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امليزان التجارى مع دول الكوميسا سجل فائضا قدره  1.3مليار دوالر لصالح مصر
خالد عبدالرحمن

استضافت مدينة شرم الشيخ يومى  20و 21فبراير
 ،2016فعاليات منتدى أفريقيا  ،2016الذى ينظم للمرة
األولى بمبادرة ورعاية مصر لبحث وسائل تعزيز التجارة
واالستثمار والتعاون الثنائي فى المجاالت التنموية بين
دول القارة االفريقية.
وقــد جــرت فعاليات المنتدى بــالــتــعــاون مــع هيئة
االستثمار اإلقليمية التابعة لمنظمة الكوميسا ،كما تم
عقد المنتدى تحت مظلة مفوضية االتحاد األفريقى
بحضور رؤساء السودان ،ونيجيريا ،وتوجو ،والجابون،
وغينيا االستوائية ،ورئيس وزراء إثيوبيا.
والمنتدى هو األول من نوعه في أفريقيا وهو بمثابة
آلية جديدة لتواصل دول القارة مع بعضها البعض بما
يساهم في التكامل االقتصادي .وتنظر مصر للمنتدى
باعتباره وسيلة لتعزيز مكانتها كعنصر فاعل فى تنمية
الــقــارة األفريقية عبر تكاملها اإلقليمى ،خاصة بعد
تزايد االهتمام العالمى بالقارة السمراء التى بدأت فى
تحقيق ناتج محلى إجمالى بحوالى  2تريليون دوالر،
بفضل قوة العمل التي تناهز حوالى  400مليون نسمة،
والمؤهلة للتزايد نظراً المتالك القارة السمراء نسبة
السكان األصغر عمراً على مستوى قارات العالم والذين
بدأوا فى الحصول على تأهيل علمى وعملى ،إلى جانب
االرتــفــاع المتوالى فــى اإلنــفــاق االستهالكى للمواطن
األفريقى والــذى يقترب هــذا العام من  1.1تريليون
دوالر.
منتدي أفريقيا  ،2016يعد المرحلة الثانية من الجهد
المصري الــرامــي إلــى تحقيق االنــدمــاج االقتصادي
اإلقليمي في أفريقيا ،وذلك في أعقاب االتفاق الثالثي
التاريخي بين الكوميسا والــســادك ومجموعة شرق
أفريقيا الــذي وقع في مدينة شرم الشيخ خالل يونيو
 2015والذي بموجبه أطلق أحد أكبر التكتالت التجارية
في القارة األفريقية ،ويضم  26دولــة ،بإجمالي ناتج
محلي يصل إلــى حوالي  1.2تريليون دوالر ،لخدمة
سوق بها نحو  625مليون مستهلك.
فى هذا السياق كشفت دراسة صدرت هذا األسبوع
بعنوان (مصر والتكامل االقتصادي األفريقي :مجاالت
الفرص والتحديات) أنه رغم الفرص التى تنتظر قدم
العالقات السياسية واالقتصادية بين مصر وأفريقيا،
إال أن الواقع الفعلي ال يعكس هذا األمر ،فوزن أفريقيا
النسبي في االقتصاد المصري مازال ضعيفا.
فإذا نظرنا للتبادل التجاري بين الطرفين على سبيل
التوضيح ،نجد أن الــصــادرات المصرية ألفريقيا ،لم

األسواق األفريقية مازالت سوقا بكرا واعدة تزخر بالعديد
من الفرص التى تنتظر فقط من يستطيع أن يجنى ثمارها
تتجاوز عــام  2014نحو  2.9مليار دوالر بنسبة لم
تتجاوز  %10.8من إجمالي الصادرات والبالغة 26.7
مليار دوالر ،وبالنسبة للواردات المصرية من أفريقيا
فلم تتجاوز خالل نفس العام  1.1مليار دوالر ،بنسبة
 %1.6من إجمالي الــواردات المصرية والبالغة 68.2
مليار دوالر.
وبــالــنــســبــة إلجــمــالــى االســتــثــمــارات الــمــصــريــة في
أفريقيا ،فهى لم تتجاوز  7.8مليار دوالر ،في حين
بلغ إجمالى االستثمارات العالمية المتدفقة إلى القارة
عــام  2015فقط حــوالــى  54مليار دوالر .وتــركــزت
االستثمارات المصرية في مجاالت مواد البناء واألدوية
واألج ــه ــزة الــكــهــربــائــيــة .فحين لــم يــتــجــاوز إجمالى
االستثمارات األفريقية في مصر  2.8مليار دوالر.
ورغم الجهود المضنية التى تبذلها الحكومة المصرية
فــي الــســنــوات األخــيــرة ،لحجز مكانة تليق بتاريخية
العالقات مع أفريقيا ،إال أن ذلك يتطلب مثابرة وجهدًا
وأمواال طائلة حتى تستطيع مصر جني أية مكاسب من
سوق استهالكى ضخم وصل تعداده لنحو  1.16مليار

نسمة عام .2014
وكشفت الــدراســة أن مصر كــانــت مــع تعاظم دور
المنظمات اإلقليمية االقتصادية داخــل أفريقيا ،قد
سعت لالنضمام لمنظمة الكوميسا (السوق المشتركة
لدول الشرق والجنوب األفريقي) عام  ،1998وجاء ذلك
نتيجة إلدراك األهمية االستراتيجية للمحيط الجغرافي
خاصة لعالقات مصر مع دول حــوض النيل ،وحتمية
التواجد المصري في التجمعات األفريقية التى تضم
هذه الدول ،وباألخص التجمعات االقتصادية ،حيث إن
عضوية مصر في الكوميسا تتيح لها نطاق ًا أرحب من
الحركة في مجال فتح األســواق ،والحصول على مزايا
نسبية جديدة.
من ناحية أخرى أوضحت أرقام الصادرات والواردات
بين مصر والـــدول األعــضــاء بالكوميسا على حــدوث
تــحــول ج ــذري للميزان الــتــجــارى بعد انــضــمــام مصر
لالتفاقية مقارنة بما قبلها ،حيث نجد أن صــادرات
مصر للكوميسا عام  1997وعام ( 1998قبل انضمام
مصر للكوميسا) كانت قد بلغت  44و 46مليون دوالر

على الــتــوالــى ،كما أن الـ ــواردات المصرية مــن الــدول
األعــضــاء خــال العامين المذكورين بلغت نحو 152
و 154مليون دوالر على التوالي ،ما يوضح أن مؤشرات
التجارة بين مصر والكوميسا كانت تحقق عجزا قدره
 81و 108ماليين دوالر على الترتيب ،لكن هذا العجز
أخــذ فــي االنخفاض تدريجيا خاصة مــع زي ــادة نسب
التخفيضات الجمركية لتصل لـ  %100عام  ،2000وقد
أظهر ذلك تحوال إيجابيا في الميزان التجارى لصالح
مصر في السنوات التالية لالنضمام خاصة بداية من
عــام  ،2004الــذى حققت فيه مصر ألول مــرة فائضا
تجاريا بلغ قدره  3.9مليون دوالر ،حيث بلغت صادرات
هــذا الــعــام نحو  159.8مليون دوالر ،مقابل واردات
مصرية بلغت نحو  155.9مليون دوالر.
كما أن ال ــص ــادرات المصرية أخ ــذت فــي التزايد
التدريجى بــدايــة مــن عــام االنضمام ( )1998مــن 44
مليون دوالر لتحقق بعد مرور  10سنوات ( )2008قفزة
نوعية وتتخطى الصادرات للمرة األولى حاجز المليار
دوالر تحديدا  1.651مليار دوالر ،مقابل واردات خالل
نفس الــعــام بلغ قــدرهــا  1.158مليار دوالر ،وبذلك
حقق الميزان التجارى فائضا قدره  493مليون دوالر،
ويستمر بعد ذلــك التزايد لتتخطى قيمة الــصــادرات
المصرية للدول األعضاء بالكوميسا عــام  2010رقم
المليارين تحديدا  2.492مليار دوالر ،مقابل واردات
بلغت  962مليون دوالر ،محققة بذلك فائضا تجاريا
لصالح مصر بلغ  1.57مليار دوالر.
وتعرضت قيمة الــصــادرات للهبوط والــصــعــود في
الفترة التالية لذلك لتصل عام  2014لنحو  2.0مليار
دوالر مقابل واردات آخذه في االنخفاض بلغت قيمتها
في العام المذكور نحو  693مليون دوالر ،ليسجل بذلك
الميزان التجارى فائضا قدره  1.3مليار دوالر لصالح
مصر.
وكشفت الدراسة أنه ربما تكون الجهود المصرية في
دعــم المزيد من االنــدمــاج اإلقليمي هي أفضل سبيل
متاح لدعم تواجدها السياسى واالقتصادى في جميع
المحافل األفريقية ،حتى تعوض سنوات الغياب الطويلة
التى أثــرت بالسلب على مصالحها االستراتيجية مثل
«قضية مياه النيل».
ورغــم التحديات والمخاطر الكثيرة التى تعترض
الــتــعــاون المشترك خاصة فــي مجال البنية التحتية
والــمــواصــات وضعف االستثمارات المتاحة ،إال أن
المكاسب كبيرة ،ألن األســواق األفريقية مازالت سوقا
بكرا واعدة تزخر بالعديد من الفرص التى تنتظر فقط
من يستطيع أن يجنى ثمارها.
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منذ أيــام  ..أدلى هانى أبوريدة عضو المكتب
التنفيذى لإلتحاد الدولى لكرة القدم (الفيفا)
بتصريحات مثيرة للجدل لبرنامج (الــكــورة مع
الحياة) الــذى يقدمه سيف زاهــر بتصريح مثير
للجدل ،حيث أعلن أنه عندما يصل إلى منصب
رئيس اتحاد الكرة فى اإلنتخابات التى ستجرى
يــوم  12أكتوبر المقبل ،والــتــى سيتم فتح باب
الترشح لها بعد نهاية واليــة المجلس الحالى
برئاسة جمال عــام فــى  12أغسطس الــقــادم،
فإنه ســوف يقوم بـ(تشفير) مــبــاريــات الــدورى
العام حتى يتمكن من أن يصل بسعر الدورى إلى
 500مليون جنيه ..وهنا نتساءل :هل لدى قيادات
ماسبيرو وفــى مقدمتهم عصام األمــيــر رئيس
اتحاد اإلذاعــة والتليفزيون وحسين زيــن رئيس
قطاع القنوات المتخصصة وشوقية عباس رئيس
القطاع اإلقتصادى علم بهذا الموضوع؟ وهل
وضعوا السيناريوهات المناسبة للتعامل معه بما
يحقق مصلحة ماسبيرو من الناحية المادية وبين
حق المشاهد فى متابعة مباريات الدورى المحلى
بدون تحميله أعباء جديدة خاصة وأن ماسبيرو
يحمل الموازنة العامة للدولة أكثر من  12مليار
جنيه سنوي ًا يتم اقتطاعها مــن (ق ــوت) الشعب
الغلبان؟ وهل ستلتزم الدولة ممثلة فى األجهزة
الرسمية بسياسة (سد الحنك) تجاه هذه المهزلة
أم ستنتظر لحين وضع المواطن (الكحيان) أمام
األمر الواقع؟ وهل يتصدى مجلس النواب بصفته
ممثل الشعب لــهــذه السياسة الــتــى تستهدف
استنزاف المواطن المصرى؟.
ومــمــا يــؤكــد أن هــذا الــمــوضــوع خطير للغاية
وليس مجرد تصريحات لإلستهالك اإلعالمى
من جانب أبوريدة أنه – أى هانى أبوريدة – يعد

أبوريدة

زاهر

األمير

أقوى المرشحين لتولى منصب رئيس اتحاد الكرة
خاصة وأن قائمته تضم أسماء وشخصيات لها
ثقل كبير فــى األوســـاط الرياضية مثل أحمد
شوبير وحازم إمام وسيف زاهر وخالد لطيف..
الخ.
وبهذه المناسبة أشير إلــى المفاجأة التى تم

تفجيرها خالل األيام الماضية ،حيث
نشرت بعض االخبار عن قيام أحد رجال سمير
زاهــر رئيس اتــحــاد الــكــرة السابق والــراغــب فى
الترشح فى اإلنتخابات القادمة يفكر فى تقديم
شكوى ضــد أبــوريــدة فــى اللجنة المشرفة على
االنتخابات نظراً ألنه – وكما نشر  -أحد مالك

الشركة الراعية لالتحاد “برزنتيشن”
وه ــى نــفــس الــشــركــة الــراعــيــة لقناة
النيل للرياضة.
ويـــرى الــكــثــيــرون أن ــه فــى حــال
ثــبــوت صــحــة هـــذا ال ــك ــام فــإنــه
ال يــجــوز ألبـــوريـــدة م ــن الــنــاحــيــة
الــقــانــونــيــة تــرشــيــح نــفــســه ألنــه
مــن غــيــر الــجــائــز أن يــكــون راعــى
اتــحــاد الــكــرة هــو رئــيــس أو أحــد
مالك الشركة وهو ما يتعارض جملة
وتفصيال مــع لــقــانــون رق ــم  106لسنة
 2013ف ــى شـــأن حــظــر ت ــع ــارض مصالح
المسئولين فــى الــدولــة وال ــذى نــص فــى المادة
األولــى منه أنــه يخضع ألحكام هــذا القانون كل
مــن :رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الــوزراء،
و الـــــوزراء والــمــحــافــظــيــن و ســكــرتــيــرى عموم
المحافظات و رؤســاء الوحدات المحلية وأيض ًا
رؤسـ ــاء الــهــيــئــات و الــمــؤســســات و الــمــصــالــح و
األجهزة العامة .أما المادة  2فقد نصت على

عمرة ووعود باحلج لصحفيني وأسرهم مقابل حمالت تلميع فى الفضائيات

نائب رئيس التحرير:

وزير األوقاف يستعني بـ «لوبى» إعالمى للنجاة من مقصلة التعديل الوزارى

محمد عبداللطيف
أحمـ ـ ــد سعيد
مدير التحرير:

كتب ماهر عبده:

ب ـ ــالل الـ ـ ــدوى

كشفت مصادر مطلعة فى وزارة االوقــاف لـ”صوت
الماليين “ أن الدكتور محمد مختار جمعة
وزيــر االوق ــاف يعيش حالة من االرتباك
وال ــت ــوت ــر ل ــم يــشــهــدهــا عــلــيــه م ــن ذى
قــبــل،وصــلــت ال ــى درجـــة اتــهــام بعض
الصحفيين الــذيــن هــاجــمــوه بأنهم
دخــــاء عــلــى الــمــهــنــة وخــطــر على
الـــوطـــن،وذلـــك م ــع اق ــت ــراب الــعــد
الــتــنــازلــى الجـ ــراء تشكيل وزارى
مــن المفترض ان يكون قبل يوم
جمعة
 27مــارس الــجــارى حسبما اكد

املدير الفنى:

عـدنان خليل
سكرتير التحرير:

محمد سعيد
الرياضة:

محمد الراعى
املستشار القانونى:

مصدر مسئول بمجلس الوزراء.
وأضافت المصادر أن جمعة قام بتشكيل لوبى اعالمى
لتلميعه فى الفترة الحرجة الجارية ويلتقى بهم بشكل شبه
يومى مساء بمكتبه بديوان عام الوزارة بوسط البلد.
وأشــارت المصادر أن اللوبى االعالمى يرأسه صحفى
بأحد الصحف الخاصة الشهيرة مقرب من الوزير وسبق
له ان سافر هو واسرته الداء فريضة الحج على حساب
وزارة االوقــاف،بــاالضــافــة الــى صحفى اخــر باحد وكــاالت
االنباء وسبق له ان سافر الى الحج مع اسرته على نفقة
الوزارة يقوم باغراء الصحفيين بالمشاركة فى حملة تلميع
جمعة مقابل وعدهم بزيارات عمرة وحج لهم وألسرهم على
نفقة الدولة حال بقاء الوزير فى منصبه ونجاته من مقصلة
التشكيل الوزارى المتوقع نهاية الشهر الجاري

عصام االسالمبولى

أن المقصود بكلمة تعارض المصالح “ كل حالة
يكون للمسئول الحكومى أو الشخص المرتبط
بــه مصلحة مــاديــة أو معنوية تتعارض تعارض ًا
مطلق ًا أو نسبي ًا مع ما يتطلبه منصبه أو وظيفته
من نزاهة و استقالل و حفاظ على المال العام أو
تكون سبباً لكسب غير مشروع لنفسه أو للشخص
المرتبط “.
كما أن الــمــادة ( )3مــن نفس الــقــانــون تنص
على أنه “ فى حالة قيام إحدى حاالت التعارض
المطلق يتعين على المسئول الحكومى إزالــة
هذا التعارض إما بالتنازل عن المصلحة أو ترك
المنصب أو الوظيفة العامة   ،فإذا كان التعارض
نسبي ًا تعين على المسئول الحكومى اإلفصاح
عن هــذا التعارض و اتخاذ اإلجـــراءات الالزمة
للحيلولة دون وقوع ضرر للمصلحة العامة ،وفقاً
لإلجراءات و الضوابط المبينة فى هذا القانون
“ .بينما تنص المادة  6على أنه “ يُعد الجمع بين
عمل المسئول الحكومى و بين عضوية مجالس
إدارة الشركات أو المشروعات التجارية الخاصة
أو العمل فيها تــعــارضـ ًا مطلق ًا ،و يتعين عليه
االستقالة من تلك العضوية أوالعمل فور تعيينه
فى المنصب أوالوظيفة العامة ،فــإذا لزم اتخاذ
إجـ ــراءات معينة لقبول االســتــقــالــة ،وجــب عليه
خالل الفترة الالزمة لذلك أن يمتنع عن حضور
المجلس أو المشاركة فى أنشطة المشروع أو
الشركة أو فى اتخاذ القرارات الخاصة بها ،وعن
قبول أى عائد مادى منها.
لــكــل هـــذه األس ــب ــاب والــحــيــثــيــات الــقــانــونــيــة
الصريحة نرى   أن هذه النقطة بالذات تحتاج
إلــى توضيح سريع بــل اص ــدار بيان رسمى عن
شــركــة بريزنتيشن لكشف حقيقة ه ــذا األمــر
المثير للجدل  ،واكــرر مــرة آخــرى أننى سأكون
أول صحفى ينشر مثل هذا البيان ألننى ال أهدف
سوى تحقيق الصالح العام.

«احلريرى» يطالب بإقالة بدر
ووزراء املجموعة االقتصادية
طالب النائب البرلمانى هيثم الحرير عضو مجلس النواب عن دائرة
محرم بك باالسكندرية بضرورة إقالة الدكتور أحمد زكــى بــدر وزير
التنمية المحلية باالضافة الى وزراء المجموعة االقتصادية فى التشكيل
الوزراى المتوقع .وقال الحريرى فى تصريحات خاصة إن وزارة التنمية
بما تضمه من قطاعات كثيرة فى االدارة المحلية تشهد
أســوا ايامها،الفتا الــى ان الوزير احمد زكــى بدر
يعيش فى واد والفساد فى المحليات يستشرى
فى واد اخر.
وأوضــح أن الحملة التى قامت بها عدة
صحف وكشف خاللها قيام الوزير بارتكاب
مخالفات مالية واداريــة تستوجب عزله من
وظيفته وتحويله للنيابة للتحقيق فيما نسب
عنه.
احلريرى
وأضاف الحريرى أنه تقدم بطلبات احاطة
ضــد عــدد مــن الــــوزراء ومنهم أحــمــد زكــى بدر
والدكتور محمد مختار جمعة وزير االوقــاف وجميع
وزراء المجموعة االقتصادية .مؤكدا انــه اذا تم تعديل وزارى بدون
تغيير بدر وجمعة فلن يكون له معنى ودليل دامغ على فشل الحكومة فى
االنصات الى رغبات الشعب ونوابه.

جرافيك

أحمـ ـ ــد محمـ ـ ــود
التنفيذ

أحمد الريس
جمع تصويرى:

محمود محسن
املراجعة اللغوية:

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

الصراعات تكشف «بالوى» أعضاء ائتالف دعم مصر
قيادى بــارز فى ائتالف دعــم مصرى
قام بتحريض ثالثة من النواب بالتجهيز
لكشف «بالوى» أحد زمالئهم باالئتالف
والذى اعتاد الهجوم على االئتالف وهذا
القيادى الــبــارز خــال األسابيع القليلة
الماضية تمهيدا السقاط عضويته فى
مجلس النواب.
وعــلــمــت «طــاقــيــة االخ ــف ــا» أن ملف
الــنــائــب يشمل الكثير مــن الــتــجــاوزات
والــفــضــائــح مــن بينهم الــحــصــول على
مساحات كبيرة من األراضى والفيلالت
والشقق بأسعار رمــزيــة باإلضافة إلى
الحصول على «رشاوى» مقابل «تسليك»
المصالح لعدد من رجال األعمال الذين

تــثــار ضــدهــم الــعــديــد م ــن االتــهــامــات
بالتورط فــى قضايا تتعلق باالستيالء
ونهب المال العام.
الجدير بالذكر أن النائب المطلوب
اسقاط عضويته يقوم هو اآلخر بتجهيز
الملفات الــســوداء لهذا الــقــيــادى البارز
ومن بينها قضايا تتعلق باالستيالء على
الــمــال الــعــام واستغالل النقود ،ويحاول
هذا النائب اقناع قيادات بارزة فى الدولة
بضرورة استبعاد هذا القيادى الذى يثير
حالة من السخط واالستياء بين النواب
بسبب إصـــراره على «توجيه» االئتالف
ونـــوابـــه لــتــحــقــيــق أهـــدافـــه ومــصــالــحــه
الشخصية بعيدا عن الصالح العام.

حكاية النواب مع «اجلمبرى االسبايسى» فى حجرة الوزراء
مجموعة من النواب من بينهم قيادات
فــى ائــتــاف دع ــم مــصــر اع ــت ــادوا خــال
الجلسات األخــيــرة لمجلس الــنــواب على
الخروج من الجلسة لتناول طعام الغداء فى
الحجرة المخصصة للوزراء والتى تبعد عن

قاعة المجلس الرئيسية بـ 20مترا .هؤالء
النواب أصبحوا من عشاق تناول وجبات
«الجمبرى االسبايسى» التى يتم احضارها
بكميات كبيرة من مطاعم كنتاكى بوسط
البلد.

بعض محامى اجلماعة ممن لهم مكاتب محاماة دولية فى اخلارج تعمدوا إصدار قرارات لتحقيق مكاسب مالية ملكاتبهم

منير عبدالنور يكشف تفاصيل توريط جماعة اإلخوان ملصر فى قضايا التحكيم الدولى
كرمي عبداجلابر
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أكد منير فخرى عبدالنور وزير الصناعة المصرى السابق
أن غالبية قضايا التحكيم الدولى المرفوعة على مصر من
شركات أجنبية ومستثمرين أجانب سببها جماعة اإلخوان
خــال وجــودهــا فــى حكم مصر وخــال الــعــام الــذى قضته
الجماعة فى الحكم اتخذت عدة قرارات من مجلس الوزراء
تسببت فى رفع هذه القضايا على الخزانة المصرية.
وذكــر الوزير السابق أن حكومة اإلخــوان برئاسة الدكتور

هشام قنديل رفضت نصائح العديد من المستشارين داخل
مجلس الــوزراء وأصــدرت قــرارات خاطئة ضد المستثمرين
العرب واألجــانــب ،وأن بعض محامى جماعة اإلخــوان ممن
لهم مكاتب محاماة دولية فى الخارج تعمدوا إصــدار هذه
القرارات لتحقيق مكاسب مالية لمكاتبهم.
وأوضــح منير فخرى عبدالنور الوزير السابق أن القضية
التى رفعت بسبب وقف تصدير الغاز إلسرائيل وتم الحكم
على مصر مصر بتعويض مالى كبير نحو  4مليار دوالر سببه
غباء جماعة اإلخــوان اإلرهابية بل وربما تعمدها إصــدار

قرارات تضر بخزائن الدولة وأموال الشعب المصري.
وأشــار الوزير السابق إلى أن حكومة اإلخــوان كانت تتخذ
قــرارات عنترية دون دراســة مسبقة ،وأن هذه جريمة كبرى
ارتكبتها فى حق الشعب المصرى ويجب محاكمتها على
هــذه الجريمة بل إننى أطالب بــأن يتم خصم
أى مبالغ من أموال اإلخوان المتحفظ
عليها لسداد مبالغ قضايا التحكيم
الدولى لمسؤولية اإلخوان عن هذه
القضايا.

عبدالنور

د .عادل عامر :الجهات المانحة ليست جمعيات خيرية وإنما واجهات لالستخبارات الدولية يبدو أن الدولة على المستوى الرسمى ال
تدرك حتى اآلن مدى خطورة التمويل االجنبى الذى يقدمه عدد من الدول والمنظمات العربية واألجنبية على األوضاع فى مصر؟
ولعل أكبر دليل على ذلك أن عدد الجمعيات األهلية التى تعتمد فى المقام األول على التمويل الخارجى يتزايد يوم ًا بعد يوم.
وعلى رغم التحذيرات التى أطلقتها فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولى السابقة ومستشار رئيس الجمهورية لشئون األمن القومى
حاليا من خطورة هذا التمويل إال أن الواقع يؤكد أن هذه القضية رغم خطورتها على األمن القومى لم تنل حظها الكافى من المتابعة
واتخاذ اإلجراءات الالزمة للتصدى لها ،وال تزال تلك الجهات تتعامل معها وكأنها قضية تمس دولة أخرى وليس مصر .وقد شهدت
الفترة الماضية عودة هذه القضية الخطيرة للظهور على الساحة السياسية من خالل قيام النائب أحمد بدوى عضو مجلس النواب
بالكشف عن أن أحد أعضاء مجلس النواب ،يمتلك منظمة حقوقية ،ومعه  13منظمة أخرى ،حصلوا على تمويل أجنبى من جهات
غير مشروعة ،قدره  45مليون دوالر ،مشددا على أن هذا التمويل ال يعرف مصدره ،لكنه دخل البالد من أجل أغراض غير سليمة،
وأعلن بدوى أنه سيتقدم ببالغ للنائب العام ضد هذا النائب بتهمة الحصول على تمويالت أجنبية مشبوهة.

االحتاد األوروبى خصص
 8ماليني يورو لدعم
املنظمات األهلية املهتمة
بتدريب املراقبني على
أعمال مراقبة االنتخابات

محمد طرابيه يكتب:

خطة أمريكا واملنظمات الدولية إلسقاط مصر والسيسى
 14منظمة من بينها جمعية يترأسها نائب حالى مبجلس النواب حصلوا على متويل أجنبى من جهات غير مشروعة قدره  45مليون دوالر

وكشف عدد من النواب انهم سيتقدمون
مبــجــمــوعــة مــن االســتــجــوابــات وطــلــبــات
اإلحاطة عن حتويل مبلغ  65مليون دوالر
مــن جــانــب هــيــئــات ومــنــظــمــات أمريكية
للمجتمع املدنى املصرى ومبلغ  181مليون
دوالر التى قدمتها قطر جلماعة أنصار
الــســنــة ..وطــالــب الــنــواب حكومة شريف
إسماعيل بفتح ملف التمويل األجنبى
جلميع املنظمات احلقوقية واجلمعيات
األهلية حتى تتم محاسبة كل من حصل
عــلــى أى مت ــوي ــل أجــنــبــى مـــن اخلــــارج
والكشف عما يسمون أنفسهم بالنشطاء
واحلــقــوقــيــن ومــعــرفــة مــصــادر متويلهم
وحــجــم التمويل ال ــذى حصلوا عليه من
اخلارج ومعرفة أوجه صرف األموال التى
حصلوا عليها من التمويل األجنبى.
فــى ه ــذا الــســيــاق نشير إل ــى احلقائق
واملــفــاجــآت املثيرة الــتــى كشفتها دراســة
مهمة للغاية أصدرها املركز الدميقراطى
العربى للدكتور عــادل عامر اخلبير فى
القانون العام ومستشار التحكيم الدولى
واخلبير فى جرائم أمــن املعلومات حول
قضية الــتــمــويــل األجــنــبــى ،والــتــى أكــدت
ان املــجــتــمــع املـــدنـــى بــشــكــلــه احلــالــى
وخــرائــط متــويــاتــه وطبيعة مشروعاته
اليسعى إال إلــى إضعاف الدولة املركزية
واالنــتــقــاص مــن صــاحــيــات تخطيطها
املركزى ومتاسكها وسالمة وحدة مكونات
مجتمعها.
نــاهــيــك عـــن ال ــن ــش ــاط ــات املــشــبــوهــة
لــلــمــنــظــمــات وال ــت ــى تــنــبــع شــبــهــاتــهــا من
طــبــيــعــة اجل ــه ــات املــانــحــة الــتــى ليست
بالتأكيد جمعيات خيرية وإمنــا واجهات
لالستخبارات الدولية.
وكــشــف د .عـــادل عــامــر أن املنظمات
األمـ ــريـ ــكـ ــيـ ــة ،م ــث ــل امل ــع ــه ــد ال ــق ــوم ــى
الدميقراطى ،واملعهد اجلمهورى الدولى،
تعمل فى مصر على تشجيع الدميقراطية
ودعــم وتنمية ق ــدرات منظمات املجتمع
املــدنــى املــصــرى فــى املــرحــلــة املقبلة وأن
واشنطن أنفقت  40مليون دوالر لدعم
أنشطة هذه املنظمات.
وأنــــه مت تــخــصــيــص  65مــلــيــون دوالر
للمساعدات املتعلقة بدعم الدميقراطية
ف ــى مــصــر ،وأن  600مــنــظــمــة مصرية
تــقــدمــت بــطــلــبــات لــلــحــصــول عــلــى املــنــح
املقدمة ملنظمات املجتمع املدنى.
وأعلن أن ذلك التمويل يأتى فى إطار
حفاظ الــواليــات املتحدة على مصاحلها
فــى املنطقة ودعــم الدميقراطية مشيراً
إلــى إن متــويــات املعهد كــانــت تــأتــى من
«الــكــوجنــرس» األمــريــكــى نفسه لتنفيذ
ُمــخــطــط إفــســاد احلــيــاة الــســيــاســيــة فى
مصر.
وكــشــف أن منظمة “فــريــدم ه ــاوس”
كانت على عالقة وثيقة مبنظمات املجتمع
املدنى فى مصر وأنها تعمل كلوبى للضغط
عــلــى احل ــك ــوم ــات مبــعــنــى اح ــت ــال غير
مباشر.
وكــشــفــت الـــدراســـة نــق ـ ً
ا ع ــن مــصــدر
مصرى مطلع أن هناك جمعية مصرية
فى الشيخ زويد بسيناء يتم حتويل أموال
مــبــاشــرة إلــيــهــا مــن واشــنــطــن والــســفــارة
األمريكية).
من ناحية آخرى رصد االحتاد األوروبى
 8ماليني يــورو لدعم املنظمات األهلية
املصرية املهتمة بتدريب املراقبني املحليني
على أعــمــال مــراقــبــة االنــتــخــابــات ،بينما
رصــدت هيئة املعونة األملــانــيــة  6ماليني
دوالر لدعم اإلعالم وتدريب النشطاء من
الشباب على شبكات التواصل االجتماعى
واستخدامها فى صحافة املواطن وتدريب
الصحفيني وزيـــادة مهاراتهم فــى مجال
االعالم.
كــمــا أعــلــنــت هيئة املــعــونــة السويدية
واالسترالية ومؤسسة املستقبل مبنطقة
الــشــرق األوس ــط عــن توفير منح صغيرة
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منظمة مصرية
تقدمت بطلبات
للحصول على املنح
املقدمة ملنظمات
املجتمع املدنى

منظمة غير حكومية
من منظمات املجتمع
املدنى استفادت من
برنامج الدميقراطية
األمريكى

متويالت املعهد
الدميقراطى تأتى من
«الكوجنرس» األمريكى
نفسه لتنفيذ ُمخطط
إفساد احلياة السياسية
فى مصر

جمعية مصرية فى
الشيخ زويد بسيناء
يتم حتويل أموال
مباشرة إليها من
واشنطن والسفارة
األمريكية

هيئة املعونة األملانية قدمت  6ماليني دوالر لدعم اإلعالم وتدريب
النشطاء من الشباب على شبكات التواصل االجتماعى
للمنظمات املصرية ذات اخلبرة فى مجال
الدميقراطية وحقوق اإلنــســان والتوعية
االنتخابية وتدعيم املشاركة السياسية
وتــعــزيــز دور املـ ــرأة واإلعــــام واملــواطــنــة
تتراوح بني  15و 25ألف دوالر.
وكشفت الــدراســة أن املجلس القومى
حلقوق اإلنسان فى مصر يأتى على رأس
الهيئات واملجالس التى حتصل على منح
دولية مباشرة ألنشطته وتــتــراوح بني 30
و 35مليون جنيه سنويا وفقا لتقديرات
وزارة التعاون الــدولــى التى حــددت أهم
اجلــهــات املانحة لــه وتشمل هيئة املعونة
األمريكية واملعونة اإلسبانية والبرنامج
االمنـــائـــى لـ ــأمم املــتــحــدة والــيــونــســكــو
ومفوضية حقوق اإلنسان باإلضافة إلى
مايحصل عليه من متويل سنوى لرواتب
العاملني من مجلس الــشــورى وتبلغ 370
ألــف جنيه شهريا وتقدر بنحو  5ماليني
جنيه سنويا إلــى قــيــام مجلس الــشــورى
بطباعة جميع التقارير السنوية.
عــلــى اجلــانــب اآلخـــر استشهد ببعض
احلقائق واملعلومات املثيرة للغاية والتى
نــشــرهــا الــكــاتــب الــصــحــفــى عــبــدالــقــادر
شهيب فى كتابه «أسرى املال السياسى..
وثائق التمويل األجنبى السرى ملنظمات

املجلس القومى حلقوق اإلنسان
فى مصر يحصل على منح دولية
مباشرة ألنشطته وتتراوح بني
 30و 35مليون جنيه سنويا
شهيب 109 :منظمات غير
حكومية مصرية وأمريكية
حصلت على نحو  175مليون
دوالر كمساعدات وإعانات مالية

متويل أمريكى مشبوه بـ 89مليون دوالر بعد ثورة يناير
تشير بعض املصادر املوثقة أن التمويل األمريكى الذى
صرف بعد ثورة يناير بلغ نحو  88.074مليون دوالر وهو
أكبر من التمويل األمريكى الذى صرف فى هذا املجال
على مدار السنوات الست املاضية والذى بلغ  87.5مليون
دوالر.

مصرية» الصادر عن مكتبة األسرة ،والذى
كشف فيه أن تقرير لوزارة التعاون الدولى
رص ــد حــصــول نــحــو  109منظمات غير
حــكــومــيــة مــصــريــة وأمــريــكــيــة عــلــى نحو
 175مليون دوالر كمساعدات وإعــانــات
مــالــيــة فــى إطـــار بــرنــامــج الــدميــقــراطــيــة
واحل ــك ــم خـــال الــفــتــرة م ــن  2005إلــى
 ،2011ومن بني هذه املنظمات  37منظمة
غير حكومية أمريكية و 59منظمة غير
حكومية مصرية ،بينما هناك حوالى 13
منظمة غير حكومية لم تعرف السلطات
املــصــريــة هــويــتــهــا وجنسيتها وموقفها
الــقــانــونــى ،وقـ ــد اس ــت ــأث ــرت املــنــظــمــات
األمريكية غير احلكومية بالقسط األكبر
مــن هــذه املــســاعــدات املــالــيــة ،وهــنــا يبرز
دور منظمتني ،املعهد اجلمهورى التابع
للحزب اجلمهورى األمريكى ،حيث حصل
املعهد على نحو  22.9مليون دوالر ،بينما
حصل املعهد الدميقراطى التابع للحزب
الدميقراطى الذى ينتمى إليه أوباما على
نحو  20.6مليون دوالر خالل السنوات من
 2005إلى .2011
وكشف شهيب أن هناك نحو  13منظمة
أمريكية أخرى فاق ما حصلت كل واحدة
منها على أكثر من مليون دوالر من خالل

برنامج الدميقراطية واحلكم منها بيت
احلرية وهيئة كير األمريكية ،مركز األدهم
للصحافة اإللكترونية باجلامعة األمريكية.
أمــا املنظمات األمريكية املسجلة التى
تعمل بشكل قــانــونــى فــقــد حصلت على
متويل أمريكى بلغ عــددهــا  6منظمات،
بلغت جملة األمـــوال التى حصلت عليها
خالل  6سنوات نحو  38.8مليون دوالر،
منها شبكة إنترنيوز  5.7مليون دوالر،
املركز الدولى للصحفيني  2.8مليون دوالر
وغيرها وهى مراكز تستهدف الصحفيني
املــصــريــن وتــوجــهــهــم حــســب أج ــن ــدات
األمريكان.
وكــشــف شــهــيــب أنـ ــه طــبــق ـاً لــتــقــاريــر
الــســفــارة األمــريــكــيــة بــالــقــاهــرة فــإن هذه
األمــوال ذهبت لتمويل أنشطة ذات طابع
ســيــاســى مــثــل تنمية وتــطــبــيــق املــهــارات
القيادية وتــدريــب الــشــبــاب فــى القاهرة
واإلســكــنــدريــة واملنوفية واملنيا وأسيوط
والغربية والقليوبية والدقهلية وجنوب
سيناء على األدوار القيادية فى املجتمعات
املحلية واحلــيــاة السياسية وغيرها من
املصطلحات البراقة اجلاذبة فى الظاهر
مثل خلق بيئة تسمح لــلــمــرأة والشباب
باملشاركة بكامل قدراتهم فى االنتخابات
فــى ســوهــاج والقناة وشــمــال سيناء ،لكن
احلقيقة أن هذه البرامج هدفها اختراق
املجتمع املصرى.
وتضم قائمة منظمات املجتمع املدنى
التى استفادت من برنامج الدميقراطية
األمريكى  59منظمة وجهة غير حكومية،
منها حــوالــى  ٪40مــن عــددهــا أو نحو
 23منظمة غير مسجلة قــانــونـ ًيــا ،وتعد
مخالفة لــلــقــانــون منها «بــيــرلــتــز مصر»
حــصــلــت عــلــى  2.3مــلــيــون دوالر ،ثم
«املــنــظــمــة الــعــربــيــة لــإصــاح اجلــنــائــى»
حصلت على  1.9مليون دوالر ،ثم تأتى
منظمة «إيد فى إيد من أجل مصر» 1.3
مليون دوالر (تأسست عــام  2007على
يد الدكتور أسامة الغزالى حــرب ورجل
األعــمــال صــاح دي ــاب والــدكــتــور رشــدى
سعيد ومايكل منير وجناد البرعى وهالة
مصطفى ،يُالحظ أن إجمالى ما صرف
للجمعية بعد الثورة  873ألف دوالر وهو
ما يعادل مرة ونصف تقريباً ما مت صرفه
فــى  2009لــذات اجلمعية والــبــالــغ قــدره
 378ألــف دوالر)« ،املــجــمــوعــة املتحدة»
لصاحبها جناد البرعى قرابة مليون دوالر،
يليها «اســتــوديــوهــات آف ــاق التفاعلية»،
ومــنــظــمــة «تــنــمــيــة املــجــتــمــع األشـــــراف
الغربية»« ،اللجنة الشعبية للتسويق» ،مركز
«ابــن خــلــدون» ،مركز «مــاعــت للدراسات
القانونية» لصاحبه أميــن عقيل ،معهد
«األندلس لدراسات التسامح ونبذ العنف»
لصاحبها الناشط احلقوقى أحمد سميح،
وامتد التمويل للجامعات املصرية وأفراد
مــن كلية االقــتــصــاد والــعــلــوم السياسية
وشخص يدعى يسرى الكومى «معسكرات
صيفية» بــاإلضــافــة إلــى جامعة أسيوط
برنامج التعليم املــدنــى ،وجامعة الفيوم
بــرنــامــج الــتــعــلــيــم امل ــدن ــى ،وتــعــتــبــر هــذه
مخالفات ،حيث إنها ليست منظمة أهلية
بل جامعة تخضع لقانون اجلامعات ،أما
برنامجا
يــســرى الــكــومــى فهو يستهدف
ً
ينفذ على مدار  3أشهر لتنفيذ معسكرات
صيفية للمدارس الثانوية املنتشرة عبر
اجلمهورية بــهــدف زيـــادة الــوعــى للطلبة
بدور املجتمع املدنى ،وهو يستهدف شبا ًبا
صغي ًرا يسهل اللعب دائماً على عقوله.
وفــى النهاية أقــول :هــذه قضية خطيرة
يجب التعامل معها بجدية أكبر ،ألن هذه
التمويالت هدفها اختراق املجتمع املصرى
واســقــاط الــدولــة املصرية وبالطبع يأتى
إسقاط النظام احلالى برئاسة الرئيس
عبدالفتاح السيسى على رأس أولــويــات
هــذه الــدول واملنظمات إلعــادة مصر إلى
سنوات الفوضى.

على
المكشوف

باألسماء :أشهر
اجلمعيات املصرية
املمولة من اخلارج
مــــــن أشـــــهـــــر اجلـــمـــعـــيـــات
وامل ــؤس ــس ــات ال ــت ــى تــلــقــت هــذه
املنح ،مشي ًرا إلى أنها اعتادت أن
تتلقى أموا ً
ال وتبرعات من اخلارج
وتــنــفــذ أج ــن ــدة غــربــيــة مبــوجــب
الدعم املقدم لها مثل جمعيات:
«قضايا املرأة» و«املؤسسة املصرية
لــتــنــمــيــة األســـــــرة» واجلــمــعــيــات
حقوق اإلنسان ملساعدة السجناء
ويــرأســهــا محمد زارع ،و«املــركــز
املصرى لدعم املنظمات األهلية»
ويــرأســه الــدكــتــور ممـــدوح جبر،
وزيــر الصحة األســبــق ،ومؤسسة
«عــالــم واحــــد» ويــرأســهــا ماجد
ســــــرور ،و«اجل ــم ــع ــي ــة املــصــريــة
ألصـــدقـــاء احلـ ــيـ ــوان» ويــرأســهــا
أح ــم ــد الــشــربــيــنــي ،و«حــمــايــة
حقوق احلــيــوان» وترأسها أمينة
أبـــــاظـــــة .بـ ــخـ ــاف جــمــعــيــات:
«اجل ــي ــزة لــأمــومــة والــطــفــولــة»
و«مـــــــــــأوى لـــتـــطـــويـــر م ــش ــاك ــل
األســـــرة» ومــؤســســة «تــعــلــيــم من
أجــــــل الـــتـــوظـــيـــف» وم ــؤس ــس ــة
«املـــــرأة اجلـ ــديـ ــدة» ،و«اخلــيــريــة
لــرعــايــة الـــــــدواب» ،و«املــصــريــة
ألســتــاذة اللغة الفرنسية» و«أويــر
لــأبــحــاث ونــشــر ثــقــافــة الــرفــق
ب ــاحل ــي ــوان» ،ومــؤســســة «تنمية
وتطوير الــصــادرات» ،و«املؤسسة
املصرية لتنمية األســرة» ،و«حــواء
املستقبل» وجمعيات احلقوقيات
امل ــص ــري ــات و«امل ــص ــري ــة لتنمية
األســــــــرة» و«املـ ــصـ ــريـ ــة لــتــنــمــيــة
وتطوير املــشــروعــات» و«املصرية
ألبـ ــنـ ــاء امل ــج ــت ــم ــع» و«امل ــص ــري ــة
حلقوق احلــيــوان» وجمعية «املــرأة
واملــجــتــمــع» و«امل ــص ــري ــة لــرعــايــة
األطــفــال» وجمعية «إمنــاء اخلير»
و«جمعية سوا للتنمية االجتماعية»
وجمعية «تنمية املجتمع وامل ــرأة
والــطــفــل» ،و«املــؤســســة األهــلــيــة
لرعاية اخلصوبة «فورد اليهودية»،
وجمعية «مجتمعنا لتنمية حقوق
اإلنسان»،

مؤسسسة (آل ثانى) القطرية
تدعم جماعة أنصار السنة بـ 181مليون جنيه

كشفت تقارير خاصة عن حصول جماعة أنصار السنة املحمدية على
 181مليون جنيه من مؤسسة عيد بن محمد آل ثان القطرية خصص
منها  30مليون جنيه فقط للصرف على كفالة اليتيم ورعاية الفقراء
بينما مت توجيه  133مليون جنيه للصرف على ما متت تسميته بقضايا
تنموية مختلفة ،وحصلت املنظمة العربية لإلصالح اجلنائى لصاحبها
محمد زارع على  2.098.316مليون دوالر.
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الرئيس
يقرر اختيار
وزير املالية
اجلديد
بنفسه

الشارع
السياسى

فايد

بعد لقاءات مع الرقابة
اإلدارية لكشف الفساد

وزير الزراعة يحيل
« »25قضية فساد
للنائب العام
حالة من اجلدل الشديد ،سادت
أرجــاء وزارة الزراعة بعدما كشف
الدكتور سعيد خليل األستاذ مبركز
البحوث الــزراعــيــة عــن الكثير من
ح ــاالت الفساد فــى ال ـ ــوزارة ..فى
شتى قطاعات الـ ــوزارة بــدايــة من
مــركــز الــبــحــوث الــزراعــيــة ومكتب
الــوزيــر وهيئة التنمية الزراعية..
جــهــات رقــابــيــة كــثــيــرة استطاعت
وض ــع يــدهــا عــلــى كــافــة تفاصيل
الفساد فى وزارة الزراعة ..الرقابة
اإلدارية تواصلت مع الدكتور سعيد
خليل وحصلت منه على نسخة من
املستندات التى بحوذته ..ومت عقد
اجتماع بينه وبــن اللجنة املشكلة
بقرار جمهورى الســتــرداد أراضــى
الدولة التى تضم عددا من الرموز
ومــنــهــم املــهــنــدس إبــراهــيــم محلب
رئــيــس الــــــوزراء الــســابــق ورئــيــس
اللجنة احلالى ومستشار الرئيس
لــلــمــشــروعــات الــقــومــيــة الــكــبــرى..
وعضوية عدد من اخلبراء وممثلى
اجلهات الرسمية والرقابية.
وبعد أن عقد خليل عدة لقاءات
مع أعضاء اللجنة مت إصــدار قرار
بــضــمــه لــعــضــويــة جلــنــة اس ــت ــرداد
أراض ــى الــدولــة ..وتعمل األجهزة
الرقابية اآلن على فتح ملف أراضى
الدولة وفساد وزارة الزراعة.
وفى أول رد فعل له على ما حدث
أك ــد الــدكــتــور عــصــام فــايــد وزيــر
الزراعة أنه التقى بالدكتور سعيد
خليل مبكتبه فــى وزارة الــزراعــة
واستمع إليه فى كافة الوقائع التى
كشفها ..وق ــرر إحــالــة كــافــة هذه
الوقائع للنائب العام املستشار نبيل
صــادق من أجــل التحقيق فى هذه
الــوقــائــع وإحــالــة جميع املسئولني
للنيابة!
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صدقى للسياحة ..عسران للكهرباء ..سليمان للتضامن
جمال الدين للصناعة والتجارة ..وسامى لالستثمار ونصار للزراعة وياسني للرى

أسرار التغييرات اجلديدة فى حكومة شريف إسماعيل
بالل الدوى
بات من املؤكد أن يتم تغيير جميع وزراء
املجموعة االقتصادية خاصة أن املهندس
شريف إسماعيل قد تلقى عــدة تقارير
تفيد بوجود ثغرة كبرى فى حكومته وهى
«ثغرة املجموعة االقتصادية» والعمل على
ضرورة اختيار بدائل سريعة لكافة وزراء
املجموعة االقــتــصــاديــة وضـــرورة رحيل
وزيــر االستثمار الدكتور أشــرف ساملان
ووزيــر املالية هانى قــدرى دميان ووزيــر
السياحة هشام زعــزوع ..ووزير الكهرباء
محمد شاكر ..ووزير التجارة والصناعة
طارق قابيل ..ووزيرة التضامن الدكتورة
غ ــادة والــــى ..ووزيـ ــر ال ــزراع ــة الــدكــتــور
عصام فايد ..ووزير الرى الدكتور حسام
مغازى.
وقــد عرضت على «شريف إسماعيل»
بــدائــل كثيرة لتولى احلــقــائــب الــوزاريــة

«

قدرى

قابيل

شاكر

االقتصادية وهم «عمرو صدقى» اخلبير
السياحى املعروف ووكيل احتــاد الغرف
السياحية وأحد املعنيني بقرار رئاسى فى
مجلس الــنــواب ..وزيــرا للسياحة ..وفى
حــال قبوله منصب الــوزيــر فسوف يقوم
بتقدمي استقالته من مجلس النواب وفقا
للدستور والدكتورة سها سليمان رئيس

مغازى

الــصــنــدوق االجــتــمــاعــى لتتولى منصب
وزي ــرة التضامن االجــتــمــاعــى ..وعــرض
اسم الدكتور شريف سامى رئيس هيئة
الرقابة املالية كوزير لالستثمار ..ووليد
جمال الدين شقيق الــلــواء أحمد جمال
الــديــن مستشارا لرئيس الشئون األمــن
الــقــومــى لتولى منصب وزي ــر الصناعة

ساملان

والتجارة على اعتبار أنه رئيس املجلس
التصديرى باحتاد الصناعات.
واملهندس أسامة عسران وزيرا للكهرباء
خاصة أنــه مت تعيينه نائبا للوزير بقرار
رئــاســى وحــلــف الــيــمــن أمـ ــام الــرئــيــس
عــبــدالــفــتــاح الــســيــســى ..بــعــد أن طلب
الدكتور محمد شاكر إعفاءه من منصبه

لظروف خاصة!
وقد مت عرض اسم الدكتور عالء ياسني
املــشــرف على مــفــاوضــات ســد النهضة
ومــســاعــد وزي ــر ال ــرى فــى منصب وزيــر
الرى بدال من الدكتور حسام مغازى وجار
ترشيح الدكتور سعد نصار أحــد مراكز
القوى فى وزارة الزراعة ..ليتولى حقيبة
وزارة الــزراعــة بــدال من الدكتور عصام
فايد ..ويتم ترك وزير املالية للرئيس على
اعتبار أنه وزير سيادى على أن يتم دمج
عدد من الــوزارات ومنها وزارة البيئة مع
التطوير احلــضــارى ..ويتم حلف اليمني
أمــام الرئيس ويتم عرض بيان احلكومة
على مجلس الــنــواب فــى مــوعــد أقصاه
نهاية م ــارس ..ليتم مساندتها ودعمها
وإعطائها الثقة من مجلس النواب ..ليبدأ
بذلك تنفيذ الدستور بحذافيره ..وتستمر
احلكومة اجلــديــدة فــى عملها ويراقبها
البرملان.

كنا نعلم كل التفاصيل ..ولم ننشر االسم التزا ًما بقرار حظر النشر

» انفردت بالكشف عن إعالن قتلة النائب العام ..قبل اجلميع
نكشف حقيقة السيارتني املجهزتني فى اعترافات متهمى النائب العام

الكشف عن سيارتني مفخختني الغتيال السفير
السعودى أحمد القطان واملستشار عدلى منصور

صورة زنكوغرافية ملا نشرناه فى العدد املاضى

انفردنا فى العدد السابق من صوت املاليني
رقم  185الصادر بتاريخ  2مارس  2016بخبر
عــن قيام أجــهــزة األمــن بإلقاء القبض على
املتهمني باغتيال شخصية كبرى ..وانفردنا
بــكــل التفاصيل دون ذك ــر اس ــم الشخصية
التزاما بقرار حظر النشر فى القضية.
ونشرنا أنه مت تأجيل إعالن اخلبر بعد
كثرة جتاوزات أمناء الشرطة فى مستشفى
املطرية والــدرب األحــمــر ..وسيتم إعالن
القضية بعد أن تــهــدأ األجـــواء حتى يتم

تهيئة الرأى العام.
وقــلــنــا أيــضــا ..إن ــه سيتم اإلعـ ــان فى
م ــؤمت ــر صــحــفــى ع ــامل ــى وســيــتــم إذاعـ ــة
اعترافات املتهمني بالصوت والــصــورة..
ومت التأجيل أيضا حتى يتم الترتيب اجليد
للمؤمتر واإلعــداد اجليد واملحكم ..وقلنا
إن املتهمني تابعون لتنظيم أنــصــار بيت
املقدس وأنهم اعترفوا بانتمائهم جلماعة
اإلخـــوان االرهــابــيــة ..نــقــول ذلــك لتأكيد
مصداقيتنا فقط.

منذ أيــام خرج وزيــر الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار فى
املــؤمتــر الصحفى لــإعــان عــن الكشف عــن تفاصيل دقيقة
فى استشهاد النائب العام السابق املستشار هشام بركات..
وفى أحد اعترافات املتهمني الـــ« »6قال أحدهم :إننا جهزنا
سيارتني مفخختني ووضعنا فيهما كميات كبيرة من املتفجرات
وجهزناهما لالستخدام الغتيال شخصيتني مهمتني!!
وتساءل الكثيرون من هما الشخصيتان الكبيران؟! من جانبنا
حاولنا التوصل للشخصيتني وهما بحسب اعترافات املتهمني
األول شخصية عربية واألخرى قضائية.
الشخصية األولـــى هــى :السفير أحــمــد الــقــطــان السفير

السعودى بالقاهرة وذلك ألنه يساعد مصر بعد ثورة  30يونيو
 2013وتقف السعودية بجوار مصر وقدمت لنا املساعدات
وكانت عملية االغتيال ستتم باستخدام السيارة األولى املفخخة
والتى مت جتهزيها ووضعها أسفل كوبرى فيصل بجوار املرور..
وكان من املقرر أن يتم استخدامها وتفجيرها فى محل إقامته
فى منطقة الزمالك.
السيارة الثانية :كان سيتم استخدامها فى تفجير موكب املستشار
عدلى منصور رئيس اجلمهورية السابق ورئيس املحكمة الدستورية
العليا احلالى ..فى محل إقامته مبدينة  6أكتوبر مبنطقة «غرب
سوميد» ويتم استهدافه ..ومت التوصل إلى السيارة فى شارع الهرم.

نكشف أكذوبة اعتذاره عن عدم االستمرار فى منصبه

أسرار اإلطاحة بنبيل العربى «رجل قطر» من جامعة الدول العربية
البعض يسأل ماذا حدث خالل األيام القليلة املاضية
فى جامعة الدول العربية؟! وملاذا لم يتم التجديد لـ«نبيل
العربى» أمينًا عا ًما جلامعة الــدول العربية؟! وملــاذا مت
الدفع بوزير اخلارجية األسبق أحمد أبوالغيط كمرشح
رسمى ملصر على املنصب ..وهل مت التنسيق مع الدول
العربية ..واألهــم من كل هــذا وذاك؟! هل فعال طلب
نبيل العربى استبعاده ألسباب صحية كما ادعى!! أسئلة
كثيرة تشغل الــرأى العام املصرى والعربى حول «نبيل
العربى» حتديدا ..ولهذا كان هذا املوضوع عن «املواطن
نبيل العربى»!!
فقبل أحــداث  25يناير  ..2011أعلن السفير نبيل
العربى أنه سيتجه إلى الساحل الشمالى ويستقر هناك
فى فيللته طــوال أوقــات الصيف حتى ينتهى من وضع
اللمسات األخــيــرة للكتابة عن سنوات عمره التى فى
وزارة اخلارجية ..وبالفعل قضى نبيل العربى الصيف
كــامــا فــى الــســاحــل الشمالى يجهز لكتابه اجلديد
وخصص الفصل األخير من الكتاب عن الرئيس وقتها
«حسنى مــبــارك» وظــل ميجد فــى مــبــارك ومي ــدح فى
طريقة إدارته للبالد ويشيد بحنكته السياسية وطريقته
فى التعامل مع األزم ــات الدولية وحفاظه على مصر
من املخاطر التى تتعرض لها ..وكيف استطاع مبارك
أن يحقق تواز ًنا غير طبيعى فى العالقات الدولية عبر
العالم وكيف أنه يدير الشئون اخلارجية ملصر بطريقة
ممتازة ..وبالرغم من ذلك وبعد مرور أقل من « »60يوما
أصبح نبيل العربى بعد ثانى يوم لتنحى مبارك فى 11
فبراير  ..2011البطل املقدام املغوار ..وفى ملح البصر
مت ترشيحه لتولى حقيبة وزارة اخلارجية املصرية وفى
شهر مــارس وقبل مــرور شهر على تنحى مــبــارك كان
نبيل العربى وزيــرا خلارجية مصر ..ومت تقدميه على
أنه املناضل الثورجى الذى أعاد طابا ملصر رغم أنه كان
عضوا ضمن « »12آخرين حتت سمع وبصر من حسنى

مفاجأة :مصر وافقت
على ترشيح «أبوالغيط»
ملنصب أمني عام اجلامعة
العربية منذ  6أشهر

أبوالغيط

طالب بالتدخل
الدولى لضرب ليبيا
بتعليمات من حكام
الدوحة

مبارك شخصيا ..ولم يقض إال شهورا قليلة فى منصبه
كوزير للخارجية حتى مت ترشيحه كمرشح مصر أمينا
عاما للجامعة العربية ..الغريب أنه جاء مبوافقة قطر.
والسؤال :ملاذا قطر هى التى دعمت وأيدت وأشادت
بترشح نبيل العربى واتضح أن محمد حسنني هيكل
تدخل لدى قطر وأقنعهم بأن نبيل العربى هو األصلح
نتيجة العالقات العائلية بني هيكل والعربى وأيضا فقد
كــان العربى يشغل املستشار القانونى للعائلة املالكة
القطرية وهو الترمومتر الذى يتولى شئون العائلة فى
مصر ..ارمتى العربى فى أحضان قطر ..وطلب التدخل
الــدولــى لضرب ليبيا ..وأصــبــح املتحدث الرسمى ملا
تطلبه قطر وينفذه ويتبناه.
نبيل العربى كان الشوكة التى تخرق ضهر السعودية
واإلمـــــارات والــكــويــت والــبــحــريــن واألردن ..ومصر
بطبيعة احلـــــال ..مت الــتــأكــيــد عــلــى تــرشــح أحمد
أبــوالــغــيــط منذ « »6أشــهــر بالتمام والــكــمــال ..ومت
االستماع آلراء شخصيات كبرى فى أجهزة سيادية..
ومت االتــفــاق مــع أحــمــد أبوالغيط لعالقاته
الــوطــيــدة الــســابــقــة م ــع ال ــراح ــل عمر
سليمان مدير املــخــابــرات األســبــق..
ومــازالــت عالقاته مع رجــال عمر
سليمان الوطنيني ..ولذلك
شاهدنا اعتراضات
ق ــط ــر ع ــل ــى تــولــى
أبــــــوالــــــغــــــيــــــط
وحت ـ ــف ـ ــظ ـ ــه ـ ــا
عـــــلـــــى اســـــم
أب ــوال ــغ ــي ــط..
ألنــــهــــا ت ـ ــدار
بعقلية جماعة
اإلخوان.

العربى

بعد استهداف الرئيس من « »7أجهزة مخابرات دولية

السيسى فى حماية «قوات الكوماندوز»
باألسماء :قائمة الشخصيات التى حتظى بثقة الرئيس

الشارع
السياسى

تأمني شارع العروبة بكاميرات دقيقة للرصد واملتابعة طوال « 24ساعة»!

بالل الدوى
«عــبــدالــفــتــاح ســعــيــد حــســيــن الــســيــســى» رئيس
جمهورية مصر العربية ..الرجل الذى أنقذ البالد
من خطر جسيم يحدق بها ..خطر يهدد وجودها
واســتــمــرارهــا ..خطر سيجعلها مقسمة مــهــددة..
ساند السيسى ثــورة  30يونيو  ..2013ووقــف مع
الــشــعــب الـــذى خ ــرج بــالــمــايــيــن يــطــالــب بسقوط
حكم اإلخــوان ..بعد عام أســود سيسقط حتما من
تــاريــخ مــصــر ..لــذلــك أصــبــح هــذا الــرجــل المنقذ
هدفا لــلــدول المعادية لمصر والموالية لجماعة
اإلخــوان التى تهدف إلحــداث انقسام فى المجتمع
ومــســاعــدة الــجــمــاعــة الــخــائــنــة فــى افــســاد وحــدة
المصريين ..وما أن جاء السيسى إلى سدة الحكم
بــإرادة شعبية واستدعاء من الشعب لوزير الدفاع
ألداء مهمة وطنية الستكمال عملية انــقــاذ مصر
من يد االرهابيين ..وبتكليف واضح من « »٪97من
الشعب المصرى فى انتخابات نزيهة ..حتى أصبح
السيسى المطلوب اســقــاطــه ..والمستهدف رقم
« »1مــن أجــهــزة مخابرات دولــيــة ومــعــاديــة ..وتبلغ
هــذه األجــهــزة نحو « »7أجــهــزة ..تخطط لكعبلته
وتشتيته واستهدافه شخصيا ..لكن ليطمئن الشعب
المصرى ويدرك جيدا أن السيسى وأجهزته األمنية
والسيادية يدركون ذلك جيدا ويأخذ حــذره وكافة
احتياطته ..فقد تم تركيب كاميرات مراقبة شديدة
الدقة بطول شارع صالح سالم بمدينة نصر ..وتقوم
هذه الكاميرات برصد كافة التحركات فى الشارع
طوال الـ« »24ساعة.
عملية الرصد هذه تشمل أدق التفاصيل خاصة
أن هذه تعتبر أحدث كاميرات مراقبة فى العالم..
وأيضا تم تركيب هذه الكاميرات فى شارع العروبة..
خاصة أنــه الــشــارع الرئيسى فــى مصر الجديدة
والمؤدى إلى رئاسة الجمهورية ..ومنشية البكرى
ومنطقة هليوبوليس ..كذلك حى الزمالك ..وشارع
جامعة الدول العربية ومنطقة الدقى والمعادى.
وقــد تم التأكيد على ضــرورة تشديد الحراسة
أثناء تنقالت الرئيس فى مصر الجديدة ورئاسة
القوات فى شارع العروبة ..كما تم تشديد الحراسة
على جميع أفــراد عائلة الرئيس بداية من شقيق
الرئيس المستشار أحمد السيسى حتى السيدة
حــرم الرئيس ..مــرورا بــأوالد الرئيس فى عملهم
وإقامتهم ..وتتم عملية التأمين لجميع أفراد عائلة
الرئيس بطريقة تشبه «الكوماندوز األمريكى».
السيسى كــان حريصا منذ فــتــرات طويلة على
التعامل مــع الجميع بصفته رجــل مــخــابــرات من
الــطــراز األول ..دقيق فــى تعامالته ..مــدرك لما
يحاك ضــده وضــد مصر ..لديه كافة المعلومات
عــن المخاطر الــتــى تحيط بــمــصــر ..ولــديــه رؤيــة
واســتــراتــيــجــيــة واضــحــة لتحقيق هــدفــه فــى بقاء
الدولة المصرية متوحدة ..ولديه احتماالت لرؤى
مستقبلية ..لذلك تجده حريص جــدا ..فى إحدى
المرات كانت جماعة اإلخوان يريدون االقتراب من
السيسى ..وكان السيسى حريصاً جدا فى تعامالته
معهم ..كانوا يصرون على دعوته لتناول الطعام
معهم ط ــوال عــام حكمهم فــى قصر االتــحــاديــة..
وكانوا يتعمدون تجهيز الطعام وابالغه بميعاد اللقاء
مع محمد مرسى فى وقــت تناولهم للطعام ..لكن
السيسى بعقليته المخابراتية كــان يرفض تناول
الطعام معهم فى الرئاسة ويتحجج بقوله :أنا صائم
اثنين وخميس.
وفى إحدى األيام كان السيسى حينما كان وزيرا
للدفاع فى الرئاسة وطلب اإلخــوان منه عن طريق
الدكتور أحمد عبدالعاطى سكرتير الرئيس مرسى
وقتها ..أن يتناول معهم الطعام وكــان اليوم ليس
االثنين أو الخميس ..فرفض السيسى تناول الطعام
وتحجج بأنه تناول الطعام مع قيادات الجيش منذ
وقت قصير!
كان السيسى يدرك جيدا أنه ال يمكن أن يأكل مع

شوارع صالح سالم واملعادى والزمالك والدقى ومنشية البكرى وصورة أمنية

السيسى املستهدف األول من جماعة اإلخوان وأنصارهم!

يونس

الشحات

جمال
الدين

اإلخــوان «مــن طبق واحــد» لسببين :السبب األول:
أنهم يدبرون المكائد ضد الدولة المصرية ولصالح
جماعتهم التى تنفذ مخططا خبيثا!!
السبب الــثــانــى :أنــه مــن الممكن أن يضعوا له
فى «الطعام» أى شىء للتخلص منهم ..واستبداله
بــأحــد الموالين لــهــم ..ليتم لهم تحقيق غرضهم
مــن السيطرة على كــل شــىء فــى مــصــر ..خاصة
أن الــجــيــش هــو هــدفــهــم األســمــى لــضــمــان إحــكــام
سيطرتهم على مصر والجلوس فى حكم مصر لمدة
« »500عام كما قالوا واعترفوا على لسان قاداتهم
خاصة خيرت الشاطر الذى قال ذلك لعدد كبير من
قيادات الجيش المصرى.
نعود إلى موضوعنا األساسى مرة أخرى لنكشف
أن السيسى المطلوب لــدى أجهزة دولية يثق فى
قــيــادات الجيش ..يعطى اهتماما خاصا بالفريق
يونس المصرى قائد القوات الجوية ..يدعوه فى
المناسبات العائلية ..ويثق أيضا فى اللواء أركان
حــرب محمد الشحات مدير المخابرات الحربية
الــذى يعد الجهاز بمثابة عين السيسى خاصة أنه
جهاز مشهود له بالكفاءة والنزاهة والوطنية ..وخرج
منه عدد من القادة العظام فى تاريخ هذا الجهاز
ومنهم اللواء فؤاد نصار مدير الجهاز فى وقت حرب
أكتوبر  ..1973والمشير عبدالحليم أبوغزالة وعمر
سليمان!
السيسى يثق أيضا فى صديق مشواره العسكرى
الفريق محمود حجازى رئيس األركان ..ووزير الدفاع
الفريق أول صدقى صبحى ..والفريق عبدالمنعم
التراس قائد القوات الدفاع الــجــوى ..وهــذه الثقة

حريص على ضرورة
التعامل مع اجلميع على
أنه «رجل مخابرات فى
املقام األول»
يهتم بـ«الفريق يونس
املصرى» قائد القوات
اجلوية ويدعوه فى
مناسباته العائلية
نابعة من أنــه يعرف جيدا أنــه مستهدف من كافة
أعـــداء مصر مــن تركيا وإيـ ــران وقــطــر وإســرائــيــل
وأمريكا وألمانيا واستراليا وكندا وبريطانيا ..وكل

خطة تأمني
تنقالت
السيسى من
قصر الرئاسة
حتى إقامته
فى رئاسة
القوات

تركيز السيسى ينصب على اتخاذ القوات المسلحة
سندا له بعد الله سبحانه وتعالى ..على اعتبار أنه
لم يقدم على الترشح للرئاسة إال بعد موافقة القوات
المسلحة ..لهذا تم استخدام قوات خاصة للحراسة
وللتأمين الرئاسى ..قوات مدربة تدريبا على أعلى
مستوى ..تدريب ال تحصل عليه إال قوات الكوماندوز
األمريكى ..ولهذا أيضا فإن شارع العروبة بالكامل
تحميه قــوات خاصة مدربة تشبه الكوماندوز وهى
أعلى قــوات فى العالم وتسمى « »sailألن الخطر
الــداهــم الــذى يحيط بالسيسى خطر لــم يسبق له
مثيل ..وال عجب فالخطر ليس على السيسى فقط..
بــل على مــصــر ..وجيشها وشــرطــتــهــا ..وأمــنــهــا..
واستقرارها ..وأرضها!!
السيسى يثق أيضا فى تقديرات الموقف التى
يقدمها لــه الــلــواء خــالــد ف ــوزى مــديــر المخابرات
العامة ..خاصة ما يتعلق باألمن القومى ..والتى
على الــدوام ما تحذره من تعرضه للخطر من قبل
الجماعات االرهــابــيــة ..فقد حــذرتــه المخابرات
العامة من دواعى السفر أللمانيا فى نهاية ..2015
لكن السيسى أصر على السفر ألن ايجابيات الزيارة
أكثر من سلبياتها ..السيسى الرجل الــذى مــازال
غامضا للكثيرين يتصرف بعقلية رجل المخابرات
الــذى يهتم بالشئون األمنية والمعلوماتية ..ولهذا
حينما يتكلم فإنه لديه كافة المعلومات من أصغر
معلومة إلى أكبر معلومة.
ولقدرة السيسى على الحفاظ على أمنه وحياته
يــدرك أنــه البــد لــه أن يهتم بالضباط فــى القوات
المسلحة خاصة القيادات وك ــوادر الصف الثانى

ويقيم معهم حــوارات على الــدوام ..يعرفهم باالسم
ويعرف مواقعهم ومناصبهم الحالية والسابقة..
ويعرف مدى كفاءتهم ولباقتهم ومقدرتهم على اتخاذ
الــقــرارات الحاسمة وتوقيتها ..يعرف مــن يصلح
منهم للقيادة ..ويعرف من األصلح منهم للترقى
وتولى المناصب القيادية.
السيسى ال ــذى ي ــدرك جــيــدا أن ــه يــحــارب دول
مــعــاديــة لــمــصــر ..ويــقــود دول ــة عــريــقــة مستهدفة
يستند على الــقــوات المسلحة وقــيــاداتــهــا ..يعتبر
نفسه يؤدى خدمة وطنية تم استدعاؤه لها ..وعادة
ما يستعين بها فى كافة األمــور التى تتعلق بإدارته
للبالد هو الرئيس الوحيد الذى يستعين بالملحقين
العسكريين فــى الــســفــارات المصرية بــالــخــارج..
خاصة أن معظمهم من الحاصلين على دورة فى
المخابرات الحربية لمدة عــام ..وهى الفكرة التى
كان صاحبها السيسى شخصيا.
السيسى استطاع تشكيل لجنة إلدارة األزمــات
برئاسة الجمهورية معظمها مــن قــيــادات القوات
المسلحة ورؤســـاء األجــهــزة األمــنــيــة ..لتنظر فى
كافة األزمات التى تواجه مصر وترفع له اقتراحات
الختيارها لضمان أمن واستقرار البالد!
السيسى يثق فى الــقــوات المسلحة لدرجة أنه
فى إحدى المرات وأثناء قيامه بممارسة الرياضة
الصباحية فى رئاسة الــقــوات ..استطاع الدخول
فى نقاش مع جنود الحراسة الذين يؤمنونه وهو
يمارس رياضة المشى فى الممشى الخاص به..
وأمــر قائد الحراسة بضرورة أن يلتف الجنود له
ويرونه وجها لوجه ..بدال من إعطائهم ظهورهم..
وهى المرة األولى التى يحدث فيها ذلك فى تاريخ
الرؤساء المصريين ويعتبر الجنود الذين يحرسون
الرئيس بمثابة الدائرة الخامسة التى تحمى الرئيس
لكن السيسى أمرهم بتغيير البروتوكول وإعطائهم
وجــوهــهــم بــدال مــن ظــهــورهــم ألنــهــم يؤمنونه ولهم
الــشــكــر ..ومــن يومها وتغيرت الــدائــرة الخامسة
التى تحمى الرئيس مــن الجنود الــذيــن أصبحوا
يــرون الرئيس وجها لــوجــه ..وهــو األمــر الــذى نال
استحسان ورض ــا مــن الــجــنــود وقــائــد المجموعة
الخاصة بقيادة الجنود!
الرئيس السيسى أيضا يولى ثقة كبيرة باللواء
أركــان حــرب أيمن عامر قائد المنطقة المركزية
العسكرية ألنــه مــن القالئل الــذيــن يمثلون أهمية
كــبــرى فــى الــقــوات المسلحة ..فهو مــن بين قــادة
الجيش -كما يطلقون عليه -بأنه القادر على عمل
انقالب عسكرى ..لذلك يثق السيسى فى اللواء
أيــمــن عــامــر ويــحــرص عــلــى وج ــود عــاقــات قوية
معه والــتــعــرف منه على اإلج ـ ــراءات والــتــدريــبــات
والــمــجــريــات الــتــى ت ــدور خــاصــة أن منصب قائد
المنطقة العسكرية يحكم منطقة عسكرية طويلة
ممتدة من «محافظة المنيا فى الصعيد حتى شمال
القاهرة ولما له من أهمية كبرى وعظمى!
السيسى يعلم أنه لن يتركه اإلخــوان وحلفاؤهم
فى الغرب يحكم مصر بسهولة ..ويــريــدون تعكير
صفو فترته الرئاسية والتشهير بــه وبمجهوداته
وم ــش ــروع ــات ــه واس ــت ــخ ــدام «حـــــادث وف ـ ــاة ألحــد
المواطنين» للتشهير به وبفترة حكمه ..لكنه يقف
على أرض صلبة ودائما يلجأ لتحكيم القانون على
الجميع.
السيسى وبحكم اهتمامه بالشئون األمنية يثق كل
الثقة فى اللواء أحمد جمال الدين وزيــر الداخلية
األســبــق ومستشاره للشئون األمنية واالرهـ ــاب..
وي ــدرك أن فــتــرة عمل الــلــواء أحــمــد جــمــال الدين
كمدير لمصلحة األم ــن الــعــام ط ــوال عــام مــا بعد
أحــــداث  25يــنــايــر  2011وخــاصــة عمله بــجــوار
الــلــواء محمود وجــدى ومنصور العيسوى ومحمد
إبــراهــيــم األول وزراء الــداخــلــيــة وقــتــهــا ..وأيضا
خــال وج ــوده فــى منصب الــوزيــر فــى أخطر فترة
مرت بها مصر هى بداية عهد اإلخــوان فى الحكم
ومشاهدته لتصرفات ونهج اإلخـــوان خاصة فى
قضايا االرهــاب ..ومنها قضية خلية مدينة نصر..
وحــازمــون وخــطــف الــضــبــاط فــى سيناء ومــخــازن
السالح فى وسط سيناء والشيخ زويــد ..وتعامالته
لفترات طويلة مع ملف االرهــاب ..والتطرف طوال
هــذه الــفــتــرة ..خــاصــة المتطرفين الــتــى التابعين
للسلفية الجهادية الموالين لجماعة اإلخوان والذين
استخدمهم اإلخوان البتزاز الدولة ممثلة فى تحدى
الجيش والضغط على الشرطة.

تشديد
احلراسة على
زوجة وأوالد
وأشقاء الرئيس

اللواء محمد الشحات
مدير املخابرات
احلربية يطلق عليه
«عني السيسى»

القوات اخلاصة التى تؤمن
الرئيس وعائلته حاصلة
على دورات « »sailفى
أمريكا مع الكوماندوز

السيسى يعرف ضباط
اجليش الصف األول
والثانى باالسم والكفاءة
والقدرات
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سيطرة االئتالف
الواحد على البرملان
ليس فى مصلحته
ألن ذلك سيؤدى
إلى عدم استقراره
و ُيضعف من أدائه

تؤدى إلى ارتباك دائم فى أداء اللجنة العامة وجتعل من الصعب معرفة توجهات التصويت

سيطرة «دعم مصر» تربك حسابات الحكومة و«عبدالعال» تحت قبة مجلس النواب
تشكيل االئتالف من  %25من األعضاء على األقل ويشترط أن يكونوا من  25محافظة

تحت
القبة

مصطفى بكرى يسعى
لتكوين ائتالف ثالث
كى يكون بديال لدعم
مصر أو ائتالف
30-25

خالد عبدالرحمن
نجح ائتالف دعم مصر فى تمرير مقترحه
للمرة الثانية برفع تشكيل االئتالفات لـ٪٢٥
من أعضاء مجلس النواب فى مشروع الئحة
مجلس النواب.
وجاء طلب إعــادة المداولة على المادة ،٩٧
خ ــال جــلــســات األســبــوع الــمــاضــى برئاسة
على عبد الــعــال ،بعد األزم ــة الــتــى أحدثتها
موافقة المجلس من قبل على نسبة من يحق
لــه تشكيل ائــتــاف لـــ  ٪٢٥بــدال مــن  ٪٢٠فى
مشروع الالئحة.
وأصبحت المادة تنص على :يكون تشكيل
ائتالف برلمانى من  ٪٢٥من أعضاء المجلس
على االق ــل .ويشترط فــى أعــضــاء االئــتــاف
أن يــكــونــوا مــن  ٢٥محافظة مــن محافظات
الجمهورية منهم اثنان من األعضاء على االقل
من كل محافظة وترشحوا على مقاعدها وال
يجوز لعضو مجلس النواب االنضمام ألكثر من
ائتالف فى ذات الوقت.
وتــطــرح تــداعــيــات األزمـ ــة الــتــى وق ــع فيها
مــجــلــس ال ــن ــواب بــعــد إقــــرار ال ــم ــادة  97من
الئحته الداخلية ،وتمرير مقترح ائتالف «دعم
مصر» برفع الحد األدنــى لتشكيل االئتالفات
بالمجلس من  %20الــوارد بمشروع الالئحة،
إلى  %25من أعضاء مجلس النواب  -العديد
من التساؤالت ،وهي :هل من مصلحة مجلس
النواب توسيع شرط تشكيل التحالفات؟ وهل
يــؤثــر ذلــك سل ًبا على االئــتــافــات المحتملة
بين الــقــوى السياسية الــتــى رفــضــت تعديل
الــمــادة؟ ومــا هــى حــدود تكوين تحالفات فى
ظــل اقــتــصــار شــرط تكوين التحالفات بـــ20
نائ ًبا أو زيادته إلى  25نائ ًبا؟ وما هى مخاطر
سيطرة التحالف الواحد فى حالة فشل بعض

عبدالعال

المستقلين والحزبيين غير المنضمين لتحالف
«دع ــم مــصــر» فــى تشكيل تحالفات جديدة
منافسة؟
هذه التساؤالت أجابت عنها دراســة مهمة
بعنوان (تــوافــق اضــطــرارى :هل من مصلحة
البرلمان المصرى توسيع تشكيل االئتالفات؟)
والتى كشفت أن سيطرة ائتالف واحــد على
الــبــرلــمــان ،أو تشكيل ائــتــاف واحـــد فقط
منافس له ،ينتج عنه عدة مخاطر تتعلق بأداء
مجلس الــنــواب والتشريعات الناتجة عنه،
وتتمثل أهم هذه المخاطر فى اآلتى:
 .1ســيــطــرة االئــتــاف الــواحــد على
الــبــرلــمــان لــيــس ف ــى مصلحته؛
ألن ذل ــك ســيــؤدى إل ــى عــدم
استقراره ،ويُضعف من
أدائـــــــه ،ويُــصــيــبــه
بالبطء الــدائــم،
حــــــــيــــــــث إن
استمرار تشتت
االتـــــجـــــاهـــــات
واألصوات داخل
الــبــرلــمــان يعيق

يوسف

خالد يوسف يتزعم الكتلة
لتشكيل ائتالف ()30 – 25
لقيادة جبهة املعارضة

بكرى

من انجاز عملية اتخاذ القرار والموافقة على
المقترحات والتشريعات فى داخــل القاعة،
وذلك على عكس تعدد االئتالفات التى تختار
ممثليها فــى التحدث داخ ــل الــقــاعــة ،أو فى
اللجنة الــعــامــة ،وهــو مــا يُقلل مــن استهالك
الوقت .فوف ًقا للمادة  100من الالئحة يُ َ
ض ّ ُم
لكل ائتالف ممثل فى اللجنة العامة ،ووف ًقا
لــلــمــادة  98تــخــتــار الــمــجــمــوعــة الــمــؤســســة
لــائــتــاف ممثال لــهــا ،وم ــن يــحــل محله فى
أحوال غيابه.
 .2عــدم وج ــود ائــتــافــات متنافسة داخــل
البرلمان واستمرار حالة السيولة التى
بدت على البرلمان خالل الـ 40يو ًما
صعب من
األولــى من عمره ،يُ ِ ّ
توقع اتجاهات التصويت
داخــلــه ،وي ــؤدى ذلك
إلــى ارتــبــاك دائــم
فــى أداء اللجنة
الـــعـــامـــة وأداء
رئــيــس البرلمان
داخل القاعة.
فـ ــى ال ــن ــه ــاي ــة..

يُمكن القول أنه من الصعب أن يواجه ائتالف
األكثرية «دعم مصر» بمنافس قوى ،حيث إنه
فى حال تكوين أى ائتالفات تحت قبة البرلمان
فلن يزيد عددها عن اثنين ،ومن المرجح أن
يكون عدد أعضاء أى منها أقل من االئتالف
القائم ،وبالتالى تظل األكثرية محصورة فى
ائتالف «دعم مصر».
من جانبه قال رامــى محسن ،مدير المركز
الوطنى لالستشارات البرلمانية ،إن المركز
يتوقع تكوين  3ائتالفات برلمانية على أقصى
تقدير ،بعد إقــرار الالئحة وإقــرار نسبة %25
كحد أدنى لتكوين االئتالف تحت القبة بواقع
 149نائبا.
وأوضـــح محسن أن أول هــذه االئــتــافــات
هو «ائتالف دعم مصر» ،والــذى بدأ خطوات
التأسيس بالفعل عبر حشد نوابه ،مع التحرك
لالنتهاء من صياغة استمارة وميثاق االئتالف
خ ــال فــتــرة رف ــع الــجــلــســات ،كــى يــكــون أول
ائتالف يقدم بشكل رسمى تحت القبة.
وأضــاف أن االئتالف الثانى ،هو «»30-25
ويتزعمه خالد يوسف وهيثم الحريرى وخالد
عبدالعزيز شــعــبــان ،والـــذى يمثل االئــتــاف
المعارض لسيطرة ائــتــاف دعــم مصر على
البرلمان ،مشيرا إلى أنه بدأ بالفعل عبر تجمع
بعض النواب المعارضين الئتالف دعم مصر،
والذين يريدون تكوين كتلة معارضة ،وتيار آخر
تحت القبة.
وتــابــع «مــحــســن» أن االئــتــاف الــثــالــث هو
«الــتــيــار الــوســطــى» ،والـــذى يتزعمه النائب
مصطفى بــكــرى ،المنشق عــن ائــتــاف دعم
مصر ،موضحا أن بكرى أعلن أنه بصدد تكوين
ائتالف ثالث كى يكون بديال لدعم مصر أو
ائتالف  ،30-25مستغال شعبيته لدى بعض أو
أكثرية النواب كى يكون هذا االئتالف.

أحمد زكى بدر يوافق على مذبحة لـ« »1000قيادة محلية لكسب ود أعضاء مجلس النواب

بدر «مرعوب» من تقدمي
استجوابات وطلبات
إحاطة ضده بسبب فضائح
أزمة البنزين واملخالفات
املالية واإلدارية

اإلبقاء على قيادات الشرطة والجيش واإلطاحة بسكرتيرى العموم ورؤساء األحياء فوق الخمسين
إحالة معظم القيادات فوق سن اخلمسني إلى وظائف إدارية فى قطاعات الوزارة ودواوين املحافظات

كتب ماهر عبده:
كشفت مصادر مطلعة بوزارة التنمية المحلية
أن الدكتور أحمد زكى بدر استقر على الخطة
التى سيجرى من خاللها حركة محليات طارئة
بعد أن تأكد من ضعف أداء األجهزة التنفيذية
فى المحافظات استمرار شكاوى المواطنين
من سوء وتردى الخدمات وانهيار المرافق.
وأضافت المصادر فى تصريحات لـ»صوت
الــمــايــيــن» أن زك ــى ب ــدر وافـــق عــلــى مذبحة
إدارية بتغيير  1000قيادة محلية على األقل ما
بين نقل بعضها ونــدب البعض اآلخــر واسناد
وظائف إدارية لآلخرين واحالل مكانهم رؤساء
المدن والمراكز من الشباب وتصعيدهم الى
مــنــاصــب الــســكــرتــيــرى الــعــمــوم المساعدين
والسكرتيرى المساعدين ،مستندا فــى ذلك
إلــى التقارير الــذى قدمها الــلــواء جمال عبد
المنعم رئيس جهاز التفتيش والمتابعة ،وحصر
اع ــداد الشكاوى الـــواردة الــى ادارة الشكاوى
والخدمات.

وأضــافــت الــمــصــادر أن بــدر يــحــاول بشتى
الطرق إجــراء الحركة فى اســرع وقــت لكسب
رضـ ــا مــجــلــس الـــنـــواب قــبــل عـ ــرض بــرنــامــج
الحكومة على المجلس ،وتفاديا لتعرضه ألى
استجوابات وطلبات احاطة على خلفية فضائح
الــوزارة األخيرة فى ازمة البنزين والمخالفات
المالية واالدارية.
وأوضــحــت المصادر أن بــدر حسم مسألة
استبعاد القيادات التى تكثر شكاوى المواطنين
ضدهم فــى محال عملهم ،الفتة الــى ان بدر
يتوعد بشكل يومى كل القيادات ويحذرهم من
وقوع مخالفات تطفو على الرأى العام ،مؤكدة
ان الوزير أصبح يهتم بما تنشره الصحف فى
الفترة األخيرة ويجرى اتصاالته حول الشكاوى
والمخالفات التى ترد بهذه الصحف على غير
الــعــادة ،حيث كــان ال يهتم بما يــرد فى وسائل
االعالم بدعوى انشغاله بالقضاء على الفساد،
لدرجة انــه كــان يمر عليه أكثر من اسبوع وال
يطلع على «بريد» إدارة االعالم « بالوزارة.
وقــالــت المصادر إن الــوزيــر سيحيل معظم
القيادات فوق سن الخمسين إلى وظائف إدارية

بدر

فــى قــطــاعــات الــــوزارة ودواويــــن المحافظات
واســتــبــدالــهــم بــرؤســاء الــمــدن والــمــراكــز من
الشباب.
وأكدت المصادر أن بدر كلف قطاع التفتيش
والمتابعة بــالــوزارة بحصر الــقــيــادات العاملة
مــن أجــهــزة الــشــرطــة والــقــوات المسلحة من
أجــل مطالبتهم ببذل مزيد مــن الجهد خالل
الفترة المقبلة ،موضحة ان الــوزيــر ألمح فى
أكثر من اجتماع تجديد ثقته فيهم ،من خالل
عبارات الثناء على أدائهم التنفيذى ،السيما
فى المحافظات الحدودية مثل البحر االحمر
وشمال وجنوب سيناء ومرسى مطروح.
واوضــحــت أن الــوزيــر يسعى خ ــال االي ــام
المقبلة لتعيين قــيــادات بالمحافظات تدين
بالوالء له إلحكام السيطرة على أى مشاكل قد
تتسبب فى إحــراجــه أمــام القيادة السياسية،
فضال عن كونها غير محسوبة على النظامين
السابقين ســواء اإلخ ــوان او الحزب الوطنى.
مؤكدة ان الوزير دأب فى الفترة االخيرة إلى
الدفع بالقيادات الشابة تدريجيا لالستعانة
بهم فى اختيار اعضاء المجالس المحلية التى

يسعى الــوزيــر لتعيينها لمدة عامين لتسيير
االمـــور فــى المحافظات لحين اقـــرار قانون
المحليات واجــــراء انــتــخــابــات جــديــدة لهذه
المجالس.
وكـ ــان بـــدر ق ــد أجـ ــرى حــركــة تــنــقــات فى
بعض المحافظات بدعوى االصــاح وإحــداث
تــجــديــدات فــى الــهــيــاكــل اإلداريـــــة لــلــوحــدات
المحلية ،حيث أص ــدر قـــراراً بتعيين كــل من
هــنــاء محمود عبد العزيز  -سكرتير ًا عام ًا
مساعداً لمحافظة بنى سويف وعثمان حسن
شعالن رئيس ًا لمركز ومدينة نبروة بمحافظة
الدقهلية ،وتعيين طلعت نصرى بطرس واحمد
مــحــمــود عــبــد رب ــه فــى وظــيــفــة ســكــرتــيــر حى
بــدرجــة مدير عــام بمحافظة الــقــاهــرة ،ونــدب
كل من عبد العظيم محمود رمضان سكرتيراً
عــام ـ ًا مــســاعــداً لمحافظة بورسعيد واحمد
رضا الديب سكرتيراً عاماً مساعداً لمحافظة
الدقهلية ،والسيد ابراهيم موسى رئيساً لمركز
ومدينة الفيوم لمحافظة الفيوم ،وتكليف على
محمد هميمى بــاإلشــراف على رئــاســة مركز
ومدينة قوص بمحافظة قنا.

وزير التخطيط يتحدى السيسى ويرفض قانون «»47
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كــشــفــت مـــصـــادر مــســئــولــة بـــــوزارة
التخطيط أن الدكتور أشــرف العربى
وزيـــر التخطيط واإلصـــــاح االدارى
أصدر تعليماته لألجهزة التابعة للوزارة
وعلى رأسها الجهاز المركزى للتنظيم
واإلدارة وقطاع التنمية اإلدارة بتطبيق
قانون الخدمة المدنية المرفوض من
مجلس النواب بكافة بنوده.
وأضــافــت الــمــصــادر فــى تصريحات
خاصة لـ»صوت الماليين» أن العربى
كلف التنيظم واالدارة بتوزيع منشور
على الجهات الحكومية التابعة للجهاز
االدارى للدولة بتوفيق اوضاع مرتبات
شهر مــارس الجارى للعاملين والذين
يبلغ عددهم  7ماليين عامل على قانون
 18المعروف بقانون الخدمة المدنية،
متحديا بذلك قــرار رئيس الجمهورية

السيسى

رقــم  76لسنة  2016بــالــعــودة لقانون
 47بعد رفض مجلس النواب قانون 18
لسنة .2015
وأكـــدت الــمــصــادر أن الــعــربــى يصر
ويقاتل بقوة لإلبقاء على قانون الخدمة

الوزارة وزعت منشو ًرا على اجلهات
احلكومية بتوفيق أوضاع مرتبات
شهر مارس اجلارى للعاملني على
قانون اخلدمة املدنية
المدنية ،او تعديله «الصورى» بمشروع
الــقــانــون الــمــقــدم حــالــيــا ام ــام مجلس
النواب حتى يكون خيطا له يمسك به
للنجاة مــن التعديل الــــوزارى المزمع
اجـــراؤه عقب اعــان الحكومة بيانها

العربى

وبرنامجها أمام مجلس النواب.
موضحة انه فى حال الموافقة على
مشروع قانون الخدمة المدنية المعدل
ستضطر الحكومة على االبــقــاء على
العربى بحجة انه أدرى الناس بالقانون

الــذى وضعه ،وسيجد مجلس الــوزراء
الحجة فى االبقاء عليه والمبرر المقنع
لــكــى يــقــوم بتنفيذ الــقــانــون والئحته
التنفيذية ،وبذلك تكون الموافقة على
القانون طوق نجاة للعربى من مقصلة
التعديل الوزارى المقبل.
وف ــى ذات الــســيــاق أك ــد ع ــدد كبير
مــن مــوظــفــى الــجــهــاز اإلدارى للدولة
احتجاجهم على عناد وزيــر التخطيط
واصـــراره على تطبيق قــانــون الخدمة
المدنية المرفوض من مجلس النواب،
وصرحوا لـ»صوت الماليين «إنهم فى
ح ــال اســتــمــرار ه ــذا الــوضــع» فإنهم
سيقومون باحتجاجات ومظاهرات أمام
مجلس الــوزراء اعتراضا على الموقف
المتعنت لوزير التخطيط واصراره على
مخالفة وتحدى رئيس الجمهورية.

فضيحة

باملستندات والوثائق «

قامت بعمليات
النصب على 11
فندقا مصريا..
وخالفت البنود
والعقود املبرمة حتت
حماية «زعزوع»

» تكشف:

تورط وزارة السياحة مع شركة تركية إخوانية
فى إهدار نصف مليار جنيه على خزينة الدولة
حصلت “صوت املاليني” على مستندات رسمية ووثائق تؤكد تورط
وزارة السياحة فى إهدار نصف مليار جنيه على خزينة الدولة،
وذلك بتغاضيها عن املخالفات املالية لشركة “بيجاس مصر” التى
ميتلكها رجال أعمال أتراك ينتمى معظم القائمني عليها لإلخوان
االتراك ومتخصصة فى إدارة الفنادق التى تستقبل السياح
الروس ،وجلب الوفود السياحية من روسيا حيث إن روسيا متثل
 %20من إجمالى أعداد السياح الوافدين إلى مصر سنويا.
وكشفت املستندات أن شركة بيجاس لم تقم بسداد أى ملتزمات
مالية للفنادق التى نزلت بها الوفود السياحية خالل عام ،2015
كما لم تقم بأى عمليات سداد للمستحقات املالية للدولة من
ضرائب ،ورسوم استقبال سياح وغيرها من امللتزمات املالية

فى
الممنوع

املستحقة من شركات السياحة مما تسبب فى ضياع أموال على
خزينة الدولة قدرها اخلبراء واملستشارون املاليون بوزارة املالية
بحوالى  550مليون جنيه طوال هذين العامني.
كما مت الكشف أن الشركة التركية كانت قد وقعت عقودا مع 11
فندقا فى محافظة جنوب سيناء مبناطق شرم الشيخ وطابا
السياحية منذ بداية عملها فى مصر فى عام  2007إلدارة
هذه الفنادق مقابل تسديد مقابل مادى ألصحاب هذه
الفنادق على سبيل اإليجار املؤقت واملحدد املدة ،الفتة
إلى ان هذه الشركة لم تسدد اى مستحقات مالية لدى
الفنادق املؤجرة لها باستثناء مقدمات اإليجار والتى بلغ
مجملها  50مليون جنيه.

متتنع عن سداد  550مليون جنيه قيمة مديونيات إقامة وفود سياحية وضرائب ومستحقات موردين فى عام 2015
كتب :ماهر عبده
وأضــافــت نــص وصيغة املخاطبات التى
احتوتها املستندات أن الشركة عجزت خالل
الــعــامــن املــاضــن فــى  2014و 20415عن
سداد قيمة االيجار السنوية ،فضالعن تهربها
مــن دفــع وس ــداد قيمة الــضــرائــب املستحقة
عليها.
وكشف أحد املستندات الذى حصلت عليها
“صوت املاليني” أن الشركة مدينة للحكومة
املصرية وألصحاب الفنادق املستأجرة خالل
عام  2014بنحو  30مليون دوالر قيمة إقامة
ومعيشة وزي ــارات ،باالضافة إلــى  40مليون
دوالر قيمة ضرائب ومديونيات للموردين
فى عام  2015بإجمالى ما يعادل  500مليون
جنيه مصرى.
فــى الــوقــت ال ــذى أوص ــت فيه جلنة فض
املــنــازعــات بــــوزارة السياحة نهاية نوفمبر
املــاضــى ب ــض ــرروة الــغــاء الــتــرخــيــص الــذى
حصلت عليه الشركة التركية ،لعدم توافر
مقر للشركة فى القاهرة وفقا للعنوان املدون
فى السجل التجارى والكائن مبنطقة مصر
اجلــديــدة حيث مت اكتشاف ان مقر الشركة
بعد التحرى عليه انه “محل اتصاالت وقطع
غيار موبايالت” وهو ما يؤكد وقــوع الشركة
فى مخالفة صريحة كانت تستوجب إغالقها
وحتويل مسئوليها للنيابة العامة وهى اخلطوة
لم تقم وزارة السياحة بها.
كما حصلت “صــوت املــايــن” على صورة
ضوئية من شيك يستحق الدفع من الشركة
التركية صادر فى  2015 -7- 1لصالح شركة
نسكو املالكة لعدد  3فنادق لم تقم الشركة
بسداد ما قيمته  2مليون و 210الف دوالر.
وي ــوض ــح مــســتــنــد آخـ ــر يــتــضــمــن دع ــوى
التحكيم التجارى ضد شركة بيجاس التركية
واملــقــدم مــن شــركــة الــبــوادى املــالــكــة لفندق
روجــانــا ضــد بيجاس مصر بقيمة  3مليون
دوالر فى عــام  ،2015بسبب تهرب الشركة
التركية من ســداد مديونياتها التى حتققت
نظير استئجارها فندق روجانا.
ويــوضــح مستند آخــر رفــع دعــوى قضائية
ضــد “بيجاس” وانـــذار على يــد محضر من
الشركة املالكة لفندق بيراميزا “ الــدقــى “
الستحقاقها مبلغ  2مليون و 850ألف دوالر،
ماطلت الــشــركــة فــى ســدادهــا وتــتــهــرب من
الدفع.
كما يــوضــح مستند آخــر وهــو عــبــارة عن
صـ ــورة ضــوئــيــة مــخــاطــبــة رســمــيــة مــن بنك
أبوظبى الوطنى يرفض فيها صــرف شيك
بــقــيــمــة 2مــلــيــون دوالر مــوقــع م ــن شــركــة
“بيجاس” لصالح شركة نسكو لعدم وجــود
رصيد كاف.وهو ما يستوجب تعرض الشركة
التركية للمساءلة القانونية.
وقــالــت مــصــادر مطلعة بـــوزارة السياحة
ان هشام زعزوع وزير السياحة يتغاضى عن
هذه املخالفات التى كانت تستوجب اغالق
الشركة التركية وطردها من البالد وحتويل
املسئولني عنها الى النيابة العامة ،حلرصه
على استمرار العالقات املمتدة منذ توليه
منصبه فى عهد االخوان ،السيما وانه يرتبط
بــعــاقــات وطــيــدة بــقــيــادات تــركــيــة تخضع
لسيطرتها الشركة التركية املخالفة.
واضافت املصادر انه على الرغم من تقدم
اصحاب الفنادق واملتضررين بشكاوى متعددة
منذ عــام  2014بسبب مخالفات الشركة
التركية اال انــهــا لــم جتــد صــدى عند وزيــر
السياحة.
واكــــدت امل ــص ــادر أن زعــــزوع لــم تنقطع
عالقاته الرسمية وغير الرسمية مبسئولني
اتــراك ذوى ميول اخوانية ويدعمون شركة
“بيجاس” ،الفتة الــى ان زعــزوع يحاول بكل
السبل ارضاء االخوان االتراك.
وأوضحت املصادر أن بعض املصريني فى
تركيا ميتلكون اسهما من هــذه الشركة من
الباطن ،وان تهربهم من ســداد املستحقات
املــالــيــة خلزينة الــدولــة امــر مقصود وليس
بسبب الــركــود السياحى كما حــاول زعــزوع

مصادر مسئولة :وزير السياحة إغالقها الشركة بسبب
عالقته مع رجال أعمال أتراك ينتمون جلماعة اإلخوان
تبرير مواقفهم وتعثرهم ،مؤكدين أنهم ضد
ثــورة  30يونيو وأنــهــم ضــد النظام احلالى
واحلكومة املصرية بعد سقوط حكم اإلخوان
املسلمني.
وفى ذات السياق تقدمت شركة “سيتى
فــيــرســت” املــالــكــة لــبــعــض تــلــك الــفــنــادق
بــشــكــاوى مــتــعــددة لـــــوزراة الــســيــاحــة دون
جــدوى،حــيــث ج ــاء فــى احـ ــدى املــخــاطــبــات
مبا نصه “أن الشركة التركية التى جتلب
السياح الــروس ملصر ،أخبرتنا بعدم قدرتها
على سداد مديونياتها ،بحجة تراجع احلركة
السياحية الوافدة ملصر من روسيا ،وتراجع
ص ــرف الــروبــل الــروســى مــقــارنــة بــالــدوالر
األم ــري ــك ــى ،عــــاوة عــلــى حــظــر الــســلــطــات
الروسية التعامل معها داخــل روسيا ،ضمن
 19شركة تركية أخرى ،بسبب األزمة التركية
الروسية”.
من جانبه قال البرت جبران العضو املنتدب
لشركة سيتى فيرست أن وزارة السياحة
رفــضــت الــتــدخــل الســتــرداد أمـــوال الفنادق
املصرية ،كون ذلك عالقة جتارية” ،منوها بأن
مسئولى الــوزارة أخبرونا أن الشركة التركية
جتلب ملصر سنويا ،نحو  1.5مليون سائح
روسى ،فكيف نشكوها.
ولــفــت الــعــضــو املــنــتــدب لــشــركــة “سيتى
فيرست” ،إلى أن الشركة ال متتلك أى أصول
ثابتة فى مصر ميكن احلجز عليها ،لتسديد
املديونيات ،كما أن عنوان مقرها فى مصر
املــوجــود بالسجل التجارى اخلــاص بها غير
صحيح ،مشيرا إلــى أن “بيجاس” تعمل فى
مصر منذ ســنــوات ،من خــال تصريح عمل
مؤقت من وزارة السياحة ،يتم جتديده كل 6
أشهر ،وانتهى فعليا نهاية  ،2015لعدم توفيق
أوضاع الشركة.

بعض املصريني فى تركيا
ميتلكون أسهما فى هذه
الشركة «من الباطن»
الشركة زادت أزمتها بعد أن
قامت روسيا مبنعها نهائي ًا
من التعامل داخل أراضيها
وأوضح جبران ان الفرع الرئيسى للشركة
موجود فى روســيــا ،ومت إغالقه بعد األزمــة
الروسية التركية األخيرة ،مشيرا إلى أن بعض
الفنادق جلــأت للتحكيم لــدى مركز القاهرة
للتحكيم الــتــجــارى ،وفــقــا للعقد املــبــرم مع
بيجاس ،الفتا إلى أن العقد ال يشمل اللجوء
لــلــقــضــاء امل ــدن ــى ،ح ــال حــدثــت مشكلة بني
الطرفني ،منوها بأن الشركة عليها مديونيات
جلهات حكومية ،أهمها الضرائب ،واملدينة
لها بنحو  42مليون جنيه.
مــن جهته ،كشف مــصــدر مسئول ب ــوزارة

السياحة ،أن الشركة التركية انتهى تصريح
عملها فى  30ديسمبر املاضى ،مشيرا إلى
أن الــوزارة ال متتلك القدرة على التدخل فى
مثل تلك املنازعات ،حيث إنها عقود جتارية
بني الطرفني ،الفتا إلى أن الــوزارة ال متتلك
مخاطبة نظيرتها التركية أو الروسية فى هذا
اإلطــار ،حيث إن اجلانب احلكومى بعيد عن
العالقات التعاقدية بني الشركات ،مطالبا
الفنادق بالتقدم للمحكمة التجارية إلثبات
حقها.
وأضاف املصدر أن عدة فنادق شهيرة فى
مدينة شرم الشيخ جلأت إلى مركز القاهرة
للتحكيم التجارى للحصول على مديونياتها
لــدى شركة بيجاس التركية إلدارة الفنادق،
العاملة فى مجال جلب السياحة الروسية إلى
مصر ،بعد أن أبلغتهم الشركة عدم قدرتها
على سداد هذه املديونيات البالغة وقيمتها
 40مليون دوالر.
وأشـ ــار املــصــدر ال ــى أن مــركــز التحكيم
سيصدر نهاية مــارس اجلــارى حكم ًا نهائيا
فى الدعوى القضائية التى أقامتها مجموعة
من فنادق شرم الشيخ ضد الشركة التركية
التى امتنعت عن ســداد مديونياتها للفنادق
واملــقــدرة بنحو  40مليون دوالر ،علم ًا بأن
بيجاس مدينة لنحو  10فنادق أخرى.
الفــتــا ال ــى أن الــفــنــادق جل ــأت للتحكيم
الــتــجــارى بــعــد أن اســتــنــفــدت ك ــل الــطــرق
الــتــفــاوضــيــة م ــع الــشــركــة الــتــركــيــة لــدفــع
مــديــونــيــاتــهــا أو تقسيطها وبــعــد تأكدهم
مــن تــواطــؤ الــوزيــر معهم وجتــاهــلــه السعى
احلثيث حلــل هــذه املشاكل بــل ووقــوفــه فى
صف الشركة التركية فى أمر مثير للغرابة
والدهشة ،مشيرا إلى أن العقود املبرمة مع
بيجاس ال تنص على اللجوء ملحاكم مصرية

حال حدوث خالف بني الطرفني.
وأك ــد املــصــدر املــســئــول بــــوزارة السياحة
أن إدارة احلصر بــالــوزارة أثبتت أن اجمالى
مدينويات الشركة التركية تبلغ ما يعادل 550
مليون جنيه مصرى.
   وانها قد توقفت عن ســداد مديونياتها
منذ عامني على االقــل عــن فــى عــام ،2014
ثم توقفت متاما عن ســداد باقى املديونيات
خــال الــفــتــرة املــاضــيــة وحتــديــدا منذ شهر
يناير  2015بحجة تراجع احلركة السياحية
الوافدة إلى مصر من السوق الروسية ،التى
كانت تعمد عليها باالساس ،فضال عن سوء
الــعــاقــات الــتــركــيــة – الــروســيــة أضـــاع كل
آمــال الشركة التركية فــى حتسني احوالها
االقتصادية عن طريق جلب سياح جدد.
وأضــــاف املــصــدر أن الــشــركــة التركية
زادت أزمتها وورطتها بعد أن قامت روسيا
مبــنــع الــشــركــة نــهــائــيـاً مــن الــتــعــامــل داخــل
أراضيها ضمن قرارها بوقف التعامل مع 19
شركة تركية على خلفية األزمة مع أنقرة ،التى
نشبت بسبب إسقاط طائرة روسية بحجة
اختراقها املجال اجلــوى التركى مؤخراً ،فى
الــوقــت ال ــذى رفــضــت فيه وزارة السياحة
املصرية التدخل الســتــرداد أم ــوال الفنادق
املصرية بدعوى أنها عالقة جتارية ال مجال
للتدخل فيها من جهات رسمية ،منوه ًا إلى
ان مسئولى الـــــوزارة أخــبــرونــا أن الشركة
التركية جتلب ملصر سنوياً ما يقرب من 1.5
مليون سائح روســى ،وليس من املصلحة أن
يتم مقاضاتها دولياً.
مــن جــانــبــه أك ــد ألــبــيــرت جــبــران عضو
مجلس إدارة مجموعة سيتى فرست للسياحة
والعضو املنتدب لشركة اخلليج األزرق فى
تصريحات خــاصــة لـــ”صــوت املــايــن” ،إن
الــشــركــات املــتــضــررة جل ــأت للتحكيم بعد
أن استنفدت كل الطرق فى احلصول على
مستحقاتها.
وأضــــاف الــبــيــرت أن الــشــركــات توجهت
بشكوى إلى وزير السياحة هشام زعزوع ،إال
أن رد الــوزارة كان غريبا ،وهو أن الــوزارة ال
تتدخل بني قطاع خاص وقطاع خاص آخر،
مشيرا إلــى أن مخالفات الــشــركــة التركية
فاقت احل ــدود ،ولــم تستطع وزارة السياحة
أن تتخذ معها إجـــراء قانونيا ســوى بعض
التهديدات من الوزير لرئيس الشركة.
وأشار إلى أن هذه الشركة تعمل فى مصر
حاليا بشكل غير قانونى ،وبرخصة مؤقتة كان
يتم جتدديها كل  6شهور ،رغم أن املخالفات
التى ارتكبتها ضد السياحة املصرية بصفة
عامة والفنادق ،التى تديرها تستحق الشطب
نهائيا لعدم توفيق أوضاعها ،الفتا إلــى أن
املسئولني بوزارة السياحة كانوا على علم بكل
هذه املخالفات ولم يتم اتخاذ أى إجراء ضد
هذه الشركة أو رئيسها.
وكانت أزمــة مستحقات الفنادق املصرية
لــدى شركات بيجاس التركية ،التى ميتلكها
رجــل األعــمــال التركى رامـ ــازان إكــبــنــار ،قد
دخــلــت يف طــريــق م ــس ــدود ،ولـــم تــفــلــح أى
مفاوضات مع رئيس الشركة الذى امتنع عن
ســداد أكثر من  50مليون دوالر مستحقات
11فــنــدقــا مبدينة شــرم الشيخ ،باإلضافة
إل ــى امــتــنــاع شــركــتــه عــن ســـداد مستحقات
للضرائب فــى عــام واح ــد مببلغ  42مليون
دوالر ومستحقات للموردين تتجاوز  35مليون
دوالر خالل عام أيضا.
واضطرت الشركات املالكة للفنادق التى
تقوم شركة بيجاس التركية بإدارتها مبدينة
شـــرم الــشــيــخ ،وهـــى ســيــتــى شـ ــرم ،ورويـ ــال
روجــانــا ،وســى بيتش ،وثــاثــة فــنــادق لشركة
نــســكــو واثــنــن لــشــركــة بــيــرامــيــزا وفــنــدقــن
ملجموعة كتراكت ،إلــى اللجوء للتحكيم من
خالل مركز القاهرة الدولى للتحكيم املختص
بالنزاعات بني الطرفني طبقا للعقد املبرم
بينهما.
ورغم أن العقد ينص على غرامة  100ألف
دوالر عن كل يوم تأخير فى سداد املستحقات
املالية للفنادق فإنه لــم يلتزم بــســداد أصل
املبلغ.

الشركة مدينة للحكومة
املصرية وألصحاب
الفنادق املستأجرة خالل
عام  2014بـ 30مليون
دوالر قيمة إقامة ومعيشة
وزيارات و 40مليون دوالر
قيمة ضرائب ومديونيات
للموردين فى عام 2015

املخالفات تستوجب
إغالق الشركة
التركية وطردها
من مصر وحتويل
املسئولني عنها إلى
النيابة العامة..
ووزير السياحة (آخر
طناش) !!
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قصة مدينة يراها
البعض مدينة األحالم
الفاضلة ويصفها
آخرون بأنها أرض
األوهام والفرص
الضائعة
ملف

خاص

مساحة املشروع
حوالى  700كيلو متر
مربع ويقع على بعد
نحو  50كيلومت ًرا من
القاهرة تتسع لـ5
ماليني نسمة

يبدأ العمل فيها خالل شهر إبريل القادم

العاصمة اإلدارية اجلديدة ..هل حتقق حلم الرئيس للمصريني
أم تتحول إلى كدبة إبريل حلكومة شريف إسماعيل ؟!!
أكد الدكتور مصطفى مدبولى وزير اإلسكان إن أعمال جتهيز وحفر موقع العاصمة
اإلدارية اجلديدة سوف تبدأ مع أول أيام شهر إبريل املقبل ،ومن جانبه قال املهندس
محسن صالح ،رئيس شركة املقاولون العرب ،أن مشروع العاصمة اإلدارية اجلديدة
يعد املشروع القومى األول فى مصر ،وينال اهتماما كبيرا من الرئيس عبد الفتاح
السيسى ،ورئيس حكومته،املهندس شريف إسماعيل ،موضحا أن املرحلة األولى
للعاصمة اإلدارية ستبدأ أبريل املقبل ،أى بعد أقل من شهر.
وأضاف “صالح” أن وزارة اإلسكان هى املسئول األول واألخير عن تنفيذ املشروع
واملشرف العام عليه ،واملرحلة احلالية تعتبر مرحلة مفاوضات ومناقشات بني كال من
شركة املقاولون العرب ،و”بتروجت” ،واجلانب الصينى ،وذلك لتنفيذ مرافق املشروع
من مياه وكهرباء وصرف وطرق وغيرها ،موضحا أن الشركة تقوم حاليا بتنفيذ خط
املياه املغذى للمشروع ،ومن املقرر االنتهاء منه الشهر املقبل ،الفتا إلى أنه سيتم
تغذية املرحلة األولى من املشروع من محطتى العاشر من رمضان والقاهرة اجلديدة.
ولعلها مفارقة ليست جيدة أن يتزامن بدء العمل فى املشروع مع حلول شهر إبريل،
لكى يتندر بعض معارضى الفكرة على حكومة شريف إسماعيل مؤكدين إنها لن
تقدم فى هذا اإلطار سوى “كدبة إبريل” ،بهدف مغازلة طموحات وأحالم املصريني
ودغدغة مشاعر األمل لديهم ،إللهائهم عن عملية مترير برنامج احلكومة من حتت
قبة برملان على عبدالعال ،واملنتظر أن ميرر هو اآلخر خالل نفس الفترة قبيل أيام
قليلة من حلول شهر إبريل وأكاذيبه ،حيث تقرر أن يلقى “إسماعيل” بيان حكومته
يوم  27مارس اجلارى ،أى قبل حوالى أيام من بدء العمل فى العاصمة اإلدارية ،فى
إشارة إلى ثقة احلكومة فى أن برنامجها سوف يحصل على موافقة وثقة البرملان.
فى حني يرى املعارضون لبقاء احلكومة نفسها إن برنامجها سيحتوى على
مجموعة من األحالم غير القابلة للتحقق ،وفقا لفكرة أن احلكومة اختبرت على
األرض ،ولم تقدم شيئا إال األمانى ،وبالتالى هى ليست بحاجة لتقدمي برنامج؛ إلن
بلدنا  -كما قال امللك محمد منير“ -مش عايزة أمانى”.
وعلى جانب آخر يرى املتحمسون للمشروع إنه حلم عبقرى قادر على إنقاذ مصر من
عدة مشاكل وحتديات تواجه البالد ،وعمال مببدأ الرأى والرأى اآلخر حاولنا مناقشة
اجلانبني من أجل الوقوف على املزيد من أسرار تلك املدينة ،التى يراها البعض
مدينة األحالم الفاضلة ،ويصفها آخرون بأنها أرض األوهام واألموال الضائعة
والفرص املهدرة.

إميان بدر

تضم الهيئات والوزارات ومقار البرملان والقصر الرئاسى ومنطقة للسفارات األجنبية واملنظمات الدولية
د .مرعى :مصر ليست أول دولة تتجه إلى هذه الفكرة وحركة إنشاء العواصم البديلة لم تقتصر على منطقة أو دولة بعينها

دراسة حديثة تؤكد:
الهدف إنشاء مدينة
«مبواصفات عاملية»
تساهم فى تخفيف
االزدحام فى القاهرة وحل
أزمة الكثافة السكانية

فى محاولة للوقوف على تفاصيل شاملة،
كــشــفــت دراس ـ ــة صـ ــدرت م ــؤخ ــرا للباحثة
الــدكــتــورة إمي ــان مــرعــى بــعــنــوان “العاصمة
اإلداريــة اجلديدة :احلالة املصرية واخلبرات
الــدولــيــة” ،عن أبعاد ومعلومات جديدة من
خالل مقارنة املشروع كحالة مصرية باخلبرات
الــدولــيــة فــى هــذا الــشــأن ،وأش ــارت الــدراســة
إلــى أن الفكرة األســاســيــة للمشروع تهدف
إلى إنشاء مدينة “مبواصفات عاملية” ،تساهم
فى تخفيف االزدح ــام فى القاهرة وحــل أزمة
الكثافة السكانية ،إلــى جــانــب تــأمــن فرص
اقتصادية متعددة ونوعية حياة مميزة.
وأوضــحــت الباحثة فــى سياق دراستها أن
مساحة العاصمة اجلديدة املزمع إنشاؤها تبلغ
حوالى  700كيلو متر مربع ،وتقع شرق القاهرة
ما بني طريقى السويس والعني السخنة على
بعد نحو  50كيلومتراً مــن الــقــاهــرة ،وتتسع
لـ 5ماليني نسمة ،وتضم املدينة كل الهيئات،
والــوزارات ،ومقار البرملان ،والقصر الرئاسى

تنفيذ املشروع
يستغرق ما بني 5
و 7سنوات بتكلفة
مبدئية تصل إلى
 45مليار دوالر

املعارضون للمشروع:

التجربة فشلت فى دول عديدة وأدت إلى
خسائر لن يتحملها االقتصاد املصرى

العـدد 186
األربعاء 2016/3/16

فى إطار عرض وحتليل الدكتورة إميان مرعى
للخبرات الدولية املتعلقة بإنشاء عواصم بديلة،
أكــدت الــدراســة إنــه إذا كانت بعض ال ــدول قد
حققت بعض النجاح مثل البرازيل ،وكازاخستان
وماليزيا ونيجيريا ،ولكن كانت جتــارب دول
أخ ــرى مثل تنزانيا وك ــوت ديــفــوار أقــل جناح ًا
لهيمنة املدينة الكبرى على مقدرات احلياة فى
البلدين.
وأشــارت الباحثة إلى أن استناد البعض إلى
جتربة البرازيل فى نقل العاصمة ،ال يؤكد على
جناح الفكرة بشكل كامل ،حيث تتشابه مع مصر
فى كونها من دول العالم الثالث التى عانت من
التكدس العمرانى بالعاصمة وما يترتب عليه من
مشكالت اجتماعية وخدمية ،ولكن ميكن تقييم
جتربة البرازيل فى نقل العاصمة بأنها جنحت
فى حتقيق بعض أهدافها حيث قدمت منوذج
جيد لفكرة تــوزيــع االخــتــصــاصــات بــن مدنها
الكبرى وحتقيق الالمركزية ،فض ً
ال عن جناحها
فى استقطاب عدد ال بأس به من السكان ،غير
أنها أخفقت مــن الناحية االقتصادية مــا أدى
إلى تراكم الديون على احلكومة لتكاليف إنشاء
املدينة ،وبالتالى كان الهدف األساسى من إنشاء

املدينة أكبر من حسابات اجلدوى االقتصادية،
كما أن اجلــدول الزمنى الــذى مت وضعه إلنشاء
املدينة لــم يكن واقــعــيـ ًا ممــا أســفــر عــن تصدع
عدة مبان بعد االنتهاء منها نتيجة اإلســراع فى
التنفيذ.
ومن هنا يؤكد املعارضون للفكرة عدم جدوى
املشروع ،خاصة فى ظل الظروف االقتصادية
الصعبة التى تعيشها مصر ،والتى جتعل اقتصاد
الــبــاد غــيــر قـــادر عــلــى حتــمــل ه ــذه اخلسائر
املرتقبة واملتوقعة،
حيث قــال الدكتور محمود عبد احلــى ،مدير
معهد التخطيط السابق وأستاذ االقتصاد ،إن
احلكومة ال تضع أولــويــات للمشاريع العامة،
مشي ًرا إلى أن مشروع العاصمة اجلديدة فكرة
رائعة لكن هذا ليس وقتها وال يجب أن نعطيها
كل هذا االهتمام.
وأضــاف «عبد احلــى» أن العاصمة اجلديدة
ستسير على غــرار مدينتى والــرحــاب حيث ال
مكان فيها للفقراء بسبب ارتفاع أسعار الشقق
بها ،ومن ثم ستكون مدينة لألغنياء فقط ،داع ًيا
احلكومة إلنشاء مناطق صناعية ضخمة ً
بدل
منها.

مدبولى

ومــنــطــقــة لــلــســفــارات األجــنــبــيــة واملــنــظــمــات
الدولية ،ومركزاً جتاري ًا عاملي ًا ،ومدينة طبية
عاملية ومـ ــدارس وجــامــعــات دولــيــة ،ومــطــارا
دولــيــا ،فيما يستغرق تنفيذ املــشــروع مــا بني
 7 – 5ســنــوات بتكلفة مبدئية تصل إلــى 45
مليار دوالر.
وأكــدت الدكتورة إميان إن مصر ليست أول
دولــة تتجه إلى هذه الفكرة ،كما أن السيسى
ليس أول رئيسا تــراوده ،الفتة إلى أن حركة
إنشاء العواصم البديلة لم تقتصر على منطقة
بعينها أو دولــة بعينها بل انتشرت فى الــدول
املتقدمة والنامية على حد سواء ،وتناولتها كل
دولة على اختالف ظروفها الداخلية والسياسة
والعمرانية التى تتفق مع أهدافها ومشكالتها.
ومن ثم تباينت األسباب فى بناء العواصم
اجلــديــدة مــا بــن حــل املــشــكــات العمرانية
وتفادى تفاقمها -كوضع حد حلالة التمركز
السكانى الشديدة باملدن الكبرى ،واالختناق
املــرورى وزيــادة استهالك اخلدمات األساسية

مــن مياه وكهرباء وصــرف صحى -ومحاولة
جــذب االســتــثــمــارات إلــى األقــالــيــم الداخلية
بــالــدولــة ،بــهــدف تــوفــيــر ف ــرص عــمــل ورفــع
املــســتــوى االقــتــصــادي ،وبالتالى كــانــت مهمة
املخططني وصانعى القرار وضــع تصور حلل
تلك املشكالت من خالل إنشاء عواصم بديلة.
وتــابــعــت”مــرعــى” خ ــال ســطــور الــدراســة:
هناك دو ً
ال عديدة أقدمت على خطوة تغيير
عاصمتها ،حيث أنــه فــى عــام  1960قــررت
البرازيل نقل عاصمتها من ريودى جانيرو إلى
برازيليا ،وفــى عــام  1997قامت كازاخستان
بنقل عاصمتها مــن مدينة أملــاتــى إلــى مدينة
أستانا ،بينما قامت باكستان بنقل عاصمتها
من كراتشى إلى إسالم أباد عام  ،1963وأيضاً
قامت دو ً
ال أخــرى بنقل عواصمها التاريخية
العريقة إلــى مــدن أخــرى حديثة ،مثل تركيا
التى نقلت العاصمة من اسطنبول إلى أنقرة
عام  1923ونيجيريا التى نقلت عاصمتها من
الجوس إلى أبوجا عام .1991

املؤيدون للمشروع:

يحمل أمنيات وتطلعات كثيرة ولكن
جناحه مرهون باإلرادة واإلمكانيات
مدير املنطقة احلرة :موقعها القريب من ميناء العني السخنة اختيار
جيد وموقع هام لقربه من القاهرة ومن مدن القناة وقناة السويس
قــال اخلــبــراء املشجعون للفكرة واملــؤيــدون لها
إن ــه ممــا الش ــك فــيــه أن املــشــروع يحمل أمنيات
وتطلعات كثيرة ولكن جناحه يظل مرهونا بــاإلرادة
واإلمكانيات ومبدى االستفادة من التجارب السابقة
فــى جت ــاوز التحديات والــتــرويــج لعناصر اجلــذب
الواعدة.
وف ــى ه ــذا الــســيــاق نــاقــشــنــا آراء بــعــض خــبــراء
االقتصاد الذين رأوا فى املشروع مؤشرات جيدة
لتحقيق أهـــداف طــمــوحــة ،ت ــؤدى إلــى دفــع عجلة
التنمية والــنــهــوض باالقتصاد ومــحــاربــة التكدس
والتلوث والبطالة.
حــيــث ق ــال الــدكــتــور إيــهــاب الــدســوقــى ،أســتــاذ
االقتصاد بأكادميية الــســادات للعلوم اإلداري ــة ،إن
العاصمة اجلديدة متنع التكدس السكانى بالقاهرة
وبالتالى حتد من التلوث البيئى ،مشي ًرا إلــى أنها
ستستصلح جزءا كبيرا من الصحراء وهذا يساعد
فى التنمية.

وأضـــاف «الــدســوقــى» أن املــشــروع ينشأ مدينة
كاملة متكاملة بها جميع اخلدمات وذلك يساعد فى
توفير الكثير من فرص العمل للشباب فى املطاعم
واألسواق التجارية.
وأوضــــح يــوســف محمد اخلــبــيــر االقــتــصــادى
ومــديــر املنطقة احل ــرة ،أن إنــشــاء عاصمة إداريــة
جديدة أمر بالغ األهمية للحد من التكدس السكانى
داخل القاهرة ومواجهة انتشار العشوائيات ،الفتا
إلى استحالة معاجلة تلك املشاكل بدون إنشائها،
حيث تهدف فى األساس إلى تخفيف الضغط على
القاهرة ،حتى يعود لها جمالها التاريخى ،وتعود
القاهرة عاصمة تليق بتاريخ ومستقبل مصر القادم.
وأشــار «محمد» إلى أن موقع العاصمة اجلديدة
القريب من ميناء العني السخنة هو اختيار جيد
ومــوقــع هــام لقربة مــن الــقــاهــرة ومــن مــدن القناة
وقناة السويس ،مؤكداً على أنه موقع لوجيستى وله
مستقبل رائع.

مجانني الشوارع أقل حظ ًا من «كالب » فى مصر ؟!!!

عدد مرضى التخلف
العقلى جتاوز   5’2
مليون منهم أكثر
من  15ألف يجوبون
شوارع القاهرة

يتم استقطابهم وتسخيرهم من ِقبل معدومى الضمير فى ارتكاب جرائم البلطجة والقتل والتسول واالعتداءات اجلنسية
هم ميتون بالحياة فى نظر الجميع لذا فهم بعيدون كل
البعد عن اهتمام كل رئيس وحكومته ،وعن اهتمام الناس
أيض ًا إال من تعرض ألذى منهم ،فلم نسمع من قبل أى
مسئول يذكرهم ولو بكلمة ،ولم نسمع بحملة تبرع واحدة
لمرضى التخلف العقلى ،برغم صعوبته بمراحل عن
المرض العضوى ،ال تتم معاملتهم حتى كالكالب الضالة
فى الشوارع وطالبنا بعمل جمعية لهم كما طالب البعض
لكالب الشوارع ،رغم أن عددهم ليس بالقليل فى مصر
فقد أشارت تقارير خاصة   أن مرضى التخلف العقلى فى
مصر قد تجاوز   5’2مليون منهم أكثر من  15ألف مجنون
رسمى يجوبون شوارع القاهرة وحدها

ومع سوء األحوال االقتصادية وتكاليف العالج الباهظة
تطردهم مستشفيات األمراض العقلية وعدد آخر من
دور الرعاية النفسية فى الشوارع يجوبونها ويفترشون
األرصفة غير مدركين مما يؤدى إلى ارتكاب العديد من
المآسى من خالل التصرفات والسلوكيات التى تبدر منهم
مما يشكل خطر ًا كبير ًا على المواطنين ،ويتم أيض ًا
استقطابهم وتسخيرهم من ِقبل معدومى الضمير فى
ارتكاب جرائم البلطجة والقتل والتسول واالعتداءات
الجنسية.

قضية
شائكة

سحر الشربينى

حكايات إنسانية من أرض الواقع
أحمد :أحدهم ألقى بابنى فى «البالعة»
آسر :اإلخوان يستخدمون املجانني فى التفجيرات
تــحــكــى ســمــيــرة ع ــن زوج ــة
أخيها التى كانت ال ترتاح أبداً
ألخــاقــهــا وبــالــصــدفــة رأتــهــا
تعطى سكين لمحمود المجنون
بشارعهم وطلبت منه أن يذهب
وي ــدق على بــاب بيتها وعندما
يفتح زوجها يقوم بطعنه بالسكين
فى بطنه ولوال أن الله كان معهم
وسمعت هــذه الــمــؤامــرة الحقيرة
لــكــان أخ ــوه ــا اآلن ف ــى خــبــر كــان
وليس على المجنون حرج ،وحكى المهندس
أحمد من القليوبية عن مأساة أسرته مع أحد
المجاذيب بالشارع الــذى يسكن فيه قائ ً
ال:
كان ابنى يلعب فى الشارع مع األطفال وفجأة
سمعنا صــراخ ـ ًا ح ــاداً أسرعنا إليه وكانت

األطــفــال تشير بــرعــب إلــى إح ــدى البالعات
المفتوحة والتفت أبحث عن ابنى ولــم أجده
وكدت أموت أنا وأمه عندما علمنا أن المجنون
اختاره هو ليلقى به فى البالعة وفى لحظات
كان ابنى فى خبر كان وقد أبلغنا الشرطة وتم
إيداعه إحــدى المستشفيات فترة قصيرة ثم
هــرب أو هــربــوه ال أدرى وهــو اآلن حــر طليق
يجوب الــشــوارع وربــمــا نسمع قريب ًا بضحية
أخرى.
وتــقــول مــنــى كــنــت أســيــر فــى حــى الــســام
متجهة إل ــى مــنــزلــى وإذا بــمــجــنــون يعترض
طريقى مصمماً أن أذهب معه إلى بيته وحاول
تقبيلى وه ــو يــبــكــى ويــقــســم لــى أن ــه « مــش
هيزعلنى» مرة ثانية فقلت له أنا لست زوجتك
فــزوجــتــك هــنــاك تــنــتــظــرك فــى الــبــيــت لكنه

علي وعندما لم تفلح محاوالته
كــان مصمم ًا ّ
معى نزل على وجهى باألقالم وشد الحجاب
مــن على رأســى وأوقــعــنــى على األرض وسط
صراخى واكتفاء المارة بالفرجة فقط وكأننا
لسنا فى مصر التى كانت فى الماضى بلد
الشهامة.
وعلق آسر قائ ً
ال :أنا من طنطا والله العظيم
اإلخوان يستخدمون المجانين فى التفجيرات
فقد أعطى إخوانى أحدهم لفافة أمام عينى
وطــلــب منه أن يرميها أم ــام القسم وعندما
انتبه وهو يشرح له أننى أتابعهم أخذ اللفافة
وجرى ولكنى أعرفه جيداً ألنه من قريتى ومن
اإلخوان المتشددين.
    وتابعت ياسمين قائلة :أختى عندها
 11سنة ومجنون عمل لها رعــبـ ًا وهــى حتى

اآلن تتبول على نفسها بسببه فقد أمسكها فى
الشارع وكان عارياً تماما وحاول االعتداء عليها
جنسي ًا وقــد أمسك به المارة وضربوه ضرب ًا
مبرحا وأطــفــأوا السجائر فى جسده العارى
ثم ألبسه أحدهم مالبس من عنده بس والله
علي جداً ألنهم عذبوه وهو ال يدرك ما
صعب ّ
يفعل وحاولنا كثيراً أن نفهم أختى أنه مجنون
لكن رعبها منه كان أكبر من فهمها وربنا يعديها
على خير.
وقــال د .منصف محفوظ إن مــن بين تلك
الحاالت مرضى نفسيين يتعرضون لالغتصاب
واالنــتــهــاكــات البدنية ،وذكــر أنــه كانت هناك
مريضة نفس ًّيا تعرضت لــاعــتــداء البدنى ،
وهــنــاك أيــضـ ًا حالة استولى عــدمــاء الضمير
على كليته ورموه فى الشارع مرة أخرى.

سميرة :زوجة
أخى حرضت
أحدهم لقتله
منى :أحدهم
جردنى من مالبسى
وحاول اغتصابى
فى الشارع

احلقيقة املرة :ال قبول للمريض النفسى فى املجتمع وال لدمجه بعد عالجه وتأهيله
د .ناصر يوسف :من اخلطأ أن يتصور األهل   أن مجرد خروج املريض من املستشفى يعنى الشفاء التام
هــل يخشى المجتمع مــن تأثير هــؤالء
الــمــرضــى المجانين عليهم؟ هــل هناك
عالمات على الشفاء من هــذه األمــراض
العقلية عقب تلقى الــعــاج؟ وكــيــف يتم
التعامل مع أمثال هــؤالء المرضى؟ هذه
الــتــســاؤالت طرحناها على أســاتــذة علم
الــنــفــس .حــيــث يــقــول د .نــاصــر يوسف
(األخصائى النفسى بمستشفى العباسية)
بعض المرضى يصلون لدرجة من التعافى
تسمح لهم بالخروج من المستشفى ،لكن
األهل يتصورون أن مجرد خروج المريض
من المستشفى يعنى الشفاء التام وهذا
خطأ ألن هناك بعض األمــراض النفسية
مزمنة ويحتاج فيها المريض لمتابعة قد
تمتد طــوال العمر ،واألهــل قد ال يراعون
هــذه النقطة فيوقفون الــعــاج للمريض،
فتحدث له نكسة نفسية يهيم على وجهه
مرة أخرى.
وي ــح ــذر د .نــاصــر م ــن خ ــط ــورة ه ــؤالء
الــمــرضــى س ــواء مــن األه ــل أو المجتمع،
وي ــق ــول :مــا زال األط ــف ــال فــى الــشــوارع
يستفزون المريض ويشيرون إليه يــرددون
«المجنون أه ــوه» على سبيل الــمــثــال ..أو
يقذفونه بشىء ويهربون ،أو يقف البعض
يتفرج عليهم أو يستفزهم بنظره أو كلمة أو
يشعرهم بأنهم غير مرغوب فيهم ..كل هذه
األمــور تساعد على تفاقم المرض وعدم
االستجابة للعالج ..وال يفهم بعض الناس
أن المستشفى تــخــرج المريض ليمارس
حياته ويعامل كأنه طبيعي ،وليس شرطاً أن
يتم عزله ،ففى إيطاليا وإنجلترا يتم إغالق
المستشفيات النفسية لكى يندمج هؤالء
فى المجتمع بشكل طبيعي ،أما المجانين
فلهم دور إيــواء ،وال بد أن تقوم الــوزارات
الخاصة بالشئون االجتماعية بالتعاون
مع الصحة فى إقامة دور خاصة لرعاية
المجانين الذين ال حيلة لعالجهم ..وذلك
حفاظ ًا على حياة المواطنين وعــدم ترويع
المارة فى الشوارع.

ويــعــلــق الــدكــتــور مــحــمــد عــبــد الـ ــرازق
م ــدرس مساعد علم االجــتــمــاع إن مثل
تلك الحاالت ،شأنهم كشأن أى مواطن،
لهم حــقــوق قــد ال يعرفونها ،منها الحق
فــى مــعــاش التضامن االجــتــمــاعــى وبــدل
المخاطر ،وتوفير دار رعاية أو دار مسنين،
وهو واجب الدولة تجاههم ،باإلضافة إلى
ضرورة أن تولى منظمات المجتمع المدنى
النظر لهم ،خاصة أنها تصرف ماليين
الجنيهات على أسر فقيرة ،وقلة الدعم
واإلمكانيات هو ما يجعل المستشفيات
تطلقهم للشوارع فذنبهم فى رقبة الجميع.
ويتساءل دكتور ناصر لوزة مساعد وزير

الصحة لشئون األمـــراض النفسية عن
دور المسجد والكنيسة  :فى منطقة مثل
الخانكة لو أحضرت رجل أعمال من لهم
مصانع واستثمارات وقلت له أنا عايز ابنى
عــمــارة بالخانكة هنا خــارج المستشفى
خمسة أدوار وأسكن فى كل شقة  6مرضى
وأبعث لهم ممرض ًا يومي ًا للمرور عليهم
ومناظرتهم وطبيب ًا يمر عليهم أسبوعي ًا
أو شهري ًا لمناظرة الحاالت هل يمكن أن
يستجيب رج ــال األعــمــال لــشــىء كــهــذا ؟
المجتمع المصرى الــيــوم لــو تبرع رجــال
األعمال بأموال إلنشاء دار مسنين فهذا
شــىء محترم جــداً ومقبول من المجتمع

ولو عمل دا ًرا لأليتام أو لرعاية األطفال
ذوى االحــتــيــاجــات الــخــاصــة يــكــون شيئاً
محترم ًا جداً ؛ لكن لو تبرع بقطعة أرض
وبــنــى مــركــز عــاجــى أو سكنى للمرضى
النفسيين فلن تلقى أى اهتمام إعالمى
أو قبول مجتمعى وبالتالى هــذه النقطة
عائق كبير يتعلق بثقافة المجتمع الرافضة
للمرضى النفسيين واحتياجاتهم وبالتالى
تقف عائقاً أمام المبادرات الطبية فى هذا
المجال ،بل بالعكس السكان الذين حول
الشقق أو العمارة لو تبرع رجــال أعمال
لصالح المرضى النفسيين سيشكون مر
الشكوى ،إذن ال قبول للمريض النفسى فى

المجتمع وال لدمجه بعد عالجه وتأهيله.
وهــنــا أتــجــه بــســؤالــى إل ــى المسئولين
وجميع منظمات حقوق اإلنسان أين أنتم
من اإلعالن؟
  الــخــاص بــحــقــوق المتخلفين عقلي ًا
والــــذى نــشــر عــلــى الــمــأ بــمــوجــب قــرار
الجمعية العامة لألمم المتحدة والــذى
دع ــت فــيــه إل ــى الــعــمــل عــلــى الصعيدين
القومى والدولى بشأن حقوق المتخلفين
عقلي ًا ،كما يصبح هــذا اإلع ــان أساس ًا
مشتركاً لحماية هذه الحقوق ،فللمتخلف
عقلي ًا إلــى أقصى حد له نفس ما لسائر
البشر من حقوق ،ولــه حق فى الحصول
على الرعاية والعالج الطبيين المناسبين
وعلى قدر من التعليم والتدريب والتأهيل
والتوجيه يمكنه من إنماء قدراته وطاقاته
إلــى أقصى حد ممكن ،وللمتخلف عقلي ًا
حق التمتع باألمن االقتصادى وبمستوى
معيشة الئــق ولــه إلــى أقصى مــدى تسمح
له قدراته حق فى العمل المنتج ومزاولة
أيــة مهنة أخ ــرى مــفــيــدة ،وينبغى حيثما
كــان مستطاع ًا أن يقيم المتخلف عقلي ًا
مع أسرته ذاتها أو مع أسرة بديلة وينبغى
أن تحصل األس ــرة التى يقيم معها على
مساعدة فــإذا اقتضت الــضــرورة وضعه
فــى مــؤســســة وج ــب أن تــكــون بيئة هــذه
الــمــؤســســة وظــــروف الــحــيــاة فــيــهــا على
أقرب ما يستطاع من بيئة وظروف الحياة
العادية ،وللمتخلف عقلي ًا حق فى حمايته
مــن االســتــغــال والــتــجــاوز ومــن المعاملة
الحاطة بالكرامة ،وإذا أصبح أشخاص
من المتخلفين عقلي ًا غير قادرين بسبب
خــطــورة عــاهــاتــهــم عــلــى مــمــارســة جميع
حقوقهم ممارسة فعالة ،أو إذا اقتضت
الضرورة تقييد أو تعطيل بعض أو جميع
هــذه الحقوق وجــب أن يتضمن اإلج ــراء
الــمــتــبــع فــى هـــذا الــتــقــيــيــد أو التعطيل
ضمانات قانونية مناسبة لحمايتهم من أى
تجاوز ممكن.

د .محمد
عبدالرزاق :هؤالء
لهم احلق فى
معاش التضامن
االجتماعى وبدل
املخاطر وتوفير دور
للرعاية
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إطالق مارد
اخلالف
املذهبى قادر
على أن يكتب
نهاية املنطقة
خط

أحمر

خفايا
انضمام شباب
احلمساوية
لتنظيم
«داعش»
سيناريوهات
النهايات املتوقعة
للكيانات اإلرهابية
اجلديدة

مستقبل املنطقة العربية مظلم
ألن كل املؤشرات املوجودة تدخل
العرب فى إطار املفعول به وليس
الفاعل حتى أصبحنا كاأليتام
على موائد اللئام

»:

أحمد بان الباحث فى شئون اجلماعات اإلسالمية يكشف لـ«

أسرار جديدة حول عالقة جماعة اإلخوان بحركة حماس
بعد أن كشفت وزارة الداخلية املصرية على لسان وزيرها
اللواء مجدى عبدالغفار فى مؤمتر صحفى عن املتهمني
باغتيال النائب العام املستشار هشام بركات ،لم يعد
هناك شك فى تورط حركة حماس اإلخوانية الغزاوية
فى ارتكاب جرائم إرهاب داخل مصر ،كما بدا غريبا
أن يخرج علينا الدكتور سعد الدين إبراهيم ليواصل
دعواته للتصالح ما بني لدولة املصرية واجلماعة ،فى
أعقاب لقائه بقيادات التنظيم الدولى لإلخوان فى
تركيا ،بحضور شخصيات من نوعية أمين نور واملنصف
املرزوقى ،وهو اللقاء الذى اعترض عليه شباب اجلماعة

وقيل إنه جاء خطوة على طريق تواصل االنشقاقات
والتشظى داخل الكيان العتيق الذى أسسه حسن البنا
منذ ما يقرب من التسعني عاما.
وحول مصير تلك الدعوات ومستقبل اجلماعة نفسها
وكيف ستواجه االنشقاقات والصراعات من داخلها ،وهل
انتهت صالحية هذا املنتج االخوانى ،وهل متت صناعة
البديل فى صورة «داعش» أو غيرها ،حول تلك املحاور
كان حوارنا مع الدكتور أحمد بان الباحث املتخصص فى
الشأن اإلخوانى وشئون اجلماعات املتأسلمة ،فماذا قال
لـ«صوت املاليني»:

بان

خريطة دعم مثلث اإلرهاب من غزة إلى أنقرة وصوال للقاهرة
أجرت احلوار إميان بدر
¿ كـ ـي ــف ت ـ ـ ــرى ال ـ ـعـ ــاقـ ــة ب ـ ــن ج ـم ــاع ــة
اإلخ ــوان وحــركــة حماس بعد الكشف عن
ت ــورط احلــركــة فــى اغـتـيــال الـنــائــب الـعــام
الشهيد هشام بركات؟
¿ ¿ العالقة بني جماعة اإلخوان وحركة
حماس معروف أنها تاريخية ،والشك
أن بعض املجموعات من حماس تورطت
مع مجموعات أخرى داخل مصر ،خالل
الــفــتــرة الــتــى تــلــت خـــروج اإلخ ـ ــوان من
احلــكــم ،حيث إن هــذا التنظيم لــم يبق
كيانا واحــدا أو كتلة مثبتة واح ــدة ،بعد
خروجه من احلكم ،ولكن بــرزت داخله
اجتاهات العنف الكامنة ،ورمبا تورطت
بــعــض أجنحته فــى عمليات عــنــف عى
الساحة املصرية ،ومن املعروف أيضا أن
هشام بركات من أعــداء هذه اجلماعة،
ومــوضــوع عــلــى قــمــة قــائــمــة خصومها،
وعملية اغتياله هى فى احلقيقة عملية
نوعية جــرت بحرفية بعيدة عــن طاقة
تنظيمات موجودة فى مصر مثل أنصار
بيت املــقــدس أو أجــنــاد مصر ،كما أنها
بــعــيــدة أيــضــا ع ــن إمــكــانــيــات جماعة
اإلخوان ،وبالتالى هذا هو ما يبرز وجود
عنصر خارجى ســواء كان تركى أو أحد
خاليا حماس ،التى اكتسبت رمبا خبرات
نوعية فى تنفيذ احلــادث بهذه الطريقة
التى بــدت غامضة وبعيدة عما عرفته
الساحة املصرية مــن حـــوادث فــى هذا
السياق ،وال ننكر أن بعض أجنحة حماس
قد حتركت بدافع التعاطف مع جماعة
اإلخــوان وتورطت فى أعمال عنف ،وهو
أم ــر يخصم الش ــك مــن رصــيــد حماس
ومن الصورة الذهنية لها كحركة مقاومة
فى أذهــان املصريني والــدولــة املصرية،
وهو ما يلقى املسئولية على احلركة فى
إعـ ــادة بــحــث هــل تــورطــت تــلــك اخلــايــا
فى أعمال عنف بعلم القيادات ،أم أنها
انشقت وخرجت عن قيادة التنظيم ،وهذا
غير واض ــح على وجــه التحديد ،ولكن
الثابت أن بعض اخلــايــا داخــل حماس
رفضت اتفاق الهدنة وقــد تكون جلأت
إلى االنخراط فى مجموعات عنف أخرى
مع جماعة اإلخ ــوان ،أو حتى مع حركة
«داعش».

سعد الدين

عزت

تفاصيل عمليات انقسام جماعة اإلخوان إلى  3مجموعات
األولى بقيادة «عزت» والثانية هى مجموعة محمد كمال
األقرب للعنف والثالثة وتقوم بعمل مراجعات حال ًيا
دعوات سعد الدين إبراهيم للمصاحلة (مجرد فرقعة)..
ولهذه األسباب الدولة ترفضها واجلماعة تكذبها

على مصر أن تخرج من دائرة ردة الفعل وأن تغلب
مصاحلها ألن عصر األحالف قد انتهى وليس من
مصلحتنا أن نكتب ً
شيكا على بياض ألحد
¿ ننتقل إلى دعــوات املصاحلة التى عاد
الــدكـتــور سـعــد الــديــن إبــراهـيــم ليجددها
بـعــد لـقــائــه م ــع مـحـمــود حـســن الـقـيــادى
االخ ــوان ــى فــى تــركـيــا ،مــا هــو مـصـيــر تلك
الدعوات من وجهة نظرك؟
¿ ¿ جماعة اإلخوان كذبت هذا اخلبر،

ولكن من ال ــوارد أن يلجأ جناح محمود
عــزت إلــى سعد الــديــن إبــراهــيــم إو أى
شخصية أخــرى ،فى إطــار محاولة فتح
قنوات للحوار مع الدولة املصرية ،ولكن
الدولة حاليا ال تبدو مضطرة للدخول فى
حــوار مع اجلماعة ألنها لم تعد جماعة

واحـــدة ،وبالتالى مــن األفــضــل بالنسبة
للدولة أن تتركها تتداعى مــن الداخل
بدال من أن متد لها يد النجاه ،ومتنحها
فرصة لتعيد ترميم أجنحتها.
¿ ت ـت ـحــدث ع ــن أن ـه ــا ل ــم ت ـعــد جـمــاعــة
واح ــدة ،مــا مــدى صحة األخـبــار املتداولة
ح ــالـ ـي ــا عـ ـ ــن وج ـ ـ ـ ــود ان ـ ـش ـ ـقـ ــاقـ ــات داخـ ـ ــل
اجل ـم ــاع ــة ،وهـ ــل تـقـتـصــر ع ـلــى اع ـت ــراض
ب ـع ــض الـ ـشـ ـب ــاب ع ـل ــى ق ـ ـ ـ ــرارات وم ــواق ــف
الكبار ،أم أن هناك انقسامات حقيقية قد
تنتج مجموعات جديدة؟
¿ ¿ امل ــؤك ــد إنــنــا أمــــام  3جــمــاعــات
وليست جماعة واح ــدة ،هناك إنشقاق
أو بــاألحــرى انقسام حقيقى ،مــا بــن 3
مجموعات األولــى هى مجموعة محمود
عزت ،أو ما يطلق عليها مجموعة الرعيل
األول ،أو املجموعة التاريخية ،والثانية
هى مجموعة محمد كمال وهى األقرب
للعنف ،وهناك مجموعة ثالثة تنكر ما
عليه الفريقان ،وهى مجموعة من أعضاء
اجلماعة فى العديد من ال ــدول ،الذين
يــقــومــون حاليا بعمل مــراجــعــة ،جلملة
املسار واألداء خالل هذه الفترة.
¿ ف ـ ــى ظ ـ ــل هـ ـ ــذه األجـ ـ ـ ـ ــواء كـ ـي ــف ت ــرى
م ـس ـت ـق ـبــل اجلـ ـم ــاع ــة وم ـس ـت ـق ـبــل ال ـت ـيــار
اإلس ـ ــام ـ ــى خـ ـ ــال تـ ـل ــك املـ ــرح ـ ـلـ ــة ،وه ــل
تختفى االخوان لتحل محلها»داعش» ،أم
أن هناك كيانات أخــرى ستتمخض عنها
عمليات االنشطار واالنقسام؟
¿ ¿ داعــــش ه ــى جــمــلــة اعــتــراضــيــة
فــى الــتــاريــخ وس ــوف تنتهى ،الشــك من
ذلــك ألنها ضد قواعد التاريخ وقواعد
االنــســانــيــة ،وبــالــتــالــى ســتــمــضــى غير
مأسوف عليها ،أما عن جماعة اإلخوان
فــســوف تنتقل مــن حــالــة االنــقــســام إلى
حالة التشظى الكامل ،ولكن إذا جنحت
املجموعة الثالثة فــى إج ــراء مراجعات
ج ــادة قــد تكتب بــدايــة جــديــدة مختلفة
ملستقبل اجلماعة مختلفة عما يحدث؛
ألن الثابت تاريخيا هو أن العنف ليس
له مستقبل ،وعليها أن تبدأ وتنتهى من
حيث بــدأت وقت نشأتها األولــى ،بحيث
تكتفى بالدعوة ،دون أن تشتغل بالسياسة
إطــاقــا ،ولــتــعــود إلــى مــاقــالــه مؤسسها
حسن البنا «لو إننى استقبلت من األمر
ما استدبرت ،لعدت باإلخوان إلى زمن

الدعوة»،
¿ ومــاذا عن مستقبل باقى التنظيمات
املتطرفة التى انتشرت فى غالبية الــدول
العربية؟
¿ ¿ مستقبل هذه التنظيمات مرتبط
باألنظمة العربية احلاكمة ،فــإذا قررت
األنظمة أن تتبع أســلــوب ســوى ،وتسير
وفــقــا لقواعد احلــكــم الــرشــيــد ،فسوف
تنتهى كل حركات العنف ،ولن يبقى لها
مستقبل والعكس صحيح.
¿ إذن ك ـي ــف ت ـ ــرى م ـس ـت ـق ـبــل امل ـن ـط ـقــة
العربية فى ظل تنامى تنظيمات العنف،
ووج ـ ـ ـ ــود ب ـي ـئ ــة خ ـص ـب ــة لـ ـه ــا داخـ ـ ـ ــل دول
املنطقة؟
¿ ¿ مستقبل املنطقة العربية مظلم،
ألن كل املؤشرات املوجودة على الساحة
تدخل املنطقة العربية فى منطقة املفعول
ب ــه ولــيــس الــفــاعــل ،وأرى أنــنــا كــعــرب
أصبحنا كــاأليــتــام عــلــى مــوائــد الــلــئــام،
واملؤكد أن إطالق مارد اخلالف املذهبى
قــــادر عــلــى أن يــكــتــب نــهــايــة املــنــطــقــة،
باإلضافة إلــى حــرب تصفية احلسابات
بــن الــقــوى الــكــبــرى فــى الــعــالــم ،على
حساب أرض العرب وبدمائهم.
¿ ع ـلــى ذكـ ــر اخل ـ ــاف امل ــذه ـب ــى هـنــاك
م ــن ي ـطــالــب م ـصــر اآلن بـ ــأن ت ـن ـحــاز إلــى
اجلــانــب الـسـعــودى الــرافــض لـبـقــاء نظام
ب ـشــار األسـ ــد ،امل ــدع ــوم م ــن روس ـي ــا وإيـ ــران
ألن ـن ــا نـنـتـمــى إلـ ــى املـ ـح ــور ال ـس ـنــى وأم ــن
اخلـلـيــج ام ـتــداد ألمـنـنــا الـقــومــى ،وهـنــاك
من يقول إن مصاحلنا مع روسيا وبالتالى
ال مانع من الدفاع عن بقاء نظام األسد
الشيعى كحماية السـتـقــرار ســوريــا التى
هى امتداد ألمن مصر القومى أيضا ،إلى
أى الطرفني متيل؟
¿ ¿ مصر عليها أن تخرج من دائرة ردة
الفعل ،وتغلب مصالح مصر الــتــى هى
مع مصر فقط ،وعلينا أن نتعرف على
نــقــاط الــقــوة ونــقــاط الضعف بداخلنا،
وأن ندرك أن عصر األحالف قد انتهى،
وانتهى عهد كتابة الشيكات على بياض
من دولة لصالح أخرى ،وليس لدينا مفر
من أن نقيم عالقات متوازنة مع اجلميع
عمادها املصلحة املصرية الوطنية ،بعي ًدا
عن فكرة االرتهان ،ألن مصالح الدولة ال
ترتهن بدولة أخرى.

قريبا
توقعات بإعالن مصر حركة حماس جماعة إرهابية
ً

األسباب الحقيقية وراء اغتيال اإلخوان للشهيد هشام بركات
كرمي عبداجلابر
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اتــهــمــت مــصــر رســمــيــا جــمــاعــة «اإلخــــــوان»
اإلره ــاب ــي ــة وح ــرك ــة «ح ــم ــاس» ف ــى قــطــاع غــزة
الفلسطينى بــارتــكــاب جــرميــة اغــتــيــال النائب
العام السابق «هشام بــركــات» –  64عــام – فى
يونيو  2015وأفاد وزير الداخلية اللواء «مجدى
عبدالغفار» فى مؤمتر صحفى عقده مبقر قطاع
األمــن الوطنى مبدينة نصر بالقاهرة وحضرته
قــيــادات أمنية وع ــدد كبير مــن وســائــل اإلعــام
املحلية والعاملية ،أن تكليفات صدرت من القيادى
الــهــارب فــى تركيا «يحيى مــوســى» مدير مكتب
وزيــر الصحة فــى زمــن «جماعة اإلخـــوان» إلى
عــدد مــن الــكــوادر اإلخــوانــيــة فــى مصر وجناح
اجلــمــاعــة املسلح بقطاع غــزة «حــركــة حماس»
بتنفيذ مجموعة من االغتياالت والتفجيرات التى
تستهدف كبار املسئولني بالدولة املصرية وعلى
رأسهم النائب العام ،والتى تستهدف أيضاً املناطق
احليوية فى مصر والتى متتاز بالزحام الشديد
حتى يكون لهذه األعــمــال التخريبية اإلجرامية
أكبر صدى إعالمى وسياسى داخل وخارج مصر.

بركات

وتــأتــى االتــهــامــات بــتــورط جــمــاعــة اإلخـــوان
اإلرهــابــيــة وحــركــة حــمــاس فــى جــرميــة اغتيال
النائب الــعــام املــصــرى السابق فــى وقــت يناقش
مجلس النواب األمريكى مشروع قانون يدعو إلى
اعتبار جماعة اإلخــوان منظمة إرهابية ال يحق
ألعضائها التواجد على األراضى األمريكية ،كما
يلزم مشروع القانون وزير اخلارجية بالتعاون مع
وزيرى اخلزانة واألمن الداخلى لتتبع التحويالت
املــالــيــة والــتــصــدى لنشاط اجلــمــاعــة اإلرهــابــيــة
األمــر الــذى يقوى ويدعم من احتماالت التعاون
والتنسيق فــى التحقيقات اجلــاريــة مــع عناصر
اخللية اإلرهابية بني األمن املصرى واألمريكي،
وخاصة أن نشاط اخللية ميس أطرافاً إقليمية.
ووفق خبراء متخصصني فى شئون التنظيمات
اإلرهــابــيــة فــإن الــنــائــب الــعــام الــراحــل هــو أرفــع
مسئول مصرى يتم استهدافه من قبل التنظيمات
اإلرهابية خالل السنوات األخيرة ،وأن اتهامات
وزارة الداخلية تلقى كثيراً من املصداقية وخاصة
أن املستشار «هشام بركات» هو من أصدر أوامر
اإلحالة للمحاكم ملعظم القيادات اإلخوانية العليا
فى قضايا تتعلق باإلرهاب والتحريض على العنف
وتعذيب املواطنني وحرق املمتلكات العامة وقتل

مواطنني.
وك ــان أب ــرز تــلــك الــقــيــادات مــرشــد اجلماعة
«محمد بديع» ونائبه «خيرت الشاطر» و«محمد
البلتاجي» و«عصام العريان» و«صفوت حجازي»
وغيرهم عــشــرات ،وكــذلــك الــقــيــادات الوسطى
وعدد كبير من العناصر احلركية والتنظيمية.
وأضـ ــاف اخل ــب ــراء :ســبــق لــعــدد مــن املحاكم
املصرية إصــدار أحكام بحق عناصر من حماس
تــورطــت فــى قــضــايــا تــخــريــب داخـــل مــصــر كــان
أبــرزهــا قضية اقتحام السجون املصرية وقتل
وإحـــراق عــدد كبير مــن املحبوسني واستهداف
أقــســام الشرطة املصرية فــى أح ــداث  25يناير
 2011وهى القضايا التى يحاكم فيها أيضاً عدد
من القيادات اإلخوانية اإلرهابية وعلى رأسهم
«محمد مرسى».
وتابعوا :ومع الكشف عن تلك القضية يتوقع
أن تشهد عالقات القاهرة مع حماس واحدة من
أسوأ مراحلها ،بل إن البعض يذهب إلى القول أن
احتماالت إعالن القاهرة حماس منظمة إرهابية
قد يكون وارداً ،وهو أمر ظلت القاهرة حريصة
على عدم التطرق إليه أو مناقشته خالل الفترة
املاضية.

»:

د .جمال زهران أستاذ العلوم السياسية لـ«

ً
األوضاع كلها غير مطمئنة على جميع املستويات وال تنبئ بأن هناك حتسنا سري ًعا

اتهام حزب اهلل
بأنه منظمة
إرهابية يخدم
الكيان الصهيونى

أجرت احلوار :إميان بدر
الميكن اعتبار الدكتور جمال زهران أحد أعمدة
التيار الناصرى القومى اليسارى فحسب ،ولكنه
فى املقام األول أحد كبار العلماء املتخصصني
فى الشئون والنظم السياسية ،بوصفه أستاذا
للعلوم السياسية ورئيسا للقسم بجامة قناة
السويس ،كما إنه نائب برملانى سابق ،بدرجة
مناضل استطاع أن يحمل على كاهله رأية
استعادة أموال الشعب وإنقاذ مصانعه وشركاته
من أفواه الفاسدين واملفسدين ،وخاض معارك
ضارية ضد سارقى قوت الشعب من حتت
القبة فى عز جبروت مجلس أحمد عز وفتحى
سرور ،ونقل ساحة القتال من البرملان إلى أروقة
املحاكم ليكشف فساد دولة الهامن سوزان مبارك
وصديقاتها ورجالها فى عز سطوتهم وحتى
ما بعد سقوطهم ،كما كان أحد رموز ثورتى
املصريني فى  25يناير  ،2011و 30يونيو .2013
وفى حوارنا معه رفض أن يدافع عن نقاء التجربة
الناصرية؛ ألنها من وجهة نظره أعظم من أن
توضع فى قفص االتهام ،وألنها باختصار جتربة
شعب آمن بحقوقه والتف حول مبادئ قائده
وزعيمه ،الذى صنع زعامة وطنه بني دول العالم،
فاستحق أن يخلد اسمه من أقصى األرض إلى
أقصاها ،ومن شرق آسيا إلى أمريكا اجلنوبية ومن
جبال اجلليد البيضاء فى شمال أوروبا إلى سمرة
األشقاء فى أحراش أفريقيا.
مع الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية
واملفكر الناصرى البارز كان لنا هذا احلوار ،فماذا
قال لـ«صوت املاليني»:
¿ ك ـي ــف ت ـ ــرى م ــا يـ ـت ــردد ح ــالـ ـ ًي ــا ع ــن ع ــدم
دسـ ـت ــوري ــة قـ ـ ــرار م ـج ـلــس ال ـ ـنـ ــواب بــإس ـقــاط
عضوية توفيق عـكــاشــة ،هــل ميكن أن تعيده
املحكمة إلى املجلس مرة أخرى حسبما يؤكد
أنصاره؟
¿ ¿ أرى أن مـــحـــاوالت فـ ــرض تــوفــيــق
عكاشة على املشهد بطريقة أو بأخرى هى
مــحــاوالت عبثية ،مــن نــاس عبثيني ،ومن
يرددون هذا الكالم ال يفهمون فى الدستور
وال عالقة لهم بقواعد عمل البرملانات ،وال
يفهمون شيئا عن النظم السياسية وكيف
تعمل ،واخلالصة إن هــذا القرار هو إرادة
الــبــرملــان ،الــتــى ليس بعدها إرادة ،وحتى
رئيس اجلمهورية ال ميلك إلغاء هذا القرار،
وأؤكــد على ذلــك لكى نغلق هــذا الباب ،وال
ميلك عكاشة الطعن على هذا القرار ،ألنه
ليس فــوق إرادة الشعب أى إرادة ،وبغض
النظر عــن إن موقفى مــن الــبــرملــان سلبى،
ولــكــن أحتـ ــدث عــن األصــــول املــرعــيــة فى
الــعــمــل الــنــيــابــى الــبــرملــانــى وأصـ ــول النظم
الــســيــاســيــة ،وم ــن هــنــا أق ــول ق ــوال واح ــدا
جازما صارما ال لبس فيه ،إن البرملان سيد
قراره ،وإذا أسقط العضوية عن أحد ،تكون
قــد انــتــهــت عــضــويــتــه ،ألن ه ــذا الشخص
أخ ــل بــواجــبــاتــه الــوظــيــفــيــة ،ووضـــع نفسه
فوق البرملان وفوق رئيس اجلمهورية وفوق
الشعب كــكــل ،وجتــبــر على الشعب وقابل
السفير الصهيونى فعزله الشعب ،وأنــا فى
رأيــى انتهى هــذا املوضوع والكالم فيه لغو
حديث ،يعنى نقلب الصفحة .وفى رأيى أن
اإلصرار االعالمى على احلديث حول توفيق
عكاشة ما هو إال تزييف لوعى الشعب ،وفقا
ألجندة أمريكية صهيونية ينفذها اإلعالم
املتصهني ،وعليه أن يتوقف عــن اللغو فى
هذا املوضوع ،ألنه كما قلت انتهى وخرج من
املشهد نهائيا ،وهو الذى انتحر بيده ال بيد
البرملان ،بتصرفاته الغوغائية.
¿ كيف تــرى االتـهــامــات التى توجه حاليا
ل ـل ـت ـيــار ال ـن ــاص ــرى ال ـق ــوم ــى ،بــوص ـفــك أحــد
رموزه ،ويردد خصوم هذا التيار إن أصحابه ال
ميلكون إال الكالم والشعارات فقط؟
¿ ¿ هــذا الكالم ال يستحق التعليق ،وأنا
أرفــض الــرد على الصحافة لهذه األسباب،
وأقول ملن يتهمون التيار الناصرى بدون وجه
حق ،هو إحنا مسكنا السلطة ،حتى نحاسب
بــهــذا الــشــكــل؟ ،أرى فــى مثل هــذا الكالم
إصرا ًرا على األجندة األمريكية الصهيونية،
وإصرا ًرا على إلصاق التهم بالتيار الناصرى،
“ه ــو الــتــيــار الــنــاصــرى فــى إي ــده احلكومة
عشان تقولوا بتاع كالم وال مش بتاع كالم؟”،
يعنى إذا كــانــت هــنــاك مشكلة لديكم فى
اجلريدة ،أنت كصحفية تتحمليها ليه؟ ،هل
أنت رئيس حترير لكى تتم مساءلتك؟
¿ ولـكــن مل ــاذا تــوجــه االت ـهــامــات إل ــى التيار
الناصرى حتديدا ،وتصل إلى الزعيم جمال
عبدالناصر شخصيا؟

رد الفعل املصرى يجب أن
يكون أقوى ألنها «رمانة
امليزان» فى املنطقة
توفيق عكاشة انتهى وخرج من
املشهد نهائيا وحتى الرئيس
ال ميلك إعادته للبرملان
فى عهد عبدالناصر مصر كانت
تقود املنطقة العربية واليوم
أصبحت السعودية تتحكم فينا

زهران

التيار الناصرى موجود بني صفوف الشعب وباملاليني ألنه
تيار شعبى جارف يعبر عن الناس التى مازالت تلتف حوله

عكاشة

عبدالناصر

رؤيتنا الناصرية مازالت تعيش فى عقول ووجدان
الشعوب العربية التى ترفض التطبيع مع إسرائيل
¿ ¿ هــذا الــكــام تأكيد على أن التيار
الــنــاصــرى م ــوج ــود ب ــن صــفــوف الشعب
وبــاملــايــن ،ألنــه تيار شعبى شعبوى ،يعبر
عــن الشعب ،والشعب ملتف حــولــه ،بدليل
أن الشعب رفع صور عبدالناصر فى ثورتى
 25يناير ،و 30يونيو ،ألنــه زعيم الشعب،

ومن ثم الشعب هو الذى يرفض التطبيع مع
إسرائيل ،والشعب حني علم إن هناك موزا
إسرائيليا رفــض أن يأكله ،ولــم يعد يدخل
إلى البالد ،مثلما يرفض الشعب أن يشترى
أى سلعة إسرائيلية ،وممكن الناس تضرب
التاجر الذى يبيعها ،وهذا التيار السياسى

اجلــــارف لــيــس نــخــب فــقــط ،ولــكــنــه نخب
وشعب وجمهور وسياسات ورؤى ،ولذلك
رؤيتنا الناصرية مــازالــت تعيش فى عقول
ووجدان الشعوب العربية ،إن ما أخذ بالقوة
ال يسترد إال بــالــقــوة ،وحتــريــر كــل الــتــراب
الفلسطينى ،واملقاومة هى العمل املشروع

حزب اهلل يتصدر املقاومة ضد إسرائيل ويتصدى ملحاوالت إسقاط سوريا التى هى امتداد ألمن مصر القومى

وليس اإلرهــاب ،وهذا الكالم نحن مقتنعون
به ،وال زال ساريا ألن الشعب مقتنع به ،لكن
ليس لدينا كتيار ناصرى فرصة ألن ننفذه،
ألننا لسنا فى السلطة ،لكن التيار السياسى
الــنــاصــرى نفسه ،هــو تــيــار ج ــارف شعبى،
ونحن منثل هذه الشعوب ،ونعبر عنها وكما
قلت ال منلك إال التعبير فقط ،لكن التنفيذ
فــى يــد أهــل السلطة ،ونــحــن لــم نصل إلى
السلطة كما قلت.
¿ ولكن من يتهمونكم يقولون إن الفكر
ال ـن ــاص ــرى ح ــن ك ــان ف ــى الـسـلـطــة ل ــم يـقــدم
سـ ــوى ه ــزمي ــة  ،67وح ـت ــى امل ـص ــان ــع ال ـت ــى مت
تأميها توقفت ،فما تعقيبك؟
¿ ¿ وهل نحن من أوقفناها ،أم نحن من
نناضل لكى نعيدها ،وعــدلــى منصور هو
الذى تآمر علينا حني ألغى النص فى العقود
عــلــى حــق الــدولــة فــى اســتــعــادتــهــا ،وكــانــت
النتيجة إنــنــا لــم نعد نستطيع أن نعيدها
للدولة بأحكام القضاء ،وحتى الشركات
الــتــى صـــدر حــكــم بــإعــادتــهــا ال نستطيع
تنفيذه ،وهــذا هو تآمر السلطة واحلكومة
علينا ،وليست مسئوليتنا نــحــن ،وكذلك
كانت هزمية  67أيضا وبحسب الدراسات
العلمية ،مــؤامــرة على مــصــر ،لــم تصنعها
مصر ،والثابت تاريخيا أن عبدالناصر رحل
عن عاملنا عام  1970مغتاال مقتوال شهيدا،
وكــانــت مصر مستعدة للحرب واالنتصار،
مــن خــال اخلطة  2000جرانيت ،وحــرب
االســتــنــزاف خــيــر دلــيــل عــلــى ذلـــك ،عقب
الهزمية مباشرة كانت هناك  3مواقع ،هى
رأس العش وش ــدوان وإي ــات ،يعنى مواقع
بحرية وبرية وجــويــة ،وهــذا تأكيد على أن
اجليش املصرى كان قد استطاع إعادة بناء
نفسه بسرعة ،وأصبح مستعدا لالنتصار،
ويكفى أن عبدالناصر هــو ال ــذى قــدم لنا
جتربة العدالة االجتماعية والقطاع العام
واألهم أنه قدم لنا العزة والكرامة وقدم دورا
قياديا ملصر ،على جميع املستويات االفريقية
واالقليمية والعربية والــدولــيــة ،ومصر فى
عهد عبدالناصر كانت تقود املنطقة العربية،
واليوم أصبحت السعودية تتحكم فينا ،وهى
الــدولــة التى تتهم حــزب اهلل بأنه إرهابى،
وه ــو الــكــيــان ال ــذى يــتــصــدر املــقــاومــة ضد
إسرائيل ويتصدى ملحاوالت إسقاط سوريا
التى هــى امــتــداد لألمن القومى املصرى،
يعنى الشك أن إتهام حزب اهلل بأنه إرهابى
يخدم الكيان الصهيونى األمريكى.
¿ على ذكــر ما يحدث فى سوريا ،كيف ترى
امل ـش ـهــد االق ـل ـي ـمــى وال ــدول ــى وأي ـض ــا الــوضــع
الداخلى؟
¿ ¿ األوضــــاع كلها غــيــر مطمئنة ،على
جميع املستويات فى الداخل وعلى الصعيد
االقــلــيــمــى وال ــدول ــى ،وال تنبئ ب ــأن هناك
حتسنا بسرعة ،ولكن ميكن أن تزداد سوءا،
وما نتمناه هو أن الفعل املصرى يكون أقوى
ألنه هو رمانة امليزان فى املنطقة.

حوار

عبدالناصر رحل
عن عاملنا عام
 1970وكانت مصر
مستعدة للحرب
واالنتصار وحرب
االستنزاف خير
دليل على ذلك

عبدالناصر قدم لنا
العدالة االجتماعية
والعزة والكرامة وقدم
دور ًا قيادي ًا ملصر على
جميع املستويات
اإلفريقية واإلقليمية
والعربية والدولية
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هناك بعض الوثائق
لن نكشف عنها
حالي ًا حتى نتمكن
من إسقاط خاليا
إخوانية أخرى
حكايات
وأسرار
إشراف :
خالد عبدالرحمن

وزير الداخلية :جنحنا فى كشف اخلاليا النائمة لتنظيم اإلخوان بعدد من الدول العربية واألوروبية
تغيير قاعدة بيانات رجال األمن بالوزارة التى استولت عليها اجلماعة خالل وجودها فى حكم مصر
كـشــف ال ـل ــواء م ـجــدى عـبــدالـغـفــار وزي ــر
الــداخـلـيــة خ ــال لـقــاء مــع ع ــدد مــن نــواب
الـ ـ ـب ـ ــرمل ـ ــان املـ ـ ـص ـ ــرى م ـ ــن ق ـ ـ ـيـ ـ ــادات األم ـ ــن
ال ـســاب ـقــن أن ج ـمــاعــة اإلخ ـ ـ ــوان حــاولــت
اخ ـت ــراق ج ـهــاز ال ـشــرطــة امل ـصــرى وفشلت
فش ً
ال ذريـعـ ًا ،ومت اكتشاف هــذه املـحــاوالت
والتصدى لها كما مت تغيير قاعدة بيانات
رجــال األمــن بــالــوزارة التى استولت عليها
اجلـمــاعــة خ ــال وج ــوده ــا فــى حـكــم مصر
وقبل اإلطاحة بها بثورة  30يونيو.
وذكـ ـ ـ ــر عـ ـب ــدالـ ـغـ ـف ــار أن أجـ ـ ـه ـ ــزة األم ـ ــن
امل ـصــريــة ألول م ــرة بــال ـت ـعــاون م ــع أج ـهــزة
أمـ ــن عــرب ـيــة وأوروب ـ ـيـ ــة جن ـحــت ف ــى كشف

اخلاليا النائمة للتنظيم بعدد من الدول
العربية واألوروب ـي ــة والـسـتــار االقـتـصــادى
ال ــذى كــانــت تتخفى وراءه هــذه اجلماعة،
وأن م ـن ــدوب ــى االتـ ـص ــال اإلخـ ــوانـ ــى بـهــذه
الدول مت التوصل إليهم وحتديد هويتهم،
خــاصــة أن ع ــدد ًا منهم سهل ه ــروب بعض
قيادات اإلخوان من مصر.
وأكـ ــد أن عـمـلـيــة اغ ـت ـيــال ال ـنــائــب ال ـعــام
ال ـش ـه ـيــد ه ـش ــام ب ــرك ــات ك ــان ــت ه ــى ســاعــة
الـصـفــر ملـخـطــط إخ ــوان ــى كـبـيــر وم ــؤام ــرة
كـبــرى ك ــان يـتــم االس ـت ـعــداد لتنفيذها إال
أن يقظة أج ـهــزة األم ــن وســرعــة التحرك
أحـبـطــت ه ــذه امل ــؤام ــرة ال ـك ـبــرى وامل ـتــورط

الشاطر

شيوخ  26قبيلة سيناوية
يكشفون فضيحة جديدة
خليرت الشاطر مع قيادات
حركة حماس
كشف عبداهلل جهامة شيخ مجاهدى
ق ـ ـبـ ــائـ ــل س ـ ـي ـ ـنـ ــاء أن خـ ـ ـي ـ ــرت الـ ـش ــاط ــر
ن ــائ ــب م ــرش ــد اإلخ ـ ـ ــوان امل ـح ـب ــوس عقد
اجتماعات قبل اإلطاحة بحكم اإلخوان
ضــم ممثلى  26قبيلة مــن قبائل سيناء
وع ـ ــرض عـلـيـهــم ال ـتــوق ـيــع ع ـلــى وثـيـقــة
م ــع ج ـمــاعــة اإلخـ ـ ــوان ت ـنــص ع ـلــى منح
الـقـبــائــل األم ـ ــان وعـ ــدم تــدخــل اجلـيــش
وال ـشــرطــة ف ــى األن ـش ـطــة اخل ــاص ــة بهم
مقابل التعهد بــدعــم جماعة اإلخ ــوان
ومساندتها.
وأكــد عبداهلل جهامة شيخ مجاهدى
س ـ ـي ـ ـنـ ــاء أن الـ ــوث ـ ـي ـ ـقـ ــة الـ ـ ـت ـ ــى ح ـم ـل ـهــا
ال ـش ــاط ــر مل ـم ـث ـلــى ال ـق ـب ــائ ــل مت رفـضـهــا
ب ــاإلج ـم ــاع م ــن ج ــان ــب ش ـي ــوخ الـقـبــائــل
وطلبوا منه ض ــرورة وقــف دعــم اإلخــوان
ألنشطة وحتــركــات العناصر اإلرهــابـيــة
والتكفيرية داخل سيناء ،وعدم مساندة
ومتــويــل املـجـمــوعــات ال ـتــى تـتــولــى حفر
أنـ ـف ــاق ال ـت ـه ــري ــب م ــع قـ ـط ــاع غـ ـ ــزة ،وأن
الشاطر جلأ إلى عدد من هذه العناصر
ل ــاتـ ـف ــاق م ـع ـه ــم كـ ـب ــدي ــل عـ ــن م ـشــايــخ
القبائل.
وذكر الشيخ عبداهلل جهامة أن بعض
قيادات ونــواب اإلخــوان بالبرملان املنحل
ع ــرض ــوا أيـ ـضـ ـ ًا ت ـق ــدمي دعـ ــم وإغ ـ ـ ــراءات
مــالـيــة شـهــريــة ملمثلى وش ـيــوخ القبائل
م ـق ــاب ــل امل ــوافـ ـق ــة ع ـل ــى ه ـ ــذه الــوث ـي ـقــة
اإلخ ـ ــوانـ ـ ـي ـ ــة ،وأن هـ ـ ــذه املـ ـب ــال ــغ سـيـتــم
إضــاف ـت ـهــا ملـ ــوازنـ ــات مـحــافـظـتــى شـمــال
وجـنــوب سيناء مــن خــال صـنــدوق دعم
الـقـبــائــل ،ممــا يـعـنــى أن ـهــا لــن تــدفــع من
أموالهم ولكن من أموال الدولة.
وأش ــار الشيخ عـبــداهلل جهامة إلــى أن
الـشــاطــر قــام بــزيــارة ســريــة وغـيــر معلنة
إلى قطاع غزة عبر أحد أنفاق التهريب
ومت رص ــده ــا م ــن ج ــان ــب أج ـه ــزة أمـنـيــة
سـيــاديــة مــن خ ــال الـتـعــاون مــع ممثلى
الـقـبــائــل وك ــان ــت ب ـهــدف احل ـص ــول على
دع ــم حــركــة ح ـمــاس ل ــإخ ــوان ف ــى حــال
جنــاح ثــورة  30يونيو ،وقيام عناصر من
حماس بتكرار ما حــدث فى مصر عقب
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عبدالغفار

لن نسمح للجماعة اإلرهابية بالعودة من
جديد عبر سماسرة املصاحلات واملبادرات

من النواب
لرئيس
احلكومة:
أك ــد امل ـه ـنــدس شــريــف اسـمــاعـيــل رئ ـيــس ال ـ ــوزراء
املـ ـص ــرى أن مـ ـح ــاوالت ب ـعــض ح ـل ـفــاء اإلخ ـ ـ ــوان أو
املـحـســوبــن عـلـيـهــم ف ــى ط ــرح م ــا يـسـمــى مب ـب ــادرات
لـلـمـصــاحلــة ه ــى مـ ـح ــاوالت م ــرف ــوض ــة م ــن جــانــب
ال ـش ـعــب املـ ـص ــرى ،وأن م ــن ي ـقــوم ب ـهــذا يـسـعــى إلــى
تسليط األض ـ ــواء عـلـيــه وإع ـ ــادة احل ـيــاة للجماعة
التى ماتت ومن ميوت ال ميكن أن يعود للحياة مرة
أخرى.
وأبلغ رئيس ال ــوزراء نــواب محافظة االسكندرية
ال ــذي ــن الـتـقــى بـهــم م ــؤخ ــر ًا وت ــزام ـن ـ ًا م ــع م ــا أعلنه
ال ــدك ـت ــور س ـعــد ال ــدي ــن اب ــراه ـي ــم رئ ـي ــس م ــرك ــز ابــن
خ ـلــدون ح ــول لـقــائــه فــى تــركـيــا مــع مـحـمــود حسني
أمــن عــام اجلماعة بشأن طــرح مـبــادرة للمصاحلة

فيها عناصر غير مصرية وعدد من حلفاء
اإلخوان الهاربني حالي ًا خارج مصر.
وأشـ ــار عـبــدالـغـفــار إل ــى أن هـنــاك بعض
الــوثــائــق ل ــن نـكـشــف عـنـهــا حــال ـي ـ ًا إال فى
الــوقــت املناسب حتى نتمكن مــن إسقاط
خاليا إخوانية أخ ــرى ،وأن تــورط حماس
بــال ـصــوت والـ ـص ــورة ال مي ـكــن ألى ق ـيــادى
باحلركة إنكاره ،وأن قيادات احلركة خارج
وداخ ــل غ ــزة تــدعــم املـخـطـطــات اإلرهــابـيــة
لإلخوان ألن منابع التمويل لهم مازالت
مـسـتـمــرة ،وأن امل ـقــاومــة ل ــم تـعــد مجدية
جللب األمــوال ولكن العمليات اإلرهابية
ضد مصر جتلب األموال.

سعد الدين

أن احلكومة املصرية لــم ولــن متنح تفويض ًا ألحد
بشأن احلديث حول املصاحلة مع جماعة اإلخوان
اإلره ــابـ ـي ــة ،وأن هـ ــذه اجل ـم ــاع ــة ال مي ـكــن ال ــوث ــوق

حسني

ب ـهــا م ــرة أخـ ــرى ب ـعــد اجل ــرائ ــم ال ـتــى ارتـكـبـتـهــا فى
ح ــق الـشـعــب امل ـص ــرى .وذك ــر اسـمــاعـيــل أن جماعة
اإلخــوان التى تفرقت وتشتت إلــى جماعات عليهم

أن ي ـت ـصــاحلــوا س ــوي ـ ًا ق ـبــل الـتـفـكـيــر ف ــى مـصــاحلــة
الشعب املـصــرى ألن غالبية املصريني يرفضون أن
يصافحوا األيدى امللوثة بدماء الشهداء واألبرياء
من املواطنني ورجال اجليش والشرطة.
وأك ـ ــد ال ـنــائــب املـسـتـقــل
كمال أحمد أن البرملان هو
اجل ـهــة ال ــوح ـي ــدة املـفــوضــة
م ــن ال ـش ـعــب بــال ـبــت ف ــى مثل
هــذا املـلــف ،وأن البرملان باإلجماع
ل ــن يـسـمــح ل ـهــذه اجل ـمــاعــة اإلرهــاب ـيــة
ب ــالـ ـع ــودة م ــن ج ــدي ــد ع ـب ــر س ـم ــاس ــرة امل ـص ــاحل ــات
واملـبــادرات والذين حتركهم أصابع أجنبية وأيض ًا
أصابع إخوانية.

حسني سالم :اإلخوان ساومونى لغلق ملف القضايا ضدى مقابل مليار جنيه ملكتب اإلرشاد
ات ـه ــم ح ـســن س ــال ــم رجـ ــل األع ـ ـمـ ــال امل ـق ـيــم فى
إسبانيا جماعة اإلخوان اإلرهابية بأنها سعت إلى
مساومته خــال وجــودهــا فــى حكم مصر للتنازل
عن  5مليارات جنيه من ثروته منها  4مليارات تهب
خلزينة الدولة ومليار تذهب ملكتب إرشــاد جماعة
اإلخــوان مقابل إسقاط جميع االتهامات املوجهة
ض ــده والـقـضــايــا ال ـتــى يـحــاكــم فـيـهــا إال أن ــه رفــض
عرض ومساومة جماعة اإلخوان فقرروا التصعيد
القضائى ضده.
وق ـ ــال رجـ ــل األعـ ـم ــال ح ـســن س ــال ــم إن جـمــاعــة
اإلخـ ـ ــوان ك ــان لــدي ـهــا ج ـشــع كـبـيــر لـلـحـصــول على

سالم

األمـ ــوال بـعــد وصــولـهــم للحكم إم ــا بــابـتــزاز بعض
رجال األعمال أو من خالل الدخول فى مساومات
كما حــدث مـعــى ،وإن بعض رج ــال أعـمــال اإلخ ــوان
وقفوا وراء هذا التوجه اإلخوانى ،وإن جمعية ابدأ
اإلخــوان ـيــة الـتــى أسـسـهــا رج ــل األع ـمــال املحبوس
حـ ـس ــن م ــال ــك هـ ــى الـ ـغـ ـط ــاء االق ـ ـت ـ ـصـ ــادى ل ـه ــذه
العملية.
وذكـ ـ ــر س ــال ــم أن اإلخـ ـ ـ ــوان اس ـت ـع ــان ــوا بـعـنــاصــر
م ـخــابــرات ـيــة م ــن ق ـطــر وتــرك ـيــا ل ـلــدخــول ف ــى هــذه
امل ـســاومــات مـعــه وم ـحــاولــة ممــارســة ض ـغــوط على
اسبانيا للعمل على التلويح بطرده من اسبانيا فى

يتم استخدامها فى تنفيذ عمليات إرهابية

تورط قيادات إخوانية وتنظيم داعش فى
عمليات غسيل أموال بـ  10مليارات دوالر

كشف وســام فتوح أمــن عــام احتــاد املـصــارف العربية عند
الـعــديــد مــن املـفــاجــآت املـثـيــرة الـتــى تتعلق بعمليات غسل
األمـ ـ ــوال ع ـبــر ب ـعــض املـ ـص ــارف ال ـعــرب ـيــة واألج ـن ـب ـيــة والـتــى
سجلت زيادة ملحوظة خالل وجود اإلخوان فى حكم مصر..
حيث أعلن فتوح أن قيادات اجلماعة اإلرهابية عبر قنواتها
املالية واملصرفية ومــن خــال وزراء تابعني لهم متكنوا من
القيام بعمليات لغسل األم ــوال ومنح حرية أكبر فى حركة
نقل أموال اجلماعة.
وذك ــر أن ــه بـعــد س ـقــوط اإلخ ـ ــوان مــن حـكــم مـصــر مت وقــف
جميع عـمـلـيــات غـســل األمـ ــوال وال ـت ـصــدى للعمليات التى
تـهــدف إلــى نقل أم ــوال إلــى تنظيم داع ــش اإلرهــابــى وأيـضـ ًا
جماعة اإلخوان اإلرهابية وحلفائها وهو ما مت التأكيد عليه
من جانب وزارة اخلزانة األمريكية مؤخر ًا خالل لقاء عقد
مع قيادات من احتاد املصارف العربية ملناقشة هذا امللف.

وقـ ـ ــدر وسـ ـ ــام ف ـت ــوح أمـ ــن عـ ــام امل ـ ـصـ ــارف ال ـع ــرب ـي ــة حـجــم
األم ــوال الـتــى تسعى جماعة اإلخ ــوان وداع ــش وغـيــرهــا من
املـنـظـمــات اإلرهــاب ـيــة ال ـتــى تـسـعــى لنقلها مــن خ ــال غسل
األمـ ــوال واسـتـخــدامـهــا فــى عمليات إرهــابـيــة تـقــدر بحوالى
 10مليارات دوالر منها  %30متثل أمــوال نقدية مشبوهة وأن
غالبية املصارف لديها آليات محكمة ملحاصرة هذه األموال
وجتفيف مصادرها.
وأشار أمني عام احتاد املصارف العربية إلى أن احلكومات
الـعــربـيــة وامل ـص ــارف الـعــربـيــة مـطــالـبــة مبــزيــد مــن إجـ ــراءات
التعاون املشترك ملواجهة عمليات غسل األموال للجماعات
واملنظمات اإلرهابية وإجــراء مراجعة مستمرة للتشريعات،
وأيـضـ ًا األجـهــزة والشخصيات التى تتولى متابعة عمليات
غسل األم ــوال ملنع أى اخـتــراق إرهــابــى لهذه اآللـيــات وأيض ًا
األشخاص.

حــال رفــض هــذا الـعــرض ،إال أن العملية فشلت
ورفـضــت املـخــابــرات االسـبــانـيــة الــدخــول فــى أية
مفاوضات مع هذه العناصر بعد أن علموا بنية
اإلخوان احلقيقية.
وأشـ ــار إل ــى أن بـعــض س ـفــراء مـصــر السابقني
ك ــان ــوا أعـ ـض ــاء ف ــى اخل ــاي ــا ال ـن ــائ ـم ــة جل ـمــاعــة
اإلخ ــوان ومنهم السفير السابق ابــراهـيــم يسرى
الــذى حــرض االتهامات ضــده وتولى رئاسة جبهة
الضمير التابعة للجماعة اإلرهــابـيــة ،وأن أجهزة
األمـ ـ ــن امل ـص ــري ــة ك ــان ــت ت ـع ـلــم ب ـك ــل ه ـ ــذه اخل ــاي ــا
اإلخوانية النائمة.

إسماعيل

بحضور عدد كبير من رؤساء برملانات العالم ومشاركة مصر ألول مرة منذ  5سنوات

إدراج اإلخوان على الالئحة البرملانية
الدولية للمنظمات اإلرهابية

قبل أسبوع من انطالق أعمال املؤمتر البرملانى الدولى
فى زامبيا بحضور عدد كبير من رؤســاء برملانات العالم
ومـشــاركــة مـصــر ألول م ــرة مـنــذ  5س ـنــوات بــوفــد برئاسة
الدكتور على عبدالعال رئيس البرملان املصرى فقد جرت
م ـش ــاورات مـصــريــة مــع ال ـبــرملــانــات الـعــربـيــة واألفــريـقـيــة
بشأن إمكانية إدراج بند طــارئ يتناول مناقشة حتديات
اإلرهاب ودور البرملانات فى مكافحة األنشطة اإلرهابية.
وذكــر وزيــر اخلــارجـيــة األسـبــق محمد الـعــرابــى وعضو
الــوفــد الـبــرملــانــى املـصــرى للمؤمتر أن امل ـش ــاورات تتناول
إمكانية أن يكون لــدى االحتــاد البرملانى الــدولــى الئحة
للكيانات واجلماعات اإلرهابية على غــرار الئحة األمم
امل ـت ـحــدة ومـجـلــس األمـ ــن وط ـب ـق ـ ًا لتصنيف الـبــرملــانــات
للمنظمات اإلرهــاب ـيــة فــى ح ــال رف ــض بـعــض حكومات
دول العالم إدراج عدد من الكيانات على الئحة اإلرهاب

الرسمية.
وق ــال إن فــى مـقــدمــة الـكـيــانــات واجل ـمــاعــات املطلوب
إدراجـ ـ ـه ـ ــا ع ـل ــى الئـ ـح ــة الـ ـب ــرمل ــان الـ ــدولـ ــى ه ــى جـمــاعــة
اإلخــوان اإلرهابية بسبب حتفظ بعض الدول األوروبية
وال ــوالي ــات املـتـحــدة األمـيــركـيــة على إدراج ـهــا حتى اآلن
ضمن املنظمات اإلرهــابـيــة فــى قــوانــن هــذه ال ــدول ،وأن
هــذا االقـتــراح سيمثل آلية ضغط برملانية وشعبية على
حكومات هذه الدول.
وأشار العرابى إلى أن الوفد البرملانى املصرى سيحمل
مـعــه مـلـفـ ًا ك ــام ـ ًـا بــاجلــرائــم اإلره ــاب ـي ــة ال ـتــى ارتكبتها
جماعة اإلخـ ــوان ومنها جــرميــة اغـتـيــال الشهيد هشام
ب ــرك ــات ال ـنــائــب ال ـع ــام امل ـص ــرى واطـ ــاع رؤسـ ــاء وأع ـضــاء
برملانات العالم على امللف اإلرهابى لهذه اجلماعة كأحد
آليات اإلقناع إلقرار هذا االقتراح.

تقرير أمريكى يكشف فضائح مناهج األزهر الدراسية
رده على هجمات باريس فى
لم يكن فضيلة الشيخ أحمد الطيب ،شيخ األزهر يراوغ فى ّ
العام  2015عندما قال« :نحن ندين هذا الحادث البغيض .لقد حان الوقت ليتحد العالم
لمواجهة هذا الوحش» تنظيم «الدولة اإلسالمية» أو «داعش».
فإن قائمة كبيرة من اإلصالحيين والفقهاء والباحثين واإلعالميين المسلمين
ومع ذلك ّ
في مصر استنكروا موقف األزهر تجاه تنظيم الدولة اإلسالمية» بنفس الدرجة من
اإلدانة .إذ على الرغم من اإلدانة العلنية لألزهر لبعض أنشطة التنظيم ،يزداد الحديث
يوم ًا بعد يوم عما إذا كان األزهر يتبنى بشكل منهجى التعصب والعنف اللذين يحض
عليهما التنظيم.
ومن بين أبرز الشخصيات المشككة فى األزهر ،اإلعالمى والكاتب الصحفى ابراهيم
عيسى الذى يزعم أنه يصعب تمييز المناهج الدراسية من الناحية األيديولوجية عما
يروج له تنظيم «الدولة اإلسالمية» .وقد أيد ما يزعمه باإلشارة إلى مقتطف من أحد
ّ
الكتب المستعملة فى المدارس الثانوية األزهرية «اإلقناع فى حل ألفاظ أبى شجاع».

هل تسارع
املشيخة
بالرد
عليها؟

قضايا
ساخنة

إبراهيم عيسى :املناهج حترض على مقاتلة الكفار حتى وإن لم يهاجموا املسلمني
سعاد صالح :للمسلمني حق التمتع بأرقاء جنس أو «ملك اليمني» عندما ينتصر املسلمون على غير املسلمني

مزاعم أمريكية:

خالد عبدالرحمن
وفي برنامج تليفزيونى ،ذكر عيسى كيف أنّ هذا
النص يزعم أن مقاتلة الكفار ،حتى وإن لم يهاجموا
المسلمين ،واجب ديني على كل مسلم قادر وحر».
وتحليله المنطقي هو أنه بما أنّ الكفار ال يعتنقون
اإلسالم على الرغم من كون اإلسالم ديانة معروفة،
على المسلمين مهاجمتهم وقتلهم كلما أمكن.
هـ ــذه بــعــض ال ــوق ــائ ــع الــمــثــيــرة لــلــجــدل الــتــى
رصــدهــا تقرير أمــريــكــى صــدر هــذا األســبــوع عن
معهد واشــنــطــن تــحــت عــنــوان ( تــطــرف األزه ــر
االيديولوجى) والــذى يحتاج إلى رد عاجل وسريع
من مؤسسة األزهر الشريف ألنه تضمن الكثير من
الوقائع ونسب الكثير من اآلراء لعدد من القيادات
والشخصيات الشهيرة التى تنتمى لألزهر .
وكــشــف الــتــقــريــر أن ــه مــن الــقــواســم المشتركة
االخرى المقلقة بين فلسفتي «داعــش» واألزهــر هو
تبرير العبودية الجنسية .حيث زعــم أحمد عبده
مــاهــر ،وهــو مــحـ ٍـام وبــاحــث إســامــى فــى أغسطس
 2014على البرنامج الحواري التليفزيوني «العاشرة
مــســا ًء» أنّ معهد األزهـــر يــدافــع عــن حــق القائد
العسكري المسلم فــي أن يــأمــر الــنــســاء األســرى
بإرضاء جنوده جنسياً.
وقــد دعمت تصريحات الدكتورة سعاد صالح،
وهى العميدة السابقة لكلية الدراسات اإلسالمية
للنساء في جامعة األزهر ،تقدير أحمد عبده ماهر.
ففى برنامجها «فقه النساء» ،زعمت أنّ للمسلمين
حق التمتع بأرقاء جنس أو «ملك اليمين» عندما
ينتصر المسلمون على غير المسلمين .وفاجأت
مشاهديها قــائــلـ ًة« :إذا قاتلنا نحن المصريون
إسرائيل وانتصرنا عليها ،لنا الحق في استعباد
أسرناهن فى
نسائها اإلسرائيليات التي نكون قد
ّ
بهن» .وذلك يعكس المنطق
الحرب والتمتع جنسياً ّ
الذى تتذ ّرع به «داعش» لتبرير اعتداءاتها الجنسية
على نساء األيزيدية في الــعــراق .ومــع ذلــك ،ينظر
البعض في مصر إلى صالح على أ ّنها صوت معتدل
لإلسالم.
وفي حلقة «العاشرة مسا ًء» نفسها واجه أحمد

الطيب

عيسى
ولـ ــو كـ ــان ن ــط ــاق عــمــل األزهـ ـ ــر يــقــتــصــر على
المعاهد الخاصة بــه ،لم يكن هــذا الجدل العام
سيصل إلى حجمه الحالى.
غير أنّ األزهر قد حاول أيضاً التأثير في نظام
التعليم الوطني المصرى فقد أرسل األزهر خطاب
اعتراض إلى وزارة التربية يطلب فيها إزالــة جملة
من منهج التربية المدنية لطالب المدرسة الثانوية
تر ّوج بنظره للتسامح الدينى.
وكــان مفاد الجملة الــواردة في الكتاب« :احترم
من يغ ّير دينه ،ألنّ حرية اختيار الدين هي أساس
اإليمان ،إذ ال يُفرض اإليمان بالقوة» .وأص ّر األزهر
أنّ هذه الجملة متناقضة مع حديث النبى محمد:
«من بدل دينه فاقتلوه» .وإذا استمر سعى األزهر إلى
شجب المعتدلين والوعظ بالتطرف ونشر وجهات
نظره فــي أوس ــاط الشعب الــمــصــرى ،فقد تواجه
مصر تهديداً من داخل أراضيها.
وهنا يجدر القول – وفقا للتقرير األمريكى  -إنّ
تنظيم «الدولة اإلسالمية» ليس القوة الوحيدة التي
يتعين على العالم أن يتحد في وجهها ،فما لم تتم
إزالــة التفسيرات الشائنة لإلسالم من الكتب التى
يقرأها الطالب الشباب المسلمون ،ستبقى األسس
األيديولوجية التي تأسست «داعــش» عليها قائم ًة
حتى بعد سقوط «داعش» نفسها.
ولذا تدعو حاجة ماسة إلى تغيير مناهج األزهر
الدراسية.

سعاد
عبده أيض ًا د .مسموع أبو طالب ،العميد السابق
لكلية ال ــدراس ــات اإلســامــيــة فــي جامعة األزهــر
(والذى توفى منذ أسابيع قليلة) .حيث اجابه عبده
تمسك ُقسمِ ه بالفكر القائل
العميد السابق بشأن ّ
إ ّنه يجب قتل المسلمين الذين ال يؤدون الصالة في
يوم الجمعة.
حيث يرد هذا التعليم في شرح الحديث الثامن
مــن كتاب األربــعــيــن الــنــوويــة .وأ ّك ــد عبده على أنّ
األزهر يعتمد وجهة النظر هذه وغيرها من وجهات
النظر العنيفة جداً.
وكان ر ّد د .مسموع أبو طالب أنّ هناك فرقا بين
من ال يصلّون بسبب التكاسل ومــن يف ّوتون صالة
الجمعة عمداً .وأ ّكــد بعد ذلك أنّ المسلمين الذين

يتغ ّيبون عمداً عن صالة الجمعة يجب فع ً
ال قتلهم.
وأم ــا الشيخ محمد متولى الــشــعــراوى (– 1911
 )1998الذي تلقّى تعليمه وعمل في األزهر لسنوات
طويلة ،فرأى أنّ د .طالب لم يذهب في هذا الشأن
بعيداً بما يكفى فأصدر فتوى أكثر صرام ًة بعد،
ودعا الشعراوى فى بيانه إلى قتل المسلمين الذين
ال يصلون بسبب الكسل ،إ ّال أ ّنــه أفــاد أنــه ينبغى
منحهم ثالثة أيام للتوبة.
وأكد التقرير األمريكى أن تاريخ األزهر الطويل
في إعــان المرتدين عن الدين مقلق على النحو
نفسه حيث رفــض األزه ــر فــتــوى الشيخ المفتى
النيجيرى إبراهيم صالح الحسينى بــأنّ عناصر
تنظيم «الدولة اإلسالمية» هم مرتدون عن الدين

وليسوا مسلمين بعد أسبوع واحد فقط على إصدار
الفتوى فى ديسمبر  .2014وفى بيان رسمى صادر
عن األزهر ،ا ّدعى أنّ عناصر «داعش» هم مسلمون
فع ً
ال ،مع أ ّن أفعالهم ال تعكس قيم الدين اإلسالمى.
وم ــع ذلـ ــك ،فــلــأزهــر تــاريــخ طــويــل مــن شجب
المفكرين المسلمين الليبراليين باعتبارهم كفاراً.
ففى شهر يونيو الماضى  ،أصــدر الشيخ علي
فتوى يعلن فيها أن المؤلف المسلم شريف
جمعة
ً
الشوباشي كافر لح ّثه اآلخرين على احترام اختيار
المرأة بارتداء الحجاب أو عدم ارتدائه.
وهذا االستعداد لشجب اآلخرين ّ
يكذب االدعاء
الــذي ُطــرح مؤخراً بــأنّ األزهــر يمتنع عن تصنيف
المسلمين على أ ّنهم كفّار.

    .1تنظيم «داعش» ليس
القوة الوحيدة التى يتعني على
العالم أن يتحد فى وجهها
    .2األزهر ال يحترم احلرية الدينية
ألنه تدخل حلذف عبارة (احترم من
يغير دينه) من املناهج الثانوية
    .3األزهر يدافع عن حق القائد
العسكرى املسلم فى أن يأمر النساء
األسرى بإرضاء جنوده جنسي ًا
    .4لألزهر تاريخ طويل
من شجب املفكرين املسلمني
الليبراليني باعتبارهم كفار ًا

يتنافس فيها  7مرشحني على مقعد النقيب و 27على العضوية

تفاصيل وكواليس انتخابات نقابة املحامني بالقاهرة
محمد عبد اللطيف
وسط أجــواء اتسمت بالمنافسة الشرسة بين
عــدد من المحامين ،الذين يخوضون انتخابات
النقابات الفرعية بالقاهرة ،وهى التى تدور على
مستوى الــقــطــاعــات المختلفة« ،شــمــال جنوب
شرق وسط» ،سنتوقف أمام ما يجرى من مشاهد
متعلقة باللقاءات العلنية ،والتربيطات السرية
فى بعض الــدوائــر ،والمقصود بالدوائر فى هذا
الــســيــاق ،هــى الــمــحــاكــم االبــتــدائــيــة لــكــل قطاع
جغرافى.
هــذه المشاهد جديرة بالوقوف أمامها ،ليس
مــن بــاب رصــدهــا ،أو الــقــاء الــضــوء عليها فقط،
إنما بهدف البحث فى حقيقة الــدوافــع الرامية
لتلك اللقاءات ،ودالالت التفاصيل المختبئة تحت
السطح الــذى يبدو مــن شكله الظاهرى هادئا،
باعتبار أن الغوص فى التفاصيل ،سيكشف بجالء
عــن جــوانــب تــحــدث ألول م ــرة ،فضال عــن أمــور
أخرى ال يمكن إغفالها ،التساقها تماما مع جوهر
العملية االنتخابية ،فى مقدمتها أن بعض الوجوه
البارزة فى صفوف المحامين ،تخوض االنتخابات
على موقع النقيب والعضوية ألول مرة.
القراءة الدقيقة والموضوعية للمشهد ،تشير
الى أن بعض هــؤالء المرشحين ،،منهم من ليس
بعيدا بحال من األح ــوال ،عن التفاعل المستمر
مع قضايا المحامين ،والتصدى لكافة مشكالتهم
المتعلقة باألوضاع المهنية والظروف االجتماعية،
حيث تــدور المنافسة على مقعد النقيب بين 7
مرشحين ،جميعهم مــن األســمــاء الالمعة على
المستوى المهنى ،لكن يــبــرز منهم على سطح
المشهد ،أو بتعبير أكثر دقــة قمته ،اســم «رضا
الخطيب» ،لما لديه من خبرات واسعة فى هذا
المجال ،وممارسة عملية ،فى التواصل الضاغط
على المستويات النقابية العليا لصالح المحامين،
فضال عن مشاركته الفاعلة فى كافة األنشطة
النقابية محليا وعربيا ،إلى جانب حضوره الداعم
للمحامين وأسرهم فى األزمات.

عاشور

تكمن أهمية الحديث عنه فــى هــذا السياق،
لعدة أسباب جوهرية ال يمكن إغفالها أو تجاوز
تداعياتها عن مجمل سير العملية االنتخابية ،منها
أنه يلقى قبوال فى أوساط المحامين بصفة عامة،
وقطاع الشباب على وجــه الخصوص ،باعتباره
مرجعية أساسية فى العمل النقابى ،وممارسا
لهذا الدور على أرض الواقع ،بالتنسيق مع قيادات
العمل النقابى ،رغــم أنــه لــم يتول قبل ذلــك أية
مناصب نقابية ،فضال عــن أنــه هــذا هــو األهــم
يجيد وببراعة فنون إدارة المعارك االنتخابية فى
العلن ولديه الــدرايــة الكافية بكل ما يــدور خلف
الكواليس ،وهــى المعارك التى كــان لها تأثيرها
المباشر فــى حسم النتائج ،وترجيح كفة على
أخــرى على مــدار العقدين السابقين ،ســواء كان
ذلك على مستوى النقابة العامة ،أو نقابة شمال
القاهرة الفرعية قبل إنشاء دائرة شرق القاهرة،
اال أن مشاركته بذاته ،كطرف أصيل فى المنافسة
هذه المرة ،كان كافيا بأن يقلب موازين المعادلة
االنتخابية برمتها ،مــا دفــع بعض المرشحين
إلعادة ترتيب األوراق وفق الحسابات االنتخابية
الجديدة.
لم يعد ســرا ،أن خــوض «الخطيب» المنافسة

التربيطات التى جترى فى اخلفاء ال
تخلو من تصفية احلسابات السياسية
والشخصية على حد سواء
رواسب االنتخابات النيابية ما زالت تلقى
بظاللها الكثيفة على أجواء املنافسة
على مقعد النقيب ألول م ــرة ،أرب ــك الخريطة
االنتخابية وســاهــم فــى إع ــادة رســم التصورات
من جديد ،وفــى ذات الــوقــت ،جعل المتنافسين
على المقعد يكثفون من تحركاتهم ،فى أعقاب
االلتفاف الملموس حوله ،لدرايتهم بقدرته على
الحشد ،وبراعته فى إدارة العملية االنتخابية،
اعــتــمــادا عــلــى الــكــتــل التصويتية فــى المحاكم
المختلفة.
فى تلك األجــواء التى ال تخلو من الصراعات
غير الــمــرئــيــة ،عقد الخطيب عــدة اجتماعات
تنسيقية مــع عــدد مــن رم ــوز المحامين ،بهدف
وضع الضوابط التى تحفظ للمهنة مكانتها التى
تليق بأبنائها بعيدا عن المهاترات والمشاحنات،
وتــجــاهــل أســالــيــب تصفية الــحــســابــات الناتجة
عــن الــرواســب الشخصية ،حضر االجتماعات
مجموعات من الشباب المتحمسين للدفاع عن
المهنة ،والراغبين فى البحث عن اجراءات واقعية
لتطويرها والحفاظ على مكانة المحامى األدبية
واالجــتــمــاعــيــة ،وج ــرى تكليف الخطيب بتحمل
مسئولياته تجاه تلك المطالب التى وصفها هو
بأنها األساس فى أولويات ترشحه على المقعد.
أمــا أبــرز مشاهد المنافسة االنتخابية التى

اخلطيب

توصف بالشرسة ،فهى تلك التى تدور فى النقابة
الفرعية بشرق القاهرة ،باعتبارها دائرة جديدة،
مقرها محكمة القاهرة الجديدة االبتدائية ،حيث
تم اعتمادها رسميا كنقابة فرعية فى نهاية شهر
يناير الــمــاضــى ،بــقــرار مــن الجمعية العمومية،
وهى تضم محاكم مدينة نصر والمطرية والمرج
والسالم والقاهرة الجديدة ،ويبلغ عــدد أعضاء
الجمعية العمومية فى المحاكم الخمسة 4139
مــحــامــيــا ،وه ــم الــذيــن تــم تــوجــيــه ال ــدع ــوة لهم
لالجتماع بتاريخ  6أبريل القادم ،الختيار ممثليهم
فى االنتخابات الجارية للنقابة الفرعية ،التى
يتنافس فيها  7على موقع النقيب ،و 5مرشحين
الختيار واح ــد على مقعد الــشــبــاب ،إلــى جانب
انتخاب  5مقاعد للعضوية من بين  27مرشحا،
منهم  13مــرشــحــا بمدينة نــصــر ،لــعــل أبــرزهــم
وفق المعلومات المتسربة من كواليس اللقاءات
والتربيطات ،مرشح قطاع شركات البترول «محمد
شوقى» الذى يعتمد على كتلة هائلة من القطاعات
القانونية فى الشركات العاملة بالبترول ،باعتبار
أن مقر غالبية الشركات فى مدينة نصر ،وينافسه
فى ذات الدائرة بقوة المرشح «حسن حسنى».
أمــا محكمة المطرية ،فتدور فيها المنافسة

االنتخابية وفق سياق مختلف ،ومذاق محفز على
الــوقــوف أمــامــه بقدر مــن الــرويــة والموضوعية،
المجردة عن األهــواء ،خاصة فى أعقاب اختفاء
المنتمين لــلــتــيــار الــديــنــى عــن الــمــشــهــد ،فكل
الــمــؤشــرات تــذهــب لترسيخ جملة مــن الحقائق
تجسدت على أرض الواقع ،مفادها أن التربيطات
الــتــى تــجــرى فــى الــخــفــاء ،ال تخلو مــن تصفية
الحسابات السياسية والشخصية على حد سواء،
بما يشير الى أن رواسب االنتخابات النيابية ،ما
زالت تلقى بظاللها الكثيفة على مجمل التحركات
فى أوساط المحامين.
اال أن قطاعا هائال من المؤثرين فى عالقاتهم،
رفــعــوا شعار «العمل النقابى أوال» فــى مواجهة
بعض الذين خاضوا االنتخابات ،بهدف تصفية
الحسابات دون تقديم رؤية واضحة للعمل النقابى،
األمــر الــذى جعل الصورة جلية ،وقــادرة على أن
تعكس حقيقة الواقع ،لذا لم يكن غريبا أن يطفو
اســم «محمد أبــو الغيط» على السطح ،باعتباره
أبــرز المرشحين الثالثة المتنافسين على مقعد
المطرية ،اعتمادا على رصــيــده بصفته عضوا
سابقا فى مجلس النقابة.وهذا ال يمنع من وجود
منافس قوى له وهو محمد أبوالعال.
إذا انتقلنا الى المرج ،يوجد  5مرشحين على
المقعد لــعــل أبــرزهــم «عــبــد السميع شعيب»،
المنافس للعضو السابق «أحــمــد مهنى عصر»
وفى محكمة مدينة السالم ،يتنافس على المقعد
 4مرشحين ،إال أن المعركة الحقيقية ،تدور بين
اتنين هما «عبدالوهاب يوسف» و«طارق خيرى»،
وهــى تبدو هادئة بــدون صخب نسبيا ،بالضبط
مثل محكمة القاهرة الجديدة التى تقدم للترشح
على مقعدها  4محامين ،حيث يتصدر المشهد
كل من «صالح السمان» و«عبدالمقصود توفيق».
أما المنافسة على مقعد الشباب ،فتبدو أكثر
شــراســة عــن بقية المقاعد فــى الــدوائــر ،حيث
يتنافس  5مرشحين على المقعد الوحيد ،لكن
الــمــؤشــرات تذهب لتأكيد تنامى أسهم «محمد
منطاوى» وفق التحركات التى يقوم بها ،سواء فى
لقاءاته بالمحاكم أو التجمعات.

شباب املحامني
يطالبون بإجراءات
واقعية لتطوير مهنتهم
واحلفاظ على مكانتهم
األدبية واالجتماعية
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القائمة تضم
مروان ودوجنا
وإميانويل والونش

 4مطلوبني على الئحة صفقات األهلى للموسم اجلديد
كتب – دعاء حسني

البساط
األخضر

جالل

بدأ مجلس إدارة النادى األهلى برئاسة
محمود طاهر ،فى االستعدادا للموسم
الــجــديــد مــبــكـ ًرا مــن خــال البحث عن
الصفقات الــتــى يحتاجها الــفــريــق فى
الموسم الجديد.
ورصـــــد مــجــلــس األه ــل ــى  5العــبــيــن
مــن أجــل الــتــفــاوض معهم خــال الفترة
المقبلة ،وإنهاء كل االتفاقات معهم قبل
انتهاء الموسم الحالى.
ويستطلع مجلس األهــلــى الهولندى
مارتن يــول ،المدير الفنى للفريق ،قبل
اتــخــاذ أى خــطــوة فــى هــذه الصفقات،
والتى تتمثل فى:
 -1مروان محسن
بــدأ مسئولو األهــلــى فــى جــس نبض
مــــروان مــحــســن مــهــاجــم اإلســمــاعــيــلــى
والمنتخب الوطنى ،بشأن انتقاله للنادى
األهلى بنهاية الموسم الجارى لتدعيم
الهجوم األحمر ،بعد تألقه الالفت فى
صفوف الدراويش.
األه ــل ــى يــجــد مــنــافــســة شــرســة من
الــزمــالــك فــى ملف التعاقد مــع مــروان
محسن فى ظل رغبة القطبين فى تدعيم
خط الهجوم ،بعد تراجع مستوى عمرو
جــمــال مــهــاجــم األهــلــى وبــاســم مرسى
هداف الزمالك فى الموسم الماضى.
م ــروان محسن أكــد لبعض الوسطاء
األهالوية موافقته على ارتداء القميص

دوجنا

األحمر من حيث المبدأ ،ولكنه اشترط
دخــول اإلدارة الحمراء فــى مفاوضات
رسمية مع اإلسماعيلى فى ظل ارتباطه
بعقد ممتد لمدة موسمين مع ناديه.
-2دونجا المقاصة
يــضــع جــهــاز الــكــرة بــالــنــادى األهــلــى
ديــفــنــدر الــمــقــاصــة مــحــمــود دونــجــا فى
بـ ــؤرة اهــتــمــامــاتــه لــتــدعــيــم خــط وســط

جالل يحذر
ثالثى املقاصة من
مفاوضات األهلى
تلقى عــدد من العبى فريق الكرة
األول بنادى مصر املقاصة حتذيرات
شديدة اللهجة من ايهاب جالل املدير
الفنى للفريق بسبب مــا ت ــردد عن
وجود مفاوضات بني عدد منهم وبني
إدارة الــنــادى األهــلــى لالنتقال إلى
صفوف األخير خالل فترة االنتقاالت
الصيفية القادمة.
أول الالعبني الذين أنذرهم جالل
هــو مــحــمــود حــمــدى حـــارس مرمى
الفريق والذى ترددت شائعات كثيرة
مــؤخــراً عــن وجــود مــفــاوضــات جــادة
بني وكيله وبــن مسئولني فى القلعة
احلـ ــمـ ــراء ب ــه ــدف احلـــصـــول على
خدماته بداية من املوسم القادم.
حتذيرات ايهاب جالل وتهديداته
طالت كذلك ثنائى العبى الوسط فى
فريقه عمرو بركات ومحمود دوجنا
والــلــذيــن اشــيــع ان ادارة ومسئولى
النادى األهلى فتحت معهما خطوط
مفاوضات جــادة فى الفترة األخيرة
وســط حالة من التكتم ،وفــى الوقت
ذاتــه تلقى بــركــات عـ ً
ـرضــا ج ــا ًدا من
نادى اإلسماعيلى لضمه إلى صفوف
الــدراويــش فى املوسم اجلديد ،لكن
الالعب فضل تأجيل العرض انتظا ًرا
ملــا ستسفر عنه مــفــاوضــات األهلى
مــع نــاديــه أم ـ ً
ا إمتــام انضمامه الى
صفوف القلعة احلمراء.
وط ــال ــب امل ــدي ــر الــفــنــى لــلــفــريــق
الفيومى الالعبني الثالث بضرورة
التركيز مع الفريق خاصة أنه يخوص
هــذا املوسم جتربته القارية األولــى
ف ــى تــاريــخــه عــبــر ب ــواب ــة الــبــطــولــة
الــكــونــفــيــدرالــيــة ،فــى وق ــت يخشى
جــال ان تتسبب أنباء دخــول هؤالء
الالعبني فى مفاوضات مع األهلى أو
غيره من أندية القمة فى الدورى فى
تشتيت انتباهم والتأثير سلب ًا على
مستواهم سيما وأنــهــم مــن عناصر
القوام األساسى للفريق والذين يعول
عليهم اجلهاز الفنى للفريق الفيومى
بشكل كبير.
وك ـ ــان ف ــري ــق املــقــاصــة ق ــد جنح
فى الفوز على فريق بوسكو بثالثة
أهــداف مقابل هــدف فى دور الـــ٣٢
من بطولة الكونفدرالية وكذلك فاز
إنبى على فريق أفريكا سبور بهدفني
دون رد بنفس اجلولة.

مروان

الــفــريــق بنهاية الــمــوســم الــجــارى ،بعد
ظهوره بمستوى طيب مع فريقه وإجادته
للتصويب على المرمى ،وهو األمر الذى
يحتاجه األهلى بقوة.
-3إيمانويل إجيبتور
نـــال الــنــيــجــيــرى إيــمــانــويــل إجــيــبــتــور
إعــجــاب مسئولى الــنــادى األهــلــى بعد
ظهوره بشكل مميز مع فريق الداخلية

إجيبتور والونش سالح مجلس طاهر
لتدعيم الدفاع األحمر
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طاهر

 4أزمات تهدد الفراعنة قبل مواجهة نيجيريا
كتب – محمد الصايغ

كوبر

بــدأ الــعــد الــتــنــازلــى لمواجهة المنتخب الوطنى
نظيره النيجيرى ،والمقرر لها يوم  25من شهر مارس
الــجــاري ،ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى
بطولة األمم اإلفريقية  2017بالجابون.
استعد المنتخب الوطنى لهذه المباراة من خالل
خــوض معسكرين فــى شــهــرى يناير وفــبــرايــر؛ حيث
تخللهما ثــاثــة ل ــق ــاءات وديــــة ،ولــكــن هــنــاك بعض
الصعوبات التى تواجه المنتخب خالل مبارة الذهاب
بنيجيريا ،منها:
-1إقامة المباراتين فى  7أيام يواجه جهاز

المنتخب أزمة كبيرة وهى ضيق الوقت بين المباراتين
حيث حــدد االتحاد اإلفريقى الفترة من  22إلــى 29
مــارس مــوعــداً لمباراتى التصفيات اإلفريقية وهو
مــا يهدد الالعبين بــاإلصــابــات واإلرهـــاق كما حدث
فــى مــبــاراتــى المنتخب أم ــام تــشــاد فــى التصفيات
المونديالية بعدما خــاض الفراعنة المباراتين فى
 5أيــام وتسبب فى إصابة عــدد كبير من الالعبين،
السيما أن مباراة الذهاب ستكون فى نيجيريا.
-2السفر واإلرهــاق يفكر المنتخب من اآلن السفر
بطائرة خاصة إلى نيجيريا نظراً لضيق الوقت بين
مباراتى الذهاب واإلياب وهو ما يسبب حالة من القلق
لدى الجهاز الفنى خوفاً من تعرض الالعبين لإلرهاق
نظراً لقوة المباراة من ناحية ومن ناحية أخرى السفر

واإلعداد.
 -3عدم وجود توقفات دولية قبل مواجهة نيجيريا
أزم ــة كبيرة يواجهها جــهــاز المنتخب بسبب عدم
وجود مباريات ودية فى األجندة الدولية قبل مباراتى
نيجيريا ويبحث الجهاز الفنى عن وديــة مع أى من
المنتخبات وهو ما سيمثل صعوبة كبيرة خاصة أن أى
مباراة ألى منتخب ستشهد غياب المحترفين لوجودها
خارج األجندة الدولية.
 -4صعوبة ضم العبين جــدد عــدم وجــود مباريات
وديــة قبل لقاء نيجيريا سيدفع كوبر لالعتماد على
العناصر القديمة وعــدم ضم العبين جدد من خالل
متابعته لمباريات ال ــدورى الممتاز والــدفــع بهم فى
مباراة كبيرة بحجم المنتخب النيجيرى.

زعامة احلكام تشعل احلرب بني عبد الفتاح والغندور
كتب – ضياء خضر
اشتعل الصراع داخــل اتحاد كرة القدم خالل
الفترة األخــيــرة بين الثنائى عصام عبد الفتاح
عضو مجلس إدارة اتــحــاد كــرة الــقــدم الحالى،
وجمال الغندور ،رئيس لجنة الحكام.
األزم ــة بــدأت منذ تعيين الغندور فــى رئاسة
لجنة الحكام يوم  9من شهر يناير الماضى ،األمر
ال ــذى اعــتــرض عليه بــشــدة عبدالفتاح ،خاصة
فى ظل الحرب الكالمية التى نشبت بينهما فى
وسائل اإلعالم.
واحــتــدم األم ــر منذ اعــتــذار عبد الــفــتــاح فى
االستمرار برئاسة لجنة الحكام؛ بسبب ارتباطه
بــالــعــمــل فــى الــلــجــنــة الــفــنــيــة لــلــحــكــام بــاالتــحــاد
اإلماراتى.
وأع ــد عضو مجلس إدارة اتــحــاد كــرة القدم
تــقــري ـ ًرا عــن الــلــجــنــة تــم تسليمه إلـــى مجلس
الجبالية ،إضافة إلى وضع توصياته بتعيين وجيه
أحمد ،نائب رئيس لجنة الحكام السابق ،خل ًفا
له فى اللجنة ،بداعى أنه على درايــة بكل كبيرة
وصغيرة داخل اللجنة.
وكــان يهدف عبد الفتاح من تعيين وجيه ،أن
تكون له الكلمة األولــى واألخــيــرة داخــل اللجنة،
خاصة أن هناك عالقة وطيدة تربط بينهما.

ورضـ ــخ مــجــلــس الــجــبــايــة إل ــى طــلــبــات عبد
رئيسا مؤقتًا للجنة
الفتاح ،وتم تعيين وجيه أحمد،
ً
الحكام ،إال أن الرياح تأتى بما ال تشتهى السفن،
حيث سرعان ما تمت إقالته؛ بسبب التسريبات
الــتــى نــشــرت بينه وبــيــن ث ــروت ســويــلــم ،المدير
التنفيذى التحاد الكرة.
وتعتبر ه ــذه المكالمة بمثابة الــقــشــة التى
قسمت ظهر البعير ،حيث تضمنت رغبة وجيه
وسويلم فى إرضاء مرتضى منصور ،رئيس نادى
حكما
الزمالك ،من خــال تعيين جهاد جريشة
ً
للقاء المقاصة ،خو ًفا من مهاجمة رئيس القلعة
البيضاء لهما فى وسائل اإلعالم.
وتــم تعيين أحــمــد الــشــنــاوى فــى رئــاســة لجنة
الحكام ،إال أنــه لم تمر ســوى أيــام معدودة على
االستمرار فى منصبه؛ السيما وأن هناك مكالمة
جمعته مع عبد الفتاح ،وأبلغه األخير أن الظروف
فى مسابقة الــدورى ال تساهم فى العمل داخل
اللجنة.
وتــردد اسم جمال الغندور بقوة من أجل تولى
مسئولية لجنة الحكام خالل الفترة ،خاصة بعض
ضغط من جانب العديد من األعــضــاء من أجل
إسناد المهمة لهم وأبرزهم أحمد مجاهد.
واستشاط عبد الفتاح غض ًبا من تعيين الغندور
فى رئاسة لجنة الحكام ،خاصة وأنه سيتقاضى

الغندور
رات ًبا شهر ًيا يبلغ  30ألف جنيه ،فى الوقت الذى
كان يعمل فى األول بشكل متطوع.
ولــم يــهــدأ عبد الــفــتــاح ،حيث بــدأ فــى إعــداد
العديد من المخططات من أجل إقصاء الغندور
من منصبه ،وخروجه من اتحاد الكرة.
الــتــحــريــض ضـ ــد ..فــتــح مــلــف الــتــأمــيــنــات..

أخبار النجوم
أخبار النجوم
أخبار النجوم
طلبة مكتئب والسر
غالى يبحث عن «واسطة»
والدته
لترخيص سيارته
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ه ــذا الــمــوســم بسبب قــدراتــه البدنية
والــدفــاعــيــة الــكــبــيــرة وإج ــادت ــه لمهارة
التسليم والتسلم ،إال أن متوسط الميدان
النيجيرى يحتاج حالي ًا أن ينال إعجاب
مارتن يــول إلتمام التعاقد معه خاصة
أن عقده ينتهى مع فريقه بنهاية الموسم
الجارى.
-4محمود حمدى «الونش»
ما زال النادى األهلى يحتاج لتدعيم
خط دفاعه على رغم التعاقد مع الثنائى
الــدولــى أحــمــد حــجــازى ورامـ ــى ربيعة
مطلع الموسم الجارى ،إال أن أخطاءهم
الــمــتــكــررة قــد تــدفــع األحــمــر للتفكير
مــجــدداً فى التعاقد مع مدافع الجيش
محمود حمدى الشهير بـ»الونش» ،والذى
يحظى بإعجاب مسئولى األهــلــى منذ
فترة كبيرة.
فى سياق آخر يستعد األهلى لمواجهة
فريق ريكرياتيفو األنجولى فى إياب دور
الـــ ٣٢من دورى أبطال أفريقيا حيث
انتهى لقاء الذهاب بالتعادل
السلبى بينهما.

يسعى حسام غالى العب فريق الكرة األول بالنادى
األهلى إليجاد «واسطة» تساعده على انهاء إجراءات
ترخيص سيارته الجديدة ،فى ظل انشغاله الدائم مع
الفريق األحمر سواء بالمباريات أو التدريبات.
وك ــان غــالــى قــد اشــتــرى مــؤخــراً ســيــارة ماركة
«أودي» مــوديــل  ،2016واضــطــر لــوضــع لــوحــات
معدنية عليها تتبع اح ــدى الــجــهــات السياحية،
بصورة مؤقتة لحين اجراءات ترخيص السيارة فى
ادارة المرور التى يتبع لها محل اقامته ،ويخشى
غالى من طول مدة اإلجــراءات الروتينية الخاصة
بالترخيص لذلك بدأ يبحث عن واسطة تنهى له
هذه المسألة بشكل سريع.

يمر حمادة طلبة مدافع الفريق األول
لكرة القدم بنادى الزمالك بحالة نفسية
سيئة بسبب تعرض والدته ألزمة صحية،
وطلب مدافع الزمالك من الجهاز الفنى
للفريق بقيادة أليكس ماكليش الحصول
عــلــى إجــــازة لــمــدة  24ســاعــة ليتمكن
مــن زي ــارة والــدتــه فــى مدينة بورسعيد
مسقط رأســه وهــو ما وافــق عليه جهاز
الــزمــالــك ،وعلى الــفــور توجه إلــى بلده
وقام باإلطمئنان عليها.

عبدالفتاح
المطالبة بالمستحقات المتأخرة ..كلها بنود بدأ
عبد الفتاح فى التخطيط لها من أجــل القضاء
على الغندور ،مستغ ً
ال عالقته الوطيدة ببعض
الحكام ..ويرصد «صوت الماليين» فى السطور
التالية كواليس هذه المخططات.
المستحقات المتأخرة

ب ــدأ عــصــام عــبــد الــفــتــاح فــى تــحــريــض بعض
الــحــكــام ضــد الــغــنــدور ،حيث طالبهم بــضــرورة
المطالبة بمستحقاتهم المتأخرة لــدى اتحاد
الكرة ،خاصة فى ظل العد التنازلى على انتهاء
مسابقة الدورى الممتاز.
وبدأت األزمة من جانب حكام منطقة القاهرة،
حيث منح أعــضــاء اللجنةن اتــحــاد الــكــرة مهلة
أسبوعين لصرف المستحقات المتأخرة لدى
مجلس الجبالية.
وأرســل حكام منطقة القاهرة خطا ًبا رسم ًيا،
إلى اتحاد الكرة يطالبهم بضرورة سداد مبلغ 2
مليون جنيه خالل الفترة المقبلة.
وهدد حكام منطقىة القاهرة باالعتصام داخل
مقر االتحاد ،حال تنفيذ طلباتهم ،السيما وأنهم
تلقوا أكثر من وعد فى الفترة األخيرة.
فتح ملف التأمينات
فتح عبد الفتاح خطوط اتصال خالل الساعات
القليلة الماضية مع بعض حكام منطقة الصعيد،
مطالبهم بفتح ملف التأمينات عليهم خالل الفترة
المقبلة.
واستند عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم فى
التحريض ضد الغندور ،على وفاة بعض الحكام
خالل الفترة الماضية ،أثناء سيرهم لقيادة إحدى
المباريات ،خاصة فى دورى القسم الثانى.

أخبار النجوم
أخبار النجوم
دويدار يحتفل بقدوم
«ليندا» بعقيقة
يستعد احمد دويــدار مدافع فريق الكرة األول
بــنــادى الــزمــالــك إلقــامــة عقيقة كــبــيــرة احــتــفــا ً
ال
بمولودته الجديدة «ليندا» والتى ُرزق الالعب بها
مؤخراً ،وبدأ دويدار التحضير للعقيقة والتى تبقى
مكان إقامتها غير محسوم إلــى اآلن حيث يتردد
دويــدار بين إقامتها فى منزله أو فى أحد الفنادق
الكبرى بالقاهرة.
من جهتهم بــادر زمــاء دويــدار بالفريق بتهنئته
على قــدوم مولوده الثاني،حيث أكد معظم العبى
الــفــريــق لــدويــدار على أنــهــم سيكونوا على رأس
الحاضرين للعقيقة المنتظرة لمشاركة زميلهم
فرحته بمولودته الجديدة.

«املستشار» حتمل تكاليف سفر الفريق األبيض للكاميرون للحفاظ على احللم األفريقى
كتبت – سارة عبد الباقى
ورط ممــــــدوح ع ــب ــاس رئ ــي ــس نـ ــادى
الزمالك السابق ،مجلس الزمالك احلالى
بــرئــاســة املستشار مرتضى منصور فى
ع ــدة أزمــــات بــعــد أن حــصــل عــلــى حكم
باحلجز على جميع أرص ــدة الــنــادى فى
البنوك التى يتعامل معها مجلس إدارة
القلعة البيضاء بسبب مستحقاته لدى
الــنــادى األبــيــض منذ فــتــرة توليه رئاسة
النادى ،جاء ذلك فى الوقت الذى يبذل فيه
مجلس إدارة الزمالك جهود كبيرة من أجل
توفير مستحقات فريق الكرة فى املوعد
املحدد وكذلك باقى األلعاب باإلضافة إلى
االلتزام بدفع رواتــب املوظفني والعاملني
بنادى الزمالك.
جـ ــاء هـ ــذا احل ــك ــم مبــثــابــة الــصــدمــة
ملجلس الــزمــالــك بسبب ارت ــب ــاط فريق

عباس

مرتضى

الــكــرة مبــبــاراة فــى دور الـــ  32مــن بطولة
دورى أبــطــال أفــريــقــيــا مــع فــريــق دواال
الكاميرونى ،فقام مرتضى منصور رئيس
القلعة البيضاء بدفع كل تكاليف السفر

من جيبه الشخصى حتى يبعد الفريق عن
أى أزمات انتظارا للبت فى الطعن املقدم
ضــد احلــكــم ببطالنه ،وعــلــى الــفــور قام
قدامى الرياضيني بنادى الزمالك وعلى

رأســهــم أحمد رفعت وأحــمــد عبداحلليم
وهشام يكن وعمر النور وتامر عبداحلميد
ومــجــدى السيد وجــمــال حــمــزة وغيرهم
من جنوم القلعة البيضاء السابقني ،بعقد
مؤمتر صحفى فى مقر الــنــادى أصــدروا
من خالله بياناً ملساندة مجلس اإلدارة.
وأكد البيان على ضــرورة احلفاظ على
مسيرة النادى الناجحة برئاسة مرتضى
مــنــصــور وال ــت ــى شــهــدت إجنـــــازات على
كافة املستويات وكذلك الثورة االنشائية
الــتــى شهدها الــنــادى ،وأعــلــنــوا تأييدهم
ومساندتهم ملنصور ملجهوداته التى أدت
لتحقيق املــزيــد مــن البطوالت على كافة
املستويات املحلية واإلفريقية والعربية.
وعلى جانب آخر أكد إسماعيل يوسف
مدير الكرة بنادى الزمالك أن األمور التى
تخص الفريق األول للكرة تسير على ما
يرام ونفى وجود مشاكل بني الالعبني كما
يتردد فى وسائل اإلعالم ،حيث شدد على

أنه سبب غياب محمود عبداملنعم “كهربا”
صانع ألعاب الزمالك عن مباراة الذهاب
أمام دواال الكاميرونى كان بسبب اإلصابة
التى تعرض لها فى األنكل ،ونفى أن يكون
ألــيــكــس ماكليش املــديــر الــفــنــى للفارس
األبيض استبعده ألسباب فنية كما تردد
فى وسائل اإلعالم ،أما عن شيكاباال فأكد
تيجانا أن ماكليش عقد جلسة مع الالعب
وأكـــد لــه أن ــه يــثــق فــى إمــكــانــيــاتــه الفنية
واملهارية وأنــه ميتلك الكثير ليقدمه مع
الفريق ولكنه يفتقد للثقة وكذلك يحتاج
إلى برنامج تأهيلى بدنى قوى ليفقد وزنه
الزائد للعودة ملستواه املعهود الذى تنتظره
منه اجلماهير بفارغ الصبر.
وفى سياق آخر يستعد الزمالك ملواجهة
فريق دواال الكاميرونى يــوم السبت فى
إط ــار إي ــاب دور الــــ 32مــن دورى أبطال
أفريقيا حيث انتهى لقاء الــذهــاب بفوز
الفريق األبيض بهدف دون رد.

بعد وصول الفريق للمربع الذهبى

ممدوح عباس
يصدر األزمات
ملجلس الزمالك

البساط
األخضر

رأى

القماش يقطع الطريق على عودة مدربى اخلارج واخلواجات للدراويش
كتبت – دعاء حسني
أصبحت فكرة االستعانة مبدير فنى
أجنبى لقيادة فريق النادى االسماعيلى
أمــراً مرفوضاً داخــل أوســاط جماهير
ال ــدراوي ــش والــتــى حــتــى بــاتــت رافــضــة
لفكرة االستعانة بــأى مــدرب مستقب ً
ال
يــكــون مــن غــيــر أبــنــاء الـــنـــادى ،وذلــك
بعدما جنح خالد القماش املدير الفنى
احلالى لفريق اإلسماعيلى فى العودة
بــالــدراويــش مــرة أخــرى للمنافسة على
املــربــع الــذهــبــى لبطولة الـ ــدورى العام
وذل ــك بعد تــدهــور نتائج الــفــريــق قبل
مجيئة واحتاللة للمركز الثانى عشر
إال أن الــقــمــاش اســتــطــاع حتقيق حلم
جماهير النادى فى العودة بالدراويش
للتألق ومكانتة الطبيعية واحتالل املركز

الرابع برصيد برصيد  34نقطة.
ويأمل القماش فى حجز مركز متقدم
بــاملــربــع الــذهــبــى خــاصــة وان جنــح فى
التفوق على احمد حسام ميدو املدير
الفنى السابق لالسماعيلى من ناحية
والــعــودة بــاســتــقــرار الــفــريــق بعد حاله
التدهور التى شهدها الــدراويــش حتت
قــيــادة املــــدرب الــتــونــســى نــصــر الــديــن
النابى من ناحية أخرى.
كما استطاع القماش فى تهدئة ثورة
جماهير االسماعيلى على مجلس إدارته
بعد وضــع الفريق السيئ الــذى شهده
الــفــريــق اقــتــرابــه مــن الــوصــول ملــؤخــرة
اجل ـ ــدول لــتــطــالــب اجلــمــاهــيــر مبــديــر
فنى مــن ابــنــاء الــنــادى ليعمل ملصلحة
االسماعيلى فى املرتبة االولى.
ورغم حتقيق القماش أمنيته بتدريب
االســمــاعــيــلــى حــيــث ت ــرك األول قــيــادة

«

القماش

غــزل املحلة مــن اجــل عيون الــدراويــش
بــاالضــافــة لتحقيقه آمـــال اجلماهير
واالستقرار على هيكل اساسى للفريق
إال ان املــديــر الــفــنــى ي ــرى أن تــدريــب
الــفــريــق امل ــوس ــم الـــقـــادم أمـ ــر صعب
وألسباب شخصية ليصعب االمــر على
االدارة واجلــمــاهــيــرمــرة اخ ــرى بعدما
شهدوا االستقرار فى وجود القماش.
وبــــاألرقــــام جن ــد أن الــقــمــاش جنح
القماش منذ تعيينه مدربا لإلسماعيلى
فى الفوز فى خمس مباريات من أصل
سبعة خــاضــهــا مــع الــفــريــق وهـــزم فى
مـــبـــاراة وت ــع ــادل ف ــى أخــــرى ليحصد
 16نقطة ويصعد بــالــدراويــش للمربع
الذهبى برصيد  34نقطة.
وهو نفس عدد املباريات التى لعبها
اإلسماعيلى حتت قيادة مديره الفنى
السابق أحمد حسام ميدو فقد حصل

ميدو على  13نقطة خــال  7مباريات
خاضها مع الفرى ففاز فى  4وتعادل فى
واحدة و تلقى الهزمية فى مباراتني.
وعقب رحيل ميدو تولى أشرف خضر
قــيــادة اإلســمــاعــيــلــى مــؤقــتــا حــيــث قــاد
الــفــريــق فــى مــبــاراتــن ف ــاز فــى مــبــاراة
وخــســر ف ــى اخـ ــرى وجــمــع خــالــهــم 3
نقاط.
لــيــتــعــاقــد اإلســمــاعــيــلــى م ــع املـــدرب
الــتــونــســى نــصــر الــديــن الــنــابــى لقيادة
الــفــريــق خلفا الشـــرف خــضــر امل ــدرب
املــؤقــت وقتها حيث قــاد الفريق فــى 5
مواجهات فقط جمع منهم نقطتني لم
يحقق الفوز فى اى مباراة فقد خسر 3
لقاءات وتعادل فى اثنني.
ليتم تعني خالد القماش مدير فنى
للفريق ليثيت انه األجدر واألحق لقيادة
الدراويش.

» ترصد..

تفاصيل مشوار محمد صالح مع روما فى دورى أبطال أوروبا
كيلومترا فى  7مباريات ..وسجل أسرع
الفرعون املصرى ركض ألكثر من 61
ً
هدف للفريق اإليطالى فى البطولة ..ونسبة دقة متريراته تقارب % 80
كتب – محمد الصايغ
انتهى مشوار النجم املصرى محمد صالح مع فريق
روم ــا اإليــطــالــى ،مبسابقة دورى أبــطــال أوروبـ ــا هذا
املــوســم ،بعدما خسر فريق العاصمة اإليطالية أمام
نظيره ريال مدريد اإلسبانى برباعية نظيفة فى مجموع
مباراتى الذهاب واإلياب ،ضمن منافسات دور الـ .16
وتــقــدم «صــوت املــايــن» فــى التقرير التالى كشف
حساب للنجم املصرى محمد صالح ،يرصد ما قدمه
على مدار مشواره فى أقوى بطوالت القارة األوروبية
مع روما.
مشاركات محمد صالح شــارك «الفرعون املصرى»
فى  7مباريات من أصل ثمانية لقاءات خاضها فريق
رومــا مبسابقة دورى أبطال أوروبــا هذا املوسم ،حيث
غاب محمد صالح عن مباراة واحــدة فقط كانت أمام

برشلونة اإلسبانى ،وانتهت بفوز االخير بستة أهداف
مــقــابــل ه ــدف واحـ ــد ،فــى امل ــب ــاراة ،الــتــى جمعت بني
الفريقني مبلعب «كامب نــو» معقل الفريق الكتالونى،
ضمن منافسات اجلولة اخلامسة لدور املجموعات.
وجاء غياب محمد صالح عن مباراة برشلونة ،بسبب
اإلصــابــة الــتــى تــعــرض لها فــى الــكــاحــل األمي ــن خالل
مشاركته فى مباراة «ديربى العاصمة» أمــام التسيو،
ضمن منافسات الــدورى االيطالى ،وهى اإلصابة التى
أبعدته عن املالعب نحو شهر.
لــم يقدم محمد صــاح الكثير مــع رومــا مبسابقة
دورى أبطال أوروبا ،بعدما اكتفى بتسجيل هدف واحد
كان فى شباك بايرليفركوزن األملانى ،فى املباراة التى
جمعت بــن الفريقني مبلعب «االوملــبــيــكــو» بالعاصمة
االيطالية «روما» ،ضمن منافسات اجلولة الرابعة لدور
املجموعات ،وهى املباراة التى انتهت بفوز روما بثالثة

أهداف مقابل هدفني.
هدف محمد صالح هو األسرع فى تاريخ مشاركات
نــادى رومــا اإليــطــالــى مبسابقة دورى أبــطــال أوروب ــا،
السيما وأنــه جــاء بعد مــرور  101ثانية على انطالق
املــبــاراة الــتــى كــانــت شــاهــدة على جنــاح الــفــرعــون فى
صناعة هدف آخر.
كما كان هذا الهدف هو األول لالعب محمد صالح
منذ  26نوفمبر  ،2013حني أحــرز هدفه فى شباك
تشيلسى اإلجنليزى ،عندما كــان يرتدى قميص بازل
السويسرى.
ركــض محمد صــاح  61369مــتــراً على مــدار 543
دقــيــقــة خــاضــهــا مبسابقة دورى أبــطــال أوروبــــا هــذا
املوسم ،وقام الالعب املصرى بـ 189متريرة على مدار 7
مباريات منها  152متريرة صحيحة ،لتصل نسبة الدقة
املتعلقة بتمريرات الالعب ما يقارب .%80

أخبار النجوم
أخبار النجوم
أخبار النجوم
ماكليش يعد زوجته
مايوكا يدرس نقل
بجولة فى األهرامات
أسرته للقاهرة
يفكر إيمانويل مايوكا مهاجم الفريق
األول لــكــرة الــقــدم بــنــادى الــزمــالــك
بإصطحاب أسرته لإلقامة معه فى
مصر ،وكان مهاجم الزمالك قد رزقه
الــلــه منذ أي ــام قليلة بــمــولــوده األول
«جوزيف» فجاء تفكيرالالعب الزامبى
فى ذلك األمر حتى تكون زوجته وابنه
بــجــواره دائــم ـ ًا وحــتــى ال يشعر بملل
العزلة.

طــلــبــت زوجــــة األســكــتــلــنــدى أليكس
ماكليش المدير الفنى لنادى الزمالك من
زوجها زيارة األهرامات ،بعد أن حضرت
إلى مصر لتكون بجوار زوجها فى الفترة
القادمة ،ووعدها ماكليش بتتفيذ رغبتها
فور حصول فريقه على راحة فى الفترة
المقبلة حتى يقوم بتحقيق رغبتها فى
زيــارة األهــرامــات وكذلك بعض المعالم
السياحية األخرى فى القاهرة.

صالح

إعداد :محمد الصايغ -سارة عبدالباقى

محمد الراعى

الوزير يتستر على الفساد
¿ م ــوقـ ـع ــة مـ ـص ــر ونـ ـيـ ـجـ ـي ــري ــا فــى
التصفيات االفــريـقـيــة صعبة ولكنها
ليست مستحيلة ..ويعيش منتخبنا
افـضــل حــاالتــه فــى الـسـنــوات االخـيــرة
ب ـ ـعـ ــد تـ ـغـ ـيـ ـي ــر ج ـ ـيـ ــل ح ـ ـسـ ــن ش ـح ــات ــة
بــال ـكــامــل وحـ ـص ــول اجل ـي ــل ال ـصــاعــد
على خبرات كبيرة ومت ثقل الالعبني
خــاصــة ع ـب ــداهلل الـسـعـيــد وعـمــرجــابــر
وم ـص ـط ـفــى ف ـت ـحــى وولـ ـي ــد سـلـيـمــان
وامل ـح ـتــرفــن الـعــاملـيــن مـحـمــد صــاح
وال ـ ـن ـ ـنـ ــى بـ ـج ــان ــب عـ ـن ــاص ــر اخلـ ـب ــرة
ح ـســام غــالــى واح ـم ــد فـتـحــى وعـصــام
احل ـ ـضـ ــرى ..والب ــدي ــل ع ــن الـ ـف ــوز فى
املهمة الصعبة ألن اجلماهير لن تقبل
اخلــروج من التصفيات للمرة الثالثة
على التوالى فى انهيار لم يحدث من
قبل للكرة املـصــريــة رغــم انـهــا حققت
امل ـع ـجــزة م ــن ق ـبــل بــال ـفــوز بــالـبـطــولــة
االف ــري ـق ـي ــة ث ـ ــاث مـ ـ ــرات م ـت ـتــال ـيــة..
ونطالب الالعبني بعدم التفريط فى
احللم اجلميل إلسعاد اجلماهير.
¿ فـ ــوز ال ــزم ــال ــك وانـ ـب ــى وامل ـقــاصــة
وت ـعــادل االهـلــى فــى مـبــاريــات الــذهــاب
ل ـل ـب ـطــوالت االفــري ـق ـيــة ن ـتــائــج رائ ـعــة
ت ـس ـه ــل م ـه ـم ــة األن ـ ــدي ـ ــة االربـ ـ ـع ـ ــة فــى
التأهل لــدور الــ 16االفريقى وتؤكد ان
الفرق املصرية وصلت الى حالة فنية
وبدنية عالية ،وهو مؤشر طيب ملستر
ك ــوب ــر م ـ ــدرب امل ـن ـت ـخــب ق ـبــل مــوقـعـتــه
ن ـي ـج ـيــريــا املـ ـص ــري ــة فـ ــى ال ـت ـص ـف ـيــات
االفريقية.
¿ ان ـت ـهــت األزم ـ ــة املــال ـيــة لـلــزمــالــك
بـعــد رف ــع احل ـجــز عـلــى أمـ ــوال ال ـنــادى
ب ـ ــالـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــوك ..وبـ ـ ـع ـ ــد حـ ـ ـص ـ ــول نـ ـ ــادى
ال ــزم ــال ــك ع ـل ــى ح ـك ــم ق ـض ــائ ــى مـنــذ
ساعات بإلغاء احلكم الـصــادر ملمدوح
ع ـ ـ ـبـ ـ ــاس ..وب ـ ــذل ـ ــك مت رف ـ ـ ــع احل ـج ــز
ع ـل ــى ام ـ ـ ــوال ال ـ ـ ـنـ ـ ــادى ..ك ـن ــت اع ـت ـقــد
ان ممـ ـ ــدوح عـ ـب ــاس رئـ ـي ــس ال ــزم ــال ــك
ال ـ ـسـ ــابـ ــق س ـي ـخ ـت ـف ــى ع ـ ــن االض ـ ـ ـ ــواء
خــاصــة ان ه ـنــاك ت ـقــريــرا م ــن اجلـهــاز
املركزى للمحاسبات يؤكد إهــدار 890
مـلـيــون جـنـيــه فــى عـهــد رئــاســة عباس
للزمالك ..وال أعرف ملاذا يتستر وزير
ال ــري ــاض ــة ع ـلــى ال ـف ـس ــاد خ ــاص ــة انـهــا
امــوال عــامــة ..واطــالــب الــوزيــر بإحالة
تـقــريــر اجل ـه ــاز امل ــرك ــزى للمحاسبات
لـلـنـيــابــة ال ـع ــام ــة خ ــاص ــة أن ـه ــا أمـ ــوال
ال ـب ـلــد ول ــاس ــف ي ـطــالــب ع ـب ــاس بكل
بجاحة باحلجز على اموال الزمالك.

الزحام يدفع مارتن يول
للتمسك بـ«السائق اخلصوصى»
تراجع الهولندى مارتن يــول المدير الفنى
لفريق الــنــادى األهــلــى عــن فكرة تولى قيادة
سيارته الخاصة بنفسه ،بعد تأكده من صعوبة
تلك المهمة فــى ظــل حالة الــزحــام الــمــرورى
المسيطر على معظم شوارع القاهرة.
وأبــلــغ يــول إدارة الــنــادى األهــلــى بــضــرورة
االبقاء على السائق الخاص الذى يتولى قيادة
السيارة له منذ قدومه للقاهرة لتولى قيادة
الــنــادى األهــلــى ،وهــو مــا شجعته عليه إدارة
القلعة الحمراء خوف ًا من تعرضه ألى حادث
فى حال تولى قيادة السيارة بنفسه.
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عندما تطل الحقيقة برأسها ،يسقط الزيف ويتالشى الضباب أمام سطوتها وبريقها الساطع مثل الشمس ،الحقيقة التى أقصدها فى هذا
السياق ،هى واقعنا العربى بكل تفاصيله المعقدة والمرتبكة ،فهو واقع مشحون بالصراعات المذهبية والعرقية والطائفية مرورا بالتفرقة
بين أبناء الوطن الواحد على أساس االنتماء األيديولوجى ،واقع اختلطت في أحشائه المصطلحات ،وتداخلت فيه المفردات بصورة قبيحة،
وصلت الحد الذى لم تعد من خالله أى فروق واضحة بين المقاومة المشروعة لالحتالل ،أو ارتكاب جرائم االرهاب المأجورة.
النتيجة أن البلدان العربية على امتدادها الجغرافى ،أصبحت غارقة فى الحروب الضارية ،وصارت قبلة تقصدها التنظيمات االرهابية
المسلحة من االخوان الى داعش مرورا بحزب الله اللبنانى وليس نهاية بحركة حماس ،واألخيرة حدث وال حرج ،فهى فتحت الباب على
مصراعيه لجدل لم يتوقف ،ويبدو أنه لن يتوقف على األقل فى الوقت الراهن ،فالواقع على األرض كشف الزيف واألكاذيب الرامية لخلط
األوراق بشأنها ،جراء تباين المواقف نحوها أحيانا وتعارضها فى أحيان أخرى ،حسب بوصلة التوجهات الخاصة بأنظمة الحكم فى البلدان
المؤثرة سياسيا واقتصاديا داخل المنطقة العربية.

سيد سعيد
يكتب:

الغضب الشعبى
والنخبوى من
حماس بلغ حد
الكراهية بعد
ثبوت تورطها
فى اغتيال
النائب العام

الحركة وضعت
أنظمة الحكم
العربية ومن بينها
مصر فى مأزق
سياسى وكانت أحد
المحاور الرئيسية
فى األحاديث
الجانبية لوزراء
الخارجية العرب فى
اجتماعهم األخير

قياداتها يقامرون مبستقبل القضية الفلسطينية من أجل الدوالرات

حركة «حماس» تتورط فى اإلرهاب وتشعل غضب األنظمة العربية
قبل أيام قليلة ،كشفت األجهزة األمنية
فى مصر عن تورط حركة «حماس» ،فى
اغتيال المستشار هشام بركات النائب
العام ،على أيدى مجموعة ارهابية ،تلقى
أفرادها التدريبات على تنفيذ العملية
االجــرامــيــة فــى قــطــاع غــزة بــاألراضــى
الفلسطينية ،إلــى هنا ربما يكون األمر
عاديا بالنسبة لممارسات حماس ضد
الــدولــة المصرية ،خاصة اذا علمنا أن
الــحــركــة  ،هــى فــرع لجماعة االخـــوان،
الــى جانب أنها تورطت فى الكثير من
الــجــرائــم األخـــرى على مــدى السنوات
الماضية.
لكن غير العادى أن االعالن عن جريمة
اغتيال النائب الــعــام ،جــاء فــى ظــروف
وأوض ــاع عربية مشحونة بالتوتر ،لذا
فرضت تلك الواقعة حالة من الضبابية
فــى مــواقــف بــعــض الــنــخــبــة المصرية
مــن الــحــكــم الــســيــاســى عــلــى الــحــركــة،
التى جــرى التعامل معها فى السنوات
السابقة ،من منظورين متعارضين فى
األهــداف السياسية والعقيدة القتالية،
هــمــا «مــقــاومــة االح ــت ــال الصهيونى
فــى األراضــــى الفلسطينية» و«الــعــمــل
كميليشيات مأجورة لصالح الغير».
هناك جوانب أخرى ال يمكن إبعادها
ع ــن مــجــمــل األحــــــداث الــمــلــتــهــبــة فى
المنطقة العربية ،لعل أبــرزهــا الجزء
المرتبط بضلوع قياداتها ،في الترتيب
لعمليات إرهابية ضد الدولة المصرية
بــهــدف زعــزعــة االســتــقــرار ،فضال عن
االنتماء األيديولوجى والعضوى لجماعة
االخوان ،التى جرى تصنيفها رسميا فى
عدد من البلدان ومن بينها مصر بأنها
تنظيم ارهابى.
لــم تكن تلك األمـــور بعيدة بــحــال من
األحوال عن المواقف الضبابية العربية،
سواء المرتبطة بمواءمات أنظمة الحكم
فيما يتعلق بالقرارات السياسية تجاه
الحركة من ناحية ،أو على المستويات
الشعبية التى ال تملك إال التعبير عن
الغضب أو االنحياز من ناحية أخــرى،
فقد بــات االمـــر ملتبسا لــدى الكافة،
وبلغ مرحلة ،تبدو شديدة التعقيد ،بل
شديدة الخطورة على األقــل فى الوقت
الــراهــن ،باعتبار أن المنطقة العربية
بأكملها ،تمر بحالة من االرتــبــاك غير
مسبوقة فى تاريخها ،األمر الذى يبعث
على المخاوف من التداعيات الوخيمة
والنتائج الكارثية ،وهذا بدوره كاف ألن
يبحث الجميع عن وضوح الرؤية.
المثير فى األمــر أن الغضب الشعبى
والنخبوى من حماس ،وهو الذى بلغ حد
الكراهية ،طفا على سطح المشهد ،فى
ظــل أج ــواء عربية مضطربة ،ولــم تكن
حماس بطبيعة الحال ،بعيدة عن دائرة
االتهامات ،بالتعاون مع إيران والتنسيق
مع حزب الله اللبنانى لدعم نظام بشار
األس ــد فــى ســوريــا ،خــاصــة فــى أعقاب
قرارات وزراء الداخلية العرب  ،باعتبار
«حــزب الله « اللبنانى الشيعى تنظيما
إرهابيا.
األمــر بــات معقدا بشأن التعامل مع
«حــمــاس» ،على خلفية دخــول قياداتها
فى الحظيرة االيرانية ،وهو ما سيلقى
بظالله على الــعــاقــات بـــدول الخليج
فــى ض ــوء الــتــوتــر مــع إيــــران ،والــتــورط
فى العمليات االرهابية داخــل األراضــى
المصرية.
فــى هــذا الــســيــاق الملتبس ،ال يمكن
ألحد إنكار الحقيقة ،ومفادها أن حماس
وضعت أنظمة الحكم العربية ومن بينها
مصر ،فى مــأزق سياسى خطير للغاية،
خاصة أن الحركة كانت أحد المحاورا
الرئيسية فى األحاديث الجانبية لوزراء
الخارجية العرب فى اجتماعهم األخير،

القضية الفلسطينية هى األكثر حضو ًرا وطغيا ًنا على ما سواها
لدى املصريني جمي ًعا ..ودور حماس هو االجتار بشعار املقاومة

متيم

مشعل

«خالد مشعل» صار سمسا ًرا يطوف ليل نهار حول قصور
احلكم من قطر إلى إيران لعقد الصفقات وتدبير املؤامرات
أثناء اختيار «أحمد أبــو الغيط» أمينا
عــامــا لــجــامــعــة الـــــدول الــعــربــيــة ،لكن
المعلومات التى خــرجــت مــن كواليس
الجامعة العربية ،أفـــادت بــعــدم وجــود
حديث صريح حــول موقف معاد بشدة
لحماس.
بالرغم من أن عــد ًدا من المصريين،
تقدموا برفع دعاوى قضائية الستصدار
أحكام قضائية ،باعتبار حركة حماس
اره ــاب ــي ــة ،عــلــى خــلــفــيــة االع ــت ــراف ــات
والــمــعــلــومــات الــمــوثــقــة والــتــحــقــيــقــات
القضائية فــى واقــعــة اغــتــيــال النائب
العام ،غير أن الموقف الرسمى للدولة
المصرية ،لــم تتضح معالمه بعد على
الــمــأ ،األمــــر الــــذى فــتــح الــبــاب على
مصراعيه لمزيد مــن التكهنات ،حول
الرؤية الرسمية المصرية ،بهدف إرجاء
أية قرارات أو ردود أفعال ،تجاه الحركة،
العــتــبــارات الــمــواءمــة السياسية ،وما
تفرضه دواع ــى األمــن القومى العربى
بصورة أشمل ،وفى القلب منها القضية
الفلسطينية.
ورغ ــم ذلــك ال يمكن انــكــار ان الحال
مختلف فى التعامل اآلن فى المواقف،
ســواء على المستوى المصرى أو بعض
عــواصــم الــبــلــدان الــعــربــيــة ،بعكس ما
كــان ســائــدا قبل افتضاح أمــر اإلخــوان
الــجــمــاعــة األم واألصــــل لــحــمــاس وفــق
وثــيــقــة تــأســيــس الــحــركــة ،األمـــر الــذى
يمكن أن يبدد إلى حد ما كافة محاوالت
الخلط المتعمدة ،بين دور حركة حماس

المعلن والــرائــج عــربــيــا ،وهــو مقاومة
االحــتــال الصهيونى مــن جهة ،والــدور
الخفى الضالع بقوة فى الــوالء المطلق
لجماعة االخوان.
االعــــان الــرســمــى بــاعــتــبــار جماعة
االخـ ــوان تنظيما إرهــابــيــا داخ ــل بعض
الـــدول العربية وفــى مقدمتها الدولة
الــمــصــريــة ،طــرح الــعــديــد مــن عالمات
االستفهام ،حول احتماالت التعامل مع
حماس وقياداتها ،من بوابة المعطيات
ذاتها ،بعيدا عن دائــرة الصراع العربى
الصهيونى فى فلسطين المحتلة.
مــثــل ه ــذه الــتــســاؤالت ت ــوات ــرت على
السطح  ،بعد دخول قيادات الحركة مثل
خالد مشعل واسماعيل هنية ومحمود
الــزهــار ،طــرفــا فــى تدبير الــمــؤامــرات
وتنفيذ العمليات االرهــابــيــة ،لتصفية
حسابات ذاتــيــة لصالح رغــبــات حكام
عـــرب ،يـــــدورون فــى الــفــلــك األمــريــكــى
ويفتقدون الرؤية الصائبة ألبعاد األمن
القومى ،مثل حاكم قطر ،الذى ال يدرك
حجم المخاطر الناجمة عن المقامرة
بمستقبل المنطقة ،على هــذا األســاس
تــاقــت الــمــصــالــح بــيــن الــمــارقــيــن عن
الصف العربى ،واألغبياء الذين ينفقون
بــســخــاء عــلــى تــمــويــل االرهــــاب لصالح
القوى التى تريد السيطرة على الثروات
العربية وعلى رأسها الواليات المتحدة
األمريكية.
كتائب القسام التابعة لحركة حماس،
غضت البصر عــن القضية الرئيسية،

وهى تحرير األراضى العربية المقدسة،
واتــجــهــت لــلــمــغــامــرات والــمــقــامــرات
بمستقبل الشعب الفلسطينى البرىء من
تلك األفعال التى تفتقد النخوة.
فــالــحــقــيــقــة الــتــى يــعــرفــهــا الــقــاصــى
وال ــدان ــى ،تشير إلــى أن ملهم الحركة
ورئيس مكتبها السياسى «خالد مشعل»،
ص ــار ســمــســارا يــطــوف لــيــل نــهــار حــول
قصور الحكم من قطر إلى ايــران وربما
غيرها من القصور األخــرى فى بلدان
أخــرى لعقد الصفقات والمشاركة فى
تدبير الــمــؤامــرات ،فضال عــن إجــادتــه
بحكم الــمــمــارســة ،التنقل بــيــن مــوائــد
الــلــئــام عــارضــا بضاعته الــرائــجــة فى
زمــن التراجع العربى «كتائب عزالدين
القسام» لخدمة االرهــاب فى المنطقة
العربية.
فى هذا السياق ال أتبرأ أنا أو غيرى
مــن القضية الفلسطينية ،فهى األكثر
حــضــورا وطغيانا على مــا ســواهــا لدى
المصريين جميعا ،لكننى ال أنكر أن ما
يفعله قــادة حماس بعيد كــل البعد عن
المقاومة ومواجهة المحتل ،حيث أصبح
دورهـــم هــو االتــجــار بشعار المقاومة،
ألن الحركة وعناصر كتائب عزالدين
الــقــســام ،تــحــولــوا بــفــعــل قــادتــهــم الــى
مــرتــزقــة يــقــومــون بتنفيذ مــهــام خــارج
االرض المحتلة ،على غرار «بالك ووتر»،
فضال عن اتساع مساحة التالقى غير
األخــاقــى بينهم مــع واشنطن وتنظيم
االخــوان وفرعه «حماس» ومعهم حكام
قــطــر ،وهــو نــوع مــن الــتــاقــى الـــذى ال
يــصــب بــحــال مــن األحـــــوال فــى صالح
القضية الفلسطينية بــاألســاس ،لكنه
يذهب لإلبقاء فقط على ما أطلق عليه
اصطالحا «المقاومة» لتحرير األرض.
تــحــت هـــذه الــافــتــة الــمــحــفــزة على
التعاطف معها فى أوســاط الــرأى العام
العربي ،ال يدخر قيادات الحركة وقتا
أو جــهــدا فــى الــحــصــول عــلــى التسليح
والــتــدريــب عــلــى العمليات االرهــابــيــة،
لــعــل أبــرزهــا وأشــهــرهــا تــلــك الموجهة
ضد الــدولــة المصرية ،بداية من حفر
األنــفــاق بــالــتــعــاون مــع الــخــارجــيــن على
القانون والجماعات التكفيرية ،وليس
نــهــايــة بــجــريــمــة اغــتــيــال الــنــائــب الــعــام
كواحدة من العمليات الموجهة الى رمز
الــعــدالــة فــى مصر ،م ــرورا بمشاركتهم
فــى فتح الــســجــون وتــهــريــب الــســيــارات
المسروقة الــى قطاع غــزة ،إلــى جانب
االتــفــاق وعــقــد الصفقات على توريد
أفراد الكتائب كمرتزقة في اليمن وليبيا
والعراق وسوريا بهدف تمزيق المنطقة
ال ــى دويــــات صــغــيــرة يسهل التهامها
والــســيــطــرة عليها مــن جــانــب الــكــيــان
الــصــهــيــونــى ،الـــذى تــزعــم حــمــاس أنها
تقاومه.
حتى اآلن ال يوجد حديث صريح حول
موقف رسمى غــربــى مــعـ ٍ
ـاد او مختلف
بــشــدة م ــع حــمــاس م ــن قــبــل األنــظــمــة
الــعــربــيــة ،لــحــســاســيــة الــقــضــيــة ،الــتــى
تتعاطف مــعــهــا الــشــعــوب الــعــربــيــة ،إذ
تنظر إليها األغلبية الساحقة في العالم
العربى ،كقضية رئيسية ومحورية لألمة.
لكن كثي ًرا مــن الــمــؤشــرات تشير إلى
اتــجــاه النية نــحــو تغيير الــمــوقــف من
حماس ،خاصة بعد ضلوعها في الكثير
مــن الــجــرائــم االرهــابــيــة عــلــى الــحــدود
المصرية ،فضال عن إقامة معسكرات
للتدريب على األعمال المسلحة.
ويمكن القول بأن الموقف من حماس
لم يعد كما كان فى اآلونة السابقة جراء
ممارساتها الــانــضــالــيــة ،األمـــر الــذى
يذهب إلــى تأكيد جملة مــن الحقائق،
م ــف ــاده ــا أن اســـتـــمـــرارهـــا فـ ــى تــلــك
الممارسات سيؤثر سلبا على وجودها.

التعامل مع «حماس
«على خلفية
دخول قياداتها فى
احلظيرة اإليرانية
سيلقى بظالله على
العالقات بدول
اخلليج فى ضوء
التوتر مع إيران
والتورط فى العمليات
اإلرهابية داخل
األراضى املصرية

