبثاء أرجعوا ذلك لسببين: أولهما: أن هذا العنتيل يعلم 
أن “العين عليه” ألنه على وشك التصعيد لمنصب كبير فى ماسبيرو 
وثانيهما: أن زوجته  قامت بـ)تجنيد( أحد أصدقائه األنتيم »وهو 
بالمناسبة من عشاق التحرشات الجنسية  أيضا”  وذلك للتجسس 

على  “الباشا الكبير”. ولذلك يقوم هذا )الجاسوس(  
بإبالغها تليفونيا بكل ضغيرة وكبيرة يقوم بها  العنتيل 

داخـــل المبنى.. ومــا ال تعلمه الــزوجــة أن نفس 
الشخص وزوجــهــا العنتيل يــقــومــان بالترفيه 

عن أنفسهم  مع بعض “.........ّّّّ!!! “ فى 
إحـــدى الــشــقــق الــقــريــبــة مــن المبنى ولكن 
ــا يــتــم ارتــكــابــه داخـــل تــلــك الــشــقــة ال يتم  م
إبالغه للزوجة التى تتصور أنها تقوم برصد 

تحركات زوجها على مدار 24 ساعة؟!!!

مهزلة:

تفاصيل إحراج  ريهام 
سعيد لقناة النهار 

وضعت اإلعالمية ريهام سعيد شبكة 
قنوات النهار فى موقف محرج.

حــيــث تجاهلت إدارة الــقــنــاة دعــوة 
رهيام سعيد فى الحفل الكبير الذى 
أقامته القناة أمس ولم تدعوها لحضور 
الحفل الذى ضم عددا كبيرا من نجوم 
الــفــن واإلعــــالم، فــرغــم دعـــوة اإلدارة 
لمجموعة من اإلعالميين غير العاملين 
فى القناة لكنها لم توجه الدعوة لريهام 

سعيد.
ورغم محاولة القناة تأكيد تجاهلها 
لريهام، لكن األخيرة قررت أن تحضر 
ــه، ودخــلــت  ــدع لـ ــذى لــم تـ ــ الــحــفــل ال

الحفل مع أحد المدعوين.
ــاة ردت بــطــريــقــة أخـــرى،  ــن ــق لــكــن ال

فأرسلت مجموعة من الصور للصحافة 
تضم جميع الحضور لكنها لم ترسل أى 

صورة لريهام سعيد.

دياب

ريهام 
سعيد



على
المكشوف

تصريحات »العجاتى« 
بعدم العودة للعمل 

بقانون رقم 47 لسنة 
1978  استهانة بالبرملان 

وتأكيد على أنه مجلس 
»للديكور« فقط 

أمتنى أن تكون 
هناك وقفة برملانية 

للدفاع عن كرامة 
املجلس ونوابه 

فى مواجهة تغول 
وجبروت السلطة 

التنفيذية  

الساعات املاضية 
شهدت ضغوًطا 

غير مسبوقة على 
الغالبية العظمى 

من النواب للموافقة 
على مترير القانون 

العـدد 183

األربعاء 2016/2/3

اجلهات العليا فى الدولة ال تزال تفكر بالطرق التقليدية القدمية وتفتقد للخبرات السياسية وتعتمد على أهل الثقة ال اخلبرة والكفاءة
استمرار القيادات احلالية الئتالف دعم مصر فى نفس مناصبها سوف تكون له تداعيات خطيرة للغاية

بحكم عملى كصحفى برلمانى منذ 15 عاًما – وحتى اآلن –  أستطيع القول بكل ثقة إن ما يسمى 
بائتالف دعم مصر ليس إال صورة طبق األصل من الحزب الوطنى المنحل، فكالهما  يستهدف 

السيطرة على أعضائه وتوجيههم لتحقيق  أهداف معينة لخدمة النظام والحكومة وبعض – أقول 
بعض -  األجهزة فى الدولة حتى ولو كان ذلك على حساب المصلحة العامة للشعب.

والمؤكد أيًضا أن الطريقة التى تم بها تشكيل هذا االئتالف منذ بدايته وحتى اآلن تؤكد أن الجهات 
العليا والمهمة فى الدولة ما تزال تفكر بالطرق التقليدية القديمة ولم تتعلم من دروس الماضى بسبب 

افتقادها للخبرات السياسية واعتمادها على أهل الثقة ال الخبرة والكفاءة.

محمد طرابيه يكشف:

تفاصيل الصفقة الغامضة لتمرير قانون اخلدمة املدنية داخل مجلس النواب 

نتائج استطالع أمريكى تكشف:

والــدلــيــل أن الــنــجــاح – املــشــكــوك فيه – 
ــاف واحــتــكــاره جلميع  ــت ألعــضــاء هـــذا االئ
ــى االنــتــخــابــات  ـــ120 ف ــ ــم الـ ــقــوائ مــقــاعــد ال
البرملانية  األخــيــرة قــد جعل قــيــادات هذا 
االئتاف يتصورون أو مبعنى أدق يتوهمون 
ــواجــد جماهيرى  أنــهــم أصــحــاب شعبية وت
ــصــرى. وزاد مــن حـــدة هــذا  ــشــارع امل فــى ال
ــازا غير  الــوهــم تــصــورهــم أنــهــم حققوا اجنـ
مسبوق حينما جنحوا فى ضم  أكثر من 300 
عــضــواً  لــائــتــاف مــن بــن مــن جنــحــوا فى 
االنتخابات كمستقلن،  رغــم أن الكل يعلم 
طريقة ضم هــؤالء الــنــواب والضغوط التى 
مــورســت عليهم مــن جــانــب بعض األجــهــزة، 
وأتــصــور أن أى شخص  لديه نصف خبرة 
سياسية يعلم علم اليقن أن هؤالء األعضاء  
وافقوا على االنضمام لهذا االئتاف رغبة 
فى حتقيق مكاسب شخصية لهم أوال وألبناء 
دوائــرهــم االنتخابية ثانيا بهدف احلصول 
على أصــواتــهــم مــرة أخــرى فــى االنتخابات 

القادمة.
 الغريب أن هؤالء جميعا يحاولون  الزعم 
بأن هدفهم دعم الدولة وحماية األمن القومى 
وهــى فــى تــصــورى كلمة حــق يــراد بها باطل 
حيث إن الــواقــع يؤكد أن  هناك الكثير من 
اجلرائم  ترتكب حتت ستار األمن القومى ؟!!

ــد أن اســتــمــرار  ــر أؤكـ  عــلــى اجلــانــب اآلخـ
ــاف فـــى نفس  ــت ــائ ــة ل ــي ــيـــادات احلــال ــقـ الـ
مناصبها ســوف تكون لــه تداعيات خطيرة 
للغاية خاصة بعد فشلهم الــذريــع فى إقناع 
حتى أعضائهم بالتصويت لصالح مترير  
القانون رقم 18 لسنة 2015  بشأن اخلدمة 
املدنية  رغم توسات احلكومة وبكاء أشرف 
ــر التخطيط وانــتــقــادات وعتاب  العربى وزي
الــرئــيــس الــســيــســى لــلــبــرملــان بــســبــب رفــض 

القانون.
ولعل أكبر دليل على افتقاد الــلــواء سامح 

سيف اليزل املنسق العام لائتاف  للحنكة 
السياسية  إنه قبل عقد اجللسة التى مت فيها 

رفض القانون ادلى بتصريح صحفى قال 
فيه إنه سيتم مترير القانون وأن جميع 

أعــضــاء  االئــتــاف البالغ عددهم 
أكثر من 400 عضوا سيصوتون 

لصالح مترير القانون. 
ــم كـــانـــت املـــفـــاجـــأة وهــى  ثـ
رفــض متــريــر الــقــانــون حيث 
صــوت  332 نائًبا برفضه 
بنسبة بلغت 76.89%، فى 
ــدوا  ــا أيـ ــًب ــائ مــقــابــل 150 ن
ــة بــلــغــت  ــســب ــن ــون ب ــ ــان ــ ــق ــ ال
30.67% من إجمالى 489 
نائًبا سجلوا حضورهم فى 
جلسة التصويت -  وهــو ما 

أكــد هشاشة هــذا االئــتــاف 
ــنـــى فــــى األســــــــاس عــلــى  ــبـ املـ

املصالح و)السبابيب( وليس عن 
قناعة بــضــرورة حتقيق املصلحة 

الــعــلــيــا ملــصــر كــمــا  تــؤكــد قــيــادات 
االئتاف فى كل تصريحاتها.

املضحك فى األمر أن اللواء سامح سيف 
اليزل  قال فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج 
)يــحــدث فــى مــصــر( على قــنــاة إم بــى ســى – 
مساء األحــد -   أن قــانــون اخلــدمــة املدنية 
سيئ السمعة  واحلكومة فشلت فى تسويقه 
والدفاع عنه؟ والسؤال هنا لسيف اليزل: هل 
اكتشفت فجأة أن الــقــانــون سيئ السمعة ؟ 
وإذا كان رأيك  فيه هكذا  فكيف كنت تدافع 
عن شيء سيئ السمعة ؟ وملــاذا لم تعتذر عن 

دفاعك عن قانون سيئ السمعة ؟!!
 فــى هــذا السياق أشير إلــى التصريحات 
الــتــى أدلـــى بها املستشار مــجــدى العجاتى، 
وزير الشئون القانونية ومجلس النواب بعدم 
الــعــودة للعمل بقانون رقــم 47 لسنة 1978 

رسالة من السلطة التنفيذية للبرملان: لكم 
حرية املناقشة والرفض أو القبول ولكننا 
لن ننفذ إال ما يتوافق مع ما نريده وإن لم 
يعجبكم ذلك »اخبطوا راسكم فى احليط«

اخلــاص بالعاملن املدنين فــى الــدولــة رغم 
رفــض مجلس النواب رسميا القرار بقانون 
رقــم 18 لسنة 2015 اخلــاص باخلدمة 
املدنية، استهتار واستهانة بالبرملان 
الذى رفض القانون وتأكيد على أنه 

مجلس )للديكور( فقط.
وفــى رأيــى اخلــاص أن عدم 
ــرار مجلس الــنــواب  تنفيذ قـ
بــرفــض هــذا الــقــانــون سيئ 
السمعة ميثل إهــانــة بالغة 
لــلــبــرملــان ونـــوابـــه وللشعب 
الذى منحهم أصواته،  كما 
ــأن الــتــأخــر  أن الــتــحــجــج بـ
ــرار الــرفــض  ــ فــى تنفيذ ق
والعودة للقانون 47 بسبب 
عــدم إبــاغ البرملان لرئيس 
اجلمهورية باسباب الرفض 
نتيجة لــعــدم الــتــصــديــق على 
مضابط اجللسات التى رفض 
ــنــواب الــقــانــون )متثيلية(  فيها ال
مكشوفة ومفضوحة هدفها التحايل 
وارســـال رسالة من السلطة التنفيذية 
للبرملان: لكم حرية املناقشة والــرفــض أو 
القبول ولكننا لن ننفذ إال ما يتوافق مع ما 
نريده وان لم يعجبكم ذلك فـ)اخبطوا راسكم 
فــى احلــيــط( ولــذلــك أمتــنــى أن تــكــون هناك 
وقفة برملانية للدفاع عن كرامة املجلس ونوابه 
فى مواجهة تغول وجبروت السلطة التنفيذية  
والضغط لتنفيذ قــرار الرفض حلن إجــراء 

التعديات املطلوبة.
وعلى اجلانب اآلخر أؤكد  أن القانون سيتم 
ــام الــقــادمــة داخــل مجلس  متــريــره خــال األيـ
الــنــواب فــى ظــل وجـــود تــهــديــدات واغـــراءات  
لعدد كبير من نــواب البرملان من جهات عليا 
فى الــدولــة. وفــى هــذا السياق نشير إلــى ما 
قاله العجاتى  لبرنامج )احلياة اليوم( : “ إن 

احلكومة تعكف حاليا على إعـــداد املشروع 
اجلديد لقانون اخلدمة املدنية، مشيًرا إلى أنه 
خال أيام سيكون هذا املشروع جاهزا للعرض 
على مجلس النواب، وأنه يتواصل بشكل دائم 
مع رئيس ونواب املجلس، ومن املمكن التوافق 
لتعديل أى مــواد فــى الــقــانــون، غير أنــه كان 
طالب النواب بإقرار القانون ثم تعديل املواد 

املختلف عليها. 
ولهذا أقول إننى وبكل ثقة: إن ما يطالب  به 
العجاتى رغم أنه مرفوض سياسياً لكن ستتم 
ــام  املــوافــقــة على متــريــر الــقــانــون  خــال األي
القادمة إرضاء للرئيس السيسى  الذى  دافع 
عــن قــانــون اخلــدمــة املدنية، خــال احتفالية 
عيد الشرطة، ووجــه حديثه ألعضاء مجلس 
الــنــواب قــائــًا: “مجلس الــنــواب عــرض عليه 
قانون متعلق باإلصاح وكــان موقف املجلس 
رفضه، وأنا بقول حاضر لكن أنتم تطالبوننى 
ــاح صعب وقولتلكم قبل  ــاإلصــاح واإلصــ ب
كدا البلد دى مش هاشيلها لوحدى هنشيلها 

جميًعا”.

وهكذا سيتم مترير القانون  بالشكل 
الــذى تريده احلكومة وقبلها الرئيس  
بعد إجراء تعديالت بسيطة حلفظ ماء 
وجــه الــنــواب أمــام أبناء دوائــرهــم.. وال 
أذيع سرا اذا قلت لكم أن الساعات املاضية 
شــهــدت ضــغــوطــًا غــيــر مــســبــوقــة على 
الغالبية العظمى من نواب البرملان مبن 
فيهم أعضاء الهيئات البرملانية لألحزاب 
– املــســمــاة مــعــارضــة -  كــمــا مت تقدمي 
العديد من اإلغراءات الشخصية  للنواب  
وكــذلــك املــشــروعــات ألبــنــاء دوائــرهــم 
االنتخابية فــى محاولة إلقناعهم أو 
إجبارهم على التصويت لصالح مترير 
هذا القانون – سيئ السمعة – على حد 

وصف اللواء سامح سيف اليزل!!

جماعة »اإلخوان املسلمني« ستبقى قوة سرية يجب أخذها بعني االعتبار لفترة طويلة
فى الوقت الــذى يؤكد فيه الكثيرون أن جماعة اإلخــوان قد 
ماتت أكلينكيا ولم يعد لها وجود قوى أو مؤثر على  أرض الواقع، 
ويــرى الكثير من اخلبراء أنها لن تعود للساحة السياسية مرة 
أخرى.. جند أن هناك تقارير أمريكية صدرت منذ أيام تؤكد أن 

هذه التحليات وتلك التوقعات ليست حقيقية. 
ــه مــن األفــضــل أن نــعــرض ملــا جــاء فــى هذه  ولــذلــك رأيـــت أن
ــذى نشر  التقارير الــصــادرة عن معهد واشنطن للدراسات وال
مؤخرا نتائج اسطاع الرأى فى الشرق األوسط  وتناول الكثير 
من القضايا التى تهم املنطقة بصفة عامة ومصر على وجه 

اخلصوص.
كما نشر املركز حتليا لهذا االستطاع الــذى أجــراه، حيث 
أكد أن »اإلخوان املسلمون«  حصلوا على نسبة جيدة من اآلراء 
اإليجابية فى هــذه االستطاعات. وأشــار إلــى أنــه من النتائج 
الهامة األكــثــر إثـــارة للدهشة فــى هــذه االستطاعات هــى أن 
جماعة »اإلخوان املسلمن« ال تزال تتمتع مبستوى كبير جدا من 

التعاطف الشعبى فى عدة دول عربية مهمة، وحتى وهى غير 
قانونية رسميا، كما هو احلال فى مصر )أو اإلمــارات العربية 
ــاضــي(.. أوضــح  املتحدة فــى استطاع لــلــرأى أُجـــرى الــعــام امل
التقرير أنه ليس هناك شك فى  أنها ال حتظى بدعم األغلبية، 
بل بتأييد حوالى 25 إلى 35 فى املائة، وهى نسبة هائلة مشيرا 
إلى  أن ذلك يظهر أن نتائج االستطاع تعكس ما يقوله الناس 

حول ما يفكرون به فعًا وليس ما هو »صحيح سياسيا«. 
وهذا يعنى أن  جماعة »اإلخوان املسلمن« ستبقى قوة سرية 
يجب أخذها بعن االعتبار لفترة طويلة. وأشــار إلــى أنــه ومبا 
أن اجلماعة  تشكل اآلن »أقلية صامتة« فى معظم األماكن، ال 
أعتقد أنها ستستعيد دورا سياسيا بارزا أو ستهدد ثانية بقاء أى 

نظام عربى جديد فى أى وقت قريب.
وكشف استطاع الرأى األمريكى عن  ميل القيادة السعودية 
اجلديدة من جديد نحو »اإلخــوان املسلمن« من أجل املساعدة 
فى احتواء إيــران، مشيرا إلى أن احلكومة السعودية متناقضة 

بشأن جماعة »اإلخوان املسلمن« اليوم، ومنقسمة 
بن التزاماتها اإلسامية والداخلية وتلك املعادية 
إليــران، فضًا عن أولويات السياسة اخلارجية، 
ــى مصر.  ــم الــرئــيــس الــســيــســى ف والســيــمــا دعـ
وكشف  أن السعودين سيحاولون كاملعتاد احلد 
من خسارتهم، ورمبــا حتى التوسط فى تقارب 
بن جماعة »اإلخوان املسلمن« والسيسي، ويبقى 
خيار اململكة العربية السعودية اتباع سياسة تدعم 

اجلماعات اإلسامية مثل »اإلخــوان املسلمن« فى 
سوريا، ولكن رمبا ليس فى أى مكان آخر. 

ــدرك، كما تظهر هــذه االســتــطــاعــات، أن  وهــى تـ
»اإلخــوان املسلمن« يتمتعون بدعم حقيقى بن مختلف 

اجلماهير السنية. 
مع ذلك فإنها تدرك أيضا أن »اجلماعة« تشكل فى النهاية 

تهديدا للنظام السياسى القائم، مبا فى ذلك نظامها اخلاص.

 التحجج بعدم تنفيذ قرار البرملان 
برفض القانون نظًرا لعدم إبالغ رئيس 

اجلمهورية باألسباب »متثيلية« مكشوفة 
ومفضوحة 

العجاتى
سيف 
اليزل



 الرئيس يبدى 
انزعاجه 

من »تفحل« 
التجاوزات املالية 
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ويطالب 

»شريف«  بالرد 
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الشارع
السياسى

السيسى  يطلع على تقارير املنظمات الدولية ويكلف الرقابة اإلدارية بتشكيل جلنة لفحص الفساد املالى واإلدارى فى مؤسسات الدولة 

الرئيس لقيادات 
الرقابة اإلدارية: 
» الشعب ائتمننى 

ولن أضيع األمانة.. 
ساعدونى للوقوف 
على نقاط اخللل 

وسد ثغرات  الفساد« 

 السيسى يقرر 
اإلشراف  بنفسه على 

التعديل اجلديد 
لعدم تكرار  اختيار أى 
قيادة غير  قادرة على 
تنفيذ أهداف ثورتى 
25 يناير و30 يونيو

كتب - ماهر عبده:

مصادر سيادية: الرئاسة جتهز لتعديل وزارى قريب رغم اجتاه البرملان لتجديد الثقة فى احلكومة

 
 

وأكــدت املــصــادر أن مؤسسة الرئاسة تنسق مع 
جــهــات ســيــاديــة رفيعة املــســتــوى وجــهــات رقابية 
لإلعداد لتعديل وزارى كبير فى الفترة القليلة 
املــاضــيــة، مــؤكــدة ان الرئيس السيسى عــازم 
على اجراء تعديل وزارى موسع  حتى لو جدد 
أعضاء البرملان الثقة فى احلكومة احلالية، 
موضحة أن الرئيس سيشرف بنفسه عليه 
لعدم تكرار اختيار اى قيادة غير قــادرة على 

تنفيذ أهداف ثورتى 25 يناير و30 يونيو.
ــصــادر إلـــى أن هـــذه اخلــطــوات  وأشــــارت  امل

جاءت بعد ان أبدى  الرئيس انزعاجه بعد اطالعه 
على تقارير بعض املنظمات الدولية ومنها منظمة 
»شركاء من أجل الشفافية« التى كشفت  عن وجود  
87  واقعة فساد فى الــوزارات املصرية خالل الشهر 
املاضى فقط، حيث ذكر تقرير هذه املنظمة أنه  مت 
رصـــد 87  واقــعــة فــســاد فــى الـــــوزارات احلكومية 
خالل شهر ديسمبر املاضي   بانخفاض طفيف عن 

نوفمبر، الذى شهد 90 واقعة.
ــاف الــتــقــريــر أن »وزارة الــتــمــويــن مــا زالــت  وأضــ
تتصدر القائمة بـ22 واقعة من وقائع الفساد التى مت 
الكشف عنها، تلتها مباشرة وزارة املحليات ثم الصحة 
والــتــربــيــة والتعليم« وأن 56 واقــعــة مــن الــتــى ستم 
تسجيلها يف  الشهر املاضي، ما زالت قيد التحقيق 
من جانب النيابة العامة، فيما هناك 17 واقعة لم يتم 
املساس بها بعد، وأربع وقائع شهدت إصدار أحكام 

قضائية أولية.
وتابع أن سبع وقائع فساد خالل ديسمبر، سجلت 
فى وزارة التربية والتعليم، إضافة إلى أربع فى وزارة 
ــع فى االتــصــاالت، وثــالث وقائع فى  الداخلية، وأرب
القطاع املصريف، وواقعتني فى كل من وزارات النقل، 

والزراعة، واإلسكان«.
وأكـــد التقرير أن »هـــذه الــوقــائــع تــأتــى فــى ظل 
ــراءات التشريعية املناهضة  استمرار غياب اإلجـ
للفساد، واستمرار التصريحات اإليجابية لعدد 
من املسئولني، فضاًل عما مت رصــده من أنشطة 
وفعاليات ذات طبيعة تدريبية أو توعوية نظمتها 
عدد من وحــدات اجلهاز اإلدارى للدولة املصرية 

ملواجهة الفساد«.
وأكدت املصادر أن الرئيس اطلع أيضا على تقرير 
مــؤشــر مكافحة الــفــســاد فــى مصر الـــذى اصــدرتــه 
مؤسسة عامل واحــد للتنمية الــذى كشف عــدًدا من 
األحــداث الهامة ذات الصلة بالفساد اإلدارى ومنها 
إصدار قرار بقانون أحقية رئيس اجلمهورية بإصدار 
قــرار بقانون مينحه احلــق فى عــزل رؤســاء الهيئات 
واألجهزة الرقابية املستقلة، وهو القرار بقانون رقم 
89 لسنة 2015،  والـــذى أجــاز لرئيس اجلمهورية 
إعفاء رؤســاء وأعــضــاء الهيئات املستقلة واألجهزة 
الرقابية مــن مناصبهم ممــا أثــار جــداًل واســًعــا بني 
السياسيني واملعنيني مبكافحة الفساد، الذين اعتبروا 
القانون غير دستورى باملخالفة لنص املادة مادة 216 
من الدستور، كما أثار القانون جدال واسًعا فيما يتعلق 
بإعفاء رئيس اجلهاز املركزى للمحاسبات خاصة أن 
املادة رقم 20 من قانون اجلهاز رقم 144 لسنة 1988 

التى حظرت إعفاء رئيس اجلهاز من منصبه.
كما كشف التقرير  ملف استعادة األمــوال املنهوبة 
للخارج خلت من أية إجنازات على الرغم من تشكيل 
اللجنة القومية السترداد األموال واألصول واملوجودة 
ــوال املــهــربــة لــلــخــارج،  ــ ــارج وأن حــجــم االمـ فــى اخلــ

واألصــول املنهوبة لم يتم اإلفصاح عنه من قبل 
اجلهات الرسمية املعنية، ما جعل تقدير حجم 
األمــوال املهربة متروًكا لتكهنات اجلهات غير 
الرسمية، وأشــار التقرير إلى أن الفترة محل 
الرصد لم تشهد إصــدار أيــة أحكام نهائية 
بحق الرئيس السابق مــبــارك واملتهم فى 

قضايا فساد.
وحــــول مــؤشــر غــســيــل االمــــــوال أكــد 
الــتــقــريــر أن الــفــتــرة الــتــى أعـــد خاللها 
ــوزراء  التقرير شهدت موافقة مجلس ال
على الــتــعــديــالت املقترحة على قانون 
ــان أبـــرزهـــا إلــغــاء  ــوق املــــال، والــتــى كـ سـ
األسهم حلامله استجابة للتوجهات العاملية 
اخلــاصــة مبكافحة غــســل األمــــوال وعلى 
الــرغــم مــن انتهاء مــن تعديالت قــانــون سوق 
املــال رقــم 95 لسنة 1992، وموافقة مجلس 
الــوزراء عليها إال أن القانون لم يصدر بعد، 
ورمبـــا يــأتــى ضمن حــزمــة التشريعات التى 
تنتظر مجلس الــنــواب ملناقشتها واملــوافــقــة 

عليها.
أما عن دور اجلهات الرقابية فأشار التقرير 
إلــى أن الفترة محل الرصد لــم  تشهد إجــراء 
أية تعديالت تشريعية فيما يتصل مبنع تداخل 
االختصاصات فى عمل األجهزة الرقابية وكانت 
قد شهدت عــددا من التصريحات االقتصادية 
احلكومية التى تتعلق بأعمال وقرارات املجموعة 

ــة، كـــان مــن أهــمــهــا جتــاوز  ــة االقــتــصــادي ــوزاريـ الـ
الفساد 600 مليار جنيه بحسب اجلهاز املركزى 

ــذى دفــع رئــاســة اجلمهورية  للمحاسبات، األمــر ال
إلـــى تشكيل جلــنــة بــرئــاســة رئــيــس هيئة الــرقــابــة 
اإلداريـــة لتقصى احلقائق ودراســة ما جــاء فى هذه 

التصريحات.
وحــول إنشاء هيئة مستقلة ملكافحة الفساد فقد 
أشار التقرير الى أن الفترة محل الرصد لم تشهد أية 
تصريحات رسمية بشأن إنشاء هيئة مستقلة معنية 
مبكافحة الفساد فى مصر، الفتا إلى أن وجود هيئة 
مستقلة معنية مبكافحة الفساد غير تابعة لألجهزة 
التنفيذية للدولة يعد اجتاًها هاًما من أجل مراقبة 
التزامات مصر بتفعيل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 

الفساد.

أكدت مصادر سيادية رفيعة املستوى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى ابدى 
انزعاجه الشديد من التقارير الرقابية وتقارير املنظمات الدولية، التى 
صدرت بشأن الفساد واملخالفات والتجاوزات  التى ترتكب فى مؤسسات الدولة.

وأضافت املصادر فى تصريحات خاصة لـ »صوت املاليني« أن الرئيس السيسى 
قبل  سفره الثيوبيا يــوم اجلمعة املاضى، اجتمع بقيادات هيئة الرقابة 
االداريــة وطالبها بإعداد تقرير شامل حول ما نشر فى االيام األخيرة حول 
الفساد والتجاوزات فى مؤسسات الدولة، والقيام بوظيفتها األساسية املتمثلة 

فى اجراء لتحريات الالزمة حول املرتكبني لهذه التجاوزات، ومعاونيهم.

وعلمت »صوت املاليني« ان الرئيس ابدى انزعاجه من تفحل الفساد املالى 
واالداري، وفشل حكومة شريف فى التصدى له، وهو االمر الذى أصبح واقعا 

أمام الرأى العام، مؤكدا أنه لن يقبل ان يستمر احلال الى ماهو عليه اآلن.
 وأضافت املصادر أن الرئيس قال باحلرف الواحد فى اجتماعه بقيادات 

الرقابة اإلدرايــة  ورئيس الــوزراء »الشعب ائتمننى ولن أضيع 
األمانة.. ساعدونى للوقوف على نقاط اخللل وسد هذه 

الثغرات«، مطالبا شريف اسماعيل بالرد على اسباب 
حدوث هذه التجاوزات.

  تقارير تكشف   87  
واقعة فساد فى 

الوزارات املصرية خالل 
الشهر املاضى فقط 

أعلن غضبه عليه بسبب أزمة »البنزين«

السيسى لـ»رئيس الوزراء« عن أحمد زكى بدر: »انت 
جايبلى واحد بتاع مشاكل »وكل شويه قارفنا«!!!

كشفت مصادرحكومية رفيعة املستوى أن الرئيس عبد 
الفتاح السيسى أبــدى انزعاجه الشديد، بعد احللقات التى 
نشرتها احدى الصحف اليومية، وتناولتها الفضائيات، حول 
تــورط الدكتور أحمد زكــى بــدر فى مخالفات اداريـــة، وفساد 
مؤسسى بالوزارة مستغال ان هذه املخالفات التقع حتت طائلة 
القانون، حيث قام بدر بإنفاق نسبة كبيرة من املنحة املالية التى 
خصصتها وزارة البترول »من قيمة فروق سعر البنزين« على 
سبيل املكافآت واحلافز للقيادات املحلية بالقطاعات والعاملني 
ــوزارة، وتبلغ قيمة هذه املنحة حوالى 80 مليون  بديوان عام ال
جنيه سنويا حتصل عليها وزارة التنمية املحلية من اجل حتسني 

ورصف الطرق وانارتها، بهدف تقليل استهالك الوقود.
ــدت املصادرلـ«صوت املــاليــني« أن الرئيس عبد الفتاح  وأك
السيسى ابدى غضبه من طريقة بدر فى إدارة منصبه، خاصة 
بعد الواقعة الشهيرة التى افتعلها الوزير مع الدكتور رضا عبد 
السالم محافظ الشرقية السابقة، بعدما خالف كل األعراف 
واملشاعر االنسانية إلصــراره على االتصال به هاتفيا وتعمد 
اهانته وابالغه باستبعاده فى حركة املحافظني االخيرة وتعمد 
اهاناته قائال له »ما تروحش مكتبك بكرة والزم بيتك«، ودخوله 
فى مشادة مع سيدة عقار منيا القمح الذى انهار الشهر املاضى 
وفقدت فيه زوجها وولديها، العتراضها على تأخر معدات 
االنقاذ من محافظة الشرقية ومجلس مدينة منيا القمح، االمر 
ــذى احــدث حالة مــن الغضب فــى الـــرأى الــعــام وبــني خبراء  ال
السياسة، وأخــيــرا مــا تناولته وســائــل االعـــالم والفضائيات 
حول قيام بدر بصرف منحة وزارة البترول املخصصة لرصف 
الطرق وقيمتها 80 مليون جنيه وتخصيصها كمكافآت للعاملني 
والقيادات املحلية، مما جعل الرئيس يستدعى املهندس شريف 

ــال لــه بــاحلــرف الــواحــد »انــت  ــوزراء، وق ــ اسماعيل رئيس ال
جايبلى واحد بتاع مشاكل.. كل شويه قارفنا« قاصدا أحمد 

زكى بدر وزير التنمية املحلية.
واضافت املصادر ان  رئيس الوزراء الذى كان أكثر 

الداعمني لوزير التنمة املحلية، وهو الذى اختاره 
مبحض إرادته ألسباب متعددة من اهمها أنه 

كان زميال له فى الدراسة بكلية الهندسة 
جامعة عني شمس،أصبح اكثر الغاضبني 

عليه، وقال للمقربني منه من األجهزة 
الرقابية إن بــدر سيكون ضمن 

قائمة الــوزراء املستبعدين فى 
التعديل الوزارى املقبل.

فــــــى الــــــوقــــــت ذاتــــــه 
ــورت الـــعـــالقـــة بني  ــدهــ ــ ت
ــوزراء وبـــدر بعد  ــ رئــيــس ال
أن قام النائب محمد أنور 

عصمت الــســادات بالتقدم 
ملجلس الـــنـــواب بطلب احــاطــة 
الستجواب بدر حول صرف قيمة 
فــروق سعر البنزين وتخصيصها 
ــة  ــي ــز اضــاف ــ ــواف ــ كـــمـــكـــافـــآت وح

لــقــيــادات وزارة التنمية املحلية، 
والعاملني بالوزارة، االمر الذى وضع 

رئيس الوزراء فى حرج بالغ أمام الرأى 
العام، والقيادة السياسية، مما سيعجل 

برحيل بدر فى أقرب تعديل وزارى.

السيسىإسماعيل

زكى
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صاحب العمارة يحمل اجلنسية الليبية.. وعضو بتنظيم أجناد مصر »أرشد األمن الوطنى« عن الشقة

أسرار حادث املريوطية فى الهرم وكميات املتفجرات و»أشولة« الدوائر الكهربائية املرتبطة بقنابل!!

قصة مكاملات الرئيس السيسى ووزير الداخلية »ثانية بثانية« للقبض على تنظيم هدفه تفجير مصر
نحن نخترق اخلطوط احلمراء وننشر أخطر تقرير أمنى على مكتب الرئيس السيسى فى شهر يناير

اعــتــرف أحــد االرهابيين المنتمين لـ»تنظيم 
أجناد مصر« بتفاصيل مهمة جــدا عن أعضاء 
التنظيم وتمويله وأدق أســـرار التنظيم، ولهذا 
كــان على ضابط األمــن الوطنى أن يستغل هذه 
المعلومات لمعرفة خريطة االرهــاب فى مصر، 
ومعرفة حقيقة تنظيم أجناد مصر، والــذى كان 
يقوده االرهابى »همام محمد أحمد عطية« والذى 
تم القبض عليه منذ »6« شهور فى إحــدى شقق 
منطقة الكعابيش بمنطقة الطوابق بحى الهرم، 
لكنه دخــل فــى صــدام مــع الــقــوات وتــبــادل معهم 
ضــرب النار ولقى حتفه، فى الحال فى الشقة 
وتم العثور بداخلها على متفجرات وقنابل جاهزة 
للتفجير وأخــرى يتم تجهيزها وأسماء أشخاص 
مــن أعــضــاء تنظيمه، الــمــهــم أحـــد االرهــابــيــيــن 
اعــتــرف تفصيليا بــأســرار تنظيم أجــنــاد مصر، 
وخــال اعترافاته قــال: هناك شقة فى منطقة 
اللبينى بالمريوطية وبها كميات من المتفجرات 
تكفى لتدمير مصر، وتعتبر هــذه الشقة بمثابة 
مخزن متفجرات لتنظيم أجناد مصر، سريعا تم 
إخطار األجهزة المعنية باعترافات المتهم، وتم 
التنسيق بين اإلدارات المختلفة وتشكيل فريق 
أمنى للقيام بالمأمورية الهامة والحفاظ على 
مصر من خطر المتفجرات الرهيبة الموجودة 

فى الشقة.
تــم اخــطــار العمليات الخاصة بــقــوات األمــن 
الــمــركــزى واألمـــن الــوطــنــى والــحــمــايــة المدنية 
ومباحث الجيزة، واألمن العام، وكانت المأمورية 
كالتالى: تكليف ضباط على أعلى مستوى من 
هذه اإلدارات للقيام بالمأمورية، وتم استخدام 
ميكروباص خاص حتى يتم التمويه على العملية 
ــذى اعـــتـــرف بكافة  ــ ويـــركـــب فــيــه االرهـــابـــى ال
التفاصيل وفــى يــده الكلبشات، وعــدد من أمناء 
الشرطة التابعين لألمن الوطنى ومباحث الجيزة، 
ويتبعهم سيارات العمليات الخاصة والمباحث 
والحماية المدنية وخبراء مفرقعات على أعلى 

مستوى.
وقــفــت الــســيــارة الــمــيــكــروبــاص أمـــام العمارة 
التى يوجد بها الشقة الموجود بها االرهابيون 
ويستخدمونها كـــ»مــخــزن للمتفجرات لتنظيم 
أجــنــاد مصر، وسريعا صعد الــقــوات المكلفين 
بالمأمورية السرية التى كان يتابعها ثانية بثانية 
كل من وزيــر الداخلية مجدى عبدالغفار ومدير 
أمن الجيزة ورئيس المباحث ومدير المباحث، 
وبالتأكيد كانت فى غاية األهمية لرئيس جهاز 

األمن الوطنى.
ــدور الــثــالــث مــن الــعــمــارة  ــل ــوات ل ــق صــعــدت ال
المستهدفة والتى يملكها شخص يحمل الجنسية 
الليبية، وتبقى االرهــابــى الــذى اعــتــرف والــذى 
ينتمى فى األســاس لجماعة اإلخــوان االرهابية، 
ومعه السائق وأمين الشرطة التابع لجهاز األمن 
الوطنى، الذى كان يركب بجوار السائق، وأصدر 
أمين الشرطة الذى ظل فى الميكروباص تعليماته 
بعد صعود القوات، لارهابى بضرورة االنبطاح 
أرضــا فى الميكروباص واالختباء بين الكراسى 
حتى ال يشاهده أحــد الــمــارة، واســتــأذن السائق 
بأن يذهب ألحد محات السوبر ماركت لشراء 

علبة سجائر.
صعد القوات للشقة ونجحوا فى مهمتهم فى 
اقتحام الشقة واستطاعوا السيطرة على الموقف 
دون إطاق رصاصة واحــدة نتيجة كثرة عددهم 
وتدريبهم العالى، وأيضا نجحوا فى السيطرة على 
االرهابيين المتواجدين داخل الشقة وكان عدد 
االرهابيين »4« وتم تقييدهم وكلبشتهم، وخرج 
الضباط على باب الشقة نتيجة لضيق مساحة 

الشقة والتى تبلغ »80 مــتــًرا«، وكانت اللحظات 
ــى لتمشيط الشقة سريعة، فقد اصطحب  األول
رجال الحماية المدنية وخبراء المفرقعات إحدى 
الكاب البوليسية المدربة، وخرج الضباط وكانوا 
يتبادلون التهانى بنجاح المأمورية السرية، كان 
كل منهم يتصل تليفونيا بالجهة التابع لها، يتلقى 
ــه، ويبلغهم  بــاألمــر، وكانت  التهنئة مــن رؤســائ
المفاجأة أن اتجه الكلب البوليسى لكى يكتشف 
أن الشقة بها متفجرات ظل الكلب يلهث ويدل 
على المتفجرات ومكانها، وظل الكلب يحوم حول 
المتفجرات الهائلة، على الفور أصــدر ضابط 
الحماية المدنية تعليماته لكافة الضباط باالبتعاد 
عن الشقة، وأصدر لهم تعليمات بضرورة إخاء 
العمارة بالكامل وإخــاء كافة األدوار بما فيها 
من سكان، وحينما أدار ضابط الحماية المدنية 
ظــهــره، كـــان الــكــلــب قــد وضـــع رجــلــه عــلــى أحــد 
ــتــى كــانــت عــلــى أرض  األســــاك الــكــهــربــائــيــة ال
الشقة وللصدفة كانت متوصلة بإحدى الدوائر 
الكهربائية بالغرفة الموجود بها المتفجرات، 
مما تسبب فى إحداث االنفجار الذى هز منطقة 

الهرم بكاملها ومحافظة الجيزة كلها.
وكان تأثير االنفجار اآلتى:

انهيار الــجــدار الخلفى للدور الثالث والرابع 
ــاة الكلب البوليسى المصاحب  والــخــامــس وفـ
للمأمورية لدرجة أن الكلب طار فى الجو ووقع 
خــارج العمارة وسقط من الــدور الثالث ووجــدوه 
على سطح أحد البيوت المجاورة، وأيضا انهيار 
ــع والــخــامــس ووفــاة  ــراب ــدور الثالث وال سقف الـ
ما بهم من مواطنين، وتعرض ضابط الحماية 
المدنية النفجار فى كافة أرجــاء جسده ووفاته 
فى الــحــال، وتعرض ضابط العمليات الخاصة 
»محمود أبوالمجد« النفجار فى الرأس وتهتك فى 
المخ ووفاته فى الحال، وتعرض ضباط آخرين 
للوفاة كانوا على باب الشقة ومنهم ضابط آخر 

بالعمليات الخاصة.
كـــان ضــابــط األمـــن الــوطــنــى واســمــه »أحــمــد 

الرفاعى« قد تعرض لتهتك فى المخ وانفجار فى 
الرأس من جراء التفجير رغم أنه كان يقف على 
سلم الشقة بجوار األسانسير، وتعرض المقدم 
محمد أمين رئيس مباحث الهرم لإلصابة أيضا، 
وتم نقلهم لخارج العمارة عن طريق أحد زمائهم، 
لكنهم حينما وصلوا إلى خارج العمارة، لم يجدوا 
أى إسعاف لينقلهم إلى أى مستشفى، اتصل بعض 
المارة باالسعاف الــذى تأخر، ولم يــأت، فهناك 
إصابات رهيبة فى عدد من الضباط الذين كانوا 
مكلفين بهذه المأمورية، لكن تأخر االسعاف، 
وجــاء أحــد األهــالــى المتواجدين أمــام العمارة 
بسيارة صغيرة ونقل الضباط المصابين بها إلى 
المستشفى بسرعة، فى هذه األثناء توقف قلب 
الضابط أحمد الرفاعى ضابط األمــن الوطنى 
لكن أحــد األهــالــى أجــرى له عملية ضغط على 

صدره، وعاد أحمد الرفاعى للحياة مرة أخرى.
وكانت الصدمة الكبرى خــارج العمارة، فقد 
كان خارج سيارة الميكروباص التابعة للمأمورية 
وبها السائق وأمين الشرطة التابع لألمن الوطنى 
يجلس بجوار السائق، وفى الخلف من السيارة 
يقبع االرهابى اإلخوانى الــذى أرشــد عن الشقة 

والتنظيم بين الكراسى حتى ال يراه أحد.
فقد وقع سور الدور الثالث والرابع والخامس 
خــارج الشقة وسقط السور على الميكروباص 
الواقف أمام العمارة، وتوفى أمين الشرطة التابع 
لألمن، وتم نجاة السائق الذى ذهب لشراء علبة 
سجائر مــن الــســوبــر مــاركــت الــمــجــاور للعمارة 
وعندما عــاد وجــد الميكروباص متغدغ نتيجة 
سقوط األســوار الثالثة عليه، وحينما بحث عن 
المتهم االرهابى الــذى أرشــد األمــن عن الشقة، 
ــال للمتهم »نـــام بين  تــذكــر أن أمــيــن الــشــرطــة ق
الكراسى حتى ال يشاهدك أحد واختبأ« وسمع 
المتهم تعليمات أمين الشرطة، واستطاع المتهم 
الهروب بعد أن نجاه الله من سقوط األسوار على 
الميكروباص ألنه كان نائم بين الكراسي، وهرب 
سريعا لكن األهالى بالمنطقة استطاعوا القبض 

عليه ألنهم اتجهوا جميعا لمكان التفجير فى 
الوقت الذى كان يهرب هو من تحت العمارة وفى 
يده الكلبش، قبضوا عليه وفى يده الكلبش، وتم 

تسليمه لرجال األمن.
حينما دخلت القوات الخاصة الشقة تم القبض 
على »4« متهمين مــن المنتمين لتنظيم أجناد 
مــصــر،، وعــلــى أثـــر التفجير، تــوفــى اثــنــيــن من 
المتهمين االرهابيين وأصيب آخر ومــازال أحد 
المتهمين على قيد الحياة، ويتم اآلن التحقيق 
معهم لمعرفة عــدد كبير مــن الخيوط السرية 
لتنظيم أجناد مصر والــذى ينشط فى محافظة 
الجيزة وتكوينه الرئيسى من خايا إخوانية تابعة 
لمنطقة كــرداســة وأوســيــم وهــم مــن المطلوبين 
أمنيا من األســاس فى عــدد كبير من االرهابية 
واضـــطـــروا لــلــهــروب مــن مــنــازلــهــم فــى كــرداســة 
وأوسيم، وانضموا لتنظيم »همام محمد أحمد 

عطية« قائد تنظيم أجناد مصر.
وكانت المأمورية األمنية قد نجحت فى ضبط 
عدد مهول من كراتين المتفجرات وكراتين دوائر 
كهربائية مرتبطة بقنابل وموصلة بقنابل جاهزة 
للتفجير ومعدة لانفجار، وتم التوصل لوجود عدة 

»أشولة« بها متفجرات ذات طاقة تفجيرية هائلة.
والمقبوض عليهم مــن االرهابيين وعددهم 
»4« توفى منهم اثنان وأصيب آخر ومــازال آخر 
على قيد الحياة، وهم: األول توفى ومن خريجى 
بكالوريوس الهندسة دفعة 2008، والثانى توفى 
وخريج ليسانس آداب ويعمل مــدرس، والثالث 
مصاب وخريج دبلوم صنايع، والــرابــع على قيد 

الحياة وخريج دبلوم صنايع.
إلــى هــذا الحد تم ارســال التقرير إلــى رئاسة 
الجمهورية بما فيه من معلومات كاملة، واطلع 
عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، وقــام اللواء 
مجدى عبدالغفار وزير الداخلية بإصدار أوامره 
بــضــرورة نقل الضابط المقدم أحمد الرفاعى 
ضابط األمن الوطنى لمستشفى الشرطة لتلقى 

العاج والرعاية الازمة.
لــم يكن هــذا الــمــوقــف هــو الــوحــيــد بين وزيــر 
الداخلية مجدى عبدالغفار والرئيس السيسى 
بــخــصــوص حـــادث الـــهـــرم، لــكــن بــعــد »48« من 
العملية الهامة والقبض على متفجرات كانت 
كفيلة بتدمير مصر، اتصل الرئيس السيسى 
بوزير الداخلية لاطمئنان على صحة الضباط 
المصابين لكن وزير الداخلية أبلغه بوفاة الضابط 
أحمد الرفاعى ضابط األمن الوطنى بعد تهتك 

فى المخ وإصابة فى الرأس وحرق الوجه!!
أصيبت زوجــة الشهيد أحمد الرفاعى عند 
سماعها خبر وفاته بـ»شلل فى الفم« ودخلت نفس 
المستشفى ثم حجزها فى نفس الغرفة الذى 

توفى فيها زوجها.
لــم يتوقف األمـــر عند هــذا الــحــد، بــل واصــل 
ضــبــاط األمـــن الــوطــنــى التحقيق مــع المتهمين 
ــة منطقة  ــن شــق ــى الـــــذى أرشـــــد عـ ــ ــابـ ــ »االرهـ
اللبينى بالمريوطية وأحـــد االرهــابــيــيــن الذين 
قبض عليهم فى الشقة التى انفجرت« وكانت 
النتيجة أن اعترف االثنان عن وجود شقة أخرى 
ــون ومــتــفــجــرات جــاهــزة لانفجار  ــي بــهــا ارهــاب
وسيستخدمها تنظيم أجناد مصر ومكان الشقة 
ــفــور وبسرعة  فــى مــديــنــة »6 أكــتــوبــر« وعــلــى ال
شديدة تم تشكيل مأمورية على أعلى مستوى من 
القطاعات المختلفة بوزارة الداخلية وكانت هذه 
المأمورية من زماء الضباط الذين استشهدوا 
فى عملية الهرم كانت روحهم المعنوية عالية، 
واتجهوا إلــى مدينة »6« أكتوبر ولكنهم وجــدوا 
المتهمين االرهابيين فــى الشقة ومعهم ساح 
وتبادلوا مع القوات إطاق النار وكانت النتيجة 
الــقــيــام بتصفية »6« عناصر ارهــابــيــة منتمين 
ــوان فــى األســــاس لكنهم تابعين  لجماعة اإلخــ
لتنظيم أجناد مصر والعثور على كميات هائلة 
من المتفجرات فى الشقة وتــم التحفظ عليها 

وإخطار النيابة!
كان وزير الداخلية قد اطلع الرئيس عبدالفتاح 
السيسى بهاتين العمليتين األمـــر الـــذى جعل 
الــرئــيــس السيسى يهنأ وزارة الــداخــلــيــة بعيد 
الشرطة بطريقة غير مسبوقة ويشكرهم على 

دورهم فى حفظ أمن الباد وتتبع اإلرهابيين.

خالل األسبوع الماضى كان القصر الرئاسى فى حالة نشاط غير مسبوقة، فقد 
كانت االتصاالت تتوالى بين الرئيس عبدالفتاح السيسى واللواء مجدى عبدالغفار 
وزير الداخلية، اتصاالت لم تنقطع وباستمرار لدرجة أن وزير الداخلية لم يغادر 

مكتبه طوال الـ»72« ساعة األولى من األسبوع الماضى.
والسبب حــادث الهرم، وهــو التفجير الــذى حــدث فى شــارع اللبينى بمنطقة 

المريوطية والواقعة ضمن نطاق منطقة الهرم.
فقد كانت مؤسسة الرئاسة مهتمة جًدا بمتابعة أدق التفاصيل حول الحادث 
ألنه تم الكشف عن كميات ال حصر لها من المتفجرات التى تكفى لتدمير مصر 
كلها، وعلى الفور طلبت مؤسسة الرئاسة كافة التفاصيل والتى توضح كل 
صغيرة وكبيرة حول الحادث االرهابى الذى أودى بحياته عدد من الضباط 
والجنود، وساهم فى الكشف عن متفجرات عالية التدمير فى الشقة التى 

تم التوصل إليها.
بسرعة كانت األجهزة األمنية المعنية تجهز تقريرا وافيا وسريا 
وبه كافة التفاصيل عن حادث الهرم، وقد تم عرض التقرير على وزير 
الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار والذى شدد على ضرورة عرضه على 

رئيس الجمهورية فورا، وكان التقرير يتضمن سرد القصة كاملة وهى:

»الكلب البوليسى« ضغط على أحد األسالك فانفجرت 
الشقة وطار الكلب على سطح العمارات املجاورة ميًتا

ضابط احلماية املدنية 
أمر  بإخالء العمارة من 

السكان بعد إشارة الكلب 
بوجود متفجرات

القوات دخلت 
الشقة وقبضت 

على »4« متهمني 
ومت »كلبشتهم«

املتهم املقبوض عليه فى 
شقة املريوطية أرشد عن 

شقة أخرى فى أكتوبر ومت 
تصفية ما بها من إرهابيني 

والعثور على متفجرات هائلة

عبدالغفار
السيسى

بالل الدوى
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وزير الداخلية يرفض ويعلن »لدينا صندوق 
أسر الشهداء« ممكن تتبرع له

والدة القتيل تبلغ النيابة بخالفات بني ابنها 
وزوجته والنيابة تعاين الشقة

النيابة تتوصل لدماء فى غرفة النوم وتتهم الزوجة بقتل زوجها

حكايات
وأسرار

جنيب يوافق على 
التبرع، ويعلن »عايز 
أتبرع ألسر الشهداء 

ساويرس يشترى سيارات مصفحة ويهديها شيخ األزهر  والبابا تواضروسألننى متعاطف معهم«

لكن وزيــر الداخلية رفــض رفضا قاطعا، 
وقال لـ»ساويرس«: إن جهاز الشرطة أنشأ 
إدارة عــامــة لــرعــايــة أســر الــشــهــداء تابعة 
لقطاع العالقات اإلنسانية، ووزارة الداخلية 
أيضا أنشأت صندوقا خاصا لرعاية أسر 
ــن الممكن  شــهــداء ومــصــابــى الــشــرطــة، وم
التربع لهذا الصندوق!! هذا االقتراح لقى 
رواجــا وترحيبا عند ســاويــرس الــذى وافق 
على التبرع لصندوق رعاية أســر الشهداء 
ــم يــفــصــح عن  والــمــصــابــيــن بــالــشــرطــة، ولـ

المبلغ، هو مبلغ ضخم جدا!!
ساويرس لم يهدأ وعــرض شــراء سيارات 
مجهزة على أعلى مستوى للمسئولين الكبار 
ــواء محمد إبــراهــيــم وزيــر  ــل بــعــد تــعــرض ال
الداخلية السابق لالغتيال وعــرض قيامه 

بتحمل تكاليف شراء سيارات مصفحة لكبار 
المسئولين فى الدولة، لكن وزيــر الداخلية 
رفـــض وعــــرض ســـاويـــرس الـــشـــراء بنسبة 
مــحــدودة على أن يكون لكبار الشخصيات 
ــر لــكــل مــن »قـــداســـة الــبــابــا  ــ ــقــر األم واســت
ــواضــروس« بابا االسكندرية وبطريريك  ت
الكرازة المرقسية والدكتور أحمد الطيب 
اإلمام األكبر وشيخ األزهر واقترح ساويرس 
ــراء ســيــارة ثــالــثــة مصفحة له  أن يــتــم شــ
شخصيا ألنه مستهدف على حد تعبيره وهو 
ما حدث، فقد اشترى ساويرس من الخارج 
ثــالث ســيــارات مصفحة من الــخــارج للبابا 
تواضروس والشيخ األزهر وله شخصيا بعد 

الحصول على موافقة رئيس الوزراء.

زوجته اتفقت 
مع عشيقها 

على التخلص 
من زوجها.. 

واالدعاء 
بأنه قتل فى 

مظاهرات 
ماسبيرو

رجل األعمال 
الشهير طلب 

السماح له 
بشراء سيارة 

مصفحة.. 
ورئيس 

احلكومة 
يوافق

»أنا متعاطف قوى مع أسر الشهداء« بهذه الجملة بدأ المهندس 
نجيب ساويرس رجل األعمال الشهير حديثه مع المهندس 

شريف إسماعيل رئيس الوزراء حينما التقى به ألول مرة 
خالل الشهر الماضي، ساويرس أثنى على جهود رئيس الوزراء 
فى اإلصالح، وأشاد بدوره فيما تحقق على أرض مصر، وحالة 

االستقرار السياسى واألمنى االقتصادى خالل الفترة القصيرة 
التى قضاها شريف إسماعيل فى رئاسته للحكومة.

األهم هو طلب ساويرس من رئيس الوزراء تقديم دعم مالى ألسر 
الشهداء وفى هذا السياق اقترح رئيس الوزراء على ساويرس 

التواصل مع وزير الداخلية مجدى عبدالغفار من أجل تقديم 
مساعدة ألسر الشهداء بعد »24« ساعة كان نجيب ساويرس 

يلتقى وزير الداخلية ويعرض عليه مساعدة أسر الشهداء وطلب 
وزير الداخلية معرفة الطريقة التى يراها مناسبة للمساعدة، 
فقال ساويرس: أنا متعاطف جدا مع أسر الشهداء وأريد تقديم 

مساعدة عبارة عن توفير مجموعة 
سيارات مرسيدس لهم كل أسرة تحصل 

على سيارة، كمساعدة بسيطة لهم، 
وأريد تقديم المزيد لكنى مصمم على 

تقديم سيارة مرسيدس لكل أسرة 
شهيد.

مفاجأة:

براءة اجليش من قتل مواطن 
فى أحداث ماسبيرو

األســبــوع الماضى أســـدل الستار عن 
قــضــيــة غــريــبــة الــشــكــل ارتـــبـــط اسمها 
بـ»أحداث ماسبيرو« وبعد اتهام الجيش 

بالتورط فى قتل أحد المواطنين بها.
القضية إنسانية مــن الــدرجــة األولــى 
ــداث ماسبيرو  تــبــدأ الــقــصــة خـــالل أحــ
وفــى عــام 2011 كانت هناك تظاهرات 
كــبــرى أمـــام مبنى مــاســبــيــرو واستغلت 
إحـــدى الــســيــدات الصغيرات فــى السن 
والتى تقيم بمنطقة المريوطية وقامت 
بــاصــطــحــاب جــثــة زوجــهــا الــمــتــوفــى إلــى 
معهد ناصر وادعت أنه توفى فى أحداث 
ماسبيرو وأثناء مشاركته فى التظاهرات، 
على الفور تم اخطار النيابة التى أمرت 
بتشريح الجثة، لكن فى الوقت ذاته قامت 
ــدة زوجها بالشك فى األمــر، وذهبت  وال
إلى قسم شرطة الهرم، وأبلغت الشرطة 

فى محضر رسمى بأنها تشك فى الوفاة، 
وفورا تم إبالغ النيابة التى أمرت بضرورة 
معاينة المنزل، بعد إصــرار والــدة الزوج 
المتوفى على ضـــرورة الــذهــاب للمنزل 
ــدت أنــهــا كــانــت تــالحــظ قبل  بــعــد أن أكـ
الوفاة بشهر تزايد الخالفات بينهما فى 
الفترة األخــيــرة بسبب غيابها المتكرر 

والمتواصل عن المنزل.

احلكم على الزوجة 
األسبوع املاضى 

باملؤبد هى وعشيقها

ذهبت النيابة للمنزل ووجـــدت غرفة 
النوم بها آثار دماء على السرير، والغرفة 
ــبـــالط، وكــانــت  ــاء عــلــى الـ ــدم ــال مــلــيــئــة ب
الــفــضــيــحــة، وتـــم الــقــبــض عــلــى الــزوجــة 
واتــهــامــهــا بقتل زوجــهــا، واعــتــرفــت فى 
النيابة أنها كانت عشيقة ألحد األشخاص 
ــقــت مــعــه عــلــى قــتــل زوجـــهـــا حتى  ــف وات
تتخلص منه ويتفرغا لعشقهما، ودبــرا 
ــزوج،  »السيدة وعشيقها« عملية قتل ال
وفكرا سويا على االدعاء بأن الزوج توفى 
ــداث ماسبيرو فــى المظاهرات  فــى أحـ

هناك.
ــم الــحــكــم على  ــوع الــمــاضــى ت ــبـ واألسـ
ــذى قــبــض عليه  ــ الــســيــدة وعــشــيــقــهــا ال
أيضا بـــ»الــمــؤبــد« لكل منها، ليتم تبرأة 
الجيش من التورط فى وفاته فى أحداث 

ماسبيرو.

فضيحة رشيد محمد رشيد فى قطر
قام بتغيير اسمه إلى »راشد محمد 
راشد« وحصل على جواز سفر قطرى

رصد عدد من األجهزة األمنية المصرية قيام 
ــر الصناعة  المهندس رشيد محمد رشيد وزي
والتجارة األسبق فى فترة حكم الرئيس األسبق 
محمد حسنى مبارك، بالتنقل بين قطر وتركيا، 

بصفة مستمرة.
وكشفت تقارير األجــهــزة عــن حصول رشيد 
محمد رشيد على الجنسية القطرية و»جــواز 
سفر قطرى« لكن بعد قيام األجهزة القطرية 
المعنية بالتواطؤ معه وتأكيدها على ضــرورة 
تغيير اسمه من رشيد محمد رشيد إلى »راشد 
محمد راشد« حتى يتم السماح له بالتحرك بين 
الدول وخاصة قطر وتركيا وبريطانيا، والنمسا، 
وهــى الــدول التى له مصالح معها وتتوافق هذه 

المصالح مع مصالح قطر أيًضا.
يشغل رشيد محمد رشيد وزير صناعة 
وتـــجـــارة مـــبـــارك، مــنــصــب مــســتــشــار 
الحكومة القطرية للشئون القطرية 
اآلن، وأيًضا مستشار لرئيس الوزراء 

التركى »راود أوغلو«.
ــرت أجـــهـــزة أمــن  ــطـ واضـ
قطر للجوء لمثل هذه 
الــحــيــل مــن أجــل 
إبعاد أى تهمة 

تلحق بـ»رشيد محمد رشيد« بعد قيام النيابة 
العامة فى مصر بــإدراج اسمه من المطلوبين 
أمنًيا فى مصر، وأيضا قيام االنتربول المصرى 
بإبالغ االنتربول الدولى بضرورة إدراج اسم 
رشيد محمد رشيد ضمن النشرة الــدوريــة 
الحمراء للقبض عليه وتسليمه لمصر فى 

أقرب وقت.
ــن نظام  ــائ ــالق لــقــب »خ ــإط ــام الــبــعــض ب ــ وق
مبارك« على »رشيد محمد رشيد« ألنــه هرب 
ــوان عن طريق  دون التحقيق وتواصل مع اإلخ
ــراك الذين كانوا يشاركونه فى  أصدقائه األت
شركاته التى تنتشر فــى طــول مصر وعرضها 
ومنها شركة »يونيليفر- بــرت بــالس« وعــدد 
من التوكيالت الشهيرة فى مصر، وأيًضا بسبب 
قرابته إلحدى الشخصيات التى كانت ذات ثقل 

بمؤسسة الرئاسة وهو »سعيد زادة« الذى 
تزوج من شقيقة رشيد »حسنة رشيد«، 

وكـــان مــرشــحــا بــقــوة لــتــولــى رئــاســة 
الــوزراء خالل التغييرات التى قام 

بها مــبــارك طـــوال الـــــ»18« فى 
أحداث يناير، قبل أن يستقر 

ــى تــعــيــيــن الــفــريــق  ــل ع
أحمد شفيق.

إحباط مخطط إخوانى لتهريب القيادات 
املحبوسة من داخل  املستشفيات

طلب النقل للعالج خارج السجن يتزامن دائًما مع موجات التصعيد اإلرهابى

كشفت أجهزة األمن الوطنى بمصر محاولة 
ــادات اإلخـــوان  إخــوانــيــة لتهريب عــدد مــن قــي
المحبوسين فى بعض السجون بزعم تدهور 
ــســجــن ونــقــلــهــم  ــل ال ــ حــالــتــهــم الــصــحــيــة داخـ
للمستشفى للعالج على أن تقوم مجموعات 
من العناصر اإلخوانية المسلحة باالعتداء على 
الحراسة المخصصة لهم والعمل على تهريبهم 

من المستشفى.
وكشفت تقارير خاصة عــن  قيام عــدد من 
محامى جماعة اإلخــوان بإقناع هذه القيادات 
باإلضراب المؤقت عن الطعام وطلب الكشف 
الطبى حتى يتم النقل إلى المستشفى وهو ما 
تــم مــع الدكتور سعد الكتاتنى رئيس برلمان 
اإلخـــوان المنحل حيث أكـــدت التقارير عدم 
صحة ادعائه وتم عالجه فى مستشفى السجن 
ونفس الحال مع خيرت الشاطر نائب المرشد 

والصادر ضده حكم باإلعدام.
وقــد أعــدت مصلحة السجون عــدة تقارير 
ــادات  طــبــيــة أظــهــرت مــزاعــم وادعــــــاءات قــي
ــوان، خــاصــة أن نــائــب الــمــرشــد خيرت  ــ اإلخـ
الشاطر أنفق 34 ألــف جنيه خــالل 3 شهور 
للحصول على عصائر ومياه معدنية ومأكوالت 
مــن داخـــل الــســجــن عــلــى نفقته، وأن حالته 
ــارج مستشفى  الصحية ال تتطلب الــنــقــل خـ

السجن.
وذكــــرت مصلحة الــســجــون فــى تقريرها 
أن جميع حيل وأالعــيــب محامين القيادات 
اإلخــوانــيــة اإلرهــابــيــة تــم الــرد عليها بتقارير 
طبية معتمدة من مجموعة أطباء تم انتدابهم 
إلجــراء الكشف الطبى على هــؤالء القيادات 
المحبوسة وخضوع كل القيادات لفحوص طبية 
دورية والسماح بإدخال جميع األدويــة الالزمة 
لــهــم، وأن طلب النقل للعالج خـــارج السجن 
 يتزامن دائما مع موجات التصعيد اإلرهابى 

لتلك الجماعة.

خالد عبدالرحمن

بالل الدوى

ساويرس

الطيب
عبدالغفار تواضروس



احلكومة تفتش فى الدفاتر القدمية وتستعني بخبراء أملان لطرد 2 مليون و300 ألف موظف 

خبراء التخطيط واملستشارين الذين يتقاضون عشرات اآلالف 
من اجلنيهات  شهريا فشلوا  فى التوصل حلل أزمة احلكومة

كتب - ماهر عبده:

»العربى« كلف 
جلنة للبحث 

عن مخرج حلالة 
االرتباك التى 

تسبب شلال إداريا 
فى اجلهات 

احلكومية 

فى
الممنوع

أخطر خطة حكومية لتصفية العاملين بالجهاز اإلدارى للدولة
ــتــصــريــحــات الــتــى  ــعــد أيــــام مـــن ال  ب
أدلــى بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، 
وأكــد فيها أن الجهاز اإلدارى للدولة ال 
يحتاج سوى إلى مليون موظف من بين 
7 مــايــيــن مــوظــف حــكــومــى .. تكشف 
»صوت المايين«، فى انفراد جديد عن 
تفاصيل أخطر خطة حكومية أشبه ما 
تكون بالمؤامرة على العاملين بالحكومة، 
ــداد العاملين  لتصفيتهم، وتقليص أعـ
بالجهاز االدارى لــلــدولــة، تحت دعــوى 
القضاء على ترهله، بما يتماشى مع 
الــدولــة العصرية الحديثة، فــى الوقت 
ــاك  ــب ــن االرت ــذى تــســود فــيــه حــالــة م ــ ال
ــمــهــنــدس شــريــف  ــد حــكــومــة ال ــشــدي ال
اســمــاعــيــل بــعــد رفـــض أعــضــاء مجلس 
النواب بأغلبية كاسحة قانون »الخدمة 
المدنية الجديد« بعد تأكدهم أن القانون 
يضر بالجهاز االدارى للدولة، ويهدد 
مستقبل 7 مايين موظف بــه، ويكرس 
للفساد االدارى على عكس مــا روجــه 
القائمون على األمر وأصحاب االقتراح 

بمشروع القانون .
 وكــشــفــت مــصــادر مطلعة بالجهاز 
المركزى للتنظيم واالدارة عن مفاجأة 
جديدة من نوعها أن قطاع الــدراســات 
واالبحاث أبدى رفضه لمشروع القانون، 
وعندما توجهوا للدكتور أشرف العربى 
وزير التخطيط واالصاح االدارى البداء 
ملحوظاتهم بخطورة القانون نهرهم، 
وطالبهم بالصمت والتصويت عليه وأخذ 
منهم اقــرارات بالموافقة على القانون، 
وهددهم فى حالة كشف المستور وعوار 
القانون فإنه سيعمل بكل جهده وطاقاته 
الستبعادهم من الجهاز المركزى ونقلهم 
ــوزارة  الــى جهات اخــرى فرعية تابعة ل

التخطيط التى يعتبر الجهاز تابعا لها.
ــادر فــشــل خــبــراء  ــصـ ــمـ  وأكــــــدت الـ
التخطيط والمستشارين الذين يتقاضون 
عــشــرات اآلالف مــن الجنيهات شهريا 
فــى التوصل لحل ازمـــة الحكومة، فى 
التعامل مع الجهاز االدارى للدولة ابتداء 
مــن رواتـــب الموظفين الــى حوافزهم 
واالجــازات السنوية، ومشاكل الترقيات 
والرسوب الوظيفى وغيرها من األمور 
ــة واضــافــت أن الــدكــتــور اشــرف  ــ اإلداري
العربى كلف لجنة مختصة مــن وزارة 
التخطيط والجهاز المركزى للتنظيم 
واالدارة ممن يثق فيهم بالبحث عن 
مخرج لحالة االرتــبــاك التى قد تسبب 
ــا فــى الــجــهــات الحكومية  ــ شــلــا إداريـ
ــون، وانــتــهــت اللجنة  ــان ــق بــعــد رفـــض ال
نهاية االسبو ع الماضى الى االستعانة 
بــاتــفــاقــيــة قــديــمــة وقــعــتــهــا الــحــكــومــة 
المصرية عــام 1973 فى عهد الرئيس 
ــادات مع  ــســ ــ ــور ال ــ الـــراحـــل مــحــمــد انـ
الحكومة االلمانية العادة تطوير الجهاز 
االدارى للدولة، بما يتماشى مع سياسة 
تقليص أعــــداد الــعــامــلــيــن، والــقــضــاء 
على ما يسمى الترهل االدارى، ولكنه 
فــى الحقيقة مخطط لتصفية أعــداد 
العاملين على ثاثة مراحل خال خمسة 
ــك مــن بــاب ترشيد  أعـــوام مقبلة، وذلـ

النفقات، خاصة فى ظل االزمة المالية 
التى تعانى منها الباد وتراجع االيرادات 
وتضخم الموازنة العامة، وزيــادة الدين 
الداخلى المحلى والــخــارجــى، وتوقف 
مــنــح بــعــض الـــــدول، وتــضــيــيــقــات بنك 

وصندوق النقد الدولى.
 وقالت المصادر إن المرحلة االولــى 
من خطة التصفية تبدأ بعزل نحو600 
الف موظف بدعوى تعاطى المخدرات 

ــان، فــى الــعــام االول ثــم بتوفير  ــ واالدمـ
نحو مليون درجــة وظيفية خالية خال 
العامين الثانى والثالث بتقليص تعيين 
أعــــداد الــخــريــجــيــن، بــالــمــقــارنــة بعدد 
المحالين على المعاش الذين سيفقون 
أعــداد المطلوبين الجدد للتعيين، فى 
ــة المجال  ــدول ــذى ستفتح ال الــوقــت الـ
للخروج على المعاش المبكر، والمتوقع 
أن يبلغ اعـــداد الطالبين لــه اكــثــر من 

ــف مــوظــف بسبب التضييقات  300 ال
االدارية ومنع االمتيازات، والغاء العاوة 
االجتماعية وتقليص الــعــاوة الــدوريــة 
الــى 5 % بحد اقصى 50 جنيها، وفقا 
لمصادر بالجهاز، وفــى العامين الرابع 
والــخــامــس ستكون الــدرجــات الوظفية 
الخالية نتيجة خــروج حوالى 400 الف 
موظف على المعاش الطبيعى بعد سن 
الستين، والمعاش المبكر، فضا عن 

تحجيم االعان عن مسابقات للتعيين. 
من جانبها كشفت فوزية حنفى رئيس 
الجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة عن 
تفاصيل اتفاقية الحكومة المصرية 
ــة  ــي ــان ــم الــمــوقــعــة مـــع الــحــكــومــة االل
وتفاصيلها، مشيرة الــى ان فعاليات 
مشروع تحديث الجهاز اإلدارى للدولة 
وتــطــويــر إدارات شــئــون الــعــامــلــيــن به 
ــوارد بشرية  وتحويلها إلـــى إدارات مــ
حديثة بــالــتــعــاون  بين كــل مــن الجهاز 
ــمــركــزى للتنظيم واإلدارة ووزارة  ال
التخطيط والمتابعة واإلصــاح اإلدارى 
ممثلين للحكومة المصرية، والحكومة 
االلمانية ستتم وفق البروتوكول الموقع 
بــيــن الــحــكــومــة الــمــصــريــة ونظيرتها 
األلمانية بشأن التعاون الفنى والمستمر 
بين البلدين والذى تم توقيعه منذ 43 فى 
27 يونيو 1973 فى عهد الرئيس محمد 

انوالسادات. 
وأكدت ان الحكومة المصرية خاطبت 
الــســفــارة األلمانية لتفعيل االتفاقية، 
والتى ستتم من خال مؤسسة المانية 
فى قطاع التعاون الدولى ويطلق عليها 

»GIZ« ممثلة عن الحكومة األلمانية.
ــس الـــجـــهـــاز فــى  ــ ــي ــ  وأضـــــافـــــت رئ
تصريحات خاصة لـ«صوت المايين » 
أن فعاليات المشروع، ستنطلق الشهر 
المقبل حتى يتم الــوصــول إلــى أفضل 
شكل للجهاز االدارى للدولة، وتطوير 
ــه لتقديم الــخــدمــات للمواطنين  ــ إدارات
فــى أفــضــل صــورهــا، وبشكل يتماشى 
ــة فــى الــدول  ــ مــع ركــاب االجــهــزة االداري
االوربــيــة المتطورة، وتــطــورات أوضــاع 
المجتمع الــمــصــرى. وأوضــحــت رئيس 
الجهاز ان هــدف الــمــشــروع يتمثل فى 
تعزيز قــدرات كل من الجهاز المركزى 
للتنظيم واإلدارة ووزارة التخطيط لدعم 
وتحديث الموارد البشرية فى مؤسسات 
القطاع الحكوم من خال تنفيذ عمليات 
إصاح الموارد البشرية، حتى تستطيع 
ان تقدم الخدمات للمواطنين فى أبسط 
صورة وبدون تعيقدات روتينية،شكا منها 
المواطنون على مدار العقود الماضية، 
مــؤكــدة ان الــمــشــروع يستهدف أيضا 
خلق قطاع حكومى كــفء ونــزيــه، يلتزم 
بتقديم خــدمــات عالية الــجــودة ويكون 
شريكا فاعا فى صنع الرخاء المنشود، 
والــراتــقــاء بالجهاز االدارى للدولة فى 
اطــار من المهنية والعدالة والشفافية 
مــعــتــمــديــن عــلــى الــخــبــرات الــمــتــمــيــزة 
والقيادات القادرة على االصــاح، وروح 
االبتكار ومواكبة التطور لتقديم خدمات 
عالية الجودة تلبى طموحات المواطنين 
فى عصر الــدولــة الحديثة بعد ثورتين 
شهدتهما الــبــاد فــى الخمس سنوات 

الماضية.
 واضــافــت رئــيــس الــجــهــاز ان هناك 
6 جــهــات يمثلون الــشــركــاء األصــلــيــون 
لمشروع تطوير الجهاز االدارى للدولة 
هــى جــهــاز التنظيم واالدارة ووزارة 
التخطيط واالصاح اإلدارى والمؤسسة 
األلمانية للتعاون الدولى »GIZ« ووزارة 
الــمــالــيــة ووزارة الــصــحــة ومــحــافــظــة 

القاهرة.

« تكشف: انفراد »

 التنظيم واإلدارة: االتفاقية مع احلكومة 
األملانية تهدف لتحديث املصالح احلكومية 
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فرمان من رئيس الوزراء بمراجعة أصول الدولة غير المستغلة.. وتعليمات 
لـ«البترول واالستثمار« بزيادة طرح شركاتهم فى البورصة

كشفت مــصــادر حكومية  أن مجلس 
الـــــــــوزراء، أصـــــدر تــوجــيــهــات لــكــافــة 
الـــــــوزارات، بـــضـــرورة مــراجــعــة جميع 
الجوانب االقتصادية ودراسات الجدوى 
الخاصة بأى مشروع أو مذكرة تفاهم، 
ــاغ  ــم ابـ ــن ثـ ــ ــه، وم ــي ــرض عــل ــعـ ــل الـ ــب ق
مــؤســســة الــرئــاســة بــهــا، وذلـــك التــخــاذ 
القرار بها على أسس اقتصادية، بخاف 
الــمــشــروعــات االستراتيجية والقومية 

التى تكون لها طبيعة خاصة.

وقالت المصادر، إن هذا يرجع إلى أن 
بعض المشروعات ومذكرات التفاهم لم 
تكتمل بسبب أن كافة الدراسات الخاصة 
بها لم تكن دقيقة، ما أدى إلى فشل اتمام 
بعض االتــفــاقــيــات ومــذكــرات التفاهم 
خال الفترة الماضية، ومنها ما حدث 
مع المستثمر اإلمــاراتــى محمد العبار، 

فى  مشروع العاصمة اإلدارية الجديدة.
وأضافت المصادر، أنه تم مراعاة أن 
الــمــشــروعــات االستراتيجية والقومية 
ـــ 1.5  ــ ــاة الــســويــس وال ــن مــثــل مــحــور ق
مــلــيــون فـــدان لــهــا طبيعة خــاصــة، من 

حيث دراســـات الــجــدوى بها، و بالتالى 
ال تخضع لنفس المعاملة الــصــادرة فى 

دراسة اى مشروع أو مذكرة تفاهم.
وتــابــعــت الــمــصــادر، إن هــنــاك لجانا 
حاليا تعمل على مراجعة جميع أصول 
الدولة غير المستغلة فى كل الــوزارات، 
خاصة األراضــى، من أجل عرضها على 
ــرارات  ــوزراء التــخــاذ عـــدة قـ ــ مجلس الـ
ــدد من  ــل بــنــاء عــلــيــهــا عــ ــهــا، مــث بــشــأن
المشروعات الخدمية أو استخدامها فى 

المشروعات القومية.
وأشـــــارت الــمــصــادر إلـــى أن هــنــاك 

توجيهات من مجلس الـــوزراء، صدرت 
ــدد مـــن الـــــــوزارات خــاصــة وزارتــــى  ــع ل
البترول واالستثمار، أن يتم زيــادة طرح 
حصص بعض شركاتها فــى البورصة، 
اضافة إلى زيــادة طرح شركات التأمين 
بها فى ظل التوجه الرئاسى بذلك، على 
أن يكون ذلــك بنسب مائمة، موضحة 
ــوال بعض  ــ أن طـــرح زيــــادات رؤوس أم
شركات قطاع األعمال العام سيتم خال 
3 أشــهــر، بقطاعات التأمين، وابــرزهــا 
شركة مصر للتأمين، التابعة للقابضة 

للتأمين.

 املرحلة األولى 
من خطة 

التصفية تبدأ 
بعزل نحو600 

ألف موظف 
بدعوى تعاطى 

املخدرات واإلدمان

توفير نحو مليون 
درجة وظيفية 

خالية  وتقليص تعيني 
أعداد اخلريجني  

باملقارنة بعدد املحالني 
على املعاش 

العبار

هنادى عاصم
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ملف
خاص

تفاصيل لعبة  »العني احلمرا« بني قصر االحتادية والــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرملان  من سحب الثقة إلى احلل
لم نكن نضرب الودع حني حتدثنا فى العدد السابق عن املطالبة بتعديل 

الدستور، حتسبا للصدام املتوقع بني الرئيس عبدالفتاح السيسى  ومجلس 
النواب، بسبب الصالحيات الواسعة التى منحها دستور جلنة اخلمسني للمجلس 

النيابى، والذى جاء بدون حزب حاكم تابع لرئيس اجلمهورية وحكومته، 
ورغم أن ائتالف »دعم مصر« قيل إنه سيكون البديل عن حزب الرئيس، ولكن 
على ما يبدو انفرط العقد مبكرا، وظهر ذلك فى فشل مرشح االئتالف لوكالة 

املجلس عالء عبد املنعم  فى أن يحصد  أصوات جميع املنتمني للتحالف، كما 
جتلى األمر فى رفض قانون اخلدمة املدنية، وفشل قائد التحالف اللواء سامح 
سيف اليزل حتى فى أن يحشد نوابه حلضور جلسة التصويت التى غاب عنها 
معظمهم، ومن هنا جاء غضب الرئيس السيسى من رفض املجلس للقانون، أمر 

يبدو طبيعيا فى أن تدافع السلطة التنفيذية عن قراراتها، ولكنه أيضا فتح 
األبواب أمام  تساؤالت حول احتماالت تكرار الصدام بني الرئيس وحكومته من 

دراسة سياسية كشفت مبكًرا عن احتماالت الصدام املتوقع بني السلطتني التنفيذية والتشريعية
ــتــى حــدثــت   ــتــصــادمــات ال ــم تــكــن ال ل
بــني السلطتني التنفيذية والتشريعية 
ــات اخلــبــراء  ــ ــان ودراسـ بــعــيــدة عــن أذهــ
ــة  واملــتــخــصــصــني، حــيــث كــشــفــت دراسـ
أجرتها الدكتورة هدى الشاهد الباحثة 
فى العلوم السياسية عن احتماالت هذا 
الصدام، علما بأن تلك الدراسة نشرت 
قــبــل واقــعــة غــضــب الــرئــيــس مــن رفــض 
قانون اخلدمة املدنية، وفور اإلعالن عن 

نتائج انتخابات مجلس النواب.
ــشــاهــد« فــى دراســتــهــا إن  ــت »ال ــال وق
الدستور احلالى  جــاء مقيدا فى عدد 
ــواده لسلطات رئــيــس الــدولــة فى  مــن مـ
إعفاء احلكومة »رئيس الوزراء والوزراء« 
مــن أداء عملها بشرط موافقة أغلبية 
ــك مبوجب  أعــضــاء مجلس الــنــواب؛ وذل
املادة »147« التى قيدت كذلك صالحية 
رئيس الــدولــة إلجــراء أى تعديل وزارى 
إال بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس 
ــواب؛ حيث نصت على أن »لرئيس  ــن ال
اجلــمــهــوريــة إعــفــاء احلــكــومــة مــن أداء 
عملها بــشــرط مــوافــقــة أغلبية أعضاء 
مجلس الـــنـــواب. ولــرئــيــس اجلمهورية 
ــراء تعديل وزارى بعد الــتــشــاور مع  إجـ
ــوزراء وموافقة مجلس النواب  رئيس الـ
باألغلبية املطلقة للحاضرين، ومبــا ال 

يقل عن ثلث أعضاء املجلس«.
باإلضافة إلى  تقييد صالحية رئيس 
الدولة بإعالن حالة الطوارئ بأخذ رأى 
مجلس الـــوزراء ثم العرض على مجلس 
الــنــواب خــالل أســبــوع، وموافقة أغلبية 
عدد أعضاء املجلس؛ وذلك حسب نص 
املادة »154«، إلى جانب تقييد صالحية 
ــة بالعفو عــن الــعــقــوبــة أو  ــدول رئــيــس ال
تخفيضها؛ وذلــك وفًقا للمادة »155«؛ 
حيث نصت على أن »لرئيس اجلمهورية 
ــوزراء العفو عن  بعد أخذ رأى مجلس ال
العقوبة، أو تخفيفها، وال يكون العفو 

الشامل إال بقانون، يُقر مبوافقة أغلبية 
أعضاء مجلس النواب«.

ــوب مــراجــعــة مجلس  ناهيك عــن وجـ
النواب القوانني التى صدرت قبل انتخابه 
ــك فــى غضون  عــن رئــيــس الـــدولـــة؛ وذلـ
ــا مــن انــعــقــاد دورتـــه  ــوًم خمسة عــشــر ي

األولــى، وإال أُلغيت بأثر رجعي، إال إذا 
رأى البرملان غير ذلك؛ وذلك وفًقا للمادة 
»156«، وظهرت أهمية هذه الصالحية 
مــؤخــرا فــى ضــوء قـــرار املجلس بإلغاء 
قانون اخلدمة املدنية الذى أثار اجلدل 
مـــؤخـــرا، حسبما تــنــبــأت الــبــاحــثــة فى 

دراستها قبل أن ينعقد البرملان.
وتطرقت الدكتورة هدى فى دراستها 
التحليلية أيــًضــا إلــى صالحية مجلس 
الــنــواب القــتــراح سحب الثقة من رئيس 
الدولة وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، 
وهو ما جتيزه املادة »161« من الدستور،  

ــى تــنــص عــلــى أنـــه ملجلس الــنــواب  ــت وال
اقتراح ذلك بناًء على طلب مسّبب وموّقع 
من غالبية أعضائه على األقل، وموافقة 
ثلثى األعــضــاء، ومبــجــرد املــوافــقــة على 
اقــتــراح سحب الثقة، يطرح أمــر سحب 
الــثــقــة مــن رئــيــس اجلــمــهــوريــة وإجـــراء 
انتخابات رئاسية مبكرة فــى استفتاء 
عــام، بدعوة من رئيس مجلس الــوزراء؛ 
فــإذا وافقت األغلبية على قــرار سحب 
ــيــس اجلــمــهــوريــة من  ــقــة، يُــعــفــى رئ ــث ال
منصبه، ويُعد منصب رئيس اجلمهورية 
خــالــًيــا، وجُتـــرى االنــتــخــابــات الرئاسية 
املبكرة خالل ستني يوًما من تاريخ إعالن 
نتيجة االســتــفــتــاء. وإذا كــانــت نتيجة 
االستفتاء بالرفض، ُعد مجلس النواب 

منحاًلّ. 
ويدعو رئيس اجلمهورية إلى انتخاب 
مجلس جديد للنواب خالل ثالثني يوًما 

من تاريخ احلل.
وأشـــارت الــدراســة إلــى أن هــذه املــادة 
تسهل عملية اإلطاحة برئيس اجلمهورية 
فى حالة حدوث أى حتالف بني عدد من 

اجلبهات داخل مجلس النواب.
ــواب  ــن  وكـــذلـــك صــالحــيــة مــجــلــس ال
لسحب الثقة من احلكومة؛ حيث تعطى 
املــادة »13« من الدستور مجلس النواب 
حق تقرير سحب الثقة من رئيس مجلس 
الــوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الــوزراء، 
أو نوابهم، وهو ما يترتب عليه استقالة 
احلكومة أو عضو الــوزارة الذى ُسحبت 
منه الثقة؛ األمر الذى ميّكن البرملان من 
اإلطاحة بــأى حكومة يأتى بها الرئيس 

دون رضا البرملان.
واستخلصت الباحثة من تلك النقاط  
إنــه على أى حــال يبدو أن نظام احلكم 
مبوجب دستور يناير 2014، أميل إلى 
نظام »شبه رئاسي«، مينح - فى مقابل 
تقليص صالحيات الرئيس- صالحيات 

واسعة لرئيس الوزراء فى إدارة احلكومة 
ــرى ملجلس  والــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة، وأخــ

النواب بوصفه سلطة تشريعية.
ــى دراســـتـــهـــا عـــلـــى أن  ــ وشـــــــددت ف
ــة  مــن غلبة كفة  ــدول مــخــاوف رئــيــس ال
ميزان مجلس النواب  يغذيها املطالبات 
املــنــتــظــرة مــن بــعــض الـــنـــواب مبراجعة 
العقود السيادية التى أبــرمــت مــع دول 
أجنبية أو هيئات دولية بواسطة القوات 
املسلحة أو جهات حكومية أخرى خالل 
الفترة املاضية؛ وذلك كله من دون سند 

قانوني.
موضحة أنه انعكاًسا لتلك املخاوف، 
يتعالى اجلدل من آن آلخر بشأن تعديل 
الــدســتــور، الفتة إلــى أنــه ميكن التمييز 
فى هــذا األمــر  بني اجتاهني رئيسيني: 
االجتـــاه األول مــؤيــد إلدخـــال تعديالت 
على دستور يناير 2014 تعزز صالحيات 
رئيس الدولة وتقوى مركزه فى مواجهة 
سلطات الدولة األخرى، ال سيما السلطة 
التشريعية، ويتزعمه شخصيات سياسية 
ــارزة، حتى إن هــذا االجتــاه  وإعالمية بـ
تضمن مرشحني غالبيتهم من املستقلني، 
أعلنوا أنه على رأس برنامجهم االنتخابى 
تأتى املطالبة بتعديل الــدســتــور، و فاز 
بعضهم فعلًيّا وأصبحوا نواًبا منتخبني،  
وعلى ضــوء هــذه املــؤشــرات يتوقع بعض 
املحللني أن يستجيب مجلس الــنــواب 
للرئيس إذا أراد تعديل الدستور، خاصة 
وأن نسبة النواب املستقيلن فى املجلس 
ـــ 55 فــى املــائــة، والباقى  تقترب مــن ال

للحزبيني.
ــاه الــثــانــي، فيعترض على  ــا االجتـ  أم
ــور مـــن مــنــطــلــق عــدم  ــتـ ــدسـ تــعــديــل الـ
تطبيقه على أرض الواقع، ويضم نواب 
األحــزاب التى حصدت نسبة كبيرة من 
املقاعد، ومازالت قياداتها حتلم بتشكيل 

احلكومة، أو املشاركة فيها.

بحكم الدستور: البرملان 
يشارك الرئيس فى اختيار 

رئيس احلكومة 
أثار تنفيذ االستحقاق الثالث 
مــن خــارطــة الــطــريــق املتمثل 
ــواب  ــن فــى انــتــخــاب مــجــلــس ال
ــدالً مــوســًعــا بــشــأن مــوازيــن  جـ
القوى داخل النظام السياسي، 
ومــا إذا كانت ستميل لصالح 
ــس الــــدولــــة أم لــصــالــح  ــيـ رئـ
السلطة التشريعية، أم أن قدًرا 
ــعــادل قــد يتحقق بني  ــت مــن ال

الطرفني؟
نـــــظـــــرًيّـــــا، وعــــلــــى عــكــس 
املـــــوروث الــدســتــورى ملــا قبل 
ثـــورة اخلــامــس والعشرين من 
ــدًءا  يــنــايــر 2011، حتـــديـــًدا بـ
ــوالً  ــتـــور 1923، وصــ مـــن دسـ
إلــى دســتــور 1971؛ حيث علو 
السلطة التنفيذية متجسدةً 
فى رئيس الدولة على السلطة 
التشريعية؛ جــاء دستور يناير 
ــور  2014 -ومـــــن قــبــلــه دســت
2012- بتوسيع ملموس فى 
صــالحــيــات مــجــلــس الـــنـــواب 
ــيــس  ــات رئ ــيـ ــالحـ مـــقـــابـــل صـ
الــدولــة، حتى إنــه منح بعضها 
ــوزراء الــذى  ــ لرئيس مجلس ال
لــم يعد لرئيس الــدولــة القول 
الفصل فى أمر تكليفه؛ وذلك 
ــادة »146« التى  حسب نص امل
تــنــص عــلــى أن يــكــلــف رئــيــس 
اجلــمــهــوريــة رئــيــًســا ملجلس 
الــــــوزراء بتشكيل احلــكــومــة، 
يعرض برنامجه على مجلس 
ــم حتــصــل  ــ الـــــنـــــواب؛ فــــــإذا ل
ــة غــالــبــيــة  ــق ــى ث حــكــومــتــه عــل
أعضاء مجلس النواب »خالل 
ثالثني يوًما على األكثر«، يكلف 
رئيس اجلمهورية رئيًسا ملجلس 
الــوزراء بترشيح من احلزب أو 
االئــتــالف احلــائــز على أكثرية 

مقاعد مجلس النواب.

»حل املجلس« السالح األخير فى يد الرئيس مرهون باستفتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء الــشعب أو فشل النواب فى تشكيل احلكومة

إذا كان حلم تشكيل احلكومة االئتالفية يطارد 
ــزاب، وفــى مقدمتهم جنيب  بعض رؤســـاء األحــ
ساويرس مؤسس حزب املصريني األحرار الذى 
حصد 65 مقعدا، وكذلك حزب الوفد الذى فاز 
بـــ46 مقعدا، وأعلن أنــه بصدد تشكيل حتالف 
جديد أطلقوا عليه األمــة املصرية، قيل إنه هو 
اآلخــر عينه على احلكومة، فــإن املخاوف باتت 
تالحق حكومة املهندس شريف إسماعيل بعد 
أزمــة رفض قانون اخلدمة املدنية الــذى الزالت 
احلكومة تدافع عنه، ولم يستقل مهندس القانون 
ــالح االدارى أشــرف  ــ ــر التخطيط واالصـ ــ وزي
العربى، ورغــم أن احلكومة كانت قد اطمأنت 
بــفــوز قــائــمــة فــى حــب مــصــر، وإعــــالن قائدها 
سيف اليزل أنه ال نية لديهم لسحب الثقة من 
احلكومة، ولكن األمــور باتت غير مضمونة فى 

ظل انفراط عقد حتالف دعم الدولة.
وفى هذا السياق كان النائب عالء عبد املنعم 
القيادى باالئتالف قد أكــد فى تصريح له  أن 
احلكومة التى اقترحها الرئيس سوف حتوز على 
ثقة املجلس، واستبعد أن يتم رفــض برنامجها 
لــعــدة أســبــاب، أوال ألن املــفــروض أنــهــا ستقدم 

ــا لــديــهــا من  بــرنــامــجــا ســيــاســيــا يــوضــح م
خطط، وال توجد حكومة تقدم برنامجا 
ــداف عــامــة، وثانيا إن  يتعارض مــع أهـ

املجلس ليس لديه ترف الدخول فى 
مهاترات سياسية، تتعلق بخصوص 
الفقرة الثانية مــن املـــادة 146 من 

الــدســتــور، بخصوص عــرض حكومة 
الثقة يحل جــديــدة إذا لــم حتــوز 
املــجــلــس خــــالل 60 

يوما.
ووقـــــتـــــهـــــا رأى 

ــم« أن  ــ ــع ــ ــن ــ ــدامل ــ ــب »عــ
الـــنـــواب لـــن يتمسكوا 
بالفقرة املتعلقة بأن 
ــدم املــجــلــس على  ــق ي
تشكيل حكومة جديدة 
لدافعني األول دافــع 
قــومــى، لــكــى ال تقع 

ــراغ  الــبــلــد فـــى فــوضــى وفـ
تشريعى ونــيــابــى، ال حتتمله 
األمــور، والــدافــع الثانى دافع 

سيناريوهات الصراع القادم بني الرئيس السيسى ومجلس النواب   

اعتبر بعض مواده  »تطفيًفا فى امليزان« على حد وصفه!! 

 مراقبون:  مواد الدستور  تكفل
للرئيس التمتع باختصاصات كافية ملمارسة دوره 

أعربت مجموعة من القوى السياسية  عن خوفها 
ممــا أســمــتــه  »تــنــاطــح ســلــطــات مجلس الــنــواب مع 
سلطات الرئيس« بل واحتماالت تكبيل سلطته عملًيّا؛ 
األمر الذى كشف عنه ظهور مطالب صريحة بضرورة 
إدخــال تعديالت دستورية جديدة توسع صالحيات 
رئيس الدولة مبا ميّكنه من أداء دوره. ويبدو أن تلك 
املخاوف كانت قد تسربت من قبل إلى رئيس الدولة؛ 
حيث كان قد أعرب عنها بجالء فى خطاب له ألقاه 
منتصف سبتمبر 2015 فى جامعة قناة السويس؛ 
عندما أشــار إلــى أن الدستور »ُكــتــب بنوايا حسنة. 

والدول ال تبنى بالنوايا احلسنة«، مشيًرا بذلك إلى 
أن الدستور الــذى أعدته جلنة اخلمسني قد منح 
البرملان »مجلس النواب« صالحيات واسعة فى 

مقابل الصالحيات املمنوحة لرئيس الدولة.
ــا أن الــرئــيــس  ــر بـــالـــذكـــر هــن ــديـ ــن اجلـ ــ وم
»عبدالفتاح السيسي« كان قد كشف قبل توليه 
الرئاسة، خــالل شغله منصب وزيــر الدفاع، 
عن عــدم رضــاه عن تعديالت دستور يناير 
2014؛ ملا اعتبره »تطفيًفا فى امليزان«، على 

حد وصفه.

يعتبر بعض املراقبني أن احلكم املسبق 
على دستور لم يطبق، وافتراض أنه عقبة 
أمام رئيس الدولة، تفكير غير صحيح؛ 
وتكفل مـــواد الــدســتــور للرئيس التمتع 
بــاخــتــصــاصــات كــافــيــة ملــمــارســة دوره، 
وتضمن حتقيق التوازن بني صالحياته 
فــى مقابل صالحيات مجلس الــنــواب؛ 
حيث منح الدستور رئيس الدولة حق حل 

املجلس ووضع ضوابط لذلك. 
وفى املقابل، أعطى مجلس النواب حق 
اقــتــراح سحب الثقة مــن رئيس الدولة 

وإجــراء انتخابات رئاسية مبكرة ووضع 
ضوابط لذلك، وألن األمــر يتعلق بأرفع 
منصب فــى الــدولــة، فــإن الدستور نص 
عــلــى أنـــه إذا كــانــت نتيجة االســتــفــتــاء 
 ، بالرفض، اعتبر مجلس النواب منحاًلّ
ويدعو رئيس الدولة إلى انتخاب مجلس 
جديد للنواب، ليعالج بذلك الدستور هذه 
املسألة مبا يجعل مجلس النواب يفكر 

جدًيّا ويتأنَّى فى طرح الثقة بالرئيس.
ــواب الـــذيـــن يتم  ــنـ وبـــخـــالف عـــدد الـ
تعيينهم من جانب رئيس الدولة، ووفقا 

لنتائج االنــتــخــابــات واســتــحــواذ قــوائــم 
حزبية تــدعــم الــرئــيــس؛ تــبــدد املــخــاوف 
السابقة بشأن صالحيات رئيس الدولة؛ 
وذلـــك بفعل تــقــويــض تكهنات البعض 
بــصــعــوبــة تــشــكــيــل حــكــومــة ائــتــالفــيــة، 
ــمـــاالت تــشــكــيــل جبهة  ــتـ وتـــنـــاقـــص احـ
معارضة عريضة داخــل مجلس النواب 
تكون مبنزلة حائط صــد أمــام قــرارات 
رئيس الدولة، بل إنها قد متثل الظهير 
السياسى له داخل البرملان لتكون مبنزلة 

احلزب الفعلى للرئيس.

مفاجأة: السيسى غاضب من دستور 2014  من قبل توليه الرئاسة
حكومة »إسماعيل »حائرة بني برملان قادر على 
رفض برنامجها ورئيس يستطيع حله من أجلها 
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الالئحة اجلديدة تضم فصال كامال عن كيفية محاكمة رئيس اجلمهورية واتهامه باخليانة العظمى

املجلس يكشر عن أنيابه وإضافة مواد جديدة متعلقة بسحب الثقة من الرئيس وإجراء انتخابات مبكرة

تعديل مادة مساءلة رئيس احلكومة  ووزرائه وآليات إجبار احلكومة على تقدمي استقالتها بأمر سيد قراره

تفاصيل لعبة  »العني احلمرا« بني قصر االحتادية والــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرملان  من سحب الثقة إلى احلل
ملف

خاص ناحية وبني املجلس من ناحية أخرى، وما هى األسلحة التى لدى البرملان ليهدد 
مؤسسة الرئاسة والتى تصل إلى سحب الثقة من الرئيس ومحاكمته، هو ورئيس 
احلكومة ووزرائها، وهل يقف الرئيس مكتوف األيدى أم لديه سالح آخر هو حل 

البرملان؟ وكيف ميكن وضع خطوط فاصلة ملنع السلطة التنفيذية من التغول 
على التشريعية والعكس؟ وكيف يكون الرئيس حكما بني السلطات إذا كان هو 

نفسه مهدد من قبل إحداهما ولديه القدرة على تهديدها، حاولنا االجابة عن 
تلك التساؤالت فى سياق هذا امللف.

الئحة املجلس اجلديدة تنتقص من صالحيات الرئيس والوزراء لصالح البرملان 
تـــواصـــل جلــنــة إعــــــداد  الــائــحــة 
ــواب  ــن الــداخــلــيــة اجلـــديـــدة ملــجــلــس ال
واملكونة من 25 نائبا برئاسة النائب 
الوفد بهاء أبوشقة   أعمالها  لانتهاء 
ــداد الائحة خــال املـــدة التى  مــن إعـ
قررها لها البرملان برئاسة الدكتور على 
عبد العال رئيس مجلس النواب وهى 
مــدة أســبــوعــن، تنتهى   يــوم السبت 

القادم.
ومن املنتظر أن تتضمن التعديات 
بعض املواد التى تنتقص من صاحيات 
ــيــس اجلــمــهــوريــة وجتــعــل الــبــرملــان  رئ
شريكا له فى قــراراتــه، وفــى مقدمتها 
املادة ١١2، وهى املتعلقة بإعان حالة 
الــطــوارئ واحلـــرب بالباد مــن جانب 
رئيس اجلمهورية ومبوافقة 5٠٪ زائد 
واحــد، حيث سيتم تعديلها وفقا لنص 
املــادة ١52 بالدستور اجلــديــد، والتى 
ــاع  ــدف ــأخــذ رأى مــجــلــس ال ألـــزمـــت ب
ــى ومـــوافـــقـــة مــجــلــس الــنــواب  ــوطــن ال

بأغلبية ثلثى أعضائه.
ــاق ذاتـــــــه تــتــضــمــن  ــ ــي ــســ ــ و فــــى ال
التعديات مـــواد املــعــاهــدات الدولية 
ــواد ١٧٨، ١٧٩، ١٧٩ مكرر،  وهــى املـ
والتى يتم تعديلها لتتماشى مع املــادة 
١5١ بالدستور اجلديد، وهى املتعلقة 
باملعاهدات الدولية، وذلــك بعدما تتم 
إضــافــة مــادة جــديــدة بالائحة حتدد 
آلية وكيفية التصديق على املعاهدات 
ــادة ١5١ من  ــ الــدولــيــة وفــقــا لــنــص امل

الدستور.
ــى هـــذا  ــ ــر ف ــطــ ــل املـــــــواد األخــ ــعـ ولـ
ــلـــف هـــى تــلــك املــتــعــلــقــة بتنظيم  املـ

آلــيــات  محاكمة الــرئــيــس، حــيــث أنــه 
من املقرر إضافة فصل كامل بالباب 
السابع، بالائحة، عن كيفية محاكمة 
رئــيــس اجلــمــهــوريــة وفــقــا لنص املــادة 
١5٩ بالدستور اجلديد، وفيما يتعلق 
بسحب الثقة من الرئيس ستتم إضافة 
ــواد جــديــدة متعلقة بكيفية سحب  مـ
ــراء انتخابات  الثقة مــن الرئيس وإجـ
ــادة ١٦١  رئاسية مبكرة وفقا لنص امل
مــن الــدســتــور، والــتــى لــم تكن موجودة 

من قبل.
ــوزراء ورئيس    أمــا عن مسئولية الـ
احلكومة فهناك املــادة 2٤٤، واملتعلقة 
مبسئولية رئيس الــوزراء، والتى سيتم 
تعديلها، وفقا للمادة ١٣١ بالدستور 
ــدا آخــر  ــع اجلـــديـــد والـــتـــى أضـــافـــت ب
للمسئولية التضامنية للحكومة من 
خال نصها على “أنه إذا تقرر سحب 
الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد 
وزرائه وأعلنت احلكومة تضامنها معه 
قبل التصويت، وجــب على احلكومة 
تقدمي استقالتها، حال موافقة املجلس 

على سحب الثقة منه”.
وفيما يتعلق مبحاكمة الـــوزراء،  من 
ــادى عشر  املــقــرر حـــذف الــفــصــل احلــ
ــادة 2٤5 حتى  ــ ــدءا مــن امل بــالــكــامــل، بـ
املــادة 2٤٨، وهــو املتعلق بكيفية اتهام 
ــوزراء وإعطائهم ضــمــانــات خاصة  ــ ال
وحصانة من املحاكمة، ويضاف بدال 
منها مادة واحدة تتعلق بكيفية اتهامهم 
بجرمية اخليانة العظمى وفقا للمادة 
١٠٩ بالدستور املتعلقة باتهام كل من 

الرئيس واحلكومة.

االنتخابات األخيرة 
عكست صعوًدا ملموًسا 

لألحزاب السياسية
عكست نتائج انتخابات 
مــجــلــس الـــنـــواب األخـــيـــرة 
صــعــوًدا ملموًسا لألحزاب 
الــســيــاســيــة؛ وذلـــــك على 
ــوقــعــات املــراقــبــن  عــكــس ت
بــــأن يـــكـــون هــــذا املــجــلــس 
مفتًتا وُمــَســيــَطــًرا عليه من 
ــل الـــنـــواب املــســتــقــلــن؛  ــب ق
فــمــن إجــمــالــى 555 نــائــًبــا 
منتخًبا، حصلت األحــزاب 
السياسية على 2٣٩ مقعًدا 
بواقع ٤٣.١٪، فيما حصل 
املستقلون على ٣١٦ مقعًدا 
بواقع 5٦.٩٪ من إجمالى 
ــدد املـــقـــاعـــد. وتـــصـــدر  ــ عـ
حــزب “املصرين األحـــرار” 
ــزاب الــفــائــزة؛  مقدمة األحــ
إذ حصد 5٧ مقعًدا “منها 
٣٦ فى املرحلة األولى، و2١ 
ــة”، يــلــيــه حــزب  ــي ــان ــث فـــى ال
ــن«؛ حيث  ــوطـ »مستقبل الـ
حصد 5٠ مقعًدا “منها 2٨ 
فى املرحلة األولى، و22 فى 
الثانية”، ثم حــزب “الوفد” 
بحصوله عــلــى ٤٠ مقعًدا 
ــة  ــرحــل ــى امل ــ “مـــنـــهـــا ١٧ ف
األولـــى، و2٣ فــى الثانية”، 
ــنــور  فــيــمــا حــصــد حــــزب ال
ــذراع السياسية للدعوة  ــ ال
السلفية عــلــى ١٣ مقعًدا 
“منها ٣ مقاعد فى املرحلة 
الــثــانــيــة، و١٠ مــقــاعــد فى 

املرحلة األولى”.

»حل املجلس« السالح األخير فى يد الرئيس مرهون باستفتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء الــشعب أو فشل النواب فى تشكيل احلكومة
شخصى ألن النائب الــذى أنفق »دم قلبه« لكى 
يصل إلــى عضوية الــبــرملــان، فلن يضحى بهذه 
الــعــضــويــة بــســهــولــة، وهـــو يعلم أن رفــض 
احلكومة التى اقترحها الرئيس ثم تشكيل 
حكومة قد تفشل فى أن حتوز ثقة األغلبية، 
ــؤدى إلــى أن ينحل املجلس كــكــل، وبالتالى  يـ
يخسر كل نائب مقعده، ومن هنا أرى أن املوافقة 
على برنامج احلكومة احلالية يرجع لدافعن 
ــثــانــى شخصى يتعلق  األول وطــنــى قــومــى وال

بالنائب نفسه.
ــور ال  ــ ــم وجــاهــة هـــذا الــطــرح ولــكــن األم ورغـ
تبدو مضمونة خاصة بالنسبة لهذا االئتاف 
الــذى لم يستطع أن ينجح 
مــرشــحــه لــوكــالــة املجلس 
الذى كان هو النائب عاء 
عــبــد املــنــعــم صاحب 
الــتــصــريــح نفسه، 
ليبقى حل البرملان 
هو الساح األخير 
فـــــى يـــــد رئـــيـــس 
اجلــمــهــوريــة حال 
ــض املــجــلــس  ــ رفـ
لبرنامج احلكومة 
احلالية، ثم فشل 
قــــائــــمــــة »حــــب 
مصر« فى تشكيل 
حــكــومــة جــديــدة؛ 
ــل  ــثـ ألنـــــــهـــــــا متـ

االئتاف الفائز باألغلبية فى االنتخابات، وليس 
حتالف دعم مصر الذى تشكل بعد االنتخابات، 
حيث حــصــدت القائمة ١2٠ مــقــعــدا، ولــهــا أن 
تشكل حكومة حــال رفــض أغلبية املجلس بقاء 
حكومة إسماعيل، واألغرب أنه لباقى املجلس أن 
يرفض حكومة »فى حب مصر«، ليصبح البرملان 
منحا خال ٦٠ يوما، إذا فشلت تلك احلكومة 
فى أن تنال رضا أغلبية املجلس، فى لعبة أشبه 
بلعبة«سيب وأنــا أسيب«، التى تصب فى صالح 
عدم إقبال النواب على سحب الثقة من احلكومة 
خشية أن ينحل مجلسهم، كما أن من الصعب 
ــى سحب الثقة من  أيــضــا أن يتجه الــبــرملــان إل
رئيس اجلمهورية، خاصة لو كــان لديه شعبية 
بحجم شعبية السيسى، إذ ينص الدستور على 
أن سحب الثقة من الرئيس يستوجب طلب ثلثى 
البرملان ثم موافقة الشعب على ذلك، فى استفتاء 
جماهيرى، وإن جاء رأى الشعب بعدم املوافقة، 

يتم حل البرملان.
واخلــاصــة هنا أن الــقــرار النهائى سيكون 
للشعب، وحتى إذا أراد الرئيس حل املجلس فعليه 
أن يطرح األمر من خال استفتاء شعبى أيضا، 
وهــو ما يعيدنا إلــى مقولة للرئيس عبد الفتاح 
ــدى خطبه موجها  السيسى حــن قـــال فــى إحـ
حديثه لإلعامين«هاشكيكم للشعب«، فهل 
نتوقع من الرئيس أن يشكو للشعب نوابا انتخبهم 
الشعب نفسه، كما فعل فى خطاب عيد الشرطة، 
أم ستبرز مسألة شعبية رئيس منتخب بـ٩٧ فى 

املائة مقابل برملان الـ25 فى املائة.

أعدت امللف: إميان بدر

بعد غضب الرئيس من رفض املجلس لقانون اخلدمة املدنية

نفادى: إنذار مبكر حلكومة »إسماعيل« 
وفشل مؤكد الئتالف »سيف اليزل«

انتقد الرئيس عبد الفتاح السيسى 
رفض البرملان لقانون اخلدمة املدنية 
ــاء االحــتــفــال  ــن وذلـــك خـــال كلمته أث
بعيد الشرطة الــذى شهدته أكادميية 
الشرطة مــؤخــرا، وقــال السيسي” أنا 
هاتكلم وأنا ال أتدخل فى عمل البرملان 
ملا يعرض قانون لإلصاح وبعدين هذا 
القانون وجهة نظر نواب الشعب إنه ما 
يــقــرش.. حاضر لكن انتم بتطالبونى 
ــاح والـــتـــقـــدم لــكــن اإلصــــاح  ــاإلصـ بـ
والتقدم مسئولية اوعــوا تتصوروا إن 
االصــاح النهاردة بس االصــاح بتاع 
بــكــره وبــتــاع اوالدنـــا دووول«، لتوضح 
كلماته ثمة غضب رئــاســى مــن رفض 

القانون.
وتعقيبا على كــام وموقف الرئيس 
قال النائب محمد أنور السادات عضو 
مجلس النواب إن قانون اخلدمة املدنية 
نال الكثير من اعتراضات النواب، الفًتا 
إلى أنه يرى أن رفض القانون شهادة 
مياد لبرملان منتخب يدافع عن حقوق 

املصرين، وميارس دورا حقيقيا.
وأضاف »السادات« أنه ال يفهم سبب 
غضب الرئيس السيسى أو احلكومة 
من رفض القانون، مشيًرا إلى أنه كان 
أولى بالرئيس واحلكومة أن تفرح بأن 
البرملان مستقل ويرفض كل قانون يرى 

أنه ضد الصالح العام، فى إشــارة منه 
إلــى انتهاء عصر بــرملــانــات التصفيق 
والبصم على القوانن بشعار “موافقون 

موافقون”.
لكن الــســؤال هنا هل يفرح الرئيس 
بذلك حقا، أم أن األمر ليس إال إنذارا 
مبكرا حــول ما يستطيع هــذا املجلس 
فعله، حسبما قــال الكاتب الصحفى 
واخلبير البرملانى محمود نفادى رئيس 

شعبة املحررين البرملانين الــذى قال 
إن رفــض القانون مبثابة إنـــذار مبكر 
حلكومة شريف إسماعيل وفشل سريع 
الئــتــاف سيف الــيــزل، وإذا كــان هذا 
املــجــلــس بــإمــكــانــه أن يــرفــض قــوانــن 
احلكومة بالفعل وليس بنص الدستور، 
فمتى يتحرك فــى مواجهة احلكومة 
نفسها ويطالبها بالرحيل، وهــل متتد 

يده إلى رئيس اجلمهورية.

السادات: رفض القانون شهادة ميالد لبرملان منتخب ميارس دوًرا حقيقًيا
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األربعاء  3/٢٠١٦/٢

 عمر النظام اإلدارى للجماعة أكثر
من 80 عاًما ولم يتم تغييره حتى اآلن

أثــار  قــرار تعيني طلعت فهمى متحدثاً 
ــفــا ملحمد  ــم اجلـــمـــاعـــة خــل ــاسـ رســمــيــا بـ
منتصر  موجًة كبيرًة من االعتراضات داخل 
صفوف اجلماعة داخل مصر وخارجها، مما 
يعكس سمة االنقسامات والتشرذم احلاد 
الــذى أصــاب صفوف اجلماعة، وقد جتلت 

عدٌد من املالمح كان أبرزها:
1-      متــرد مكاتب املــحــافــظــات: لقى 
قـــرار إقــالــة »محمد منتصر« مــن منصبه 
ــن مــكــاتــب  ــن جـــانـــب الـــعـــديـــد مـ ــا مـ ــًضـ رفـ

اجلماعة فى املحافظات؛ حيث بدأ مبكتب 
اإلسكندرية، ثم تبعه )11( مكتًبا إدارًيّا آخر 
فــى الــفــيــوم، وكــفــر الــشــيــخ، وشــمــال وشــرق 
القاهرة، وجنوب ووسط القاهرة، واجليزة، 
ــى ســويــف،  ــن ــر، والــقــلــيــوبــيــة، وب ــوب ــت و6 أك
وأســـيـــوط. وأصــــدرت هـــذه املــكــاتــب بياًنا 
أوضحت فيه أن محاوالت »محمود عزت« 
لالنقالب على القيادات التى مت اختيارها 
فى انتخابات أُجريت قبل عام أسفرت عن 
اختيار مسئولني جــدد فى إدارة اجلماعة، 

كما أعلنت أن سياسة اجلماعة تُدار بشكل 
مخطط له بني جميع القيادات، وليس من 
حق »محمود عــزت« ورجاله اتخاذ قــرارات 

دون الرجوع للجنة إدارة األزمة.
2-      انقسام قيادات اخلــارج: تصاعد 
الصراع بني القيادات »القدمية« و«اجلديدة«، 
ــى مجموعة مــن قــيــادات اخلـــارج،  وامــتــد إل
خاصًة القيادات املــوجــودة فى تركيا، حيث 
ــرروا الــدخــول على خط األزمـــة، والهجوم  ق
ــالن عــن موقفهم  على نائب املــرشــد، واإلعـ

من الصراع احلالي، وقد كان منهم: أحمد 
عبد العزيز، والدكتور عبدالغفار صاحلني، 
والدكتور أشرف عبد الغفار، والدكتور على 
بطيخ، والدكتور وصفى أبــو زيــد، والدكتور 
جمال عبد الستار، وعصام تليمة، وآخرون؛ 
حيث أعلنوا عن تدشني تيار حتت مسمى 
»جبهة ضمير اإلخوان« أوضحوا فيه رفضهم 
قرارات محمد عبدالرحمن، ومحمود عزت، 
ومؤكدين دعمهم لـ«محمد منتصر« ورفضهم 

قرار إقالته من منصبه.

الضربات التى 
تتلقاها اجلماعة 
ا  ا وخارجًيّ داخلًيّ

أفقدتها توازنها 
وقدرتها على تدارك 

هذه االنقسامات

ملف
شائك

 القيادات املوجودة 
فى قرروا الدخول 

على خط 
األزمة والهجوم 

على  محمو عزت 
نائب املرشد

   نائب املرشد  
يطالب الشباب 
بضرورة اتباعه 

هو وقيادات 
اإلخوان فى 

السجون

الصراعات الداخلية تكتب شهادة وفاة جماعة اإلخوان 

تصاعد الصراع بين القيادات القديمة والجديدة فى مصر والخارج 

متر جماعُة اإلخوان املسلمني بعدٍد من األزمات اخلطيرة فى هذه الفترة، والتى 
من شأنها أن تعصف باجلماعة، وكان آخرها القرار الذى أصدره »محمد عبد 

الرحمن« عضو مجلس الشورى املوالى لـ«محمود عزت« و«محمود حسني« 
بإقالة »محمد منتصر« من منصبه، وتعيني الدكتور »طلعت فهمي« متحدًثا 

جديًدا باسم اإلخوان، ليزيد من أزمات اجلماعة املتتالية، ويعمق من محنتها. 
وميكن القول إن األزمة احلالية التى متر بها اجلماعة ُتعد األخطر فى تاريخها 

على اإلطالق. 
فقد ُقوبل القرار مبوجة غضب كبيرة داخل التنظيم، واعتبرها شباُب 

اإلخوان محاولًة من القيادات القدمية لالنقضاض على اجلماعة، ومحاولة 

لإلطاحة بالشخصيات التى مت اختيارها إلدارة التنظيم، وعلى رأسها »محمد 
منتصر«.

هذه احلقائق واألسرار كشفت عنها دراسة حديثة صدرت هذا االسبوع بعنوان 
» مستقبل غامض:ماذا يحدث داخل جماعة اإلخوان املسلمني؟ » والتى نكشف 
تفاصيلها الكاملة فى هذا امللف لنعرف مصير اجلماعة اإلرهابية خالل الفترة 

القادمة؟ وهل صحيح أن االتقسامات ميكن أن تؤدى إلى اختفائها؟ أم ستعود 
مرة أخرى للمشهد السياسى فى مصر وخارجها عبر التنظيم الدولى الذى 

ينتشر فى أكثر من 75 دولة.

محمود عزت: القيادات الحالية »الشابة« تستدرج 
شباب اإلخوان للعنف الستهداف األرواح

إخوان الشاطر ينقلبون على 
القيادات التاريخية داخل الجماعة

ــدة لـــ«مــحــمــود عــزت«  ــؤي لــم تقف املجموعة امل
ــام الــتــحــركــات املـــضـــادة من  ــ مــكــتــوفــة األيــــدى أم

املعارضني، وإمنا اتخذت عدة خطوات من أهمها:
دعــوة »محمود عــزت«: خــرج عــزت برسالة إلى 
شباب اإلخوان، مطالًبا إياهم أن يرفضوا محاوالت 
جــرهــم اجلــمــاعــة للعنف، قــائــال: »إن الــقــيــادات 
احلالية )الشابة( تستدرج شباب اإلخــوان للعنف 
الستهداف األرواح، وهذا ما رفضه مرشد اإلخوان 
ــادة اجلــمــاعــة، وإن أفــعــالــهــم ال متت  ورفــضــتــه قـ
لسياساتنا بصلة، فكيف نقبل به بحجة أنه سياسة 
ــزت« مــخــاطــًبــا شباب  ــاف »عــ لــلــجــمــاعــة؟!، وأضــ
اإلخوان بضرورة اتباعه واتباع قيادات اإلخوان فى 
السجون، واالبتعاد عن أى رأى أو موقف يُخالف 
ما يقوله القيادات التاريخية، حيث إنهم يعملون 
بــآلــيــات صحيحة لــلــشــورى، والــتــزام بــقــراراتــهــا، 
وتطبيقه بشكل صحيح، ما يعنى رفضهم أى قرار 

بإقالتهم طاملا لم يصدر عن مكتب شورى اإلخوان.
املُواجهة اإلعالنية: فرسالة »محمود عزت« لم 
تكن اخلطوة الوحيدة من مجموعته فى مواجهة 
موقف الرفض من بعض قيادات اإلخوان واملكاتب 
اإلدارية؛ حيث تقرر إنشاء صفحة جديدة للجماعة 
على موقع التواصل االجتماعى فيس بوك وتويتر 

بعنوان »املتحدث الرسمى باسم اجلماعة طلعت 
فهمي«، بــاإلضــافــة إلــى تــدشــني مــوقــع إلكترونى 
ــوان ســايــت« كبديل عن  جديد حتــت مسمى »إخـ
ــوان أون اليـــن والــصــفــحــة الرسمية  مــوقــع إخــ

لإلخوان التى يُسيطر عليها محمد منتصر.
ــاخلــارج:  ــادات املــعــارضــة ب ــي ــق حتجيم ال
ــرار »محمد عبد الرحمن«  وذلـــك عبر قـ
مسئول اللجنة اإلدارية العليا إلدارة العمل 
باجلماعة داخل مصر واملوالى لـ«محمود 
عزت« وفريق الشيوخ إيقاف عدد كبير 
مــن اجلــنــاح املـــنـــاوئ، وغالبيتهم من 
مكتب اإلخوان باخلارج، وهم: الدكتور 
أحمد عبد الرحمن، وعمرو دراج، 
ــزاز،  ــق ــد، وحــســني ال ويــحــيــى حــام
وجمال حشمت، وأسامة سليمان، 
وطاهر عبد املحسن، وأمين عبد 
غني، ومحمد الــبــشــالوي، وحل 
مــكــتــب »اإلخــــــــوان« املــصــريــني 
ــام املــكــتــب  ــهـ ــعــد اتـ بـــاخلـــارج ب
بــتــجــاوز صــالحــيــاتــه، ورفــضــه 
ــروج  ــرارات اجلــمــاعــة، واخلـ ــ ق

على مؤسساتها.

أكدت حركة إخوان بال عنف أن رجال خيرت الشاطر نائب املرشد املحبوس 
هم الذين يحركون ويتحكمون فى إدارة األزمة الراهنة داخل جماعة اإلخوان 
بني اجلناح الذى تبنى نهج الثورية والعنف ورفع السالح، واجلناح اآلخر 
الذى يدعى ويرفض هذا النهج ويدعو إلى السلمية، وأن رجال الشاطر 
وخــاصــة الــهــارب أحمد املغير تلقى الــضــوء األخــضــر لشن هجوم على 

مجموعة النائب الهارب محمود عزت.
وذكــرت حركة إخــوان بال عنف فى تقرير لها أن مجموعة رجال خير 
الشاطر وراء االتهامات املوجهة جلناح نائب املرشد الــهــارب محمود 
عزت بأنهم عمالء للواليات املتحدة األميركية، وأن لديهم عدة وثائق 
ومستندات حصلوا عليها تؤكد صحة هذه االتهامات لضرب مجموعة 

محمود عزت.
وذكــرت حركة إخــوان بال عنف أن االتهام الذى أعلنه أحمد املغير 
رجــل خيرت الشاطر الــهــارب خــارج مصر بشأن قــيــادات اجلماعة 
عمالء الواليات املتحدة األميركية استهدف توجيه ضربة قاضية 
جلناح محمود عــزت إذ أن الشاطر يرفض تولى محمود عزت 
قيادة اجلماعة بعد أن فشل فى تنفيذ تعهدات إلخراج الشاطر من 
السجن.. وقد أكد سامح عيد القيادى اإلخوانى املنشق أن هناك 
حقيقة مؤكدة حول عالقات اجلماعة بالواليات املتحدة األميركية، 
وأن جناح القيادات القدمية والتاريخية فى اجلماعة له عالقات 
وثيقة معه وأن مصلحة اإلدارة األميركية عدم سقوط هذا اجلناح 
إذ أن سقوطه يؤدى لكشف أوراق الدعم األميركى املستمر جلماعة 
اإلخوان حتى اآلن، وسر عدم صدور قرار باعتبار جماعة اإلخوان 

تنظيماً إرهابياً.

انقسامات بين الحرس القديم  والشباب حول 
ممارسة  العنف فى مواجهة نظام السيسى 

 الصراع على المناصب القيادية
يؤدى إلى  االنهيار التنظيمى للجماعة 

ــراء أن ســبــب الــصــراع احلــالــى داخــل   يــؤكــد اخلــب
جماعة اإلخوان املسلمني، يعود إلى سببني هامني على 

النحو التالي:
املوقف من العنف: حيث هناك اختالف فى وجهات 
النظر بني قيادات الشيوخ والشباب داخــل اجلماعة، 
حــول مواجهة السلطة احلالية فى مصر، حيث يرى 
»احلرس القدمي« أو القيادات التاريخية، حتمية عدم 
انحراف اجلماعة عن خط العمل السلمي، وأن تتجنب 
العنف نهائًيّا، حفاًظا على تاريخ ومستقبل اجلماعة، 
وحمايًة لها من خطر التفكك واالختفاء نهائًيّا، بينما 
يرى »احلرس اجلديد« أو »القيادات الشابة« أن العنف 
أصبح مفروًضا على اجلماعة وال مفر منه فى مواجهة 
الدولة للحفاظ على وجودها فى املشهد السياسي، 
مؤكدين أن العنف يعزز موقف اجلــمــاعــة، ويضعها 
كطرف قوى وفعال فى أى مفاوضات ميكن أن حتدث 

مع النظام املصرى فى املستقبل.
اجلمود الفكرى والتنظيمي: ترجُع أسباب 
األزمة احلالية إلى »اجلمود الفكرى والتنظيمي« 

ــل اجلــمــاعــة؛ حــيــث إن »اإلطــــار الــفــكــري«  داخـ
للجماعة ميُرّ مبشكلة حقيقية، نظًرا لعدم وجود 

أى مراجعات حقيقية جتعله يوائم الواقع ويتماشى 
معه، فضال عن خروجه عن »اإلطار الفكري« الذى 
وضعه حسن البنا. أما »الهيكل التنظيمي« للجماعة 

فإنه مير بحالة من االضطراب والتخبط اإلداري، 
نتيجة قدمه وعــدم جتــديــده، حيث بلغ عمر النظام 
اإلدارى للجماعة أكثر من 80 عاًما، ولــم يتم تغييره 
حتى اآلن، ولهذا السبب اتسم باجلمود، خاصة مع 
اقتصار القيادة على الشيوخ دون الشباب، وهو ما دفع 

شبابه نحو املطالبة بالتغيير.

ــبــدو أن الــتــنــافــس عــلــى قــيــادة  ي
اجلــمــاعــة بـــني الـــقـــيـــادات الــشــابــة 
ــقــدمي،  ــدة وبـــني احلــــرس ال ــديـ اجلـ
ــرة طــويــلــة،  ــت ــى ف ــوف يــســتــمــر إلـ سـ
ــؤدى إلــى االنهيار  ــذى قــد ي األمــر ال
التنظيمى للجماعة، وينجم عنه 
ــن الـــتـــداعـــيـــات املــحــتــمــلــة  ــدد مـ ــ ع

كالتالي:
ظهور الكيانات الصغيرة: فى حالة 
انهيار اجلماعة فإن جــزًءا كبيًرا منها 
ســوف يتحول إلــى كيانات صغيرة، والتى 
تكمن خطورتها فــى صعوبة التنبؤ مبــا سوف 
تــئــول إلــيــه على املستويني الــفــكــرى والتنظيمي. أو 
بعبارٍة أخــرى، ســوف يُثار عــدد من التساؤالت حول 
ماهية األفكار التى ستتبناها والتى قد تندرج حتت 
األمناط التكفيرية أو اجلهادية أو السلفية، وتوجهاتها 
التنظيمية. وقد تزيد هذه االحتمالية فى حالة تصلب 
القيادات التاريخية فى موقفها، األمر الذى قد يدفع 
العديد من شباب اجلماعة إلى التخلّى عنها، بعد أن 
سئموا من تلّقى التعليمات التى تتم دون مشاورتهم، 
غير أنهم يحملونهم مسئولية ما يحدث من اجلماعة 

والتى أدخلتها فى نفق مظلم.
أعمال العنف الفردية: يعتقد غالبية شباب اإلخوان 
فى الوقت احلــالــي، أنهم فى حالة صــراع مع الدولة 
ــراع بــني احلق  املــصــريــة، وهــو مــن وجــهــة نظرهم صـ

والــبــاطــل، وبالتالى فــإن أى عملية يقومون بها ضد 
الدولة ستكون مبثابة جهاد فى سبيل اهلل، وهــذا ما 
ميكن أن يدفع بعضهم إلى ارتكاب أعمال عنف بصورة 
فــرديــة ضــد أفـــراد األمـــن أو املــنــشــآت احلكومية أو 

املرافق العامة.
متــدد التيار السلفى التقليدى: فــى حــالــة انهيار 
جماعة اإلخــوان واختفائها عن الساحة، سوف يتبعه 
بــصــورة تلقائية اختفاء الــتــيــارات السلفية املتحالفة 
معهم، نظًرا ألنهم ربطوا مستقبلهم السياسى بجماعة 
اإلخـــوان املسلمني، وهــو مــا يشير إلــى خلو الساحة 
الدعوية أمــام الــدعــوة السلفية التى قد تُتاح فرصة 
متددها دعوًيّا من جديد، خاصة أنها »القوة الدعوية« 
الوحيدة التى ال تزال تتسم بالتماسك، مقارنة بغيرها 
مــن الــتــيــارات السلفية، بيد أن إخفاقها فــى العمل 
السياسى واحلزبى فى الفترة األخيرة سوف يدفعها 
بقوة إلى العودة للعمل الدعوى من جديد لتعويض ما 

فاتها.
ــاجتــاه زيـــادة  وأخـــيـــًرا.. إن كــل املـــؤشـــرات تــدفــع ب
االنقسامات واالنشقاقات فى صفوف اجلماعة، خاصة 
أن الضربات التى تتلقاها اجلماعة داخلًيّا وخارجًيّا 
أفقدتها توازنها وقدرتها على تدارك هذه االنقسامات، 
وإذا استمرت األوضـــاع بــهــذا الشكل فــإن اجلماعة 
ســوف تتحلل مع مــرور الوقت وتنقسم إلــى تنظيمات 
ومــجــمــوعــات قــد يــكــون مــن الصعب تــوقــع مالمحها 

الفكرية واملنهجية.

نكشف باألسماء خفايا األزمات واملشاكل  التى حتاصرها:

 كل املؤشرات تدفع  باجتاه زيادة االنقسامات واالنشقاقات فى صفوف اجلماعة

إقالة »محمد منتصر« من منصب املتحدث الرسمى يواجه بالرفض من جانب العديد من مكاتب اجلماعة فى املحافظات
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الدولة املصرية

نهاية شهر العسل بني أردوغان واإلخوان 

ربما يرى البعض عدم االقرار باستقامة الوضع 
اذا ما نجح هــذا االتــجــاه، فالدولة التركية التى 
أعلنت عن انضمامها لهذا التحالف، تقف على 
رأس قائمة الــدول الداعمة والراعية لإلرهاب 
الــذى تعانى البلدان العربية من ويالته خاصة 
مصر، األمر الذى يطرح العديد من التساؤالت، 

لعل أهمها...
هل النظام الذى يرعى اإلرهاب ويدعمه بكافة 

الوسائل سيتحالف للقضاء عليه؟
لــذا فــإن الــحــديــث عــن المصالحة يــبــدو من 
األمــور المعقدة والبعيدة نسبيا على األقــل فى 
الوقت الراهن، وإن كانت ليست مستحيلة على 
الــمــدى البعيد، باعتبار أن الــعــالقــات الدولية 
تحكمها الــمــصــالــح الــتــى يــتــقــرر عــلــى أساسها 
التقارب أو التنافر بين الــدول، خاصة إذا علمنا 
أن طبيعة العالقات السياسية بين أى بلدين فى 
العالم ال تسير على الود طوال الوقت أو استمرار 
ــوقــت، فــعــادة مــا تشهد تلك  ــوال ال القطيعة طـ
العالقات موجات من التقارب والجفاء، بحسب 
التحوالت السياسية داخــل كل دولــة، فضال عن 
ميول أنظمة الحكم واألهــواء السياسية للقادة.
هـــذه الــقــضــيــة مــن فـــرط أهميتها تحفز على 
الــوقــوف أمامها لهدف البحث الجاد فى تأثير 

األهواء الشخصية عل العالقات بين البلدان.
ففى أحشاء األهواء الشخصية تكمن األسباب 
الحقيقية لتوتر العالقات مع أنقرة ووصولها إلى 
مرحلة العداء، فاألزمة متمثلة فى الرئيس التركى 
ــان« نفسه بسبب قناعاته  ــ »رجـــب طيب أردوغـ
السياسية ومرجعياته الفكرية، التى يحكمها 

انتماؤه للتنظيم الدولى لجماعة االخوان.
من هذا المنطلق جعل بالده معسكرا لتدريب 
التنظيمات اإلرهابية فى محاولة لتنصيب نفسه 
سلطانا إلمـــارات دولـــة الــخــالفــة، فكيف يمكن 
إقامة عالقات وتحالفات مع السلطان الوهمى 
وهو ما زال يتمسك بورقة اإلخوان وما زال مصرا 
على وصف نظام الحكم فى مصر بأنه انقالبي، 
إلى جانب دعمه غير المحدود لكافة الحمالت 
اإلعالمية المعادية للدولة المصرية فى أعقاب 
ــوان، فضال عن أنــه طلب من  سقوط حكم اإلخـ
مجلس األمن فى عام ٢٠١٣ فرض عقوبات على 
الرئيس السيسى بهدف محاصرته دولــيــا، بما 
جعل الدبلوماسية المصرية تــرد عليه »الصاع 
صاعين« فى ٢٠١٤، حيث مارست ضغوطا دولية 
ضد ترشح تركيا للحصول على مقعد غير دائم 

فى مجلس األمن.
الواقع على األرض يؤكد أن تركيا لن تتخلى 
بسهولة عــن دعــم التنظيمات اإلرهــابــيــة، وأن 
شراكتها مع السعودية تدور فى فلك استراتيجية 
مــوحــدة ضــد التمدد الشيعى والنفوذ اإليــرانــى 
فــى المنطقة، بــمــا يعنى أن الــتــحــالــف بينهما 
هدفه إضعاف النفوذ اإلقليمى لدولة آيات الله، 
وفــى الوقت نفسه السعى إلسقاط نظام بشار 
ــران، وهــذا بــدوره يكشف  األســد المدعوم من إي
عن التعارض فى األوليات بين السعودية وتركيا 
من ناحية ومصر من ناحية أخــرى، فاألوليات 
التى تضعها القاهرة على أجندتها ومخططاتها 
االستراتيجية، هــى محاصرة تنظيم اإلخـــوان، 
وحماية حدودها من التهديدات اإلرهابية على 

الحدود الشرقية والغربية.
 أما فيما يخص الشأن السورى فهى تتجاوز 
النظرة الضيقة لألمور وتذهب إلى حماية الدولة 
واإلبــقــاء عليها موحدة فضال عن بقاء الجيش 
السورى متماسكا ألن سوريا إحدى دول المواجهة 

مع العدو األزلى »الدولة العبرية«.
هذه التحفظات المتداولة فى أوســاط الرأى 
ــول المصريين  ــب ــمــدى ق الـــعـــام والــمــرتــبــطــة  ب
للمصالحة من عدمه، لم تكن بعيدة عن التحرك 
السعودى المرتبط بمسارات اعـــادة العالقات 
المصرية التركية التى ربما تكون فى حاجة إلى 
إحــداث اختراق منذ أن قــرار القاهرة بتخفيض 
ــعــالقــات الــدبــلــومــاســيــة إلـــى مــســتــوى القائم  ال
باألعمال، فى نوفمبر ٢٠١٣، ردا على الموقف 
التركى الذى تبنى توجهات عدائية حيال الدولة 
المصرية كما ساهم التصعيد اإلعالمى خصوصا 
من قبل الجانب التركي، فى إحباط كافة الجهود 
التى بذلت من قبل قــوى تركية داخلية، بعضها 
ينتمى إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم نفسه، 
ــزاب سياسية  وغيرها مــن الــتــى تنتمى إلــى أحـ

معارضة.
الجهود السعودية على المستوى اإلقليمي، 
تبلورت فــى ايــجــاد صيغ توافقية للتقريب، فى 
توقيت تموج فيه المنطقة بالصراعات المذهبية، 
ــران على أكثر  وتتصاعد مظاهر التوتر مــع إيـ
مــن جــبــهــة.األمــر الـــذى دفــع الــســعــوديــة لتوثيق 
العالقات بين الدول الثالث )مصر، والسعودية، 
وتركيا( وإعــادة تشكيلها الحــداث تغيير محورى 

فى مــعــادالت األمــن اإلقليمي، ولعل ذلــك يفسر 
اإلصرار السعودى على إحداث نقلة فى عالقات 
الجانبين المصرى والتركي. عبر اتباع سياسة 
ــل”، واســتــثــمــار األســبــاب التى  ــطــوي “الــنــفــس ال
أدت ألن يكون حديث المصالحة، هــو القاسم 
المشترك فى كافة المناسبات التى جرى الحديث 
فيها عن احتمالية إعــادة تطبيع العالقات بين 
الدولتين. وفى هذا اإلطار أشارت بعض التقارير 
الــتــركــيــة، مــؤخــرا، إلــى أن الجانبين المصرى 
ــتــركــى فــى طريقهما إلـــى صــيــاغــة »مــذكــرة  وال

مصالحة« عبر وساطة سعودية. 
فيما أشــارت  بعض التقارير اإلعالمية، إلى 
وجــود وفــد أمنى مصرى فى أنقرة لبحث سبل 
إعــادة تطبيع العالقات بين الجانبين، بالتزامن 
مع توجيه بعض األصوات المحسوبة على جماعة 
اإلخــوان المسلمين انتقادات  واضحة للحكومة 
التركية، فى سابقة غير معهودة، وذلــك بسبب 
ــوات تضييق نسبى على  مــا اعتبرته هــذه األصـ
تــحــركــاتــهــم  ووقـــف لــمــصــادر تــمــويــل سخرتها 
تركيا بسخاء لخدمة أهــداف عناصر الجماعة، 
خالل الفترة الماضية، بما قد يمثل مؤشرا آخر 
على إمكانية إعـــادة ضبط الخطاب اإلعالمى 

والسياسى الذى يبث من أنقرة نحو القاهرة. 

ــرار السعودى على المصالحة جــاء فى   االصـ
أعــقــاب الــتــدخــل الــروســى فــى ســوريــا، والـــذى 
جعل أنــقــرة تــواجــه مــا يمكن اعــتــبــاره جملة من 
الصراعات مع كل من العراق، وسوريا، وإيــران، 
ــا، فــى تــوقــيــت واحــــد، بــمــا يعنيه ذلــك  ــيـ وروسـ
ــرورات العمل على إعـــادة تــدويــر زوايــا  مــن ضــ
ــة معزولة  االتــجــاهــات حتى ال تــبــدو تركيا دولـ
على مسرح عمليات اإلقليم، خاصة فى أعقاب 
السياسات التى تبنتها موسكو حيال أنقرة بعد 
إقـــدام األخــيــرة على إســقــاط الطائرة الروسية 
SU-٢٤، فى ٢٤ نوفمبر الماضي، حيث تعددت 
العقوبات االقتصادية المباشرة، والسياسية، 
والعسكرية غير المباشرة، بما أفضى إلى حاجة 
أنقرة إلى إعادة النظر فى سياساتها حيال بعض 

القوى اإلقليمية. 
ويــأتــى هــذا فــى سياق اإلعـــالن المفاجئ عن 
التوصل التفاق يقضى بإعادة “تطبيع” العالقات 
التركية – اإلسرائيلية، خصوصا فى ظل تصاعد 
تلويح كل من روسيا وإيــران بورقة الغاز، وذلك 
ــغــاز من  ــقــرة عــلــى واردات ال بسبب اعــتــمــاد أن
الدولتين، بما يغطى ما يزيد على ثلثى احتياجاتها 
ــا يــتــجــاوز نصف وارداتــهــا مــن النفط.  مــنــه، وم
وعلى جانب ثالث، يرتبط ذلك بطبيعة المخاوف 

السياسية واالقتصادية واألمــنــيــة، التى تعترى 
ــاط التركية حــيــال نمط التحسن  بعض األوســ
المتصاعد فى العالقات بين إيــران والعديد من 
الدول الغربية، سيما بعد رفع العقوبات الدولية 
عن طهران، واحتمالية توسع األخيرة فى عمليات 
التسلح، ومد خطوط النفوذ فى مناطق مجاورة 

ألنقرة، استغالال للوفرة المالية المحتملة. 
كـــل هـــذا وغـــيـــره لـــم يــكــن بــعــيــدا عـــن رصــد 
المحللين المهتمين بما يجرى على المستوى 
االقليم مــن تشابك فــى الــعــالقــات، حيث رصد 
الباحث غبدالقادر خليل ما يجرى من تحركات 
سعودية تهدف المصالحة بين مصر وتركيا تحت 
عنوان مثلثات القوى اإلقليمية تتبدل أضالعها 
وتتباين نمط التفاعالت السياسية فيما بينها، 
حيث تضطلع كــل مــن مصر والسعودية وتركيا 
بـــأدوار الفــتــة ضمن هــذه المثلثات، والــتــى قام 
أحمد داود أوغلو، رئيس الوزراء التركى الحالي، 
فى كتابه األشهر “العمق االستراتيجي”، بتصنيف 
ــتــدرج مــن حــيــث الــقــوة  مستوياتها إلـــى ثــالثــة ت
والــنــفــوذ اإلقليمي، معتبرا أن تركيا يتصاعد 
حضورها على مسرح عمليات اإلقليم كلما كان 
نمط تحالفاتها يدفع بتوثيق الروابط مع دولتين 

من المستوى األول )يضم مصر وتركيا وإيران(، 
ــشــرق  ــبــاحــث فــى “ال ــشــره ال وبــحــســب مــا ن
األوســط”، أن الدوافع التى تقف وراء الرغبة 
الــســعــوديــة هــى الــســعــى لــتــوظــيــف عالقاتها 
االستراتيجية مع الجانبين )المصرى والتركي( 
الذالــة التوتر بينهما، على نحو قد يدعم، من 
ناحية، مظاهر االستقرار اإلقليمى وفق الرؤية 
السعودية، ويفضى من ناحية أخرى إلى إزالة 
العوائق التى يمكن أن تعترض عمل “التحالف 
اإلسالمي”، الذى كانت قد أعلنت عن تأسيسه، 

والذى يشمل بين أقطابه كال من الدولتين.
على الرغم من أن أنقرة تعد واحدة من أكثر 
البلدان التى استفادت من العقوبات الغربية 
على طهران، فإن بعض األوســاط االقتصادية 
التركية توقعت تحقيق مكاسب أكبر بعد رفع 
هــذه العقوبات. اال أن التوجهات اإليــرانــيــة، 
وتصاعد الخالفات السياسية بين الجانبين، 
قــد يــهــددان ليس فحسب المكاسب التركية 
المحتملة، وإنما أيضا المحققة فعليا. فهناك 
نحو ٢٠٠ شركة تركية عملت فى إيران من دون 
وجود منافسين لها فى المجاالت التى كانت ال 
تعمل فيها الشركات الغربية بسبب العقوبات. 
ولــذا فــإن رفــع العقوبات سيؤدى بالتبعية إلى 
تحقيق خسائر لتركيا بعد فترة من المكاسب 
التى حققتها من التعامالت المشروعة وغير 

المشروعة التى كانت قائمة فى السابق. 
وبينما تــذهــب بعض الــمــؤشــرات إلــى وجــود 
ــى الــمــحــتــمــل بــشــأن  ــجــاب ــحــول اإلي ــت نـــوع مـــن ال
مستقبل العالقات المصرية التركية، خاصة بعد 
االنفراجة النسبية التى باتت تشهدها العالقات 
التركية– اإلمــاراتــيــة، غير أن المشكلة األهــم 
تتمثل فى بعض القوى داخل تركيا تناور لتفادى 
االســتــجــابــة لــلــتــحــركــات الــســعــوديــة والــضــغــوط 

الحزبية الداخلية، بإعطاء إشارات متناقضة.
أن تحسين العالقات سيتطلب   تلقائيا، ووفق 
االشتراطات المصرية، التخلى عن دعم جماعة 
اإلخــــوان، وتسليم بعض المطلوبين قضائيا، 
وإغالق كافة القنوات اإلعالمية التى توظف للنيل 
من أمن واستقرار الدولة المصرية. وبينما تبدى 
الحكومة التركية حرصا على تحقيق ذلــك، فإن 

الرئاسة التركية تبدو أكثر تشددا.

فى عالم السياسة الدولية ال توجد عداوات دائمة أو صداقات أزلية، لكن توجد مصالح، هى وحدها التى حتدد طبيعة 
العالقات، وفق أجندة األولويات االستراتيجية وضرورات األمن القومى لكل دولة، احلديث هنا يتعلق مبا يدور خلف 
الكواليس من لقاءات وترتيبات هدفها التقريب واملصاحلة بني مصر وتركيا بوساطة سعودية، النهاء حالة التوتر فى 

العالقات بني البلدين، والتى بلغت حد العداء، فى أعقاب ثورة 30 يونيو  وسقوط حكم جماعة االخوان.
املعلومات املرتبطة باالجتاه نحو املصاحلة، تشير الى أن الوساطة تزامنت مع إعالن اململكة العربية السعودية عن 

تأسيس حتالف عسكرى مكون من 3٤ دولة إسالمية سنية، وانضمت إليه كل من قطر وتركيا ملواجهة اإلرهاب. حيث 
تسعى السعودية عبر استثمار عالقاتها االستراتيجية مع البلدين النهاء اخلالف بينهما، حتت الفتة حتقيق االستقرار 
على املستوى االقليمى وإزالة العوائق التى ميكن أن تعرقل تشكيل »التحالف اإلسالمي«، الذى يشمل بني أقطابه كال من 

الدولتني. 

محمد عبد اللطيف يكتب

خفايا صفقة املصاحلة بني مصر وتركيا بوساطة سعودية

اإلخوان توجه انتقادات للحكومة التركية بسبب 
التضييق على القيادات الهاربة فى سابقة غير معهودة

إعادة ضبط اخلطاب اإلعالمى والسياسى الذى 
يبث من أنقرة ضد القاهرة إلثبات حسن النوايا 

أردوغان

سلمان

السيسى
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حوار

تشكيل ائتالف 
دعم مصر مخالف 

للدستور منذ البداية 
ألنه تشكل بعد 

االنتخابات  وال يجوز  
ملن فاز  أن يغير صفته

ظاهرة غياب النواب عن اجللسات هى أحد عيوب ارتفاع نسبة  املستقلني 

التسرع فى املوافقة على القوانني أعطى سمعة غير جيدة للبرملان مع بداياته

ومن منطلق قمعية االستبداد السياسى التى 
ال تقل عن خطورة الفاشية املتطرفة، أكد رئيس 
املنظمة املصرية حلقوق اإلنسان وعضو املجلس 
الــقــومــى حلــقــوق اإلنـــســـان، أن الــدســاتــيــر ليست 
كتبا مقدسة، ولكن أيضا منصب رئيس الدولة 
لـــم يــعــد فــرعــونــا بــصــاحــيــات مــطــلــقــة، وإنـــحـــاز  
للسيسى  مشيرا إلى أنه ال ينبغى أن يبقى وحده 
هدفا لسهام النقد، ومشددا على أن صاحيات 
ــا هـــى ملــصــلــحــة الـــوطـــن واملـــواطـــن،  الــرئــيــس إمنــ
ــدر عــلــى إقـــنـــاع احلــكــومــة  ــ وأن الــســيــســى هـــو األقـ
والبرملان، الــذى ال يخلو هو اآلخــر من انتقادات 
وعيوب  يتحمل مسئوليتها النظام االنتخابى 

الذى أفرز هذا املجلس النيابى،
حـــول تــلــك الــنــقــاط وغــيــرهــا كـــان حـــوارنـــا مع 
احلــقــوقــى والــســيــاســى الـــبـــارز حــافــظ أبــوســعــدة  

فماذا قال؟
¿  فى البداية نود أن نسألك كرجل قانون فى 
املقام األول عن عمليات سلق القوانني التى متت 
فى مجلس الــنــواب مــؤخــرا، وعــدم وضــوح الرؤية 
بــالــنــســبــة لــقــوانــني مــهــمــة مــثــل قـــانـــون اخلــدمــة 
املدنية الذى كانت األمور تسير فى اجتاه املوافقة 
عليه، ثــم فجأة رفــضــوه بــدون أن يناقشوه، كيف 
ــذه األجــــــواء  ــ ــل تــصــلــح هـ ــ ــة وهـ ــالــ ــذه احلــ ــ ــرى هـ ــ تـ
املشتعلة بالصراعات بني الدولة والبرملان  إلقرار 

التشريعات؟
¿ ¿ طبعا عدد القوانني التى  نظرها املجلس 
خــال الـــ15 يوًما كانت كبيرة جــدا، وبالتالى 
لم حتظ باملناقشات املعمقة املطلوبة إلقــرار 
القوانني املصرية، ومن ثم أعتقد أنه سيتعني 
على البرملان أن يناقشها مرة ثانية، من خال 
طلبات تعديل لبعض املـــواد الــتــى تضمنتها، 
وبــالــذات القوانني ذات االهتمام اجلماهيرى 
ــواســع، مثل قــانــون اخلــدمــة املدنية وقــانــون  ال
التظاهر، وبعض القوانني الضريبية وهكذا،  
أمــا القوانني اإلجــرائــيــة فلم تكن بحاجة إلى 
مناقشات، لكن هناك حوالى 35 قانونا كانوا 
محتاجني أن يناقشوا بشكل أعمق فى البرملان، 
وكان ميكن أن يفرد لهم أكثر من جلسة بشكل 
منظم وعلمى، إمنــا هــذا التسرع فى املوافقة 
على القوانني، أعطى سمعة غير جيدة للمجلس 

فى بداياته.
ــورة لـــم تــكــن واضـــحـــة بــالــنــســبــة  ¿ حــتــى الــــصــ
لــقــانــون بأهمية قــانــون اخلــدمــة املــدنــيــة،  حيث 
قــالــوا إنــهــم رفــضــوه ثــم قــالــوا إن ضغوطا متــارس 
عليهم لكى يوافقوا، ثم رفضوه وعــاد غالبيتهم 
ليأكدوا أنه قانون جيد وستتم املوافقة عليه بعد 

تعديله، يعنى الصورة بدت ضبابية؟
¿ ¿  ما حــدث إنــه مت  تــوزيــع القوانني على 
اللجان الـ19 التى شكلها املجلس بشكل مؤقت، 
ومن املمكن أن إحــدى اللجان ترفض القانون، 
ثم يطرح على املناقشة العامة بعد ذلــك لتتم 
املوافقة عليه أو رفضه، وهكذا قالوا إن جلنة 
القوة العاملة حني رفضت قانون اخلدمة املدنية 
كــان من املحتمل أن يوافق عليه املجلس؛ ألن 
اللجنة ليست كل البرملان، إمنا القول النهائى 

يأتى بعد املناقشة العامة كما أوضحت.
ــيـــف تــــرى ظـــاهـــرة الـــغـــيـــاب عـــن جــلــســات  ¿ وكـ
التصويت واألخــطــر كانت صــورة أن أحــد النواب 
يــصــوت لــزمــائــه، وتــنــاقــلــت املــواقــع اإللكترونية 
صــــورة جــــاءت مخجلة لــشــخــص يــصــوت لــغــيــره، 
كيف تــرى هــذه الظاهرة التى شابت املجلس مع 
بداياته أيًضا وفى أكثر جلساته أهمية إبــان سن 

القوانني والتصويت عليها؟ 
ــد مــن الــتــحــقــيــق فــى تلك  ــه البـ ¿ ¿ أرى أنـ
الواقعة؛ ألنها إن صحت تساوى عملية تزوير 

وتــزيــيــف، وال يجوز لعضو مجلس الــنــواب أن 
يزور بأن يقوم بالتصويت لشخص غيره، وهذا 
األمر البد أن تناقشه جلنة القيم، وإال ستكون 
“فضيحة بجاجل”، إذا لم تتم معاقبة النائب 
الـــذى فعل ذلـــك، علما بــأن لدينا نــوعــني من 
التصويت األول بأغلبية مطلقة “50 فى املئة 
+1” من احلاضرين، وبعض القوانني حتتاج إلى 
تصويت خاص مبوافقة ثلثى أعضاء البرملان، 
ولــذلــك فــإن قيام كــل نائب بالتصويت توضح 
إلى أين تتجه إرادة النواب، التى تعكس إرادة 
املواطنني، وهل إقرار القانون مت بشكل قانونى 
أم ال، ولــذا هذا املوضع خطير جــدا، والبــد أن 
تكون هناك وقفة فيه، ومحاسبة املتورط فى 

ذلك.
¿ وهــنــاك أيــًضــا ظــاهــرة الــغــيــاب يعنى إحــدى 
جــلــســات مــنــاقــشــة الــقــوانــني مت تــأجــيــلــهــا نصف 
ساعة حتى يكتمل النصاب، ليبقى السؤال ملاذا 
يتغيب الــنــواب خاصة أن بــدل حضور اجللسات 
بـــــدى غـــيـــر مـــجـــزى بــالــنــســبــة لــبــعــضــهــم حــســب 
تصريحاتهم، مــا هــو تعقيبك على هــذه الصور 

الغريبة؟
¿ ¿  أغلب النواب ليسوا من القاهرة وبالتالى 
ــذا هو  تــلــك املــســألــة حتــتــاج إلـــى تنسيق،  وهـ
أحــد عيوب أنــه أكثر مــن نصف الــنــواب ليس 
ــتــزام حــزبــى، ألنــهــم مستقلون، وفى  لديهم ال
غياب االلتزام احلزبى ال توجد قوة منظمة وال 
مايسترو  يحشد نوابه للتصويت بشكل معني،  

وتلك هى العملية السياسية التى تتطلب أحزابا 
لها تواجد قوى داخل البرملان.

¿  ولــكــن حينما حـــاول نـــواب قائمة “فــى حب 
ــتـــاف أغــلــبــيــة أطــلــقــوا عليه  مـــصـــر” تــشــكــيــل ائـ
“دعم مصر”، وجهت لهم اتهامات بأنهم يريدون 
أن يــعــيــدوا جتــربــتــى احلــــزب الــوطــنــى وجــمــاعــة 
اإلخوان، ولم يستطع هذا الكيان جتميع النواب 

بشكل يحمل طابع االلتزام احلزبى؟
¿ ¿ ألن هــذه الفكرة منذ الــبــدايــة مخالفة 
للدستور، حيث إن تشكيل ائتاف بعد نتائج 
االنتخابات مخالف للدستور، إمنــا الدستور 
تكلم عــن احلــزب  الــذى حصل على األغلبية 
أو التحالف الـــذى حصل على األغلبية بعد 
ــات مــتــحــالــفــا مــع بعضه  ــخــاب ــت ــاض االن أن خـ
البعض، ألن تلك هى إرادة الناخبية والبــد أن 
نحترمها، والــدســتــور يسير فــى هــذا االجتــاه 
ولذلك النائب الــذى انتخب على صفة معينة 
ال يستطيع تغيرها، فــإن كــان نائبا عــن حزب 
معني ال يستطيع أن ينتقل إلــى حــزب آخــر، 
أو يصبح مستقا والعكس، ومــا أقوله هو أن 
النظام االنتخابى نفسه هو الذى أدى إلى هذه 
النتيجة، وكان علينا أن نتبنى نظام مينح للقوائم 
واألحــزاب متثيل أقوى من الفردى، مما يجعل 

البرملان أكثر فعالية وأكثر التزاما.
ــوانــــني احلـــقـــوق  ــل أنـــــت مــطــمــئــن عـــلـــى قــ ¿ هــ
ــل  ــل وجــــــود اجتــــــاه قـــــوى داخــ ــى ظــ واحلـــــريـــــات فــ
البرملان لتعديل الدستور الذى يحتوى على باب 

للحقوق واحلريات يفخر به اجلميع؟
 ¿ ¿ نــعــم لــســت قــلــقــا عــلــى بـــاب احلــقــوق 
واحلــريــات؛ ألن هناك نصا فى الدستور يقول 
إن أى تعديل لهذا الباب البد أن يكون بإضافة 
ممــيــزات لــه وليس باالنتقاص منه، وبالتالى 
فــأى تعديل للدستور ال ميكن لــه أن ينتقص 
ــات مبــوجــب هــذا النص،  مــن احلــقــوق واحلــري
إمنـــا ميــكــن أن الــتــعــديــات الــتــى يتجه إليها 
البعض تتعلق باختيار رئيس ووزراء احلكومة 
وصاحياتهم وسحب الثقة منها أو بصاحيات 
رئــيــس اجلــمــهــوريــة، وتــلــك النقاط حتــتــاج إلى 
نقاش أوســع ألننا ال نريد أن نحدث إنشقاقا 
جديدا فى املجتمع على هذا األســاس، ألنه ال 
أحد يستطيع أن يعتقد انه انتصر وأخد البلد 
كلها فى جيبه، وبالتالى يرغم باقى الناس على 
أن يسيروا خلف وجهة نظره، ألننا كمصريني 
كلنا على قدم املساواة ولن يتنازل الشعب عن 

حقوقه التى منحها له الدستور أبدا.
 ¿ وهـــل أنـــت مــع تــعــديــل الــدســتــور أم اخــتــبــاره 

قبل تعديله؟
 ¿ ¿  بالطبع البد أن نطبقه قبل أن نفكر فى 
تعديله، على األقل لكى نعرف أين هى املشكلة، 
وأرى أن مــن يطالبون بتعديل الــدســتــور قبل 
تطبيقه، هم ضد ثورة يناير ومع النظام القمعى 
الذى أسقطته، وهــؤالء ليسوا مؤيدين للرئيس 
السيسى ولكنهم يــتــظــاهــرون أنــهــم مؤيدين 
للرئيس وخايفني على صاحياته، واحلقيقة 
أن الرئيس السيسى نفسه قـــادر على إقناع 
احلكومة وإقــنــاع البرملان مثلما أقنع الشعب 
الذى انتخبه، والرجل ال يريد سلطات مطلقة، 
وإمنــا يعى جيدا أن صاحياته وسلطاته من 
أجل مصلحة الوطن واملواطن، وليس ملصلحة 
شخصية وإمنا التفاهمات بينه وبني احلكومة 
والبرملان ستحقق اجنازات دميقراطية حقيقية، 
وكما رأينا فى فرنسا مثا حينما كان الرئيس 
اشتراكى واحلكومة ميينية فى عهد الرئيس 
األسبق ميتران، حدثت سياسة التعايش بني 
مؤسسات الدولة، وهذا التعايش من املمكن أن 
يحدث فى مصر اآلن، ألنه اليوجد تناقض بني 
الرئيس وبني أى حزب داخل البرملان، والرئيس 
نفسه اليــريــد أن يصبح فــرعــون بصاحيات 
مطلقة، كــمــا أنــنــا ال نــريــده  أن يــكــون هــدف 
لكل سهام النقد، لذلك البــد أن تشاركه فى 
املهمة حكومة ووزراء يحاسبون أمام البرملان، 
ــذى يضع السياسات العامة،  والرئيس هــو ال
وهم ينفذوها،  وفى النهاية لدينا نظام سياسى 
لم يختبر ولــم حتــدث أى أزمــة، ولــو دخلنا فى 
أى أزمة سهل نتعامل معها، ألن الدستور ليس 
قـــرآنـــا، ونــصــوصــه نفسها هــى الــتــى وضعت 
آليات تعديله، وهى ليست صعبة، إمنا الرئيس 
يستطيع أن يتقدم للبرملان بطلب الرغبة فى 
الــتــعــديــل، كــمــا أن ثــلــث الــبــرملــان يستطيع أن 
يتقدم بطلب الرغبة فــى التعديل، وبالتالى 
علينا أن نختبر الدستور أوال ثم يأتى التعديل 
بعد التجربة على أرض الواقع ليكون تعديا 
مبــا يحقق صالح مصر، وليس تعديا معلبا 
ومعد مسبقا، وكما قلت الدستور ليس قرآنا 
ولكنه كتب واستفتى عليه الشعب ووافــق عليه 
املصريون بأغلبية ساحقة لكى يحترم ويطبق، 
ولكى ال يكون دستورا كتب لتعدله أغلبية حالية 
ثــم تأتى أغلبية أخــرى مختلفة لتعيد تعديله 
وهكذا، وأظن أن الرئيس السيسى نفسه ليس 
مع هذا االجتاه، ألن التعديات يجب أن تتوافق 
مع مهام منصب رئيس اجلمهورية بشكل عام، 
وال ترتبط  بشخص الرئيس السيسى نفسه، 
والدولة يجب أن تكون دولة مؤسسات وليست 

دولة أشخاص.

:» حافظ أبو سعدة رئيس املنظمة املصرية وعضو املجلس القومى حلقوق اإلنسان  لـ»

 لن تكون هناك قوة 
منظمة حتت القبة 
بسبب عدم وجود 

االلتزام احلزبى

كرجل قانون حتدث املحامى واحلقوقى البارز حافظ 
أبوسعدة، لنفتح معه ملفات شائكة تتعلق بالبرملان اجلديد، 

والقوانني التى مت إصدارها أو باألدق سلقها خالل الـ15 
يوًما األولى، وحول احتماالت تعديل الدستور من 

ناحية، والتصادمات التى يحذر منها البعض بني 
الرئيس والبرملان فى ظل هذا الدستور من ناحية 

أخرى، كما حتدث »أبو سعدة« عن النظام 
السياسى بوجه عام، وإمكانية التناغم 
بني مؤسسات الدولة والسلطات خاصة 

التشريعية والتنفيذية وبني مؤسسة رئاسة 
اجلمهورية، ليتطرق الحتمال جديد أكثر 

تفاؤال بأن يتحقق تناغم وتعايش بني 
أطراف السلطة، بدال من التصادم والنزاع 
الذى يتحدث عنه آخرين، وصف بعضهم 

بأنهم يتظاهرون فقط بتأييد السيسى 
بينما هم مازالوا يعيشون فى خيمة 

مبارك االستبدادية أو يرتدون عباءة 
اإلخوان الفاشية.

 إذا ثبت أن أحد النواب 
قام بالتصويت لغيره 
ولم يعاقب »تبقى 
فضيحة بجالجل«

 هناك نحو 35 
قانوًنا كان يجب 

مناقشتها بشكل أعمق 
فى البرملان

أبوسعدة

كان علينا أن نتبنى 
نظاما انتخابيا  مينح 

للقوائم واألحزاب 
متثيال أقوى من 

الفردى حتى يكون 
البرملان أكثر فعالية 

وأكثر التزاًما

 لست قلًقا على باب 
احلقوق واحلريات 
حتى لو مت تعديل 
الدستور ألنه لن 

يتم االنتقاص منه 
وأى تعديل سيكون 

باإلضافة

أجرت احلوار: إميان بدر

البعض يريد تعديل مواد الدستور املتعلقة باختيار رئيس ووزراء احلكومة وسحب 
الثقة منها أو بصالحيات رئيس اجلمهورية وتلك النقاط حتتاج إلى نقاش أوسع 

ال أحد يستطيع أن يعتقد أنه 
انتصر  »وأخد البلد كلها فى 

جيبه« ولن يرغمنا أحد على 
أن نسير خلف وجهة نظره 

  الشعب لن يتنازل عن 
حقوقه التى منحها 

له الدستور أبًدا

عبدالعال

السيسى
إسماعيل
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صندوق النقد الدولى يطالب احلكومة باإلعالن عن أهداف واضحة لإلنفاق اإلضافى فى قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى

هــذه الحقائق كشفت عنها دراســة مهمة 
صــدرت مؤخرا بعنوان: »مخاطر اإلصــاح 
االقتصادى تحت وطــأة ضغوط المنظمات 
الدولية«، والتى أعدها الباحث االقتصادى 
ــدراســة أكــدت أنــه ال شك  محمد جــاد وال
فـــى أن تــبــنــى الــحــكــومــة لــإصــاحــات 
االقتصادية يأتى مدفوعا بضغوط من 
مجتمع األعــمــال الــدولــى أو مؤسسات 
التمويل الــكــبــرى مثل صــنــدوق النقد 
الدولى فالدولة المصرية التى تعانى 
مـــن ضــعــف االســتــثــمــارات األجــنــبــيــة 
ــايــر 2011 وعـــدم  ــن ــمــبــاشــر مــنــذ ي ال
قدرتها على التعامل بشكل طبيعى مع 

صــنــدوق النقد فــى ظــل عــدم استقرار 
الحكومات كانت فى أشد الحاجة لتقليل 

مخاوف المجتمع الدولى واستعادة تدفقات 
أمواله إلى الباد على صعيد االستثمارات 
الخاصة كان المستثمرون قلقين من التراجع 
المستمر الحــتــيــاطــات النقد األجــنــبــى مع 
عــدم وجــود تراجع مماثل فى قيمة الجنيه 
ــدوالر يــعــكــس الــســعــر الحقيقى  ــ مــقــابــل الـ
للعملة المحلية وهو الوضع الذى كان يشعر 
الــمــســتــثــمــرون أنــهــم عــرضــة النــخــفــاضــات 
مفاجئة فى الجنيه تقلل من قيمة أرباحهم 
بالعملة المحلية فى السوق المصرية كما 
أن تفاقم العجز والدين العام المصرى وشح 
النقد األجــنــبــى يــزيــدان مــن مخاطر عجز 
الحكومة عن سداد مستحقات المستثمرين 
األجانب وربما أزمة تراكم مديونية شركات 
اســتــخــراج النفط األجنبية لــدى الحكومة 
المصرية كانت أفضل مثال على تحقيق تلك 
المخاوف، أمــا مؤسسات التمويل الدولية 
كصندوق النقد فقد كانت تتطلع إلى توافق 
مجتمعى فى مصر -بعد الثورة- على رؤية 
اقتصادية جديدة تعالج المشكات المزمنة 
التى تخلف عجزا مستمرا ويطرح الصندوق 
رؤيــة تشمل بعض التضحيات االجتماعية 
من أبرزها تحرير دعم الوقود والتوسع فى 

ضرائب المبيعات.
لــذا حــاول أن يصل إلــى تــوافــق على تلك 
الــرؤيــة مع عــدد من الحكومات ولكن عدم 
االستقرار السياسى كان يمنع ذلك ويضيع 
على مصر فــرص الحصول على تمويل من 
ــحــت ضــغــوط ضعف  مــؤســســات دولـــيـــة وت
االستثمار األجنبى ومطالبات مؤسسات 
ــدأت  ــات بـ ــاإلصـــاحـ ــل الـــدولـــيـــة بـ ــمــوي ــت ال
ــة بعد انتخابات  الحكومة فــى أول مــوازن
الرئاسة فى عام 2014 تبنى حزمة إجراءات 
تتطلع مــن خالها للسيطرة على العجز 
وانطاق النمو االقتصادى وقدمت الحكومة 
رؤية لإصاح االقتصادى سعت من خالها 
ــوازن بــيــن إجــــــراءات التقشف  ــ لتحقيق تـ
وسياسات العدالة االجتماعية لكنها عجزت 
بعد ذلــك عــن تطبيق العديد مــن سياسات 
العدالة وأصبحت السيادة للتفتيش ففى 
مجال السياسات المالية زادت الحكومة من 
ضريبة المبيعات لمرتين خال العام المالى 
2014-2015 وقالت إنها تخطط للتحول من 
نظام ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة 
المضافة وهو ما يعنى التوسع فى إخضاع 
مجاالت لم تكن خاضعة للضريبة من قبل 
وسيكون لذلك آثار تضخمية وعلى مستوى 
ــادرت فــى الحكومة فى  سياسات الــدعــم بـ
عــام 2014 بتخفيض فــاتــورة دعــم الــمــواد 
البترولية إلى 100 مليار جنيه مقابل 130 
مليار فى الموازنة السابقة عبر زيــادات فى 
أسعار الوقود وبالرغم من أن هذا العام شهد 
انخفاضا مفاجئا فى أسعار النفط العالمية 
جعل تكلفة الدعم تنتهى عند نحو 70 مليار 

جنيه، فإن المواطنين لم يستفيدوا من ذلك 
إذا ظلوا يدفعون نفس السعر المرتفع للوقود 
ــار التضخمية لهذا اإلجــراء  وعانوا من اآلث
وعانوا من األثــار التضخيمية لهذا اإلجــراء 
وعــانــوا مــن اآلثـــار التضحية لهذا اإلجــراء 
وزادت أسعار البنزين 78٪ فى هــذا العام 
وأسعار السوالر 64٪ إلى جانب زيادة أسعار 
الكهرباء وبحسب بيانات الجهاز المركزى 
للتعبئة العامة واالحصاء فقد زادت أسعار 
الخضراوات فى يوليو 2014 بنسبة ٪7.4 
وتكاليف النقل بنسبة 11.2٪ وهو ما يمثل 

انعكاسا واضحا لزيادة تكاليف الوقود.
ووفقا للدراسة سعت الحكومة للترويج إلى 
أن إجــراءات مكافحة العجز لن يدفع ثمنها 
فقط األقــل دخا وكــان أبــرز تعبير عن ذلك 
هو ما سمى بضريبة األغنياء وهى ضريبة 
استثنائية على الدخول التى تزيد على مليون 
جنيه سنويا، وقد أعلنت فى موازنوة 2014- 
2015 اإلجــراء الثانى فى مجال السياسات 
المالية كان يتعلق بضريبة األرباح الرأسمالية 

اإلجراءات املالية تركز 
على تقليص نفقات 

احلكومة أكثر من اهتمامها 
بتحسني حياة املواطنني

الدولة املصرية تعانى 
من ضعف االستثمارات 
األجنبية املباشرة منذ 

يناير 2011

وهــى ضريبة على أنشطة المضاربة على 
ــاح الــشــركــات وقــد  ــ ــات أرب ــع ــوزي ــم وت األســه
أثارت هذه الضريبة احتجاجات واسعة من 
العاملين فى مجال البورصة بالرغم من أن 
صندوق النقد الدولى كــان يرحب بها وهو 
المؤسسة الــمــعــروفــة بمراعاتها لمصالح 
االستثمار وانتهت الحكومة فى مايو 2015 
إلعان تجميد تطبيق الضرائب المفروضة 
على المضاربة على األسهم واكتفت بضرائب 
توزيعات األربـــاح ولــم تطبق الحكومة حتى 
اآلن ضريبة القيمة المضافة لكنها قالت 
إنها تعتزم البدء فى تطبيقها خــال العام 
ــات اإليــــــرادات  ــان ــي ــى ويــتــضــح مـــن ب ــال ــم ال
الضريبية المتوقعة فى 2015-2016 كيف 
تعتمد الحكومة فى تدبير اإليــرادات بدرجة 
كبيرة على القاعدة الواسعة من المواطنين 
وليس عبر سياسات أكثر توسعا فى فرض 
ــروات الكبرى  ــث الــضــرائــب على أصــحــاب ال
إذا تمثل الضرائب المستقطعة من رواتــب 
ــراد 12.8٪ مــن الحصيلة الضريبية  ــ األف
للعام المالى بينما ضرائب أربــاح شركات 
األموال تمثل 19.9/٪ من حصيلة الضرائب 
وبــجــانــب ضــرائــب الــمــرتــبــات يــأتــى الــعــبء 
الضريبى الثانى على الــمــواطــن مــن خال 
ضــرائــب المبيعات التى تمثل 37.8٪ من 
اجمالى الحصيلة الضريبة لهذا العام وتقدر 
الحكومة أنها ستنمى هذه اإليـــرادات بنحو 
50٪ هذا العام مقارنة بالعام السابق وهو ما 
قد يعكس بالطبع توقعات الحكومة لزيادة 
العبء الضريبى مع التحول للقيمة المضافة.

وســاهــم انخفاض أســعــار النفط عالميا 
فى كبح اندفاع الحكومة نحو تحرير أسعار 
الــمــواد البترولية فى العام الــجــارى ولكنها 
استمرت فيما بدأته العام المالى السابق 
من تحرير أسعار الكهرباء وسعت الحكومة 
لتقديم مــســاعــدات مالية مباشرة للفئات 
الهشة مجتمعيا من خال برنامجين للدعم 
النقدى عرفا باسم »تكافل وكــرامــة« وقد 

تم تخصيص مبالغ مالية للبرنامجين منذ 
موازنة 2014 التى شهدت إجــراءات تحرير 
الــدعــم لكن انــفــاق هــذه المساعدات تأخر 
ــدأت الحكومة صــرف أول  أكثر من مــرة، وب
ــن تــلــك الــمــســاعــدات الــمــالــيــة فى  دفــعــة م
مارس 2015 لعينة تضم نحو 1000 فرد فى 
محافظتى أسيوط وسوهاج ثم صرفت ألسر 
إضافية فى تلك المحافظتين فى أول يونيو 
بأثر رجعى عن ثاثة أشهر ماضية وتطرح 
الحكومة حزمة من المشروعات االجتماعية 
ــراءات التحررية التى  لتخفيف وطــأة اإلجــ
تتبناها لكن اكتمال تلك المشروعات سيأخذ 
وقــتــا طــويــا مــثــل مــشــروع الــتــحــول لنظام 
التأمين الصحى الشامل الذى يضمن تغطية 
أوسع وأكثر جودة فى الخدمات التأمنية وقد 
شرعت الحكومة بالتعاون مع البنك الدولى 
فى تنفيذ مشروع لتوفير الرعاية الصحية 
لجميع األسر المصرية فى أفقر ألف قرية 
93٪ منها فى محافظات الصعيد على أن 

ينتهى المشروع فى عام 2017.

فى هذا السياق أكد الباحث االقتصادى 
محمد جــاد أن السياسات االجتماعية فى 
مصر تفتقر إلى رؤيــة شاملة توضح مامح 
ــان االجــتــمــاعــى الــجــديــدة التى  شبكة األمــ
ستحمى الــقــاعــدة الكبرى مــن المصريين 
ــراءات التقشفية فصندوق النقد  مــن اإلجــ
ــعــة عن  ــراب الـــدولـــى فــى تــقــريــر الـــمـــادة ال
مصر الذى صدر فى فبراير 2015 وكان 
ــورة أشـــار إلى  ــث األول مــن نــوعــه منذ ال
أنــه يتعين على الحكومة أن تعلن عن 
أهــداف واضحة تسعى لتحقيقها من 
ــذى تعتزم ضخه  االنــفــاق اإلضــافــى ال
ــطــاعــات الــتــعــلــيــم، والــصــحــة،  فـــى ق
والبحث العلمى وفقا لالتزامات التى 
أقرها دستور 2014 ويلزم الدستور 
الحكومة بالوصول بنسب االنفاق على 
التعليم االلــزامــى و الــعــالــى والصحة 
والبحث العلمى كنسبة من الناتج القومى 
االجــمــالــى إلــى 4٪ و2٪ و3٪ و1٪ على 

التوالى.
ــأن تــوجــه هذه  إال أن الــصــنــدوق أوصـــى ب
النفقات االضــافــيــة إلــى تحسين خدمات 
التعليم والصحة والبحث العلمى وليس فقط 
زيــادة أعــداد العاملين فى تلك القطاعات 
مشيرا إلى أن أجور العاملين تستحوذ على 
63٪ من االنفاق الحالى على الصحة و٪85 
من االنفاق على التعليم ولمصر تاريخ طويل 
من االندفاع فى تطبيق إصاحات اقتصادية 
تحت ضغط المجتمع الــدولــى وكـــان لهذه 
السياسات ثمن باهظ على التنمية فى األجل 
ــان االقــتــصــادى االيطالى  الــطــويــل وربــمــا ك
روبــرتــو روكــو من أفضل من قدموا تحليا 
لحالة التخبط التى عاشتها الدولة المصرية 
ــر  ــى تــواجــه شــبــح االفــــاس مــنــذ أواخـ وهـ
ــاء المؤسسات  الثمانينيات وتــحــاول ارضـ
المالية الدولية بقدر المستطاع من خال ما 

عرف بسياسات التثبيت والتكيف الهيكلى.
يروى روكو فى كتابة »االقتصاد السياسى 
لمصر« أنــه وفقا لبرنامج التكيف الهيكلى 
الــذى بــدأ عــام 1991 بالتعاون مع صندوق 
النقد والبنك الدوليين كــان من المفترض 
أن تبيع الحكومة 22 شركة فى نهاية 1993 
ولكنها حتى هــذا الــتــاريــخ كانت قــد باعت 
ثاث شركات فقط وهو ما أصاب الصندوق 
باالحباط، ولكن فى نهاية البرنامج تغيرت 
األمـــور بشكل درامـــى -كما يقول الكتاب- 
ــر التخطيط  ــ مــع تــعــهــد عــاطــف عــبــيــد وزي
آنذاك بخصخصة 100 شركة بنهاية 1996 
الــحــكــومــة تــعــهــدت أيــضــا فــى يــنــايــر 1993 
بتقييم العديد مــن حصصها فــى عــدد من 
البنوك مع االتــجــاه إلــى بيعها وذلــك »تحت 
تهديد سحب البنك الدولى للشريحة الثانية 
من قرضه« وهو االتجاه الذى وضعه صندوق 
النقد الــدولــى أيضا ضمن شــروطــه وتحت 
ضغوط عملية إلغاء الديون »المصرية« فى 
منتصف يوليو 1994 استجابت الحكومة 
جزئيا لتلك المطالب ببيعها حصصها فى 

11 بنكا.
ــاســات  ــة ســي ــل ــى أن حــصــي ــ ــك ف وال شــ
الخصخصة عكست فشا حكوميا كبير 
فــى التحول القتصاد الــســوق إذا لــم تنجح 
الحكومة فى تطبيق سياسات بديلة لتشغيل 
العمالة فى القطاع الخاص ولــم تمهد قبل 
الخصخصة البيئة االستثمارية لضمان أن 
سيطرة القطاع الخاص على أنشطة حيوية 

لن يكون له آثار ضارة.
الــخــوف مــن أخــطــاء الماضى ال يعنى أن 
نترك الوضع المالى للتدهور وأن تكون على 
وشــك اإلفــاس ولكننا فى حاجة إلــى رؤية 
اقتصادية جديدة تمزج بين تحقيق أهداف 
االستدامة المالية وتحقيق أهــداف التنمية 

فى الوقت ذاته.

مطالبات بتحرير دعم الوقود والتوسع فى ضرائب املبيعات وأشياء أخرى!

خفايا ضغوط املنظمات األجنبية على النظام واحلكومة

مصر غير قادرة 
على التعامل بشكل 
طبيعى مع صندوق 
النقد فى ظل عدم 
استقرار احلكومات

تفاقم العجز والدين 
العام وقلة النقد 

األجنبى يزيد من 
مخاطر عجز احلكومة 

عن سداد مستحقات 
املستثمرين األجانب

املواطن لم 
يستفد شيًئا من 
انخفاض أسعار 
النفط العاملية 

وظلت أسعار 
الوقود داخل 
مصر مرتفعة

احلكومة تركز على حلول اقتصادية سهلة التنفيذ 
قد يكون لها تكلفة كبيرة على املدى الطويل

خط
أحمر

كرمي عبداجلابر

تكرر تقارير بنوك االستثمار ومؤسسات التصنيف االئتمانى عند حديثها عن مصر هذه 
األيام اإلشارة إلى إجراءات جادة من الحكومة المصرية للسيطرة على عجز الموازنة المتفاقم 
وهى اإلجراءات التى تبنتها الحكومة منذ موازنة 2014-2015 وكان على رأسها البدء فى تحرير 

دعم المواد البترولية.
لكن بعد نحو عام ونصف العام منذ وضع أول ميزانية لإلصالح االقتصادى يتضح من أداء 
الحكومات خالل هذه الفترة ضعف قدراتها اإلدارية على تنفيذ األهداف اإلصالحية المنشودة 
وتركيزها على حلول اقتصادية سهلة التنفيذ قد يكون لها تكلفة كبيرة على المدى الطويل 
وفوق كل هذا عدم وجود رؤية واضحة للتنمية فى قلب اإلجــراءات المالية التى تركز بدرجة 

كبيرة على تقليص نفقات الحكومة أكثر من اهتمامها بتحسين حياة المواطنين.



اشتعل الصراع مبكًرا داخــل أروقــة 
ــاد كـــرة الــقــدم مــن أجـــل التجهيز  احتـ
النــتــخــابــات اجلــبــايــة املقبلة، املقرر 

بدأها فى شهر أغسطس املقبل.
ــات داخـــل مجلس  ــوادر أزمـ ــدور بـ وتـ
ــاد الــكــرة احلــالــى مــن أجــل  إدارة احتـ
ــى اجلــمــعــيــة  ــعــض الــبــنــود فـ إدارج ب
العمومية املــقــرر انــعــقــادهــا فــى شهر 

إبريل املقبل.
ويعتبر منصب النائب الثانى من أبرز 
الصراعات التى تسيطر على مجلس 
احتــاد كــرة الــقــدم فــى الــوقــت احلالي، 
السيما فى ظل وجــود مؤيد ومعارض 
إلدراج هذا البند فى اجلمعية العمومية 

املقبلة.
ــضــغــط أحـــمـــد مــجــاهــد، عضو  وي
مجلس إدارة احتاد كرة القدم احلالي، 
ــة، مـــن أجــل  ــايـ ــبـ عــلــى مــجــلــس اجلـ
اســتــحــداث منصب الثانى فــى الئحة 
احتــاد الــكــرة واملــوافــقــة عليه مــن قبل 

اجلمعية العمومية.
وفــتــح مــجــاهــد خــطــوط اتــصــال مع 
بعض أعــضــاء اجلمعية العمومية من 
أجل املوافقة على هذا البند عندما يتم 

طرحه فى جدول أعمال.
وينوى أحمد مجاهد الترشح على 
منصب العضوية فى انتخابات احتاد 
كرة القدم املقبلة، حيث أعلن ذلك أكثر 

من مرة خال الفترة املاضية.
ــذى يرفض  يأتى ذلــك فــى الــوقــت ال
فيه محمود الشامي، عضو املجلس، 
فكرة مناقشة هذا األمــر فى اجلمعية 
العمومية املقبلة، خاصة وأنــه يــرى ال 

فائدة له.
ونشبت أزمة بني الثنائى على مدار 
األيــام القليلة املاضية، من أجل إدارج 
هذا البند خال جدول أعمال اجلعية 

العمومية املقبلة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى لم يتدخل 
ــاد، من  فيه جمال عــام، رئيس االحتـ
ــني الــطــرفــني،  ــبــاك ب أجـــل فــض االشــت
خاصة أنــه لــم يشغل باله بهذا األمــر 
ألنه ال يفكر فى خوض غمار منافسات 

انتخابات اجلباية املقبلة.
وازدادت األمور تعقيًدا بني الطرفني 
ــر يتعلق  ــا، فـــى إدراج بــنــد آخــ ــًضـ أيـ
بعدد أعضاء احتــاد كــرة القدم خال 

االنتخابات املقبلة.
ويــرى الشامى أنــه البــد من تقليص 
عدد أعضاء احتاد الكرة من 11 عضًوا 
إلى 7 أعضاء فقط، األمــر الــذى قوبل 
بالرفض من قبل مجاهد الذى يرفض 

مناقشة هذا االقتراح من األساس.
ومن املنتظر، أن يعقد مجلس إدارة 
احتاد كرة القدم، اجتماًعا هاًما خال 
الــســاعــات القليلة املــقــبــلــة، مــن أجــل 
مــنــاقــشــة بــعــض املــقــتــرحــات مــن أجــل 
وضــعــهــا فــى جـــدول أعــمــال اجلمعية 

العمومية من أجل مناقشتها.

»النائب الثانى« 
يشعل الفتنة داخل 
مجلس احتاد الكرة

سيناريو مبروك 
ٌيبقى زيزو فى خانة 

»املدرب املؤقت«.. 
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البساط
األخضر

كتب – محمد الصايغ 

أخبار النجومأخبار النجومأخبار النجومأخبار النجومأخبار النجوم
الغندور تاجر

عقارات
 إنبى يجبر عبد الظاهر 

على االنتقال للتجمع
أشغال شاقة 
لألباتشى 

ــدرس جــمــال الــغــنــدور، رئــيــس لجنة الحكام  يـ
الرئيسية باتحاد الكرة، التفكير فى بيزنيس خاص 
له خــال الفترة المقبلة، إلــى جانب عمله داخل 
اتحاد كرة القدم.. ويعتبر مشروع العقارات، من 
أكثر المشاريع التى يدرس الغندور الدخول فيها، 
بعدما اقترح عليه أكثر من صديق له شراء بعض 
الشقق فى المناطق الجديدة من أجل بيعها بعد 

فترة عندما تزداد سعرها.
جدير بالذكر، أن جمال الغندور يعمل فى شركة 
مصر للطيران، إضافة إلى أنه يتقاضى 30 ألف 

جنيه شهرًيا مقابل ترؤسه للجنة الحكام.

يبحث أحــمــد عبد الــظــاهــر، الــوافــد الجديد فى 
صفوف فريق إنبى، عن فيا له فى منطقة التجمع 
الخامس، بعدما انتقل من النادى األهلى إلــى نادى 

إنبى خال فترة االنتقاالت الشتوية الجارية.
ويرغب عبد الظاهر فى نقل محل سكنه بشكل 
مؤقت من مدينة نصر إلى التجمع الخامس، خاصة 
أن الفريق البترولى يخوض تدريباته ومبارياته على 

ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس.
وحصل إنبى على توقيع عبد الظاهر خال فترة 
االنتقاالت الماضية على سبيل اإلعـــارة لمدة ستة 
شهور، مع وجود بند فى العقد يسمح بشراء الاعب 

حال موافقة جميع أطراف التعاقد.

أظــهــر أحــمــد حــســام مــيــدو الــمــديــر الفنى 
للزمالك اهتماًما خاًصا بمحمود عبدالرازق 
شيكاباال صانع ألــعــاب الفريق خــال األيــام 
الماضية، حيث طلب من هاردى توفيق مدرب 
األحمال وضع برنامج خاص لاعب األسمر 
الشهير بـــ«األبــاتــشــي« حتى يتمكن الاعب 
من استعادة كامل لياقته البدنية لرغبة ميدو 
فــى االعــتــمــاد عليه بشكل أســاســى إليمانه 
ــأن الــمــوهــوب األعــســر سيمثل قوة  الــكــامــل ب
ضاربة للفريق فى حالة استعادة مستواه الفنى 

والبدنى بالشكل األمثل.

حوار: محمد الصايغ

صراع الوزيرين »كلمة السر« فى انقسام مجلس األهلى 
تصاعدت حدة صراع اجلبهات داخل 
مجلس ادارة الــنــادى األهــلــى فــى ظل 
حالة االنقسام املسيطرة على أعضاء 
املجلس منذ صدور قرار وزير الرياضة 
بتعيني املجلس بتشكيلته احلالية الدارة 
شئون احلكم فى القلعة احلمراء ملدة 
عـــام، بعدما أبطلت محكمة القضاء 
االدارى قرارات اجلمعية العمومية التى 
جــرى خالها انــتــخــاب املجلس الــذى 

يترأسه محمود طاهر.
ويحاول هشام العامرى عضو املجلس 
تــكــويــن لــوبــى مــن عـــدد مــن األعــضــاء 
الفساد قــرار التعيني من خال اعان 
رفضهم التواجد ضمن تشكيلة املجلس 
طاملا أن بقاءه على رأس كراسى احلكم 
فى القلعة احلمراء سيكون من خال 
التعيني، ويبدوا الثنائى طاهر الشيخ 
ــكــفــراوى عــضــو املجلس  ــم ال ــراهــي واب
األحمر األكثر ميًا نحو اللوبى الذى 

يسعى العامرى لتكوينه.
وجاء موقف هشام العامرى الرافض 
ــاز مـــن شقيقه  ــع ــاي لـــقـــرار الــتــعــيــني ب
الــعــامــرى فـــاروق عضو مجلس ادارة 

ــــذى ســبــق لــه تقلد  األهــلــى ســابــقــاً وال
ــاضــة، حــيــث أقنع  ــري منصب وزيـــر ال
العامرى شقيقه هشام بأن تواجده البد 
أن يكون من خال االنتخاب بأصوات 
اجلمعية العمومية للنادى وليس من 

خال قرار تعيني أصدره الوزير.

فى الوقت ذاته أرجعت مصادر داخل 
القلعة احلمراء أن موقف هشام جاء 
نابعًا من ارادة شقيقه العامرى الذى 
ــراج املــهــنــدس خــالــد عبد  يسعى الحــ
العزيز وزيــر الرياضة احلالى بداعى 
أن األخير من أشــد الداعمني ملحمود 

ــى والـــذى  ــادى األهــل ــن طــاهــر رئــيــس ال
تربطه بالعامرى عاقة متوترة، األمر 
ــــذى جــعــل الـــوزيـــر الــســابــق يحرض  ال
شقيقه على رفض قــرار التعيني وحث 
عدد آخر من األعضاء على السير على 
ــرار الــوزيــر واجــبــاره  خطاه الســقــاط ق

على الغاء قــرار التعيني واسناد ادارة 
ــادى لــلــجــنــة مــؤقــتــة حلـــني اجـــراء  ــنـ الـ

انتخابات جديدة فى أقرب موعد.
على جانب آخر رفض مسئولو النادى 
ــادى بــه بعض  ــذى ن األهــلــى االقــتــراح ال
أعــضــاء مجلس االدارة بــاالبــقــاء على 
عــبــد الــعــزيــز عــبــدالــشــافــى فــى قــيــادة 
ــارى،  الــفــريــق حتى نهاية املــوســم اجلـ
ــو فتحى  ــاري ــن ــرار ســي ــكـ ــن تـ ــاً مـ ــوفـ خـ
مــبــروك والـــذى تــولــى تــدريــب الفريق 
فــى بـــادئ األمـــر بــصــورة مؤقتة عقب 
رحيل االسبانى جــاريــدو، لكن جناحه 
فــى حتقيق عــدد مــن االنــتــصــارات مع 
الفريق دفع ادارة النادى لابقاء عليه 
بضغط من جماهير النادى، لكن ورغم 
البداية املقبولة ملبروك مع الفريق اال 
أن مــشــواره لــم يكلل بالنجاح وانتهى 

احلال إلى اصدار قرار بإقالته.
واستقر املجلس األحمر على مواصلة 
مشوار البحث عن مدرب جديد ليتولى 
قيادة الفريق عقب مباراة القمة أمام 
الــزمــالــك واملــقــرر لــهــا يـــوم 9 فبراير 
ــارى، عــلــى أن يــظــل زيـــزو مجرد  ــ اجلـ
مدربًا مؤقتا للفريق حلني التعاقد مع 
مدرب جديد وانتهاء الفريق من خوض 

القمة.

V.S
:» شادى محمد فى حواره لـ»

هذه حقيقة خالفاتى مع شوبير والغندور.. واألهلى قادر على التعاقد مع مدرب قوى

بامبو يفجر بركان الغضب بني القماش وإدارة الدراويش
ــر املــتــوقــع انــتــهــى  ســريــًعــا وعـــلـــى غــي
»شهر العسل« بني مجلس ادارة النادى 
االسماعيلى برئاسة العميد محمد أبو 
السعود واملدير الفنى لفريق الكرة األول 
بالنادى خالد القماش والــذى مت تعيينه 
ا للتونسى نصر الدين النابى،  مؤخًرا خلًفً
حيث كــان كــرمي بامبو الــاعــب املنضم 
حديًثا لصفوف الــدراويــش هو الشرارة 
التى أشعلت اخلاف بني االدارة ومدرب 

الفريق.
ــطــرفــني عقب  وجــــاء اخلــــاف بـــني ال
التصريحات التى أطلقها القماش معلناً 
فيها اخــاء مسئوليته من صفقة بامبو 
ومعرًباعن رغبته فى عــدم قيد الاعب 

ضمن قائمة الفريق خال فترة االنتقاالت 
احلالية نظًرا لعدم جاهزيته للمشاركة 
فى املباريات كونه عائًدا من اصابة طويلة 

أبعدته ألشهر عن املاعب.
تصريحات القماش عن بامبو استقبلتها 
ادارة الدراويش بغضب شديد خصوًصا 
وأنها اعتبرتها احراجا مباشرا لها أمام 
ــًا على  جماهير الــنــادى الــغــاضــبــة أصـ
ــاع الفريق  االدارة بسبب تــدهــور أوضــ
وتـــراجـــع نــتــائــجــه مـــؤخـــراً فــى مسابقة 
الــــدورى، واعــتــبــر اعــضــاء مجلس إدارة 
ــدراويــش أن تصريحات القماش تلك  ال
تضعهم فى مواجهة مباشرة مع جماهير 
النادى وتصور أعضاء املجلس على انهم 
غير مهتمني مبصالح النادى وأنهم ورطوه 
فى صفقة مضروبة، وردا على ذلك وجه 

العميد محمد أبو السعود رئيس النادى 
عتاباً شديداً للقماش وطالبه بعدم اطاق 
أى تصريحات مستقبًا قد تثير جماهير 
ــذره مــن تناول  ــنــادى ضــد االدارة، وحـ ال
شئون الفريق أمــام االعــام مشدًدا على 
ضــرورة ان تبقى مثل تلك األمــور داخل 

الغرف املغلقة فقط.
ــادى  ــنـ ــى أن الـ ــ وجتــــــدر اإلشــــــــارة الـ
اإلسماعيلى تعاقد مــع كــرمي بامبو ملدة 
ثاثة مواسم ونصف املوسم ضمن واحدة 
من الصفقات التى أبرمها النادى خال 
فترة االنتقاالت الشتوية فى يناير احلالى.

ــخــوض اإلســمــاعــيــلــى مـــبـــاراة قوية  وي
اليوم األربعاء أمام نادى الزمالك باستاد 
ــات بطولة  ــاري ــب اإلســمــاعــيــلــيــة ضــمــن م

الدورى املمتاز.

ال يختلف اثــنــان عــلــى اإلمــكــانــيــات 
الفنية والبدنية التى كــان يتمتع بها 
شــادى محمد، العــب األهــلــى السابق، 
والذى كان قائًدا للمارد األحمر لفترة 

اقتربت من سبع سنني.
وبــعــد اعــتــزالــه الــســاحــرة املستديرة 
دخــل كابنت الــنــادى األهــلــى فــى مجال 
اإلعــــــام، حــيــث عــمــل فـــى قـــنـــاة صــدى 
البلد قبل أن يستقر بــه األمــر مؤخًرا 

داخل النادى األهلي.
ــى الـــفـــتـــرة  ــ ــه فـ ــاتــ واشـــتـــعـــلـــت خــــافــ
األخــيــرة مــع بعض اإلعاميني أمثال 
أحــمــد شوبير وخــالــد الــغــنــدور، لذلك 
حــرصــت »صـــوت املــايــني« على اللقاء 

معه للكشف عن العديد من األمور.
ــة.. هــــل أنـــــت ســعــيــد  ــ ــدايـ ــ ــبـ ــ ¿ فــــى الـ

مبجال اإلعام ؟
¿ ¿ أكــيــد أنـــا لــســه محققتش كل 
طموحاتى فى مجال اإلعــام، ولكنى 
على املستوى الــذى قدمته حتى اآلن 
سعيد جـــًدا، خاصة أننى استطعت 

ــرات كــبــيــرة فــى مجال  اكــتــســاب خــب
اإلعام.

¿ ولكن هناك اتهامات وجهت إليك 
بــأنــك تــدافــع عــلــى األهــلــى بــاســتــمــرار 

بسبب العمل فى القناة ؟
¿ ¿ خلينا نتكلم بــصــراحــة، هو 
مني من اإلعاميني اشتغل فى قناة 
النادى األهلى وحاول مهاجمة النادى 
باستمرار، لكن أكيد فى أخطاء وأنا 
بتكلم عنها فى برنامجى وده واضح 

قدام الناس كلها.
¿ وهل أنت ترغب فى االستمرار مع 

قناة األهلى؟

¿ ¿ طبًعا دى حاجة فى علم الغيب 
ــا مــقــدرش أتنبأ بيها، خــاصــة أن  أن
مجال اإلعام مفتوح بشكل كبير ومن 
املمكن أن يتم تقدمي عــرض لــى من 

قناة أفضل وسيتم املقارنة وقتها.
¿ ومــا حقيقة خــافــاتــك مــع أحمد 

شوبير؟
ــا مــعــنــديــش أى خــافــات  ــ ¿ ¿ أن
مــع حـــد، ممــكــن يــكــون األمـــر يتعلق 
باختاف فــى وجــهــات النظر، ولكن 

فى النهاية نحن أبناء النادى األهلي.
¿ ولــكــن شــوبــيــر طــلــع أكــثــر مــن مــرة 

ووجه لك إهانات؟

¿ ¿ أنا متعودش أرد اإلساءة بإساءة 
وده مش عجز منى أنا عندى حاجات 
كتير أوى ممكن أقولها، لكنى احتراًما 
لنفسى وللقناة التى أعمل بها مش 

حابب أنى أتكلم عن حاجة.
¿ وبالنسبة خلالد الغندور؟

¿ ¿ مش عايز أتكلم فى املوضوع ده 
خالص ألسباب خاصة بي.

¿ ومــا رأيــك فى مستوى األهلى فى 
الوقت احلالى؟

¿ ¿ خلينا نتفق أن أكــيــد هناك 
ــة نــظــرى  ــهـ ــاء، لــكــن مـــن وجـ ــطــ أخــ
الشخصية أن كــل ذلــك يتم تــداركــه 
من مباراة ألخرى، والدليل على ذلك 

نتائج الفريق فى بطولة الدوري.
¿ وهــل تعتقد أن األهــلــى قـــادر على 

التعاقد مع مدرب قوى؟
¿ ¿ كــل األســمــاء التى تولت قيادة 
األهــلــى مــن قبل كلها متتلك تاريخا 
ــب، ومــن  ــدريـ ــتـ ــى مـــجـــال الـ قـــويـــا فـ
ــاك مـــدرب  ــن ــون ه ــك الــطــبــيــعــى أن ي
قـــوى أوروبـــيـــا ولــيــس عــلــى املستوى 
عندما يقود إحــدى الفرق فى القارة 

السمراء.

العامرى عبدالعزيز

شادى

بامبو

الغندورشوبير

كتب – محمد الصاوى 

دعاء حسني
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الوجوه اجلديدة 
حتفز  باسم مرسى 

الستعادة التألق

البساط
األخضر

رأى

 محمد الراعى

أزمة ملعب القمة
ــاء  ــطــ ــن أخــ ــ ــى مــ ــانــ ــعــ ■ املــــنــــتــــخــــب يــ
ومــشــاكــل بــاجلــمــلــة تــهــدد بــفــشــل مصر 
ــتـــأهـــل لــلــبــطــولــة األفـــريـــقـــيـــة أو  فــــى الـ
مــونــديــال روســيــا.. والشـــك ان جتربتى 
األردن وليبيا مــفــيــدتــان رغـــم الهزمية 
ــرار األخـــطـــاء  ــكــ فـــى املــــبــــاراة األولــــــى وتــ
ولكن املهم هو عالج األخطاء وتداركها 
قـــبـــل مـــوقـــعـــة نــيــجــيــريــا الـــرســـمـــيـــة فــى 
ــبـــل.. أكـــبـــر مــشــكــلــة تــواجــه  ــقـ مـــــارس املـ
ــرار  ــود روح وإصــ املــنــتــخــب هـــى عـــدم وجــ
لـــدى الــالعــبــن بــجــانــب األداء الــفــردى 
وهذا يرجع لتعصب اجلماهير لألندية 
وانــعــكــس سلبيا على الـــروح اجلماعية 
لالعبن فــى املــنــتــخــب.. وتلعب مواقع 
التواصل االجتماعى دورا خطيرا فى 
تعصب اجلماهير لألندية وبث الفرقة 
بن الالعبن الذين أصبحوا يتأثرون 
سلبيا بــحــروب اجلماهير على املــواقــع 
اإللكترونية.. باختصار “الفيس بوك” 

سبب سلبيات املنتخب. 
■ ال أعـــــــرف ســـبـــبـــا الشـــتـــعـــال أزمــــة 
ــالــــك عـــلـــى مــلــعــب  ــزمــ ــى والــ ــلــ بــــن األهــ
مــبــاراة القمة.. وهــل تكون فــى القاهرة 
أو إســكــنــدريــة.. بــصــراحــة احتـــاد الــكــرة 
ســبــب الــعــشــوائــيــة والــفــوضــى فــى الــكــرة 
املصرية.. وباختصار أزمة ملعب القمة 

بدون لزمة. 
ــولـــة  ــبـــطـ ــر بـ ــ ــــصـ ــروك فـــــــــوز مـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ■ مـ
أفريقيا لليد والتأهل ملونديال فرنسا 
وأوليمبياد البرازيل.. احتاد اليد جنح 
فـــى الــتــنــظــيــم وكــــان اجلــمــهــور املــصــرى 
ــع فـــى الــشــكــل احلـــضـــارى  ــ أكـــثـــر مـــن رائـ
باملدرجات واملــؤازرة لالعبن واعطائهم 
دفعة قوية للفوز بالبطولة.. التنظيم 
ــة فــــى دخـــــــول اجلــمــاهــيــر  ــاصــ رائـــــــع خــ
وطبع صــورة البطاقة الشخصية على 
تذكرة املباراة وهى فرصة الحتــاد الكرة 
حتى يتعلم من ابطال اليد خاصة أن 
جــمــهــور الـــكـــرة والـــيـــد مــصــرى مــيــة فى 
املـــيـــة ولــيــســت جــمــاهــيــر أجــنــبــيــة.. من 
اآلخـــر حــضــور اجلــمــهــور فــى املــدرجــات 
يـــحـــتـــاج لــتــنــظــيــم جـــيـــد فـــقـــط وفـــًقـــا 
لــألســالــيــب الــعــلــمــيــة وكـــفـــانـــا فــهــلــوة.. 
ــــك أن الـــوزيـــر خـــالـــد عــبــدالــعــزيــز  والشـ
بـــذل جــهــًدا غــيــر عــــادى خلــــروج بطولة 
اليد بهذا الشكل الــرائــع املــشــرف ملصر 
ــارة األفـــريـــقـــيـــة  ــ ــقـ ــ ــام الـ ــ ــ ــريــــن أمـ واملــــصــ

والعالم كله. 

 سوء النتائج »املتهم األول« فى كثرة التغييرات الفنية لفرق املمتاز

ميدو ومجلس املستشار »إيد واحدة« للحفاظ على البطوالت 
يعيش أحــمــد حــســام »مــيــدو« المدير 
الفنى لنادى الزمالك حالة من االستقرار 
الــنــفــســى بــعــد اجــتــمــاعــه بالمستشار 
مرتضى منصور رئيس النادى األبيض 
وتأكيده على كامل الدعم له ولمعاونيه، 
حيث أكد رئيس النادى للمدرب الشاب 
على عدم تدخله فى صالحياته الفنية 
أو التشكيل الــذى يخوض به المباريات 
ومنحه كافة الصالحيات، وأكــد ميدو 
لمنصور على أنه يعلم جيدا أنه يمتلك 
الــالعــبــيــن األفــضــل فــى مــصــر بفضل 
تدعيمات مجلس اإلدارة، وراهن العالمى 
كما تحب أن تلقبه الجماهير على حصد 
لقب الدورى للموسم الثانى على التوالي، 
حيث أكد على عدم وجود أى أزمــات أو 
خــالفــات تعرقل طريق الزمالك للفوز 

بالبطوالت، باإلضافة إلى توفير المناخ 
المناسب من قبل مجلس إدارة النادى 
الــذى يسعى دائمًا لحل أى أزمــة تخص 
الجهاز الفنى أو الالعبين بسرعة بالغة 
حتى يكون تركيز الجميع فــى الملعب 
فقط وال يشغل تفكيرهم أى شىء خارج 

المستطيل األخضر.
وعلى جانب آخر لم ييأس باسم مرسى 
ــمــحــاوالت ألجــل  مــهــاجــم الــزمــالــك مــن ال
اســتــعــادة مــســتــواه الــمــعــهــود مــع الــفــارس 
األبــيــض حيث دخــل الــالعــب الــشــاب فى 
تحد خاص لنفسه من أجل استعادة حاسته 
التهديفية بل والمنافسة على لقب هداف 
الدورى فى الدور الثانى من المسابقة رغم 
عــدم تسجيله ألى هــدف حتى اآلن منذ 
إنطالق البطولة، التى ختمها فى الموسم 
الماضى هدافاً للزمالك برصيد 18 هدفا 

وثانى هداف للدورى المصرى.

 أما عن تواجد الزامبى إيمانويل مايوكا 
ــد مرسى  المهاجم الــجــديــد للزمالك أك
أنـــه ســيــســاعــده عــلــى الــتــألــق فــى الفترة 
المقبلة، وسيساهم فى استعادته لمستواه، 
حيث يتسلح مــيــدو بمرسى ومــايــوكــا من 
ــض بالشكل  ــي ــل تجهيز الــهــجــوم األب أجـ
األمثل لمباراة القمة المقرر إقامتها يوم 9 
فبراير الجاري، بجانب رمزى خالد الوافد 
الجديد من االتحاد السكندرى الذى ظهر 
بمستوى رائــع خالل األيــام السابقة سواء 
فى التدريبات أوالمباريات الودية مما دفع 
الجهاز الفنى للفريق بقيادة ميدو وحازم 
إمام لإلشادة بمستوى الالعب، حيث أكدا 

أنه سيكون مفاجأة للجماهير، وينوى 
ميدو تحضير مفاجأة خاصة للقمة 

حيث ينوى الدفع بمايوكا ورمزى 
ــد ضــمــن الـــقـــوة الــضــاربــة  خــال

للفارس األبيض.

كتبت – سارة عبد الباقى 

إعداد: محمد الصايغ- سارة عبدالباقىأخبار النجومأخبار النجومأخبار النجوم

 العمرة بوابة صالح 
لفك نحسه مع روما 

»العربية اجلديدة« تصيب 
محمد إبراهيم باحليرة 

 خطوبة عادل جمعة 
»على الضيق«

يترقب محمد صالح جنم منتخب مصر واملحترف 
فى صفوف فريق روما االيطالى حصول فريقه على 
راحة سلبية خالل الفترة املقبلة النتهاز تلك الفرصة 
للسفر سريعا الى السعودية ألداء مناسك العمرة سعيا 
للخروج من احلالة النفسية السيئة التى تسيطر عليه 
فى الفترة األخيرة فى ظل تراجع مستواه، وفشله فى 
نيل الثقة الكاملة ملدرب ذئاب روما لوتشيانو سباليتي.

وكــان سباليتى قد أعــرب مؤخرا عن عــدم رضاه 
عن مستوى صالح حيث قال مؤخرا فى تصريحات 
صحفية »صــالح يحتاج للعودة لتقدمي أفضل مما 
يقوم به، مثل التغلب على املدافعني، نحن نعمل على 

متركزه«. 

تسيطر حالة من احليرة على محمد إبراهيم 
ــعــاب الــفــريــق األول لــكــرة الــقــدم بــنــادى  صــانــع أل
الزمالك بشأن السيارة اجلديدة التى يرغب فى 

شرائها خالل الفترة احلالية.
ــالعــب قـــام ببيع ســيــارتــه خـــالل األيـــام  كـــان ال
املاضية، ويفكر حاليا فــى شــراء ســيــارة جديدة، 
ويفاضل بني العديد من األنــواع إال أنه لم يستقر 
ــدة، وهــو األمـــر الــذى  على مــاركــة الــســيــارة اجلــدي
يدفعه لتأجيل قــرار الشراء حلني االستقرار على 
سيارة محددة.. ويستشير الالعب زمالءه بالفريق 

وبعض املقربني منه قبل شراء السيارة اجلديدة.

ــادل جمعة الظهير األيــســر  فــضــل محمد عـ
لفريق الــزمــالــك إقــامــة حفل خطوبته بصورة 
مصغرة مقتصًرا على أسرته وأســرة العروس 

باإلضافة إلى بعض األصدقاء املقربني.
ــدعــوة ألى مــن زمالئه  ولــم يــوجــه الــالعــب ال
بالفريق األبيض، وكــان الظهير األيسر للفريق 
احتفل منذ أيــام قليلة بحفل خطوبته، قبل أن 

يعود لالنتظام فى معسكر الزمالك األخير.
جدير بالذكر أن الالعب انضم للزمالك فى 
بداية املوسم احلالى قادما من املصري، إال أنه 

يشارك على فترات فى مباريات الفريق.

سيف اإلقاالت طال رقبة 18 مديًرا فنًيا..

 شهدت مسابقة الدورى الممتاز تغيير الكثير من 
المدربين منذ بداية الموسم الحالى حيث فقد 18 
مدربا مناصبهم حتى اآلن لكن ذلك هذا لم يضع 
حًدا لمعاناة العديد من األندية، ورغم قلة الضغوط 
فى ظل إقامة المباريات فى غياب الجماهير عن 
المدرجات ألسباب أمنية منذ كارثة استاد بورسعيد 
التى وقعت فى فبراير عام 2012 ومن بعدها مقتل 
22 من مشجعى الزمالك أمام استاد الدفاع الجوى 
فى فبراير من العام الماضى فــإن بعض األندية 
أقــدمــت على تغيير أكثر مــن مــدرب قبل انقضاء 

نصف الموسم.
ويــتــصــدر غــزل المحلة القائمة وتــعــاقــب على 
تدريب الفريق الصاعد حديثا من الدرجة الثانية 
خمسة مدربين. وبــدأ المحلة الموسم مع محمد 
جنيدى الــذى أقيل بعد ثالثة أسابيع فقط ليحل 

محله أحمد حسن العب الفريق فى الثمانينيات.
ولم يستمر حسن فى المهمة سوى عدة أسابيع 
قــبــل أن تــتــم إقــالــتــه بــعــد هــزيــمــة قــاســيــة بنتيجة 

5-صفر أمام الزمالك حامل اللقب.
ــيـــن مــحــمــد فــايــز بــديــال لــحــســن لــكــنــه لم  وُعـ
يستمر ســوى مباراتين وتــرك الفريق ليتم تعيين 
خالد القماش الــذى رحــل سريعا لقيادة النادى 
اإلسماعيلى الــذى نشأ فى صفوفه، لتعاود ادارة 
نـــادى الفالحين رحــلــة البحث عــن مـــدرب جديد 

للفريق دون أن تصل فيها الى نتيجة حتى اآلن. 
ــدرب مــنــتــخــب مصر  ــ ــة مـ ــان حــســن شــحــات ــ وكـ
السابق والفائز بكأس األمم االفريقية ثالث مرات 
متتالية أحد ضحايا الــدورى هذا الموسم بعد أن 
تسببت سلسلة من النتائج الضعيفة فى رحيله عن 

المقاولون العرب بعد خمس مباريات فقط.
وجــاء طــارق العشرى الــمــدرب السابق للشعب 
االماراتى خلفا لشحاتة وقاد المقاولون فى عشر 
مــبــاريــات لكن الــفــريــق واصـــل تعثره ولــم يحصد 
خالل تلك الفترة إال على ست نقاط ليرحل ويتولى 

المدرب المساعد محمد عودة المهمة مؤقتا.
وتعقيًبا على ذلك قال محمد فتحى عادل مدير 
الكرة بنادى المقاولون »الفريق واجه سوء حظ كبير 
هذا الموسم وفقد نقاطا كان من الممكن أن تجعله 

فى مكان أفضل«.
وأضاف »تمت االستغناء عن طارق العشرى بعد 
أن شعر هو نفسه أن النتائج تعانده رغم أنه بذل 

جهدا كبيرا«.
وكان سموحة أقال مدربه محمد يوسف المدرب 
السابق لألهلى عقب ثــالث مباريات وعين ميمى 
ــرازق خلفا له والــذى نجح بــدوره فى قيادة  عبد ال

الفريق لتحقيق سلسلة من النتائج الجيدة.

غياب االستقرار
وعانى اتحاد الشرطة وحــرس الــحــدود البطل 
السابق لكأس مصر من عدم االستقرار أيضا رغم 
أن األخير أنهى الموسم الماضى فى المركز الثامن 

بعد هزيمته عشر مرات فقط فى 38 مباراة.
لكن الحدود خسر اآلن 11 مرة فى 16 مباراة 
واستبدل بالفعل مدربه عبد الحميد بسيونى 
ــمــدرب المساعد الــســابــق فى  بأحمد أيـــوب ال

األهلي.
وكــان القماش مــدرب االسماعيلى حاليا أول 
ضحية التحاد الشرطة الــذى أفلت من الهبوط 
الموسم الماضى وأقيل بعد خمس مباريات أيضا 
ليأتى فتحى مــبــروك الــمــدرب السابق لألهلى 

خلفا له.
ورغــم ذلك ال يــزال الشرطة فى المركز 16 بين 
18 فريقا برصيد تسع نقاط وبدون أى انتصار هذا 

الموسم.
ولم تستمر أول تجربة تدريبية لـ«الصقر« أحمد 
حسن قائد منتخب مصر السابق وعميد العبى 
ــعــالــم، حــيــث تـــرك الــصــقــر بــتــروجــت بــعــد سبع  ال

مباريات فقط بسبب سوء النتائج.
وأقال االتحاد السكندرى مدربه البلغارى ستويكو 
مالدينوف بعد خمس مباريات ليستعين بالبرتغالى 
ليونيل بونتس وانضم حمادة صدقى مساعد مدرب 
منتخب مصر الــســابــق إلــى قائمة الضحايا من 

المدربين وأقاله وادى دجلة المتعثر هذا الشهر.
وانتقل صدقى سريعا لتدريب إنبى الذى استغنى 

عن مدربه هانى رمزى بعد هزيمة أمام الزمالك.
وقــال عبد الناصر محمد مدير الكرة فى نادى 
إنبى »تغيير المدربين يأتى بسبب سوء النتائج لكن 
فى بعض األحيان تكون النتائج بسبب عدم توفيق 

الالعبين رغم األداء الجيد«.
القطبين فى الصورة 

وأحرز الزمالك اللقب الموسم الماضى 
بعد أن قاده أربعة مدربين ويبدو فى طريقه 

لتكرار ذلك مرة أخرى هذا الموسم.
ولم يستمر جوسوالدو فيريرا - الذى 
ــمــوســم مـــع الــزمــالــك الــمــوســم  ــى ال ــه أن
الماضى بعد تعيينه فى فبراير الماضي- 
طويال فى الموسم الجديد ورحل لقيادة 

السد القطري.
وتعاقد الزمالك مع البرازيلى ماركوس 
باكيتا المدرب السابق لمنتخب السعودية 
ــم يستمر ســـوى 28 يــومــا وأقــيــل  لكنه ل
ليخلفه أحمد حسام )مــيــدو( الــذى بدأ 
نفسه الموسم مــع اإلسماعيلى ثــم رحل 
بسبب خالف علنى مع قائد الفريق حسنى 

عبد ربه.
وســـار األهــلــى على الخطى نفسها وهى 

أمــور لم يعتد عليها فى تاريخه كأكثر أندية 
مصر نجاحا.

وأقــــال األهــلــى مــدربــه مــبــروك قــبــل بــدايــة 
الموسم بعد الــخــروج مــن دورى أبــطــال افريقيا 

وعين البرتغالى جوزيه بيسيرو الــمــدرب السابق 
للسعودية.

لــكــن بــيــســيــرو لـــم يــحــظ مــطــلــقــا بشعبية بين 
الجماهير ووجهت إليه انتقادات فى وسائل االعالم 
لينهى ارتــبــاطــه بــالــنــادى بعد أربــعــة أشــهــر فقط 

ويتولى تدريب بورتو.
وفى وسط هذه الدوامة من التغييرات احتفظت 
أربعة فرق فقط بمدربيها وهى أســوان والمصرى 

البورسعيدى ومصر للمقاصة والداخلية.

3 مكاسب أنقذت معسكر الفراعنة األخير
يخطئ من يظن أن الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقياة 
األرجنتينى هيكتور كوبر، لم يستفد من وديتى األردن وليبيا 
التى خاضهما الفراعنة فى معسكر شهر يناير الماضى 
ــذى أقيم فى أســـوان، وهــو المعسكر الــذى وجهت إليه  وال
الكثير مــن االنــتــقــادات خصوصًا بعد أداء المنتخب فى 
المبارتين الوديتين حيث خرجت الكثير من األصــوات التى 

انتقدت مستوى المنتخب ووصفته بغير المبشر.
فى المقابل يعتبر الخواجة كوبر أن معسكر أسوان 
كان ناجحًا، حيث يرى انه نجح فى تحقيق العديد 
مــن الــفــوائــد مــن وديــتــى األردن وليبيا ســواء على 
المستوى الفنى أو الالعبين الــذى تم اختيارهما 

للدخول فى المعسكر المغلق.
»صوت الماليين«.. ترصد فى السطور التالية 

الفوائد التى استطاع الجهاز الفنى للفراعنة تحقيقها فى 
الوديتين.

تجربة العبين جدد
اختار كوبر 32 العًبا لمعسكر شهر يناير الماضي، ونجح 
خالله فــى التعرف على إمكانيات العديد مــن الالعبين 
وتــحــديــد مــدى االســتــفــادة منهم مــن عــدمــه خــالل الفترة 

المقبلة.
ويعتبر من أبــرز الالعبين الــذى استطاع الجهاز الفنى 
تجربتهم هم على فتحى العب اإلنتاج الحربى، ونور السيد 
العــب إنبى، أحمد رؤوف العــب المصرى، مــروان محسن 

العب اإلسماعيلى، وغيرهم.
ويعقد الــجــهــاز الفنى للمنتخب الــوطــنــى جلسة خالل 
الساعات المقبلة مــن أجــل تقييم العديد مــن الالعبين، 

خاصة أن بعضهم لم يظهر على المستوى المطلوب.
خطط كوبر

نــجــح كــوبــر فــى تــجــربــة الــعــديــد مــن الــجــمــل الخططية 

والتكتيكية خالل اللقاء، حيث إنه على الرغم من الخسارة 
التى حققها الفراعنة فى الودية األولى أمام األردن بهدف 
دون رد، إال أن هناك بعض الخطط التى حــاول الخواجة 

تطبيقها.
ولعب كوبر بخطة هجومية فى الشوط األول، اعتمد 
فيها على جناحى المنتخب فى زيادة الفاعلية الهجومية، 
وتغيرت فى الشوط الثانى عن طريق استخدام وسط 

الملعب فى بناء الهجمات من خالل ظهيرى الجنب.
التجانس

أراد المدرب األرجنتينى من هذا المعسكر تحقيق 
نــوع من االنسجام بين العبى المنتخب الوطنى 

القدامى والجدد، األمر الذى ظهر فى التشكيلة 
التى دفع بها فى مباراة األردن. ولم يختلف 
األمــر كثيًرا فى لقاء ليبيا، التى بــدأ فيها 
الخواجة المباراة بتشكيلة استعانة فيها 

بعناصر الخبرة مع الوجوه الجديدة.

كتب – ضياء خضر 

كتب – محمد الصايغ
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االستهزاء بعيد الشرطة اعتداء صارخ على الشهداء 
احلقيقيني من املصريني  وخيانة لدمائهم وأرواحهم 

»مالك« صبى مهووس بالعداء غير املبرر للجهاز األمنى  وأراد مسايرة موضة 
»فيس بوكية« غير مسئولة هدفها السخرية واالستهزاء برجال الشرطة

هذا التاريخ الناصع لم يكن ملكا لجهاز 
الشرطة وحده، لكنه ملك للشعب المصرى 
بكل فــئــاتــه، ومــحــاوالت االســتــهــزاء بهذه 
المناسبة هى اعتداء صارخ على الشهداء 
الحقيقيين من المصريين، وخيانة لدمائهم 

وأرواحهم. 
ــاء صــدمــتــى مـــن كل  ــفـ ال أســتــطــيــع اخـ
مــا يعتلى المشهد الــعــام مــن أمــور عبثية 
ومحاوالت خبيثة هدفها األساسى تشويه 
وتسفيه المناسبات الوطنية، على أيدى 
صبية مراهقين ساهمت وسائل االعــام 
الــمــقــروءة والمرئية فــى صناعتهم، وكل 
مــا أخــشــاه فــى هـــذا الــســيــاق، أن تتحول 
هــذه التصرفات وغــيــرهــا بفعل السلبية 
وعدم إدراك بعض االعاميين، إلى قاعدة 
أساسية فى حياتنا وما عداها يصبح هو 

االستثناء.
 لــذا أصبح من الــضــرورى إعــادة النظر 
فيما تقدمه وســائــل االعـــام مــن بــرامــج، 
ــام بــكــل أدواتــــه من  الــمــقــصــود هــنــا االعــ
أعمال درامية وبرامج للتثقيف والتوعية 
واألفــام السينمائية، بهدف إعــادة الوعى 
وغــرس بــذور االنتماء النقاذ أجيال سيتم 
تشويه أفكارها ومعتقداتها عبر انغماس 
قطاعات عريضة بدون دراية فى تكنولوجيا 

ال يدركون مراميها.
ــصــرفــات الــصــبــيــانــيــة  ــت أتـــحـــدث عـــن ال
الــســطــحــيــة الــتــى شــغــلــت الـــــرأى الــعــام، 
وصارت محط اهتمام النخبة على اختاف 
توجهاتها والمتسكعين على مواقع التواصل 
ــوك«، مــمــن يثيرون  ــ االجــتــمــاعــى »فــيــس ب
الضجيج على توافه األمور. لعل أبرزها تلك 
الواقعة المعروفة إعاميا بقصة »البالين، 
وهــى التى أراد مــن خالها أحــد الصبية 
المهووسين بــالــعــداء غير المبرر للجهاز 
األمنى، مسايرة موضة »فيس بوكية« غير 
مسئولة هدفها السخرية واالستهزاء برجال 
الشرطة، وذلــك فى الوقت الــذى يواجهون 
أسوأ عدو اسمه االرهــاب، ويدفعون يوميا 
حياة خيرة الشباب من أجل أن نحيا جميعا 

فى وطن آمن.
الصبى الــذى أثــار األزمــة يدعى » أحمد 
مــالــك »، أراد أن يسخر مــن جــنــدى أمن 
مــركــزى، فقدم له »واقــى ذكــرى« على أنه 
بــالــونــة، كهدية منه لــرجــال الــشــرطــة يوم 
عيدهم، األمر الذى أثار موجة من االستياء 
العام، باعتبار أن ما فعله نوعا من الخروج 
ــذوق فى التعامل  عن كل قواعد األدب وال
مع أحد الجنود، كان يقف ببراءة فى ميدان 
التحرير لتأدية واجبه الوطنى فى تأمين 

الميدان.
كان من الممكن أن تمر الواقعة المشينة 
لمرتكبيها دون أن يتوقف أمامها أحــد، 
لكن المثير لاستغراب هو ترويج مشاهد 
الــواقــعــة الــتــى جــرى تصويرها بالفيديو 
ونــشــرهــا على مــوقــع »يــوتــيــوب« بالشبكة 
االلكترونية، األمر الذى أثار االشمئزاز فى 

أوساط الرأى العام.
هنا سنتوقف قليا، ألن الواقعة تتجاوز 
ــدود الــفــعــل الــفــكــاهــى الــعــابــر، وتــذهــب  حـ
لتأكيد حقيقة مــفــادهــا أن األمـــر برمته 
مدبر ويهدف إلــى السخرية من الجندى 
البسيط، حيث قام »مالك« بنفخ عدد من 
»الواقى الذكرى« ليبدو على شكل بالونة، 
حتى ال يتعرف جنود الشرطة على شكله 
األصلى، واإلمعان فى عملية التضليل كتب 
على »البالين« عبارة »من شعب مصر إلى 
الشرطة فى 25 يناير« األمــر الــذى جعل 

الجندى يتعامل بحسن نية.
أما التفاصيل، فتقول إن الممثل المغمور 
نــزل مــيــدان التحرير ومعه »شخص آخر 
يدعى شادى حسين مراسل لبرنامج »أبلة 
فاهيتا« وقــدمــا هــذه الــبــالــونــات المزيفة 
كهدية إلى الجنود ثم قاما بالتقاط بعض 
الصور معهم كأنهم يحتلفون بعيد الشرطة.

على أثــر ذلــك تقدم عــدد من المحامين 

بباغات للنائب الــعــام ضدهما بعد يوم 
ــداول الفيديو على صفحات  واحـــد مــن تـ
التواصل االجتماعى، مما أثــار موجة من 
السخط والغضب العارم بين رواد المواقع، 
فانهالت وصـــات الــهــجــوم الــشــرس على 

الفيديو وناشريه. 
القضية بالنسبة لــى لــم تكن فقط، أن 
ممثا مغمورا أراد االستهزاء بالمؤسسة 
ــذى يــمــثــل جـــزءا  ــ ــة فـــي عــيــدهــا ال ــي األمــن
مهما مــن تــاريــخ هــذا البلد ونضاله ضد 
االحــتــال البريطانى، انما ألن األمــر وما 
بـــه مـــن تــفــاهــات، شــغــل مــســاحــة ليست 
ــرأى الــعــام على  ــ هــيــنــة، مــن اهــتــمــامــات ال
كافة المستويات، وأخــص منها االعــام، 
ــرد مــســاحــات زمــنــيــة طــويــلــة في  ــذى أفـ الـ
ــوك شــو الــفــضــائــيــة لمناقشة  ــت ــرامــج ال ب
ســلــوك صبيانى مشين لمرتكبه قبل أن 
يسىء للشرطة، ســواء كــان فاعله يعى ما 
ــه يعى  ــام بــه أو ال يعى وأغــلــب الــظــن أن ق
ويــدرك تداعيات ما صنع باعتباره واحدا 
مــن المتسولين على أبـــواب المظاهرات 
الدائمة. هذا السلوك الصبيانى لن ينال 
بأى حال من األحــوال من مكانة المؤسسة 
األمنية وما تقدمه من تضحيات على مدار 
الساعة، ألجل استقرار الدولة ولكى يعيش 
المجتمع في أمــن، المجتمع بأكمله ومن 
بينه هــذا الممثل المتبلد فــي سلوكياته 

وصديقه مراسل »أبلة فاهيتا«. 
هــذه المكانة فــي تــقــديــرى أهــم مــن أن 
نضعها في معركة وهمية أو طرفا أصيا 
ضد »نكرات« ال وزن لهم سواء في الحياة 
أو مجال الفن. انطاقا من هذه الزاوية، 
أرى أن بعض االعاميين أعطوا حيثية لمن 
ال حيثية لهم، عندما انهالوا بالسباب على 
شخص تافه ولألسف ساروا هم  فى ركب 
التفاهة، تــارة عند الحديث حــول ضــرورة 
محاكمته والقبض عليه، بما يمنحه وزنا 

يفوق قيمته الحقيقية ويجعل منه بطا 
ــارة  فــى نظر محترفى قلب الــحــقــائــق، وت
أخــرى عندما راحـــوا يبحثون عــن أخباره 
ورد فعل أســرتــه الــتــى تــبــرأت مــن الفعل 
المشين حسبما جرى تداوله على المواقع 
االخبارية، الــى جانب محاوالت استدراج 
بعض القيادات األمنية للرد ومعرفة ردود 
أفعالها لصناعة أزمة من فعل تافه ارتكبه 

صبى أكثر تفاهة.
 الحقيقة الدامغة التى ال يستطيع أحد 
انكارها أو القفز عليها تــدور في التأكيد 
على أن ارتــكــاب الفعل المشين وترويجه 
على الشبكة االلكترونية، هــو تعبير عن 
انحطاط غير مسبوق في السلوك وربما 
التربية ذاتها رغم استنكار األسرة لما فعله 
الصبى األحمق، فالمتعارف عليه أن الفنان 
الحقيقى جزء من الضمير الوطنى، والفن 
في حد ذاته وسيلة ثقافية لارتقاء بالذوق 
وغــرس القيم والفضائل إلى جانب تنمية 
السلوكيات الحميدة. لكن ما جرى يدهس 
تلك المفاهيم، خاصة اذا علمنا أن بعض 
»مهاويس« الشهرة من أصحاب الدكاكين 
الحقوقية ومحترفى الــدفــاع عــن الباطل 
بمناسبة وبدون مناسبة، تعاملوا مع األمر 
على أنــه يدخل فــي نطاق حرية التعبير، 
بمعنى أن أحــمــد مــالــك المحسوب على 
الفن زورا وبهتانا أبدع في طريقة التهنئة 
لجنود الشرطة. منتهى االسفاف ولى ذراع 

الحقيقة لترسيخ المغالطات. 
ــقـــراءة الــمــوضــوعــيــة لــمــا يــحــدث فى  الـ
المجتمع على نطاق واســع، تشير بل تؤكد 
أننا أمام ظواهر سلبية لو جرى التغاضى 
عنها النتهت منظومة القيم التى نشأ عليها 
المصريون وترسخت فــى وجدانهم عبر 

آالف السنين.
الغريب فى األمــر أن البعض يصر على 
أن تلك الجرائم األخاقية تندرج تحت ما 

يطلق عليه الفن واالبداع، هنا ال أملك سوى 
التساؤل، هل الفن الراقى هدفه االستهانة 
بالتاريخ واألعياد الوطنية، أقــول الوطنية 

وليس الشرطة وحدها؟
يدفعنى الــقــول المغلوط والــخــلــط بين 
المصطلحات للوقوف أمام حالة الفوضى 
التى تجتاح واقعنا وتؤثر سلبا على المكون 
المعرفى لــشــرائــح الــشــبــاب، فاالستهانة 
بالموروثات التاريخية، بلغت حدا ال يمكن 
الصمت عليه، خاصة اذا علمنا أن السينما 
ــذوق الــعــام  ــ ــا فـــى افـــســـاد الـ ــت طــرف دخــل
واالستهزاء بالمفردات التى تمثل أهمية 
فى تناولها، فتحت الفتة الكوميديا، أنتجت 
أفاما من عينة »ســاح التلميذ« وغيرها 
مــن العناوين الــتــى تتضمن أســمــاء كانت 
تعبر يوما ما عن النضال لتحرير األرض 
ومحاربة الجهل والتخلف فى أعقاب ثورة 
23 يوليو المجيدة، رغم أن هذا االسم كان 
عنوانا لكتاب خــارجــى لتاميذ المرحلة 
االبتدائية، وخرج تعبيرا عن أهمية القراءة 
فى مرحلة كانت فيها الباد تخوض حربا 
على كافة الجبهات وجرى استخدام الكلمة 
بصورة مجازية، مفادها أن التاميذ أيضا 
يخوضون حــربــا ضــد الجهل. االستهزاء 
بهذه المفردات ومــا تحمله من مضمون، 

يساهم قطعا فى ترسيخ االسفاف. 
ــوك الــمــشــيــن أغــضــب الــفــنــانــيــن  ــســل ال
الحقيقيين، لذا لم يكن غريبا أن تنتفض 
نقابة المهن التمثيلية وتــدعــو مجلسها 
لعقد اجتماع طــارئ، قــرروا خاله، تحويل 
أحمد مالك للتحقيق في الواقعة، ووقف 
تصاريح عمله لحين االنتهاء من التحقيقات 
وذلـــك عــلــى خلفية نــشــره فــيــديــو مسيئا 
للشرطة بالتزامن مع أعياد 25 يناير. ما 
يبعث على الدهشة، أن الممثل المغمور، 
ــاره، إنه  قــال فى أعقاب الضجيج الــذى أث
ــم يكن يتوقع  ــان يــمــزح مــع أصــدقــائــه ول ك
ردود األفعال وقدم اعتذارا على صفحته، 
ــن خــالــه حــجــم الــضــحــالــة فى  يــكــشــف م
التفكير والــتــصــرف، ويــزيــح الــســتــار عن 
حجم الــهــوس فــى الهجوم على الشرطة، 
باعتبار أن استهدافها عما ثــوريــا، جاء 
ــذار »أعــتــذر بــشــدة لكل شخص  فــى االعــت
أســاءه الفيديو وخاصة الشرطة، الفيديو 
فعًا فيه تــجــاوزات لــم أتــوقــع أنها تخرج 
بــرة دايـــرة األصــدقــاء وده مــش مبرر على 
الخطأ. أنا عمرى عشرين سنة وساعات 
فــى الــســن ده األفـــكـــار الــمــتــهــورة بتسبق 
التفكير العقانى لألسف الغلطات دلوقتى 
بقت مسجلة ومــصــورة وده بيديها عمر 
وحــجــم أكــبــر مــن حجمها الحقيقى… دى 
لحظة تهور ولحظة مش محسوبة وفعًا 
ندمان عليها وحاولت مسحها ولكن كنت 
فوجئت أنها انتشرت قبل مــا أقــدر أنقذ 
الموقف.. يمكن الموقف ده كله نابع من 
إحباط عدم القدرة على التعبير عن الرأى 
اللى جيلى حاسه األيــام دى بس برضه ده 
ميدينيش الحق انــى أتــجــاوز أو أعبر عن 
رأيى بطريقة متجاوزة فى حق اآلخرين.. 
أكتر حاجة مضايقانى انه هيتم استخدام 
اللحظة دى لتشويه الثوار والثورة ومقدرش 
ألــوم حــد فــى النقطة دى إال نفسى اللى 
اإلحباط عماها.. أتمنى من الجميع أنهم 
ميتعاملوش مــع الــلــحــظــة دى عــلــى أنها 
بتلخصنى ويتعاملوا معاها أنــهــا لحظة 

عابرة لن تتكرر.. مرة أخرى بعتذر«. 
انتهى االعــتــذار الــذى خشى فيه من أن 
ينال تصرفه المشين من الذين أسماهم 
الثوار، وفى هذا السياق ال نعرف ما هى 
صلته بهم فقد كان عمره 14 سنة فى 25 
ــد أن نقف جميعا ليس  يناير 2011، الب
لعقاب صبى بلغت بــه التفاهة حــدا غير 
مسبوق، انــمــا لــوضــع الــضــوابــط وتحديد 
الفروق بين المفردات والمصطلحات، فهو 
نسب نفسه الى ما أسماهم بالثوار، وكأن 

ماجرى كان من صنع العيال.

أروع ما فى أعماق الشخصية املصرية، إرثها جلينات النخوة الوطنية وخصائص الفضائل االنسانية، أما أعظم ما فى مكوناتهم 
الذاتية املتوارثة عبر آالف السنني، فهو براعتهم وقدرتهم الفائقة على استدعاء القيم النبيلة من ذاكرة التاريخ، لالسترشاد بها 

ضوءا يبدد الظلمة وينير الطريق فى األوقات احلرجة التى تطغى فيها الرذائل على نبل الفضائل.
هذه القيم املوروثة لم تأت من فراغ ولم تكن مجرد كلمات نتغنى بها فى املناسبات، لكنها نتاج حقيقى لتضحيات وثمار طازجة 

ألشجار نبتت من بذور غرسها أبناء هذا الشعب ورويت بدماء الشهداء عبر تاريخهم الطويل، التاريخ املحفور على جدران املعابد 
واملدون بني دفتى الكتب احلديثة والبرديات القدمية، فهو يحوى سردا للقصص والوقائع املشحونة بالبطوالت، التى حفرت 

للمصريني مساحات البقاء فى لوحة شرف األوطان، ولوال تلك البطوالت والتضحيات ألصبحنا أمة مسلوبة اإلرادة، أمة تعيش 
على هامش الزمن، يباع رجالها ونساؤها فى أسواق النخاسة العاملية، من بني تلك البطوالت ما قدمه رجال الشرطة من تضحيات 

واستبسال حتى نالوا جميعا الشهادة بعد معارك ضارية ضد املحتل فى مدينة االسماعيلية رافضني تسليم املدينة.

مصر املشغولة بالباللني والتفاهات 
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