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سيناريوهات تعامل مجلس النواب مع قضية جزيرتى «تيران وصنافير»
مجلس النواب هو صاحب احلق األصيل فى املوافقة أو الرفض على اتفاقية ترسيم احلدود وغيرها من االتفاقيات
كتب  -أحمد سعيد
بحكم الدستور ،أصبح مجلس النواب مسئوال عن
مناقشة االتفاقية المتعلقة بوضع جزيرتى «تيران
وصنافير» ،والمتعلقة بترسيم الحدود البحرية بين
مصر والمملكة العربية السعودية ،والــتــى أحدثت
جدال كبيرا فى الشارع المصرى ،انعكس بدوره على
التفاعالت داخل البرلمان .ولذلك يقع على البرلمان
مسئولية مناقشة االتفاقية ،وإقــرارهــا أو رفضها،
وأيــضــا إقــنــاع ال ــرأى الــعــام المصرى بحيثيات هذا
القرار.
فــى هــذا الــســيــاق نشير إلــى أن الــمــادة  151من
الدستور على أنه يُم ِ ّثل رئيس الجمهورية الدولة فى
صدق عليها
عالقاتها الخارجية ويبرم المعاهدات ،ويُ ِ ّ
بعد موافقة مجلس النواب ،وتكون لها قوة القانون
بعد نشرها وف ًقا ألحكام الدستور.
ويجب دعــوة الناخبين لالستفتاء على معاهدات
الصلح والتحالف ،ومــا يتعلق بحقوق السيادة ،وال
يتم التصديق عليها إال بعد إعــان نتيجة االستفتاء
بالموافقة.
وفــى جميع األحـ ــوال ال يــجــوز إبـــرام أى معاهدة
تخالف أحكام الدستور ،أو يترتب عليها التنازل عن
أى جزء من إقليم الدولة.
فــى ه ــذا الــســيــاق كشفت دراسـ ــة مهمة صــدرت
مــؤخــراً عن المركز اإلقليمى للدراسات السياسية
واإلســتــراتــيــجــيــة بــعــنــوان (المسئولية الــدســتــوريــة:
كيف يتعامل البرلمان المصرى مع اتفاقية «تيران
وصــنــافــيــر»؟) إن مجلس الــنــواب هــو صــاحــب الحق
األصيل فى الموافقة أو الرفض على اتفاقية ترسيم
الــحــدود وغيرها مــن االتفاقيات التى أُبــرمــت بين
الــمــهــنــدس شــريــف إســمــاعــيــل رئــيــس وزراء مصر
وولى ولى العهد السعودى األمير محمد بن سلمان،
أى أن اتفاقية نقل تبعية الجزيرتين إلــى المملكة
الــعــربــيــة الــســعــوديــة لــيــســت ن ــاف ــذة حــتــى اآلن إال
بعد تصديق مجلس الــنــواب عليها ،وهــو مــا يُلقى
المسئولية النهائية على المجلس فى تحسين األجواء
المرتبطة باالتفاقية فى الداخل وبين الدولتين ،سواء
بامتصاص حالة عــدم الــرضــى التى سيطرت على
بعض أفراد الشعب المصرى فى حالة موافقته على
االتفاقية ،أو بإقناع الطرف السعودى فى حالة رفضه
االتفاقية حتى ال تتجمد باقى االتفاقيات الموقعة بين
البلدين.
وتحت عنوان (محاذير واضحة) كشفت الدراسة
أن أياً من الموقفين اللذين قد يتخذ أحدهما مجلس
النواب ،ســواء القبول أو الرفض لالتفاقية ،يتطلب

اتفاقية نقل تبعية
اجلزيرتني إلى
اململكة العربية
السعودية ليست
نافذة حتى اآلن إال
بعد تصديق مجلس
النواب عليها

املجلس حائر بني الرغبة
فى امتصاص حالة عدم
الرضى التى سيطرت
على بعض أفراد الشعب
فى حالة موافقته على
االتفاقية أو إقناع الطرف
السعودى فى حالة رفضها

تزايد احتماالت نقل حالة املبارزة بالوثائق واخلرائط التى حدثت على صفحات
التواصل االجتماعى بني املوافقني واملعارضني على االتفاق إلى ساحة مجلس النواب
تدقي ًقا وتعمي ًقا بــصــورة علنية ،وذلــك ألن التعجل
والــمــفــاجــأة فــى اتــخــاذ الــقــرار وع ــدم عــرض كــل ما
يتطرق إليه المجلس من وثائق وخرائط على الرأى
العام قبل جلسة التصويت العامة على االتفاقية ،قد
يزيد من حالة عــدم الرضى لــدى بعض المصريين
عن أداء البرلمان ،والتى ارتبطت ببعض المؤشرات
المتعلقة بكيفية إدارته لهذه القضية ،ومنها:
 .1المواقف المسبقة التى أعلن عنها عــدد كبير
من النواب قبل االطالع على بنود االتفاق ،حيث أعلن
عدد من النواب عن تأييدهم لقرار الحكومة بشأن
االتفاقية ،بل وصل األمر إلى قولهم بمقاضاة عدد من
الرافضين ،وهو ما أعطى صورة سلبية لدى البعض
عن مدى جدية تعامل البرلمان مع األزمة قبل قراره
بشأن االتفاق.
 .2المواقف المعلنة التى تناقلتها وسائل اإلعالم
عــن بعض ن ــواب ائــتــاف «دع ــم مــصــر» بــعــدم تكرار
سيناريو التصديق على قانون الخدمة المدنية؛ وعقد
االئتالف سلسلة من الندوات حول الموقف الرسمى

السيناريو األرجـــح ،لكن لكى يــكــون مقبوال بشكل
واس ــع لــدى ال ــرأى الــعــام فيجب أن يــقــوم البرلمان
قبل التصويت بعقد لجان من خبراء ومتخصصين
تُعلن ما تتوصل إليه لحسم الصورة أمام المواطنين،
مــع االستعانة بكل مــن لديه مستندات ووثــائــق من
الرافضين لالتفاقية من خــارج البرلمان ،وضمهم
للجان وف ًقا لما تؤكده الالئحة الداخلية للمجلس التى
تقر باستعانة المجلس بخبراء من خارجه.
ومن الناحية الدستورية ،فبموافقة البرلمان تصبح
اتفاقية ترسيم الحدود نافذة؛ ألن موافقة مجلس
الــنــواب تُعتبر تصدي ًقا عليها ،وبالتالى ال تتطلب
استفتاء من قبل الشعب ،ألنه فى هذه الحالة يعتبر
البرلمان قد توصل يقينًا إلى ملكية الجزر للسعودية
واإلدارة كانت فقط مصرية ،وفى هذه الحالة تطبق
الفقرة األولــى من المادة ( )151من الدستور التى
تفسرها الــمــادة ( )157والــمــادة ( )1من الدستور،
حيث يقران بــأن رئيس الجمهورية يدعو الناخبين
لالستفتاء فى المسائل التى تتصل بمصالح البالد
العليا ،وذلك بما ال يخالف أحكام الدستور التى تعنى
وف ًقا للمادة األولــى -جمهورية مصر العربية دولةذات سيادة ،موحدة ،ال تقبل التجزئة ،وال نتنازل عن
شىء عنها.
 حــدوث انقسامات داخــل ائتالف «دعــم مصر»،وع ــدم ق ــدرة األحـ ــزاب الكبيرة مــن السيطرة على
نــوابــهــا ،تنتهى برفض االتفاقية .وهــذا السيناريو
يتحقق إذا تزايد معدل انعكاس الخالف الموجود فى
الشارع على البرلمان ،ولم يحسم حتى الجلسة العامة
المقرر فيها التصويت النهائى على االتفاقية ،وفى
حالة رفض االتفاقية -وف ًقا لهذا السيناريو -ال يُجرى
استفتاء شعبى ً
أيضا ،ألن االتفاقية فى هذه الحالة
تصبح غير نافذة.
فى النهاية ..يمكن القول إن قدرة مجلس
الــنــواب على اإلدارة الناجحة لهذه
القضية يتطلب توصيل البرلمان
رسالة واضحة بأن قراره سواء
قائما
بالرفض أو بالقبول كان
ً
على دراسة علمية دقيقة لكل
بنود االتفاقية والوثائق التى
قامت عليها ،ويتطلب ذلك
االستعانة بكل النتائج التى
تــصــل إلــيــهــا لــجــانــه التى
عبدالعال
يــعــقــدهــا ،والــمــنــاقــشــات
التى تجرى خارجه ،مع
الــســمــاح بــمــشــاركــة كل
مــن لــديــه وثــائــق تتصل
بقراره النهائى.

لالئتالف ،والتى شكلت رسائل سلبية لدى الرافضين
لالتفاق.
فــى ه ــذا اإلطــــار نــشــيــر إل ــى أن ــه مــن المحتمل
أن تنتقل حالة الــمــبــارزة بالوثائق والــخــرائــط التى
حدثت على صفحات التواصل االجتماعى بين
الموافقين والمعارضين على االتــفــاق إلى
ساحة مجلس النواب ،خاصة فى الجلسات
التمهيدية التى قد يعقدها المجلس قبل
جلسة التصويت العامة على االتفاق ،وفى
إطار التجربة العملية للمجلس حتى اآلن،
هــنــاك الــعــديــد مــن الــمــســارات الــتــى من
الممكن أن يأخذها التصويت على اتفاقية
ترسيم الحدود ،ومنها:
 اتــفــاق جميع أعــضــاء «ائــتــاف دعممصر» وعــدد من النواب الحزبيين على
تمرير االتفاقية ،باستثناء نواب ائتالف
 30-25وبــعــض المستقلين وبعض
الــنــواب الــحــزبــيــيــن ،وه ــذا قــد يمثل
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تقرير – ماهر عبده
فضيحة كــبــرى ومــدويــة ترتكبها الكثير من
الشركات والمؤسسات الموجودة على أرض مصر
والتى تنعم بخيراتها ،ولألسف الشديد يرأس هذه
الشركات شخصيات عامة من المجتمع المصرى،
ممن يرفعون شعارات الوطنية واالنتماء لهذا الوطن،
رغــم أن تصرفاتهم وأفعالهم وممارساتهم على
أرض الواقع تخالف ذلك تماما.
«صــوت الماليين» تفتح بالوثائق والمستندات
واحـــدة مــن فضائح كــبــرى الــشــركــات الــتــى أعلنت
تحديها صراحة لدعوة القيادة السياسية ممثلة
فى الرئيس عبد الفتاح السيسى ومجلس الــوزراء
ومناشداتهم لخبراء االقتصاد الوطنيين بضرورة
توسيع نطاق االستثمارات المحلية ،وضــرورة فتح
رج ــال االعــمــال ذراعــيــهــم للوطن بــهــدف إنــقــاذ ما
يمكن إنــقــاذه ومــواجــهــة حــالــة االنــهــيــار الــتــى يمر
بها االقــتــصــاد الــقــومــى على أقــل تــقــديــر   .إال أن
شــركــة هيرميس لـــأوراق المالية وهــى مــن كبرى
الشركات ذات النشاط الواسع فى االســواق المالية
واإللكترونية برأسمال يتجاوز  3,3مليار دوالر حتى
نهاية يونيه الماضى كان لها رأى وتوجه آخر.
وحصلت «صوت الماليين» على وثائق ومستندات
تؤكد تحدى مجلس إدارة الشركة لدعوة الحكومة
بتنمية وتــوســيــع االســتــثــمــارات المحلية ،والنظر
ال ــى االســتــثــمــارات الــخــارجــيــة متجاهلة الــدعــوة
الــتــى أطلقها لــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح السيسى فى
المشروعات القومية واستراتيجية  ،2030وهو األمر
الذى يطرح العديد من التساؤالت المثيرة وعالمات
االستفهام الغامضة السيما أن رئيس مجلس ادارة
الــشــركــة هــى اح ــدى الشخصيات المصرية التى
حظيت باهتمام الدولة وحكومتها ونالت مناصب
رفيعة ومهمة فيها ،ورغــم ذلــك كــان أغلب اتجاه
استثمارات الشركة خاج البالد ،فى مرحلة راهنة
وحــرجــة وأزمـ ــة حقيقية يــتــعــرض لــهــا االقــتــصــاد
المصرى ..فلم يكن يتوقع أحد أن تكون على رأس
إدارة هذه الشركة المصرية منى ذو الفقار (نجلة
الــفــنــان الــراحــل صــاح ذو الــفــقــار) والــتــى تشغل
حاليا منصب رئيس مجلس اإلدارة غير التنفيذى

جرافيك

أحمـ ـ ــد محمـ ـ ــود

«العيشة فــى مصر دوبــل ميكس ..كــل حاجة
والعكس «مثل شعبى حديث يعتبر لسان حال
حياة المصريين والتفاوت الكبير والمذهل بين
طبقات الشعب المصرى ،وهذا ما أكده تقرير
حــديــث صــادر عــن الجهاز الــمــركــزى للتعبئة
العامة واالحصاء ،كاشفا فى أحدث احصاءات
عن وجود أسرة استاذ جامعى يعمل فى احدى
الجامعات الحكومية ويسكن بمنطقة النزهة
الــجــديــدة بمحافظة الــقــاهــرة ،ه ــذه األس ــرة
المكونة من  4أفــراد لديها أكثر من شقة تتكون
كل شقة من  8إلى  10غرف ،وكل شقة بها عدد 10
تكييفات و 4دفايات كهربائية و4سيارات مالكى،
منها  2مــاركــة مــرســيــدس ،ورصــد باحثو الجهاز
عدد التليفونات المحمولة لالسرة فكانت 6أجهزة
محمول و 4تابلت واى بــاد ،ويبلغ دخــل االستاذ
الجامعى السنوى 3ماليين و 665ألف جنيه ،ينفق
منها سنويا مليونا و335ألــفــا و 74جنيها ،بواقع

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

األربعاء 2016/8/3

ومــن بين الــوثــائــق الــتــى حصلت عليها «صــوت
الماليين» وتؤكد تجاهل الشركة لالستثمار وضخ
أمــوالــهــا فــى مــشــروعــات قــد تــســاهــم فــى انــقــاذ
االقتصاد المصرى من عثرته ،ما يتضمن ان الشركة
وضعت قاعدة االصول المدارة فى قطاع االستثمار
المباشر والــذى يعمل فيه فريق عمل بالشركة على
تطبيق استراتيجية استثمار اهــم محاورها يتمثل
فى مشروعات البنية التحتية ذات العائدات القوية،
وأكــدت هــذه الوثائق ان فريق االستثمار المباشر
نجح على مدار األشهر الماضية فى توسيع محفظة
مــشــروعــات الــطــاقــة المتجددة ومضاعفة قاعدة
االصول المدارة لتصل تقريبا الى  1.1مليار دوالر،
موضحة انــه نظرا الرتــفــاع الطلب من العمالء فى
الــشــرق االوس ــط وشــمــال افريقيا وكــذلــك صناديق
المعاشات االوروبــيــة على هــذه االنــواع من الفرص
االستثمارية فى االسواق االوروبية ،ترى الشركة أن
مثل هذه االستثمارات يمكن تنميتها بصورة ملحوظة
وهو ما ينعكس ايجابا على قاعدة االصول المدارة

 28فردًا يعيشون فى شقة  3غرف وصالة ..وأسرة متتلك  80سلعة
معمرة و 4سيارات أحدث موديل وشقة بها  10تكييفات

عصام االسالمبولى

العـدد 192

للمجموعة المالية هيرميس منذ عــام  2008وهى
أحــد الــشــركــاء المؤسسين لمكتب المحاماة «ذو
الفقار وشركاه» والذى تأسس فى يونيو  2009ونجح
فى احتالل مكانة بــارزة بين مكاتب المحاماة فى
مصر ،ويتألف من  8شركاء وأكثر من  35محام ًيا.
ولمن لم يعرف فــإن ذو الفقار كانت قبل ذلك
شريكاً بمكتب الشلقانى لالستشارات القانونية حيث
كانت رئيس اللجنة التنفيذية لعدة سنوات ،واكتسبت
ذو الفقار شهرة واســعــة بــاألوســاط القانونية فى
محامي الشركات
مصر والخارج باعتبارها من أبرز
ّ
والبنوك وتمويل المشروعات .وقــامــت ذو الفقار
كــذلــك ب ــدور رئيسى فــى بــرامــج تحديث وإصــاح
النظم والقوانين االقتصادية والمصرفية من خالل
عضويتها السابقة بمجلس إدارة البنك المركزى
ً
وأيضا عضويتها باللجان القومية لصياغة
المصرى
القوانين ،وتعد ذو الفقار أحــد الخبراء والنشطاء
فى مجال حقوق اإلنسان على المستويين المحلى
والدولى.

منى

(العيشة فى مصر ميكس ..كل حاجة والعكس)

املستشار القانونى:

اإلدارة والتحرير26:شارع عدنان املدني-
الصحفيني -نهاية أحمد عرابى  -املهندسني
فاكس وتليفون33450694-33450728 :
اإلمييلSoutalmalaien@yahoo.com:

بدء العمل فى بعض هذه
األسواق فيما بني الربع
الرابع من عام  2016والربع
األول من عام 2017

خالل االشهر المقبلة.
واشــارت الوثائق إلى أن شركة هيرميس للتداول
المالى راحت تضخ استثماراتها فى دول شرق آسيا،
وتــركــت الــســوق المصرية خــاويــة تئن مــن مشاكل
وأزمــــات ،حيث جــاء نــص فــى الــوثــائــق أن الشركة
نجحت الــى حد كبير في تكوين كيانات قوية فى
اسواق الشرق االوسط وشمال افريقيا ،وهى تتطلع
إلى توسيع نشاطها فى االسواق المبتدأة فى منطقة
الشرق االوســط واوروبـــا خــال العامين القادمين
فــى  2017و 2018مــن خ ــال تــرويــج الــخــدمــات
والمنتجات المتنوعة التى تقدمه «مجموعة هيرمس
فى هذه االســواق الجديدة ،ومن بين هذه االســواق
االستحواذ على شركة بدولة باكستان ،وتؤمن االدارة
أن هناك المزيد من االســواق الواعدة التى تطرح
فرصا واسعة وجاذبة لالستثمار بما فى ذلك اسواق
المغرب وفيتنام وبنجالديش وسيريالنكا وكينيا،
مــؤكــدة انــه تــم االنــتــهــاء مــن وضــع خطة عمل لهذه
التوسعات ومن المتوقع ان يبدأ العمل فى بعض هذه
االسواق فيما بين الربع الرابع من عام  2016والربع
االول من عام .2017
يأتى ذلك فى الوقت الــذى أكــدت فيه الوثائق
ان الشركة تسعى بكل ما أوتيت من قوة ومال فى
تعزيز تواجدها فــى ال ــدول العربية والخارجية
بالعمل على تطوير قطاع بنك االستثمار الذى
يتواجد بــصــورة مباشرة فــى  6اس ــواق اقليمية،
تــســعــى مــن خــالــهــا ايــضــا ال ــى تــعــزيــز هيكلها
الرأسمالى واالقبال على الفرص الجذابة فور
ظــهــورهــا وذل ــك مــن خــال ضــخ رؤوس االم ــوال
الــجــديــدة فــى الــشــركــات الــتــابــعــة بــمــا فــى ذلــك
عمليات الــشــركــة فــى دول االم ـ ــارات والــكــويــت
والــســعــوديــة فــى ضــوء مــوجــة يشهدها الــســوق،
ولفتت الوثائق إلى ان الشركة ستواصل التركيز
على تدعيم مكانة أنشطتها الحديثة،
االم ــر ال ــذى أث ــار تــســاؤالت كثيرة مــن خبراء
االقتصاد هل نشاط مثل هذه الشركات يعد بابا
خلفيا للتحايل على القوانين والدستور لتهريب
االمــــوال والــعــمــلــة الصعبة لــلــخــارج عــن طريق
منافذ مثل منافذ غسيل االمــــوال أو تحويلها
بشكل ظاهره االستثمار المشروع وباطنه الحيل
والتالعب وحرب خفية ضد اقتصاد البالد؟!

فى وصية بخط يدها ..سوزان تميم تحرم والدها من الميراث

كاميرات مراقبة بالجهاز
المركزى للمحاسبات
لمنع تسريب التقارير
كــشــفــت مـ ــصـ ــادر بــالــجــهــاز
الـــمـــركـــزى لــلــمــحــاســبــات أن
ال ــم ــس ــت ــش ــار هـــشـــام بــــدوى
رئــيــس الجهاز أص ــدر فرمانا
بتركيب كــامــيــرات مراقبة فى
كل القطاعات واإلدارات المركزية
بالجهاز ،لتكشف أى محاولة من
محاوالت تسريب تقارير الجهاز.
وأكـــــــدت أن رئـــيـــس الــجــهــاز
شــدد على تركيب كاميرا حديثة
لــلــمــراقــبــة بــأقــســام األرش ــي ــف
والميكروفيلم ،لترهيب كــل من
يسول نفسه ،بحسب المصدر،
من اإلقــدام على الحصول على
أى تقرير أو تصويره لتسريبه
خـــارج الــجــهــاز إل ــى وســائــل
اإلعالم.

111ألــفــا و235جنيها و 917قــرشــا ،بواقع
( )3آالف و 708جنيهات يوميا.
فى الوقت ذات وعلى النقيض من ذلك
رصد تقرير آخر بداخل الجهاز عن حالة
بؤس تعيشها إحــدى األســر بمنطقة بوالق
أبوالعال بنفس المحافظة وهــى القاهرة
مــجــمــوع أف ــراده ــا  26فـــردا وتــعــيــش فى
شــقــة مــســاحــتــهــا  85مــتــرا مــكــونــة مــن 3
غــرف وصالة ،دخــل رب هــذاالســرة يتراوح
بــيــن 1000و  1300جنيه شــهــريــا ،ويعمل
أغلب افــراد االســرة على «عربة حنطور» و8
أفــراد فقط من االســرة مسجلون على بطاقة
التموين.
وأوضــــح الــجــهــاز ان هــنــاك اسـ ــرة اخـ ــرى فى
محافظة القليوبية بمدينة بنها عدد افرادها 28
فــردا يعيشون فــى بيت ريفى مكون من  9غرف،
وهى اكبر اسرة من حيث العدد رصدها الجهاز.

«س ــوزان تميم» مطربة لبنانية ارتبط
اسمها بالجدل والغموض وأثــارت ضجة
كبيرة بعد مقتلها فى مثل هذا اليوم عام
 2008فــى ح ــادث مــأســاوى اهــتــمــت به
جميع وسائل اإلعالم وقتها واتهم فيه
مــحــســن الــســكــرى ورجـ ــل األعــمــال
الشهير هــشــام طلعت مصطفى،
وبعد مقتلها كشفت الشرطة أنها
عثرت على وصيتها فى الشقة التى
قتلت بها فى دبى ،وتضمنت كلمات
مــؤثــرة ومــوحــيــة بــشــعــورهــا بــاقــتــراب
نهايتها ،نتذكر تلك الوصية.

كشفت شــرطــة دب ــى أنــهــا عــثــرت عــلــى وصية
ســوزان تميم فى شقتها التى قتلت بها ،وأوصــت
فيها بمنح كل ما تملكه إلى والدتها وشقيقها ولم
تذكر والدها ،كما عثرت الشرطة على ورقة صغيرة
فى الشقة تحمل عبارة «الــزواج أو القتل» ،وذكرت
الصحف وقتها أن الوصية والورقة الصغيرة تدل
على أن «القتيلة كانت متأكدة أنها معرضة للقتل».
وجاء نص الوصية كالتالى «بسم الله الرحمن
الرحيم ..إنا لله وإنا إليه راجعون» أوصى بأن
تحول ملكية كل ما أمتلك من مــال أو عقار أو
جواهر أو أى شىء بل كل ما أملكه إلى والدتى
وأخــى وال أحــد سواهما ،وأوصيكم بــأن تزكوا

وتحسنوا وتطعموا وتكفلوا األيتام والمساكين
وتتبعوا الصراط «كما وردت فى النص» ،الله
المستقيم وتسامحونى إن أســأت إليكم وتدعو
لى بالرحمة وأن تعتمروا لى وتحجوا عنى إذا
تيسر لكم وأن تكرمونى فى وفاتى».
وج ــاء فيها أيـ ً
ـضــا «أوصــيــك يــا أخ ــى بأمك
وبصلة رحمك وبالرحمة والعفو عند المقدرة
والــســمــاح والــتــســامــح والــبــر بــوالــديــك ،أحبكم
وأدعــو لكم بالرحمة فــادعــوا لى بها ..اتحدوا
وال تفرقوا على بركة الله وسنة رسوله والسالم
عليكم وعلينا وعلى محمد وآله وصحبه سوزان
عبدالستار تميم».

محمود عبد العزيز يكشف قصة وجود قنبلة أسفل منزله بباريس

سوزان

كــشــف الــفــنــان مــحــمــود عــبــدالــعــزيــز عن
حقيقة القنبلة التى عثر عليها أسفل منزله
فى العاصمة الفرنسية باريس.
وكــشــف أن الشرطة الفرنسية اشتبهت فى
كيس أسفل المنزل وادعى بعض السكان أن بداخله
قنبلة ،وتم استدعاء خبراء المفرقعات ،وأكدوا أنها
قنبلة وهمية.
وكــــان الــفــنــان مــحــمــد مــحــمــود عــبــدالــعــزيــز نجل
الفنان الكبير قد نشر على صفحته الشخصية على

موقع التواصل االجتماعى انستجرام ،صــورة لشارع
الشانزلزيه حيث يمتلك والــده شقة بأحد العقارات به
وكتب يقول «قنبلة فى فرنسا اآلن أسفل منزلنا ،ال توجد
إصابات وجميعنا بخير الحمد لله ،اللهم احفظنا».
يذكر أن الفنان المصرى يقضى إجازته فى
بــاريــس مــع أوالده وزوجــتــه اإلعالمية بوسى
شلبى عقب انــتــهــاء عــرض مسلسله «راس
الغول» والذى عرض عبر إحدى الفضائيات
المصرية خالل شهر رمضان الماضى.

عبدالعزيز

فى الثامن من يونيو  2014أدى الرئيس عبدالفتاح السيسى اليمين الدستورية أمام أعضاء الجمعية العمومية
للمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار أنور العاصى ،كرئيس لمصر لفترة رئاسية لمدة  4سنوات ،وذلك وفقً ا
مخلصا على النظام
ألحكام المادة ( )144من الدستور والتى تنص حرفيا على «أقسم بالله العظيم أن أحافظ
ً
الجمهورى ،وأن أحترم الدستور والقانون ،وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ،وأن أحافظ على استقالل الوطن
ووحدة وسالمة أراضيه».
وكما هو واضح فإن هذا القسم صريح وواضح وملزم لرئيس الجمهورية بأن يحترم الدستور الذى أقسم عليه وأال
يخالفه أبداً.
ويؤسفنى القول إن الرئيس لم يلتزم بهذا القسم حيث قام بإصدار العديد من القرارات بقوانين المخالفة
والمتعارضة بشكل صريح وواضح مع مواد الدستور المصرى الصادر فى  2014والذى أقسم الرئيس على احترامه.

الرئيس ليس
املسئول عن هذه
األخطاء بل
يتحملها املستشارون
القانونيون مبؤسسة
الرئاسة ووزارة العدل

محمد طرابيه يكتب:

قرارات مخالفة للدستور أصدرها الرئيس السيسى

على
المكشوف

أبرزها قوانني تنظيم اجلامعات وتسليم املتهمني ونقل املحكوم
عليهم ومكافحة اإلرهاب وعزل رؤساء الهيئات املستقلة

وقبل أن نكشف عن هذه القرارات والقوانني نشير
إلى ان الرئيس ليس املسئول وحده عن هذه األخطاء
بل يتحمل اجلانب األكبر منها املستشارون القانونيون
مبؤسسة الرئاسة وكذلك فى وزارة العدل واملجالس
النيابية والعدالة االنتقالية ،وهو األمر الذى يدفعنا
ملطالبة الرئيس بتصحيح هذه األخطاء وإعادة النظر
فى استمرار أمثال هــؤالء املستشارين فى مناصبهم
ألنــهــم يسيئون فــى املــقــام األول لشخص الرئيس
ومؤسسة الرئاسة ويضعها أمام الرأى العام فى صورة
املنتهكة للدستور بل وال تعلم شيئا عما تضمنه هذا
الدستور.
وحتى نعرف املوضوع من بدايته نشير إلى أن املادة
 156من دستور مصر احلالى خولت رئيس اجلمهورية
اجلمع بني السلطتني التنفيذية والتشريعية إلصدار
قــرارات بقوانني حيث نصت هذه املادة على ما يأتى:
«إذا حــدث فــى غير دور انــعــقــاد مجلس الــنــواب ما
يوجب اإلســراع فى اتخاذ تدابير ال حتتمل التأخير،
يدعو رئيس اجلمهورية املجلس النعقاد طارئ لعرض
األمر عليه .وإذا كان مجلس النواب غير قائم ،يجوز
لرئيس اجلمهورية إصــدار قــرارات بقوانني ،على أن
يتم عرضها ومناقشتها واملوافقة عليها خالل خمسة
عشر يوماً من انعقاد املجلس اجلديد ،فإذا لم تعرض
وتناقش أو اذا عرضت ولم يقرها املجلس ،زال بأثر
رجعى مــا كــان لها مــن قــوة الــقــانــون ،دون حاجة إلى
إصدار قرار بذلك ،إال إذا رأى املجلس اعتماد نفاذها
فــى الفترة السابقة ،أو تسوية مــا ترتب عليها من
آث ــار» ،ومبقتضى هــذه املــادة جمع الرئيس السيسى
بني السلطتني التنفيذية والتشريعية وقــام بإصدار
 298قرارا بقوانني فى الفترة من  8يونيو  2014وحتى
انتخاب مجلس النواب والقيام مبهامه فى  10يناير
.2016
  فــى ه ــذا الــســيــاق كشفت دراسـ ــة مهمة للغاية
أعدها عصام اإلسالمبولى املحامى بالنقض واإلدارية
والدستورية العليا ونشرها مركز األهــرام للدراسات
السياسية واإلستراتيجية ،والتى طــرح فى بدايتها
العديد من التساؤالت املهمة منها :هل هذه القرارات
متفقة أم مخالفة ألحــكــام الــدســتــور؟ ومــا هــو األثــر
املترتب على تطبيق املــادة  156من الدستور وصدور
موافقات مجلس النواب عليها (مبا فيها قانون اخلدمة
املدنية الذى سبق أن رفضه مجلس النواب ولكن مت
اقراره بعد ادخال عدة تعديالت عليه منذ أيام)؟ وهل
متحو موافقة مجلس الــنــواب على هــذه القوانني ما
شابها من مخالفات دستورية من عدمه؟!
وأكدت الدراسة أنه فيما يتعلق بالفترة التى أعقبت
تولى الرئيس السيسى مهم منصبه وحتى انعقاد أولى
جلسات مجلس النواب قد
أســـــرف فـــى اســتــعــمــال ســلــطــاتــه فـــى إصــــدار
التشريعات ،بغير مقتضى حاالت الضرورة أو اتخاذ
التدابير التى ال حتتمل التأخير ،لقد شــاب ،نظرا
لكثرة استعمال هــذا احلــق ،أن صــدرت عــدة قوانني
مشوهة بعيب املخالفة للدستور ،باإلضافة إلى كونها
صــادرة فى غير مقتضى الضرورة ،وذلك على النحو
اآلتى:
أوال -أصــدر ق ــرارا بقانون رقــم  52لسنة 2014
بتاريخ  2014/6/24بتعديل أحــكــام قــانــون تنظيم
اجلامعات رقــم  49لسنة  72بــأن جعل تعيني رؤســاء
اجلامعات وعمداء الكليات يتم بقرار يصدر من رئيس
اجلمهورية ،بعد اختيار جلنة متخصصة يحددها وزير
التعليم العالى .وهذا القانون رغم أن حالة الضرورة
والظروف التى مرت بها البالد هذه الفترة قد فرضت
إص ــداره ،إال أنــه خالف نص املــادة  21من الدستور
التى تنص تكفل الدولة استقالل اجلامعات واملجامع
العلمية واللغوية ،وتوفير التعليم اجلامعى ،وفقا ملعايير
اجلــودة العاملية ،وتعمل على تطوير التعليم اجلامعى
وتكفل مجانيته فى جامعات الدولة ومعاهدها ،وفقا
للقانون وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من االنفاق
احلكومى للتعليم اجلامعى ال تقل عن  ٪2من الناجت
القومى االجمالى تتصاعد تدريجيا ،حتى تتفق مع
املعدالت العاملية ،وتعمل الدولة على تشجيع إنشاء
اجلامعات األهلية التى ال تستهدف الــربــح ،وتلتزم
الدولة بضمان جــودة التعليم فى اجلامعات اخلاصة
واألهلية والتزامها مبعايير اجلــودة العاملية ،وإعــداد
كــوادرهــا مــن أعــضــاء هيئات الــتــدريــس والباحثني،
وتخصيص نسبة كافية من عوائدها لتطوير العملية
التعليمية والبحثية.
ثانيا -أصــدر قــرار بقانون رقــم  140لسنة 2014
بتاريخ  2014/11/13بشأن األحكام اخلاصة بتسليم
املتهمني ونقل املحكوم عليهم حيث نصت املادة األولى
منه مع عــدم االخــال بأحكام القوانني واالتفاقيات
الدولية ذات الصلة بتسليم املجرمني ونقل املحكوم
عليهم النافذة فى مصر ،يجوز لرئيس اجلمهورية بناء
على عرض النائب العام ،وبعد موافقة مجلس الوزراء،
املوافقة على تسليسم املتهمني ونقل املحكوم عليهم إلى
دولهم ،وذلك ملحاكمتهم أو تنفيذ العقوبة املقضى بها
بحسب األحــوال ،متى اقتضت مصلحة الدولة العليا
وهذا القرار بقانون صدر ذلك فى غير حالة الضرورة
ويصطدم مع املادة التى تقول إن مبدأ سيادة القانون

هل يتم تصحيح هذه األخطاء

ملصلحة من إظهار مؤسسة

وإعادة النظر فى استمرار

الرئاسة أمام الرأى العام فى

أمثال هؤالء املستشارين؟

السيسى

صورة املنتهكة للدستور ؟

هناك قوانني مكملة للدستور لم يتبع بشأنها تطبيق نص املادة 121
من الدستور عند التصويت عليها مبوافقة ثلثى عدد أعضاء املجلس
أساس احلكم فى الدولة املادة  94سابق بيانها ،ومبدأ
احل ــق فــى الــتــقــاضــى ،وأال يــحــاكــم شــخــص إال أمــام
قاضيه الطبيعى املادة  97من الدستور ،ومبدأ السلطة
القضائية مستقلة ،وعــدم جــواز التدخل فــى شئون
العدالة والقضايا املادة  184ومبدأ املساواة املادة 53
من الدستور ،ومبدأ سيادة الدولة بتطبيق قانونها على
كل من يرتكب جرمية على أراضيها.
ثالثا -أصــدر قــرارا بقانون رقــم  94لسنة 2015
بتاريخ  2015/8/15بشأن مكافحة االرهــاب تضمن
بعض نصوصه مخالفات صارخة لكن أخطر ما فى
هــذا القانون هو جعله قانونا دائما ومستمرا بديال
عن الــطــوارئ ،ال سيما املــادة  53التى منحت رئيس
اجلمهورية اتخاذ التدابير الطارئة وقد تضمن هذا
القانون املواد ومنها.
مادة  8ال يسأل جنائيا القائمون على تنفيذ أحكام
هــذا القانون ،إذا استعملوا القوة ألداء واجباتهم أو
حلماية أنفسهم من خطر محدق يوشك أن يقع على
النفس أو األم ــوال ،وذلــك كله متى كــان استخدامهم
لهذا احلق ضروريا وبالقدر الكافى لدفع اخلطر.
هــذه املــادة تقنن حق القائمني على تنفيذ القانون
احلق فى ارتكاب اجلرائم دون مساءلة جنائية ،وهى
مسألة فى غاية اخلطورة ،ألنها تخرج عن كل أحكام
الدستور والــقــوانــن وتعطى احلــق فــى سفك الدماء
والقتل دون حساب ،وقد كان من نتاج تطبيق هذه املادة
قتل السائحني املكسيم والتى مت حظر النشر بشأنها.
مادة  35يعاقب بغرامة ال تقل عن مائتى ألف جنيه
وال تتجاوز خمسمائة ألــف جنيه كــل مــن تعمد بأى
وسيلة كانت نشر أو إذاعــة أو عرض أو ترويج أخبار
أو بيانات غير حقيقية عن أعمال ارهابية وقعت داخل
الــبــاد ،أو عــن العمليات املرتبطة مبكافحتها ،مبا
يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الدفاع،
وذلك كله دون إخالل بالعقوبات التأديبية املقررة.
وفى األحــوال التى ترتكب فيها اجلرمية بواسطة-
شخص اعتبارى يعاقب املسئول عن اإلدارة الفعلية

لهذا الشخص بذات العقوبة املقررة فى الفقرة األولى
من هذه املادة ،ما دامت اجلرمية قد ارتكبت حلسابه
أو ملصلحته ،ويــكــون الــشــخــص االعــتــبــارى مسئوال
بالتضامن عما يحكم به من غرامات وتعويضات وفى
جميع األحوال ،للمحكمة أن تقضى مبنع املحكوم عليه
من مــزاولــة املهنة ملــدة ال تزيد على سنة ،إذا وقعت
اجلرمية إخالال بأصول مهنته.
وبذلك يكون القانون قد خرج عن حكم املادة 190
من الدستور التى منحت مجلس الدولة باعتباره جهة
قضائية مستقلة االختصاص دون غيره بالفصل فى
الدعاوى والطعون التأديبية ومنحها للمحكمة التى
تنظر الدعوى اجلنائية.
مــادة  40ملأمور الضبط القضائى لدى قيام خطر
مــن أخــطــار جــرميــة اإلره ـ ــاب ،ول ــض ــرورة تقتضيها
مواجهة هذا اخلطر احلق فى جمع االستدالالت عنها،
والبحث عن مرتكبها ،والتحفظ عليه ملــدة ال جتاوز
أربع وعشرين ساعة.
ويـــحـــرر مـــأمـــور الــضــبــط الــقــضــائــى مــحــضــرا
بــاإلجــراءات ويعرض املتحفظ عليه صحبة املحضر
على النيابة العامة أو سلطة التحقيق املختصة بحسب
األحوال.
وللنيابة العامة أو سلطة التحقيق املختصة لذات
الضرورة املنصوص عليها فى الفقرة األولى من هذه
املــادة ،وقبل انقضاء املــدة املنصوص عليها فيها ،أن
تأمر باستمرار التحفظ ملرة واحدة مدة ال جتاوز سبعة
أيام ،ويصدر األمر مسببا من محام عام على األقل أو
ما يعادلها.
وحت ــس ــب م ـ ــدة الــتــحــفــظ ض ــم ــن م ـ ــدة احلــبــس
االحــتــيــاطــي ،ويــجــب اي ــداع املتهم فــى أحــد األمــاكــن
املخصصة قانونا وتتبع فى التظلم من أمر استمرار
التحفظ األحكام املقررة بالفقرة األولى من املادة 44
من هذا القانون.
هذه املادة األخيرة تخالف نص املادتني  54و 55من
الدستور التى تنص على أن احلرية الشخصية حق

طبيعى ،وهى مصونة ال متس وفيما عدا حالة التلبس،
ال يجوز القبض على أحــد ،أو تفتيشه أو حبسه ،أو
تقييد حريته بأى قد إال بأمر قضائى مسبب يستلزمه
التحقيق ويــجــب أن يبلغ ف ــورا كــل مــن تقيد حريته
بــأســبــاب ذل ــك ،ويــحــاط بحقوقه كــتــابــة ،وميــكــن من
االتصال بذويه ومبحاميه فورا ،وأن يقدم إلى سلطة
التحقيق خــال أربــع وعشرين ساعة من وقــد تقييد
حريته.
وكل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته حتب
معاملته مبا يحفظ عليه كرامته ،وال يجوز تعذيبه وال
ترهيبه ،وال إكراهه ،وال ايذائه بدنيا أو معنويا ،وال
يكون حجزه ،أو حبسه إال فى أماكن مخصصة لذلك
الئقة إنسانيا وصحيا ،وتلتزم الدولة بتوفير وسائل
اإلتاحة لألشخاص ذوى االعاقة ،ومخالفة شىء من
ذلك جرمية يعاقب مرتكبها وفقا للقانون وللمتهم حق
الصمت ،وكــل قــول يثبت أنــه صــدر من محتجز حتت
وطأة شىء مما تقدم ،أو التهديد بشىء منه يهدر وال
يعول عليه.
م ــادة  41يبلغ مــأمــور الضبط القضائى كــل من
يتحفظ عليه وفقا للمادة  40من هذا القانون بأسباب
ذل ــك ،ويــكــون لــه حــق االتــصــال مبــن يــرى ابــاغــه من
ذويه مبا وقع ،واالستعانة مبحام ،وذلك دون االخالل
مبصلحة االستدال.
ما سبق أيضا يخالف نص املادتني  54و 55املشار
إليهما سلفا.
م ــادة  53لرئيس اجلمهورية متى قــام خطر من
أخطار اجلرائم االرهابية أو ترتب عليه كوارث بيئية
أن يصدر قــرارا باتخاذ التدابير املناسبة للمحافظة
على األمــن والنظام العام ،مبا فى ذلــك إخــاء بعض
املــنــاطــق أو عزلها أو حظر الــتــجــول فيها ،على أن
يتضمن القرار حتديد املنطقة املطبق عليها ملــدة ال
جتاوز ستة أشهر.
ويجب عرض هذا القرار على مجلس النواب خالل
األيــام السبعة التالية ليقرر ما يــراه بشأنه ،فــإذا كان

املجلس فــى غير دور االنــعــقــاد الــعــادي ،وجــب أخذ
موافقة مجلس ال ــوزراء على أن يعرض على مجلس
الــنــواب اجلديد فى أول اجتماع لــه ،ويصدر القرار
مبوافقة أغلبية عدد أعضاء املجلس فــإذا لم يعرض
الــقــرار فــى املــيــعــاد املــشــار إلــيــه أو عــرض ولــم يقره
املجلس اعتبر القرار كأن لم يكن ما لم ير املجلس.
ويــجــوز لرئيس اجلمهورية مــد مــدة .خــاف ذلك
التدبير املشار إليها بالفقرة األولى من هذه املادة بعد
موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.
إن كل ما سبق يخالف نص املادة  154من الدستور
الــتــى حتــتــم أن يــؤخــذ رأى املجلسا لــقــومــى حلقوق
اإلنــســان فى هــذا القانون ،وهــو ما لم يحدث ،علما
بأنه وفق نص القانون ذاته ،لم يتم عرضه على مجلس
النواب عند انعقاده حتى اآلن.
رابعا :قرار بقانون رقم  89لسنة  2015بشأن عزل
رؤساء الهيئات املستقلة صدر بتاريخ .2015/7/11
املادة األولى ،يجوز لرئيس اجلمهورية إعفاء رؤساء
وأعــضــاء الهيئات املستقلة واألجــهــزة الرقابية من
مناصبهم فى احلاالت اآلتية:
 -1إذا قامت بشأنه دالئل جدية على ما ميس أمن
الدولة وسالمتها.
 -2إذا فقد الثقة واالعتبار.
 -3إذا أخل بواجبات وظيفته مبا من شأنه اإلضرار
باملصالح العليا للبالد أؤ أحد األشخاص االعتبارية
العامة.
 -4إذا فقد أحد شروط الصالحية للمنصب الذى
يشغله لغير األسباب الصحية.
وقد جاء هذا القرار بقانون مخالفا نص املادة 215
التى تنص يحدد القانون الهيئات املستقلة واألجهزة
الرقابية .وتتمتع تلك الهيئات واألجهزة بالشخصية
االعــتــبــاريــة ،واالســتــقــال الفنى واملــالــى واإلدارى،
ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانني ،واللوائح املتعلقة
مبجال عملها ،وتعد من تلك الهيئات واألجهزة البنك
املركزى والهيئة العامة للرقابة املالية ،واجلهاز املركزى
للمحاسبات ،وهيئة الرقابة اإلدارية.
حيث لــم يــأخــذ رأى الهيئات املستقلة واألجــهــزة
الرقابية قبل إص ــدار هــذا القانون كذلك جــاء هذا
القرار بقانون مخالف ملبدأ سيادة القانون باملادة 94
من الدستور ،إذ أنه لم يكن مجردا أو عاما ،بل خص
شخصا بعينه فافتقد سمة القانون كقاعدة عامة
مجردة.
كانت هذه بعض القرارات بقوانني التى صدرت فى
فترة الرئيس املنتخب باملخالفة للدستور ،وليس كلها،
إذ قيل بحق أن الدميقراطية ليست سيادة احلكم،
وإمنــا هى سيادة القانون الــذى يعنى مبدأ الشرعية،
وهــو املبدأ الــذى يوجب خضوع سلطات الــدولــة إلى
القانون مبعناه الواسع بإلزام كل السلطات باحترام
الدستور ،والنزول على قواهده والتزام حــدوده ،حتى
ال يتحول هــذا الدستور إلــى دســتــور على ورق ،وقد
لوحظ أن بعضا مــن هــذه الــقــرارات بقوانني لــم يتم
عرضها على مجلس الدولة إعماال لنص املــادة 190
من الدستور ،مثل قانون شهادات قناة السويس ،وأيضا
أن بعض الــقــرارات بقوانني ،والتى بطبيعتها قوانني
مكملة للدستور لم يتبع بشأنها تطبيق نص املادة 121
من الدستور عند التصويت عليها مبوافقة ثلثى عدد
أعــضــاء املجلس ،مثل الــقــرار بقانون رقــم  32لسنة
 2014بشأن تنظيم بعض إجــراءات الطعن على عقود
الدولة ،كما أن عند تطبيق نص املادة  156من الدستور
لم يجر أى مناقشات حقيقية ،فلم تناقش ما إذا كانت
حــالــة الــضــرورة قائمة عند إص ــدار هــذه الــقــرارات
بقوانني وما إذا كان ثمة وجود ما يوجب االســراع فى
اتخاذ تدابير ال حتتمل التأخير من عدمه ،وبالقطع
فليس معنى موافقة مجلس النواب على القوانني التى
مت حتصينها من الطعن عليها بعدم دستورية ،وهو ما
يــدل «إن وقــع» على وجــود مخالفات دستورية شابت
هذه القوانني.
من ناحية أخرى نشير إلى أن هناك خطأ آخر لم
يتنبه إليه الكثيرون ،وهو عدم عرض هذه القرارات
بقوانني على مجلس الــدولــة إعــمــا ًال للمادة  190من
الدستور (مثل قانون شهادات قناة السويس) ،كما أن
هناك قوانني مكملة للدستور لم يتبع بشأنها تطبيق
نــص امل ــادة  121مــن الدستور عند التصويت عليها
مبوافقة ثلثى عدد أعضاء املجلس (مثل القرار بقانون
رقــم  32لسنة  2014بــشــأن تنظيم بعض إج ــراءات
الطعن على عقود الدولة).
ويؤكد الكثير من خبراء وفقهاء القانون أنه ليس
معنى موافقة مجلس النواب على القوانني حتصينها
من الطعن عليها بعدم الدستورية ،وهو ما يدل على
وجود مخالفات دستورية شابت هذه القوانني.
وف ــى الــنــهــايــة نــؤكــد أن الــهــدف مــن إثـ ــارة هــذه
القضية ليس اإلس ــاءة لشخص الرئيس السيسى
الــذى نكن له كل تقدير واحــتــرام ،بل هى محاولة
لــلــفــت األنـــظـــار إلـــى أخ ــط ــاء حــدثــت ومــخــالــفــة
للدستور ورأينا أنه من واجبنا الكشف عنها ليكون
الرئيس على بينة كاملة مما يدور من حوله ،أو تتم
االستفادة من هذه األخطاء فى املستقبل القريب
عند إصدار قرارات أو قوانني مماثلة.

الرئيس أصدار  298قرا ًرا
بقوانني فى الفترة من
 8يونيو  2014وحتى
انعقاد مجلس النواب فى
 10يناير 2016

توجد قرارات بقوانني
لم تعرض على مجلس
الدولة إعما ًال للمادة 190
من الدستور (مثل قانون
شهادات قناة السويس)
الكثيرون من خبراء وفقهاء
القانون يؤكدون أنه ليس معنى
موافقة مجلس النواب على
القوانني حتصينها من الطعن
عليها بعدم الدستورية
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بورتو مارينا
استولت على
«البيتش باجى»..
و«جيتس كى»
والالنشات!!
الشارع
السياسى

حكايات عن تجارة الحشيش والحسناوات وحيتان البيزنس

هنا ..دولة مارينا العظمى!!!
بوابة « ..»2الـ«سى جل» والبحيرة املستديرة واملستطيلة والراقصات!

بالل الدوى

«مارينا  »5ملتقى
لسيدات املجتمع
وأندية الروتارى
واالنيرويل والليونز

سامية أبوالفتوح
سيدة املجتمع
تشعل «مارينا »5
بـ«بازار» شهير
طريق مارينا «»4
هادئ وبه كردونات أمن
كثيرة والسبب وجود
العائلة السعودية

مفاجأة «رئيس
مجلس أمناء مارينا
غير مقيم فيها»

فــى لهفة منقطعة النظير ..تجد نفسك
تستعد لــلــذهــاب إل ــى «مــاريــنــا» بالساحل
الشمالى تجهز سيارتك ..وتتجه إلى محطة
الــبــنــزيــن ..وتتوكل على الــلــه ..متجها إلى
ميدان الرماية نهاية شارع الهرم ..قاصدا..
الــطــريــق الــصــحــراوى ..وم ــا أن تــصــل إلــى
«الكارتة» فيأول الطريق الصحراوى وتدفع
« »5جنيهات ..متى تستنشق هــواء مختلفا
عــن ه ــواء الــقــاهــرة ..وقتها تضبط عــداد
السيارة على « »120كم فى الساعة ..خوفا
مــن الـ ـــرادار الــمــوجــود عــلــى ط ــول الطريق
الصحراوى ..وعندما يقترب العداد من 120
كم فى الساعة تسرع فى وضع قدمك اليمنى
على الفرامل ..وتبدأ فى الحذر أكثر وأكثر..
ومع مرور الوقت تبدأ فى التفكير كثيرا فى
«مارينا» بواباتها السبعة :األولــى ..األقدم..
والــثــانــيــة الــرائــعــة ..والــثــالــثــة الــمــوجــود بها
بورتومارينا ..والرابعة الهادئة ..والخامسة
المزدحمة ..والسادسة والسابعة ..وتسأل
نــفــســك ل ــم ــاذا ال تــصــبــح مــصــر كــلــهــا مثل
«مارينا» فى نظافتها واهتمام الدولة كلها
بها؟! اهتمام لتطويرها ومساندتها وتوجيه
كافة هيئات ومؤسسات الدولة لالهتمام بكل
مناطق مصر وليس مارينا فقط!!
وحينما توشك على االنتهاء من التفكير
فــى الــســؤال تــجــد نفسك وق ــد استغرقت
ساعة كــامــلــة ..ظللت تضرب أخماسا فى
أســــداس ..وفــى كــل مــرة تــســأل؟! لــمــاذا؟!
ولــمــاذا؟ ولــمــاذا؟! إلــى أن تجد نفسك قد
وصلت إلــى مدخل الطريق العلمين ..وهى
بداية الطريق الجديد الــذى نفذته القوات
المسلحة عند وادى النطرون ..تدخل الكارته
وتــدفــع  5جــنــيــهــات أخـــرى وتــبــدأ النصف
اآلخــر من مــشــوارك لـــ«مــاريــنــا» ..وتبدأ فى
التفكير مرة أخرى لكن هذه المرحلة تفكير
فى الطريق الجديد الذى اختصر المسافة
والوقت ..طريق جديد غاية فى الروعة ..تم
إنشاؤه بعناية فائقة ..وتسأل :لماذا لم تقم
الدولة بدورها تجاه جميع الطرق فى مصر؟!
حتى تصل إلى قناعة بأن الدولة إذا أرادت
شيئا فعلته؟! وإذا تحركت لتنفيذ مشروع
تــنــجــزه ..وإذا تــولــت الــقــوات المسلحة أى
مسئولية أجـ ــادت ..وفــى كــل مــشــروع تضع
الــقــوات المسلحة يــدهــا فيه فــإنــه بالفعل
مشروع ناجح ..ال يوجد إهــدار للمال العام
ويتم تنفيذه بسرعة مذهلة وبكفاءة عالية.
وفى نهاية الطريق تجد نفسك أمام بوابة
« ..»4إذا دخــلــت مــن بــوابــة « »1بـ«مارينا»
ســتــجــد أن جــمــيــع الــمــاك فــى بــوابــة «»1
مــن أق ــدم أصــحــاب الفيلالت والشاليهات
لواءات ومستشارين وفنانين ورجال أعمال..
مثال ..البوابة « »1تضم كبار رجــال أعمال
مــصــر ..منهم رجــل األعــمــال معتز رســان
رئيس جمعية الصداقة المصرية الكندية..
وشقيقته مــايــان رســـان ســيــدة الــروتــارى
الــمــعــروفــة الــتــى تعقد بــعــض حفالتها فى
مارينا ..ورجل األعمال محمد فريد خميس
عــضــو جمعية المستثمرين ..وف ــى نظرة
سريعة على مجموعة الفيلالت المطلعة
عــلــى الــبــحــر م ــب ــاش ــرا ســتــجــدهــا تخص
عــدد مــن أهــالــى بعض الــســفــراء السابقين
والمستشارين بمجلس الــدولــة ..والدكتور
أحمد فتحى ســرور رئيس مجلس الشعب

خميس

عزمى

بوابة « ..»3زحام ألكثر من « 2كيلو متر» ..بورتومارينا
لها جراج خاص ولكن الطريق مقفول

مالك مارينا جلأوا إلى تأسيس صفحة على الفيس
بوك للتشهير بـ«إبراهيم صبرى ووزير اإلسكان
الــســابــق ورئــيــس ديـ ــوان الــرئــاســة د.ذكــريــا
عــزمــي ..والــمــحــاور مفيد فـــوزى ..والــلــواء
حاتم باشات وكيل المخابرات األسبق وعضو
مجلس النواب عن حزب المصريين األحرار
ورئيس لجنة الشئون االفريقية بالبرلمان.
وتضم بوابة  1شارع الشانزليه والذى يضم
عــددا مــن المحالت بطول الطريق والــذى
يبلغ طوله  2كيلو مــتــر ..وبــه مجموعة من
العمارات على إحدى جانبيه ملك مجموعة
من الشركات منها مصر للطيران وعدد من
شــركــات الــبــتــرول ..إضــافــة إلــى مستشفى
تبارك!!
ال ــب ــواب ــة  2وب ــه ــا عــــدد مـــن الــبــاجــات
الــتــى تضم البحيرة المستديرة والبحيرة
المستطيلة وبـ ــاج تــم عــرضــه لــلــمــاك..
إضافة إلى المحالت الموجودة فى محيط
«ســى جــل» وتلقى قــبــوال كبيرا مــن مريدى

مارينا « »4ملتقى للشباب
والشابات واملقابالت بالهوت
شورت «عينى عينك»!
مارينا « »4يباع فيها
احلشيش فى الشارع وكلمة
السر «مارينا »4

يعقد كل جلساته مع رجال األعمال املصريني فى الفورسيزون بالدور الثالث
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سرور

مارينا ..نتيجة وجــود عــدد من الكافيهات
والتى تعرض مشاهد راقصة للزوار ..وتعتبر
البوابة  2من أهم مناطق مارينا نتيجة وجود
مساحات شاسعة مجهزة إلقامة المعارض
للمنتجات والــشــركــات والــتــى تــقــوم بتوزيع
منتجاتها على الزائرين وسط أنغام الـ«.»dj
أم ــا بــوابــة  3فــهــى أرقـــى مــنــاطــق مارينا
على االطــــاق ..فبعد االنــتــهــاء مــن مارينا
 2تتجه إل ــى مــاريــنــا  3ستجد الــطــريــق به
عــدد من الكافتيريات بمحازاة الشاطئ..
والشاطئ على بعد أمتار قليلة ..وفى عملية
الــدخــول لــبــوابــة  3ستجد الــطــريــق طــوال
أكثر مــن  4كيلو مــزدحــم تماما بالسيارات
المنتشرة على جانبى الطريق حتى تصل
إلى ما قبل بورتومارينا بـ 2كيلو متر بالتمام
والكمال لتقف فــى صــف طــابــور طويل فى
انتظار دورك للمرور من أمــام بورتو مارينا

وبــالــرغــم مــن أن «بــورتــو» خصصت جــراج
خاص بها على  3أدوار ..إضافة إلى دورين
تحت األرض إال كمية الــســيــارات مهولة..
الغريب أنك إذا دخلت «بورتومارينا» ستجد
عدد كبير من المحالت من المعروف عنها
امــتــاك جماعة اإلخ ــوان لــهــا ..وفــى داخــل
«بورتو مارينا» تجد أكبر حمام سباحة ممكن
أن تراه فى مصر ..بطول أكثر من  500متر
داخل الفندق الخاص ب«بورتو» ويطل عليه
جميع المحالت الموجودة وأيضا الشاطئ
الــخــاص بــه مجموعة كبيرة مــن الالنشات
«والــجــيــش كــى والبيتش بــاجــى» ومعظمها
تخص رجال أعمال ..وأخرى يتم تأجيرها.
فى طريقك إلى بوابة  4ستجد األمور قد
تغيرت حيث تتميز المسافة مــن مارينا 3
ومارينا  4بأنها غاية فى الهدوء لدرجة أنك
تالحظ انتشار أمنى غير مسبوق والسؤال
لماذا االنتشار األمنى؟ اإلجابة لوجود عدد
مــن أعــضــاء األس ــرة المالكة السعودية من
عائلة آل سعود ..لدرجة وجــود بوابة أمنية
داخلية خاصة لدخول مارينا  4إذا دخلت من
مارينا !!3
وبالرغم من حالة الهدوء للطريق الداخلى
المؤدى لـ«مارينا  »4إال أن مارينا  4فى حد
ذاتها غاية فى الصخب نظرا لوجود منطقة
كاملة أمام البوابة مباشرة تضم عددا كبيرا
جــدا مــن الــمــحــات وهــى منطقة مزدحمة
لدرجة كبيرة جدا ..وتعتبر هذه المنطقة من
أهــم مناطق مارينا وأشهرها حيث يتواجد
بها جميع الشباب والــشــابــات مــن األعمار
الصغيرة العشرينيات والثالثينات ..والهوت
شورت عينى عينك ..ويبدو حينما تمر بأن
رائــحــة الحشيش والــبــانــجــو تــمــأ أنــفــك..
حشيش على جانبى الــطــريــق مــع الشباب
من كل األعمار!! أما الشباب الذى يظل فى
سيارته على جانبى الطريق فتفوح من داخل
السيارة رائحة الحشيش الذى يتم الحصول
عليه من العرب الذين يتواجدون أمام بوابات
مــاريــنــا ويبيعون الحشيش «عينى عينك»
وكلمة السر «مارينا  »4بمعنى أنك تقف أمام
مارينا  4وتضيء أنــوار السيارة وتقف على
جانبى الطريق وسيأتى لك من يقترب منك
على الفور.
أمــا مارينا  ..5فهى أهــم منطقة تــم بها
«ســتــات مارينا» ألن بها أشهر ســيــدات فى
المجتمع الــمــصــرى ويــأتــى إلــيــهــا ســيــدات
الــــروتــــارى وســـيـــدات الــلــيــونــز وس ــي ــدات
االنرويل واللواتى ينظمن حفالت ومعارض
واستعراضات وبـــازارات ..بمبالغ باهظة!!
ومنها سامية أبــوالــفــتــوح ســيــدة الــروتــارى
الشهيرة ويعتبر الشاطئ فى مارينا  5من أهم
المعالم الذى تتميز به.
أما مارينا  6و 7فهما حتى اآلن لم تصال
إلى المستوى المطلوب للمقارنة مع مارينا 1
و 2و 3و 4و.5
وال ينسى رواد مــاريــنــا ومالكيها مــن أن
الــفــريــق أحــمــد شــفــيــق حينما ك ــان يتولى
رئاستها كان حريصا على االستماع إلى كافة
آراء المالك وتنفيذها والتخطيط للمناطق
الجديدة بها ..والعمل على زيادة المساحات
الــخــضــراء ..بــل أن ــه أنــشــأ طــريــقــا داخليا
بمحازاة السور لربط مارينا ببعضها ..وأنشأ
أيضا محطة بنزين خاصة بالمالك وبمارينا
وللتسهيل عليهم قام بشق طريق آخر خارج
سور مارينا وبمجازاته.
أما المهندس إبراهيم صبرى رئيس مجلس
أمناء مارينا فيتعرض لمحاوالت هجوم من
كثير مــن الــمــاك خاصة أنــه غير مقيم فى
«مارينا» ..فقام مالك مارينا بإنشاء صفحة
على الفيس بوك لكتابة شكواهم حتى تصل
للمسئولين ..وهــو مــا ي ــؤرق رئــيــس مجلس
األمناء ووزير االسكان د.مصطفى مدبولى.

ضخ  10مليارات جنيه فى السوق املصرية ..واشترى مصنع خرسانة مسلحة ومطاعم شهيرة

عبداهلل الشاهني« ..كويتى» تبرع لصندوق حتيا مصر

محمد بن سحيم ..يستولى على «بذور وتقاوى مصر»

«البار الشهير» فى الفورسيزون يشهد لقاءاته مع جنل أحد مالك الصحف املستقلة!!

أنشأ شركتني جديدتني «إجنازات والنيل»

فــى مصر ســالــم الــزمــنــان ..ألنــه يرتبط
عــبــدالــلــه الــشــاهــيــن ..رجـــل األعــمــال
بعالقات واسعة مع كل المسئولين فى
الكويتى ..له استثمارات فى مصر..
مصر.
ش ــري ــك فـــى مــجــمــوعــة شــركــات
رجــــــل األعـــــمـــــال ال ــك ــوي ــت ــى
كــبــرى فــى مــصــر ..يعلن فــى كل
يتواصل مــع أقرنائه مــن رجــال
جلساته عن أنــه يعشق الرئيس
األع ــم ــال ع ــن طــريــق لــقــاءات
المصرى عبدالفتاح السيسى
مستمرة ومتواصلة فــى فندق
وجيش مصر ..ويؤكد أنه «تبرع
الــفــورســيــزون وتــحــديــدا «ب ــار»
لصندوق تحيا مصر».
الــدور الثالث الشهير ومعه عدد
الــشــاهــيــن مــتــواجــد فــى مصر
الشاهني
مــن المحامين المعروفين جــدا..
منذ ما يقرب من  10سنوات يتوسع
ومــعــهــم نــجــل أحـــد مـــاك الصحف
فى أعماله وشركاته ومصانعه ..ورغم
المستقلة فى مصر!!
ذلك ال توجد له عالقة مع السفير الكويتى

يــظــل «مــحــمــد بــن ســحــيــم» لــغــزا ال يستطيع أحــد
فكه ..محمد بن سحيم هو أحد رجــال األعمال
القطريين ..وعــم زوجــة أمير قطر تميم بن
حــمــد ..استطاع ادخ ــال مــلــيــارات ضخمة
إلى مصر فى خالل الفترة منذ  25يناير
 ..2011واشــتــرى وأنــشــأ مصانع أخــرى
وشركات جديدة قام بتأسيسها بالتعاون
مع شركاء فى مصر ورجاله الذين يولى
لهم ثقة كبرى.
محمد بــن سحيم يمتلك شــركــة النيل
وشــركــة الــدولــة القابضة ..وشــركــة إنــجــازات
مصر ..وشركة صناعات مصر!
ما لفت نظرنا هو شراء محمد بن سحيم لمصنع تقاوى

الــشــجــر وال ــب ــذور والــشــتــات وه ــو مصنع فــريــد من
نــوعــه ..ويتحكم بــذلــك فــى ب ــذور مصر كلها..
واشــتــرى شركة «إنــجــازات» وهــى التى تهتم
بــالــمــشــروعــات الــصــغــيــرة م ــن مــطــاعــم
وكــافــيــتــريــات وفــنــادق ورأســمــالــهــا وصل
إلــى حوالى  5مليارات جنيه ..واشترى
أيضا مصنع أسمنت شهير فى مدينة 6
أكتوبر ..ومصنع آخر للخرسانة المسلحة
ورأسمالها ت ــراوح بين  5مــلــيــارات جنيه
بن سحيم
أيــضــا ويجهز اآلن للعمل على طــرح هذه
المصانع والشركات فى البورصة لالستفادة
الكبرى منها والسيطرة على البورصة ..إضافة إلى
بعض المشروعات فى الصعيد وبنى سويف ..والفيوم.

السيسى يكلف أحمد جمال الدين بـ« »3مهام «حساسة داخل قصر الرئاسة»

الرئيس يثق فيه
ويتناقش معه بكل
صراحة وتفاهم فى
العديد من القضايا

تسوية اخلالفات والنزاعات بني أجهزة الدولة واألقباط وامتام املصاحلة بينهم
مراجعة كل تقارير «األمن الوطنى» والتنسيق بني اجلهاز والرئاسة
تولى مسئولية ملف اإلرهاب ملعرفته التامة بكل خفايا التنظيمات واجلماعات
بالل الدوى
تــــزايــــدت فـ ــى ال ــف ــت ــرة األخـــيـــرة
الــمــهــام الــتــى يــقــوم بها الــلــواء أحمد
جمال الــديــن وزيــر الداخلية األسبق
ومستشار رئيس الجمهورية لشئون
األمن واإلرهاب حاليا ..فاللواء أحمد
جمال الدين أوكلت إليه مسئولية ملف
اإلره ــاب خاصة أنــه كــان طــوال فترة
توليه منصبه كوزير للداخلية يتعامل
مع ملف سيناء والتنظيمات اإلرهابية
بكل ثــقــل ..فقد تــوغــل أحــمــد جمال
الدين فى ملف التنظيمات االرهابية
أعطاه أهمية قصوى واطلع على كافة
مخططاتهم ودخــل فى مناطق صعبة
لم تصل إليها قــوات األمــن من قبل..
دخل بقواته فى مناطق وعــرة ..وسط
سيناء كــانــت أيــامــه منطقة مكروهة
بالنسبة لالرهابين ألنه تصادم معهم..
عاداهم ..حذرهم ..قاتلهم.
أحــمــد جــمــال الــديــن بكل صراحة
معه كل خيوط التنظيمات االرهابية
المسلحة ..التابعة لجماعة اإلخــوان
االرهابية والتى تستهدف السيطرة
على أراضــى سيناء والتمهيد إلقامة
المعسكرات التدريبية لإلرهابيين
والتى بلغ عددها  8معسكرات تدريبية
حاول محمد مرسى الرئيس المعزول
الصمت على وجود هذه المعسكرات..
بــل وشجع الشيخ محمد الظواهرى
على جلب أعضاء السلفية الجهادية
مــن أج ــل تــأســيــس جــيــش إخ ــوان ــى..
فــى الــوقــت ذاتـ ــه ك ــان أحــمــد جمال

جمال الدين

الدين لهم بالمرصاد ولم ينتظر رأى
محمد مرسى :لكنه تصادم مع هذه
المعسكرات واإلرهــابــيــيــن ..وغضب
عليه بسبب صدامه مع اإلرهابيين.
أحــمــد جــمــال الــديــن ..يتولى ملف
كل هــذه التنظيمات ولهذا تم تكليفه
بالملف ..واآلن تغيرت األم ــور لدى
أحمد جمال الدين لسببين:
السبب األول :تكليف اللواء أحمد
جمال الدين من قبل الرئيس السيسى
بملف تسوية الــخــافــات والــنــزاعــات

بين أجهزة الــدولــة واألقــبــاط والعمل
على اتمام مصالحات ..وعدم وصول
األمــر إلــى فتنة طائفية حيث يرتبط
أحمد جمال الدين بعالقات طيبة مع
قــيــادات كبرى قبطية ..وارتــبــط بهم
طوال فترة توليه مهمة تأسيس جبهة
مصر بلدى ..والتى نجح من خاللها
فى ضم عدد كبير جدا من القيادات
القبطية معه.
السبب الثانى :هو السماح بعرض
كافة تقارير جهاز األمن الوطنى على

الشارع
السياسى

أحمد جمال الدين والتنسيق بينه وبين
مؤسسة الرئاسة مما سمح له بالتوغل
فــى كــل دروب ملف االرهـــاب واب ــداء
رأيــه وعرضه على رئيس الجمهورية
وتلخيص ما يــراه مناسبا وتوجيهه
للرئيس شخصيا.
أحــمــد جــمــال الــديــن أصبح
جنبا إل ــى جــنــب مــع الرئيس
عبدالفتاح السيسى يثق فيه
ويستمع إلــيــه ويتناقش معه
وي ــب ــدى آراءه بــكــل صــراحــة
وتــفــاهــم شــديــديــن ..وأيــضــا
قام بتجهيز ملفات خاصة عن
مخاطر المناطق الحدودية
ب ــع ــد انـــتـــشـــار الــعــنــاصــر
االرهــابــيــة اإلخــوانــيــة بها..
سـ ــواء أك ــان ــوا هــاربــيــن من
ال ــع ــدال ــة ف ــى م ــص ــر ..أم
االرهابيين الذين يتسللون
إل ــى مــصــر عــبــر الــحــدود
الــمــصــريــة مـــن األرب ــع ــة
جهات.
أحــمــد جــمــال الــديــن ال
ينسى االره ــاب ــى «ش ــادى
المنيعى» وهــو المتورط
األول لــعــدد مــن أعــمــال
العنف فى سيناء ..وأيضا
ال ينسى «ممتاز دغمش»
االره ــاب ــى الفلسطينى
زعيم جيش اإلســام فى
غ ـ ــزة ..وال ــم ــت ــورط فى
خــطــف الــثــاثــة ضباط
وأمـــيـــن ال ــش ــرط ــة فى
شيماء سيناء!!

دياب

سؤال الساحة :هل باع
صالح دياب «نيوجيزة»
للقطريين؟

عودة اخلصخصة فى ثوبها اجلديد

أجهزة رقابية تكشف فضيحة جديدة لرئيس الوزراء
بيع  6شركات ويساهم فى بنوك حكومية واإلعالن عن بيع املصرف املتحد
احلكومة بقيادة املهندس شريف إسماعيل
جتــهــز مــفــاجــأة لــلــمــصــريــن خ ــال الشهر
القادم وهو طرح عدد من املصانع والشركات
والــبــنــوك للبيع ..ولــكــن شــريــف إسماعيل
ال يعترف بــأن ما يفعله هو عــودة لسياسة
اخلــصــخــصــة وي ــق ــول «نــحــن نــريــد إعـــادة
الهيكلة».
املصادر كشفت عن قيام شريف إسماعيل
باتخاذ قرار يشبه الفضيحة يقضى بعرض
عــدد من األسهم للبنوك العامة على البيع
ل ــرج ــال األع ــم ــال بــنــســب مــتــفــاوتــة ومنها
«بنك مصر -بنك القاهرة -البنك األهلى»
والفضيحة الــكــبــرى هــو بيع جميع أسهم
املصرف املتحد التابع للبنك املركزى للبيع..
وكــذلــك عــرض أسهم فــى شــركــات حكومية

شريف إسماعيل يرد على األجهزة
الرقابية :مش هابيع دنا هاعرض
األسهم فى البورصة

تابعة لقطاع األعمال العام للبيع.
تبريرات شريف إسماعيل للجهات
الــرقــابــيــة أكـــدت ب ــأن عمليات البيع
ستكون بطرح األسهم فى البورصة..
وهو ما تخوفت منه األجهزة الرقابية
مما أغضب اجلهات الرقابية والسيادية
واعــتــبــروهــا بــأنــهــا «املــســمــار األخــيــر
فــى نــعــش شــريــف إســمــاعــيــل» خاصة
أن الــقــوات املسلحة كــانــت اعترضت
أثناء حكم مبارك على عملية بيع بنك
االســكــنــدريــة لــعــدد مــن املستثمرين من
رج ــال جــمــال مــبــارك ..والــتــخــوف يأتى
مــن حالة الغضب الشعبى ضــد شريف
إســمــاعــيــل وعـ ــدم إعـ ــان بــيــع أى بنك
حكومى.

حكاية لقاء لم يتم بني السيسى والشاطر فى تركيا بترتيب «فيدان»

السيسى

ـدا :هل باع
ســؤال خطير جـ ً
املــهــنــدس صــاح دي ــاب رجل
األعــمــال املــعــروف وشــركــاؤه
فــــى مــنــتــجــع «ن ــي ــوج ــي ــزة»
شــركــتــهــم لـ ــرجـ ــال أع ــم ــال
قطريني مقيمني فى مصر؟!
س ــؤال فــى حــاجــة لإلجابة
عــنــه مـــن امل ــه ــن ــدس صــاح
دي ــاب..؟! وإذا كانت اإلجابة
بـ«نعم» ..فمن هو السمسار
الــذى أتــى بالقطريني لشراء
نــيــوجــيــزة؟! شـ ــراء نــهــائــى..
وبصفة كاملة لكل األسهم؟!
ومــا هى عمولته؟! ونسبته
من عمليات البيع؟!
وما أسرار مبلغ « 18مليون
دوالر» فى عملية البيع؟!
كــل ه ــذه األســئــلــة :تــتــردد
فــى األوســـــاط االقــتــصــاديــة
وسيتم فتح كل املعلومات بني
رجــال األعمال خــال الشهر
القادم؟!

مفاجأة :مدير مخابرات تركيا املهرب األول للسالح إلرهابيني سيناء
الكشف عن وجود عالقة بني مرسى ومدير املخابرات التركية لإليقاع بالسيسى فى أنقرة
الكشف عن وجود عالقات سرية بني محمد
مرسى -الرئيس املعزول -ورئيس املخابرات
التركية هاكان فيدان ..اجلهات السرية كشفت
عن قيام االثنني باالتفاق على وجود صفقات
سالح تتم للعناصر اإلخوانية لكى يتم تدريبهم
عليها فــى سيناء ..ويتم تهريبها مــن منطقة
«كــردفــان» فى شمال الــســودان إلــى سيناء فى
مصر ..عن طريق إخفاء األسلحة فى سفن إلى
البحر األحمر ومنها إلى الشواطئ اجلنوبية
فى سيناء ..شريطة أن تتعاون معهم إيران عن
طريق تكليف «احلرس الثورى اإليرانى» بتأمني
خط سير السالح املهرب من كردفان بالسودان
إلــى السفن فــى البحر األحــمــر حتى وصــول
السالح إلى أيدى االرهابيني.
وأيــضــا كشفت املــصــادر عــن اتــفــاق محمد

مرسى

فيدان

مرسى مع أردوغ ــان وفــيــدان يقضى بضرورة
جتهيز لقاء بني الفريق عبدالفتاح السيسى
وزيــر الــدفــاع وقتها مع خيرت الشاطر نائب
املرشد العام لإلخوان على أن يكون اللقاء فى
أنقرة العاصمة التركية من أجل التوصل إلى
نقاط اتفاق بينهما ..واإلعــداد لذلك كان فى
ابريل  ..2013لكن الفريق السيسى رفض ذلك
رفضا قاطعا ..بدعوى أن اللقاء ال يفيد وال
أساس له ألن الشاطر ال صفة له ألن القوات
املــســلــحــة ال تــعــتــرف وال تــعــرف شيئا اسمه
جماعة اإلخوان.
«فــيــدان» حــرض مرسى وقتها
ضـــد الــســيــســى وطــالــبــه
بـ«إقالته» الرضــاء خيرت
الشاطر.
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غلق 23
وحدة سكنية
وجتارية
بسبب سوء
التسويق
حكايات
وأسرار

البطء فى
إجراءات
استرداد 44
فدا ًنا من
ممتلكات
«الشمس»

استثمارات
بعشرات املاليني
لم حتقق أى
عائد منذ عام
2011

باملستندات :مخالفات شركة الشمس لإلسكان ..العرض مستمر
بعد إهدار  15مليون جنيه فى  ..2014الشركة تتجاهل حتصيل متأخرات بـ 5ماليني جنيه
كشف تقرير حديث للجهاز المركزى للمحاسبات
العديد من المخالفات داخل شركة الشمس لإلسكان
والتعمير (شركة مشاهكة مصرية ومن بين المشاركين
فيها الشركة القابضة للتشييد والبناءء بنسبة %44.5
ومصر للتأمين بنسبة  %15.6ومصر لتأمينات الحياة
بنسبة  )%13.6بعد أن قام مراقبو الحسابات بالجهاز
بأعمال فحص محدود للمركز المالى للشركة والدخل
الشامل المنفردة والتغير فى حقوق الملكية والتدفقات
النقدية المتعاقبة المتعلقة بها عن الثالثة أشهر
المنتهية فى  31يونيه .2016
وحصلت «صوت الماليين» على نسخة من تقرير الجهاز،
والذى كشف أن االستثمارات المالية المتاحة للبيع فى
 31مارس 2016نحو  5.2مليون جنيه لشركة التعمير
وأوصــى التقارير الشركة بالمتابعة
القضائية حيث لم تتأثر القوائم المالية
بقيمة االســهــم الــمــمــلــوكــة فــى شركة
الشمس بيراميدز والبالغ عددها 1120
سهما بقيمة اسمية  112000دوالر
امريكى والتى تم ردها بموجب الحكم
رقم  10877لسنة  10ق استئناف وذلك
لعدم وجود صكوك أسهم لها ومازالت
محل نزاع قانونى.
واضــافــت الــمــســتــنــدات ان الشركة
لــم تــقــم بتسجيل اراضــــى مــشــروع 6
اكــتــوبــر حــتــى تــاريــخ إعــــداد الــقــوائــم
المالية ،ولذلك أوصى التقرير باتخاذ
االجـ ــراءات الــازمــة النــهــاء اج ــرارءات
الــتــســجــيــل حــفــاظــا عــلــى مــمــتــلــكــات
الشركة.
فضال عــن أنــه لــم يتم الفصل فى
الــنــزاع القائم على مساحة  44فدانا
من ارض الشركة بالمنطقة العمرانية
االولــــى بــمــديــنــة  6اكــتــوبــر والــصــادر
بشأنها القرار الــوزارى رقم  512لسنة
 2009الستقطاعها من مساحة 120
فــدانــا ومــقــام بشأنها دع ــوى قضائية
رقم  22180لسنة  65ق امــام القضاء
اإلدارى « »2مستعجل لــطــلــب وقــف
تنفيذ القرار الوزارى او الغائه وبطالنه
ول ــذل ــك أوصــــى الــتــقــريــر بالمتابعة
القضائية مــع مــوافــقــة الــجــهــاز بآخر
موقف قانونى بهذا الشأن.
كما كشف التقر يــر وجــود عــدد 15
وحدة سكنية و 8وحدات تجارية شاغرة
وغير مخصصة مسترد بعضها بأحكام
قضائية منها وحـــدات منذ ســنــوات،
منهم ع ــدد  2مــحــل بمدينة نــصــر تم
ترسيتها على السيد محمد سليمان
سويلم بجلسة الــمــزاد المقام بتاريخ
 2015/10/19ولم يتم التعاقد عليهما
حتى  31يونية الماضي.
وأوصـــى التقرير بمواصلة الجهود
لتنشيط تسويق هذه الوحدات الشاغرة
واتخاذ ما يلزم بشأن المحالت التى تم
ترسيتها بالمزاد فى ضوء شروط البيع
الواردة بكراسة شروط المزاد.
واضــاف ان رصيد حساب العمالء
واوراق الــقــبــض بــالــصــافــى بــلــغ نحو
 200مــلــيــونــا و 62جنيها تتمثل فى
نــحــو  197.58مــلــيــون جــنــيــه عمالء
تمليك ونحو  3.4مليون جنيه عمالء
مستأجرين بالصافى حيث تبين أن
متأخرات عمالء « مستأجرين « نحو
 5.81مليون جنيه منها نحو  3ماليين

جنيه يرجع الــى أكثر مــن  10سنوات
تتضمن نحو مليون و 521الــف جنيه
قــيــمــة مــتــأخــرات عــلــى وح ـ ــدات آلــت
ملكيتها للشركة منها نحو مليون و375
الف جنيه عن وحدات تم التصرف فيها
بالبيع أو التأجير.
وأكــد التقرير ان الشركة لم تحصل
مــتــأخــرات بلغت  3.42مــلــيــون جنيه
صــدرت بشأن بعضها أحكام قضائية
لــصــالــح الــشــركــة ولـــم يــتــم تحصيلها
حتى األن ،وأوصــى التقرير ر بضرورة

السياحى مقابل نحو  4.81مليون جنيه فى  13ديسمبر
 2015بارتفاع قدره نحو  210آالف جنيه وذلك الرتفاع
سعر التداول للسهم من  5.5جنيه للسهم الواحد الى 5.74
جنيه للسهم.
كما بلغت االستثمارت المالية بغرض المتاجرة نحو 336
ألف جنيه مقابل نحو  339ألف جنيه بانخفاض
قدره  3000جنيه تقريبا النخفاض سعر التداول
للسهم من  11.29جنيه للسهم الى  11.2جنيه
للسهم ،ولم يتحقق عنهما أى عائد او أرباح منذ
عام  ،2011وأوضى التقرير الشركة بضرورة دراسة
موقف االستثمارات المالية فى ضوء متغيرات
سوق األوراق المالية ودراسة مدى الجدوى
االقتصادية منها.

االســراع فى تحصيل هذه المتأخرات
الماية ومتابعة تنفيذ أحكام القضاء
حفاظا على حقوق الشركة.
ورصد التقرير مخالفة مالية اخرى
تتمثل فى ان الفوائد الدائنة للشركة لم
تتضمن مبلغ  130الفا و 32جنيها قيمة
فوائد ودائــع بنك االسكندرية بالعملة
الــمــصــريــة المستحقة فــى  31يونيه
 2016كما تضمنت مبلغ  1290جنيها
بالخطأ قيمة مــا تــم حسابه بالزيادة
لفائدة ودائع بنك القاهرة ولذلك إلزم

اخلالف بني محافظ اإلسكندرية ووزير
التنمية املحلية السبب الرئيسى

أسرار تأجيل حركة املحافظني
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كشفت مصادر مطلعة بــوزارة التنمية المحلية أن تأجيل
حركة المحافظين ألكثر من مرة والتى كان مزمعا اإلعالن
عنها فى منتصف شهر يوليه الماضى ،بسبب اعتذار الكثير
من المرشحين لمنصب محافظ ،خوفا من الــدخــول فى
صدام مع الدكتور احمد زكى بدر وزير التنمية المحلية.
وأوضحت المصادر أن رئيس الــوزراء لوح بإجراء حركة
نهاية شهر يوليه لكن تم تأجيلها مرة أخرى بسبب اشتعال
الــخــاف بــيــن الــمــهــنــدس محمد عــبــد الــظــاهــر محافظ
اإلسكندرية والدكتور أحمد زكــى بــدر والتى تحولت إلى
قضية رأى عام.
وأشـ ــارت الــمــصــادر إلــى أن الــوزيــر كــان يريد االطاحة
بمحافظ االســكــنــدريــة فــى الحركة لكن الــخــافــات التى
انتقلت الحدى الفضائيات على الهواء بين الطرفين جعلت
الوزير يتراجع عن االعالن عن الحركة بالتنسيق مع رئيس
الــوزراء ،حتى ال يثار الرأى العام ويعتبر إقالة عبد الظاهر
انتقاما شخصيا وليس للمصلحة العامة.

زكى بدر

التقرير الشركة بضرورة تصحيح هذه
المخالفات.
يــذكــر ان ه ــذه الــمــخــالــفــات وبعض
التجاوزات لم تكن االولى التى رصدها
الجهاز لمركزى للمحاسبات لشركة
الشمس للتعمير واالسكان حيث سبق
أن أكــدت تقارير سابقة وقــوع الشركة
فــى مخالفات مــالــيــة ،حيث تبين من
خالل الفحص الذى اجرى فى /9/30
 2014إهــدار ما يقرب من  15مليون
جنيه ما بين خسائر استثمارات مالية

مدبولى

بــا جـ ــدوى والــتــقــاعــس عــن تحصيل
مديونياتها لدى الغير.
وأشــــار الــتــقــريــر وقــتــهــا إل ــى تأخر
تنفيذ العديد من مشروعات الشركة
وضياع  44فدا ًنا من أراضيها بمدينة
 6أكتوبر ومخالفات أخرى تكشف سوء
أداء إدارة الشركة نرصدها فى هذا
التقرير ،فضال عــن خــســارة الشركة
وإهدارها لحوالى  4,4مليون جنيه فى
استثمارات مالية بال جــدوى ،موضحا
أن االستثمارات المالية المتاحة للبيع
بلغت فــى  2014/9/30حــوالــى 8,7
مليون جنيه مقابل حوالى  13,1مليون
جنيه فــى  ،2013/12/31بانخفاض
قــدره حــوالــى  4,4مليون جنيه بسبب
انخفاض سعر الــتــداول لسهم شركة
التعمير السياحى من  15جنيها للسهم
الواحد إلى  9,96جنيه للسهم ،والغريب
ال ــذى كشفه التقرير أنــه بــالــرغــم من
تلك الخسائر قــامــت شــركــة الشمس
لإلسكان والتعمير بشراء عــدد 2000
سهم إضافية من أسهم شركة التعمير
السياحى بحوالى  26,157ألف جنيه
فى .2014/2/9
كــمــا أوضـــح ه ــذا الــتــقــريــر أن تلك
االستثمارات المالية لم تحقق أى عائد
يذكر منذ عام  ،2011وطالب التقرير
بدراسة موقف هــذه االستثمارات فى
ضــوء متغيرات ســوق األوراق المالية
ودراســــة م ــدى الــجــدوى االقــتــصــاديــة
منها.
ولــفــت الــتــقــريــر إل ــى إهــــدار حــوالــى
 10,5مليون جنيه تتمثل فى مديونيات
الــشــركــة ل ــدى الــغــيــر ،مــشــيــرا إل ــى أن
مــتــأخــرات الــعــمــاء المستأجرين قد
بلغت حــوالــى  6,29مليون جنيه منها
حوالى  2,7مليون جنيه ترجع إلى أكثر
مــن  10ســنــوات ،كما تتضمن حوالى
 1,46مليون جنيه قيمة متأخرات على
وحــــدات آل ــت ملكيتها للشركة منها
حوالى  1,16مليون جنيه عن وحدات
تم التصرف فى بعضها بالبيع ،وطالب
التقرير بالعمل على تنشيط تحصيل
هــذه المتأخرات ومتابعة اإلجـــراءات
القانونية الالزمة فى هذا الشأن.
أشـــار التقرير إلــى بــلــوغ متأخرات
عــمــاء التمليك حــوالــى  2,76مليون
جنيه منهم عــمــاء صـــدرت بشأنهم
أحكام قضائية لصالح الشركة ولم يتم
االنــتــهــاء مــن تنفيذها والبعض اآلخــر
مازال متداوال فى القضاء.

وصفه بأنه آخر قيادة فى البلد تفهم فى اإلدارة املحلية

محافظ اإلسكندرية :مافيش مقارنة بينى
وبني بدر ..والصلح معه مرفوض
أكد المهندس محمد عبد الظاهر محافظ االسكندرية أن
الدكتور أحمد زكــى بــدر وزيــر التنمية المحلية آخــر قيادة فى
البلد تفهم فى االدارة المحلية ،وانه رجل اكاديمى لم يسبق له ان
يعرف خبايا االدارة المحلية ،ومشاكلها واالزمــات التى تعيشها
المحليات.
واستطرد عبد الظاهر قائال :مافيش مقارنة بينى وبين
الوزير..انا رجل ادارة محلية منذ مايقرب من  25عاما أما بدر
ما اشتغلش قبل كده ادارة محلية ،ومن الطبيعى أنه يجهل الكثير
من خباياها.
وأضــاف عبد الظاهر فى تصريحات خاصة أنــه ليس بينه
وبين وزير التنمية المحلية اى خالفات شخصية ،وان اختالف
وجهات النظر فقط حول مصلحة البلد ،لذلك فإن فكرة الصلح
معه مرفوضة ،ألنه ليس هناك خالف بالمعنى المعروف.
وأشار عبد الظاهر إلى انه مصر على استرداد اموال وممتلكات
الدولة ،والمليارات الضائعة من ارض الحديقة الدولية ،وانه لن
يسكت أو يصمت فى مواجهة اى فساد مهما كان الثمن.

عبدالظاهر

مفاجآت جديدة حول قضية سد النهضة وأزمة المياه القادمة فى مصر!!!
خالل مشاركته منذ أيام فى االجتماع الرابع والعشرين املفاوضات؟ وهل وضعت مصر كل السيناريوهات
البديلة عقب قيام إثيوبيا باالنتهاء من سد النهضة ؟
ملجلس وزراء املياه بدول حوض النيل والذى عقد
وما الذى مت بشأن اخلالف املشتعل بني البلدين حول
بالعاصمة األوغندية كمباال ،والذى مت فيه إجراء
مراسم نقل رئاسة املجلس من تنزانيا إلى أوغندا حسب عدد سنوات ملء اخلزان اخلاص بالسد؟ وما حقيقة
الترتيب األبجدى ..أكد الدكتور محمد عبدالعاطى،
السدود األخرى التى تنتوى بعض دول حوض النيل
وزير املوارد املائية والرى أن مصر لن توافق على التوقيع انشاءها خالل الفترة القادمة؟ وكيف ستؤثر على
على اتفاقية عنتيبى بوضعها احلالى نظر ًا خللوها من حصة مصر السنوية من مياه النيل؟ وما مدى تأثير
البنود التى ميكن أن ترسل رسالة طمأنة للشعب املصرى الزيارة التى قام بها بنيامني نتنياهو رئيس الوزراء
األسرائليى إلى  6دول أفريقية ومن بينها إثيوبيا التى
الذى يسعى للحفاظ على حقوقه املائية وضمان عدم
ألقى كلمة أمام برملانها؟ وما هى نتائج الزيارة التى قام
تأثرها،
مطالبا بالعمل على حل النقاط اخلالفية
ً
بها سامح شكرى وزير اخلارجية الى اسرائيل مؤخراً؟
املتعلقة باالتفاقية.
وهل بالفعل هذه الزيارة كان هدفها الوحيد دفع
هذا الرفض املصرى يثير العديد من التساؤالت
عملية السالم بني فلسطني واسرائيل بعد املبادرة التى
وعالمات االستفهام منها :ما هو مستقبل تلك

أطلقها الرئيس السيسى منذ اسابيع قليلة؟ أم أن
ً
هدفا غير معلن لها وهواعطاء دفعة للمفاوضات
هناك
اخلاصة بني مصر واثيوبيا فى ظل الدعم اإلسرائلى
غير املسبوق الثيوبيا فى عملية بناء السد؟
والسؤال األهم :هل وافقت مصر بالفعل على
حتقيق رغبة اسرائيل باحلصول على كميات من املياه
تتراوح ما بني  800مليون ومليار متر مكعب من مياه
النيل عبر سيناء سنوي ًا وهى اخلطة التى سبق أن
رفضتها مصر رفض ًا قاطع ًا منذ عهد الرئيس الراحل
أنور السادات؟ وهل يكون ذلك مقابل قيام اسرائيل
بالضغط على إثيوبيا إلنهاء كل املشاكل العالقة بينها
وبني مصر فيما يتعلق بأزمة سد النهضة املستمرة حتى
اآلن؟!

خفايا «األالعيب» اإلسرائيلية فى إفريقيا
شركة «ماجال سكيورتى سيستمز» توقع ً
عقدا مع احلكومة الكينية بقيمة  35مليون دوالر لتأمني ميناء مومباسا
خالد عبدالرحمن
تؤكد كل الوقائع أن اجلولة التى قام بها رئيس
الــوزراء اإلسرائيلى بنيامني نتنياهو إلى أربعة دول
بإقليم شرق إفريقيا ،فى الفترة من  4إلى  7يوليو
 ،2016تشير إلى رغبة إسرائيل فى تنويع شراكاتها
االقتصادية بخالف االعتماد املفرط على أسواق
أوروبا والواليات املتحدة األمريكية.
وفى غضون األعوام املاضية ،اتسمت العالقات
اإلسرائيلية مع دول شرق إفريقيا بتعاون نشط فى
مجاالت محددة مثل األمن والزراعة والتكنولوجيا
والــرى ،بيد أن الوصول باملصالح االقتصادية بني
الطرفني إلــى مستويات أكبر من األرقــام الراهنة
رمبا يستغرق وقتًا طويال ويحتاج إلى مــوارد مالية
إضــافــيــة مــن قــبــل اجلــانــب اإلســرائــيــلــى لتمويل
االستثمارات واملشروعات اإلمنائية.
وتكشف زيارة رئيس الوزراء اإلسرائيلى بنيامني
نتنياهو إلى كل من أوغندا وكينيا وروانــدا وإثيوبيا
عن طموحات اقتصادية واسعة من قبل إسرائيل
لتعزيز العالقات التجارية واالستثمارية مع الدول
اإلفريقية ،وكأمر غير مسبوق اصطحب نتنياهو
شخصا من كبار رجال
وفــدً ا كبي ًرا مكو ًنا من 80
ً
األعــمــال اإلسرائيليني ميثلون أكثر من  50شركة
إسرائيلية بغرض دعــم العالقات االقتصادية مع
تلك الدول.
وخالل تلك اجلولة ،وقعت إثيوبيا وإسرائيل على
اتفاقات تعاون ومذكرة تفاهم حول بناء القدرات
فى مجال الــزراعــة ،والسياحة ،واالستثمار ،كما
أبرمت إسرائيل وكينيا اتفاقات شملت مجاالت
الصحة والهجرة لتضاف إلى اتفاقات أخرى وقعت
بني الطرفني فى مجال الزراعة والــرى فى فبراير
 .2016وبالتزامن مــع ذلــك ،أقــر مجلس ال ــوزراء
اقتراحا بفتح مكاتب للوكالة اإلسرائيلية
اإلسرائيلى
ً
للتنمية فى الدول األربعة ،كما أعلن عن تخصيص
 13مليون دوالر لتعزيز الــعــاقــات االقتصادية
والتعاون معها.
فــى هــذا السياق كشفت تقرير صــدر مــؤخــراً
بعنوان « حــدود االنخراط :هل تنجح إسرائيل فى

مؤسسة  Innovation Africaاإلسرائيلية تقدم معونات كبيرة لقرى أوغندا
وتنزانيا إلمدادها بالطاقة الشمسية وحتسني اإلنتاجية الزراعية
توطيد عالقاتها االقتصادية مع دول شرق إفريقيا؟
« أن اسرائيل تبنت منذ فترة طويلة سياسة جديدة
لتقوية عالقاتها االقتصادية مع الــدول اإلفريقية
تقوم على االلتزام باالعتبارات التالية:
 -1مــجــاالت تنافسية :بصفة عــامــة ،انخرطت
الشركات اإلسرائيلية بالسوق اإلفريقية فى ضوء
اخلبرات الفنية التى تتمتع بها فى مجاالت محددة
وهــى الــزراعــة وال ــرى واألم ــن والتكنولوجيا ،ففى
مــجــال األمـ ــن ،وقــعــت شــركــة «مــاجــال سكيورتى
سيستمز» عــقــدً ا مــع احلكومة الكينية بقيمة 35

مليون دوالر لتأمني ميناء مومباسا ،ومــن املتوقع
أن تقوم الشركة نفسها مبساعدة احلكومة الكينية
لبناء جــدار أمنى على حــدودهــا مع الصومال فى
وقت قريب.
وبالطبع ،فإن الضغوط األمنية التى تتعرض لها
كينيا باستمرار من قبل جماعة «شباب املجاهدين»
توفر بيئة خصبة للتنسيق بني إسرائيل وكينيا حول
تعزيز اجلهود األمنية مبنطقة شرق إفريقيا .وفى
هــذا الصدد ،أشــار نتنياهو خــال زيارته األخيرة
لكينيا إلى أن إسرائيل وكينيا ستعمالن م ًعا ملواجه

اإلرهــاب ،فضال عن ذلــك ،تنشط بعض الشركات
اإلسرائيلية فى مجاالت مثل التعدين على غرار
شركة «إسرائيل للبتروكيماويات املــحــدودة» التى
تعمل مبنجم للفوسفات بإثيوبيا ،وشركة «نتافيم
املــحــدودة» التى تعمل فــى مجال الــرى بعدة دول
إفريقية ،باإلضافة إلــى شركات أخــرى تعمل فى
مجال التكنولوجيا والطاقة الشمسية.
وف ــى املــجــال ال ــزراع ــى ،تــنــامــت االســتــثــمــارات
اإلسرائيلية بالسوق اإلثيوبية بسرعة مذهلة ،ال
سيما فى مجال زراعة الزهور والتصنيع الزراعي،

والــفــواكــه واخل ــض ــراوات ،ووف ــق هيئة االستثمار
اإلثيوبية فقد بلغ عــدد املشاريع اإلسرائيلية فى
مشروعا بقيمة  1.3مليار بر إثيوبى
إثيوبيا 187
ً
(ما يوازى  58.4مليون دوالر).
 -2جتارة عابرة للحدود :توفر أسواق دول شرق
فرصا لزيادة الصادرات اإلسرائيلية ،حيث
إفريقيا ً
متتاز بأنها ســوق استهالكية كبيرة ،كما أنها قد
تلعب دو ًرا فى تعزيز املصالح التجارية اإلسرائيلية
مــع دول الــعــالــم ،وال سيما آسيا مــن خــال تأمني
عبور السفن اإلسرائيلية باملجرى املالحى للبحر
األحــمــر .وال يــزال حجم التجارة اإلسرائيلية مع
القارة اإلفريقية كلها متواض ًعا للغاية ،حيث لم يتعد
 %2من حجم جتارتها اخلارجية الكلية (ما يوازى
مليار دوالر).
فرصا واسعة
وقــد يعنى ذلــك نظر ًيا أن هناك
ً
ملضاعفة حجم هذه التجارة واحلصول على مزيد
من املكاسب االقتصادية.
 -3تنظيم الــاجــئــن :تــعــزز إســرائــيــل جهودها
مع بعض دول شــرق إفريقيا مثل روان ــدا وأوغندا
لــلــوصــول إل ــى اتــفــاقــات ح ــول ال ــع ــودة الطوعية
للمهاجرين األفارقة غير الشرعيني الذين وصلوا
إليها.
 -4معونات إمنائية :حتظى دول شــرق إفريقيا
باهتمام الوكالة اإلسرائيلية للتنمية ،وخالل األعوام
املاضية ،قدمت املؤسسة مساعدات مادية وفنية
لــكــل مــن كينيا وأوغ ــن ــدا وغــيــرهــا مــن دول شــرق
إفريقيا لــدعــم املــجــاالت الصحية ومتــكــن املــرأة
اإلفريقية والزراعة بها .وكإطار تعاونى آخر ،قدمت
مؤسسة Innovation Africaوهــــى مؤسسة
إسرائيلية غير ربحية معونات عديدة لقرى أوغندا
وتنزانيا إلمــدادهــا بالطاقة الشمسية وحتسني
اإلنتاجية الزراعية.
وفى النهاية ميكن القول إن انخراط إسرائيل
ً
مرتبطا
االقــتــصــادى فــى دول شــرق إفريقيا يظل
باعتبارات العالقات القوية مع القوى الغربية من
ناحية والتنافس الدولى على النفوذ بإفريقيا من
ناحية أخرى ،ولكنه فى الوقت نفسه يزداد تدريج ًيا
بفضل الــدعــم الــســيــاســى مــن الــطــرفــن وفعالية
األدوات االقتصادية التى تستخدمها إسرائيل.

سيناريوهات المسار النهائى للمفاوضات حول سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا
محمد جمال
كشفت دراســة مهمة صــدرت مؤخراً
بعنوان« :هل تؤثر زيارة نتنياهو إلفريقيا
على مفاوضات املياه بني مصر وإثيوبيا؟
أن وعــد رئــيــس الــــوزراء اإلســرائــيــلــى،
بنيامني نتنياهو ،بـ»مساعدة إثيوبيا على
االستفادة من مواردها املائية فى تطوير
مدها بالتكنولوجيا
الزراعة ،من خالل ّ
اإلسرائيلية» ،وذلــك خالل جولته بدول
منابع النيل برفقة  80رجــل أعمال من
 50شــركــة إســرائــيــلــيــة  -يــطــرح عــدةَ
تــســاؤالت حــول تداعيات وأه ــداف تلك
الــزيــارة فــى هــذا التوقيت ال ــذى سبق
توقيع عقود الــدراســات الفنية لـ»سد
الــنــهــضــة» بــأيــام قليلة ،وف ـ ًقــا ملــا أكــده
وزيــر الــرى املصرى ،وكذلك انعكاسات
الزيارة على اجلانب املصرى ،واملسارات
املحتملة التى ميكن أن يسلكها املفاوض
امل ــص ــرى ف ــى حـ ــال ح ـ ــدوث تــأثــيــرات
واضحة لها.
وكشفت الدراسة أن نتائج الزيارة قد
تنعكس على املسار النهائى للتفاوضات
عــلــى ســد النهضة بــن الـ ــدول الــثــاث
(الــســودان ،ومــصــر ،وإثــيــوبــيــا) ،خاصة

مــع قــرب مــوعــد توقيع الــعــقــود الفنية
للمكتب االستشارى الفرنسى «بــى .أر.
إل» املكلف بتنفيذ الدراسات الفنية لسد
النهضة ،فقد يأخذ شكل االتفاق على
موعد توقيع العقود النهائية بشأن تأثير
السد ،أ ًّيا من املسارين ،وهما:
•املــســار األول :وه ــو ع ــدم االتــفــاق
بـــن األطـــــــراف ال ــث ــاث ــة عــلــى مــوعــد
مــحــدد للتوقيع على الــعــقــود النهائية
للدراسات الفنية التى انتهى إليها املكتب
االستشارى الفرنسى ،وهو ما يعنى أن
تلجأ إثيوبيا للمماطلة مرة أخرى ،وعدم
التزامها بتنفيذ الدراسات الفنية التى
انتهت إليها الشركة االستشارية املكلفة.
ويدعم هــذا املسار أن إثيوبيا لم تقدم
على خطوة التوقيع على العقود بسهولة،
فى ظل الوعد اإلسرائيلى خالل الزيارة
بــالــدعــم الــشــامــل إلثــيــوبــيــا لالستفادة
من مواردها املائية فى تطوير الزراعة
مــن خ ــال مــد إثــيــوبــيــا بالتكنولوجيا
اإلسرائيلية الالزمة لذلك ،كما أن إعالن
نتنياهو فى مجلس النواب اإلثيوبى عن
أن «إسرائيل وضعت رؤيــة استراتيجية
إسرائيلية لتنمية إثيوبيا» قد يؤدى ً
أيضا
إلــى مماطلة إثيوبية فى حتديد موعد
للتوقيع الــنــهــائــى ،مــن منطلق مقارنة

املــكــاســب ،خــاصــة أن التوقيع النهائى
سيتم فى العاصمة أديس أبابا.
ترجيحا،
•املسار الثانى ،وهو األقــل
ً
هــو الــتــزام الــطــرف اإلثــيــوبــى وحتــديــده
ملوعد قريب للتوقيع على العقود الفنية
للمكتب االســتــشــارى ،وبــالــتــالــى تلتزم
إثيوبيا بتنفيذ الــدراســات الفنية التى
انتهى إليها املكتب االستشارى الفرنسى.
وقــد يتأثر هــذا االحتمال بنتائج زيــارة
وزيــر اخلارجية املصرى إلسرائيل ،وما
متثل مــن رســائــل للجانب اإلسرائيلى
للبحث عــن آفــاق الــتــعــاون وبــذل جهود
ال ــس ــام ،وه ــو مــا أعــلــن عــنــه الرئيس
الــســيــســى فــى تــصــريــحــه فــى  17مايو
 2016حول ما ُعرف بـ»السالم الدافئ».
وفــى هــذا الــســيــاقُ ..يكن الــقــول إنه
مــن املمكن أن يــكــون هــنــاك العديد من
االنعكاسات السلبية لزيارة رئيس الوزراء
اإلسرائيلى على امللف املــائــى املصرى،
خــاصــة فــى ظــل وعـ ــود رئــيــس الــــوزراء
اإلسرائيلى ملجلس النواب اإلثيوبى بدعم
إثيوبيا لالستفادة من مــواردهــا املائية،
وهو ما يتطلب حتركات مصرية للتخفيف
من وطــأة األثــر السلبى تدريج ًّيا مقابل
تالقى املصالح ما بني مختلف األطراف
املصرية واإلسرائيلية واإلفريقية.

فتح مكاتب للوكالة
اإلسرائيلية للتنمية
فى ( )4دول

عالمات
استفهام

 4أهداف أساسية
وراء زيارات نتنياهو
للدول اإلفريقية

كــشــف ع ــدد مــن اخل ــب ــراء واملحللني
السياسيني أن املتتبع لــزيــارة رئيس
الـــوزراء اإلسرائيلى بنيامني نتنياهو
إلى (أوغندا ،وكينيا ،وروندا ،وإثيوبيا)،
وكذلك لتصريحات الوفد اإلسرائيلى
الــقــائــم بــهــا ،والــــذى أعــلــن أن الــهــدف
الــرئــيــســى مــنــهــا ه ــو فــتــح امل ــزي ــد من
الشركات اإلسرائيلية للعمل فى إفريقيا
ومنها إثيوبيا وعدد من دول حوض النيل
اجلنوبي ،وهو ما يُشير إلى أن إسرائيل
تسعى إلــى حتقيق عــدة أهـــداف ،متثل
أهمها فيما يلى:
 .1كسر العزلة واكتساب الشرعية
اإلفــريــقــيــة بــدحــض فــكــرة اإلمبريالية
االستيطانية إلســرائــيــل كما كــان يــروج
اليسار اإلفريقى فى الستينيات بسبب
دعم إسرائيل حلكومة البيض العنصرية
فى جنوب إفريقيا ،فضال عن احتاللها
األراضى الفلسطينية.
 .2بناء تكتل إفريقى لالستفادة منه
فى دعم إسرائيل بكسب كتلة تصويتية
( 54دول ــة) للتصويت ضــد مشروعات
القرارات املتعلقة بالقضية الفلسطينية
فى األمم املتحدة.
فنيجيريا وروانــــدا قــد رفضتا قبل
عــامــن م ــش ــروع قـ ــرار مبــجــلــس األم ــن
إلنــهــاء االحــتــال اإلســرائــيــلــى فــى مدة
ال تــزيــد عــلــى  3س ــن ــوات ،فــضــا عن
قــرارات التفتيش على املواقع واألسلحة
الــنــوويــة فــى إســرائــيــل مــن قبل الوكالة
الــدولــيــة للطاقة ال ــذري ــة ،نــاهــيــك عن
الــرغــبــة اإلســرائــيــلــيــة ف ــى االنــضــمــام
كــعــضــو م ــراق ــب ب ــاالحت ــاد اإلفــريــقــي،
فــإن االحتــاد فتح بــاب عضوية املراقب
لشركاء االحت ــاد اإلفــريــقــى التنمويني،
ولكن يرفض االحتــاد قبول عضوية أى
دول ــة حتتل أراضـــى دول ــة أخـــرى ،وهو
مــا حتـــاول إســرائــيــل تغييره بجوالتها
فــى إفريقيا ،والــتــرويــج لنفسها كدولة
صديقة و«تنموية» تتعايش مع جيرانها
فى اإلقليمني العربى واإلفريقي.
 .3توطيد عــاقــات إســرائــيــل بــدول
ال ــق ــرن اإلف ــري ــق ــي ،ال ســيــمــا إريــتــريــا
وإثــيــوبــيــا ،لكى ال يــكــون البحر األحمر
«بــحــيــرة عــربــيــة» ،وذلـ ــك ملــا للمنطقة
ودولــهــا مــن أهمية ،ع ــاو ًة على موازنة
النفوذ املتنامى مبنطقة الشرق اإلفريقى
لتركيا وإيران والبرازيل والصني والهند،
لتحقيق أهداف إستراتيجية وأمنية.
 .4حتــقــيــق أه ـ ــداف اقــتــصــاديــة مع
إفريقيا مــن خــال الــتــعــاون مــع البنك
الـ ــدولـ ــى مـــن أجــــل إنـــشـــاء صــنــاديــق
إسرائيلية لالستثمار فى القارة ،فضال
عن تطوير آليات للتعاون بني املؤسسات
املالية الدولية واحلكومة اإلسرائيلية
لتمويل عدد من املشروعات فى إفريقيا،
عــــاوة عــلــى فــتــح مــلــحــقــيــات جتــاريــة
جديدة مبا يُحقق زيــادة حجم التصدير
اإلسرائيلى فى إفريقيا.
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خريطة التنظيم
الدولى لإلخوان
اإلرهابيني من القيادات
ورجال األعمال
والشركات إلى املساجد
واجلمعيات والتظاهرات
ملف
ساخن

 83فى املائة من
أعضاء مكتب
اإلرشاد مت إلقاء
القبض عليهم وهم
محبوسون حاليا

محمود عزت
يخطط ويدير
كل أعمال العنف
التى تتورط فيها
اجلماعة وحلفاؤها

جنيب عن هذا السؤال الشائك بالوقائع واألرقام واألسماء

هل جنحت الدولة املصرية فى احلد من قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ميكن اعتبار الشهور الثالثة يونيو ويوليو وأغسطس هى
شهور النهاية أو اخلتام فى تاريخ جماعة اإلخوان املسلمني،
حيث كانت ثورة  30يونيو  2013هى العالمة الفارقة فى
تاريخ ومصير اجلماعة ،ليس فقط فى مصر ،وإمنا أيضا فى
كل دول املنطقة ،كما مت خالل شهر يوليو إلقاء بيان  3يوليو
الشهير الذى أعلن خالله الفريق أول عبدالفتاح السيسى
عزل محمد مرسى ونظام جماعته من حكم مصر ،لتبدأ
اجلماعة مرحلة من العنف واإلرهاب ،بلغت ذروتها خالل
شهر أغسطس  ،2013حيث مت فض اعتصامى ميدان رابعة
العدوية وميدان النهضة.
وبعد مرور أكثر من  3أعوام على هذه األحداث ،تبرز عالمات
استفهام كثيرة حول مصير تلك اجلماعة ،التى يعود

تأسيسها إلى عام  ،1928وما آلت إليه أحوالها بعد أن اقترب
عمرها من الـ  88عاما ،وهل انتهت بالفعل ،أم أنها تلفظ
أنفاسها األخيرة ،وإلى أى مدى سوف تستمر فترة االحتضار،
حيث يرى اخلبراء أن الديناصورات العتيقة ال متوت بني
عشية وضحاها ،وإمنا تظل تلفظ أنفاسها األخيرة ،وتنفث
ما بقى من سمومها لسنوات ورمبا لعقود طويلة.
ولإلجابة عن هذه التساؤالت نشر املركز اإلقليمى للدراسات
االستراتيجية دراسة مطولة بعنوان «هل جنحت الدولة
املصرية فى احلد من قدرات جماعة اإلخوان املسلمني»،
تلك الدراسة التى أعدها الدكتور محمد عبد السالم
رئيس وحدة دراسات األمن اإلقليمى ،والدكتور أحمد
كامل البحيرى رئيس التحرير ،وتناولت بالتفصيل أهم

التغيرات التى طرأت على اجلماعة منذ ثورة  30يونيو
وحتى اآلن ،وتطرقت الدراسة إلى دخول اجلماعة فى
صراعات مع أجهزة الدولة ،أدت إلى فقدانها جانب كبير من
قدراتها املالية والشعبية خاصة بسبب محاصرة األنشطة
االقتصادية واخلدمية من ناحية ،والتضييق أمنيا على
التظاهرات واملمارسات اإلعالمية والدعائية والدعوية من
ناحية أخرى.
فى حني أدى جلوء اجلماعة إلى انتهاج العنف إلى
فقدانها ما تبقى من تعاطف اجلماهير ،بل ومن املنطقى أن
يؤدى اجتاه بعض األجنحة والعناصر نحو أسلوب العنف
واإلرهاب ،إلى إعالن أجنحة وقيادات وعناصر أخرى التبرؤ
من هذا املسلك الدموى ،وهو ما يساوى انشقاقات داخل

محبوسا و 3هاربني واملرشد األخير توفى فى لندن
15
ً

باألسماء واألماكن ..مصير أعضاء مكتب إرشاد اإلخوان
قائمة الهاربني تضم عزت وغزالن وحسني ما بني غزة وتركيا وعصام احلداد أخطر رجل فى السجن
تتسم جماعة اإلخ ــوان بوجود هيكل تنظيمى
هيراركى متعدد املستويات ،ساهم هــذا البناء
فى تسهيل حركة اجلماعة على مدار عقودها
الثمانية ،ويتمثل هــذا الهيكل فــى كــل من
مكتب إرش ــاد اجلماعة ال ــذى يعد مبثابة
الذراع التنفيذية ،ومجلس شورى اجلماعة
ال ــذى ميثل الــــذراع التشريعية ،وعقب
ث ــورة  30يونيو كــان ملسئولى اجلهازين
النصيب األكبر من املالحقات القانونية
والقضائية ،حيث بلغ عدد أعضاء مكتب
اإلرش ـ ــاد املــحــبــوســن  15عــضــوا ،بينما
هــرب  3منهم إلــى اخلـــارج ،وانتقل عضو
واحــد من أعضاء مكتب اإلرش ــاد إلــى الــدار
اآلخرة ،وتضم قائمة القيادات املحبوسة حاليا
شخصيات إخوانية شهيرة وشديدة اخلطورة ،فى
مقدمتهم املرشد العام لإلخوان محمد بديع ،الذى
مت انتخابه مرشدا فى يناير  ،2010خلفا ملهدى
عاكف ،وهو اآلخر من القيادات املحبوسة حاليا
لكنه ليس عضوا فى مكتب اإلرشاد.
وجدير بالذكر أنه عقب القبض على «بديع» مت
تعيني مرشد مؤقت هو أكبر األعضاء سنا حسبما
تنص الئحة اجلماعة ،وكان هذا املرشد املؤقت هو
جمعة أمــن ،أحــد شيوخ اإلخــوان وامللقب مبؤرخ
اجلماعة ،ومت اإلعالن عن اختياره مرشد مؤقت
من لندن ،حيث كان يقيم فى العاصمة البريطانية
التى هرب إليها عقب ثــورة  30يونيو ،ولكن بعد
أسابيع من اختياره مرشدا مؤقتا فاضت روحه
إلى بارئها ،حامال لقب املرشد األخير للجماعة.
وتــنــص الئــحــة التنظيم أيــضــا على أن يكون
للمرشد العام أكثر من نائب ،حيث كــان النائب
األول لبديع هو رجل اجلماعة احلديدى ومهندس
صفقاتها خيرت الشاطر ،وهــو اآلخــر محبوس
حاليا ،علما بأنه كــان مرشح اإلخــوان األساسى
لرئاسة اجلمهورية ،قبل أن يتم استبعاده ليحل
محله «االستنب» محمد مرسى.
أما النائب الثانى للمرشد فهو صقر اإلخــوان
ومسئول جناح العنف والتسليح ،الــذى أعــاد بناء
التنظيم السرى أو النظام اخلــاص ،وهو الدكتور
محمود ع ــزت ،ال ــذى قيل عنه احلــاكــم الفعلى
للجماعة وقــت واليــة مهدى عــاكــف ،حينما كان

نسبة الهاربني  %11من
إجمالى األعضاء
خيرت الشاطر محبوسا على خلفية اتهامه فى
قضية ميليشيات األزهــر عــام  ،2006وقــد متكن
عزت من الهرب ،عقب أحداث  30يونيو ،ويرجح
املــراقــبــون أنــه هــو مــن يخطط ويــديــر كــل أعمال
العنف التى تتورط فيها جماعة اإلخوان وحلفاؤها،
حيث يقيم فى غــزة لــدى قــيــادات حركة حماس،
اجلناح العسكرى لإلخوان وفرعها فى فلسطني.
ومن غزة إلى تركيا حيث يقيم القيادى الهارب
محمود حسني ،أمني عام اجلماعة ،ويأتى ترتيبه
فى التنظيم بعد املرشد ونوابه الثالثة ،ولكنه حاليا
هو الرجل اإلخوانى الثانى الذى متكن من الهرب،
مثلما متكن محمود عزت ،النائب الثانى للمرشد،
كما هــرب املتحدث الرسمى للجماعة الدكتور
محمود غــزالن إلى قطر ،ومنها إلى تركيا ،حيث
يقيم هناك مع غالبية قيادات اجلماعة الهاربني،

وأب ــرزه ــم مــحــمــود حــســن وحــمــزة زوب ــع وجــمــال
حشمت وغــيــرهــم .و»غ ـ ــزالن» هــو صــهــر خيرت
الشاطر وزوج أخته فاطمة الشاطر ،أما محمود
عــزت فهو شقيق زوجــة مرشد اإلخ ــوان األسبق
وحكيم اجلماعة املحبوس حاليا مهدى عاكف،
املتزوج من وفــاء عزت أخت محمود عــزت ،حيث
تنسج عالقات النسب واملصاهرة خيوط إضافية
داخل شبكة التنظيم الهيراركية املعقدة.
وقد كان للمرشد األسبق مهدى عاكف نائبان
فقط ،هما خيرت الشاطر ومحمد حبيب الذى
انــشــق عــن اجلــمــاعــة ،وجنــى بنفسه مــن السجن
والهرب ،أما املرشد محمد بديع فقد اختار لنفسه
نوابا ثالثة هم الشاطر وعزت ورشاد البيومى ،أول
من شغل منصب النائب الثالث ملرشد اجلماعة،
كما كــان مسئول قسم الطلبة بالتنظيم محليا

ودولــيــا ،حيث قضى ســنــوات طويلة مسئول عن
نــشــاط اجلــمــاعــة فــى الــســعــوديــة ودول اخلليج،
وحينما عــاد إلــى مصر مــع بــدايــة واليــة محمد
بديع ،اختاره األخير نائب ثالث له ،وهو اآلن
رفيقا له فى محبسه ،حيث مت إلقاء القبض
عليه ،عقب فض اعتصام رابعة على خلفية
بعض التهم التحريضية.
ومن أعضاء مكتب اإلرشاد املحبوسني
أيضا هناك عبد الرحمن البر ،مفتى
اإلخــوان الذى كان يتم إعــداده ملنصب
شيخ األزهــر أو مفتى اجلمهورية إبان
عــهــد مــحــمــد م ــرس ــى ،ومــحــمــد على
بــشــر مــســئــول التنمية فــى اجلــمــاعــة،
الــذى عينه «مــرســى» محافظا للمنوفية
بهدف أخونتها ،ثم وزيــرا للتنمية املحلية،
ومحيى حامد مسئول القطاعات اجلغرافية
والذى كان مستشارا للرئيس املعزول محمد
مــرســى ،ومحمد وه ــدان مسئول التنمية،
وعبد العظيم أبو سيف مسئول الصعيد،
وحــســن إبــراهــيــم مــســئــول اإلســكــنــدريــة
وزعيم كتلة األغلبية اإلخوانية فى مجلس
الشعب الــذى عــرف ببرملان «الكتاتني»،
أما أبرز أعضاء مكتب اإلرشــاد املحبوسني
وأخــطــرهــم فــهــو عــصــام احلــــداد ،مسئول
العالقات اخلارجية بالتنظيم وامللقب بوزير
خارجية اجلماعة ورجــل أمريكا بداخلها ،و
هــو الــذى ظــل ابنه جهاد احل ــداد يعمل فى
منظمات أمريكية استخباراتية ،واستمر
يحرض على النظام املصرى عقب ثورة 30
يونيو ،حتى مت إلقاء القبض عليه ،ووقتها
نــشــرت الــواقــعــة حتــت عــنــوان «ســقــوط
اخلــائــن» ،رغــم أن جــهــاد لــم يكن عضوا
مبكتب اإلرش ــاد ،ولكنه من أخطر رجال
التنظيم الدولى لإلخوان بأمريكا حتديدا.
ومم ــا ســبــق يتبني أن  83فــى املــائــة
مــن أعــضــاء مكتب اإلرشـــــاد مت إلــقــاء
القبض عليهم وهــم محبوسون حاليا،
بينما متكن بعضهم من الهرب للخارج،
وبلغت نسبة الــهــاربــن  11فــى املــائــة من
إجمالى األعضاء.

شركاتهم تغزو أسواق البرمجيات والطباعة واإلنشاءات

قائمة رجال األعمال وحيتان بيزنس الصرافة
والسياحة واألدوية الذين يدعمون اجلماعة
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فــى إطـــار الــبــحــث والــتــنــقــيــب داخـــل أوراق
وملفات اإلخــوان االقتصادية واملالية ،رصدت
الدراسة أسماء أبرز القيادات اإلخوانية املؤثرة
ماليا فــى التنظيم ،واملــنــوط بها حاليا متويل
أنشطته واحلــفــاظ عليه بــعــد إلــقــاء القبض
على شخصيات بحجم خيرت الشاطر وحسن
مالك ومحمد على بشر وغيرهم ،حيث أوردت
الــدراســة أسماء من بينها عبد الناصر عجاج

رئيس شركة أغادير للبرمجيات بحلوان ،وماهر
خليل مــديــر شــركــة الــهــجــرة للنشر والــتــوزيــع
بــالــهــرم ،وأحــمــد الــشــاذلــى مدير شركة النسر
بـ  6أكتوبر ،وعبد املنعم سند مدير شركة دار
الفنون للطباعة بالقليوبية ،وهشام عبد العزيز
صاحب مكتب معمارى باجليزة ،ومحمد فتحى
مــديــر شــركــة ديــنــامــن للكيماويات بــاجلــيــزة،
ومحمد فــوزى مدير شركة توماس لالستيراد

والتصدير باإلسكندرية ،وسيد سويدان رئيس
شــركــة س ــوي ــدان ل ــان ــش ــاءات بــاالســكــنــدريــة،
ومــصــطــفــى الــشــربــتــلــى صــاحــب شــركــة موبى
شــارب للموبيليات باالسكندرية ،وعبد القوى
الشنوانى صاحب شركة الــريــاض لالنشاءات
والتعمير باإلسكندرية ،ومحمد سعد أحد مالك
شركة الربوة باإلسكندرية ،ومحمد سعيد عمار
صاحب شركة عمار باإلسكندرية.

تفاصيل الهيكل
املالى واإلدارى
للجماعة وحقيقة
قدراتها على
استعادة دورها فى
الشارع

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرات جماعة اإلخوان املسلمني؟!!

ملف
ساخن
إشراف :
إميان بدر

صفوف التنظيم ،وتشرذم وتفتت هيكله الهيراركى ،الذى
ظل متماسكا ملا يقرب من  9عقود ،منذ أن أسسها مرشدها
األول حسن البنا فى عام .1928
وفى سياق السطور التالية نحاول أن نعرض لتلك الدراسة،
وكيف كشفت عن تفاصيل الهيكل التنظيمى للجماعة،
وتناولت باألسماء قياداتها ،ومن منهم قابع خلف أسوار
السجون ،ومن متكن من الهرب للخارج ،كما رصدت أبرز
الشركات واألنشطة االقتصادية للتنظيم ،ومنها إلى
املجال اخلدمى اخليرى والدعوى ،من مساجد ومدارس
إلى جمعيات خيرية ،مرورا بتظاهرات الشوارع وحقيقة
تراجعها ومدى تقلص قدرة اجلماعة على احلشد وتراجع
شعبيتها فى مواجهة العامل األمنى الفاعل.

متتلك  7شركات صرافة كبرى ساهمت فى اشتعال أزمة الدوالر

خبراء :الشركات املتحفظ عليها ليست إال نقطة فى بحر ثروات اجلماعة
التحفظ على شركات «الشاطر» ومن بينها التيسير للصرافة والشركة الدولية لألدوية و الشهاب للسيارات و سلسبيل للتجارة وزاد للمواد الغذائية
مع إلقاء القبض على رجــل األعمال اإلخوانى
حسن مــالــك ،تبني أن الــرجــل هــو مسئول ملف
اإلرهـــاب االقــتــصــادى ،وإنــه أحــد حيتان بيزنس
الصرافة وسوق العملة الصعبة ،وأنه وضع مخطط
ش ــراء أكــبــر قــدر مــن الـــــدوالرات ،مــن املصريني
وال ــع ــرب خــاصــة الــعــامــلــن فــى اخل ـ ــارج ،بهدف
تعطيش السوق ورفــع أسعار ال ــدوالر ،إلــى احلد
اجلنونى الذى وصلت إليه حاليا ،ومن هنا برزت
عالمات استفهام حــول أسباب استمرار األزمــة
وازدياد تفاقمها رغم القبض على مالك ،والتحفظ
على غالبية شركات الصرافة التى ميتلكها اإلخوان
وحلفاؤهم ،حيث كشف اخلبراء عن أن الشركات
املتحفظ عليها ليست إال نقطة فى بحر ثــروات
اجلماعة ،التى لديها مــا يشبه جبل اجلليد من
األموال ،وال نرى من اجلبل إال قمته ،بينما اجلانب
األكبر منه مازال غارقا حتت اجلليد.
وفــى هــذا السياق رص ــدت الــدراســة تفاصيل
الهيكل املالى واالقتصادى للجماعة ،حيث وصفت
قوتها املالية بأنها أحد أهم عوامل قدراتها على
األرض ،والتى صنعت لها الشعبية ومكنتها من
البقاء طوال العقود الثمانية.
وفـــــى إطـــــــار جـ ــهـ ــود ال ـ ــدول ـ ــة ملـــحـــاصـــرة “
اإلمبراطورية” املالية للجماعة مت التحفظ على
العديد من الشركات من أشهرها “أصحاب تورز”
للسياحة وأحــد مالكها العــب كــرة القدم الشهير
محمد أبوتريكة.

التحفظ على العديد من
الشركات من أشهرها «أصحاب
تورز» للسياحة وأحد مالكها
محمد أبوتريكة
وفــى الــســيــاق ذات ــه مت التحفظ على شركات
مهندس مليارات اجلماعة خيرت الشاطر ،ومن
بينها شركة التيسير للصرافة ،والشركة الدولية
ل ــأدوي ــة ،وشــركــة الــشــهــاب لــلــســيــارات وشــركــة
سلسبيل للتجارة ،وشركة زاد للمواد الغذائية.
ومــن الشاطر إلــى احلــداد حيث ميتلك عصام
احلــــداد شــركــة الــنــهــضــة لــاســتــثــمــار والــشــركــة
العربية للتعمير والشركة العربية املــعــارض ،أما
محمد على بشر فرغم كونه أستاذ جولوجيا بكلية

العلوم وعينه محمد مرسى وزيرا للتنمية املحلية،
ولكنه ميتلك شركة هى الشركة العربية للبحوث
والتنمية ،كما ميتلك طبيب التحاليل حلمى اجلزار
مجموعة اقتصادية حتمل اســم املجموعة 21
للتجارة ،فيما تبني أن املتحدث الرسمى للجماعة
محمود غزالن هو صاحب شركة األقصى للتجارة
الصناعية ،وكذلك نائب املرشد الدكتور رشاد
البيومى مسئول الطلبة باجلماعة ،هــو اآلخــر
ليس بعيدا عن البيزنس حيث ميتلك شركة املاسة

تفاصيل خطة غزو عقول األطفال
واستقطاب الشباب من داخل املدارس واملساجد

متــيــزت جــمــاعــة اإلخــــوان عــن غــيــرهــا مــن تــيــارات اإلس ــام
السياسى فى مصر ،بقدرتها على مخاطبة عنصرين أساسيني
واللعب على أوتارهما ،هذان الوتران هما البؤس واليأس ،حيث
أجــادت استغالل بؤس املواطن وفقره ،وغازلته كجمعية خيرية
تقدم خدمات انسحبت الدولة من دورهــا فيها ،لتترك املواطن
فريسة لتلك اجلماعة التى تــاجــرت بهمومه مــن كرتونة سلع
رمضان وياميشه إلى شنطة لوازم املدرسة ومذكرات اجلامعة،
وصوال ملئات املستشفيات واملستوصفات ودور األيتام واملدارس
وريــاض األطفال امللحقة باملساجد ،التى ظلت اجلماعة ترتع
فيها وحتتلها لتحتل من خاللها عقول ونفوس األطفال والشباب،
وجتند أجياال كاملة من أصحاب العقول املحشوة بأفكار أغرب
وأبعد ما يكون عن صحيح اإلسالم الوسطى ،بل وكارهة لكل ما
هو مصرى.
حيث بــدأت اخلطة بالتشكيك فى األزهــر ثم ترويج ونشر
الفتاوى الوهابية اإلرهــابــيــة ،الــوافــدة مــن الصحراء القاحلة
بغلظتها وغرابتها ،واملشفوعة بــأمــوال بترو دوالريـــة ،دفعت
مصر أضعافها مقابل االنسحاب من دورها ،ليس فقط كراعية
ألبنائها ،ولكن كمنارة ملا كان يسمى اإلسالم الوسطى أو اإلسالم
املصرى.
ومــن أجــل هــذه األهــداف أنشأت اجلماعة عشرات املــدارس
فى ربــوع مصر ،واهتمت بالسيطرة على التعليم والــدعــوة من
خالل املــدارس واملساجد ،بينما سارت الدولة فى خطتها للحد
من قــدرات اجلماعة – عقب ثــورة  30يونيو -فى طريقني هما
التحفظ على جميع مدارس اإلخوان من ناحية ،ومنع خطبائهم
من اعتالء منابر مساجد األوقــاف وتشديد الرقابة عليها من
ناحية أخرى.
ومن أبرز مدارسهم تأتى مدارس «جنى دان» الدولية اململوكة
خلديجة خيرت الشاطر ،ومدرسة أمجاد باملعادى التى متلكها
وتديرها اإلعالمية السابقة كاميليا العربى ،ومــدارس املقطم

الدولية اململوكة لعدلى الــقــزاز ،وهــو ملــن ال يعرف والــد منتج
برنامج باسم يوسف.
ومتتلك اجلماعة أيضا مدارس الدعوة اإلسالمية ببنى سويف
التى كانت تديرها سمية الشناوى زوجــة املرشد محمد بديع،
وقتما كان مسئول اجلماعة فى بنى سويف ،وأيضا مدارس فضل
احلديثة باجليزة التى ميلكها ويديرها محمد فضل صهر عصام
الــعــريــان ،ومــدرســة تــاجــان بالتجمع اخلــامــس وم ــدارس اجليل
املسلم بطنطا التى ميتلكها القيادى اإلخوانى محمد السروجى،
ومدرسة غار حراء بأسيوط والتى تديرها إبنة مصطفى مشهور،
أحد أبرز مرشدى اجلماعة السابقني وأكثرهم تطرفا.
واملالحظ من خريطة تلك املــدارس املتحفظ عليها ،وكذلك
الشركات اإلخوانية التى تناولتها الدراسة نفسها ،أن اإلخوان
ميارسون البيزنس وينشأون املــدارس فى املناطق التى تعد من
معاقلهم ،والتى تقيم فيها عائالتهم ،وتتكرر فيها مظاهراتهم،
وفــى مقدمتها حــلــوان واجلــيــزة واملقطم ،باإلضافة إلــى بعض
املحافظات مثل اإلسكندرية وأسيوط وبنى سويف ،وهى نفس
الدوائر واملناطق التى صوتت بكثافة لصالح محمد مرسى فى
انتخابات الرئاسة .2012
وعلى الرغم من ذلــك أشــارت الــدراســة إلــى تراجع فعاليات
اجلماعة بشكل ملحوظ ،وهــو ما يــدل على جنــاح استراتيجية
الدولة للحد من قــدرات اإلخــوان بعد  30يونيو ،وباألرقام على
سبيل املثال قالت الدراسة إن اجلماعة نظمت  15تظاهرة خالل
الربع األول من العام اجلــارى ،منها  14تظاهرة فى شهر يناير،
إبان احتفاالت ذكرى ثورة يناير ،التى توعدت اجلماعة خاللها
مبا أسموه استعادة الشرعية ،بينما كان لشهر فبراير نصيب
لم يتعد تظاهرة واح ــدة ،فيما فشلت اجلماعة فى تنظيم أى
مظاهرات أو فعاليات خالل شهر مــارس ،وهو ما يعنى إخفاقا
كبيرا وتراجعا ضخما فى قدرة اإلخــوان على احلشد واحتالل
الشارع باملقارنة بنفس الفترة من العام املاضى وقبل املاضى.

لالستثمار وشركة بيونير للمنتجات السياحية،
أما النائب اإلخوانى السابق محمد العزباوى فهو
صاحب مستشفى الــشــروق للجراحات ،وشركة
الشروق للخدمات.
ومن أشهر أثرياء اجلماعة أيضا رجل األعمال
عبد الرحمن سعودى صاحب شركات ومحالت
سعودى الشهيرة ،املتحفظ عليها حاليا ،والذى يعد
أكثر رجل أعمال إخوانى مت التحفظ على شركاته
منذ عهد حسنى مبارك ،على الرغم من أن الهامن
السابقة سوزان مبارك كانت تفتتح بنفسها بعض
مشروعات آل سعودى.
وبــخــاف شــركــات مشاهير اجلماعة ،هناك
ع ــش ــرات الــشــركــات املــمــلــوكــة لشخصيات
وعائالت إخوانية غير معروفة إعالميا ،مت
التحفظ عليها أيــضــا ،مــن بينها شركات
مثل هامبورج وسيناتورز وفرجينيا وسولر
امباير وشركة الشموع وشركة أم القرى.
وفــى عالم الــصــرافــة تسيطر اجلماعة
عــلــى ه ــذا املــجــال حــيــث متتلك أكــثــر من
 70شركة كــبــرى ،بعضها متحفظ عليه
مثل شركات املشرق العربى والبحيرة
والــــفــــردوس والــفــكــهــانــى و الــقــدس
والتوحيد والبنسم والــنــوران والرضا
والــصــبــاح وابــرامــكــو وجــنــرال والعالم
الــعــربــى واخلــلــيــج الــعــربــي ،وجميعها
شركات صرافة متحفظ عليها.

 5أسباب تكتب نهاية اإلخوان عن عمر يناهز التسعني عا ًما

كشف الــدكــتــور محمد عبد الــســام رئــيــس وحــدة
دراسات األمن اإلقليمى عن وجود ثمة تراجع كامل فى
العمليات اإلرهابية التى تقوم بها حركات تابعة للجماعة
مثل حركة العقاب الــثــورى وحركة املقاومة الشعبية،
وكذلك انخفاض أو انعدام القدرة على احلشد وتنظيم
الفاعليات والتظاهرات مرة بعد أخرى.
ومــن ثــم رص ــدت الــدراســة عــدة أســبــاب وراء تلك
التغيرات اجلذرية التى طــرأت على جماعة اإلخــوان
املسلمني فى مصر منذ  30يونيو 2013وحتى اللحظات
الراهنة.
وأوضح أن تلك التغيرات لم تطل فقط املنهج الذى
كان يروج له ،باعتباره تنظيماً سياسياً ذى خلفية دينية
وسطية ،ليتحول إلى جماعة تنتهج العنف ليس فقط
سلوك ًا وقــو ً
ال وإمنا فع ً
ال واستراتيجية مما أدخلها فى
دوامــة صراع لم يقتصر على الدولة ،بل امتد ليشمل
العديد من الشرائح املجتمعية.
وأرجعت د .عبدالسالم هذا التراجع إلى عدد من
العوامل الرئيسية ،والتى تشمل:
أوال -االنــــــشــــــقــــــاقــــــات الــــــداخــــــلــــــيــــــة:
حــــــــيــــــــث شــــــــهــــــــدت جــــــــمــــــــاعــــــــة اإلخــــــــوان
املسلمني العديد من االنشقاقات الداخلية ،وخاصة
عــقــب األزمــــة الــتــى شــهــدتــهــا اجلــمــاعــة بــن شبابها
وقــاداتــهــا ،والــتــى تــرتــب عليها انقسام اجلماعة إلى
فريقني ،الفريق األول يقوده األعضاء القدامى والشيوخ
وعــلــى رأســهــم محمود عــزت نــائــب املــرشــد والقائم
بعمله  ،باإلضافة إلى محود حسني أمني عام اجلماعة
ومحمد عبد الــرحــمــن مسئول مكتب اجلــمــاعــة فى
اخلــارج ،والفريق الثانى بقيادة محمد كمال مبعاونة
مجموعة مــن الــشــبــاب وق ــي ــادات الــصــف الــثــانــى فى
اجلماعة.
ثانيا -ضعف اإلمكانيات والتمويل :خاصة عقب
مــا شــهــدتــه اجلــمــاعــة مــن حــمــات لتجميد أرص ــدة
معظم مموليها داخـــل مــصــر ،ومــحــاصــرة األمـــوال
التى قد تــرد من اخل ــارج ،وهــو ما تعذر معه مواصلة

اجلماعة لنشاطاتها داخــل مصر ،والعجز عن القيام
بأدوارها السابقة فى استقطاب العامة ،استنادا إلى
ما تقدمه من خدمات ،خاصة عقب قرار وزارة الشئون
االجتماعية بتجميد أنشطة اجلمعيات التابعة لإلخوان.
ثالثا -تراجع فعالية املظاهرات :شهدت الفترة التالية
لسقوط اإلخــوان تراجعا لفاعليات املظاهرات كورقة
للضغط على الدولة ،وهو ما عززه عزوف العامة عن
االستجابة لدعوات التظاهر ،وما فرضته احلكومة من
قيود على املظاهرات ،وتوجيه األجهزة ضربات أمنية
صارمة ملخالفى هذه القيود ،وهو ما دفع اجلماعة إلى
تبنى منهج العنف (العشوائى ،واملنظم) كبديل للضغط
على النظام.
رابعا -التعامل األمنى الفاعل :ردا على هذا العنف،
عـــززت األج ــه ــزة األمــنــيــة فــى مــصــر ممثلة فــى وزارة
الداخلية والــقــوات املسلحة مــن محاصرتها لنشاط
جماعة اإلخوان املسلمني من خالل العديد من اإلجراءات
التى اتسمت بــاحلــزم والــصــرامــة ،والــتــى بــدأت بحملة
اعــتــقــاالت موسعة لــقــادة اجلماعة وممــولــى أنشطتها،
وإصـــــدار أحــكــام صــارمــة وصــلــت إل ــى حــد اإلعــــدام،
باإلضافة إلى ما فرضته من حظر لألنشطة االقتصادية
واالجتماعية ،والتعامل األمــنــى املــوجــه ضــد جماعات
العنف العشوائى املوالية جلماعة اإلخ ــوان ،وال شك
فى أن النهج االستباقى الذى اتبعته الدولة فى محاصرة
اإلخــوان وإقصائهم خارج املؤسسات احلكومية احليوية
قد نتج عنه حتجيم كبير لتأثير للجماعة.
خامسا -فــقــدان الــدعــم الشعبى :لــم يعد هناك
خــاف على أن جماعة اإلخ ــوان املسلمني قــد فقدت
شريحة واسعة من مؤيديها واملتعاطفني معها ،عقب
نهج العنف الــذى اتبعته للضغط على الــدولــة ،والــذى
ساهم فــى تعزيز صــورة ذهنية سلبية عــن اجلماعة
لدى العامة ،كما انعكس فى الرفض الشعبى للخروج
فى مظاهرات داعمة ملطالب اجلماعة ،على الرغم من
العديد من الدعاوى التى مت إطالقها فى العديد من
املناسبات.

مرسى وعاكف والعريان
أبرز أعضاء مجلس شورى
اجلماعة املحبوسني
وحشمت زعيم الهاربني
مجلس شــورى اجلماعة املسئول
عــن وض ــع الــســيــاســات التشريعية
للتنظيم ،ومــراقــبــة الــتــزام مكاتبه
بالالئحة التنظيمية العامة ولوائح
املكاتب اإلدارية والفرعية ،واملالحظ
أن بــعــض أعــضــاء مكتب اإلرشـــاد
يجمعون بني عضويته وبــن مجلس
الــشــورى الــعــام ،وأبــرزهــم املــعــزول
مــحــمــد مــرســى وخ ــي ــرت الــشــاطــر
ومــحــمــود ع ــزت وحــســن إبــراهــيــم
ومحمد سعد الكتاتنى ،وهناك من
تــرك مكتب اإلرشــاد لينضم ملجلس
شـ ــورى اجلــمــاعــة وم ــن بــن هــؤالء
مــهــدى عــاكــف وعــبــداهلل اخلطيب
والش ــن أبــوشــنــب ،وجميعهم كانوا
ضمن مكتب اإلرشــــاد ،ثــم أخفقوا
فــى االنتخابات األخــيــرة التى أتت
مبحمد بديع ومكتب إرشاده ،وبعدها
انضموا إلى مجلس شورى اإلخوان،
املــعــروف بأنه أشبه مبجلس شيوخ
وحكماء اجلماعة وكــان يضم أيضا
نوابها البارزين.
وحــالــيــا ال يختلف ح ــال أعــضــاء
مجلس ش ــورى اجلــمــاعــة عــن حــال
أعــضــاء مكتب اإلرشـــــاد ،حــيــث مت
القبض على بعضهم وهرب آخرون
لــلــخــارج ،ومــنــهــم أيــضــا من
تــوفــى مثل الشــن أبو
شنب ومحمد عبداهلل
اخلــطــيــب وفــريــد
إسماعيل ،ومنهم
مـــن هـــو مــســجــون
مــثــل ســعــد عــمــارة
وحــســن إبــراهــيــم
وعـ ــصـ ــام ال ــع ــري ــان
وعـ ــصـ ــام احلـــــداد
وغــــيــــرهــــم ،ومـــن
الـ ــهـ ــاربـ ــن هــنــاك
ش ــق ــي ــق ــه م ــدح ــت
احلـــــــــــداد وأيـ ــضـ ــا
النائب الشهير جمال
حــشــمــت ،الـ ــذى شكل
فــــى ت ــرك ــي ــا مــــا ع ــرف
بــاملــجــلــس الـــثـــورى ،ال ــذى
يجمع القيادات اإلخوانية الهاربة
فــى تــركــيــا ،مــع بعض الشخصيات
الليبرالية املتعاطفة مــع اجلماعة
واملــحــســوبــة عــلــى ثـ ــورة  25يــنــايــر،
وه ــو الــكــيــان ال ــذى ميكنهم مــن أن
يعقدوا لقاءات ويطلبوا اجتماعات
مع نــواب فى الكوجنرس األمريكى
وف ــى مجلس الــعــمــوم الــبــريــطــانــى،
بوصفهم نــواب سابقني فى مجلس
الشعب املصرى ،وأعضاء ملا يسمونه
باملجلس الــثــورى املــنــاهــض لنظام
الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى
أفرزته ثورة  30يونيو.
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هل تبادر جلنة
الزراعة مبجلس
النواب بعقد جلسات
استماع حول هذه
القضية املهمة
للغاية ؟!!

أهل

بلدنا

تحقيق االكتفاء الذاتى من القمح  .حلم متى يتحقق؟!!
فى ظل االهتمام المستمر  -حتى اآلن  -بقضية
الفساد الكبرى داخل صوامع القمح على مستوى
الجمهورية ،وهى القضية التى شكل لها مجلس
النواب لجنة لتقصى الحقائق والتى كشفت فى
تقارير رسمية لها عن العديد من المفاجآت الخاصة
بمليارات الجنيهات المهدرة بسبب عمليات التوريد
الوهمية التى تم الكشف عنها ،أتمنى أن تستغل كل
الجهات المعنية فى مصر هذه الفرصة لفتح ملف
االكتفاء الذاتى من القمح من كل جوانبه من أجل
تحقيق هذا الحلم الذى طال انتظارنا له منذ قرون

طويلة وحتى اآلن.
كما أتمنى أن تبادر لجنة الزراعة بمجلس النواب
بعقد جلسات استماع حول هذه القضية المهمة
للغاية وتوجه الدعوة فيها لكل الجهات المعنية مثل
وزارات الزراعة والرى والتموين اضافة إلى علماء مصر
فى الجامعات والمراكز البحثية مثل مركز البحوث
الزراعية والمركز القومى للبحوث ،ويتم فى نهاية
هذه الجلسات إعداد تقرير شامل يتم رفعه للرئيس
عبدالفتاح السيسى يتضمن رؤية متكاملة لتحقيق
حلم االكتفاء الذاتى من القمح.

حنفى

ارتفاع أسعار القمح عالم ًيا يشكل خط ًرا استراتيج ًيا على مصر قد يؤثر سل ًبا على تكلفة وتوفير الخبز
إجمالى عدد حاالت التعديات على األراضى الزراعية منذ  25يناير  2011بلغ مليو ًنا و 240ألف حالة بإجمالى مساحة ً 53ألفا و 688فدا ًنا

صحى واقتصادى وطعمه متميز

رغيف العيش املخلوط
بالقمح والشعير يوفر
ثلث قيمة الدعم
السنوى للخبز
فى محاولة منهم لتقليل قيمة
الــدعــم ال ــذى تخصصه الــدولــة
سنويا لرغيف العيش ،قام علماء
المركز القومى للبحوث خالل
عــهــد د .هــانــى الــنــاظــر ،بإنتاج
رغــيــف مــكــون مــن خليط القمح
مع الشعير ،وأنا شخصيا تناولت
هــذا الرغيف خــال زيــارة قمت
بها للمركز منذ ســنــوات قليلة.
وللعلم فــإن هــذه (الخلطة) فى
رغيف العيش تجمع ما بين جمال
الطعم وتوافر العناصر الصحية
الــمــمــثــلــة ف ــى الــشــعــيــر ،ع ــاوة
على أن هذه التجربة التى سبق
تطبيقها على أرض الواقع داخل
الــمــركــز مــن خ ــال بــنــاء (ف ــرن)
كان ينتج ( )5آالف رغيف يوميا
تساهم فــى توفير ثلث التكلفة
اإلجمالية لرغيف العيش بمعنى
أن الدولة اذا كانت تخصص 30
مليار جنيه سنوي ًا لدعم رغيف
الــعــيــش الــمــصــنــوع م ــن الــقــمــح
فإنها لو عممت تجربة الرغيف
المخلوط فسوف توفر مبلغ 10
مليارات جنيه سنوي ًا وهــو مبلغ
كبير يستحق أن تهتم الحكومة
ومجلس الــنــواب وكافة الجهات
الــمــعــنــيــة بــبــحــث ه ــذه التجربة
المصرية الرائدة وكيفية تطبيقها
عــلــى أرض الــــواقــــع لتحقيق
األهــداف الصحية واالقتصادية
الــتــى كشفنا عنها فــى السطور
السابقة.
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خالد عبدالرحمن
أكــدت الــدراســة المهمة التى صــدرت
مؤخراً بعنوان “ هل تتجاوز مصر تحديات
األمــن الــغــذائــى مــن القمح؟ “ أن ارتفاع
أس ــع ــار الــقــمــح عــالــمــيــا يــشــكــل خــط ـ ًرا
استراتيج ًيا على مــصــر ،قــد يــؤثــر سلبا
على تكلفة وتوفير الخبز على اعتبار أن
مصر أكبر مستورد للقمح فى العالم وفقا
لتقرير منظمة األغــذيــة والــزراعــة لألمم
المتحدة “ فــاو “ لسنة ،2014 -2013
تكلفة وتوفير الخبز على اعتبار أن مصر
أكبر مستورد للقمح فى العالم وفقا لتقرير
منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة “
فاو “ لسنة  ،2014 -2013حيث تستورد
مصر  10ماليين طن سنويا من المناشئ
المختلفة المعتمدة ل ــدى هيئة السلع
التموينية.
وك ــش ــف ــت الـــــدراســـــة عـ ــن مــجــمــوعــة
من التحديات التى تُواجه تحقيق االكتفاء
الذاتى لمصر من القمح ،وتتمثل أبرز هذه
العوامل فى التالى:
 -1تجريف األراضــى الزراعية :يُ ِ ّ
شكل
تجريف األراضــــى الــزراعــيــة واالعــتــداء
عليها ،سواء بالتبوير أو البناء المخالف،
وتحويلها من نشاط زراعــى إلــى أنشطة
أخ ــرى بديلة  -إح ــدى المعضالت التى
تهديدا لثروة مصر من األراضــى
تشكل
ً

الزراعية ،والتى تؤثر بشكل مباشر على
قضية االكتفاء الذاتى من القمح ،فوف ًقا
لتقرير رسمى أصدرته اإلدارة المركزية
لحماية األراضــى التابعة لــوزارة الزراعة،
فــإن إجمالى عــدد حــاالت التعديات على
األراضى الزراعية منذ  25يناير  2011بلغ
مليو ًنا و 240ألف حالة بإجمالى مساحة
 53أل ًفا و 688فدا ًنا.
 -2ارتفاع أسعار األسمدة والمبيدات
الــزراعــيــة :أدى ارتــفــاع أســعــار األســمــدة
نتاجا لغياب السياسة الزراعية
الزراعية ً

ارتفاع درجة حرارة
كوكب األرض سيشكل
تحديً ا أمام واردات مصر
من القمح التى تحتاج
إلى تنويع مصادرها

الرشيدة ،وسيطرة تجار السوق السوداء
على حركة تجارة األســمــدة  -إلــى ضياع
حقوق الفالحين من أصحاب الملكيات
الصغيرة والمتوسطة ،وعدم قدرتهم على
الحصول على الدعم المستحق لهم ،وعمق
من هــذه المعاناة ً
أيضا ارتــفــاع أسعارها
فى ظل أزمة الدوالر ،بما أدى إلى عزوف
الفالحين عن شرائها ،وبما له من تأثيرات
مباشرة على تراجع إنتاجية الفدان.
 -3أزمــة السياسة المائية الزراعية:
تــمــثــل الــســيــاســة الــمــائــيــة الــمــتــبــعــة فى

رى األراضــــى الــزراعــيــة بالغمر إحــدى
المشكالت التى تواجه السياسة الزراعية
فــى مــصــر ،ال سيما وأن مصر تُــعــد من
ال ــدول الفقيرة مــائـ ًّيــا ،وهــو مــا نتج عنه
عدم وصــول مياه الــرى إلى نهايات الترع
والــمــصــارف ،بــمــا أدى إل ــى تــبــويــر آالف
األفــدنــة الــزراعــيــة فــى عــدة محافظات،
وأثــر سل ًبا على تراجع الرقعة الزراعية
المخصصة للمحاصيل االستراتيجية
ومنها القمح.
 -4الثقافة الغذائية للمصريين :تقوم
الثقافة الغذائية للمصريين على استهالك
منتجات القمح بــصــورة المختلفة ،بما
جعل مصر -وفــى ظــل الــزيــادة السكانية
المتنامية -مــن أكــبــر ال ــدول المستوردة
للقمح ،حيث توجد فجوة ملحوظة بين
اإلن ــت ــاج الــمــحــلــى واالس ــت ــه ــاك ،األم ــر
ال ــذى أســهــم فــى ارتــفــاع فــاتــورة واردات
القمح التى تقدر بنحو  %50من إجمالى
االستهالك.
 -5التغيرات المناخية :مــن المرجح
أن ترتفع أســعــار القمح فــى البورصات
العالمية ،وربما يعود ذلك -وف ًقا لخبراء
الــزراعــة -إلى ارتفاع درجــة حــرارة كوكب
األرض كنتاج لتزايد االنبعاثات الحرارية
من األنشطة الصناعية المتزايدة .وهو
ما سيشكل تحد ًيا أمام واردات مصر من
القمح التى تحتاج إلــى تنويع مصادرها
حتى نصل إلى مرحلة االكتفاء الذاتى.

قضية أمن قومى بالدرجة األولى بدون أدنى مبالغة

 3طرق لتمكين مصر من مواجهة تحديات األمن الغذائى من القمح
االكتفاء الــذاتــى لمصر مــن القمح يعد
ال ــت ــح ــدى األكـــبـــر لــمــصــر فـــى الــحــاضــر
والمستقبل باعتباره يتعلق بـ(لقمة العيش)
وهى قضية أمن قومى بالدرجة األولى بدون
أدنى مبالغة.
وبرغم تنوع التحديات التى تواجه االكتفاء
فرصا
الذاتى لمصر من القمح ،فإن هناك
ً
متاحة يمكن أن تشكل عوامل داعمة لهذا
التوجه تنطلق من تطوير السياسة الزراعية،
وذلــك من خالل االعتماد على ثالث ركائز
أساسية رصدتها الــدراســة الــتــى صــدرت
مؤخراً بعنوان“ :هل تتجاوز مصر تحديات
األمن الغذائى من القمح؟”:
 -1االستمرار فى تنفيذ مراحل مشروع
الــمــلــيــون ونــصــف الــمــلــيــون ف ـ ــدان :يمثل
االستمرار فى تنفيذ مراحل مشروع المليون
ونــصــف الــمــلــيــون فـــدان ،س ــواء مــن خالل
تطوير السياسة الــزراعــيــة فــى األراض ــى
الموجودة أو استصالح أراضــى جديدة -
عوامل داعمة لتحقيق االكتفاء الذاتى من
القمح كسلعة استراتيجية ،وهو ما يتجلى
فــى افتتاح عــدد مــن الــقــرى الــزراعــيــة فى
الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد ،فطب ًقا
لتصريحات عصام فايد -وزيــر الــزراعــة-
فإن هناك عشرة آالف فدان تمت زراعتها
فــى إط ــار  ٢٨٠ألــف ف ــدان مستهدفة فى
الفرافرة ضمن مشروع الـ ١.٥مليون فدان،
وسيتم إنــجــاز  ٧٠ألــف فــدان فــى المرحلة
األولــى تعتمد فى ريها بنسبة  ٪٨٨.٥على
مياه جوفية ،و ٪١١.٥مياه سطحية ومدورة.
 -2التوسع فى استنباط سالالت جديدة
مــن الــقــمــح ،واالهــتــمــام بــجــودة اإلنتاجية:
يشكل التوسع فى استنباط سالالت جديدة
مــن الــقــمــح أح ــد أبـ ــرز الــوســائــل لتحقيق

 1االستمرار فى تنفيذ مراحل مشروع
المليون ونصف المليون فدان
 2التوسع فى استنباط سالالت جديدة من
القمح واالهتمام بجودة اإلنتاجية
 3توفير الدعم والتمويل للمزارعين وتشجيع زراعة
المحاصيل االستراتيجية وفى مقدمتها القمح

االكتفاء الذاتي ،ال سيما وأن ثمة مبادرات
فى هذا االتجاه استندت إلى نوعية التربة
المصرية وقدرتها على استيعاب سالالت
جديدة ترتفع بإنتاجية الفدان إلى ما يقرب
من  20أرد ًّبا.
 -3توفير الدعم والتمويل للمزارعين:
وذلــك من خالل تشجيع زراعــة المحاصيل
االســتــراتــيــجــيــة ،وفـــى مــقــدمــتــهــا الــقــمــح،
وتوفير الدعم المالى للتعاونيات الزراعية
لخدمة الــفــاحــيــن ،وتشجيعهم على رفع
إنتاجية أراضــيــهــم مــن خــال تعزيز أدوار
المرشدين الــزراعــيــيــن ،وتوفير األســمــدة
الزراعية ،فضال عن تخصيص جوائز مالية
خ ــال االحــتــفــال بعيد الــفــاح تـــوزع على
المزارعين األكثر إنتاجية فى محافظاتهم،
وللمحافظات األعلى فى توريد أكبر كمية
من القمح على مستوى الجمهورية ،لخلق
نوع من التنافسية.
وتعقيبا على ما أكدته الدراسة أنه أمام  
الــحــكــومــة الــمــصــريــة تــحــد حقيقى يتمثل
فى ضــرورة وضــع تدابير فعالة لمواجهة
ظــاهــرة تضاعف أســعــار القمح المحتملة
عالميا ،لتفادى أى أزمــات فى هذا الصدد
قد يكون لها تداعيات سياسية واجتماعية
وخيمة .نشير إلى أن هناك بعض التجارب
المفيدة فى هذا الشأن منها زيادة المساحة
المزروعة من القمح ،وكذلك تعميم التجربة
التى تم تطبيقها هذا العام بزراعة القمح فى
موسم الشتاء  -بــد ً
ال من فصل الصيف -
وتحديداً فى شهر فبراير وهو االمــر الذى
تم تطبيقه وأثبت فعاليته فى توفير نصف
احتياجات القمح مــن الــمــاء بسبب الجو
البارد أو المعتدل وهــو ما ال يجعل القمح
يحتاج للكثير من المياه.

لهذه األسباب ..لن تفوز مشيرة خطاب مبنصب أمني عام منظمة اليونسكو
تفتت األصوات العربية بني عدد من
املرشحني حيث رشحت قطر حمد الكوارى
وأعلن املفكر اللبنانى د .غسان سالمة
الترشح خلوض االنتخابات

تفتيت الكتلة
العربية التى لها
حق التصويت فى
االنتخابات القادمة
وهى سبع دول فقط
من بني  58دولة

فى
الممنوع

مشيرة

املجموعة العربية هى املجموعة الوحيدة التى لم َّ
يتول ٌ
أحد من أبنائها منصب املدير العام لليونسكو منذ تأسيسها عام 1945
يأتى إعــان املهندس شريف إسماعيل
رئــيــس مجلس الــــــوزراء -خ ــال فعاليةثقافية ُعقدت بحديقة املتحف املصرى عن
ترشيح السفيرة مشيرة خــطــاب خلوض
االنتخابات التى ستُجرى على منصب مدير
عام منظمة اليونسكو خل ًفا إليرينا باكوفا
التى تنتهى واليتها فى أكتوبر  ،2017والتى
قــررت املنافسة على منصب سكرتير عام
األمم املتحدة ،ليُثير العديد من التساؤالت
حول دالالت هذا الترشيح ،والتحديات التى
تُواجه املرشحة املصرية فى ظل احتمالية
التنافس مع أكثر من مرشح عربى؟
فــى ه ــذا الــســيــاق كشفت دراسـ ــة مهمة
بعنوان (مكاسب متنوعة :دالالت ترشيح
مــصــر لــلــســفــيــرة مــشــيــرة خــطــاب خلــوض
انتخابات اليونسكو) عــن تنوع املقومات
الــداعــمــة لفرص املرشحة املصرية للفوز
مبنصب مدير عام اليونسكو ،لعل أبرزها:
 .1التقارب بني رسالة مصر اخلارجية
ورسالة منظمة اليونسكو ،والتى تنطلق من
دعم التعددية الفكرية والثقافية ،وإميانها
مببادئ احلوار واحترام اآلخر ورفض الفكر
املتطرف ،وبناء السالم فى عقول البشر من
خالل العمل على االرتقاء بالتربية والعلوم
والــثــقــافــة ،يُــضــاف إلــى ذلــك وج ــود منــاذج
تــعــاون بــن مصر واليونسكو بــاتــت تُشكل
جــز ًءا ال يتجزأ من تاريخهما ،منها -على
سبيل املثال -إطــاق املنظمة حلملة دولية
إلنقاذ آثار النوبة ،ومساهمة اليونسكو فى
إنشاء مكتبة اإلسكندرية ،واملساهمة فى
دعم مشروع التعليم للجميع.
 .2التوافق اإلفريقى على دعم املرشحة
املــصــريــة خـــال قــمــة االحت ـ ــاد اإلفــريــقــى
والــتــى ُعــقــدت فــى روانـ ــدا فــى الــفــتــرة من

الكوارى

جاد احلق

الطيب

مختار

فاروق

 18-16يوليو 2016؛ حيث أعــلــن سامح
شــكــرى -وزيـــر اخلــارجــيــة -خــال احلــدث
الـــذى مت تنظيمه لــإعــان عــن الترشيح
املــصــرى أنــه مت اعتماد الترشيح مــن قبل
جلنة الترشيحات التابعة لالحتاد اإلفريقى،
واملجلس التنفيذى لــاحتــاد ،وكذلك على
مــســتــوى الــقــمــة ،لتصبح بــذلــك املرشحة
املصرية الرسمية للقارة اإلفريقية.
 .3اخلــبــرات املهنية ومــجــاالت االهتمام
للمرشحة املصرية :حيث تدرجت السفيرة
مشيرة خطاب فى عدد من املناصب داخل
وزارة اخلارجية ،قبل اختيارها وزيــرة دولة
لألسرة والسكان ،كما شغلت منصب سفير
مصر لــدى تشيكوسلوفاكيا ،ومثلت مصر
فى جنوب إفريقيا من  ،1999-1995كما
تولت منصب األمني العام للمجلس القومى
لألمومة والطفولة ،يُضاف إلى ذلك خبراتها
املتنوعة فى العديد من املجاالت التى تهتم

نجل «جاد الحق» يحبط
خطة وزير األوقاف
إلحراج شيخ األزهر
فــاجــأ الــدكــتــور عــلــى ج ــاد الحق
نجل اإلمــام األكبر جــاد الحق على
ج ــاد الــحــق شــيــخ االزهـ ــر الــراحــل
فى الفترة الزمنية من عام 1982
حتى  ،1996بعض الشخصيات
الــمــقــربــة م ــن د .مــحــمــد مــخــتــار
جمعة وزيــر األوقــاف والتى وجهت
إلــيــه ســـؤا ً
ال لــســؤالــه عما إذا كان
والــــده شــيــخ األزهــــر األســبــق كــان
يــقــرأ الخطبة مكتوبة أم يلقيها
بشكل ارتجالى؟ وكانت اجابة نجل
الشيخ جــاد الحق أنــه كــان يلقيها
تلقائيا باستثناء مرة واحدة فى عام
 1983اثناء االحتفال بمرور الف
عــام على انــشــاء االزهـــر الشريف
ونظرا لضيق الوقت فقام بقراءة
الخطبة مكتوبة.
وكــان الدكتور مختار جمعة وزير
األوقاف قد فجر مفاجأة فى األيام
الــمــاضــيــة إلحـــــراج شــيــخ األزهـــر
وقيادات جامع االزهر المعترضين
على ق ــرار وزي ــر االوقـ ــاف بإجبار
خطباء المساجد على قراءة خطبة
الجمعة مكتوبة مــن ورقـــة ،حيث
زعــم مختار جمعة أن الشيخ جاد
الحق كان يقرأ خطبة الجمعة من
ورقة مكتوبة ،محاوال إحراج الشيخ
أحمد الطيب شيخ األزهر والدكتور
عباس شومان وكيل األزهر .وهو ما
نفاه نجل الشيخ جاد الحق.

غسان

بها اليونسكو ،مثل مــوضــوعــات :التعليم،
ومــحــو األمــيــة ،وتــطــويــر املــنــاهــج ،وحــقــوق
اإلنسان ،ومكافحة التمييز ،واحلفاظ على
البيئة ،ومنع االجتار فى البشر.
 .4وجود خبرة مصرية سابقة فى خوض
املنافسة على منصب مــديــر عــام منظمة
اليونسكو ،وذلــك خــال االنتخابات التى
أُجريت عام  2009خل ًفا لليابانى كويتشيرو
مــاتــســورا .فــبــرغــم إخــفــاق وزيـــر الثقافة
األسبق فــاروق حسنى فى الفوز باملنصب،
إال أنه حصل على عدد معتبر من أصوات
مندوبى الــدول  27صوتًا ،مقابل  31صوتًا
للمرشحة البلغارية إيــريــنــا بــوكــوفــا التى
فازت باملنصب بفارق  4أصوات فقط ،ومع
احتمالية احتفاظ مصر بالكتلة الداعمة لها
داخــل املجلس التنفيذى ملنظمة اليونسكو؛
فإن أصوات الدول التى ُتثل الكتلة احلرجة
أي من املرشحني تظل هى
والتى ترجح فوز ٍ ّ

املستهدف من برنامج املرشحة املصرية.
وعــلــى اجلــانــب اآلخ ــر كشفت الــدراســة
حت ــدي ــان رئــيــســيــان يُ ــواج ــه ــان املــرشــحــة
املصرية ،هما:
 .1تــفــتــت األصـــــــــوات ال ــع ــرب ــي ــة بــن
عـــدد مــن املــرشــحــن :فــمــع إعـ ــان مصر
الــدفــع بالسفيرة مشيرة خــطــاب خلوض
االنــتــخــابــات ،فــإن قطر سبق وأعلنت عن
ترشيحها لوزير الثقافة السابق ومستشار
األمــيــر احلــالــى لــلــشــئــون الــثــقــافــيــة حمد
الكوارى ،كما أعلن املفكر اللبنانى د .غسان
سالمة الترشح خلوض االنتخابات ،فضال
عن احتمالية اإلعالن عن مترشحني آخرين،
وسيسهم ذلك فى تفتيت الكتلة العربية التى
لها حق التصويت فى االنتخابات القادمة
وه ــى ســبــع دول فــقــط :مــصــر ،واملــغــرب،
والــســودان ،وقطر ،ولبنان ،وسلطنة عمان،
واجلزائر.

 .2ح ــدود الــقــبــول الــغــربــى بــفــوز مرشح
عربى برئاسة اليونسكو :يشكل هذا املحدد
أح ــد الــعــنــاصــر احلــاســمــة فــى اجتــاهــات
تصويت املجلس التنفيذى ملنظمة اليونسكو،
والــذى يُقدر عــدد أصــوات الــدول التى لها
حــق الــتــصــويــت بــــ 58ص ــو ًت ــا ،فاملجموعة
العربية هــى املجموعة الــوحــيــدة الــتــى لم
َّ
يتول أح ـ ٌد من أبنائها منصب املدير العام
لليونسكو منذ تأسيسها عــام  1945فى
ظل وجود مزاج عام غربى ال يدعم وصول
مــرشــحــن عـ ــرب -ب ــرغ ــم متــيــزهــم -إلــى
املناصب العليا فى املنظمات ذات التأثير
العاملى ،فلم ينجح األمير على بن احلسني
فــى انــتــخــابــات الفيفا ،كما لــم يتم إعــادة
انتخاب الدكتور بطرس غالى لوالية ثانية
كأمني عام لألمم املتحدة.
وفــى النهاية نؤكد على أنــه برغم وجود
حتديات تواجه املرشحة املصرية السفيرة
مــشــيــرة خــطــاب ،ف ــإن ف ــرص فــوزهــا تظل
قائمة فــى ظــل امتالكها مــقــومــات مهنية
مــتــمــيــزة ،فــضــا عــن مــســانــدة معتبرة من
مؤسسات الدولة املصرية ،يدعم ذلك ً
أيضا
ما أعلن عنه وزير اخلارجية سامح شكرى
بتشكيل مجلس استشارى حلملة املرشحة
يضم نخبة متميزة مــن الــعــقــول املصرية
ال ــب ــارزة فــى مختلف امل ــج ــاالت املرتبطة
بنطاق عمل اليونسكو ،سواء فى الثقافة أو
العلوم أو التعليم أو االتصاالت وتكنولوجيا
املعلومات أو اآلثــار ،فضال عن شخصيات
لديها اتصاالت واسعة على الصعيد الدولى.
وهو ما يحتاج إلى ترجمة كل هذه اجلهود
فــى شكل تــوافــقــات مــع مختلف األط ــراف
للنجاح فى حسم الصراع االنتخابى لصالح
املرشحة املصرية.

الدول العربية التى
لها حق التصويت
هى :مصر واملغرب
والسودان وقطر
ولبنان وسلطنة عمان
هناك مزاج عام
غربى ال يدعم
وصول مرشحني
عرب لهذا املنصب

خوف ًا على منصبه كرئيس لمدينة اإلنتاج اإلعالمى

أسامة هيكل يرفض تقديم «تقرير إفصاح» عن قائمة
المساهمين فى مدينة اإلنتاج لمجلس النواب

هيكل

فى األسبوع املاضى ..أرسل أسامة هيكل (رئيس جلنة
الثقافة واإلعالم مبجلس النواب واملنسق العام الئتالف
دعم مصر) بصفته رئيساً ملجلس إدارة الشركة املصرية
ملدينة اإلنــتــاج اإلعــامــى ،تقرير افــصــاح الشركة عن
مجلس اإلدارة وهيكل املساهمني ،إلــى إدارة اإلفصاح
بالبورصة املصرية ،وال ــذى كشف فيه أن احتــاد
اإلذاعــة والتليفزيون ميتلك  81مليونا و584
ألفا و 999سهما من أسهم مدينة اإلنتاج
اإلعــامــى بنسبة  % 43.2بينما ميتلك
بنك االستثمار القومى  33مليونا و846
ألفا و 129سهماً من اسهم املدينة».
وكشف هيكل عن مفاجآت
جــديــدة فــيــمــا يتعلق بأسهم
مــديــنــة اإلنـــتـــاج اإلعـــامـــى..
حيث تبني أن ملكية املال العام
لــيــســت مــقــصــورة عــلــى احت ــاد
اإلذاعــــــة والــتــلــيــفــزيــون وبــنــك
االســتــثــمــار الــقــومــى ،والــدلــيــل
– وفــقــا العــتــراف هيكل – أن
شــركــة مــصــر للتأمني متتلك
 5634933س ــه ــمــ ًا بــنــســبــة
 ،%3.97والـــبـــنـــك االه ــل ــى
املـــصـــرى ميــتــلــك 9011916
ســـهـــمـــ ًا بــنــســبــة ،% 4.75
والشركة املصرية للمشروعات
االستثمارية  8234208سهما
بنسبة  ،%4.34أمــا بنك مصر
فيمتلك  8126388بنسبة .4.29
ولــو قمنا بتجميع كافة األسهم

اململوكة للدولة واملال العام فى مدينة اإلنتاج اإلعالمى
لوجدنا أنها تتجاوز الـــ .%75والسؤال :اذا كانت املادة
 354مــن الئحة مجلس الــنــواب تنص على أنــه « :إذا
كان عضو مجلس النواب ،عند انتخابه أو تعيينه ،من
العاملني فى الدولة أو فى القطاع العام أو قطاع األعمال
العام أو فى الشركات التى يكون للدولة حق إدارتها أو
متتلك  %50فأكثر من أسهمها ،أ ًيا كان النظام القانونى
الــذى تخضع لــه ،يتفرغ لعضوية املجلس ،ويحتفظ له
بوظيفته أو عمله ،وحتسب مــدة عضويته فى املعاش
واملكافأة ،ويكون لعضو مجلس النواب فى هذه احلالة
أن يتقاضى راتبه الــذى كــان يتقاضاه من عمله ،وكل
ما كــان يحصل عليه يــوم اكتسابه العضوية من بدالت
أو غيرها ،وذلــك طــوال مــدة عضويته ،وال يجوز أثناء
مدة عضويته مبجلس النواب ،أن تُق َرر له أى معاملة أو
ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله ،وال يعد ممارسة ملهام
الوظيفة العامة ،إلقاء العضو لــلــدروس واملحاضرات
فى اجلامعات أو مؤسسات البحث العلمى ،أو حضور
املؤمترات ،أو عضوية اللجان العلمية ،أو اإلشراف على
الرسائل العلمية أو مناقشتها ،متى طلب ذلك».
وهنا نــتــســاءل :متى ميتلك هيكل الشجاعة ويقوم
بتقدمي تقرير افصاح مماثل ملا قدمه إلدارة البورصة
أكثر من مرة الى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس
ال ــن ــواب؟ وإذا ك ــان هيكل واثــقــ ًا مــن ســامــة وصحة
موقفه فلماذا لــم يــقــدم هــذا التقرير حتى اآلن؟ أم
أنــه يخشى قيام املجلس بإجباره على احلصول على
إجــازة من رئاسة مجلس ادارة مدينة اإلنتاج اإلعالمى
تطبيق ًا لالئحة الداخلية التى صــدق عليها الرئيس
عبدالفتاح السيسى ونشرت باجلريدة الرسمية للدولة
فى  13أبريل 2016؟!!
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أنباء عن عودة
املنصب بعد فشل
صفاء وقبلها األمير

حقائق وشائعات حول املرشحني ملنصب وزير اإلعالم
شخصية سياسية رفيعة املستوى ترفض تولى املنصب قبل اإلطاحة بجميع قيادات الصف األول احلالية داخل املبنى

ماسبيرو

أحمد أنيس اعتذر وفضل البقاء فى منصبه بـ «النايل سات» التى يحصل منها على مبالغ طائلة (بالدوالر) شهريًا
محمد عثمان

بسيونى

عالء بسيونى
يرفض رئاسة
القناة األولى
عــاء بسيونى نائب رئيس
ق ــط ــاع الــتــلــيــفــزيــون رف ــض
اقــتــراح صفاء حجازى رئيس
االتحاد بتوليه منصب رئيس
الــقــنــاة األولــــى عــلــى أن يتم
تصعيد سمير ســالــم رئيس
القناة الحالى لمنصب نائب
رئيس القطاع خلفا لممدوح
يوسف الذى سيحال للمعاش
لبلوغه السن القانونية خالل
األسابيع القليلة القادمة.
وب ــرر بسيونى رفــضــه لهذا
االقــتــراح بــأنــه أق ــرب الــنــواب
لرئاسة قطاع التليفزيون فى
حال اإلطاحة بمجدى الشين
وأنـــه ال يقبل أن يتم تعيينه
رئيسا ألى قــنــاة مهما كانت
بعد أن وصــل لمنصب نائب
رئيس القطاع.

انــــتــــشــــرت داخــــل مـــاســـبـــيـــرو خــــــال األيــــــام
الماضية أنباء عن عــودة منصب وزيــر اإلعــام فى
ظل حالة التردى التى أصبح عليها اتحاد اإلذاعــة
والتليفزيون حالياً وكذلك بعدما تضاءلت احتماالت
إصدار قانون اإلعالم الموحد خالل الدورة الحالية
لمجلس النواب والتى سوف يتم فضها خالل شهر
سبتمبر القادم أو بدايات أكتوبر على أقصى تقدير،
وذلك بسبب كثرة القوانين الملحة والمكملة للدستور
والتى ينبغى على مجلس النواب إقرارها قبل نهاية
الدورة البرلمانية الحالية ،ومن بين أسباب صعوبة
اصدار هذا القانون والذى سيتبعه  -وفقا للدستور
 انشاء الهيئة الوطنية لإلعالم والتى ستحل محلاتحاد اإلذاعــة والتليفزيون كثرة عدد مواد القانون
والتى تزيد على الـ 270مادة وهو األمر الذى يستلزم
مناقشتها باستفاضة وقــد يستغرق ذلــك أكثر من
عشر جلسات كاملة للمجلس على األقل.
وفى هذا السياق نشير إلى أنه تم بالفعل عرض
هــذا المنصب على أحــد الشخصيات السياسية
(ذات الخلفية العسكرية) وهــو شخصية محبوبة
من الكثيرين ويمتلك الكثير من الخبرات والعالقات
التى لها عالقة باإلعالم داخــل ماسبيرو وخارجه،
إال أن هذا الشخص رفض تولى هذا المنصب قبل
اإلطاحة بجميع قيادات الصف األول الحالية داخل
المبنى والتى ثبت أنها فاشلة وال تمتلك الخبرات
الالزمة للتطوير ،ورغم تعثر المفاوضات حتى اآلن
اال أن هناك احتماالت لتحقيق تقارب فى وجهات
النظر فى هذا الشأن.
كما نشير إلى أن اللواء أحمد أنيس رئيس مجلس
إدارة شركة النايل ســات رفــض تولى منصب وزير
اإلع ــام وفضل البقاء فــى منصبه بالشركة التى
يحصل منها على مبالغ طائلة (بالدوالر) شهريا كما
أنه أعرب عن رغبته فى االبتعاد عن (وجع الدماغ)
خاصة أن عمره حالياً تجاوز الـ 71عاماَ.
مــن ناحية أخ ــرى نشير إلــى أنــه ال صحة على
اإلطــاق لما يتردد حــول عــودة أسامة هيكل لتولى
منصب وزيــر اإلعــام لعدة أسباب أهمها الحفاظ
على (الميغة) التى يتمتع بها داخل الشركة المصرية
لمدينة اإلنتاج اإلعالمى.
كما أنــه يعلم جيداً أن قبوله تولى ال ــوزارة معناه
إجباره وفقا للدستور والقانون على تقديم استقالته
من عضوية مجلس النواب الذى يتولى فيه منصب

أنيس

رزق

رئيس لجنة اإلعالم والثقافة واآلثــار وأيضاً فقدان
منصبه كأحد القيادات البارزة فى ائتالف (دعك) –
عفوا دعم مصر.
ولمن يريد التأكد من أن تولى هيكل وزارة اإلعالم
معناه تقديم استقالته من البرلمان ،نشير إلى أن
المادة  372من الالئحة الداخلية للمجلس (التى
صــدق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسى ونشرت
فى الجريدة الرسمية فى  13أبريل  )2016حذرت
مــن التعيين فــى أى مصلحة حكومية أو مؤسسة
خاصة أو عامة خالل تولى العضو عضوية مجلس

النواب ووفقاً لقانون مجلس النواب والنص النهائى
لمشروع قانون المجلس الصادر عن مجلس الدولة،
فإنه إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو
تعيينه من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام
أو قطاع األعمال العام ،يتفـرغ لعضوية المجلس،
ويحتفظ لـــــه بوظيفته أو عملـه ،وتــحــســب مــدة
عضويته فى المعاش أو المكافأة ،ويكـون لعضو
مجلس النواب فى هـذه الحالة أن يتقاضى راتبه
الــذى كــان يتقاضاه من عمله ،وكــل ما كــان يحصل
عليه يــوم اكتسابه العضوية مــن بــدالت أو غيرها
طــوال مدة عضويته ،وال يجوز مع ذلــك ،أثناء مدة
عضويته بمجلس النواب أن تقرر له أى معاملة أو
ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله ،ونص القانون على
أنه ال يجوز أن يُ َعين عضو مجلس النواب فى وظائف
الحكومة أو القطاع العام أو قطاع األعمال العام
أو الشركات المصرية أو األجنبية أو المنظمات
الدولية ،أثناء مــدة عضويته ،إال إذا كــان التعيين
نتيجة ترقية أو نقل مــن جهة إلــى أخ ــرى ،أو كان
بحكم قضائى أو بنا ًء على قانون.
على الجانب اآلخر كشفت مصادرنا المطلعة
أن ياسر رزق رئيس مجلس إدارة وتحرير
جريدة األخبار ،لن يتولى منصب وزير
اإلعــام خــال المرحلة القادمة ،وأن
هناك اتفاق ًا تم معه يتضمن اإلبقاء
عــلــيــه فــى منصبه الــحــالــى عــلــى أن
يتولى منصب رئيس المجلس الوطنى
ل ــإع ــام والــــــذى ســيــكــون مــســئــوالً
مــســئــولــيــة مــبــاشــرة ع ــن الــصــحــافــة
واإلذاعة والتليفزيون.
وكشفت المصادر أن رزق قام بالفعل
بإعداد قائمة برؤساء التحرير الجدد
لـــ 55اصـــدارا قوميا مطبوعا والــذى
تــتــوافــر فيهم ش ــروط الـــوالء المطلق
لــلــنــظــام والــرئــيــس الــســيــســى وع ــدم
الهجوم على الحكومة بالطبع والهدف
األس ــاس ــى مــن ذلـــك تكميم األفـ ــواه
والقضاء على كافة أشكال المعارضة
فى مصر.

فرمان «الشينى» مبنع ظهور
املذيعات البدينات على الشاشة
مجدى الشين رئيس قطاع التليفزيون..
وضــــع خــطــة لــلــتــخــلــص مـــن الــمــذيــعــات
الــبــديــنــات ،حيث أص ــدر تعليمات مشددة
لــرؤســاء كــل القنوات واإلدارات المركزية
والــعــامــة ،تتضمن الــتــأكــيــد عــلــى ض ــرورة
اتباع المذيعات لـ«ريجيم» ونظام غذائى
ـاس لتخفيض وزنــهــن ،خاصة المذيعات
قـ ٍ
البدينات ،حتى ال يتعرضن لالستبعاد من
على الشاشة.
جـــاءت هــذه التعليمات عقب مــا كشفه
تقرير رسمى صــادر أعدته إحــدى الجهات
المهمة داخل ماسبيرو عن الزيادة الكبيرة
فى أوزان المذيعات ،بشكل ال يليق بكونهن
إعالميات.
كما طالب التقرير بعدم ارتداء المذيعات

الشني

مالبس ذات لــون أصفر باعتباره أنــه لون
ال يــتــوافــق ب ــأى شــكــل مــع طبيعة البشرة
المصرية ،ونفس الوضع بالنسبة لـ«الميك
أب» ،فــيــجــب أن يــكــون هـــادئـــاً ،واخــتــيــار
الــمــابــس يــجــب أن يــكــون ب ــأل ــوان هــادئــة
ومعتدلة ،وتتناسب مــع ديــكــور البرنامج،
واالبتعاد تماماً عن المالبس كثيرة األلوان،
وأكد التقرير ضرورة المحافظة على الوزن،
خاصة أن الكاميرا تزيد الحجم بما يوازى 5
كيلو جرامات ،لهذا يجب أن تكون المذيعة
ذات وزن مناسب أمام الكاميرا .بالمناسبة..
هذه التعليمات بدأ تنفيذها بالفعل خالل
االيـــــام الــمــاضــيــة ولــديــنــا أس ــم ــاء بعض
المذيعات اللواتى تم منعهن من الظهور على
الشاشة ونعتذر عن عدم نشرها حالياً.

أسافني شلة (الشني) للتخلص من سمير سالم
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مجدى الشين رئيس قطاع التليفزيون..
قــام بالتعاون مع مجموعة من المقربين
الــيــه بــوضــع خــطــة ل (تــســخــيــن) صفاء
حــجــازى رئيس اإلتــحــاد وبعض الجهات
الرقابية للموافقة على اإلطاحة بسمير
سالم رئيس القناة األولــى وتحويله الى

منصب مستشار أو نــائــب رئــيــس قطاع
حــتــى بــلــوغــه الــســن الــقــانــونــيــة لإلحالة
للمعاش بعد عــدة أشــهــر .وق ــام الشين
باستغالل أحد أصدقائه األنتيم لتوصيل
رس ــائ ــل غــيــر مــبــاشــرة لــصــفــاء بــهــدف
تسخينها ضد سمير سالم وهو ما بدأت

تظهر مــامــحــه خ ــال األيــــام الماضية
وبدأت صفاء فى البحث عن بديل لسمير
سالم ؟ نصيحة لسمير سالم :احترس من
بعض من يقومون بتمثيل دور اصدقائك
األنــتــيــم حــالــيـاً ألن بعضهم يــقــوم بــدور
(العميل المزدوج)!!

ياسر رزق يقترب من
منصب رئيس املجلس
الوطنى لإلعالم
والذى سيكون مسئو ًال
مسئولية مباشرة عن
الصحافة واإلذاعة
والتليفزيون

خطة «صفاء» للتخلص من
قيادات اإلدارات املركزية
ونواب رؤساء القطاعات

صفاء

فى سرية تامة ..أعدت صفاء حجازى رئيس
اتــحــاد اإلذاعــــة والــتــلــيــفــزيــون خــطــة للتخلص
مــن رؤســـاء اإلدارات الــمــركــزيــة وتقليل عدد
نــواب رؤس ــاء القطاعات .حيث أجــرت صفاء
مفاوضات مؤخراً مع بعض الجهات السيادية
والرقابية والرسمية تناولت كيفية تنفيذ خطتها
اللغاء معظمها ان لم تكن كل اإلدارات المركزية
بقطاعات ماسبيرو وكذلك تقليل عــدد نواب
رؤساء القطاعات وتحويل النواب ووكالء الوزارة
الى مستشارين ،وأكــدت صفاء أن هذه الخطة
فى حال تنفيذها ستؤدى إلى تخفيض مرتبات
ومكافآت هذه القيادات وأيضاً سهولة التخلص
منهم بسهولة عقب تحويلهم إلــى مستشارين
لرئيس االتحاد ورؤساء القطاعات!!

مهازل و»بالوى» االستشاريني النفسيني املشهورين على الفيس بوك

حتذير للبنات
والسيدات من
الوقوع فى
هذا الفخ

املركز الوطنى لإلحصاءات الصحية :السيدات من كل الشرائح العمرية أكثر عرضة من الرجال لإلصابة مبشاكل نفسية
الكثير من األطباء واالستشاريين النفسيين
التحقوا بركب الفيس بوك وعملوا صفحات
ً
شخصية وبدأوا يستخدمونها لرواد الفيس
بديال
للسرير اللى فى العيادة النفسية ،فهناك من تعانى
من مشاكل زوجية وأخرى تتألم من برودة الزوج
الجنسى وثالثة تعانى من «الخنقة» والضيق
وكثير ًا من الطاقات السلبية والمشاكل واألزمات
التى نسعى دائم ًا إلى استشارة قريب نرتاح إليه
أو صديق مخلص ويا حبذا لو كان هذا الصديق
استشارى طب نفسى وهذه مهنته ستكون اإلفادة
ومن االستشاريين
أكبر وأعمق والعالج أسرعِ ،
والمختصين َمن أنشأ صفحة وانتهك بها الئحة
آداب المهنة وبدأ باستغاللها فى إقامة عالقات
ً
عاطفية
مستغال علمه بأسرار النفس البشرية

حياة

واإلصغاء الذى يفتقده البعض ويعتبر أكبر
صور التقدير الذى يمكن أن يقدمه الفرد
لشخص آخر غير أنه يخلق جو ًا من الثقة،
وتكمن الطامة الكبرى عندما يكون هؤالء
االستشاريون النفسيون معروفون إعالميا
فيتهافت عليهم الكيثرون خاصة من النساء
لما تتمتع به األنثى من نفس مرهفة ورغبة
دائمة فى الفضفضة باعتبارها نصف العالج
كما أن كون األنثى معرضة للكثير من األمراض
أكثر من الرجل سيما تلك المتعلقة بالجهاز
التناسلى والغدد فقد ذكرت إحصائية عن المركز
الوطنى لإلحصاءات الصحية أن السيدات من كل
الشرائح العمرية أكثر عرضة من الرجال لإلصابة
بمشاكل نفسية.

أطباء نفسيون ينتهكون الئحة آداب املهنة ويستغلون صفحاتهم على مواقع التواصل االجتماعى فى إقامة عالقات عاطفية

حكايات من دفتر أحوال اإلنحالل األخالقى لبعض األطباء النفسيني على الفيس بوك
سحر الشربينى
ومـ ــن ت ــج ــارب بــعــض نــســاء الــفــيــس بـ ــوك مع
االستشاريين النفسيين تقول رحمة:
لقد قمت بإضافة أحــد االستشاريين ألننى
وجدته على أكثر من قناة فقط من باب اإلضافة
ولم أفكر أبداً فى استشارته أو االستعانة برأيه فى
أى شيء إلى أن كتبت على صفحتى ذات يوم أننى
أشعر بالضيق والحزن ففوجئت به يعلق لى وكانت
أول مرة وقام بمواساتى بطريقة مهذبة فشكرته
ولكنه لــم يكتف بذلك بــل وجــدتــه يكتب لــى على
الخاص ويقوم بتحليل شخصيتى ويمدحنى ويثنى
على جسمى من الصور الموجودة لى على صفحتى
وشياكتى وأسلوبى والــخ بطريقة «أوفــر» ومقززة
جداً ففهمت مابين السطور وشكرته بحذر ولباقة
وانسحبت وحــاول مرة واحــدة أن يكلمنى بإرسال
رسالة لى بحجة االطمئنان على نفسيتى ولم أرد.
وتقول مها عن مهازل االستشاريين النفسيين
عــلــى الــفــيــس بـــوك :أن ــا حــاولــت أن أتــحــدث مع
أحدهم مــراراً وتــكــراراً على الخاص الستشارته
فى أمر ما ولم يجبنى وفوجئت به ذات يوم يرسل
لــى رقــم موبايله ويعتذر بعدم رده على الخاص

لــكــثــرة الــرســائــل عــنــده فــســعــدت جـــداً واتصلت
عليه وعرضت عليه مشكلتى بطريقة
مهذبة ال تخدش أى حياء وهى
عن أشياء خاصة بينى وبين
زوجـــى ففوجئت بــه بكل
وقــاحــة يتنهد ويتثنى
ويتلوى فــى الموبايل
والباقى أنتم تعلموه
وع ــن ــدم ــا وبــخــتــه
الحقنى قائ ً
ال دنا
ب ــدي ــك ــى فــرصــة
عـــــمـــــرك الـــلـــى
غ ــي ــرك يتمناها
والحياة فرص.
وتـ ــضـ ــيـ ــف مــهــا
قــائــلــة :بصى أقسم
بـ ــالـ ــلـ ــه هـــعـــمـــل أى
ح ــاج ــة ع ــش ــان أوقــعــه
هو وأشكاله ولو أعلم أنه
بهذه القذارة كنت سجلت له
حديثه ولكنى اتفاجأت ولو كنت
سجلت له كنت قلت لك اسمه أقسم
بالله ولــن أخ ــاف ألنــى هيكون معى دلــيــل وهو

مشهور ومعروف لألسف .أنا أكتب بعض القصص
القصيرة على صفحتى وألننى رومانسية
شوية فأصحاب القلوب الضعيفة
مثله يعتقدون أننى صيد سهل
بالكالم المعسول فقد طلب
منى رقــم موبايلى ذات
ي ــوم وعــنــدمــا ت ــرددت
ألنـــــنـــــى ال أع ــط ــى
رقــمــى ألحـ ــد حتى
ولـــو كـــان مــعــروف ـاً
قــــال لـــى إن بينه
وبين أحد القنوات
الــلــبــنــانــيــة عــقــداً
وســــــوف يــكــلــمــهــم
م ــن أج ــل ــى ألظــهــر
على القناة والسفر
عـــــلـــــى حـــســـابـــهـــم
الـ ــخـ ــاص يــعــنــى مــنــهــا
لقاء تليفزيونى فــى قناة
مشهورة ومنها فسحة ألنه
يتابع قصصى ويرى أننى موهوبة
جــداً وأري ــد فرصة فقط وهــو سوف
يتيح لى هــذه الفرصة فسعدت طبعا وصدقته

وشكرته ،واتخذها حجة ليتصل مرة ثانية وبدأ فى
تحليل صــورتــى الشخصية وتحليل جمالى النادر
من وجهة نظره ويقول لما نسافر طبعا وخدى بالك
نسافر وليس تسافرى الزم تقلعى حجابك دا وتعيشى
جو اللبنانيات وتلبسى قصير ألنى أعتقد إن رجلك
ملفوفة وحلوة والزم نشوف الحالوة دى.
طبعا أنا كده فهمت قصده وال فيه قناة وال فيه
لقاء والله أعلم ،طيب أنا طلعت عبيطة فى األول
لكن تداركت األمــر سريع ًا تخيلى لو واحــدة تانية
صغيرة أو مجنونة شهرة وصدقته هيحصل إيه
والله لن يتركها وأكيد ده ضحاياه كتير.
وتقول ماريهان لألسف لما تدخلى الفيس بوك
تحسى أن الجميع إما مجروح أو مطلق أو معذب
أو متزوج زواج فاشل يعنى هــذا مجتمع خصب
ألى طبيب نفسى ال ضمير لــه عــايــز يصطاد
ضحايا ولما تسألينى هل ِ
لك تجربة مع أى منهم
أقــول لـ ِ
ـك لو سيتم النشر باسم مستعار وبعدما
وعدتها بذلك قالت بعد تــردد كبير أعذرينى لن
أستطيع الحكى فقد تبت إلــى الــلــه مما فعلت
وفوضت أمــرى إليه فى نوعية األشخاص الذين
صــاروا األلــم والعذاب بــد ً
ال من أن يكونوا العالج
مستغلين قــدرتــهــم فــى الــدخــول ألى شخصية
وقراءة نفسيتها.

د .منال زكريا أستاذ وخبير علم النفس واالجتماع

السيدات الالتى وقعن فى هذا الفخ يتحملن اخلطأ نظ ًرا ألنهن لم يلجأن للطريق السليم لعالج املشكالت النفسية

الناس

رحمة :أحدهم
حاول استغالل
استشارتى له فى
مشكلة خاصة بى
إلقامة عالقة معى
مها :حكيت لطبيب مشهور
مشكلتى مع زوجى فقال
لى :أنا هاعطيكى فرصة
عمرك اللى غيرك
يتمناها والحياة فرص!!
ماريهان :اعذرونى لن
أستطيع حكاية قصتى
فقد تبت إلى الله مما
فعلت وفوضت أمرى إليه

األطباء الذين يقومون بهذه األفعال يتحملون املسئولية األخالقية واملهنية عن تلك اجلرائم

نظرا لحساسية وخــطــورة هــذه القضية التى
نتحدث عنها ،رأينا أنه من الضرورى الحديث عن
الميثاق األخالقى لالستشارى النفسى ،ولذلك
قمنا باستطالع رأى د .منال زكريا أستاذ وخبير
علم النفس واالجتماع ،والتى قالته فى البداية
إنه فى حال صحة االدعــاء بأن من يقومون بتلك
المخالفات ،هــم مــن األطــبــاء ،فإنهم يتحملون
المسئولية األخالقية والمهنية عن تلك الجرائم،
ً
فضل عن تحمل السيدات الالتى وقعن فى ذلك
الفخ لجانب مــن الخطأ نــظـ ًرا ألنهن لــم يلجأن
للطريق السليم لعالج المشكالت عبر الذهاب
إلى عيادات المتخصصين وليس صفحات الفيس
بوك.
وتضيف د .منال زكــريــا قائلة :لكل مهنة من
المهن المهمة فى المجتمع أخالقيات ومواثيق
وقــواعــد ومــبــادئ تحكم قــواعــد العمل والسلوك
فيها وشــروطــه وم ــا ينبغى الــتــزامــه مــن جانب
المتخصصين فــيــهــا والــمــمــارســيــن لنشاطها
وهــذا الميثاق األخالقى يعتبر دستورا تعاهديا
بين المتخصصين يلتزمون وفــقــا لــه بالسلوك
الهادف إلــى أداء مهنى عــال يترفع عن األخطاء
والــتــجــاوزات الــضــارة بالمهنة أو مشتغليها أو
باإلنسان الذى تستهدفه هذه الخدمة النفسية.
ويكتسب هذا الدستور قوته واحترامه من قوة
االلــتــزام األدب ــى واإلجــمــاع الــصــادق على أهمية
تنظيم هذه المهنة من جانب العاملين فيها.
ونقصد بالعاملين فى الخدمة النفسية والذين
سوف يشار إليهم فى هذا الميثاق« ،األخصائى

النفسى» ما يلى -:الحاصلون على الليسانس أو
البكالوريوس أو الدبلوم أو الماجستير أو الدكتوراه
فى علم النفس ويعملون فى تخصصهم ،وعلى
جميع من ينطبق عليهم هذا االصطالح التمسك
بهذا الميثاق وتوعية اآلخرين به ،وتتضمن عضوية
الجمعية المصرية للدراسات النفسية ،ورابطة
األخصائيين النفسيين المصرية واللتين اشتركتا
فى وضع هذا الميثاق التسليم بالوالء لهذا الميثاق
وااللتزام بالمحاسبة األخالقية من جانب الجمعية
أو الرابطة أو من خالل لجنة مشتركة ومستقلة
تشكل بقرار منهما معا فى حالة مخالفته ،كذلك
يسلم بما سبق كل من تنطبق عليه لفظة أخصائى
نفسى ال ــواردة فى هــذا الميثاق ،نظرا ألن عمل
األخصائى النفسى متشعب ومتنوع فيجب أخذ
ما ورد فى الميثاق كوحدة متكاملة يضاف بعضها
إلــى بعض وأن تخصص مــجــاال معينا فــى هذا
الميثاق يعنى االلــتــزام بها من جانب األخصائى
حين يمارس نشاطا يندرج تحت هذه المجاالت.
وتــوصــى الجمعية والــرابــطــة بــضــرورة توعية
طالب علم النفس قبل التخرج فى الجامعة بهذا
الميثاق ومبادئه.
كما نوصى أصحاب المهن التى تقدم خدمات
مــعــاونــة للخدمة النفسية كــاألطــبــاء النفسيين
واألخصائيين االجتماعيين والمعلمين وغيرهم
أو ممن يشاركون فى تقديم الخدمات النفسية
بــاحــتــرام مــبــادئ هــذا الميثاق وروحـــه كأساس
الســتــمــرار الــتــعــاون بينهم وبــيــن األخصائيين
النفسيين.

منال

ومن المبادئ العامة لهذا الميثاق:
 أال يــقــيــم األخــصــائــى الــنــفــســى عــاقــاتشخصية خاصة مع العميل يشوبها االستغالل
الجنسى أو المادى أو النفعى أو األنانى
 األخــصــائــى النفسى يــكــون مظهره ملتزمابحميد السلوك واآلداب.
 يلتزم األخصائى النفسى بصالح العميلورفاهيته ،ويتحاشى كل ما يتسبب بصورة مباشرة
أو غير مباشرة فى اإلضرار به.
 يــســعــى األخــصــائــى الــنــفــســى إلـــى إفـــادةالمجتمع وم ــراع ــاة الــصــالــح الــعــام والــشــرائــع
السماوية والدستور والقانون.
 على األخصائى النفسى أن يكون متحررامن كل أشكال وأنواع التعصب الدينى أو الطائفى

وأشكال التعصب األخرى سواء للجنس ،أو السن
أو العرق أو اللون.
 يحترم األخصائى النفسى فى عمله حقوقاآلخــريــن فى اعتناق القيم واالتــجــاهــات واآلراء
التى تختلف عما يعتنقه ،وال يتورط فى أى تفرقة
على أساسها.
 يقيم األخصائى النفسى عالقة موضوعيةمتوازنة مع العميل أساسها الصدق وعدم الخداع،
وال يسعى للكسب أو االستفادة من العميل بصورة
مــاديــة أو معنوية إال فــى ح ــدود األج ــر المتفق
عليه ،على أن يكون هــذا األجــر معقوال ومتفقا
مــع الــقــانــون واألعـ ــراف الــســائــدة متجنبا شبهة
االستغالل أو االبتزاز.
 على األخصائى النفسى مصارحة العميلبحدود وإمكانيات النشاط المهنى دون مبالغة أو
خداع.
ال يستخدم األخصائى النفسى أدوات فنية أوطرقا وأساليب مهنية ال يجيدها ،أو ال يطمئن إلى
صالحيتها لالستخدام.
 ال يستخدم األخصائى النفسى أدوات أوأجهزة تسجيل إال بعد استئذان العميل وبموافقته.
 األخصائى النفسى مؤتمن على ما يقدم لهمن أسرار خاصة وبيانات شخصية ،وهو مسئول
عــن تأمينها ضــد اطـــاع الــغــيــر ،فيما ع ــدا ما
يقتضيه الموقف ولصالح العميل (كما هو الحال
فى إرشاد اآلباء وعالج األطفال ومناقشة الحاالت
مع الفريق اإلكلينيكى أو رؤسائه المتخصصين).
 -عند قيام األخصائى النفسى بتكليف أحد

مساعديه أو مرءوسيه بالتعامل مع العميل نيابة
عنه ،يتحمل هذا األخصائى المسئولية كاملة عن
عمل هؤالء المساعدين.
 يــوثــق األخــصــائــى النفسى عمله المهنىبأقصى قدر من الدقة وبشكل يكفل ألى أخصائى
آخر استكماله فى حالة العجز عن االستمرار فى
المهمة ألى سبب من األسباب.
ال ي ــج ــوز نــشــر الـــحـــاالت ال ــت ــى يــدرســهــااألخــصــائــى النفسى أو يبحثها أو يعالجها أو
ويوجهها مقرونة بما يمكن اآلخــريــن مــن كشف
أصحابها (كأسمائهم وأوصافهم) منعا للتسبب
فى أى حرج لهم أو استغالل البيانات المنشورة
ضدهم
 عندما يعجز العميل عن الوفاء بالتزاماته،فعلى األخصائى النفسى اتباع الطرق اإلنسانية
فــى المطالبة بهذا األج ــر ،وتوجيه العميل إلى
جهات قد تقدم الخدمة بأجور منخفضة.
 يقوم األخصائى النفسى بعمليات التقويم أوالتشخيص أو التدخل العالجى فى إطار العالقة
المهنية فقط ،وتعتمد تقاريره على أدلــة تدعم
صحتها كالمقاييس والمقابالت ،على أال يقدم
هذه التقارير إال للجهات المعنية بالعالج ،وعدا
ذلك ال بد أن يكون بأمر قضائى صريح.
 يــســعــى األخ ــص ــائ ــى الــنــفــســى ألن تــكــونتصرفاته وأقــوالــه فــى اتــجــاه مــا يرفع مــن قيمة
الــمــهــنــة النفسية فــى نــظــر اآلخ ــري ــن ويكسبها
احترام المجتمع وتقديره وينأى بها عن االبتذال
والتجريح.

العـدد 192
األربعاء 2016/8/3

مستوى عادل
عبد املنعم يقلق
إكرامى ويؤجل
اإلطاحة بطارق
سليمان

األهلى يفتح خزائنه لضم مهاجم أفريقى سوبر
كتب – ضياء خضر

البساط
األخضر

طاهر

كثفت جلنة التعاقدات بالنادى األهلى جهودها للبحث
عن مهاجم افريقى سوبر لضمه الــى صفوف الفريق
خالل فترة االنتقاالت الصيفية احلالية لسد الفراغ الذى
خلفه رحيل اجلابونى ماليك إيفونا عن صفوف الفريق
والــذى انتقل الى الــدورى الصينى مؤخراً ،ورغــم وجود
عدد من الالعبني فى اخلط األمامى للفريق وعلى
رأسهم الغانى جون أنطوى وعمرو جمال
اضــافــة الــى الــوافــد اجلــديــد مــروان
محسن ،اال أن اإلدارة احلمراء
وضعت ضم مهاجم جديد
على رأس أولوياتها فى
الفترة احلالية.
م ـ ــن جـــانـــبـــه مــنــح
محمود طاهر رئيس
ال ــق ــل ــع ــة احلــــمــــراء
الـــــضـــــوء األخـــضـــر
لــلــجــنــة الــتــعــاقــدات
للبحث عــن مهاجم
مميز دون التقيد
بـ ــسـ ــقـ ــف مـــالـــى
ل ــل ــص ــف ــق ــة ،بــعــد
ان ــت ــع ــاش خــزيــنــة
ال ـ ــن ـ ــادى األه ــل ــى
بــــحــــوالــــى 140
مــلــيــون جــنــيــه بعد

عبداملنعم

إكرامى

بيع الثنائى رمضان صبحى وماليك ايفونا ،وهو ما جعل
إدارة األهلى مستعدة لدفع أى مقابل مالى فى سبيل
ضم مهاجم مميز يشكل إضافة للخط األمامى للفريق
األحمر.
على جانب آخر تسيطر حالة من القلق على شريف

هداف الدورى حسام باولو فى حواره لـ«

القماش

القماش يهدد بالرحيل
عن اإلسماعيلى
كتب – محمد الصاوى
تــلــقــى مــجــلــس إدارة ال ــن ــادى
اإلســمــاعــيــلــى بــرئــاســة العميد
مــحــمــد أبــــو ال ــس ــع ــود تــهــديــدا
صريح ًا من خالد القماش املدير
الفنى لفريق الكرة األول بالنادى
بالرحيل عــن قــيــادة الــفــريــق فى
حــال موافقة اإلدارة على رحيل
أى مــن جن ــوم الــفــريــق فــى فترة
االنتقاالت احلالية.
حيث طالب القماش من إدارة
الـ ــدراويـ ــش ضـــــرورة املــحــافــظــة
عــلــى قــــوام الــفــريــق وبــاألخــص
العناصر املميزة فيه والتى يعول
عليها الــقــمــاش بشكل كبير فى
حتــضــيــرات الــفــريــق اســتــعــداداً
للمنافسة فى املوسم املقبل.
وكانت أنباء عديدة قد حتدثت
مــؤخــراً عــن قــرب انتقال محمد
فتحى العب وسط الدراويش الى
صفوف نادى الزمالك خالل فترة
االنتقاالت الصيفية ،وهى األنباء
الــتــى تــلــقــاهــا الــقــمــاش بغضب
شــديــد وأبــلــغ عــلــى أثــرهــا إدارة
النادى بتهديده بالرحيل فى حال
التفريط فى أى من جنوم الفريق.
األمـ ــر الـ ــذى دفـــع مــحــمــد أبــو
الــســعــود رئــيــس الــنــادى للتأكيد
عــلــى ب ــق ــاء مــحــمــد فــتــحــى مع
الــدراويــش فــى املــوســم اجلــديــد،
نافي ًا وجــود أى نية للتفريط فى
الالعب لصالح الزمالك ،وشدد
أبو السعود على أن الفترة املقبلة
لــن تــشــهــد رحــيــل أى الع ــب عن
صفوف الفريق.

حوار – محمد الصايغ
جنح فى حفر اسمه بني سجالت العظماء فى
بطولة الـــدورى املــمــتــاز ،السيما بعد جنــاحــه فى
حصد لقب هــداف ال ــدورى للموسم الثانى على
التوالى.
حــســام ب ــاول ــو ..اس ــم تـــردد كــثــي ـ ًرا فــى الفترة
األخيرة ،خاصة بعدما تلقى مفاوضات كثيرة من
جانب األهلى والزمالك خالل الفترة األخيرة.
التقت «صــوت املــايــن» مــع بــاولــو لتحاوره فى
العديد من النقاط الهامة اخلاصة بكرة القدم وعن
مشواره مع الساحرة املستديرة.
¿ حدثنا عن بداياتك مع كرة القدم؟
¿ ¿ بـــدأت ك ــرة الــقــدم مــع فــريــق ط ــوخ مل ــدة 3
سنوات ،قبل االنضمام لفريق منوف ملدة  6أشهر،
بعدها عدت مرة أخرى لفريق طوخ ،ومنه انتقلت
إلى «سكر أبو قرقاص» ملدة  3سنوات حتت قيادة
هشام عبدالرسول ،وفى املوسم الثانى فى «السكر»
حصلت على هداف املسابقة برصيد  16هد ًفا ،ثم
انتقلت إلى سكر احلوامدية وأحرزت  10أهداف،
ثم إلى الشمس وحصلت على لقب هداف الفريق
برصيد  10أهداف.
¿ كيف انتقلت إلى فريق الداخلية؟
¿ ¿ املفاوضات مع فريق الداخلية لم تستغرق
وقـ ًتــا طــويـ ً
ا ،السيما بعد اجللسة التى جمعتنى

بعالء عبد العال املدير الفنى للفريق ،حتدث فيها
معى فــى ظــروف الفريق ،وتنازلت عــن مكافأتى
لصالح فريق الشمس ودفعت املقابل املــادى الذى
أخذته من الفريق حوالى  65ألــف جنيه لتحقيق
حلمى واللعب بالدورى املمتاز.
¿ ح ـل ـمــت ب ـ ــال ـ ــدورى املـ ـمـ ـت ــاز واآلن أن ـ ــت هـ ــداف
املسابقة فما شعورك؟
¿ ¿ كــان طموحى اللعب فــى الـ ــدورى املمتاز،
وعندما كنت أشــاهــد العــبــى الـــدورى كنت أحلم
باحلصول على فــرصــة ،وأعتقد أن لقب هــداف
البطولة فى ثانى موسم بالدورى املمتاز ،يؤكد أننى
العب جيد ،وأمتنى من ربنا احلصول على اللقب
ألنه سيكون أغلى حاجة فى حياتى.
¿ ملـ ـ ــاذا ف ـض ـلــت ال ـل ـع ــب ل ـس ـمــوحــة رغ ـ ــم ع ــروض
األندية اجلماهيرية مثل اإلسماعيلى؟
¿ ¿ سموحة فــريــق كبير ميتلك العــبــن كبارا
واالنــتــقــال للفريق سيضمن املــشــاركــة فــى دورى
املجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا ،بداية
مــن مــبــاريــات اجلــولــة الثالثة ،وخشيت االنتقال
لإلسماعيلى خــوفــا مــن املشكالت املــاديــة وعــدم
االنتظام فى سداد رواتب الالعبني.
¿ ه ــل أنـ ــت ح ــزي ــن ل ـع ــدم الـتـسـجـيــل ف ــى األه ـلــى
والزمالك؟
¿ ¿ لــم أح ــرز أهـ ــداف فــى القطبني والــشــعــور
مختلف متــا ًمــا ألنهما نــاديــان أصــحــاب بطوالت
وتــاريــخ وبتسجيلك هــد ًفــا فــى أحدهما ستسجل

جمعة
اسمك فى التاريخ.
¿ ومن مثلك األعلى فى املهاجمني؟
¿ ¿ أنا بحترم عمرو جمال العب األهلى وأمتنى
عــودتــه ملستواه املعهود مــرة أخــرى بعد اإلصــابــة،
ألنه العب مفيد للمنتخب وللنادى ومثلى األعلى
البرتغالى كريستيانو رونالدو.
¿ من هو أصعب وأسهل مدافع لعب عليك؟
¿ ¿ أصــعــب مــدافــع واجــهــتــه هــو جنــم األهــلــى
الــســابــق الــصــخــرة وائ ــل جــمــعــة ..وأســهــل مدافع
«ويلسون» مدافع املصرى البورسعيدى.

¿ وم ـ ـ ـ ــن أف ـ ـ ـضـ ـ ــل الع ـ ـ ـ ــب شـ ــاركـ ــت
بجواره؟
¿ ¿ أحــمــد متــســاح وســانــو يوسف
فى الداخلية ومصطفى زاد فى سكر
أبو قرقاص ومتنيت اللعب بجوار محمد
أبوتريكة.
¿ هل تيشيرت األهلى والزمالك «ثقيل»
على الالعبني املغمورين؟
¿ ¿ قميص األهلى والزمالك له قيمته
ولكن مش كل الالعبني بيكون التيشيرت،
ً
فمثل
الكورة فيها التوفيق وعدم التوفيق..
خالد قمر كــان موفقا و»مكسر الدنيا»فى
احتاد الشرطة ولكن منذ انضمامه للزمالك
و»الكرة مش ماشية معاه».
¿ كيف ترى غياب اجلماهير عن املدرجات؟
¿ ¿ اجلــمــاهــيــر عــصــب الــكــرة والــــدورى
مــن غيرهم «مــالــوش طــعــم» ،وأمتــنــى عــودة
اجلماهير مرة أخرى للمدرجات ألنى «بحب
ألعب حتت ضغط جماهيرى».
¿ انتماء عائلتك أهلى أم زمالك؟
¿ ¿ لــدى اثــنــن مــن اإلخـــون أهــاويــة ،وآخــر
زملكاوى وأنا ليس لدى انتماء ألحدهما رغم أننى
أمتنى تتويج الزمالك بلقب الدورى هذا املوسم.
¿ ماذا لو تلقيت ً
عرضا من األهلى والزمالك؟
¿ ¿ أحــب ان ألعب بجوار أميــن حفنى وباسم
مرسى وسأفضل االنضمام للزمالك.

«الوجوه اجلديدة» سالح كوبر فى معسكر أغسطس
كتب – محمد الصايغ
اســتــقــر اجل ــه ــاز الــفــنــى للمنتخب الــوطــنــى بــقــيــادة
األرجنتينى هيكتور كوبر ،على مالمح تشكيلة معسكر
املنتخب املقبل املقرر انطالقه فى الفترة من  26أغسطس
وحتى  6سبتمبر.
ويتخلل معسكر املنتخب الوطنى وديتني ،حيث يلتقى
الفراعنة أمام غينيا يوم  30أغسطس ،بينما يواجه جنوب
إفريقيا فى جوهانسبرج.
وبــات فى حكم املؤكد ،اعتماد اجلهاز الفنى للمنتخب
الوطنى على العــبــى األهــلــى والــزمــالــك واملحترفني فى
معسكر أغسطس املقبل ،خاصة فى ظل انتهاء الــدورى
وعـ ــدم ظــهــور أى العـــب يــســتــحــق االنــضــمــام لصفوف
الفراعنة.
ويرى كوبر ومعاونوه ،أن العبى األهلى والزمالك األجهز
من الناحية الفنية والبدنية ،خاصة فى ظل مشاركتهما فى

لقاءات بدورى أبطال أفريقيا وكذلك لقاءات كأس مصر.
يــأتــى ذل ــك فــى الــوقــت الـ ــذى أصـ ــدر فــيــه اخلــواجــة
األرجنتينى فرما ًنا ،بعدم احلديث معه فى انضمام أحمد
املــحــمــدى ،الع ــب ه ــال سيتى اإلجنــلــيــزى ،إل ــى صفوف
املنتخب فى املرحلة املقبلة.
وطــلــب كــوبــر مــن بعض أفـــراد اجلــهــاز الــفــنــى ،إغــاق
ملف املحمدى نهائ ًيا ،خاصة أنه يرى بأنه العب لن يفيد
املنتخب فى املرحلة املقبلة.
بينما يبحث اجلهاز الفنى للفراعنة ،انضمام عنصر أو
اثنني إلــى صفوف املنتخب فى املعسكر املقبل ،وإن كان
حسام باولو العب سموحة وهداف الدورى ،وسام مرسى
املحترف فى صفوف ويجان اإلجنليزى ،هما األقرب حتى
اآلن للظهور فى معسكر أغسطس.
وأســفــرت القرعة التى أقيمت فى  24من شهر يونيو
املاضى عن وقوع املنتخب الوطنى فى املجموعة اخلامسة
التى تضم إلى جوارها غانا وأوغندا والكونغو برازفيل.
ويلعب املنتخب املصرى فى بداية مسيرته خارج األرض

أخبار النجوم
أخبار النجوم
أخبار النجوم
الشناوى يحتفل مبولودته
باسم مرسى يستعد
بعقيقة فى بورسعيد
النيمبا بحذاء جديد
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إكرامى حارس مرمى األهلى بشأن مستقبله مع الفريق
خصوص ًا بعد جناح أحمد عــادل عبد املنعم فى تقدمي
مستوى مميز فــى حــراســة عــريــن الــفــريــق فــى الفترة
األخــيــرة ،وتــعــاقــد الــنــادى مــع محمد الــشــنــاوى حــارس
الفراعنة وبتروجت السابق ،وهو ما قد يجعل اكرامى بني
عشية وضحاها هو احلارس الثالث للفريق بعدما استمر
لعدة مواسم كحارس أساسى للقلعة احلمراء ،ويخشى
اكرامى من حتقق هذا السيناريو وهو ما يعنى أنه سيجد
نفسه أسيراً لدكة البدالء لفترات طويلة.
اكــرامــى تلقى عــدة نصائح من والــده اكــرامــى الكبير
ملخصها عــدم التعجل واستباق األح ــداث فيما يخص
مصيره مع الفريق ،مع ضــرورة التركيز فى التدريبات
الستعادة مكانه فى التشكيلة األساسية للفريق األحمر
مجدداً.
وفى سياق متصل استقرت إدارة األهلى على تأجيل
االطاحة بطارق سليمان مدرب حراس مرمى الفريق بعد
ظهور أحمد عــادل عبد املنعم حــارس الفريق مبستوى
طيب فى املباريات األخيرة وباألخص فى لقاء الــوداد
املغربى والــذى عاد فيه األهلى من معقل األخير فائزاً
بهدف نظيف ،وكان مجلس إدارة األهلى قد توافق قبل
فترة على ضــرورة اإلطاحة بطارق سليمان من منصبه
بعد االنتقادات احلادة التى تلقاها مستوى حراس مرمى
األهلى فى الفترة املاضية ،وهــو ما دفــع اجلهاز الفنى
للفريق بقيادة الهولندى مارتن يول إلبعاد شريف اكرامى
عن املشاركة أساسي ًا واالعتماد على احمد عــادل عبد
املنعم بــد ً
ال منه ،والتعاقد مع محمد الشناوى حارس
ً
بتروجت السابق تنفيذا لرغبة املــدرب الهولندى الذى
أبلغ إدارة األهلى بضرورة ضم حارس جديد لعدم قناعته
مبستوى احلراس املتواجدين فى الفريق األحمر.

حــرص باسم مرسى مهاجم الفريق األول لكرة
الــقــدم بــنــادى الــزمــالــك على شــراء حــذاء رياضى
جــديــد مــن أج ــل الــلــعــب بــه فــى مــبــاريــات الفريق
األبيض القادمة وبالتحديد أمام انيمبا النيجيرى
فى دورى أبطال افريقيا ،ويعد باسم من نوعية
الالعبين الذين يتفاءلون باللعب بحذاء جديد خالل
المباريات الحاسمة ،لنجاحه فى تسجيل األهداف.
ونجح مرسى فى قيادة الزمالك خــال مباراة
الــذهــاب أم ــام إنيمبا فــى تسجيل هــدف برأسه
وقيادة فريقه للحصول على ثالثة نقاط مهمة فى
مشوار البطولة اإلفريقية.

استقر أحــمــد الــشــنــاوى ح ــارس مــرمــى الفريق
األول لكرة القدم بنادى الزمالك على إقامة عقيقة
لمولودته «فريدة» الذى رزق بها مؤخراً ،وذلك بعد
االنتهاء من مواجهة اإلسماعيلى المقبلة فى بطولة
كأس مصر.
ومن المقرر أن يقوم الحارس الدولى بإقامتها
فى مسقط رأسه بمدينة بورسعيد ،ودعوة زمالئه
فى الفريق.
وســيــســتــغــل ال ــاع ــب عـــدم ارت ــب ــاط الــزمــالــك
بمباريات إفريقية فى الفترة التالية لمباراة نصف
نهائى كأس مصر أمام اإلسماعيلى إلقامة العقيقة.

أمام الكونغو يوم  3أكتوبر  ،2016فى حني سيلعب
غانا أمام أوغندا فى اجلولة ذاتها.
وســيــواجــه املنتخب املــصــرى نظيره غــانــا فى
الــقــاهــرة  7نوفمبر  ،2016ويلعب فــى اجلولة
الثانية أيضا منتخب أوغندا أمام الكونغو.
وسيخرج املنتخب املــصــرى فــى اجلــولــة الثالثة
خــارج األرض إلى أوغندا يوم  28أغسطس ،2017
بينما سيلعب املنتخب غانا أمام الكونغو.
ويلعب املنتخب املصرى أمام أوغندا فى اجلولة الرابعة
بالقاهرة  2سبتمبر  ،2017فــى حــن سيكون املنتخب
الغانى فى زياره لنظيره الكونغو.
ويخوض الفراعنة اجلولة اخلامسة يوم  2أكتوبر 2017
أمــام الكونغو فــى الــقــاهــرة ،فــى الــوقــت الــذى يــواجــه به
منتخب أوغندا نظيره الغانى.
وفــى اجلــولــة األخــيــرة يلعب املنتخب املــصــرى أمــام
نظيره الغانى خارج األرض فى  6نوفمبر  ،2017ويلعب
الكونغو أمام أوغندا.

أخبار النجوم
أخبار النجوم
طارق حامد يحارب اإلجهاد
فى الساحل الشمالى
حصل طارق حامد العب وسط الزمالك
عــلــى راحـ ــة مــن الــجــهــاز الــفــنــى للفريق
األبــيــض بسبب شــعــوره بــاإلجــهــاد نتيجة
لتوالى المباريات خالل الفترة السابقة.
واســـتـــغـــل الــــاعــــب هـــــذه الـــراحـــة
واص ــط ــح ــب أسـ ــرتـ ــه إلـــــى الــســاحــل
الشمالى ،من أجل قضاء أجازة قصيرة
وابتعاده عن الضغوطات ،وكــان حامد
غــاب عــن مــبــاراة صــن داونـــز األخــيــرة
لإليقاف.

باولو

طوارئ فى الزمالك حلسم هوية املدرب األجنبى
كتبت – سارة عبد الباقى
يبذل مسئولو الزمالك خالل الفترة احلالية مجهودات كبيرة
من أجل التعاقد مع مدير فنى أجنبى لتولى املسئولية الفنية
لفريق الكرة األول خالل الفترة احلالية ،وخالفة محمد حلمى
املدير الفنى السابق للفريق بعد أن تقدم األخير باستقالته
عقب اخلسارة التى تعرض لها من فريق صن داونز فى جنوب
إفريقيا بهدف مقابل ال شىء.
ودخــل مجلس إدارة الزمالك برئاسة املستشار مرتضى
منصور فــى مفاوضات مــع عــدد مــن املــدربــن خــال األيــام
السابقة مــن أجــل استطالع رأيــهــم حــول توليهم مسئولية
الفريق األبــيــض والتعرف على مطالبهم املــاديــة ،أبرزهم
البلجيكى جورج ليكنز املدير الفنى السابق ملنتخب تونس،
واألرجنتينى إنــزو تــروســيــرو املــديــر الفنى السابق لنادى
االحتاد السعودي ،وكذلك اإلسبانى خافيير كلمينتى املدير
الفنى ملنتخب ليبيا ،والفرنسى باتريس كارتيرون املدير
الفنى احلالى لفريق وادى دجلة ،حيث قام بترشيحه عدد
من أعضاء مجلس اإلدارة بعدما حقق نتائج جيدة مع دجلة
خالل املوسم األخير ،ويبقى الراتب الضخم الــذى يحصل
عليه املــدرب الفرنسى والــذى يتعدى الـــ 75ألــف دوالر هو
العائق الوحيد فى التعاقد معه.
وجنح مجلس الزمالك فى تشكيل جهاز فنى جديد من أبناء
الــنــادى ليتعاون مع املدير الفنى األجنبى الــقــادم فى مهمته
اجلديدة ،ويتكون من مؤمن سليمان مدرباً عاماً ،ويتولى مهمة
املدير الفنى حلني التعاقد مع املدير الفنى األجنبي ،باإلضافة
إلــى عــاء عبد الغنى مــدربـ ًا وأحمد عبد اهلل مــديــراً للكرة،
ويفاضل مسئولو الزمالك بني كل من فكرى صالح أو أسامة
عبد الــكــرمي الختيار أحدهما لتولى منصب مــدرب حــراس
املرمى ،مع وجــود بعض املحاوالت الستمرار أمين طاهر فى

ليكنز

كارتيرون
منصبه بعد جنــاحــه فــى ظــهــور احلــارســن أحــمــد الشناوى
ومحمود جنش مبستوى كبير جعلهما األفضل فى الــدورى
املصرى ،كما تقرر عــودة أميــن فريد لرئاسة اجلهاز الطبى
مع استمرار حمادة أنــور فى منصب املدير اإلدارى وماركو
رودريجو مخططاً لألحمال ،بعد أن جنح فى حتسني املستوى
البدنى لالعبني بشكل ملحوظ خالل الفترة األخيرة.

ومــن ناحية أخــرى جنــح مجلس الزمالك فــى التعاقد مع
النيجيرى ستانلى أوهــاوشــى مهاجم فريق وادى دجلة بناء
على طلب اجلماهير البيضاء ،التى ترى أن الالعب سيكون
إضافة كبيرة للفريق األبيض فى مشواره اإلفريقى ملا ميتلكه
من إمكانيات كبيرة ،وقام الزمالك بسداد مبلغ  900ألف دوالر
ملسئولى وادى دجلة تنقسم إلى  500ألف دوالر للنادى ،و400
ألف دوالر لالعب ،وجاء التعاقد من الالعب النيجيرى مبثابة
حتقيق حللم اجلماهير التى طالبت اإلدارة بسرعة التعاقد
معه ،وكذلك حسم التعاقد مع ثنائى املصرى البورسعيدى
أحمد كابوريا ومحمد مجدى ،وهو ما يسعى مجلس الزمالك
لتلبيته اآلن ،حتى يدخل الفريق املوسم املقبل وينافس بشراسة
على كافة البطوالت ملا ميتلكه من مجموعة العبني كبار.
ويــســعــى مسئولو الــزمــالــك لــاســتــفــادة مــن بــعــض الالعبني
املوجودين فى القائمة اآلن والذين لن يكون لهم دور مع الفريق
فى املوسم اجلــديــد ،عن طريق إعارتهم لبعض أندية الــدورى
مقابل احلصول على مقابل مادى أو إعارتهم مقابل احلصول على
خدمات بعض الالعبني املميزين ،على سبيل املثال يسعى فريق
سموحة السكندرى فــى الــوقــت احلــالــى للحصول
عــلــى خــدمــات الــثــاثــى أحــمــد دوي ــدار
وحـــازم إم ــام وأحــمــد حسن مكى
على سبيل اإلعارة ،وتتجه النية
داخـ ــل الــزمــالــك للموافقة
على العرض بإعارة الثالثى
م ــق ــاب ــل احلــــصــــول عــلــى
خــدمــات الــاعــب حسام
بـــاولـــو هـــــداف الـــــدورى
امل ـ ــص ـ ــرى عـــلـــى م ـ ــدار
املوسمني السابقني ليكون
إضافة قوية خلط هجوم
القلعة البيضاء خالل
مرتضى
املوسم اجلديد.

البساط
األخضر

رأى

بن ذكرى والعبادى فشال مع الزمالك ..والدكة كانت شعار بوجلبان مع املارد األحمر..

ثورة بني العبى املقاصة
لتعديل الئحة املكافآت

سوابق التوانسة حتاصر معلول فى األهلى
كتب – ضياء خضر

كتبت – محمد الصاوى

وض ــع مسئولو وجــمــهــور األهــلــى الكثير من
اآلمــال والطموحات على صفقة التونسى على
معلول الــذى انضم مــؤخ ـ ًرا إلــى الــنــادى األهلى
قاد ًما من فريق الصفاقسى التونسى.
تأتى أهمية الصفقة؛ بسبب رحيل أكثر من
العب مهم عن األهلى هذا املوسم وهم رمضان
صبحى وماليك إيــفــونــا ،بــاإلضــافــة إلــى حتويل
إع ــارة محمود حسن تريزيجيه إلــى بيع نهائى
ألندرخلت البلجيكى ،كما أن األحمر يعانى فى
املوسم احلالى واملاضى من االستغناء عن سيد
معوض وعدم كفاءة صبرى رحيل وحسني السيد
فى تعويضه مبركز املدافع األيسر.
فــى ظــل هــذه الطموحات واآلم ــال املوضوعة
على صفقة على معلول فــإن تــاريــخ الالعبني
التونسيني فى الــدورى املصرى يطارده ،ألن فى
اخلمس حاالت املاضية التى قرر خاللها العبني
تونسيني الــقــدوم إلــى مصر لــم تكلل جتربتهم
بالنجاح وحتديدًا الذين مثلوا القطبني.
وفـ ــى م ــا يــلــى يــســتــعــرض "صــــوت املــايــن"
املحترفني التوانسة الذين لعبوا بالدورى املصرى:
يامن بن ذكرى
تعاقد الزمالك مع يامن بن زكــرى فى بداية
موسم  ،2007/2006حيث كــان األبــيــض يعيد
ترميم فــريــقــه ،ولــكــن لــم يستمر الــاعــب سوى

تشهد أروقة فريق الكرة األول بنادى مصر املقاصة حالة من الشد
واجلذب بني الالعبني وإدارة الكرة ممثلة فى وليد هويدى املشرف على
الكرة ،فى ظل املطالبات املتواصلة لالعبني بضرورة تعديل الالئحة
الداخلية للفريق وزيادة قيمة مكافآت الفوز والتعادل املنصوص عليها
فيها قبل بداية املوسم اجلديد.
ويبرر العبو الفريق مطلبهم بتعديل الالئحة برغبتهم فى احلصول
على حافز كاف لتحقيق االنتصارات ً
أمال فى قيادة الفريق الحتالل
أحد مراكز املربع الذهبى ببطولة الــدورى فى املوسم املقبل والتأهل
للمشاركة فى أحد بطولتى دورى أبطال افريقيا أو الكونفيدرالية
األفريقية.
على جانب آخر يستعد اجلهاز الفنى للفريق الفيومى بقيادة إيهاب
جالل لتصعيد عدد من الناشني إلى صفوف الفريق األول لكرة القدم
بهدف استكمال بعض املراكز التى حتتاج إلى دعم.
ويفاضل اجلهاز الفنى بني  9العبني وهم عصام مرزوق و خالد محمد
ومحمد اشــرف وسامح مصطفى وسعيد محمد وبسام وليد و محمد
حسني وأحمد ياسني و كرمي عال حيث دفع الدفع من قطاع الناشئني
خالل املباراة الودية التى خاضها الفريق أمام فريق احلمام أحد فرق
الدرجة الثانية وانتهت بالفوز بهدف نظيف.
ويسعى اجلهاز الفنى للفريق إلــى جتهيز الالعبني فنيا وبدنيا،
إضافة إلى خلق حالة من االنسجام بني الالعبني اجلدد والقدامى من
خالل الوديات التى يخوضها الفريق أثناء معسكره املقام حاليا فى
استعدادا للموسم اجلديد للدورى املمتاز لكرة.
اإلسكندرية
ً

معلول

موسم واح ــد ،ولــم يثبت نفسه نــظـ ًرا ألخطائه
املتكررة فى الدفاع.
وسام العابدى – الزمالك
انضم وســام العابدى إلــى الزمالك فى يناير
 2007واستمر عامان قبل أن يرحل عن الفريق
فى يناير  ،2009واض ًعا بصمته بتسجيل هدفني
فــى مــرمــى املــصــرى وح ــرس احلـــدود فــى دورى
.2009/2008
كــان يلعب العابدى فى قلب الدفاع واستغنى

عنه الزمالك لضعف مستواه الفنى.
أنيس بو جلبان  -األهلى
ك ــان أنــيــس بــوجــلــبــان هــو قــائــد الصفاقسى
التونسى فى نهائى دورى أبطال إفريقيا الشهير
عــام  2006والــذى حصد خالله األهلى اللقب،
وقــام منويل جوزيه املدير الفنى لألحمر وقتها
بطلب التعاقد مع الالعب لتدعيم خط الوسط
ومتت الصفقة فى يناير .2007
استمر بوجلبان فــى األهــلــى موسمني حقق
خاللهما لــقــب الــــدورى مــرتــن ودورى أبــطــال
إفريقيا مرة واحدة والسوبر اإلفريقى مرة واحدة
وك ــأس مصر مــرة واحـ ــدة ،ولكنه رغــم ذلــك لم
يتمكن من حجز مكان أساسى له فى خط الوسط
على حساب كل من حسام عاشور ومحمد شوقى
وحسن مصطفى.
كمال الزعيم  -إنبى
العب تونسى انتقل إلى صفوف إنبى فى يناير
 2011ولكنه لم يخض سوى مباريات قليلة قبل
فسخ تعاقده مع النادى البترولى بسبب توقف
النشاط الكروى فى مصر بسبب ثورة  25يناير.
عصام املرداسى – مصر املقاصة
قائد فريق الصفاقسى التونسى السابق والذى
انضم إلــى صفوف فريق مصر املقاصة موسم
 ،2013-2012إال أن األحـــداث السياسية فى
مصر ومذبحة بورسعيد أدت إلــى عــدم اكتمال
مسابقة الــدورى فى هذا املوسم مما تسبب فى
رحيله سري ًعا عن الفريق الفيومى.

األبيض ضم  7العبني جددً ا ..واألحمر  3فقط..

الزمالك يهزم األهلى فى معركة االنتقاالت الصيفية
كتب – محمد الصايغ
انتهى بشكل كبير موسم االنتقاالت الصيفية بالنسبة
لألهلى والزمالك ،خاصة فى ظل إنهاء الفريقني التعاقد
مع العديد من الالعبني.
وقرر احتاد كرة القدم برئاسة ثروت سويلم ،فتح باب
االنتقاالت الصيفية يوم  28من شهر يوليو املاضى وحتى
 4أغسطس ،هى الفترة األولى للقيد ،أما بالنسبة للفترة
الثانية فتنتهى يوم  25من شهر أغسطس ً
أيضا.
وتغلب الزمالك على األهلى فى املوسم اجلارى ،حيث
أبرم العديد من الصفقات خالل فترة األخيرة من معظم
أندية الدورى املحلى.

وتعاقد الزمالك مع ثنائى إنبى محمد ناصف وأسامة
إبراهيم ،ومحمود دونحا ومحمد مسعد وحسنى فتحى
مــن فــريــق مصر املــقــاصــة ،وعــلــى فتحى مــن املقاولون
العرب ،وأخيرا صالح ريكو الذى وقع على عقود انتقاله
للزمالك ،ويتبقى فقط إنــهــاء األم ــر مــع فــريــق احتــاد
الشرطة.
يأتى ذلك فى الوقت الــذى أعلن فيه النادى األهلى
ضم ثالث صفقات فقط ،حيث انضم محمد الشناوى
قادما من نادى بتروجت مقابل خمسة ماليني جنيه.
ومت ضم مروان محسن قادما من النادى اإلسماعيلى
فى صفقة بلغت  ١٠ماليني جنيه.
ومازال األهلى يفكر فى ضم العبني جدد ،حيث يبحث

أخبار النجوم
أخبار النجوم
أخبار النجوم
جدو يختصر إجازة
سيارة وسائق خاص من
املصيف بسبب يونس
ستوك لرمضان صبحى
خصصت إدارة نادى ستوك سيتى االجنليزى
ســيــارة بسائق خــاص لرمضان صبحى العب
الفريق اجلــديــد والــقــادم مــن الــنــادى األهــلــى،
وذلك حلني امتام الالعب اجراءات حصوله على
رخصة قيادة اجنليزية وهو ما قد يستغرق عدة
أشهر ،األمــر الــذى يجعل فكرة قيادة رمضان
السيارة بنفسه أمــراً مستحي ً
ال لعدم امتالكه
رخصة قيادة فض ً
ال عن اختالف نظام القيادة
فى إجنلترا عن باقى دول العالم حيث يتواجد
مقعد السائق واملــقــود فــى اجلــهــة اليمنى من
السيارة وليس فى اليسار كما هو معتاد.

اإلعارات سالح
مجلس املستشار
لتعزيز صفوف
الفريق
األبيض..

اضــطــر محمد نــاجــى جــدو مهاجم نــادى
اإلنــتــاج احلــربــى واألهــلــى السابق الختصار
إج ــازت ــه الصيفية الــتــى كـــان يقضيها فى
الساحل الشمالى ،وذلك بعدما رزق مبولوده
اجلــديــد يــونــس ،حــيــث وضــعــت زوجـــة جــدو
طفلهما اجلديد بأحد مستشفيات القاهرة
قبل أيام.
من جانبه بدأ جدو التحضير إلقامة عقيقة
احــتــفــا ً
ال مبــولــوده اجلــديــد ،حيث ينتظر أن
يدعو زمالئه فى فريق االنتاج احلربى وكذلك
عدد من زمالئه السابقني باألهلى حلضورها.

عن مهاجم أفريقى لضمه بعد رحيل ماليك إيفونا إلى
الدورى الصينى.
وحسم األهلى صفقة على معلول ،الوافد اجلديد من
فريق الصفاقسى التونسى ،حيث أنهى مسئولى القلعة
احلــمــراء كل تفاصيل التعاقد مع الــاعــب ،بعد أن مت
انضمامه ملدة أربعة مواسم.
ولــم يحسم املــارد األحمر صفقة ميدو جابر ،العب
املــقــاصــة ،حتى اآلن ،خــاصــة فــى ظــل تعنت مسئولى
الفريق الفيومى فى بيع الالعب.
وحتى اآلن ،فإن نادى الزمالك جنح فى التفوق على
األهلى فى إبــرام سبع صفقات ،فى حني ضم األهلى
ثالث صفقات فقط.

إعداد :محمد الصايغ -سارة عبدالباقى

محمد الراعى

خطايا األهلى والزمالك
املــصــرى "هــايــفــضــل" مــصــرى يحكم على
األم ـ ــور بــالــعــاطــفــة وبــالــعــصــبــيــة القبلية
والتعصب ملن يناصره وال يلجأ إلى املنطق
وال يحكم عقله فى وزن األم ــور ..وأصبح
لدينا  90مليون نــاقــد ريــاضــى يــصــدرون
أحــكــامــا فــوريــة على الــاعــبــن واملــدربــن
وإدارات األنــديــة ويطالبون بإقالتهم إذا
أخطأوا ويطالبون برحيل الشخصية التى ال
تعجبهم ويطلبون استبعاد أى شخصية من
منصبها حتى لو كان ذلك مخال ًفا للقانون.
كشفت هزائم األهلى والزمالك األخيرة فى
الدورى وإفريقيا سطحية وتعصب وتناقض
آراء اجلماهير ،خاصة بعد فوز األهلى على
ال ــوداد فى املغرب وهزمية الزمالك أمام
صــن داون ــز فــى جنوب إفريقيا ..واحتفل
اجلميع باألهلى وكأنه فاز بكأس إفريقيا
رغم أن فرصة األهلى صعبة فى التأهل وال
تزيد على  %30بينما طالبوا بإعدام مدرب
الزمالك والعبيه رغم أن فرصة الزمالك
فى التأهل للمربع الذهبى تصل إلى ..%90
وأصبحت جماهير الفريقني ال يتذكرون إال
خطايا الناديني.
وعــنــدمــا قـ ــرر مــرتــضــى مــنــصــور رئــيــس
الزمالك قبول استقالة اجلهاز الفنى وقام
بــشــراء  10العــبــن ج ــدد أشـ ــارت أصــابــع
االتهام إلــى رئيس الزمالك باعتباره دائم
تغيير املدربني ويهدد استقرار الفريق.
غــريــب أم ــر جــمــهــور األهــلــى والــزمــالــك..
كيف يحكمون على األم ــور؟ ومنذ أسبوع
كانت جماهير األهلى تطالب بإقالة مارتن
يــول ألنــه خسر  3مباريات فى شهر واحد
وضيع آمال األهلى فى البطولة االفريقية
وكــان محمود طاهر رئيس األهــلــى يجهز
مــدر ًبــا مصر ًيا بــديـ ًـا وهــو حسام البدرى
ويــنــتــظــرخــروج األهــلــى رســمــيــا مــن كــأس
إفــريــقــيــا ..وكـ ــان جــمــهــور الــزمــالــك منذ
أســبــوعــن يشيد بــقــرار مرتضى منصور
ألنــه تعاقد مــع محمد حلمى الــذى ظــل 9
مــبــاريــات متتالية ب ــدون هــزميــة ..وفجأة
انــقــلــب ح ــال اجلــمــهــوريــن بــعــد أسبوعني
وتناسوا املنطق أو احلسابات وتذكروا فقط
أن األهلى حقق فوزًا صع ًبا فى املغرب بينما
تذكر الزملكاوية كثرة تغيييرات مرتضى
للمدربني رغــم أن األهــاويــة يــؤكــدون أن
مارتن يــول فــاشــل ..ويؤكد الزملكاوية أن
محمد حلمى ال يصلح.
وت ــن ــاس ــوا الــســلــبــيــات واإلي ــج ــاب ــي ــات فى
الفريقني واشتعل الصراع وتبادل االتهامات
والــشــتــائــم ب ــن اجلــمــاهــيــر عــلــى مــواقــع
الــتــواصــل االجــتــمــاعــى ،وكــل منهم يهاجم
اآلخ ــر بعصبية وهمجية وينتقد فريقه
والفريق اآلخــر بطريقة جاهلية ..لم يكن
هذا حال شعب مصر العظيم الذى يساند
بلده وقــت الــشــدائــد ..بصراحة جماهير
آخر زمن!

عفروتو يبحث عن
شقة فى التجمع
يــســعــى مــصــطــفــى عــفــروتــو صــانــع ألــعــاب
فريق الكرة األول بالنادى االسماعيلى لشراء
شقة سكنية فــى منطقة التجمع الخامس،
وذلــك بعدما أصبح قاب قوسين أو أدنــى من
االنــضــمــام لصفوف ن ــادى انــبــى خــال فترة
االنتقاالت الحالية لذلك يرغب الالعب فى
السكن على مقربه من ناديه المنتظر.
ويــأمــل عفروتو فــى الــوقــت الحالى النهاء
ارتباطه بشكل ودى مع الــنــادى االسماعيلى
والحصول على االستغناء الخاص به تمهيداً
للتوقيع على عقود انضمامه للفريق البترولى.
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ربما تتوارى الحقيقة بعض الوقت ...ربما يحاصرها الضجيج ،لكنها ال تموت أبدا ،ال يستطيع أحد إخفاءها فى عتمة
األكاذيب ،أو حبسها فى زنازين الباطل ...هى تظل ساطعة كالشمس ..تبدد ضباب الزيف والخداع ..الحقيقة التى أقصدها
فى هذا المقام ،مفادها ،أن بالدنا تقف على أعتاب مرحلة جديدة من مراحل مسيرتها ..مرحلة إثبات تجاوزها واختبار
قدرتها على مواجهة التحديات فى كل المجاالت خاصة األمنية ...مرحلة فاصلة بين ماض أصاب النفوس بجروح غائرة وآالم
متوطنة ،وقادم يحمل لنا فى أحشائه تطلعات مشحونة بالتفاؤل ،وآمال محفزة على استنهاض الهمم ،ندهس بها أوجاعنا
المزمنة ،ونمحو بها مفردات اليأس التى كتبناها بأيدينا سطورا فى أوراقنا المهملة ودفاترنا المهترئة ..الحقيقة التى يراها
كل مبصر ،ويشعر بها كل ذى بصيرة ،أننا هزمنا هزائمنا ،وحاصرنا حصارنا ،دهسنا تحت أقدامنا كل العراقيل التى وضعت فى
طريقنا بفعل فاعل ،أحبطنا مخططات إرباك الدولة وإغراقها فى دوامات الفوضى.

سيد سعيد
يكتب:

مفاجآت حركة تنقالت قيادات الداخلية

كشفنا زيف المتسلقين المارقين المغيبين،
المتاجرين بالدين ،ممن يرون الحقيقة وينكرون
وج ــوده ــا ،يلمسون كــيــف تخطو الــدولــة بكل
مؤسساتها الصلبة نحو المستقبل ،وكأنهم ال
ي ــرون وال يسمعون .فقط يكيلون االتــهــامــات
لتلك المؤسسات ،يــريــدون تقويضها وإنهاك
قدراتها والتأثير على معنويات رجالها األفذاذ
يوجهون ليل نهار سهامهم المسمومة صوب
جهاز األمن وتضحياته فهو هدف لهم وألجهزة
االستخبارات التى تدعمهم «إرهابيون ونخبة
فاسدة».
لكن لماذا األمن تحديدًا؟
يبدو السؤال منطق ًيا ويتدافع تلقائيا فى ظل
األجواء اإلقليمية والمحلية ..فاألمن هو مؤشر
البوصلة الحقيقى الستقرار المجتمعات أو
ارتباكها ،فضال عن أنه القاعدة األساسية لكل
الجوانب السياسية واالقتصادية واالجتماعية،
بما يشير إلى أنه العمود الفقرى ألى دولة فى
العالم ،فما بالنا بالدولة المصرية التى تواجه
مــخــطــطــات ال حــصــر لــهــا سـ ــواء مــن الــخــارج
أو الــداخــل المدعوم مــن الــخــارج ...استقرار
األوضاع األمنية ،يحفز على جذب االستثمارات
وتحقيق خطط التنمية ،لذا فإن تأمين الجهة
الــداخــلــيــة مــن العبث هــو مــن أولــيــات الــدولــة
واهتمامات المواطن العادى الذى تفاعل بقدر
غير مسبوق مع حركة تنقالت وترقية قيادات
وضباط الشرطة.
على الرغم من أن الحركة نظام دورى تقوم
به وزارة الداخلية سنويا ،إال أن الحركة هذا
العام حظيت باهتمام واسع فى الدوائر الشعبية
واإلعــامــيــة ،عــلــى عــكــس مــا ك ــان يــحــدث فى
السنوات السابقة.
ال يــنــكــر أحـــد أن االهــتــمــام الــشــعــبــى كــان
مصحو ًبا بالترقب ،خاصة أن جهاز الشرطة
ناله الكثير من حمالت التشويه المنظمة التى
تــرعــاهــا جــمــاعــات ومنظمات مشبوهة تعمل
لصالح أجــهــزة اســتــخــبــارات وحــكــومــات تريد
إرب ــاك الــدولــة والــقــضــاء على مستقبلها عبر
محاوالت إضعاف الداخلية ،بما يمهد الطريق
أمام نشر الفوضى بطول البالد وعرضها.
لكن الــقــراءة الدقيقة والموضوعية لمتابعة
تفاصيل حركة التنقالت والترقيات باعتبارها
واحدة من األمور المتعلقة بالشأن العام ،بددت
كل المخاوف وكانت باعثة على األمــل ،خاصة
أن تفاصيلها تؤكد بما ال يدع مجاال ألى شكوك،
أن ال ــوزارة لديها استراتيجية أمنية متناغمة
مع السياسة العامة للدولة وتوجهات القيادة
الــســيــاســيــة .وف ــى نــفــس الــوقــت منسجمة مع
الرغبات الشعبية.
الــحــركــة تضمنت الــكــثــيــر مــن الــمــفــاجــآت،
وجميعها يؤكد أن اللواء مجدى عبدالغفار وزير
الداخلية ال يتخذ قــراراتــه بــصــورة عشوائية
أو حسب أهوائه الشخصية أو وفــق تأثير من
عالقاته لكنه يتخذ القرار وفق معايير صارمة
قائمة على الدراسة والمعلومات.
فالمتابع للتفاصيل ،يكتشف بعض األمور التى
لم تعلن عنها وزارة الداخلية ،حيث تم استبعاد
كل العناصر التى تبوأت مقاعدها عن طريق
الشللية والمجامالت والمحسوبية ،بما يعنى
أنه وجه ضربة قاصمة فى وجه هذه النماذج،
فضال عن إنهاء خدمة بعض الرتب ممن تحوم
حولهم الشبهات أو عالمات االستفهام ،وغيرهم
من الذين دأبوا على استغالل مناصبهم لتحقيق
مــكــاســب خــاصــة تــتــعــارض مــع أداء الــرســالــة
األمنية ..أما فيما يتعلق بالمعايير فقد جاءت
متسقة مع استراتيجية تأمين الجبهة الداخلية.
منها الكفاءة المهنية والسيرة الذاتية والجرأة
المصحوبة باليقظة فــى اتــخــاذ الــقــرار بما ال
يتعارض مع احترام القانون وحقوق المواطن،
فالوزير يعلم بحكم موقعه على قمة المسئولية،
وبحكم تاريخه المهنى فى مجال المعلومات أن
تطبيق المعايير سيضع الرجل المناسب فى
المكان المناسب.
وبهذه الــصــورة تتحقق هيبة الــدولــة ،ووفق
هــذه المعايير جــرى تصعيد بعض الكفاءات
لمواقع القيادة فى الجهاز األمنى فى مقدمة
هــؤالء القيادات اللواء جمال عبدالبارى الذى
تــولــى منصب مساعد الــوزيــر مــديــر مصلحة
األمــن العام ،حيث جاء تعيينه فى هذا الموقع
الرفيع بمثابة رسالة من الوزير إلى الضباط.
مــفــادهــا أن الــكــفــاءة وال ــق ــدرة عــلــى االبــتــكــار
واإلبداع فى المجال األمنى هى معايير الصعود
لتولى المسئولية ،فضال عن أن اختياره لهذا
المنصب كــان باعثا لالرتياح والطمأنينة فى
القطاعات الشعبية نظرا للسمعة المعروفة عنه
بأنه يضع القانون تاجا على رأســه ،فضال عن
أن تاريخه المهنى فى مجال البحث الجنائى
يــؤكــد م ــدى عــمــق درايــتــه بتفاصيل وخريطة
الجريمة على اخــتــاف أنــواعــهــا ،إلــى جانب
قدرته وبراعته ومهارته فى التعامل مع مرؤسيه
والتواصل معهم.

عبدالعال

العراقى

خضر

شلبى

عبدالغفار

عبادة

حجازى

عبدالبارى لألمن العام وعبدالعال
للقاهرة والعراقى للجيزة
شلبى ملباحث اجليزة وخضر ملباحث العاصمة
وحجازى للمالية وعبادة حكمدار ًا للجيزة
الحركة تضمنت أيضا ترقية الــلــواء هشام
العراقى من مدير مباحث القاهرة إلى مساعد
الوزير مدير أمن الجيزة.
لم يكن اختيار الرجل بهذا المكان من قبيل
األقدمية ،أو غير ذلــك من األمــور التى كانت
سائدة فى العقود الماضية إنما جــاء اختياره
وفــق المعايير التى حــدد إطــارهــا الــعــام وزيــر
الــداخــلــيــة ،خــاصــة إذا علمنا أن المسئولية
الملقاة على عاتقه ليست هينة ،فمديرية أمن
الجيزة ،نــمــوذج يحاكى الخريطة الجغرافية
للدولة المصرية بكل تعقيداتها االجتماعية،
فهى تضم الــقــطــاعــات الريفية والصناعية.
واألحــيــاء الــراقــيــة والــعــشــوائــيــات وأحــيــاء بها
سفارات أجنبية وشركات استثمارية فضال عن
أنها محافظة سياحية.
واألهــم من هذا كله ..هى محافظة مترامية
ّ
األطـــــراف وبــهــا قـــرى مصنفة بــأنــهــا معاقل
لإلرهاب والتطرف وبقية أنواع الجرائم.
الحركة األخيرة لتنقالت قيادات الشرطة،
رسخت على أرض الواقع جملة من الحقائق،
الــتــى ال يستطيع أحــد انــكــارهــا أو تــجــاوزهــا،
وهــى أن وزيــر الداخلية أخــذ على عاتقه فى
لحظة تاريخية وج ــرأة مشحونة بالمسئولية
الوطنية ،مهمة تصحيح األوضاع الخاطئة التى
كــانــت تضع وزارة الداخلية فــى مــرمــى سهام
االتهامات ،وتجعلها تدفع ثمن أخطاء وخطايا
األنظمة السابقة تبلور تصحيح األوض ــاع فى
اختيار القيادات على أسس ومعايير تتماشى
مع أولويات الدولة فى الفترة الحالية والقادمة
أيضا ،فمن بين القيادات الذين تم تجديد الثقة
فيهم اللواء خالد عبدالعال مدير أمن القاهرة
لنجاحه فى التصدى لإلرهاب بحلوان وضبط
الــعــشــرات مــن الــخــايــا اإلرهــابــيــة والعناصر
التكفيرية.
كما تم تصعيد اللواء عبدالعزيز خضر الذى
تــولــى منصب مــديــر اإلدارة الــعــامــة لمباحث
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عبدالبارى

ال ــق ــاه ــرة ،وهـــو أحـــد الــشــخــصــيــات األمــنــيــة
المحترفة ،المشهود لها بالكفاءة والنزاهة فى
جميع مراحل عمله ضابط مباحث فى العديد
من أقسام القاهرة ،ومطار القاهرة الدولى ،إلى
أن تولى موقعه الحالى .فهو شخصية معروفة
لــدى كــل شــرائــح المجتمع فــى العاصمة على
اتساع خريطتها الجغرافية ،نتيجة لعالقاته،
التى أنهت العديد من المشكالت خاصة فى
المناطق الشعبية.
والــمــتــابــعــون للنشاط األمــنــى فــى الــقــاهــرة
يعرفون قدرته وبراعته فى احتواء األزمات قبل
اشتعالها ،فضال عن مهارته فى إدارة مرؤسيه
وتوجيههم بحسن معاملة المواطنين دون تفرقة
بينهم فى إطار القانون.
ال يبتعد عن هؤالء الذين ذكرناهم شخصيات
أخــرى تنتمى إلــى فئة مــن البشر يؤمنون بأن
العمل فى جهاز األمن فريضة وطنية ،ورسالة
إنسانية هؤالء ال يعيشون أسرى بريق السلطة
ووجــاهــة المنصب ،مــن بينهم إن لــم يكن فى
مقدمتهم اللواء نبيل عبادة حكمدار الجيزة،
هو يؤمن بأن المسئول يكتسب مكانته وسلطته
من احترامه للقانون وليس دهسه تحت أقدام
الغرور وأن واجباته تدور فى إطار المشروعية
والتفانى فى العمل وليس بالتعالى.
وألن المعايير وضعت السيرة الذاتية ضمن
األولويات التى يتم األخذ بها إلى جانب الكفاءة،
تمت ترقية الــلــواء أحــمــد حــجــازى مــن مدير
أمــن الجيزة إلــى مساعد الوزير مديرا لقطاع
الشئون المالية .ولم يكن االختيار روتينى بهدف
الترقية بقدر ما هو إقرار وشهادة له بالنزاهة
والقدرة على الجزم فى إطــار القانون ،خاصة
أن تولى مثل هــذا المنصب المتصل باألمور
المالية ،يخضع لمعايير أكثر صرامة بالضبط
مثل اختيار اللواء جمال عبدالبارى الذى تدرج
فى العديد من المواقع فى األمن العام إلى أن
أصبح على قمة القطاع .كنموذج يجيد بمهارة

فهم حــدود العالقة بين رجل األمــن والمواطن
فــى إط ــار االنــتــصــار للحق مهما كــانــت مكانة
الظالم.
أيضا شملت الحركة تجديد الثقة فى اللواء
خــالــد شلبى مــديــر اإلدارة الــعــامــة لمباحث
الــجــيــزة ،وهــو جــديــر بــهــذه الــثــقــة ،خــاصــة إذا
علمنا الجهود التى قــام بها خــال فترة توليه
المسئولية فى محافظة كانت مرتعا لعناصر
الفوضى من مثيرى الشغب يوصف اللواء خالد
شلبى فــى األوسـ ــاط األمــنــيــة بــأنــه رجــل بحت
وتفان،
ِ
من طراز فريد ،لما يتمتع به من فطنة
وتواجد دائم لمتابعة ما يجرى داخل محافظة
الجيزة على اتساع مساحتها ومناطقها الريفية
والحضرية ،هذه األوصــاف يتم ترديدها أيضا
فى أوســاط الــرأى العام خاصة بعد محاصرته
ألوكــار الجريمة المتنوعة «مــخــدرات -جرائم
نفس -حيازة أسلحة -بلطجة وغيرها».
كما شملت الحركة ترقية اللواء محمود خليل
نائبا لمدير اإلدارة العامة لمباحث الجيزة.
وهو واحد من الكفاءات المهنية المعروفة فى
الجيزة التى عمل بها عــدة سنوات ثم تم نقله
إلــى اإلسماعيلية والــعــودة مــرة أخــرى فى هذا
الموقع القيادى.
الــتــرجــمــة الحقيقية لنقله تكشف بجالء
عن أن وزارة الداخلية ترسخ فعليا للسيطرة
األمنية المصحوبة باألفكار البناءة القادرة على
مواجهة الجريمة بتنوع أشكالها فالتاريخ المهنى
والــســيــرة الــذاتــيــة لــلــواء «خليل» يــؤكــدان على
نزاهته وخبرته الطويلة فى مجال المعلومات
والبحث الجنائى.
كما تمت ترقية اللواء سعيد شلبى مساعدا
لوزير الداخلية لقطاع شرق الدلتا ،وهذا يشير
إلى أن األمــور داخــل الــوزارة تسير فى االتجاه
الصحيح نحو ترسيخ مبادئ مكافحة الجريمة
عبر اختيار الــقــيــادات الــقــادرة على المتابعة
والتوجيه ،فالرجل له باع طويل فى مجال األمن
العام فضال عن خبرته فى التعامل مع مرؤسيه
من الضباط سواء الرتب الصغيرة أو الوسطية،
أو الــرتــب الــقــيــاديــة .فقطاع شــرق الدلتا من
القطاعات الجغرافية ،ذات الطبيعة الخاصة
وفى مقدمتها بعض القرى بالمحافظات التى
ينتمى إليها عصابات الحرية وجماعات العنف
واإلرهاب والفوضى.
لذا فإن اختياره جاء مواكبا لما يطلق عليه
تصحيح األوضـــاع ،فهو رجــل معلومات ولديه
رصيد هائل ومتراكم من الخبرات ،والعالقات
المتشعبة مع مصادر المعلومات فى العديد من
المناطق التى عمل بها.
انــضــم إلــى قائمة الــتــرقــيــات الــلــواء أشــرف
تــوفــيــق ،الــــذى تــولــى مــنــصــب مــديــر مباحث
الكهرباء باإلدارة العامة لشرطة الكهرباء ،هذا
االخــتــيــار يحفزنا على الــوقــوف أمــامــه لتأمل
أهــدافــه فــى ظــل الحديث الــدائــم عــن سرقات
الكهرباء وإهــدار الطاقة وتأثير ما يحدث على
األوض ــاع االقتصادية بصفة عــامــة ،واألخطر
مــن هــذا وذاك هــو الــمــحــاوالت التى تقوم بها
الجماعات اإلرهابية بهدف تفجير المحطات
واألبـ ــراج .كــل ذلــك روعــى وفــق المعايير التى
شكلت الــمــبــادئ األســاســيــة لتولى المناصب
القيادية ،باعتبار أن اللواء أشرف توفيق واحد
مــن الــكــفــاءات وصــاحــب تــاريــخ مهنى يجعله
جــديــرا بتولى مهمة إدارة البحث فــى شرطة
الكهرباء.
فى هذا السياق ال يمكن لنا تجاهل األسباب
الحقيقية التى جعلت الرأى العام ،يتابع ويناقش
تفاصيل هذه الحركة ووصفها بحركة تصحيح
األوضاع الخاطئة يكمن سر االهتمام فى العديد
من األمــور  ،لعل أبرزها األوضــاع االقتصادية
التى تبعث على القلق .فاالطمئنان على األوضاع
األمنية ستعود حتما إلى القضاء على اإلرهاب
المحاصر فى بقعة ضئيلة اآلن ،بما يعنى أن
القضاء عليه أصبح وشيكا.
وهذا بدوره سيحد من الشائعات التى تطلقها
قــوى الــشــر وكــانــت سببا رئيسيا فــى انحسار
السياحة الوافدة من الخارج.
إلى جانب أن الشخصيات التى تولت مواقع
قمة المسئولية بــالــوزارة من األســمــاء البارزة
والمعروف مدى كفاءتها وقدرتها على تطبيق
مبدأ الحساب والعقاب على أى ضابط.
كما أن استبعاد البعض من الجهاز ،أعطى
مؤشرا بل دليال قاطعا على أن وزير الداخلية
لــن يتهاون مــع شخص ينتمى لجهاز الشرطة
يــســىء للشرطة عبر ارتــكــاب تــصــرفــات غير
مسئولة وأن الــردع سيطبق على الجميع إلى
جانب القضاء على الشللية التى كانت سائدة،
كما أن تصعيد بعض األســمــاء مثل الــلــواءات
جمال عبدالبارى وهشام العراقى وخالد شلبى
وعبدالعزيز خضر ومــحــمــود خليل إلــى قمة
المسئولية األمــنــيــة ،أعطى مــؤشــرا أننا على
أعتاب حقائق جديدة ،وأوضــاع أمنية ستكون
أكثر استقرا ًرا.
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