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تتواصل مع قيادات ورؤساء القطاعات
من خالل االتصاالت التليفونية أو
الرسائل عبر «الواتس آب»

الشــك أن األزم ــة الصحية التى تعرضت
لــهــا صــفــاء حــجــازى رئــيــس اتــحــاد اإلذاعـــة
والتليفزيون ودخــلــت على اثــرهــا مستشفى
الجالء العسكرى والتى ال تــزال موجودة به
حتى اآلن هى القضية األهــم حالي ًا داخل
مــبــنــى مــاســبــيــرو ،الســيــمــا أن ه ــذه األزم ــة
الصحية – شفاها الله وعــافــاهــا منها -
ترتبط بالكثير مــن ال ــق ــرارات والترقيات
والتغييرات المرتقبة داخل المبنى.
وقــبــل أن نــنــشــر هـــذه الــتــفــاصــيــل أشــيــر
إلــى أننى  -بكل تواضع  -كنت على درايــة
بــتــطــورات الــحــالــة الصحية لــصــفــاء خــال
األش ــه ــر الــمــاضــيــة ،وكــنــت أول م ــن نشر
بعض التفاصيل عــن هــذا الــمــوضــوع ،وقد
حــاولــت الــســيــدة صــفــاء تــكــذيــب مــا نشرته
خـــال شــهــر رم ــض ــان الــمــاضــى م ــن خــال

عمل فحص شامل للجسم للتأكد من مدى انتقال
أو تأثير الورم على أى من أجزاء اجلسم

التأكيد فى معظم جلساتها
على أن «صحتها بمب» ،ورغم
ذل ــك رفــضــت أن أنــشــر وقتها
الــمــزيــد م ــن الــتــفــاصــيــل حــول
حالتها الصحية ألسباب إنسانية
بحتة وحــتــى ال يفهم البعض أننا
نتشفى فى المرض – حاشا لله .-
إال أن األزم ــة األخــيــرة التى تعرضت لها
وكثرة الشائعات التى يتم إطالقها حول هذا
الموضوع دفعتنى للبحث والتحرى للوصول
إلى معلومات دقيقة للغاية والتى أنشرها فى
السطور القادمة مصحوبة بخالص الدعوات
القلبية أن يمن عليها وعلينا جميعا بالشفاء
العاجل.
فــى الــبــدايــة نشير إلــى أنــه ال صحة لما
ت ــردد داخ ــل مبنى ماسبيرو خــال األيــام
الماضية حول نقل صفاء إلى المركز الطبى
الــعــالــمــى ،حــيــث إنــهــا ال تـــزال فــى جناحها
الخاص رقم  120حــاالت خاصة بمستشفى

صفاء

الجالء العسكرى حتى اآلن.
كما أنــه مــن غير الصحيح أنها أصيبت
بشلل نصفى ،والصحيح أنها كانت تعانى
مــن ثقل فــى حــركــة الــقــدم بسبب تعرضها
خالل األزمــة األخيرة النتكاسة وصلت إلى
اشتباه لوجود ورم فى المخ ،وللعلم فإنها
كانت مصابة من قبل بورم فى المخ وقت أن
كانت رئيسة لقطاع األخبار وقد شفيت منه

ع ــن طــريــق جــلــســات الــعــاج
باإلشعاع.
وقد تم خالل األيام الماضية
عمل فحص شامل للجسم للتأكد
من مدى انتقال أو تأثير الــورم
عــلــى أى مــن أجـ ــزاء الــجــســم حتى
يكون التشخيص صحيحاً وبناء عليه
يتم استكمال مراحل العالج.
وكــشــفــت مــصــادرنــا المطلعة أن السبب
الرئيسى فى األزمة الصحية الحالية لصفاء،
هــو حجم الضغوط الكبيرة الــتــى تعرضت
لها عقب واقعة إذاعــة حــوار قديم للرئيس
عــبــدالــفــتــاح السيسى مــع إح ــدى الــقــنــوات
األمريكية ،وهى الواقعة التى كادت أن تكلفها
منصبها كرئيسة لإلتحاد.
وقــد أدت حــالــة اإلحــبــاط الــشــديــدة وما
صاحبها من إجهاد غير مسبوق إلى ضعف
مناعة الجسم.
وعندما ذهبت للمستشفى منذ  14يوم ًا

يحيى راشد استعان بـ« »6خبراء سياحة مصريني
لعودة أكبر شركة بريطانية إلى مصر!

باملستندات ..حى العمرانية يرفض
إطالق اسم شهيد على مدرسة ابتدائى

من رئيس الوزراء لوزير السياحة :كل االحتماالت
قائمة ..وكل الطرق تؤدى لعودة السياحة!

حى جنوب اجليزة يتجاهل قرار «بدر» بإطالق
اسم محمود السعدنى على شارع البساتني

لجأ وزير السياحة يحيى راشد إلى عدد من خبراء
السياحة المعروفين القناع شركة «تــومــاس كوك»
البريطانية والتى تقوم بتنظيم الرحالت إلى السوق
المصرية وقامت بتعليق رحالتها إلى مصر خاصة
أنــهــا مسئولة عــن السياحة الشتوية فــى األقصر
وأسوان.
يحيى راشد وزير السياحة يقوم بالتنسيق مع كل
مــن حامد الشيتى الخبير السياحى
الــمــعــروف ونــاصــر عبداللطيف
الــخــبــيــر الــســيــاحــة الــمــعــروف
وكـ ــامـ ــل أب ــوع ــل ــى الــخــبــيــر
السياحى المعروف ومحمد
نــظــمــى الــخــبــيــر الــســيــاحــى
المعروف وعمرو صدقى..
راشد
من أجل اقناع شركة «توماس
كــوك» للعودة للسوق المصرية
وجــلــب الــســائــحــيــن إلـــى األقــصــر
وأسوان.
وزيــر السياحة يحيى راشــد استغل عالقاته فى
السوق السياحية فى اسبانيا وفرنسا ليقنع شركة
«تــومــاس كــوك» للعودة لمصر وقــام وزيــر السياحة
«يحيى راشــد» باطالع المهندس شريف إسماعيل
على تفاصيل استعانته بالخبراء السياحيين للحصول
على دعمهم لعودة الشركة األكبر فى بريطانيا ..وقام
شريف إسماعيل بالرد عليه -طبقا للشهود -بجملة
واحدة وهى كل االحتماالت قائمة ..وكل الطرق تؤدى
إلى عودة السياحة لمصر.

كتب -ماهر عبده

باألسماء ..مطاعم شهيرة تقدم وجبات حلوم فاسدة
ضبط  150طن حلوم غير صاحلة ميلكها مسئول كبير فى هيئة سيادية
كشفت مصادر مسئولة بمديرية الطب البيطرى
بمحافظة الجيزة ،أن حملة قامت بها المديرية
بالتنسيق مع محافظة الجيزة ومندوب من جهاز
حماية المستهلك االسبوع الماضى ،حيث تمكنت
من ضبط ثالجة كبيرة لتخزين اللحوم المجمدة
بمنطقة الهرم.
تحتوى على  150طن لحوم فاسدة وغير صالحة
لالستهالك اآلدم ــى ،ولحوم مستوردة ومجمدة
غير صالحة على انها لحوم طازجة وحية ومذبوحة
على الشريعة االسالمية ،فضال عن ضبط كميات
محدودة من لحوم الخنازير.
وقالت المصادر إنــه ثبت بالتحرى ان الثالجة
تملكها شخصية كبيرة مسئولة بهيئة سيادية فى
الدولة تابعة لوزارة العدل ،وانه حاول التحايل على
القانون بكتابة عقود صورية وغير مسجلة بالشهر

العقاري ،لتجار صغار حتى يخلى مسئوليته امام
القانون والقضاء من هــذه التهمة والعمل غير ال
إنسانى.
وأكـــدت الــمــصــادر أنــه اثــنــاء ضبط الــلــحــوم تم
الحصول على قائمة بأسماء عــدد من المطاعم
الشهيرة ،وبعض الجزارين ،والسوبر ماركت الذين
يتعاملون مع هذ الثالجة منذ سنوات عديدة.
ومــن بين هــذه المطاعم مطعم كبابجى شهير
ب ــش ــارع فــيــصــل ،وعــــدد غــيــر قــلــيــل م ــن مطاعم
الشاورما ،والحواوشى ،وسوبر ماركت شهير له
فروع فى شارع فيصل ومراد والمريوطية بالهرم.
وح ــذرت المصادر المواطنين مــن التعامل مع
معظم مطاعم اللحوم والكبابجية الشهيرة ،بقدر
االمكان لتجنب تناول اطعمة فاسدة تضر بصحة
المواطنين.

فى مفاجأة غير متوقعة رفض حى العمرانية بمحافظة
الــجــيــزة ق ــرار الــدكــتــور أحــمــد زكــى ب ــدرر وزي ــر التنمية
المحلية بشأن اطــاق اســم الشهيد رامــى جمال شفيق
على مدرسة االندلس االبتدائية بإدارة العمرانية ،حيث رد
حى العمرانية بأنه ليس مختصا بتغيير أسماء المدارس،
فــى الــوقــت ال ــذى أف ــادت فيه مديرية التربية والتعليم
بالمحافظة بأنها ليس لديها مانع فــى ذلــك،
وذلــك حسبما ورد فى اجتماع المجلس
التنفيذى لمحافظة الجيزة.
وكـــــان قـــــرار صــــدر مـــن وزيـــر
التنمية المحلية منذ عــدة أيــام
ب ــش ــأن ك ــت ــاب رئـــاســـة مجلس
الــــــــوزراء والــمــجــلــس الــقــومــى
لــشــئــون لــرعــايــة أس ــر الــشــهــداء
والمصابين.
بدر
الــمــثــيــر أيــضــا ان ح ــى جــنــوب
الجيزة سلك نفس النهج وتجاهل
اطــاق اسم الكاتب الصحفى الساخر
الــراحــل محمود السعدنى على شــارع
البساتين المتفرع مــن ش ــارع جامعة
القاهرة ،او شارع الصناديلى بالجيزة.
وكانت محافظة الجيزة قد صدر
منها قــرار رقــم  2141لسنة 2013
بشأن اطالق اسم محمود السعدنى
على ش ــارع الشيخ روبــيــس اال أن
األهالى اعترضوا على تغيير اسم
الشارع ،كذلك صدر قرار آخر باطالق
اسمه على شــارع كولدير برقم  11238لسنة 2013
إال أن األهــالــى اعترضوا ليبقى االســم القديم لكال
الشارعين.

هانى رمزى يدخل عامه
الثالث واخلمسني

عمرو دياب يعود إلى السينما
بعد غياب  24عا ًما
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كانت فى حالة نفسية صعبة جــداً ،أدت إلى
أن أحد األعصاب الموجودة فى المخ والتى
ترتبط بالقدمين قام بالضغط على قدمها
اليمنى وحدوث «تثاقل» فى حركتها.
وكشفت المصادر أن حالة رئيسة االتحاد
الصحية تحسنت بشكل ملموس خالل األيام
األخيرة.
ويــرجــع ذلــك إلــى قــوة إرادتــهــا الــتــى أدت
إلى زيادة المناعة فى الجسم .وأكد االطباء
المعالجون أنها يمكنها أن تغادر المستشفى
خــال أســبــوع خــاصــة أن استجابة الجسم
للعالج كبير لللغاية ،ويمكنها أن تمارس مهام
عملها بشكل تدريجى.
وف ــى ه ــذا الــســيــاق نشير إل ــى أن صــفــاء ال
تــزال تتواصل مع قــيــادات ورؤس ــاء القطاعات
من خــال االتــصــاالت التليفونية أو من خالل
الرسائل عبر «الواتس آب» وتتابع من خاللها
سير العمل وإصدار بعض التكليفات والتعليمات
لمنع توقف سير العمل داخل القطاعات.

قرر المطرب عمرو دياب ،العودة
إلى السينما ،بفيلم جديد ،بعد غيابه
 24عا ًما عن السينما.
ويجرى دياب حال ًيا ،جلسات عمل
مكثفة مع المخرجة ساندرا نشأت،
لالتفاق على تفاصيل الفيلم ،الذى
من المقرر أن يأخذ طابع األعمال
العالمية.
وكان المخرج طارق العريان ،أعلن
عن تأجيل البدء فى تصوير مسلسل
“الشهرة” ،ألجل غير مسمى ،مشي ًرا
إلى أنه سيكون خارج سباق الدراما
الرمضانى لعام .2017
ومن جانب آخر ،سجلت موسوعة
“ج ــي ــن ــي ــس” الــعــالــمــيــة لـــأرقـــام
القياسية ،عمرو دياب ،كأول مطرب
عــربــى يحصل على أكــبــر عــدد من
جــوائــز الموسيقى العالمية ،ألكثر
مبيعات فى الشرق األوسط.

اإلبراشى

اإلبراشى يحتفل بعيد ميالده الرابع واخلمسني

دياب

يحتفل اليوم اإلعالمى والكاتب الصحفى وائل اإلبراشى بعيد ميالده
الــرابــع والخمسين حـيــث إن ــه مــن مــوالـيــد ع ــام  ،1963وكـشـفــت مـصــادرنــا
المطلعة أن زمــاء وائــل فــى قـنــاة دريــم ســوف يقيمون احتفالية بسيطة
لــه داخــل القناة بمناسبة عيد مـيــاده .ولــد اإلبــراشــى فــى مدينة شربين
بـمـحــافـظــة الــدقـهـلـيــة ،عـمــل صحفيا ب ـجــريــدة روز ال ـيــوســف وال يـتــرأس
اآلن تحرير أى جريدة بعد تقديم استقالته من صحيفتى صــوت األمة
والـصـبــاح ،ويـقــدم برنامج الـعــاشــرة مـســاء اليومى ال ــذى يبث على قنوات
دريم.
وذلك بعد ان قدم برنامج الحقيقة على شاشة قنوات دريم.
وه ــو م ـت ــزوج ول ــدي ــه ب ـنــت ،سـجــل بــاسـمــه أك ـثــر م ــن سـبــق صـحـفــى ،مثل
قضية لوسى أرتين ،وسلسلة الهاربين فى لندن ،وتحقيقات الالجئين فى
الجوالن.

رمزى

يــدخــل الــفــنــان هــانــى رمـــزى عــامــه الثالث
والخمسين الــيــوم حيث إنــه مــن مواليد عام
.1964
ولـــم يــســتــقــر هــانــى حــتــى اآلن عــلــى شكل
االحتفال بعيد ميالده ،وان كان اإلرجح إقامة
حفل صغير سواء فى منزله أو بأحد الفنادق.
هــانــى ول ــد فــى مــديــنــة الــمــنــيــا ألب يعمل
محاميا .متزوج من منى مهاب كامل ولديهما
شــادى وجيسى .درس فى كلية التجارة جامعة
القاهرة ثم انضم الى معهد الفنون المسرحية.
بدايته كانت مع وحيد سيف فى مسرحية انا
عايزة مليونير وبعدها شارك محمد صبحى فى
مسرحيتى تخاريف ووجهة نظر ،كما شارك فى
عدد من األدوار ث ــم قام ببطولة مجموعة من
األفالم الشهيرة منها ،الرجل الغامض بسالمته،
نمس بوند ،أسد وأربع قطط ،ظاظا ،السيد أبو
العربى وصل ،غبى منه فيه ،عايز حقي ،محامى
خلع ،صعيدى رايح جاي ،جواز بقرار جمهورى.
كما قدم عــددا من البرامج التليفزيونية هى:
الليلة مع هانى ،هبوط اضــطــرارى ،هانى فى
االدغال.

قررت اللجنة الوزارية االقتصادية فى اجتماعها يوم األربعاء املاضى برئاسة املهندس شريف اسماعيل رئيس
مجلس الوزراء ،خفض التمثيل اخلارجى فى البعثات الدبلوماسية التابعة للوزارات بنسبة  %50واالعتماد على
كوادر وزارة اخلارجية فى تنفيذ ومتابعة األعمال.
كما قررت اللجنة الوزارية االقتصادية أيض ًا ترشيد وضغط اإلنفاق فى الوزارات والهيئات واجلهاز اإلدارى للدولة
بنسبة تتراوح بني  15إلى  %20دون املساس باألجور والرواتب واالستثمارات.
ومن املؤكد أنه ال ميكن أن متر هذه القرارات املتعلقة بترشيد اإلنفاق احلكومى ،بدون أن نناقشها ونحللها بشكل
مستفيض من واقع املستندات والوثائق واألرقام الرسمية لنعرف مدى جدية احلكومة فى هذا األمر ،ولنكشف
حقائق مثيرة تتعلق باملوازنة العامة للدولة لهذا العام.

هل متلك احلكومة
اجلرأة والشجاعة
لكى تعلن للرأى العام
األرقام واملبالغ التى
سيتم توفيرها ؟!

محمد طرابيه يكشف باألرقام واملستندات:

أكاذيب حكومة شريف إسماعيل حول ترشيد اإلنفاق فى املوازنة العامة للدولة
ملاذا قررت احلكومة اتخاذ القرارات اخلاصة بترشيد اإلنفاق فى املوازنة العامة للدولة بعد  4أشهر فقط من اعتمادها والتصديق عليها من جانب مجلس النواب والرئيس السيسى؟

فى البداية يجب أن نؤكد على أن قرارات ترشيد
اإلنــفــاق احلكومى خطوة جيدة تستحق اإلشــادة
والتقدير ،إال أنها على أرض الواقع لن يكون لها
تأثيرات كبيرة كما يتصور البعض،حيث إن اجلزء
األكبر من املوازنات فى كل اجلهات احلكومية يكون
لألجور واملرتبات واحلوافز واالستثمارات وغيرها
وهــى اجلــوانــب املستثناه مــن قـ ــرارات احلكومة
األخيرة .ولذلك سوف نكشف فى السطور القادمة
مجموعة من األرقــام الرسمية التى تكشف مبا ال
يــدع مجا ً
ال للشك (السفه) احلكومى فى اإلنفاق
والذى يؤدى إلى إهدار املئات من املليارات سنوي ًا
من املال العام دون حسيب وال رقيب.
وفــى السطور القادمة ســوف نكشف عن بعض
أوجه هذا السفه احلكومى فى عدد من الــوزارات
والهيئات ،ونتمنى أن تكون هناك جهات رسمية
تتابع وتقوم باتخاذ اإلجــراءات الالزمة جتاه هذا
اإلهـ ــدار الــعــمــدى للمال الــعــام فــى الــوقــت الــذى
حتولت فيه حياة الغالبية العظمى من املواطنني
إلى جحيم ال يطاق بسبب موجات الغالء التى ال
تتوقف.
تشير األوراق واملــســتــنــدات الرسمية – لدينا
ص ــورة منها – إلــى أن مــوازنــة دي ــوان عــام وزارة
اخلارجية للسنة املالية  2017 – 2016تصل إلى
 3مليارات و 480مليونا و 190ألف جنيه مقابل
االعــتــمــادات فــى مــوازنــة الــعــام املــاضــى – 2015
 2016والتى تبلغ  3مليارات و219مليونا و673
ألــف جنيه بزيادة قدرها  260مليون ًا و 517ألف
جنيه.
وقــد بلغت الــزيــادة اجلــديــدة املخصصة لباب
(األجور وتعويضات العاملني)  2مليار و 437مليون
جنيه بزيادة قدرها  216مليونا و 307آالف جنيه
مقابل  470مليون جنيه للباب الثانى فى موزانة
الوزارة (شراء السلع واخلدمات) بزيادة قدرها 37
مليونا و 60ألف جنيه ،بينما بلغت تقديرات الباب
الــرابــع (الــدعــم واملنح واملــزايــا االجتماعية) 266
مليونا و 532ألف جنيه ،فى حني بلغت تقديرات
الباب اخلامس (املصروفات األخــرى) – لم يتم
حتديد أوجــه صــرف املصروفات األخــرى – 216
مليون جنيه!! أمــا الهيئة العامة لصندوق متويل
مبانى وزارة اخلارجية بــاخلــارج فتبلغ موازنتها
فى العام احلالى  2مليار و 331مليونا و 505آالف
جنيه ،بزيادة قدرها  450مليون جنيه عن العام
املاضى.
وال يختلف الــوضــع كثيراً فــى وزارة اخلارجية
عــن وزارة الــدولــة للهجرة وشــئــون املصريني فى
اخلارج ،والتى بلغت موازنتها فى العام احلالى 28
مليون ًا و 931ألف جنيه بزيادة قيمتها  25مليونا
و 8آالف جنيه ونسبتها  % 770عن موازنة العام
السابق .وهنا نشير إلى أن عدد العاملني بالوزارة
 74موظف ًا منهم  15باحث ًا و 59مــن فئة العمال
واخلدمات املعاونة ،والغريب أنه رغم قلة أعداد
العاملني إال أنــه مت   تخصيص مبلغ  3ماليني
و 114ألف جنيه للباب األول (األجــور وتعويضات
العاملني) و 520ألف جنيه للباب الرابع (الدعم
واملنح واملزايا االجتماعية) بزيادة قدرها  240ألف
جنيه ونسبتها  % 85.7من االعتمادات التى كانت
مخصصة لهذا الغرض فى العام املاضى .اجلدير
بالذكر أنه مت تخصيص مبلغ  12مليونا و 600ألف
جنيه لتطوير وجتهيز مبنى جديد للوزارة بد ًال من
املبنى احلالى  ،باإلضافة إلى مبلغ  12مليون جنيه
للتأهيل والتوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية
منها مبلغ  5ماليني جنيه إلجراء أبحاث ودراسات
خاصة بالتأهيل والتوعية للحد من الهجرة غير
الــشــرعــيــة .وهــنــا نــتــســاءل :ملــن ستخصص هــذه
املاليني اخلاصة باالبحاث؟ هل للباحثني املوجودين
بــالــوزارة بالفعل ويتقاضون مرتباتهم وحوافزهم
منها؟ أم أنــه ستتم االستعانة بباحثني من خارج
الــوزارة؟ واذا حث ذلك فهل ستكون هناك ضوابط
وشـ ــروط مــحــددة لالستعانة بــهــؤالء الباحثني؟
وإذا حــدث ذلــك أيض ًا فماذا يكون دور الباحثني
املوجودين بالفعل فى الوزارة؟!!
وفــى وزارة الــتــجــارة والــصــنــاعــة وحتــديــداً فى
األمــانــة العامة للتجارة اخلــارجــيــة بلغ إجمالى
األجــر الوظيفى للعاملني فى األمانة العامة مبلغ
 23مليون جنيه ومكافآت تقدر بـ  47مليون جنيه
ومزايا تأمينية بـ  6ماليني و 835ألــف جنيه إلى
جانب مبلغ مليار و 10ماليني و 90ألف جنيه حتت
مسمى (مصروفات أخرى) – لم يتم حتديدها .-
الغريب أنــه فى صندوق تنمية الــصــادرات التابع

266

مليون جنيه دعم ومنح
ومزايا اجتماعية للعاملني
باخلارجية ..و 216مليونا
لـ«املصروفات األخرى»!!

 2.6مليار جنيه لدعم كبار املصدرين
ومطالبات بزيادتها إلى  6مليارات

30

مليون جنيه مخصصات
وزارة الهجرة التى يعمل
بها فقط  15باحثا و59
فرد خدمات معاونة

 100مليون جنيه ألجور وتعويضات ومكافآت وجهود
غير عادية للعاملني باملجلس القومى للشباب

%9

فقط عائد استثمارات
 620مليار جنيه من أموال
املعاشات لدى وزارة املالية

أردوغان

هل كانت احلكومة ومعها البرملان فى غير
وعيهما عندما مت مترير املوازنة احلالية
بهذه الصورة املبالغ فيها؟

266

مليون جنيه مخصصة
لبند األبحاث واالستشارات
بوزارة الصناعة

هل تتم محاسبة كل املسئولني عن جرمية إهدار املال العام من خالل موافقتهم
على تخصيص كل هذه املبالغ الطائلة لبنود مبهمة فى املوازنة؟!!
لـــوزارة الصناعة والــتــجــارة بلغ االعــتــمــاد املــدرج
للبند  1اخلــاص بدعم تنشيط الــصــادرات مبلغ
 2.6مليار جنيه  ،والغريب أن الصندوق الذى أثار
اجلدل طوال السنوات املاية بسبب تخصيص هذه
املليارات لصالح كبار رجال األعمال بدون وجه حق
لم يقتنع مببلغ ال  2.6مليار جنيه املخصصة له،
وطلب زيادته إلى  6مليارات جنيه .
ولــم تتوقف عجائب وغرائب وزارة الصناعة
عند هــذا احلــد حيث مت تخصيص مبلغ 266
مليون جنيه حتت بند األبحاث واالستشارات،
والــغــريــب أنــه لــم يتم الكشف عــن أيــة تفاصيل
مــحــددة وواضــحــة لــهــذا الــبــنــد ،كما لــم تكشف
الوزارة عن حجم مرتبات املستشارين فى الوزارة

وأعدادهم ومدة االحتياج لهم.
من ناحية أخــرى نكشف ومــن واقــع املستندات
الرسمية أنه رغم فشل الهيئة العامة ملحو األمية
وتعليم الكبار فى حتقيق أهدافها ،ورغم الكشف
عن طرق التحايل التى تتم فى عمليات منح هذه
الشهادات مقابل مبالغ مالية للراغبني فى تقدميها
كــإحــدى مــســوغــات الــتــعــيــن فــى بــعــض اجلــهــات
احلكومية والشركات الكبرى ،إال أن احلكومة كان
لها رأى آخــر وأصمت آذانها وأعمت عيونها عن
هــذه الــوقــائــع ،وقــامــت باعتماد مبلغ  275مليونا
و 175ألف جنيه فى موازنة الهيئة للعام احلالى،
والغريب أن جلنة التعليم والبحث العلمى مبجلس
الــنــواب بــرئــاســة الــدكــتــور جــمــال شيحة طالبت

احلكومة بــزيــادة املبالغ املخصصة للهيئة مببلغ
 36مليون ًا و 837ألف جنيه بحجة الصرف على
مكافآت االمتحانات والتصحيح واملزايا التأمينية
ونفقات الطبع واالنتقاالت.
واألكثر غرابة أن هناك هيئة أخرى تابعة لوزارة
التعليم وتقوم بنفس الغرض وهى املركز اإلقليمى
لتعليم الكبار واملخصص له فى موازنة هذا العام
مبلغ  10ماليني و 584ألف جنيه.
وقد طالبت جلنة التعليم احلكومة بزيادة املبالغ
املخصصة للهيئة مبلغ  949ألــف جنيه بحجة
الصرف على مكافآت املتدربني وخامات التدريب
واألدوات الكتابية ووسائل النقل ..الخ.
أمــا فى وزارة االستثمار وحتــديــداً فى الهيئة

العامة لالستثمار واملناطق احلرة ،فقد بلغ االعتماد
امل ــدرج فــى مــوزانــة الــعــام احلــالــى لبند (األج ــور
وتعويضات العاملني) مبلغ  444مليون جنيه ،
والغريب أن الهيئة طالبت بــزيــادة هــذا االعتماد
إلــى مبلغ  489مليون جنيه بحجة مــراعــاة البعد
االجتماعى وتوفير احتياجاتها لــصــرف رواتــب
وحوافز العاملني بها.
ومن بني املفارقات التى تقوم بها حكومة شريف
اســمــاعــيــل ،أنــهــا فــى الــوقــت ال ــذى تخصص فيه
كــل هــذه املــلــيــارات للكبار واملحاسيب فــى معظم
اجلــهــات الرسمية والعليا فــى الــدولــة ،جنــد أنها
تــقــوم بــحــرمــان البسطاء مــن أصــحــاب املعاشات
من حقوقهم املشروعة ،حيث كشفت مستندات
رسمية – لدينا صورة منها – أن أموال التأمينات
لدى وزارة املالية بلغت  620مليار جنيه ولم حتقق
العائد املرجو منها ،حيث تقوم وزارة املالية بحساب
عائد استثمار بنسبة  % 9فقط وهو أقل كثيراً من
عوائد االستثمار “الفوائد” التى يحددها البنك
املركزى للبنوك األخرى.
وفــى وزارة البيئة ،قامت احلكومة بتخصيص
مبلغ  1243مليون جنيه لتحسني البيئة والــذى
يتم إدارتــه فى دواويــن عموم املحافظات ،وكذلك
تخصيص مبلغ  453مليون جنيه لإلنفاق على
مشروع انشاء وجتديد شبكات الصرف الزراعى،
عــاوة على مبلغ  30مليون جنيه ممولة بالكامل
من اخلزانة العامة ملشروع تغطية الترع واملصارف.
وفــى اطــار العجائب والــغــرائــب التى تتضمنها
املــوازنــة العامة للدولة هــذا الــعــام ،نشير إلــى أن
املجلس الــقــومــى حلــقــوق اإلنــســان والـــذى أصبح
مجرد جهاز أو مجلس تابع للحكومة وليست له
أنياب للرقابة عليها ،مت االتفاق على انشاء مبنى
جديد له فى القاهرة اجلديدة بتكلفة قدرها 50
مليون جنيه .وقد مت بالفعل تخصيص  12مليون
و 500ألف جنيه لبدء األعمال.
وفى نفس اإلطــار نشير إلى أن املجلس القومى
حلقوق اإلنــســان مطالب بــســداد مبلغ  19مليون ًا
و 450ألــف جنيه مقابل حق االنتفاع على قطعة
األرض املقام عليها مبنى املجلس احلالى وذلك
بناء على طلب محافظة اجليزة (إدارة ايــرادات
حــى اجلــيــزة) وه ــذا عــن أعـ ــوام ،2014 ،2013
 2015مبعدل  6ماليني و 475ألف جنيه عن كل
سنة وهو ما يعنى أن املجلس يدفع أكثر من 540
ألف جنيه شهريا مقابل حق انتفاع قطعة األرض
فقط.
اجلدير بالذكر أن وزارة املالية اعترضت أكثر
من مرة على قيام املجلس بإرسال موازنته املطلوبة
كرقم واحد وغير موضح به األنواع والبنود املقرر
انفاقها وه ــذا يــتــعــارض مــع الــدســتــور والــقــانــون،
وطالبت الـــوزارة املجلس بــإرســال املــوزانــة بشكل
مفصل على مستوى األبواب حتى تستطيع الوزارة
تقدير احتياجات املجلس وفقاً لتقديراته.
نأتى إلى وزارة الشباب والرياضة والتى حتولت
إلى مجرد عزبة يديرها املهندس خالد عبدالعزيز
وأعوانه.
وكشفت مستندات رسمية  -لدينا صورة منها
 أن املوازنة العامة للمجلس القومى للشباب قدتضمنت تخصيص مبلغ  938مليون ًا و 300ألف
جنيه لهذا املجلس من بينها مبلغ  99مليوناً و100
ألف جنيه لبند األجور وتعويضات العاملني والذى
يتضمن الــصــرف على عــاج العاملني واملكافآت
واجلهود غير العادية واحلوافز واملكافآت األخرى
وحافز املاجستير والدكتوراة.
وف ــى الــنــهــايــة نــتــســاءل :مل ــاذا ق ــررت احلكومة
اتــخــاذ ال ــق ــرارات اخلــاصــة بترشيد اإلنــفــاق فى
امل ــوازن ــة الــعــامــة لــلــدولــة بــعــد  4أشــهــر فــقــط من
اعــتــمــادهــا والــتــصــديــق عليها مــن جــانــب مجلس
النواب والرئيس عبدالفتاح السيسى؟ وهل كانت
احلكومة ومعها البرملان فى غير وعيهما عندما مت
مترير املوازنة احلالية بهذه الصورة املبالغ فيها؟
وهل لم يكن لديهما رؤية أن هناك سفه ًا حكومي ًا
فــى اإلنــفــاق غير الــرشــيــد؟ وهــل متلك احلكومة
اجلــرأة والشجاعة لكى تعلن للرأى العام االرقــام
واملبالغ التى سيتم توفيرها من املــوازنــة فى حال
تنفيذ قــرارات ترشيد اإلنفاق؟ وهل تتم محاسبة
كل املسئولني عن جرمية إهدار املال العام من خالل
موافقتهم على تخصيص كل هذه املبالغ الطائلة
لبنود مبهمة فــى املــوازنــة أوتخصيص كــل هذه
املليارات حتت بند املكافآت واحلــوافــز والبدالت
واألغراض األخرى التى ال يعرفها أحد؟!!!

على
المكشوف

275

مليون جنيه مهدرة
على شهادات محو
األمية «املضروبة»

1243

مليون جنيه مخصصة
لتحسني البيئة فى
دواوين عموم املحافظات

444

مليون جنيه أجور
وتعويضات للعاملني
بالهيئة العامة لالستثمار
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الدعم بياخد
مليارات كثيرة من
املوازنة العامة

قال إن الشعب البد أن يشعر بأن مصر فى أزمة

مبارك :اللى هايخرجوا فى  11/11مجانني ومش حاسني بالبلد!!
السيسى يتعرض لضغوط شديدة ً
جدا من اخلارج

الشارع
السياسى

بالل الدوى

السيسى

الشكوى من األسعار فى مصر لن تنتهى

«مجانني مش حاسني بالبلد ..اللى هيخرجوا فى  »11/11بهذه
الكلمات رد الرئيس األسبق محمد حسنى
مبارك على سؤال أحد حراسه عن وجود
دعـــوات لــلــخــروج للتظاهر ضــد الرئيس
عبدالفتاح السيسى فى  11/11بدعوى
أنها ثــورة الغالبة وضــد ارتــفــاع األسعار
وضــد غــاء املعيشة ..وضــد قــرارات رفع
الدعم.
كان الرئيس األسبق مبارك قد استقبل
م ــن زواره ف ــى املــســتــشــفــى ..وقــــال لهم
السيسى يتعرض لضغوط شديدة جدا من
اخل ــارج ..والبــد من الــوقــوف معه وهناك
أزمة حقيقية فى العالم كله واألسعار عالية فى الدنيا كلها ..وكل
دولــة بتجرى عمليات تقشف فيها ..والشكوى من األسعار فى
مصر لن تنتهى ..ألن الدعم بياخد مليارات كثيرة من املوازنة
العامة ..والبد من حلول ولكن األهم أن الشعب يعرف أن مصر

فى أزمــة ويقف جنب السيسى والبلد ..والزم احلكومة تشتغل
وتفتح املصانع املقفولة.
وبــعــيــدا عــن الــدعــوات لــلــنــزول يــوم  ..11/11بعض املــواقــع
االخبارية قد نشرت نقال عما أسمته مصادر مقربة من الرئيس
األســبــق محمد حسنى مــبــارك مناشدته
القضاء املصرى السماح له بقضاء بقية
عــمــره فــى مــنــزلــه ،بــعــيــدا عــن مستشفى
املعادى العسكري ،املحتجز به ،وأنه طلب
من هيئة الدفاع اتخاذ اإلجراءات القانونية
ملغادرة املستشفى ورفــع االقامة اجلبرية
عنه ليعيش وسط أفراد أسرته.
وردا على هــذا املــوضــوع أكــدت مصادر
مقربة من مبارك أن ما نشر بهذا الصدد،
مــحــض «ك ــذب واف ــت ــراء» وأن ــه لــم يصرح
بذلك نهائيا ،وطبعه أنــه ليس شخصية
«استعطافية أو انهزامية».
وأضافت املصادر« :الرئيس مبارك نفى لنا هذا الكالم جملة
وتفصيال فــى اتــصــاالت هاتفية ،وأكــد على احــتــرامــه الشديد
للقضاء املصرى وكلمته».

مبارك

الزم احلكومة تشتغل وتفتح املصانع املغلقة

احلكومة فى آخر أيامها ..خائفة ومذعورة

رئيس احلكومة
خائف من حالة
الغضب الشعبى
التى أوشكت
على االنفجار

شريف إسماعيل «مرعوب» رجال األعمال ونواب البرملان واإلعالم و 11/11وتامر عوف مستشاره السياسى!!
حكومة املهندس شريف إسماعيل مرعوبة..
خائفة من مجموعة من مراكز القوى التى نشأت
مؤخرا وأصبحت متثل عامال من عوامل تكبيل
يد احلكومة ..بل إن مراكز القوى اجلديدة هذه
سيف على رقبة شريف إسماعيل ووزرائــه الذين
يقضون آخر أيامهم فى الوزارة وهم:
 -1أحداث  11/11والتى متثل الفزاعة األولى
للمهندس شريف إسماعيل ووزرائ ــه ..فاجلميع
مــرعــوب وخــائــف وال يستطيع املــقــاومــة حلالة
الــغــضــب املــنــتــشــرة بــن الـ ــرأى ال ــع ــام ..وتهديد
املواطنني وترويعهم ..وبث روح االنهزام بداخلهم..
ونشر حالة االحباط واليأس والقلق ضد الدولة!!
شريف إسماعيل خائف من حالة الغضب الشعبى
التى قاربت على االنفجار خاصة أن اجلماعة
االرهابية حددت  11/11للخروج فى تظاهرات
فى الشوارع ..وتعبئة الغضب ضد احلكومة وخلق

أزمات واشعال.
 -2اإلعــام أصبح من الــواضــح أمــام اجلميع
أن شريف إسماعيل ووزراءه يخافون من وسائل
اإلعالم صحف أو قنوات فضائية ولذلك جاءت
تعليماته الــصــارمــة لــلــوزراء بــعــدم الــظــهــور فى
الفضائيات حتى ال يحدث سوء فهم من حديث
الــوزراء ويتم استخدام ذلك للتشهير باحلكومة
طوال الـ 24ساعة.
 -3مجلس الــنــواب الــذى ميــارس سلطاته
ضــد احلكومة ويقف ضــد تصرفاتها
باحلق أحيانا وبالباطل أحيانا أخرى
ملغازلة املواطنني واللعب مبشاعرهم..
واس ــت ــخ ــدام بــعــض الـــنـــواب عمليات
االبتزاز ضد احلكومة ولى ذراع الوزراء
من أجــل االستجابة ملطالب الــنــواب ومن
هنا جاءت حالة اخلوف من البرملان!

شريف

رجـــال األع ــم ــال الــذيــن أصــبــحــوا عبئا على
احلكومة ويــريــدون مصلحتهم الشخصية فقط
ويــريــدون حتقيق مكاسب ألنفسهم غضبا عن
احلكومة ..ومؤخرا أصبحت مجموعات رجال
األعمال مراكز قــوى ال يستطيع أحــد االقتراب
منها ..يجدون من يحيمهم من وسائل اإلعالم..
ويــجــدون مــن يشهر باحلكومة فــى حــالــة عدم
االستجابة ملطالبهم ..رجال األعمال الذين
ينتظرون م ــاذا سيحدث فــى ..11/11
ومــتــورطــون فــى عــمــلــيــات نــهــب أم ــوال
الدولة ومشتركون فى عمليات االحتكار
لــلــســلــع الــرئــيــســيــة لــلــمــواطــنــن دون
رقيب!!
كــبــار املــوظــفــن فــى كــل املصالح
احلــكــومــيــة هــنــاك رابــطــة مــن كبار
املــوظــفــن الــذيــن يتحكمون فــى كل

تراجع أسهم «قريع وأبوردينة» واستبعاد مدير املخابرات
ماجد فراج لسوء صحته وتنامى دور «دحالن ورشيد»

سفر أفراد عائلته إلى «قطر» ..فتح امللف:
حتريات أمنية تتخوف
من قربه من استراحة
الرئيس بعد خروجه
للتحريض ضد مصر
فى قنوات اجلزيرة
وبى بى سى عربى
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صغيرة وكبيرة فى الدولة ..يتحكمون فى الدولة
وال يوجد عليهم أى رقيب ..ومنهم «تامر عوف»
املستشار السياسى لرئيس الوزراء احلالى والذى
يعرف بأنه رجل كل العصور من نظام مبارك ثم
ظهر أكثر بعد أحداث  25يناير  ..2011ثم ظهر
أكثر وأكثر فى عهد جماعة اإلخــوان كأحد أبرز
املسئولني فــى مجلس الـــوزراء ثــم أصبح النجم
األوحــد فى مجلس الــوزراء بعد ثــورة  30يونيو..
ليصبح املغرد األول واألخير فى مجلس الــوزراء
فى عهد حكومة املهندس شريف إسماعيل نظرا
لوجود عالقات واسعة بينه وبني رجال األعمال..
ونـ ــواب الــبــرملــان وعـــدد كبير مــن الشخصيات
االقتصادية املــؤثــرة ..وبالتالى يخاف املهندس
شريف إسماعيل من أكبر موظفى مجلس الوزراء
«تامر عــوف» ..نظرا لعالقات املتعددة مع جميع
الهيئات واملؤسسات واجلهات والوزراء!!

«آل مكى» حصلوا على آالف األفدنة
بجوار استراحة الرئاسة فى برج العرب

 2017بدون «محمود عباس أبومازن»
برعاية إماراتية سعودية وأردنية مصيرية

جهات عليا بدأت عمليات بحث كبرى فى ملفات آل
مكى باالسكندرية ..اجلهات بدأت بفتح ملف توغلهم
فى السلك القضائى ووجــود جميع أفــراد العائلة فى
القضاء ..والبعض منهم حصل إجــازات وسافر للعمل
للخارج وحتديدا فى «قطر» ..والذين يبلغ عددهم «»4
مــن أبــنــاء املستشارين أحــمــد مكى ومحمود
مكى ..وبقية أفراد العائلة.
عمليات البحث والتحرى شملت
أيــضــا الــتــوصــل إلـ ــى حقيقة
ســيــطــرة املــســتــشــار أحــمــد
مــكــى وزيــــر ال ــع ــدل األســبــق
عــلــى مــســاحــات واســعــة من
األراضـ ــى فــى أرق ــى منطقة
مبدينة بــرج العرب اجلديدة
أحمد مكى
باالسكندرية وهــى األراضــى
الــتــى تــقــدر بـ ــآالف األف ــدن ــة..
خــطــورة سيطرة املستشار أحمد
مــكــى عــلــى هـــذه األرض تــأتــى من
مجاورتها من استراحة الرئيس
فى مدينة برج العرب وهو الذى
يستولى عليها منذ أكثر من
 25عاما ..وأرتأت السلطات
احلــالــيــة أن مــجــاورة أحمد
مــكــى الســتــراحــة الــرئــاســة
فى بــرج العرب ميثل خطورة
محمود مكى
ش ــدي ــدة عــلــى أمـــن الــرئــاســة
وسالمة الرئيس ..خاصة بعد
أن أعلن املستشار أحمد مكى وزير
الــعــدل األســبــق وشقيقه محمود مكى
نائب رئيس اجلمهورية فى فترة حكم محمد مرسى
املــخــلــوع عــن انــتــمــائــهــم جلــمــاعــة اإلخ ـ ــوان ودفــاعــهــم
املستميت عن سلوك اإلخوان وخططهم لتدمير مصر..
وكثرة خروجهما على الفضائيات اإلخوانية للتشهير
بــالــدولــة والــدفــاع عــن اإلخـــوان والــبــكــاء ضــد ثــورة 30
يونيو ..وتبرير عملياتهم االرهابية ضد الدولة املصرية
وضباطها وجنودها ..والظهور فى فضائيات اجلزيرة و
 B.B.Cعربى.

مــصــادر مطلعة على عــاقــة بــالــشــأن الفلسطينى
أكــدت أن هناك عمليات تفاهم ونقاش وتبادل اآلراء
بني الفصائل الفلسطينية املختلفة من أجــل االتفاق
على بديل الرئيس «محمود عباس» أبومازن الرئيس
الفلسطينى نظرا لكونه وصل لعامه الثمانني وحياته
الصحية فى خطر ..ويتعرض على
الدوام لألزمات القلبية وأجرى
عــلــى أثــرهــا عمليتني فى
القلب وخرج لكنه اليزال
يعانى من االضطرابات
الصحية.
املـــصـــادر أك ـ ــدت أن
عـــام  2017ل ــن يــكــون
الــــرئــــيــــس أبـــــومـــــازن
أبومازن
رئـــيـــســـا لــفــلــســطــن..
واستبعدت تولى أحمد قريع
أو نبيل أبــورديــنــة ..والبعض
أكــد أن هــنــاك حتــالــف بني
محمد دحـــان الــقــيــادى
السابق فــى حركة فتح
وبـــــن مــحــمــد رشــيــد
مــديــر مكتب الرئيس
الــفــلــســطــيــنــى األســبــق
املــرحــوم يــاســر عرفات
دحالن
حــــتــــى يـــــأتـــــى مــحــمــد
دحـــــان رئــيــســا للسلطة
الفلسطينية بتوافق مع كل من
اإلمـــارات والكويت واألردن ومصر
والــســعــوديــة ..لكن األج ــواء الداخلية فــى حركة فتح
والسلطة الفلسطينية تؤكد أن أسهم مدير املخابرات
الفلسطينية الــلــواء ماجد فــراج هــو األق ــرب خلالفة
محمود عباس أبــومــازن ..لكن حالته الصحية ساءت
خــال الفترة املاضية ودخــل املستشفى وأجــريــت له
عملية جراحية كبري ..لتزداد فرص حتالف دحالن
ورشيد فى الصعود إلى سدة احلكم فى فلسطني.

األسرار املمنوعة فى قضية الهروب من سجن اإلسماعيلية
إجازة اخلميس واجلمعة للمأمور ونائبه تثير عالمات استفهام غامضة
كارثة غير متوقعة حدثت فى االسماعيلية
وحتــديــدا فــى سجن املستقبل والــواقــع على
بـعــد « »11كـيـلــو م ــن مــديـنــة االسـمــاعـيـلـيــة..
وهــو سجن ترحيالت ..مــاذا حــدث ومــا أســرار
ه ــروب « »3مــن أخـطــر املـســاجــن السياسيني
االرهابيني الذين مت ايداعهم به منذ « »9أيام
فقط قبل احلادث؟!
املـعـلــومــات تــؤكــد أن مــأمــور السجن ونائب
امل ــأم ــور كــانــا فــى إجــازت ـهــم األس ـبــوع ـيــة التى
تـ ــأتـ ــى يـ ــومـ ــن أسـ ـب ــوعـ ـي ــا وه ـ ـمـ ــا «اخل ـم ـي ــس
واجل ـم ـع ــة» ..ومت تـهــريــب « »3رش ــاش ــات آلـيــة
عـ ــن ط ــري ــق أم ـ ــن ش ــرط ــة بـ ــداخـ ــل ال ـس ـجــن
لـلـمـتـهـمــن ال ـث ــاث ــة االره ــابـ ـي ــن ال ــذي ــن مت
القبض عليهم وهــم يهربون ســاح آلــى أتــوا
ب ــه م ــن تـنـظـيــم اإلخ ـ ــوان ف ــى الـ ـس ــودان ليتم
توصيله إل ــى سـيـنــاء عــن طــريــق بـنــى سويف

ثــم إلــى سيناء عبر «معبر ســراب ـيــوم» وألـقــوا
ال ـق ـبــض عـلـيـهــم بـكـمـيــات ك ـب ـيــرة ج ـ ــدا ..ومت
اي ــداعـ ـه ــم ف ــى س ـجــن امل ـس ـت ـق ـبــل «تــرح ـيــات
االسـمــاعـيـلـيــة» ومت تثبيت الـسـجــن واط ــاق
النار عليهم.
اجلــديــر بالذكر أن سجن املستقبل أمامه
« »20ألـ ــف وح ـ ــدة سـكـنـيــة وم ــاص ــق ل ــ«س ــور
ملجأ األيتام» ..ومن اخللف فضاء وزراعات.
املعلومات األولية تؤكد أن هناك متشيطا
لـلـمـنـطـقــة بــال ـكــامــل ومت ال ـت ــوص ــل لــوجــود
االرهــاب ـيــن الـثــاثــة وه ــى «قــريــة الــوصـفـيــة»
بــاالس ـمــاع ـي ـل ـيــة ..وحت ــدي ــد ج ـم ـيــع ال ـطــرق
امل ـ ــؤدي ـ ــة لـ ـه ــا وحتـ ــديـ ــد م ــديـ ـن ــة ال ـصــاحل ـيــة
مبحافظة الشرقية وهــى التى مت احلصول
مـنـهــا ع ـلــى ام ـ ـ ــدادات لــارهــاب ـيــن ومـنـطـقــة
زراعات شاسعة.

تهريب  3رشاشات آلية بداخل السجن عن طريق أمني شرطة

على غرار «إسماعيل الفيومى» احلارس الشخصى لعبدالناصر

خطة إخوانية الستقطاب بعض أفراد الحرس الشخصى للسيسى

العودة ألفكار سيد
قطب والتى تدعو
اجلماعة للتوصل
للحراسات اخلاصة

اجلماعة تطالب أعضاءها وكوادرها بالبحث عن شخصيات ترتبط بعالقات قرابة أو مصاهرة بأى من أفراد احلراسة

بالل الدوى
أالعــيــب شــيــطــانــيــة ..وح ــرك ــات إخــوانــيــة..
وت ــص ــرف ــات تــحــمــل ف ــى طــيــاتــهــا الــخــيــانــة..
ومخططات ارهابية شعارها «نرد إحداث فوضى
فــى المجتمع واســقــاط مــصــر» هــذا مــا يريده
اإلخ ــوان االرهــابــيــون المتطرفون ..ويخططون
لــذلــك منذ نــجــاح ث ــورة  30يونيو فــى االطــاحــة
بمندوبهم فى رئاسة الجمهورية محمد مرسى!!
تخطيط اإلخوان الشيطانى يستهدف مصر
بالكامل بمعنى أنه مخطط السقاط الدولة..
اسقاطها طوبة طوبة ....والعيش على اطاللها
وإحــكــام السيطرة عليها وتــولــى السلطة فى
مصر دون رغــبــة الشعب الــمــصــرى ..ودمــج
البالد مع الواليات األخــرى التى سيحكمونها
لتكون مصر إح ــدى الــواليــات التابعة لهم..
والتحكم فى مصائر شعب حضارته عمرها
« »7آالف عـــام ..ليعود إلــى مــا قبل عصور
الجاهلية ..وتنتشر األفكار القطبية التكفيرية
ويــخــرج علينا الــســلــفــيــون وأن ــص ــار الــدعــوة
السلفية ..واتباع السلفية الجهادية ليعيثوا فى
األرض المصرية الطاهرة فسادا باسم الدين.
أالعيب اإلخ ــوان التى نتحدث عنها ترتكز
عــلــى األفــكــار القطبية الــتــى ينشرها أتــبــاع
فــكــر ســيــد قــطــب صــاحــب كــتــاب «مــعــالــم فى
الطريق» وهم الذين يتحكمون فى كل صغيرة
وكبيرة فى الجماعة اآلن ..وهو ما استدعى
أفكار سيد قطب للنيل من الدولة والسيطرة
عليها ..عن طريق الــعــودة إلــى آراء سيد قب
فــى التعامل مــع الموقف الحالى ال ــذى تمر
بــه الــجــمــاعــة ..والــلــجــوء إلــى الــحــل النهائى
والورقة األخيرة فى صندوق أســرار التنظيم
السرى لهم واللجوء إلى فكرة اغتيال الرئيس
للسيطرة على الحكم بعد فشل كل ما خطط
لــهــم ق ــي ــادات اإلخ ـ ــوان مــن نــشــر الــشــائــعــات
ومحاربة االقتصاد ..واغتيال ضباط الجيش
والشرطة والقضاة ..وفشل تأجيج الموقف

بين المواطنين والرئيس ..وفشل الجماعة فى
تأزيم الموقف واختالف أزمات متتالية للشعب
والحكومة ..ولذلك كان الحل الجهنمى الذى
توصل إليه قــيــادات اإلخ ــوان ض ــرورة اللجوء
إلى سيد قطب وأفكاره ..والبحث عن طريقة
للتعامل مع الموقف الحالى بفكر سيد قطب..

جــاء ذلــك خــال اجــتــمــاع عــدد مــن الــقــيــادات
التابعة للتنظيم الدولى لإلخوان والذين تلقوا
رسائل واضحة للتحرك من الدكتور محمود
عزت نائب المرشد العام وأحــد المسيطرين
على صنع القرار داخل الجماعة ..والقرار هو:
البحث والتحرى فى جميع المكاتب اإلداريــة

للجماعة فى محافظات مصر ..وجميع قواعد
الــجــمــاعــة عــن وج ــود عــنــاصــر إخــوانــيــة على
صلة قــرابــة مــع أفـــراد الــحــراســات الخاصة
للرئيس ..ليس هذا فقط بل البحث عن وجود
أى عــاقــات بــيــن أح ــد عــنــاصــر اإلخــــوان مع
أفــراد الحراسة ..أو أى عالقة مثل جيرانه..

صديقه ..قريبه ..نسيبه ..على معرفة سابقة
بأى فرد من أفراد الحراسة.
التعليمات اإلخوانية استلزمت مراجعة كافة
األعضاء المنتمين للجماعة بالمحافظات ..مع
استطالع رأى األفــراد بها وسؤالهم عن وجود
أى صلة بأفراد الحراسات الخاصة بالرئيس..
وكيف يمكن التوصل إلــى أى فــرد مــن أفــراد
الحراسة الخاصة بالرئيس؟!
ه ــذه األســئــلــة كــلــهــا وصــلــت أيــضــا ألف ــراد
التنظيم فى الخارج والذين يعملون فى الدول
العربية حتى يتم التوصل إلى أى صلة ترتبط
بأفراد الحراسات الخاصة للرئيس والسيد
عــلــى درب ســيــد قــطــب والــــذى ك ــان قــد دعــا
اإلخوان عام  1964إلى التوصل إلى الحراسات
الخاصة بجمال عبدالناصر والتخلص منه
وبالفعل تم التوصل إلى وجــود عالقات ألحد
أف ــراد اإلخ ــوان وقتها مــع أحــد حــراس جمال
عبدالناصر والــذيــن يحرسونه أم ــام منزله
فــى منشية البكرى وهــو الــحــارس إسماعيل
محمد عبدالمجيد الفيومى ..وقد تم التوصل
إليه عــن طريق أحــد أف ــراد اإلخ ــوان واقترب
منه لفترة ليست طويلة وقــام بتجنيده وضمه
لإلخوان خالل أكثر من عشر جلسات متفرقة
فى شهرين ..وللدرجة التى جعلت «إسماعيل
الفيومى» يعرض من تلقاء نفسه قيامه باغتيال
جمال عبدالناصر!!
المخطط الشيطانى اإلخــوانــى السقاط
مصر جعلهم يستخدمون كل األوراق لديهم..
والــورقــة األخيرة لهم هى البحث عن أى فرد
من الحراسات لتنفيذ أهدافهم الدنيئة.
األمـ ــر لــم يــتــوقــف عــنــد ه ــذا الــحــد بــل إن
جماعة اإلخــوان االرهابية حــددت عام 2017
بأنه سيكون عــام األزمـــات المصطنعة التى
تركتبها اإلخوان الحداث فوضى فى الشوارع..
وبــاســتــمــرار وخــلــق بــؤر تــوتــر مستمر وزي ــادة
عمليات تمويل عملياتهم النوعية واغ ــداق
األمـــوال على التجار التابعين لهم مــن أجل
منع نــزول بعض السلع االستهالكية لألسواق
وتعطيش األسواق.
عــام  2017هو عــام الخطورة الداهمة....
والــذى حــدده التنظيم الــدولــى الشعال الــرأى
العام فى مصر ..فما كان من الدولة المصرية
بحكومتها وأجهزتها مــن االســتــعــداد الكامل
لمثل هــذه المشاحنات والتحديات وتجهيز
خطط لمواجهتها!

الشارع
السياسى

 10جلسات
مع «الفيومى»
طلب بعدها
من تلقاء نفسه
القيام باغتيال
الرئيس

تسببوا فى إحراج آل صباح وآل سعود

مشايخ اإلخوان فى الكويت والسعودية يهدرون دم المصريين والرئيس
احتاد علماء دول اخلليج واحلملة العاملية ملقاومة العدوان يضمان مشايخ جاءوا إلى مصر ملقابلة مرسى وأصدقاء الشاطر وحجازى أثناء حكم اإلخوان
إذا بحثنا عــن الــمــحــرضــيــن ضــد مصر
ورئــيــســهــا وجيشها وشــرطــتــهــا وقــضــائــهــا..
سنجد أن جميع المحرضين فــى الــخــارج
ينتمون لإلخوان ويخدمون مصالحها ويعملون
على تنفيذ أجندتها الــخــاصــة ....واألهــم
منتمون لتنظيمات تابعة لإلخوان مثل «اتحاد
علماء المسلمين» و«اتحاد علماء أهل السنة»
و«اتحاد علماء دول الخليج العربى» و«الحملة
الــعــالــمــيــة لــمــقــاومــة الـ ــعـ ــدوان» و«مــنــظــمــة
ال ــك ــرام ــة لــحــقــوق اإلنـ ــسـ ــان» و«الــمــنــظــمــة
العربية للحريات والحكم الرشيد» ..وبعض
المنظمات الحقوقية المحسوبة على اإلخوان
والــمــتــحــالــفــة مــعــهــم ..والــغــريــب أن هــؤالء
المحرضين على مصر ورئيسها وجيشها
وشرطتها وقضائها معظمهم من المشايخ
الدائمين التواجد على مائدة اإلخ ــوان فى
الكويت والسعودية.
ومــنــهــم «حـــاكـــم الــمــطــيــرى» وهــــو من
الخطورة التى البــد من التوقف أمامها..
فهو إخــوانــى وعضو فــى التنظيم الدولى
لإلخوان ..وكويتى ..وأحد الدعاة المؤثرين
جــدا ويعمل بالسياسة ويخلط بين الدين
والسياسة لدرجة أنه أنشأ حزبا سياسيا
وتولى منصبا مهما به وتدرج فى المناصب
إلى أن أصبح أمينا عاما للحزب المسمى
بـ«حزب األمة الكويتى» ليتولى اآلن منصب
رئــيــس ال ــح ــزب ..لــيــس ه ــذا فــقــط بــل إن
«حاكم المطيرى» الداعية الكويتى أصدر
فــتــوى ضــد الــرئــيــس الــســيــســى تــؤكــد أنــه
إرهــابــى متطرف ال يمكن أن يكون دارســا
لــلــعــلــوم الــشــرعــيــة بــل تــؤكــد أن ــه إخــوانــى
متطرف يعمل لحساب األجندة اإلخوانية
بــدلــيــل تــولــيــه عــضــويــة الــحــمــلــة العالمية
لمقاومة العدوان التى يتولى أمينها العام
االرهــابــى القطرى عبدالرحمن النعيمى
والــمــدرج على قــوائــم االرهـ ــاب الــدولــى..
والنعيمى صديق خيرت الشاطر وصفوت
حــجــازى ..وكــان أحــد الذين التقوا محمد
مرسى خالل فترة حكمه فى قصر الرئاسة

الشيخ صباح
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الشاطر

المنظمة العربية للحريات ومنظمة الكرامة القطرية يضمان قيادات فى التنظيم الدولى لإلخوان!!

صفوت

الشيخ
عبدالرحمن

الشيخ
صالح

حاكم املطيرى

الشيخ حاكم المطيرى -كويتى -يهدر دم المؤيدين للسيسى
باالتحادية.
الشيخ الكويتى حــاكــم المطيرى الــذى
أفتى بإهدار دم الرئيس المصرى لحساب
اإلخ ــوان هــو نفسه المتهم بتمويل «جبهة
أحرار الشام» فى سوريا التى تقاتل الجيش
ال ــس ــورى ومــدعــومــة مــن «قــطــر وتــركــيــا»
واستولوا على مناطق عديدة فى األراضى
السورية ومتحالفة مع جبهة النصرة والتى
تقاتل أيضا الجيش الــســورى والمحسوبة

على تنظيم القاعدة ووالئها الكامل لـ«أبا
محمد الــجــوالنــى» عضو تنظيم القاعدة
األس ــب ــق ..ومــســئــول التنسيق فــى جبهة
الــنــصــرة الــحــالــى ..وهــو ال ــذى يــقــود كافة
العمليات العسكرية ضد الجيش السورى.
حاكم المطيرى الــذى يهدر دم الرئيس
وأنصاره وجميع من يؤيده لحساب جماعة
اإلخــــوان طبعا عــضــوا فــى رابــطــة علماء
الخليج الــعــربــى والــتــى أنــشــأهــا اإلخـــوان

وعضو فــى منظمة الكرامة التى انشأها
عبدالرحمن النعيمى فــى قــطــر ..وهــو ما
يؤكد لنا أننا أمام «حلف الشيطان» يهدف
إلسقاط مصر.
الشيخ اآلخر الذى يعادى مصر ورئيسها
وجيشها وشرطتها وشعبها وقضاءها هو
الشيخ الكويتى الدكتور عجيل النشمى..
فى كل طلة له على الجمهور الذى يستمع له
سواء فى التليفزيونات أو الندوات ال يتوانى

لحظة عــن تكفير الرئيس المصرى وبث
سمومه ضد مصر وشعبها ..وهو عضو فى
رابطة علماء الخليج.
وهو ما يجعل السلطات الكويتية فى مأزق
شديد وإحــراج أمــام السلطات المصرية..
وهـــو مــا جعلها تــأخــذ حــذرهــا مــن عــدم
السماح ألهــم عضو فــى جماعة اإلخــوان
بالكويت «عبدالحميد دشتى» الــذى يسب
مصر ورئيسها وجيشها ومواطنيها فى كل
ظهور له حتى أنهم منعوه من الظهور فى
الفضائيات رغــم كــونــه عــضــوا سابقا فى
مجلس النواب الكويتى.
أمــا دعــاة السعودية الموالين لإلخوان
والــذيــن يــعــادون الــدولــة المصرية فمنهم
الشيخ صالح الفوزان وهو المعروف بكونه
إخوانى عضوا فى التنظيم الدولى لإلخوان
ومــعــروف بين صــفــوف التنظيم بالخارج
باسم «صالح بن فوزان الفوزان» فهو الذى
ال يخجل من الخروج فى الفضائيات التابعة
لإلخوان فى السعودية ليهاجم مصر ويفتى
بإهدار دم الشعب المصرى المؤيد للجيش.
أيــضــا الــشــيــخ محمد مــوســى الشريف
والـــصـــديـــق الــــصــــدوق لــلــشــيــخ يــوســف
القرضاوى وعضوا باتحاد علماء المسلمين
الــداعــم األكــبــر لــإخــوان ومحمد مرسى
وأيضا هناك أحدالمشايخ الذين اشتهروا
منذ فترة وهو الشيخ عبدالرحمن البراك
الوثيق الصلة بالسلفيين واإلخوان على حدا
ســـواء ..ولــديــه صــداقــات قوية مــع كــل من
الشيخ على عشوش الذى كان يجلس بجوار
محمد مرسى فى الصالة المغطاة باستاد
القاهرة ليعطى اشارة البدء بقطع العالقات
مــع ســوريــا ..وط ــرد السفير الــســورى من
مصر وسحب السفير المصرى من دمشق.
كــل هــذا يجعلنا أم ــام اشكالية ضخمة
بــالــخــارج ..فجميع من يحرض ضد مصر
هــم فــى الــمــقــام األول منتمون لــإخــوان
ولتنظيمهم الدولى ومتواجدون فى الكويت
والسعودية ويحملون جنسياتهما.

الشيخ صالح
الفوزان
سعودى-يهاجم
املصريني
اخلارجني
فى ثورة ضد
مرسى
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جهاز حماية أمالك
الدولة يطالب الشركة
بـ  175مليون جنيه
مقابل حق انتفاعها
بقطعة أرض مملوكة لها
ولم حتاول احلفاظ على
حقوق ملكيتها

حكاوى
وبالوى

قيمة املخزون
لدى الشركة
بلغت 148
مليون جنيه
منها  85مليونا
قيمة الزيت
اخلام والباقى
قطع غيار
ووقود

أرض النادى النهرى
تزيد مساحتها على
الـ  8فدادين ولم
تتم االستفادة منها
وخصصت قطعة
أخرى إلنشاء مجمع
مدارس تعليمى دون
متابعة التنفيذ
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منظومة الفساد فى شركات احلكومة تهدد باشتعال أزمة زيت التموين من جديد
مسلسل إهدار املال العام فى شركة الزيوت املستخلصة ومنتجاتها عرض مستمر من عهد مبارك إلى اآلن

وتعريضها للضياع فى تعامالتها مع ممتلكاتها
بشكل ع ــام ،حيث رصــد التقرير عــدم قيامها
بــاتــخــاذ اإلجــــــراءات ال ــازم ــة لتقييم وإثــبــات
وتسجيل أراض وعــقــارات عديدة آلــت ملكيتها
لــلــشــركــة مبــوجــب أح ــك ــام قــضــائــيــة ،لتسوية
مديونيات بعض العمالء املتعثرين عن السداد،
رغم أن قيمة تلك املساحات والعقارات ليست
بالقليلة ،وتشتمل عــلــى مــخــزن ومــكــتــب بحى
املــطــريــة تــتــجــاوز قيمته املــلــيــون جنيه ،وأيضا
عــقــارات وقطعة أرض مبدينة الــســادات يصل
إجمالى قيمتها إلى مليون ونصف املليون جنيه،
ولكن كشف التقرير عن استمرار تلك األرصدة
بحسابات العمالء ،ناهيك عن أن أحد العمالء
تنازل للشركة عن أرض وعقارات مدينة السادات
مقابل تسوية ديــونــه املستحقة لها ،رغــم كونه
متحفظا عــلــى أم ــوال ــه مبــا فيها تــلــك األرض
والــعــقــارات مبــوجــب ق ــرار جــهــاز الــكــســب غير
املشروع.
ومــن األراض ــى الضائعة إلــى اآلالت العاطلة
حيث جاء فى تقرير املركزى للمحاسبات أن قيمة
اآلالت املتوقفة عن العمل تبلغ 1.7مليون جنيه،
متوقفة عــن االنــتــاج منذ ســنــوات لــعــدم جــدوى
تشغيلها ،وتــعــرضــت تــلــك اآلالت الضمحالل
يعادل نصف قيمتها تقريبا ،حيث بلغت قيمة
االضمحالل  725مليون جنيه ،كما مت شــراء 2
ماكينة «شرنك» بهدف استخدامهما فى تغليف
زجاجات زيت التموين ،وتبني عدم استخدامهما
رغم إضافة قيمة شرائهما ملصروفات الشركة
فى ميزانية العام املالى  ،2015مما يكشف عن
عدم دراســة اجلــدوى االقتصادية لتلك الصفقة
التى كبدت الشركة مبلغ جتاوز املليون جنيه.
أمــا ملف املشروعات املعطلة فيعود بنا إلى
عصر املخلوع مبارك ،حيث جاء فى التقرير أن
املشروعات حتت التنفيذ تتضمن مشروع وحدة
السليكات ال ــذى بــدأ منذ عــام  ،2003بتكلفة
قــدرهــا 2.9مــلــيــون جنيه ،ولــم تتسلمه الشركة
من املقاول حتى اآلن ،كما لم تقم إدارة الشركة
بدراسة قيمة االضمحالل فى املشروع ،باملخالفة
للمعايير املحاسبية املصرية.
وألن سيناريو الفساد ميتد من ماكينة تغليف
زجاجة الزيت املنتجة ويصل إلــى الزيت اخلام
ومستلزمات استخالصه ،أورد مراقب احلسابات
الــذى أعــد التقرير قيمة املــخــزون لــدى الشركة
والتى بلغت  148مليون جنيه ،منها  85مليون قيمة
الزيت اخلام ،والباقى قطع غيار ووقود متضمنة
أصناف راكــدة وبطيئة احلــركــة ،أوصــى التقرير
باتخاذ اإلجــراءات الالزمة لالستفادة منها ،وهو
أمــر مشكوك فى إمكانية حدوثه فى ظل إدارة
حققت فــى الــعــام املــالــى املنقضى فقط خسائر
جت ــازوت الـــ 12.9مــلــيــون جنيه ،على الــرغــم من
ارتفاع مبيعاتها من الزيت وزيادة سعر الكرتونة.

إميان بدر
م ــذ أســابــيــع قــلــيــلــة كــانــت فــضــيــحــة القمح
والصوامع التى انعكست على رغيف اخلبز وما
شهدته منظومة توزيعه من جرائم فساد وإهدار
مــال عــام أطاحت بوزير التموين السابق خالد
حنفى ،ليأتى وزيــر من املؤسسة التى نحترمها
جميعا استقبلته األســـواق بــأزمــة سكر ،وحني
مت التعامل معها بالفكر االستراتيجى تبني أن
وراءهــا عــدوا خسيسا ال يقل خطورة عن العدو
الصهيونى اخلــارجــى وعــن اإلره ــاب الداخلى،
حيث أش ــارت أصــابــع االتــهــام إلــى أن وراء تلك
األزمــة وغيرها ديــدان الفساد واالحتكار ،التى
تنخر فــى مــؤســســات الــدولــة منذ عــقــود ،ومن
ثــم تعود شــهــادات ميالد جميع جــرائــم الفساد
واالحتكار وما خلفته من أزمات إلى عهد املخلوع
حسنى مبارك ونظامه.
وإذا كان مراقبى األسواق قد أجمعوا على أن
أزمة السكر احلالية التى سبقتها أزمة أرز سوف
يتعبها أزمــة جديدة فى زيت التموين ،كانت قد
اشتعلت بالفعل منذ شهور ومت التعامل معها،
قبل أن حتل أزمــات األزر ثم السكر ،فــإن عودة
أزمــة الزيت ال ترتبط فقط مبن يقومون بجمع
الكراتني من األسواق وإخفائها فى مخازن بهدف
تعطيش الــســوق ورف ــع األســعــار ،أو بيع املنتج
التموينى املدعم فى السوق الــســوداء بأضعاف
ثمنه ،ولكن اللعبة تبدأ مع زجاجة الزيت منذ أن
كانت «زيــت خــام» داخــل املصنع ،التابع للشركة
احلكومية التى تنتجه ،ومثلما تــؤدى عمليات
جتميع الكراتني مــن األس ــواق وبيع املــدعــم فى
السوق الــســوداء إلــى عــدم وصــول أمــوال الدعم
احلكومى إلى مستحقيه «الغالبة» ،أيضا تعكس
املخالفات داخل بعض شركات احلكومة حاالت
صارخة من إهدار املال العام وضياع مليارات من
دم وقوت الشعب الفقير.
وفى هذا السياق كشف تقرير اجلهاز املركزى
للمحاسبات عن خسائر ومخالفات باملاليني،
داخــل شركة الــزيــوت املستخلصة ومنتجاتها،
وه ــى شــركــة حكومية تنتج الــزيــت التموينى،
وتكمن خطورة تلك التجاوزات فى أن اخلسائر
التى حتاصر الشركة تساوى نقص واضــح فى
كمية وجـــودة منتجاتها ،وهــو مــا ينعكس على
السوق ،ويضع عقبات فى طريق حصول املواطن
على احتياجاته مــن هــذا املنتج املــدعــم ،ضمن
حصته فى بطاقة السلع التموينية الشهرية التى
يستحقها ،حيث كانت املفاجأة الصادمة التى
بدأ بها التقرير هى أن إجمالى االستثمار لدى
الشركة يبلغ  157مليون جنيه ،بينما وصل صافى
خسائرها خالل العام املالى املنقضى إلى 12.9
مليون جنيه.

إجمالى استثماراتها يبلغ  157مليون جنيه وحققت صافى خسائر
 12.9مليون فى عام واحد رغم زيادة املبيعات واألسعار

وتــبــدو هــذه اخلسائر طبيعية إذا علمنا إن
الــشــركــة إنشغلت عــن العمل واالنــتــاج ودخلت
فى سلسلة من املنازعات والــصــراعــات وصلت
التهامها إما بالتنازل عن ممتلكاتها أو مبحاولة
االســتــيــاء على أراضـــى الــدولــة ،حيث أوردت
ضــمــن حــســاب األصــــول الــثــابــتــة لــديــهــا مبالغ

ومــصــروفــات جتهيز أرض مصنع مــحــرم بك
باإلسكندرية ،التى تبلغ مساحته  61ألــف متر
مربع ،علما بأن تلك املساحة منها ما هو محل
نزاع قضائى مع جهاز حماية أمالك الدولة الذى
يطالب الشركة مببلغ  175مليون جنيه ،مقابل
حق انتفاعها بتلك املساحة ،وأرسل بالفعل إنذار

إلدارة الشركة ،التى لم تتخذ اإلجراءات الالزمة
للحفاظ على حقوق ملكيتها لــأرض ،فى حني
أك ــد تــقــريــر امل ــرك ــزى للمحاسبات أن األرض
مملوكة للشركة.
وعــلــى مــا يــبــدو تــتــبــع إدارة شــركــة الــزيــوت
هــذا األســلــوب مــن عــدم احلــفــاظ على حقوقها

مخالفات وجتاوزات باملاليني فى الشركة القومية لألسمنت
 39مليون جنيه خسائر و  39.7مليون تكلفة الطاقات اإلنتاجية العاطلة

االستثمارات طويلة األجل تتضمن
 60مليون جنيه مساهمة فى رأس
مال شركة السويس لألسمنت لم يتم
إثباتها بالقيمة العادلة فى مخالفة
صريحة للقانون

مخزون قطع
الغيار يتضمن
 112مليون
جنيه لم يتم
االستفادة منها
لديها سندات فى وزارة املالية لم تقدم شهادات إلثبات قيمتها ولم تسجل  9شقق مملوكة لها فى الساحل الشمالى مشتراة منذ عام 1997
تؤكد فضائيات التوك توك شو أن السبب الرئيس
وراء أزمة ارتفاع أسعار مواد البناء هى املشروعات
القومية العمالقة الــتــى تبتلع كميات هائلة من
احلديد واألسمنت ،وبالتالى ترتفع األسعار ،علما
بأن تلك املشروعات»ملهاش الزمــة» حسب نظرية
عبقرى زمانه ســواق التوك ،الــذى ال يعنينا هنا أن
نكشف عن هويته وعن كونه مدرسا وعضوا بحزب
احلرية والعدالة اإلخــوانــى ،ولكن ما هو أهــم من
الــتــوك تــوك وفيلسوفه هــو أن أزم ــات مــواد البناء
وخــاصــة األسمنت ترتبط ع ــادة باحتكار منتجى
القطاع اخلــاص لهذه السلعة احليوية ،فى مقابل
شــبــح اإلفــــاس الـ ــذى يــهــدد شــركــات احلــكــومــة،
بعدما تراكمت عليها اخلسائر وحاصرتها املشاكل
والتجاوزات.
ومــن بــن تلك الــشــركــات أو بـــاألدق مــن بــن ما
تبقى من شركات احلكومة التى لم يصلها قطار
اخلصخصة تأتى الشركة القومية لألسمنت ،وهى
إحدى شركات القابضة للصناعات الكيماوية ،والتى
صدر مؤخرا بشأن أدائها تقرير من اجلهاز املركزى
للمحاسبات ،رصــد العديد من املخالفات وأوجــه
القصور ،فى مقدمتها أن إدارة الشركة قامت بجرد
األصول الثابتة اململوكة لها ،ولم تقم مبوافاة اجلهاز
املركزى للمحاسبات بنتائج مطابقة اجلرد مع سجل
األص ــول ،كما رصــد التقرير عــدم استكمال شراء

أراض وضع اليد البالغ مساحتها  209أفدنة الواقعة
داخل أسوار الشركة ،فيما تضمن حساب األراضى
أيضا مبلغ  2.5مليون جنيه قيمة نصيب الشركة فى
أراضى محلج البلينا بسوهاج ،مت تخصيصها إلنشاء
مجمع مــدارس تعليمى طبقا لعقد الــشــراء وقــرار
مجلس إدارة الشركة واجلمعية العمومية لها ،ولم
تقدم الشركة ملراقب احلسابات الــذى أعــد تقرير
املركزى للمحاسبات ما يفيد استخدام تلك املساحة
فى الغرض املخصصة له ،خاصة أنها ليست حتت
يد الشركة نفسها.
وعــلــى مــا يــبــدو تــســيــر شــركــة األســمــنــت وفقا
الستراتيجية ثابتة تتلخص فى عدم موافاة األجهزة
الرقابية بخطواتها ونتائجها مخالفة بذلك املعيار
املحاسبى املصرى وقــرارات وزير االستثمار ،حيث

جاء فى التقرير أنها لم تواف اجلهاز بنتائج أعمال
اللجنة املشكلة من قبل الشركة القابضة للصناعات
الكيماوية التى تتبعها القومية لألسمنت ،وكانت تلك
اللجنة منوط بها دراســة مدى االستفادة من أرض
امليناء النهرى ،التى تزيد مساحتها على  8أفدنة و2
قيراط ،على الرغم من صدور حكم لصالح الشركة
منذ مايو  2011بإلغاء قرار إنهاء التخصيص لها.
وف ــى إط ــار نــفــس املــلــف لــم تــقــم إدارة القومية
لألسمنت بتسجيل  9شقق سكنية بقرية الشروق
فــى الساحل الشمالى ،علما بأنها اشترتها منذ
أغسطس  ،1997مبوجب عقود إبتدائية.
ولـــم يــكــن مــلــف األراضـــــى ه ــو الــوحــيــد املــلــىء
باملخالفات داخــل الشركة ،ولكن رصد التقرير أن
تكلفة الطاقات اإلنتاجية املعطلة وغير املستغلة

بلغ  39.7مليون جنيه ،يتمثل معظمها فى مصانع
الــطــوب واملــيــلــكــا واملــيــنــاء الــنــهــرى ،وبــعــض هــذه
الطاقات متوقفة منذ عام  ،2004كما بلغت قيمة
مخزون قطع الغيار  112مليون جنيه ،يشتمل على
أصناف راكدة أوصى تقرير اجلهاز بضرورة اتخاذ
اإلجراءات الالزمة لالستفادة منها مما يعود بالنفع
على الشركة.
أما عن االستثمارات طويلة األجــل فتتضمن 60
مليون جنيه قيمة مساهمة الشركة فى رأس مال
شركة السويس لألسمنت ،وحــول هذا املبلغ رصد
التقرير مخالفة أخرى تتمثل فى عدم قيام الشركة
بــإثــبــات تلك االســتــثــمــارات فــى دفــاتــرهــا بالقيمة
العادلة ،مبا يخالف املعيار املحاسبى املصرى.
ولم يقتصر األمر على حصة الشركة لدى شركة

أخرى ولكن حتى االستثمارات التى حصلت عليها
الشركة فى سندات وزارة املالية ،لم تهتم اإلدارة بأن
تقدم للمركزى للمحاسبات الشهادات املتعلقة بقيمة
تلك االستثمارات ،والتى تزيد قيمتها عن املليون
ونصف املليون جنيه.
ومن الطبيعى فى ضوء ما سبق أال حتقق مثل
هــذه الشركة إال خسائر متزايدة ،حيث حققت
خسارة قدرها  39مليون جنيه من عمليات بيع
 351طن كلنكر ،متثل الفرق بني التكلفة وسعر
البيع ،كما إنه ليس مستغربا أن تتأخر فى تسليم
مستحقات العمالء ،حيث تطالبها شركة بترو
تريد مببلغ  54مليون جنيه ،قيمة فوائد تأخير
مستحقة على القومية لألسمنت ،كما تطالبها
الشركة املصرية لنقل الكهرباء بنحو  20مليون
جنيه مقابل قدرة عن العام املالى .2016-2015
وفيما يتعلق مبلف الــضــرائــب رصــد تقرير
اجلهاز املركزى للمحاسبات أن قيمة مخصصات
الضرائب واملطالبات واملنازعات بلغ  86مليون
جــنــيــه ،رأى م ــراق ــب احلــســابــات الــــذى أعــد
التقرير أنها غير كافية ملقابلة الفروق الضريبية
املستحقة ملصلحة الضرائب العامة ،والضرائب
العقارية وضــرائــب املبيعات والــدمــغــة ،كما أن
هناك سنوات لم يتم فحصها ومنازعات قضائية
لم يتم الفصل فيها  .

انفراد
باملستندات

أخي ًرا الحكومة تعترف :مصر دخلت نفق الفقر المائى  .والمجاعة فى غضون  5سنوات
حصلت «صوت الماليين» على
مستندات وتقارير حكومية مسربة
من داخل وزارة الموارد المائية والرى،
وعلى نسخة أخرى من الخطة القومية
االستراتيجية لمواجهة أزمة المياه
بعد استكمال بناء سد النهضة
االثيوبى وبداية العمل به.
أكدت المستندات أن الجفاف سيضرب
إثيوبيا خالل  5سنوات قادمة مما يهدد
بانخفاض موارد المياه خالل األعوام
المقبلة بنسبة  %70تتحمل مصر%80
من معظمها.
وأضافت المستندات التى أعدها فريق
بحثى من وزارة الموارد المائية والرى
بناء على توجيهات من رئيس الوزراء
لرفعها لمؤسسة الرئاسة فى نوفمبر
المقبل أن إثيوبيا التعتمد على مياه
النيل بأكثر من  %3فيما تبلغ حصة
السودان الرسمية من مياه النيل وفق
اتفاق  1959أقل من ثلث حصة مصر
وبمقدار  12.5مليار متر مكعب سنوي ًا،
ومع ذلك فالسودان ال تعانى بالضرورة
من نفس األزمة المائية التى ستواجهها
مصر صاحبة الحصة األكبر من مياه
النيل وقدرها  55.5مليار متر مكعب
سنويا.

نقص حصة الفرد من
1000متر مكعب سنويًا
إلى  500متر مكعب
بسبب سد النهضة

خط

أحمر

زيادة الفجوة بني االستهالك وحصة النيل إلى  20مليار متر مكعب
كتب -ماهر عبده:
وأضــافــت المستندات أن الهضبة اإلثيوبية
دخلت اآلن على خــط المعاناة ،ومعها ستزداد
معاناة مصر ،فمن هذه الهضبة ينبع النيل األزرق
الذى يساهم وحده بكمية تصل إلى  65مليار متر
مكعب سنوي ًا من المياه تصب فى النيل تحصل
مصر على معظمها ،ولكن موسم األمطار على تلك
الهضبة سجل مؤشرات مقلقة منذ منتصف العام
الماضى  2015حيث سجل انخفاض ًا حــاداً ينذر
بجفاف لم تر إثيوبيا مثله منذ عام .1984
مــؤكــدة ان الفريق البحث تــوصــل إلــى أن ما
تواجهه إثيوبيا إلى ظاهرة عالمية تدعى «النينو»
تــؤدى بشكل دورى إلــى ازديـــاد الــحــرارة عالمي ًا
وجفاف ومجاعات فى مناطق مختلفة ،وأفريقيا
إحــدى أكبر المناطق المهددة بتلك الظاهرة فى
 ،2016وأن آثار الجفاف بدأت فى الظهور بالفعل
فى الشهور المتعاقبة خالل نهاية  2015وبداية
ع ــام  2016حــيــث انخفضت مــعــدالت األمــطــار
اإلثيوبية بنسب تتراوح بين  %50و.%75
وكشفت التقارير التى أعدها الفريق البحثى
أنه اطلع على تقارير إثيوبية عن متابعة الجفاف،
تقول إن بحيرات التخزين فى ســدود أخــرى مثل
ديرى وليجندارى لم تمتلئ خالل الموسم المطرى
الماضي ،ما يشكل خطراً على إمــداد العاصمة
أديــس أبابا بالمياه ،وهو ما دفع اإلدارة المحلية
فى أديــس أبابا العاصمة اإلثيوبية إلــى ضــرورة
ترشيد استخدام المياه ،وهو ما يعنى احتماالت
قطعها أكثر من ثالثة أيام كل أسبوع ،وسينعكس
هذا االمر على الوضع فى مصر فى عام .2018
واكد الفريق البحثى فى تقريره المرفوع لوزير
الموارد المائية أن الخطر المائى الذى سيضرب
اثيوبيا إلى السودان ومنه إلى مصر ،الفتا إلى
الرصد األخير لمناسيب النيل األزرق فى محطات
قياس مختلفة تمتد مــن الــســودان وحتى بحيرة
ناصر جنوب مصر سجلت تراجعا كبيرا ،وهو
مافسر أن انخفاض موسم الفيضان فــى يوليو
الماضى.
وأوضح التقرير أن األرقام الحالية تؤكد خطورة
الوضع فى الــســودان ،فمنسوب المياه خلف سد
الــروصــيــرص تــراجــع إلــى  5.9مليار متر مكعب
بــد ً
ال من  ،7.1وتــراجــع مشابه حصل فى خزان
ســد ســنــار ،وكــان لذلك تأثير على ق ــدرات هذه
السدود فى توليد الكهرباء .الفتا إلــى أنــه وفق ًا
لسيناريوهات نموذج الــدورة العامة للنيل هناك
مــؤشــرات قــويــة على أن تــدفــق المياه فــى النيل
األزرق سيتأثر بسبب الجفاف بنسب قد تصل
إلى  %70من حجم التدفق فى المعدالت الطبيعية،
وهــو مــا يــهــدد بتأثيرات اجتماعية واقتصادية
لكافة المناطق الواقعة على ضفاف النهر من
إثيوبيا حتى بحيرة السد العالى فى مصر ،واهمها
العطش الــذى سيصيب البشر والــنــبــات ،فض ً
ال
عن توقع حدوث خالفات فى سحب كل دولة من
المياه للوفاء باحتياجاتها المحلية،حيث يشير
تاريخ موجات الجفاف التى تعرضت لها الهضبة
اإلثيوبية أن تأثيره يمتد على األقل لمدة  7سنوات

مصادر سيادية :السيسى يرهن بقاء احلكومة
بنجاح تنفيذ اخلطة القومية
تقل فيها معدالت المياه تليها  7سنوات تزيد فيها
المعدالت ثم  6سنوات بمعدالت متوسطة».
وكشف التقرير أنه إذا امتدت موجة الجفاف
حتى شــهــور األمــطــار الرئيسية على الهضبة
اإلثيوبية من يوليو إلى أكتوبرالجارى ،فسيؤثر
ذلك على إيراد النيل األزرق» .ويضيف« :الحقيقة
ستظهر مع انتهاء أشهر الفيضان فى أكتوبر،
فمتوسط المياه الذى يوفره النيل األزرق هو 50
مليار متر مكعب سنويا ً ،قد يزيد إلــى  65وقد
يقل إلــى  30مليار متر مكعب ،و %80من حجم
مياه هذا النهر يتجمع فى أشهر الفيضان ولذلك
سنرى الصورة بوضوح فى ذلك التوقيت».
وأكـــد أن« :أى نــقــص فــى تــدفــقــات الهضبة
اإلثيوبية سيؤثر بشدة على مخزون بحيرة السد
العالى المصرية؛ فالنيل األزرق الــذى ينبع من
الهضبة اإلثيوبية يمثل أكبر رافد من روافد نهر
النيل ويسهم وحــده بحوالى  %68مما يأتى من
الهضبة اإلثيوبية وحــوالــى  %60مــن إي ــراد نهر
النيل» .مشيرا إلى أنه إذا استمرت فترة الجفاف
حتى نوفمبر المقبل وتــزامــن ذلــك مع بــدء ملء
خزان سد النهضة سيكون لذلك آثار وخيمة على
مخزون بحيرة السد العالي ،وسيجعل التعرف
على حجم المشكلة صعبا للغاية ،إذ سيكون من
الصعب قياس التدفق الطبيعى للنيل األزرق
ومعرفة حجم فيضانه لهذا الــعــام ألن التدفق
الطبيعى سيتأ ّثر بالسد وما يرتبط به من حجم
التخزين وفواقد التبخر والتسرب وأى سحب من

بحيرة السد».
وأض ــح الفريق فــى التقرير أن ســد النهضة
تأثيراته ستكون أكبر فى المدى المنظور ،فالسد
بطول يتعدى الـ  2كيلو متر وارتفاع  170مترا،
وقد أحيط بالسرية فى بداياته ،وعلى الرغم من
فوائده الجمة إلثيوبيا ،فإنه قد يشكل تهديدا
استراتيجيا وتنمويا وبيئيا لكافة الــبــاد على
مجرى نهر النيل ،وخصوصا مصر الواقعة عند
مصب هــذا النهر العظيم وال سيما حضارتها
الــتــاريــخــيــة والــحــديــثــة الــتــى اعــتــمــدت وتعتمد
بــصــورة رئيسية على مــا يــوفــره النيل مــن مياه
لكافة الوجهات االقتصادية من زراعــة وصناعة
وسياحة ،فضال عن تأثيره على المناخ والبيئة،
ومــن المتوقع أن يــبــدأ تأثير الــســد على مصر
ابتداء من العام المقبل مع بــدء تخزين المياه،
و أن مصر حتما ستواجه نقصا بمعدل  6فى
المائة فى قدرة توليد الكهرباء من سد أسوان،
بالمقابل لن تواجه نقصا فى معدل المياه إن تم
ملؤه خالل موسم األمطار العادية أو الغزيرة ،إال
أن هذا األمر قد يؤثر بشكل كبير على إمدادات
المياه لمصر ،ويتسبب فى فقدان توليد الكهرباء
فى السد العالى لفترات طويلة ،إن تم ملؤه فى
مواسم الجفاف».
وطالب الفريق البحثى «بوضع دراسة إضافية
شاملة للسد وتأثيره على مــوارد المياه” .مؤكدا
افــتــقــار الــســد لــدراســات مستفيضة حــول األثــر
البيئي ،وخصوصا تأثيره على تغير المناخ ،كما

أن حجمه الكبير وتكلفته الباهظة ،كــان يمكن
تــجــاوزهــا بــســد أص ــغ ــر ،وخــصــوصــا أن نصف
التوربينات قــد ال تستعمل إال نـــادرا ،وان قــدرة
السد ليس كما يدعى الخبراء بحوالى ستة آالف
ميجاوات ( 5250مــيــجــاوات) ،وقــد تم احتساب
قدرته فى حــال تدفق الــذروة الــذى يحدث فقط
خ ــال شــهــريــن إل ــى ثــاثــة أشــهــر خ ــال موسم
األمطار ،وأن الدراسات بمعدالت قريبة من معدل
الــذروة غير منطقى اقتصاديا ،لذلك فــإن قدرة
السد لن تتجاوز ألفى ميجاوات من الكهرباء.
ويبدو أن حجم التحديات أمــام الــدول على
مسار النيل يـــزداد ،خاصة مصر التى ستكون
فى موقف متخوف من تداعيات بناء السد على
تسويق منتجاتها وحماية وتأمين امدادات المياه
الــتــى تصلها عبر النيل األزرق ال ــذى ينبع من
مرتفعات اثيوبيا ،أمام حماس اإلثيوبيين لتبنى
حكومتهم هذا المشروع الضخم من أجل تحقيق
التنمية ومحاربة الفقر ،بسبب اتجاه إثيوبيا
فى التوسع فى انتاج وتوريد الطاقة المولدة من
المشروعات الكهرومائية ،ليس إلثيوبيا فحسب،
بل للمنطقة اإلفريقية المجاورة ،وبدأت إثيوبيا
بتبنى ســيــاســات وخــطــط تــســتــهــدف األسـ ــواق
األوروبية والشرق األوسط.
وأكــدت المستندات اعتراف الحكومة بعدم
قدرتها على مواجهة هــذه االزمـــات بمفردها،
والبــد مــن تنفيذ مــا أوصــت بــه الخطة القومية
لوزارة الموارد المائية والري.

الفتة إلى التأثير السلبى الكبير لبناء السد
اإلثيوبى على مستقبل مصر المائي ،وان مصر
تخشى من انخفاض مؤقت من توافر المياه نظراً
لفترة ملء الخزان وانخفاض دائم بسبب التبخر
من خــزان المياه ،خاصة أن حجم الخزان يبلغ
حوالى ما يعادل التدفق السنوى لنهر النيل على
الحدود السودانية المصرية  65,5مليار متر
مكعب ،مؤكدة أن فترة مــلء الــخــزان ستكون 5
سنوات وهــذا يعنى استهالك السد لـ  15مليار
متر مكعب من الماء سنو ًيا على مدار  5سنوات،
تــخــصــم م ــن حــصــة مــصــر والـ ــسـ ــودان ونسبة
حصتيهما من  3إلى  1بما يعنى تناقص حصة
مصر السنوية بحوالى  20مليار متر مكعب على
األقل لتصل إلى  43-40مليار متر مكعب سنويا،
وهــو مــا قــد يمثل كــارثــة بالنسبة لمصر ،حيث
ستصبح حصة الفرد أقــل من  500متر مكعب
من الماء سنو ًيا أى أقل من ثلثى المعدل العالمى
“ 1000متر مكعب للفرد” ،كما أنه فى مقابل كل
مليار متر مكعب تنقص من حصة مصر المائية،
فإنه من المتوقع أن تخسر مصر  200ألف فدان
زراعى.
كما أن السد سيؤثر على إم ــدادات الكهرباء
فى مصر بنسبة  % 25إلــى  ،% 40مما سيعمق
من أزمة الكهرباء التى تعيشها مصر ،باإلضافة
إلــى أن ســد النهضة اإلثيوبى الكبير يمكن أن
يــؤدى أيض ًا إلى خفض دائــم فى منسوب المياه
فى بحيرة ناصر إذا تم تخزين الفيضانات بدال
من ذلك فى إثيوبيا ،وهذا من شأنه تقليل التبخر
الحالى ألكثر من  10مليارات متر مكعب سنو ًيا،
وهو ما من شأنه أيض ًا أن يقلل من قــدرة السد
العالى فــى أس ــوان إلنــتــاج الطاقة الكهرومائية
لتصل قيمة الــخــســارة لـــ100مــيــجــاوات بسبب
انخفاض مستوى المياه بالسد بمقدار 3م  .
الخطر األكبر يكمن فى االستهداف العسكرى
للسد ألى سبب أو توظيفه ألغراض عسكرية أو
حتى وجــود احتمالية النهياره بسبب أى أخطاء
فى التصميم أو لطبيعة المنطقة التى أقيم فيها،
كما يقول بعض الخبراء ،مما يــؤدى إلــى انهيار
خزاناته لتتدفق المياه بشكل مفاجئ وهو األمر
الــذى ينذر بفيضانات هائلة وغــرق لمساحات
شاسعة فى السودان ومصر.
وأرفق الفريق البحثى تقريره الرسمى بالخطة
القومية لالستراتيجيةالمائية حتى عام 2017
وتضمنت وضــع حلول عاجلة لتحديات الفقر
الــمــائــى والــجــفــاف والــتــغــلــب عــلــى نــقــص حصة
الــفــرد مــن الــمــاء.ورفــع كــفــاءة اســتــخــدام المياه
ومشروعات تطوير الــرى وغيرها من الخطط
والبنود التى تضمن تحسين استغالل الموارد
الــمــائــيــة الــمــتــاحــةوتــرشــيــد اســتــخــدامــهــا،خــال
السنوات القادمة
وفــى ذات السياق أكــدت مــصــادر سيادية أن
الرئيس عبد الفتاح السيسى حــذر المهندس
شريف اسماعيل من التابطؤ فى تنفيذ توصيات
الفريق البحثى وما اشارت اليه الخطة القومية.
مؤكدة أن بقاء الحكومة مرهون بسرعة تنفيذ
بنود الخطة القومية لالستراتيجية المائية حتى
عام .2017

30مليار متر
مكعب تهدد
املحاصيل
الزراعية

وزارة الرى
تعترف :لن
نستطيع
املواجهة
بـ»مفردنا»

التعبئة واإلحصاء :انخفاض نصيب الفرد من المياه إلى  582مترا مكعبا فى 2025
توقعت دراسة حديثة للجهاز المركزى للتعبئة
العامة واالحــصــاء ،ان يصل نصيب الفرد من
المياه إلى  582م 3عام  ،2025بعد ان انخفض
إلى  663م 3فى ( 2013فقر مائي) بنسبه 60.3
 ،%وك ــان متوسط نصيب الــفــرد مــن الــمــوارد
المائيه من  2526م 3عام ( 1947وفــره مائية)
إلى  1672م 3عام ( 1970كفاية مائية) بنسبة
انخفاض .% 33.8
وأض ــاف ــت الـــدراســـة أن مــتـــــوســط الفقد
السنوى لــاراضــى الــزراعــيــة مــع ارتــفــاع هـذا
المتوسط منذ ثوره  25يناير الى  25الـف فدان
بسبب البناء على االراضى حتى .2011
بينما ارتــفــعــت االســتــخــدامــات مــن الــمــوارد
المائية المتاحة من  66.6مليار م 3إلى 74.5
مليار م 3بنسبة زيــادة  % 23.7خالل الفترة (
 2003/2002ـ.) 2012 /2011
وتمثل االستخدامات المائية الزراعية 82.6

اجلندى
 %من اجمالى االستخدامات الفعلية للموارد
المائية المتاحة والبالغة  74.5مليار م 3عام
 2012/2011والتى من المتوقع بلوغها 78.9
مليار م 3عـام .2017
مشيرا إلــى أن إجمالى مــا تستغله كــل من

مصر والسودان من مياه النيل ال يزيد على %5
من العمق المطرى على حوض النيل ،فى حين
يوجد استخدامات كبيرة للزراعة المطرية فى
جميع دول المنبع.
بينما  10.6مــلــيــار م 3مــن الــمــيــاه يمكن

توفيرها من مشروعات اعالى النيل من خالل
الــتــعــاون المشترك وتــبــادل المنافع مــع دول
حوض النيل باالضافة إلى  8.5مليار م 3يمكن
تخزينها بالبحيرات الشمالية ومنخفض وادى
النطرون بمصر.
كما ارتفعت كمية مياه الصرف الزراعـى
التى يتم تدويرها مـن  4.4مليار م 3إلى 9.2
مليار م 3خالل الفترة (2011 - 2003/2002
 )2012 /بنسبة زيادة  ،%109.1ومن المتوقـع
بلوغها  10.6مليار م 3عام .2017
وارتفعت كمية مياه الصرف الصحى التى
يتم تدويرها مــن  0.9مليار م 3إلى  1.3مليار
م 3خــال الفترة (/ 2011 2003 / 2002
 )2012بنسبة زيادة  %44.4والمتوقع بلوغها
 1.6مليار م 3عام .2017
وثبتت كمية المياه الجوفية المنتجـة بالوادى
والــدلــتــا عند  6.1مليار م/3ســنــه حتى عام

 2007/2006وزادت إلى  7.5مليـار م/3سنه
عام .2012/2011
كما ثبتت كميه تحليـه مياه البحر عند 0.06
مليار م/3سنه خالل فتره الدراسه فيما عدا
عامى  2011/2010- 2010/2009انخفضت
إلى  0.05مليار م/3سنه.
فى الوقت الذى بلغت فيه المساحـة الكلية
لــمــشــروعــات الــتــوســع الــزراعــى االفــقــى عام
 3.5 2017مــايــيــن فـ ــدان مــنــهــا (%31.4
بجنوب الوادي %20.5 ،بسيناء %17.5 ،بغرب
الدلتا %17.5 ،بمصر العليا %13.1 ،بشرق
الدلتا).
وســجــل متوسـط فــاقــد شبكات ال ــرى بين
اســـــوان والــحـــــقــول خـــــال الــفــتــره (-2003
 15.7)2012مليار م ،3تفقد ما بين البخر
والــتــســرب مما يحتاج الســتــثــمــارات باهظة
التكاليف للحد منها.
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هل تفتح
القاهرة أبوابها
أمام املد الشيعى
ردً ا على توتر
العالقات مع
الرياض؟
ملف
ساخن

رجال األعمال
املنتمني لتلك
الطائفة اشتروا
محالت منطقة
احلسني ويعملون
فى جتارة املالبس
واخليوط واألجهزة
الكهربائية

زيادة طوابير
العوانس مقابل
انتشار زواج «الساعات
القليلة» مع تدفق
حسناوات الشيعة من
العراق وسوريا ولبنان
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من وهابية البترودوالر إلى شيعة إيران

خريطة أموال الفتنة الطائفية والسي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
منذ أيام احتفل العالم اإلسالمى بيوم عاشوراء ،الذى
ميثل لدى الشيعة ذكرى موقعة كربالء واستشهاد اإلمام
احلسني رضى اهلل عنه ،وكعادتهم فى كل عام حاول شيعة
مصر ومعهم اجلاليات الشيعية العراقية املقيمة فى مصر،
إحياء الذكرى داخل وحول ضريح سيدنا احلسني فى
القاهرة ،وألن طقوسهم فى هذا اليوم تتضمن أمورا شاذة
مثل لطم اخلدود وضرب األجساد بالسالسل والطرق
على الرءوس بالسكاكني ،أصرت أجهزة األمن على منعهم
كعادتها فى كل عام أيضا ،حيث تخشى األجهزة األمنية

من ردود أفعال التيار السلفى املوجود بقوة فى مصر،
والذى يكفر الشيعة ويحتقر ممارساتهم ،وهو ما ينذر
بوقوع أحداث عنف بني الطرفني اللذين يبيح كال منهما
دماء اآلخر.
أما اجلديد هذا العام فهو وقوع القاهرة بني مطرقة
الشيعة وسندان السلفية سياسيا واقتصاديا وليس
طائفيا ومذهبيا كما هو معتاد ،حيث تتصاعد دعوات
استعادة العالقات مع إيران ردا على توتر األمور مع
السعودية ،على خلفية قرار شركة “أرامكو” بوقف تزويد

مصر بالبترول خالل أكتوبر اجلارى ،وهو الشهر الذى
يحل دائما حامال تهديدات التيارات املتشددة بإشعال
مزيد من موجات اإلرهاب خاصة فى سيناء ،وهذا ماحدث
بالفعل مؤخرا فى كمني “زقدان” وراح ضحيته الشهداء
من جنودنا األبرار ،وال يخفى على أحد أن تلك التيارات
السلفية فى مصر تتلقى دعما من املنظمات واجلمعيات
الوهابية السعودية ،كما أنه من الثابت أن الشيعة فى
مصر يعملون ويتحركون على نشر مذهبهم بتمويل من
نظام اخلومينى ،احلالم باستعادة أمجاد اإلمبراطوريات

العالم السرى للشيعة املصريني وخفايا اتصاالتهم بنظام اخلومينى فى طهران
د .عادل عامر« :البهرة» بوابة الشيعة الختراق مصر من مسجد احلاكم بأمره إلى النبى دانيال
ال تقتصر محاوالت الشيعة الختراق مصر،
على إحياء ذكــرى استشهاد احلسني ،ولكن
تعد السياحة الدينية هى املدخل الذى تسعى
من خالله إيــران إلــى نشر مذهبها الشيعى
فــى مــصــر بــعــد انــقــطــاع فــى الــعــاقــات دام
لعقود ،وحتت غطاء إعادة العالقات املصرية
اإليرانية ،حيث ال تكف عن إبداء استعدادها
إلعـــادة الــعــاقــات رغــم دورهـــا املــشــبــوه فى
ســوريــا والــعــراق ،كما تشجع هــروب الشيعة
العراقيني إلى مصر ،لتستقر جالية ضخمة
منهم فــى مدينة  6أكــتــوبــر ،حــاولــت مؤخرا
إقامة الصلوات و رفــع اآلذان على الطريقة
الشيعية.
وفى هذا اإلطــار أعد الدكتور عــادل عامر
رئيس مركز املصريني للدراسات السياسية
واالقــتــصــاديــة دراسـ ــة بــعــنــوان”االقــتــصــاد
الطائفى الدينى فى مصر” أكد فيها أنه عن
طريق مــا يسمى بـــ “احلسينيات” التى هى
املساجد عند الشيعة ،حتاول تلك اجلاليات
املــدعــومــة مــن طــهــران الــتــرويــج للسياحة
الدينية ،موضحا أن طائفة البهرة تعد من
غالة الشيعة ،ويتبعون اإلمامية فى املذهب
اجلعفري ،وهو ما يثير مخاوف املصريني من
بسط النفوذ الشيعى اإليــرانــى داخــل مصر
عن طريق طائفة البهرة .وأشار”عامر” إلى

عامر

أن طائفة البهرة متتلك الكثير من القصور
والعمارات الفخمة ،وال يذهبون إلى املدارس
فى مصر ،بل يُد ّرسون ألنفسهم وال يُريدون
الــشــهــادات مــن أحـــد؛ ألن ذل ــك مــن أس ــرار
املــذهــب ،وال تـــزال مخطوطاتهم ال يُسمح

بطبعها واالطالع عليها.
وتناولت الــدراســة حياة البهرة بشىء من
التفصيل الفتة إلــى أنهم يسيرون فى شكل
جماعات بشوارع القاهرة وترتدى نسوتهم ز ّياً
يختلف عن املصريني ،وكذلك رجالهم ممن

يرتدون اجللباب القصير والبنطلون والطاقية
البيضاء املزركشة.
وحـــذر رئــيــس مــركــز املــصــريــن لــلــدراســات
السياسية واالقتصادية من أن البهرة لم يكتفوا
مبــج ـ ّرد اإلقــامــة فــى مــصــر وبــجــوار الــقــاهــرة

الــقــدميــة ،ب ــل اجت ــه ــوا إلـــى إق ــام ــة املــشــاريــع
التجارية داخــل مصر وإقــامــة مصانع مبدينه
 6أكــتــوبــر ،وبعضهم اشــتــروا بــيــوتـ ًا ومحالت
جتــاريــة فــى الــشــارع الــقــدمي ال ــذى يشق قلب
القاهرة القدمية واملسمى بشارع املعز لدين
اهلل الفاطمى ،حيث تشتغل طائفة البهرة ،فى
مجاالت املالبس واخليوط والنسيج واألجهزة
الكهربائية والرياضية وغيرها ،إضــافــة إلى
شــراء رجــال األعمال “البهرة” حوالى  %8من
املــحــال التجارية مبنطقة احلــســن والقاهرة
الفاطمية -أح ــد مــنــاطــق متــركــزهــم -بعدما
جددوا مسجد احلاكم بأمر اهلل واتخذوه مقراً
لشعائرهم الدينية ،باإلضافة إلــى متركزهم
مبدينة اإلســكــنــدريــة وحتــديــدا بــشــارع النبى
دانيال التجارى.
ورأى الــبــاحــث السياسى أن التقديرات
األولــيــة تــقــول إن نحو مليون ســائــح إيــرانــى
قد يــزور مصر لزيارة أضرحة ومساجد آل
البيت ،مشددا على أن الهدف األهم من هذا
املــشــروع أن إي ــران تسعى كــى تكون موجودة
بقوة فــى مصر ،األمــر الــذى يجعل املذهب
الشيعى حاضرا بقوة بني فئات عدة ،وخاصة
الصوفيني الذى يقدر عددهم مبئات اآلالف،
وهم من السهل أن يعتنقوا هذا املذهب ،لقرب
معتقداتهم من الفكر الشيعى.

حصيلة بيزنس احلرام لزواج املتعة تصل إلى مليار
جنيه فى األسبوع وسعر املرأة  50جنيها فى الساعة مؤسسات سلفية تنفق املاليني لنشر الفكر الوهابى
تقرير خليجى يكشف باألسماء

إذا كانت جالية كبيرة مــن شيعة العراق
يقيمون كالجئني فــى مدينة 6أكــتــوبــر ،فإن
التيار الشيعى فى العراق ومتثله جبهة احلشد
الشعبى العراقية املــدعــومــة مــن إيـــران ،قد
حـــاول اســتــقــطــاب وجتــنــيــد بــعــض الفنانني
والــفــنــانــات املــصــريــن ،كــمــحــاولــة الخــتــراق
املجتمع املصرى ،حيث نشرت صورا للفنانتني
حــنــان شــوقــى ووفـــاء احلكيم مــرتــديــتــان زى
ميليشيات احلشد الشعبى ،إبــان زيارتهما
ضمن وفــد فنى ثقافى لــلــعــراق ،علما بأن
تــلــك امليليشيات الشيعية متهمة مــن قبل
منظمات حقوقية دولــيــة ،بــارتــكــاب جرائم
إبادة السنة فى أكثر من مكان بالعراق ،وكان
أشـــهـــرهـــا مــــا ُوصــــف
بأنها مــجــزرة محافظة
ديــالــى ،كما أن الصراع
فــى الــعــراق بينهم وبني
تنظيم داعــش اإلرهابى
السنى ،صراعا سياسيا
واقتصاديا على سرقة
ب ــت ــرول الـــعـــراق ،ال ــذى
تــبــيــعــه داعـــــش لــتــركــيــا
وإســـــرائـــــيـــــل ،بــيــنــمــا
ي ــه ــرب ــه ال ــش ــي ــع ــة إل ــى
إيــــــران ،حــيــث يتطابق
امل ــش ــروع ــن الــفــارســى
اإليــــــرانــــــى والـــتـــركـــى
الــعــثــمــانــى مــع املــشــروع
الصهيونى الطامع فى
ثــروات العرب والطامح
إلـ ــى اح ــت ــال وتقسيم
أراضيهم.
ومــن ثــم أكــد الدكتور
عــادل عامر فى دراسته
أن إيران بالفعل ستضخ
عــشــرات املــلــيــارات فى
م ــص ــر ،ثـــم ت ــرس ــل لها
مــايــن الــســيــاح ،وفــى
مقدمتهم نساء املتعة،

صراعات الشيعة والدواعش
على تهريب البترول واستقطاب
فنانات مصريات لتلبية رغبات
ميليشيات العراق

الــاتــى سيأتني ليجمعن أمـــوال املصريني،
وتلويث عقائدهم ،ثم يعدن باملال إلى إيران،
ويدفع هؤالء وغيرهم خمس هذا املال ملاللى
طهران ،حسب عقيدة اخلمس الشيعية.
مــوضــحــا أن م ــا ســتــدفــعــه إي ـ ــران الــيــوم،
ستجنيه عــن طــريــق املــتــعــة غــــدً ا ،وبعملية
حسابية ميكننا أن نقدر حجم ما ستجمعه
إيــران من مصر عبر املتعة فى سنة واحــدة،
فاملعلن اآلن أنها تعرض إرسال خمسة ماليني
سائح سنويا ،فلو فرضنا نصفهم من النساء،
يــكــون عــنــدنــا  2.5مــلــيــون امــــرأة ،لــو بقيت
الواحدة منهن فى مصر  15يوما ،جتمع فى
كل يوم  50جنيها فقط مقابل ساعة متعة أو
ساعتني ،يعنى ستجمع
 750جنيها لكل واحدة،
فيكون اإلجمالى يقترب
من املليارين ألسبوعني
فــقــط لــهــذا ال ــع ــدد ،أى
حــوالــى مليار جنيه فى
األسبوع الواحد.
وح ــذرت الــدراســة من
أن تــنــامــى ف ــك ــرة زواج
امل ــت ــع ــة ســــــوف تــشــجــع
عــلــى انــتــشــار الفاحشة
ف ــى املــجــتــمــع ،ومِ ـ ــن ثَـــ َّم
جتد الدولة نفسها أمام
شــبــاب تــائــه ال ينتج وال
يعمل ،وعــشــرات األجنة
امللقاة فى الطرقات ،نتاج
ه ــذه الــزيــجــات الــشــاذة،
الــتــى ستجد رواجـ ــا فى
ظــــل ارت ـ ــف ـ ــاع تــكــالــيــف
الزواج من ناحية ،وتدفق
احلــســنــاوات الشيعة من
الــعــراق وســوريــا ولبنان
عــلــى مــصــر م ــن نــاحــيــة
أخــــــــــرى ،لــتــتــضــاعــف
أعداد العوانس من بنات
املصريني.

مقرها فى زيزينيا باإلسكندرية وتسعى لشراء رخصة بنك إسالمى وتعد
دراسات اجلدوى لشركات قابضة ولديها مشروعات سياحية ضخمة

إذا كــانــت الــوهــابــيــة السلفية والتشيع
اإليــرانــى وجــهــان لعملة واح ــدة ،على الرغم
من تكفير كال منهما لآلخر واستباحة دمه،
فإن املؤسسة السلفية املتشددة فى مصر هى
املتهم األول بالتخطيط للعمليات اإلرهابية
الــتــى يسقط خاللها شهدائنا األبــطــال من
اجليش والشرطة فــى سيناء وغيرها ،ومع
كــل عملية خسيسة تتكرر االتــهــامــات التى
توجه للدولة املصرية بأنها حتارب
اإلرهــابــيــن أمــنــيــا وعــســكــريــا،
ولــكــنــهــا الحتـــــــارب الــفــكــر
اإلره ــاب ــى نــفــســه ،لينتشر
فى ربــوع مصر ،وال تواجه
املــنــظــمــات واجلــمــعــيــات
املتطرفة التى تسعى لنشر
الــتــشــدد ،ألن مــن تلوثت
يده بالدماء ال يقل خطورة
عــمــن تــلــوث عــقــلــه بالفكر
الوهابى التكفيرى الذى يجد
ف ــى قــتــل اجل ــن ــود جـــهـــا ًدا وفــى
تخريب البالد استشها ًدا.
وفــى هــذا الــســيــاق كشف الــدكــتــور أحمد
كرمية األستاذ بجامعة األزهــر جانبا كبيرا
مــن مــصــادر متــويــل تلك املنظمات السلفية
فــى مــصــر ،مــســتــنــدا إل ــى مــا نــشــرتــه مجلة
“الفرقان” لسان حــال جمعية احياء التراث
االسالمية السلفية الكويتية فى عددها رقم
 ٧٠١الصادر فى  ٢٠من ذى احلجة ١٤٣٣هـ
 م ،حيث نشرت املجلة تقريرا عما أسمته :الــذراع االقتصادية للدعوة السلفية مبصر
جــاء فيه أن من أبــرز تلك الكيانات مؤسسة
بيت األعــمــال ،وهــى مؤسسة تنموية مجالها

االقتصاد اإلسالمى ،أسستها الدعوة السلفية
والــتــى لــهــا ذراع سياسية هــو ح ــزب الــنــور
السلفى ،يحتل نوابه كتلة برملانية تضم حولى
عشرة مقاعد فى مجلس النواب احلالى.
وأش ــار”ك ــرمي ــة” إل ــى أن  ١٦٠مــن رجــال
األع ــم ــال األع ــض ــاء ف ــى ال ــدع ــوة السلفية
والقريبني منها مستفيدون من أجواء احلرية
التى يشهدها املجتمع بعد رحيل نظام مبارك،
حيث أنشاوا مؤسساتهم االقتصادية
فى أعقاب ثورة 25يناير.2011
وأوضـ ــح الــعــالــم األزه ــرى
نــقــا عـــن تــقــريــر املــجــلــة
الــكــويــتــيــة أن املــؤســســة
املالية السلفية  -حسب
ما قال األمــن العام لها-
تتخذ من منطقة “زيزينيا”
فى اإلسكندرية مقرا لها،
حيث تسعى لشراء رخصة
لبنك إسالمى وتعد دراســات
كرمية
اجلــــدوى لــشــركــات قــابــضــة يتم
طــرحــهــا لــاكــتــتــاب الــعــام بالبورصة
املصرية.
ومن مشروعاتها التى مت تنفيذها شركة
بيت العرب للسياحة ،برأس مال يزيد على ٥
ماليني جنيه مصرى ،وعدد من املشروعات
املتنوعة األخـــرى ،كما قــامــت بتنظيم حفل
افتتاح دار التوحيد اجلديدة باالسكندرية،
وال ــذى حضره كبار شيوخ الــدعــوة السلفية
مبصر.
وحذر أستاذ الفقه املقارن بجامعة األزهر
من خطورة الدور الذى تلعبه األموال الدينية
فى تأصيل الطائفية مبصر.

جماعة اإلخوان
تخصص 1400
مليون جنيه
لرعاية الفئات
الفقيرة

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسية فى مصر
الفارسية والفاطمية ،حيث حتلم طهران بإعادة العالقات
مع القاهرة لتكون نقطة انطالقها لتحقيق مطامعها
السياسية واالستعمارية من داخل أضرحة آل بيت
الرسول صلى اهلل عليه وسلم املوجودة فى مصر ،مستغلني
حب الشعب املصرى بأكمله آلل البيت.
وفى سياق السطور التالية نحاول فتح ملف الفنت
والصراعات املذهبية ومصادر متويلها فى مصر ،ما بني
سلفية السعودية الوهابية وتشيع إيران الفارسية
وبينهما جماعة اإلخوان التى نشأت فى مصر ،وعرفت
بقربها من سلفية السعودية وتلقى مؤسسها حسن البنا

ملف
ساخن

متويال من الشيخ السعودى رشيد رضا،
باإلضافة إلى عالقتها بنظام املاللى
اإليرانى ومبايعة مرشد الثورة اإليرانية
ملرشد اإلخوان فى مصر منذ مطلع ثورة
اخلومينى ،التى صدرت اإلرهاب للعالم
العربى ومازالت تدعم حركة حماس اإلخوانية،
ومتول ممارساتها اإلرهابية فى شمال سيناء.

أعدت امللف :إميان بدر

َ
ّ
د .عمار على حسن :اجلمعية الشرعية ألنصار ال ُّسنة تكفل  441ألفا و 700يتيم
اإلخوان كانوا يستثمرون أيضا فى البشر حيث يتبنون طالبا ويصرفون عليهم دراسيا ويفتحون لهم بعض املشاريع ليتم استغاللهم فيما بعد
كــشــف الــدكــتــور عــمــار عــلــى حــســن الكاتب
والباحث فــى العلوم السياسية :عــن األســرار
الثالثة لــدى التنظيم الــدولــى لــإخــوان وهى
البشر واملــال واملهمة ،مشيرا إلــى أنــه ال ميكن
لتنظيم يعتمد على السرية يكون عــدده مبئات
اآلالف ،ومــن يعمل ســرا ال بد أن يضيق عدد
األع ــض ــاء» .وأضـ ــاف« :ال بــد مــن الــعــودة إلى
الطريقة التى صنف بها التنظيم نفسه ،وهى
أن هناك أعــضــاء عاملني ومتعاطفني» ،الفتا
إلــى أن «املتعاطفني قــد يصلون إلــى اآلالف،
ولكن العاملني يجب معرفة عــددهــم» وتابع:
«أن من يعرفون مهمة التنظيم هم قلة يعدون
على أصابع اليد الواحدة ،أما البقية فيعرفون
األهداف النبيلة الظاهرة للتنظيم فقط».
وأشــار حسن إلى أنه أعد بحثا عن اإلخــوان
وانتهى إلى أن اإلخــوان كونوا املجتمع العميق
فى مواجهة الدولة العميقة ،وقدموا اخلدمات

للفقراء فى ظل انسحاب الدولة.
وأوضــح حسن أن اجلمعية الشرعية ألنصار
الس َنّة تكفل  441ألفا و 700يتيم ولديها 24
ُّ
مخبزا توزعه باملجان ،وجماعة اإلخوان متكنت
من السيطرة على هــذه اجلمعية ،فلو لم تَعد
الدولة لتقدمي العدل االجتماعى ال أتصور أن
املواجهة ستكون حاسمة.
ولــفــت إل ــى أن اجلــمــاعــة طبقية بــامــتــيــاز،
واألمـــــوال الــتــى جــمــعــت رســخــت ذلـ ــك؛ حيث
ظهر أبــاطــرة لــرجــال األعــمــال ،الفــتــا إلــى أن
اإلخــــوان كــانــوا يستثمرون أيــضــا فــى البشر
حيث يتبنون طالبا ويصرفون عليهم دراسيا
ويفتحون لهم بعض املشاريع ليتم استغاللهم
فيما بعد .وأوضــح حسن أن من يتحكمون فى
أم ــوال اجلماعة حتــولــوا إلــى رجــال األعــمــال،
وهذا أعطاهم قوة مالية ،ولكن أفقدهم قوتهم
االجتماعية.

عمار

د .عبد اخلالق فاروق اخلبير االقتصادى :موارد التنظيم تتحدد فى  8موارد أبرزها
تقرير أمريكى يكشف :خطة شركات
االشتراكات والتبرعات وأموال الزكاة وأرباح املشروعات وأموال اإلغاثة اإلسالمية الدولية «األوف شور لتأسيس اخلالفة اإلسالمية
االشتراكات السنوية تصل ألكثر من  140مليون جنيه سنوي ًا
خالد عبدالرحمن
قــال اخلبير االقــتــصــادى الدكتور عبد اخلالق
ف ــاروق إن عناصر ارتــكــاز اجلماعات اإلسالمية
هــو املــســجــد ،باعتباره مكانا للتعليم والتثقيف
الدينى والتعبئة ،ومكانا للحصول على مــوارد من
التبرعات ،مشيرا إلى أن أوروبا بها  3آالف مركز،
وهى مراكز للحركة أيا كان غرضها ،وبالتالى فعدد
املسلمني ّ ُالــسـ َّنــة املترددين على املساجد يتراوح
بني  2مليون أو  3.6ماليني مسلم طبقا لدراسات
باخلارج.
وهــذا يفيد أن هــذه التنظيمات وهــى اإلخــوان
واجلماعات اإلسالمية تتحرك وسط هذه الكتلة
االجــتــمــاعــيــة ،ويــصــل املــتــعــاطــفــون معهم مــن 10
إل ــى  % 20تقريبا أى مــا يــعــادل  150إل ــى 300
أل ــف شــخــص فــى أوروبـ ــا،
والــتــعــاطــف يــأتــى فــى دفع
أموال الزكاة.
أما بالنسبة القتصاديات
اإلخـــوان فقال فـــاروق :إن
موارد التنظيم تتحدد فى 8
موارد :اشتراكات األعضاء
والــتــبــرعــات م ــن األفــــراد
وامل ـ ــؤس ـ ــس ـ ــات ،وأم ـ ـ ــوال
الزكاة ،وأربــاح املشروعات
فــى خــارج مصر وداخلها،
والتى يديرها يوسف ندا،
إلى جانب عنصرين وهما
أم ــوال اإلغــاثــة اإلسالمية
الــدولــيــة ،وأمــــوال اجلهاد
األفغانى.
وأضــاف أن االشتراكات
السنوية بلغت  87مليون
جــنــيــه ،وتــصــل إلـ ــى 187
مليون جنيه مبتوسط 141
مليون جنيه سنويا.
بــالــنــســبــة لــلــتــبــرعــات
بــلــغــت أقــلــهــا  70مــلــيــون
جنيه ،و 166مليون جنيه
مــتــوســط ،و 603مــايــن
جنيه سنويا مبتوسط 280
مليون جنيه ســنــويــا ،إلى

فاروق

جانب ربع األربــاح إجماليا من الشركات اململوكة
لــإخــوان حتــول للتنظيم ،وبــذلــك تصل إجمالى
األرباح والتبرعات  500مليون جنيه سنويا.
وبالنسبة ألموال الزكاة وفقا للتقدير بلغت 188
مليون جنيه سنويا مــن داخــل مصر ،أمــا خــارج
مصر فى أوروبــا فيدفعها ما يقرب من  200ألف
شخص مبا يبلغ  125مليون جنيه سنويا ،وفى
أمــريــكــا يــدفــع  150ألــف شخص مبــا يبلغ 375
مليون دوالر.
وأشار فاروق إلى أن إجمالى دخل التنظيم بناء
على ما سبق بلغ فى حدود  6مليارات و 800مليون
جنيه سنويا ،أى حوالى  7مليارات جنيه سنويا.
وكشف ف ــاروق عــن نفقات التنظيم بناء على
بعض املؤشرات وهى عدد املقرات الضخمة التى
تصل  252مقرا ،إلى جانب الرعاية االجتماعية
املباشرة للفئات الفقيرة بإجمالى  1400مليون
ج ــن ــي ــه ،و 360تــكــالــيــف
القيادات ،وتكاليف مقرات
اجلماعة واحلزب بلغ 118
مليون جنيه ،ومصاريف
الدعاية بلغت  400مليون
جــنــيــه ،مــشــيــرا عــلــى أن
إجــمــالــى نفقات التنظيم
سنويا  2573مليون جنيه.
وأوضـــــــح أن الـــفـــارق
الــكــبــيــر بـــن اإليـــــــرادات
والـــنـــفـــقـــات كــــــان يــعــاد
اس ــت ــث ــم ــاره فـــى أنــشــطــة
متعددة.
ولفت إلــى أن التعاطف
مع اإلخــوان سببه قدرتهم
على توفير أمان اجتماعى
للفئات الــفــقــيــرة؛ نتيجة
انسحاب الدولة عن القيام
بدورها.
وأخــيــرا قــال فـــاروق :إن
الــدولــة اآلن بصدد تنظيم
مم ــت ــل ــئ م ــال ــي ــا يــتــحــرك
ف ــى فــــراغ تــركــتــه الــدولــة
وأجهزتها األمنية ،وبالتالى
املــعــركــة كــبــيــرة وال بــد من
ترجمة العدالة االجتماعية
من خالل سياسات التنمية.

بنك التقوى وغيره من املؤسسات املالية لإلخوان
يتم استخدامها لتمويل تنظيم القاعدة

قدم الصحفى األمريكى فرح دوغالس -الذى
عمل فى السابق مديرا ملكتب صحيفة «واشنطن
بــوســت» فــى غــرب أفــريــقــيــا ،وهــو يشغل حاليا
منصب مــديــر مــركــز «إى بــى إي» ،حتــت عنوان
«اكتشاف جــزء صغير من إمبراطورية شركات
«األوف شور» جلماعة اإلخوان املسلمني الدولية»
تقريرا يعتبر من أوائل التقارير التى كشفت عن
مصادر متويل اإلخوان املسلمني.
وأش ــار دوغ ــاس فــى تقريره إلــى أن اإلخــوان
جنــحــوا ب ــال ــت ــوازى م ــع ب ــداي ــة ظ ــاه ــرة الــبــنــوك
اإلســامــيــة احلــديــثــة ،الــتــى عــرفــهــا الــعــالــم فى
بــدايــة الثمانينيات مــن الــقــرن املاضي،
فــى بــنــاء هيكل متني مــن شركات
«األوف ش ــور» ،التى أصبحت
جــزءا ال يتجزأ مــن قدرتها
على إخفاء األموال ونقلها
حول العالم ،فهى شركات
يتم تأسيسها فــى دولــة
أخــرى غير الدولة التى
مت ــارس فيها نشاطها،
وتتمتع هــذه الشركات
بــغــمــوض كــبــيــر ،يجعلها
بعيدة عن الرقابة ،وهو ما
جعلها تنجح حتى اآلن فى
لفت أنظار أجهزة املخابرات
واملنظمات القانونية التى تطارد
هياكل متويل اإلرهـــاب ،فــى كــل أنحاء
العالم.
ويقول دوغالس :إن الفرضية األساسية للجوء
اإلخ ــوان املسلمني لشركات «األوف شــور» ،هى
احلاجة لبناء شبكة فى اخلفاء ،بعيدا عن أنظار
الذين ال يتفقون معها فى األه ــداف الرئيسية،
وعلى رأسها السعى لتأسيس اخلالفة اإلسالمية،
ولتحقيق هــذه الغاية حسبما يــقــول دوغ ــاس،
«اعتمدت استراتيجية اجلماعة ،على أعمدة من
السرية واخلــداع واخلفاء والعنف واالنتهازية».
مــن أبــرز قــادة متويل اإلخـ ــوان ،الــذيــن رصدهم
تقرير دوغــاس ،إبراهيم كامل مؤسس بنك دار
املال اإلسالمى «دى إم إي» ،وشركات األوف شور
التابعة له فى «ناسو» بجزر البهاما ،ويوسف ندا،
وغالب همت ويوسف القرضاوي ،فى بنك التقوى
فى ناسو ،وإدريــس نصرالدين مع بنك أكيدا فى

ناسو.
وتكشف الوثائق التى اعتمد عليها دوغــاس
فى تقريره ،أن الشبكة املالية لإلخوان املسلمني
مــن الــشــركــات الــقــابــضــة والــتــابــعــة ،واملــصــارف
الصورية ،وغيرها من املؤسسات املالية ،تنتشر
فى بنما وليبيريا ،وجزر فيرجن البريطانية ،وجزر
كاميان ،وسويسرا وقبرص ونيجيريا ،والبرازيل
واألرجنتني وبــاراغــواى ،وأغلب هــذه املؤسسات
مسجلة بأسماء أشخاص مثل نــدا ونصرالدين
والقرضاوى وهمت ،الذين يقدمون أنفسهم بشكل
عام كقادة فى اجلماعة.
وفــى وقــت مبكر كشفت الـــ»ســى أى
أي» أن بــنــك الــتــقــوى وغــيــره من
املؤسسات املالية لإلخوان ،مت
استخدامها ليس فقط من
أجل متويل القاعدة ،ولكن
أيضا ملساعدة املنظمات
اإلرهابية على استخدام
اإلن ــت ــرن ــت وال ــه ــوات ــف
املشفّرة ،وساهمت فى
شحن األسلحة ،وأعلنت
وزارة اخلــــزانــــة نــقــا
عــن مــصــادر فــى أجــهــزة
االس ــت ــخ ــب ــارات ،أن بنك
التقوى كان يوفر خط ائتمان
سريا ألحــد املساعدين املقربني
من أسامة بن الدن ،وأنه مع نهاية شهر
سبتمبر  ،2001حصل أسامة بن الدن وتنظيم
القاعدة ،على مساعدات مالية من يوسف ندا»
يقول دوغــاس «رغــم األدلــة الواضحة بشأن
شبكة «األوف شــور» التابعة لإلخوان املسلمني،
التى توفر دعما ملختلف العمليات اإلرهــابــيــة،
فــإن اإلج ــراء الوحيد الــذى مت اتــخــاذه ضد هذه
املؤسسات املالية ،هو جتميد عدد من الشركات
اململوكة لندا ونصرالدين»
وكان جزء كبير من أنشطة اإلخــوان املسلمني،
قد مت تأسيسه كشركات «أوف شــور» ،من خالل
صناديق استثمارية محلية فى إمارة ليختنشتاين،
عــلــى احلـ ــدود الــســويــســريــة الــنــمــســاويــة ،حيث
ال تــوجــد حــاجــة لتحديد هــويــة أصــحــاب هــذه
الــشــركــات ،وال تــوجــد أى ســجــات عــن أنشطة
الشركة ومعامالتها.

نوح

مختار نوح  :اجلماعة
تسعى للضغط على
املستثمرين العرب واألجانب
لعدم االستثمار فى مصر
ق ــال مــخــتــار نـ ــوح ،الــقــيــادى
اإلخــوانــى املــنــشــق ،إن جماعة
اإلخــــوان تطبق نــفــس أســلــوب
اجلـــمـــاعـــة اإلسـ ــامـ ــيـ ــة فــى
تسعينيات الــقــرن املــاضــى من
استهداف لشركات املستثمرين
األجــانــب ،والــبــنــوك ،واملنشآت
اخلاصة ،والسياحة فى محاولة
إلحـــــداث حــالــة م ــن االنــهــيــار
لالقتصاد املصري.
وأضـــــاف نـ ــوح أن اإلخــــوان
تزيد من حتركاتها التخريبية،،
مشيرا إلى أن اجلماعة تسعى
للضغط على املستثمرين العرب
واألجــانــب لعدم االستثمار فى
مــصــر ،مــا يــؤثــر بالسلب على
االق ــت ــص ــاد ،وأشـــــار الــقــيــادى
اإلخ ـ ــوان ـ ــى امل ــن ــش ــق إل ـ ــى أن
اجلماعة تسعى أيضا النهيار
مــلــف الــســيــاحــة فــى مــصــر من
خالل كثرة العمليات اإلرهابية.
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األوضاع السيئة
للتعليم قبل اجلامعى
تؤدى إلى تدهور
خصائص الطالب
اجلامعى بالضرورة

“اطلبوا العلم ولو فى الصني” ..لم تكن مجرد مقولة عابرة ميكن القاؤها كحكمة حياتية،
نتوقف أمامها ثم ننصرف عنها ،دون التوقف أمام عمق املعنى ودالالته ،حيث تكمن أهميتها فى السعى
إلى طلب العلم من أى مكان ولو كانت تكلفته الذهاب إلى أبعد نقطة فى آخر حدود الكون ،باعتباره فضيلة ،لالرتقاء
والنهوض على كل املستويات السياسية والعسكرية واالقتصادية والثقافية ،خاصة اذا علمنا أن قوة أى دولة على مستوى
قارات العالم تكمن فى قدراتها العلمية وامتالكها عناصر القوة الشاملة التى تهيئها لتتبوأ مكانة إقليمية ودولية.
غير أن العلم فى حد ذاته له أهمية شبه مستقلة ،حيث ينعكس تطوره على جميع العوامل األخرى ،وبعيدا عن
التصريحات الوهمية التى يطلقها وزراء التعليم العالى فى احلكومات املتعاقبة فإن التعليم اجلامعى والبحث العلمى فى
مصر ،يواجه العديد من املشكالت ،التى ال ميكن القفز عليها إذا كانت هناك رغبة حقيقية أو إرادة للنهوض بالتعليم
اجلامعى والبحث العلمى ،فهذه املشكالت دفعت مصر للتراجع فى تصنيف اجلامعات واملعاهد العلمية العاملية الذى ينشر
كل عام من عدة مراكز أبحاث مرموقة ومستقلة فى عملها.

محمد عبد اللطيف يكتب

أهالينا

جامعات مصر خارج التصنيف العاملى
اجلامعات املصرية لم حترز أى تقدم فى املجاالت العلمية يساعدها على حتسني مكانتها والدخول فى قائمة أفضل اجلامعات العاملية مستقبال

مصر مؤهلة لكى تصبح
أكبر قوة إقليمية فى
املنطقة إذا راعت متطلبات
حيازة القوة فى عصر
العوملة وأهم شروطها العلم
باعتباره أساس التطور
التكنولوجى والتنمية
احلضارية الشاملة

جامعة اإلسكندرية اكتفت
بضم الدكتور أحمد زويل
ألعضاء هيئة التدريس
بها عام  2010لكى تضمن
احلصول على  30درجة
مئوية مرة ألنه خريج
اجلامعة ( )%10ومرة أخرى
ألنه عضو هيئة تدريس
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هذا التراجع لم يكن بعيدا عن الرصد والتحليل
فــى إط ــار علمى ،لــلــوقــوف عند أســبــاب الظاهرة
وتداعياتها وحقيقة السلبيات املتراكمة فى التعليم
اجلامعى والبحث العلمى ،جرى إعداد دراسة بحثية
بعنوان القوة فى عصر العوملة ..كيف تستعيد
مصر مكانتها العلمية فى الشرق األوسط؟
رصــد الباحث الدكتور أحمد موسى
بدوى فى دراسته الصادرة عن املركز
العربى للبحوث والدراسات املكانة
العلمية للجامعات فى منطقة
ال ــش ــرق األوس ـ ـ ــط ،حيث
وض ـ ــع م ــص ــر وتــركــيــا
وإي ـ ــران وإســرائــيــل
كمحور أساسى
فــى املــقــارنــة
بــــــــــــــــــن
املؤسسات
ال ــع ــل ــم ــي ــة
“اجلـــامـــعـــات”
فــى تــلــك الــبــلــدان،
وكيفية تأثير األبحاث
التى يعدها الباحثون فى
اجل ــام ــع ــات عــلــى األوض ـ ــاع
االق ــت ــص ــادي ــة جـ ـ ــراء الــتــطــور
التكنولوجى وبقية املجاالت األخرى
وفـــق مــعــايــيــر مــعــتــمــدة عــلــى املــســتــوى
الدولى ،وتعمل بها جهات التقييم ،الختيار
ترتيب اجلامعات.
بــالــوقــوف عند حتليل البيانات ،جنــد أن سعى
الصني الــدؤوب من أجل تعظيم قوتها االقتصادية،
جعلها تــهــتــم مــنــذ السبعينيات بتعظيم الــقــدرة
الــتــنــافــســيــة الــعــلــمــيــة ،الــتــى تــســمــح لــهــا بالتفوق
التكنولوجى ،وفى هذا اإلطار أنشأت مركزًا بجامعة
جيو توجن ،هدفه األساسى ،حتديد مكانة اجلامعات
الصينية مقارنة بغيرها من اجلامعات على مستوى
العالم ،بحيث تتمكن الدولة من تطوير نظمها وتقليل
الفجوة ،ثــم االرتــقــاء إلــى مصاف اجلامعات ذات
السمعة العاملية.
املــركــز الــذى أصبح معنيا بالتقييم والتصنيف
يعتمد على معايير موضوعية ،وقد منحته الدولة
الصينية صفة االســتــقــالــيــة ،وحــظــرت استغالل
نــتــائــجــه ألى أغــــراض جت ــاري ــة ،ولــهــذه األســبــاب
يعد “تصنيف شنغهاى” كما يطلق عليه مــن أهم
التصنيفات الدولية فــى مجال ترتيب اجلامعات
العاملية.
استعرضت الدراسة تصنيف اجلامعات املصرية
واإليــرانــيــة والــتــركــيــة واإلســرائــيــلــيــة ،فاجلامعات
املصرية ال يــوجــد لها ســوى  3جامعات فقط من
بني  ٢٥جامعة حكومية ،قــادرة على التنافس وفق
برنامج تصنيف شنغهاى ،وهــى جامعات القاهرة،
اإلسكندرية ،املنصورة.
لكن املشكلة أن هــذه اجلامعات املؤهلة بحسب
التصنيف ،مبا فيها جامعة القاهرة ،لم يحدث بها
أى تقدم علنى ميكن القاء الضوء عليه أو يتم ذكره
فــى مجموعات العلوم اخلمس الرئيسية ،وال فى
التخصصات العلمية املهمة ،بعكس جامعات أخرى
فــى املنطقة رغــم أن تلك اجلــامــعــات خ ــارج إطــار
أفضل  500جامعة ،إال أنها حترز تقدما هائال فى
املجاالت العلمية ،يساعدها على حتسني مكانتها
العلمية ،وبالتالى تتمكن مــن الــدخــول فــى قائمة
أفــضــل اجلــامــعــات العاملية مستقبال ،مثل بعض
اجلامعات اإليرانية أو التركية أو اإلسرائيلية.
م ــن جــمــلــة م ــا ســبــق م ــن حــقــائــق ع ــن تصنيف
اجلامعات املصرية والتركية واإليرانية واإلسرائيلية،
يتضح لنا أن مكانة مصر العلمية فى حالة متدهورة،
فــاجلــامــعــات ال ــث ــاث الــتــى متــكــنــت ف ــى الــدخــول

للمنافسة ،لم تقو سوى واحدة منها على البقاء فى
قائمة أفضل  ٥٠٠جامعة عامليا لفترات متقطعة
وهــى جامعة الــقــاهــرة ،دون أن تتمكن مــن حتسني
تصنيفها داخــل الفئة أى القفز إلى ترتيب متقدم،
فى حني أن إسرائيل لديها سبع جامعات ،من أصل
ثمان ،جميعها تتمتع مبكانة علمية مرموقة فى
التصنيف العام والتصنيفات الفرعية.
بالوقوف عند احلالة املصرية جند
أن املــشــكــلــة مــزمــنــة مــن األســـاس،
وال ميــكــن بــحــال م ــن األحـ ــوال
عزل احلالة املتردية للتعليم
اجلــــامــــعــــى وال ــب ــح ــث
العلمى ،عن األوضاع
الــســيــئــة للتعليم
قبل اجلامعى،
خ ــاص ــة إذا
عــلــمــنــا أن
الـ ــبـ ــيـ ــانـ ــات
الــرســمــيــة تشير
إلـــــى تـ ــدهـ ــور نــظــم
التعليم قبل اجلامعى،
مبــا يـ ــؤدى بــالــضــرورة إلــى
ضــعــف شــديــد فــى مــخــرجــات
التعليم عــلــى املــســتــويــن املعرفى
واملــهــارى ،مــا يعنى تــدهــور خصائص
الطالب اجلامعى بالضرورة ،كما ال ميكن
عــزل املــســألــة عــن انــهــيــار البنية األساسية
للكليات واجلامعات ومراكز األبحاث ،وتخصيص
اجلانب األعظم من امليزانيات املعتمدة للتعليم فى
االنفاق على الرواتب واألجــور ،وال ميكن عزلها عن
املشاكل املزمنة فى نظم التدريس والتقييم ،ونظم
شغل الــوظــائــف األكــادميــيــة ،ونــظــم الترقية ومنح
الدرجات العلمية.
كما أن ماليني اجلنيهات تنفق سنو ًيا على برامج
اجلودة بالكليات واملعاهد املصرية ،ولكن كما يقول
املثل الشعبى نسمع ضجيج بال طحني ،فال يوجد
مردود يذكر لبرامج اجلودة على تصنيف اجلامعات
عامل ًيا وإقليم ًيا.
كما أن املستوى شبه الثابت فى ترتيب جامعة
القاهرة ليس مدعاة للتفاخر ،كما يفعل مسئولو
اجلامعة فى كل مناسبة ،فمصر حتتاج إلى قفزات
علمية كبيرة ،أكبر من الرغبة فى التمثيل املشرف،
واذا انتقلنا الــى جامعة االســكــنــدريــة فــاحلــال ال
يختلف كــثــيــرا ،بــل يــدفــع للنقد الـ ــاذع ،فــا يليق
مــن قــيــادات جــامــعــة اإلســكــنــدريــة وه ــى صــرح
علمى ،االكــتــفــاء بضم الــدكــتــور أحمد زويــل
ألعضاء هيئة التدريس بها عام  ،٢٠١٠لكى
تضمن احلصول على  ٣٠درجــة مئوية،
مــرة ألنــه خريج اجلامعة ( )٪١٠ومرة
أخرى ألنه عضو هيئة تدريس (،)٪٢٠
رغ ــم ع ــدم وجـ ــود م ــؤش ــرات تقييم
أخرى خاصة باإلنتاج العلمى وجودة
التعليم وغيرهما ،فبسبب ضعف
هــذه املــؤشــرات لــم تستطع جامعة
اإلســكــنــدريــة الــدخــول إل ــى قائمة
أفضل  ٥٠٠جامعة .ولن يحدث ذلك
ً
مستقبل إال بالتطوير الشامل.
جملة القول بوابة مصر السترداد
مكانتها يــجــب أن تــكــون عــبــر بــوابــة
اجلامعة املصرية ،ولن يجدى أن يكرر
اخلــطــاب الــســيــاســى الــتــأكــيــد عــلــى دور
مصر اإلقليمى معتمدً ا فقط على البعد
اجليوسياسى ملصر ،أو على تاريخها ودورها
الرائد فى املنطقة ،وال يجب أن نستمع ألصوات
تخديرية تضخم من القوة التاريخية واجليوسياسية
ملصر ،فكل ذلك مع صحته ال يفيد فى معادلة القوة

اإلقليمية فى القرن احلادى والعشرين.
علينا أن نصارح أنفسنا باحلقائق ،مع اإلميان بأن
مصر مؤهلة لكى تصبح أكبر قوة إقليمية فى املنطقة
إذا راعــت متطلبات حيازة القوة فى عصر العوملة،
وأهــم شروطها العلم أســاس التطور التكنولوجى
والتنمية احلضارية الشاملة.
¿ املعايير العلمية فى تصنيف شنغهاى
يستخلص تصنيف شنغهاى برنامجه من مؤشرات
التفوق والتمايز بــن اجلامعات واملعاهد العلمية
مــن تقييم خمس مجموعات علمية هــى :العلوم
الطبيعية والرياضيات ،الهندسة وعلوم احلاسب
اآللى ،العلوم احليوية والزراعية ،الطب والصيدلة،
العلوم االجتماعية .وهناك ستة مؤشرات أساسية
تقيس جودة التعليم ومخرجاته فى هذه املجموعات
العلمية:
( )١خريجو اجلامعة الذين حصلوا على جائزة
نــوبــل وميدالية فيلدز (وه ــى تــعــادل جــائــزة نوبل،
ومتنح كل أربع سنوات لالكتشافات فائقة التميز فى
الرياضيات) ،وقيمة هذا املؤشر عشر درجات مئوية.
( )٢أعضاء هيئة التدريس فى اجلامعة الذين
حصلوا على جائزة نوبل وميدالية فيلدز ،وقيمة
املؤشر عشرون درجة مئوية.
( )٣الــبــاحــثــون م ــن اجلــامــعــة األك ــث ــر تــأثــي ـ ًرا
تخصصا علم ًيا ،وقيمة هذا
واستشها ًدا بهم فى ٢١
ً
املؤشر عشرون درجة مئوية.
( )٤املــقــاالت العلمية التى تنتجها اجلامعة ومت
نشرها فــى مجلتى الطبيعة والــعــلــوم ،وقيمة هذا
املؤشر عشرون درجة مئوية.
( )٥امل ــق ــاالت العلمية الــتــى تنتجها اجلامعة
وأدرج ــت فى دليل النشر العلمى املــوســع ،أو دليل
النشر للعلوم االجتماعية ،وقيمة هذا املؤشر عشرون
درجة مئوية.
( )٦نصيب عضو هيئة التدريس والباحثني فى
اجلامعة من مجمل املؤشرات السابقة ،وقيمة هذا
املؤشر عشر درجــات مئوية ،بذلك يكتمل التقييم
إلى  .٪١٠٠وينبغى لفت انتباه القارئ ،إلى أن اختيار
أفــضــل  ٥٠٠جامعة على مستوى العالم يتم بعد
تصفية بني عدد كبير من اجلامعات املتنافسة يبلغ
أكثر من  ١٢٠٠جامعة.
وعليه فإن من مؤشرات التقدم العلمى للدولة،

أن يكون لديها عدد أكبر من اجلامعات القادرة على
التنافس ضمن العدد اإلجمالى اخلاضع للتقييم،
وأن يكون لبعضها القدرة على الدخول ضمن أفضل
 ٥٠٠جامعة ،وال تنتهى القصة عند هذا احلــد ،بل
إن التنافس يستمر فى االرتقاء إلى أفضل ١٠٠
جامعة فى العالم.
ي ــق ــدم لــنــا تــصــنــيــف شــنــغــهــاى ،ثــاثــة
ترتيبات.
( )١الترتيب العام للجامعة.
( )٢ال ــت ــرت ــي ــب بــالــنــســبــة
ملجموعات العلوم اخلمسة
املذكورة بعاليه.
( )٣تــــرتــــيــــب
اجلـ ــامـ ــعـ ــات فــى
خـــــــمـــــــســـــــة
تخصصات
عــلــمــيــة كل
ع ــل ــى حـ ــدة،
وهـ ــى :الــفــيــزيــاء
الكيمياء ،االقتصاد،
احلـــــــاســـــــب اآللـــــــــى،
الرياضيات.
¿ أسرار تفوق اجلامعات
اإلسرائيلية عامليا
إن تصنيف اجلامعات اإلسرائيلية
جدير بالوقوف أمامه طويال ليس من باب
إبراز دورها ،ولكن من زاوية دراسة اآلخر إذا
وضعنا الــوزن الدميوجرافى فى االعتبار فمن
املفترض أن متتلك مصر وإيران وتركيا ،عد ًدا أكبر
من اجلامعات املصنفة عامل ًيا مقارنة بإسرائيل ،فهذه
البلدان مجتمعة يبلغ عدد سكانها  ٢٤٥مليون نسمة
تقري ًبا ،ولديها  163جامعة حكومية مقابل سبعة
ماليني نسمة إسرائيل ولديها ثمانى جامعات ،غير
أن الواقع املؤلم يشير إلى اختالف نوعى فى حالة
اجلامعات اإلسرائيلية ومكانتها العاملية ،عن كافة
اجلامعات فى الشرق األوسط ،فلدى إسرائيل سبع
جامعات تأهلت للدخول ضمن املنافسة فى تصنيف
شنغهاى ،واستطاعت أن حتقق ترتيبا عاليا داخل
التصنيف الــعــام ،وتصنيف املجموعات العلمية،
وتصنيف التخصصات املهمة ،موزعة على النحو
التالى )١( :جامعة تــل أبــيــب :بقيت ضمن أفضل
 ١٥٠جامعة على مستوى العالم طيلة الفترة من
 ٢٠٠٣حتى  ،٢٠١٣وهى متفوقة بصفة خاصة فى
العلوم الطبيعية ،والرياضيات وعلوم احلاسب اآللى
واالقتصاد.
( )٢اجلامعة العبرية :تقع ضمن أفضل
مائة جامعة فى العالم منذ  ٢٠٠٣حتى
 ،٢٠١٦وهـ ــى مــتــفــوقــة ف ــى مــجــاالت
العلوم الطبيعية والطب والرياضيات
والـ ــهـ ــنـ ــدسـ ــة واحلـــــاســـــب اآلل ـ ــى
واالقتصاد.
( )٣معهد إسرائيل للتكنولوجيا:
بــدأ املعهد فــى الفئة ،٣٠٠-٢٠١
فى عام  ،٢٠٠٣وأصبح من ٢٠١٢
وحــتــى  ٢٠١٦ضمن أفــضــل مائة
جامعة على مستوى العالم)٤( .
معهد وايــزمــان للتكنولوجيا :يقع
ضمن أفضل  ١٥٠جامعة منذ عام
 ٢٠٠٣وحتى ..٢٠١٦
إن هـــــــذه الــــــقــــــدرة الــعــلــمــيــة
والتكنولوجية التى تكشف عنها حالة
اجلامعات اإلسرائيلية ومكانتها العاملية،
تعيد إلى األذهان ،حوادث اغتيال علماء مصر
األفــذاذ من قبل املوساد اإلسرائيلى (مصطفى
مشرفة ،سميرة موسى ،سمير جنيب ،يحيى املشد،
سعيد السيد بــديــر) ،وكيف أن إسرائيل اعتبرت

الصراع العلمى أهم فى أحيان كثيرة من الصراعات
األخــرى ،غير أننا فى مصر وكامل الوطن العربى،
نسير دائما فى السكة اخلاطئة ،فنفقد مبرور الوقت
عناصر القوة الشاملة ،وتزداد الفجوات بيننا وبينهم
روي ـدًا روي ـدًا ،حتى نصل إلى درجــة من الضعف
فعال فى املنطقة.
وعدم القدرة على لعب دورٍ ٍ
¿ التفوق العلمى وراء جناح إيران
فى مفاوضات املشروع النووى
يــوجــد فــى إيــــران  ٤٢جــامــعــة،
ولــديــهــا ســبــع جــامــعــات داخــل
امل ــن ــاف ــس ــة فـ ــى تــصــنــيــف
شــنــغــهــاى ،مــنــهــا ثــاث
ج ــام ــع ــات حــقــقــت
إجن ــازات علمية
متميزة وهى:
( )١
جـ ــامـ ــعـ ــة
طـــــهـــــران:
حلـــــــــــقـــــــــــت
بــالــتــرتــيــب ضمن
الفئة األخيرة (-٤٠١
 )٥٠٠فى عامى ،٢٠٠٩
 ،٢٠١٠ثــم حققت إجن ــازا
كبيرا فى عامى ٢٠١٢ ،٢٠١١
بالصعود إلى الترتيب (،)٤٠١-٣٠١
وفى عام  ٢٠١٥صعدت إلى الترتيب
( ،)٣٠٠-٢٠١وفى عام  ٢٠١٦عادت إلى
الترتيب ( .)٤٠٠-٣٠١لكنها فى نفس الوقت
تتميز فى مجال الهندسة ،وأصبحت فى عام
 ٢٠١٦ضمن أفضل  ٥٠جامعة فى هذا امليدان.
كما أنها صنفت ضمن أفضل  ٢٠٠جامعة فى
مــيــدان عــلــوم احلــاســب اآلل ــي ،فــى ثــاثــة أعــوام
متتالية (.)٢٠١٥ ،٢٠١٤ ،٢٠١٣
( )٢جامعة أمير أكبر للتكنولوجيا ،استطاعت
أن تصل فى عام  ٢٠١٦إلى أفضل  ٥٠٠جامعة،
وذلك نتيجة متيزها منذ عام  ٢٠١٢فى مجاالت
الهندسة والرياضيات وعــلــوم احلــاســب اآللــى،
وتعتبر من أفضل  ١٥٠جامعة على مستوى العالم
فى هذه امليادين.
( )٣جامعة شــريــف للتكنولوجيا ،أصبحت
ضمن أفضل  ٥٠٠جامعة فى عام  ،٢٠١٥ولديها
متيز عاملى فى ميدان الهندسة ،حيث حتل ضمن
قائمة أفضل  ٢٠٠جامعة فى هذا امليدان ،بينما
حتل ضمن قائمة أفضل  ١٥٠جامعة فى ميدان
علوم احلاسب اآللى ،أما اجلامعات األربع الباقية
فهى خارج تصنيف أفضل  ٥٠٠جامعة ،وال متتلك
نقاط متيز فــى تصنيف مجموعات العلوم ،أو
فى تصنيف التخصصات املهمة ،كحال جامعتى
املنصورة واإلسكندرية ،وهي:
( )٤جامعة إيران للعلوم والتكنولوجيا.
( )٥جامعة أصفهان للتكنولوجيا.
( )٦جامعة التربية والتعليم.
( )٧جامعة طهران للعلوم الطبية.
إن هـــذه الــســمــات تــوضــح لــنــا وجتــيــب عن
أسئلة كثيرة ،منها كيف امتلكت إيــران املعرفة
والتكنولوجيا الــنــوويــة ،ويــتــضــح ممــا ســبــق أن
اجلــامــعــات اإليــرانــيــة متــيــزت فــى كــل املــجــاالت
العلمية ،ما يعنى أنها متلك قاعدة علمية رصينة،
وال تعتمد على معرفة مستوردة ،وتستطيع إدارة
مشروعها النووى بكفاءة عالية وبكوادر إيرانية.
وهذا الوضع سمح لها املضى بثقة فى مفاوضات
عسيرة مع القوى الكبرى ،والتوصل إلى االتفاق
الشهير ،ولــو أن إيــران كانت تعتمد على معرفة
أو تكنولوجيا مستوردة بالكامل ،ملا متكنت نهائ ًيا
بــاخلــروج باالتفاق على هــذا النحو ،الــذى يعد
انتصا ًرا لها وتعزيزًا لقوتها فى الشرق األوسط.

إدمان احلرمي فى مصر ..أشكال وألوان!!!
مركز السموم بقصر العينى :نسبة التعاطى بني النساء تزداد بشكل يثير الرعب فى املجتمع

صندوق مكافحة وعالج اإلدمان والتعاطى :نسبة تعاطى السيدات للمخدرات تخطت جميع النسب املسبوقة ووصلت إلى %20
سحر الشربينى
الكبت والقهر واحلرية الزائدة واملشاكل
األسرية واملجتمعية وغير ذلك من العوامل
الــتــى تــتــعــرض لــهــا املـ ــرأة فــى مجتمعاتنا
العربية ،يجعلها عرضة لالكتئاب الــذى
يعتبر الباب األول لدخولهن عالم اإلدمان.
ولــم يعد األمــر مقصورا على السيجارة
التى كانت دائم ًا تتصف من تشربها أنها
قليلة التربية أو سيئة السلوك فقد تعدى
األمــر ألكثر من ذلــك وظهرت أنــواع كثيرة
مــن األشــيــاء الــتــى أدمنتها امل ــرأة لعل من
أشهرها وأبرزها الترامادول       .
وقد كشفت دراسة مهمة أجريت مبركز
سموم قصر العينى أن الترامادول  تصدر
قائمة املخدرات املسببة للعنف بشل عام
وداخ ـ ــل األس ـ ــرة بــشــكــل خـــاص وأشـ ــارت
الــدراســة إلــى احــتــال احلشيش املرتبة
الثانية بــفــارق %40عن الــتــرامــادول ويأتى
بعده املورفني وأوضــح مركز السموم أنه

استقبل خ ــال الــعــام امل ــاض ــي 580حالة
تــســمــم بــجــرعــات كــبــيــرة نتيجة لتعاطى
الــتــرامــادول وأغلبهم تــتــراوح أعمارهم ما
بني  20و 40عاما وأن نسبة التعاطى بني
النساء أيضا تزداد بشكل يثير الرعب فى
املجتمع وقال رئيس املركز القومى للسموم
إن متعاطى الترامادول يحدث له تغيرات
سلوكية تزيد عصبيته وجتعله مييل أكثر
للعنف والتخريب ورغبة فى إيذاء الناس
بسبب عــدم الــقــدرة على التحكم فى
االنفعال والغضب
وأع ــل ــن ص ــن ــدوق مــكــافــحــة وع ــاج
اإلدمـ ـ ــان والــتــعــاطــى الــتــابــع لــــوزارة
الــتــضــامــن االجــتــمــاعــى أن نسبة
تــعــاطــى الــســيــدات لــلــمــخــدرات
تخطت جميع النسب املسبوقة
ووص ــل ــت إلـــى  %20م ــن نسبة
املــدمــنــن واملتعاطني وأن هذه
النسبة تشكل ضعف املعدالت
العاملية ممــا يــؤكــد على تعرض
املجتمع املصرى إلى مخاطر كبرى إضافة

 11ألف رجل أقاموا دعاوى
قضائية أمام محاكم األسرة
لطلب الطالق بسبب تدخني
وإدمان زوجاتهم

إلى أن  %80من حــاالت الطالق واجلرائم
غــيــر املـــبـــررة تــقــع حت ــت تــأثــيــر تــعــاطــى
املـــخـــدرات ،وق ــد أظــهــرت اإلحــصــائــيــات
الــصــادرة عــن محاكم األســـرة فــى مصر،
خــال النصف األول من العام  ،2016أن
دعـــاوى الــطــاق واخلــلــع والــنــشــوز بسبب
اإلدمــــــان وتـــنـــاول اخل ــم ــور واجل ــل ــوس
باستمرار فى املقاهى بلغت 37500
حالة.
لــكــن املــثــيــر فــى األمـ ــر أن الــنــســاء
يستحوذن على النسبة األكبر فى عدد
حــاالت اإلدم ــان وتعاطى املــواد
املخدرة وهجرة املنزل لساعات
طويلة لالستمتاع بتدخني
الــشــيــشــة فـــى املــقــاهــى
برفقة أصدقائهن.
فــهــنــاك نــســبــة كبيرة
م ــن عـــدد حــــاالت طلب
ال ــزوج االنــفــصــال عــن زوجته،
حيث أقام  11ألف رجل دعاوى
قضائية أم ــام محاكم األســرة

لطلب الطالق ،بسبب تدخني زوجاتهم وقد
أجرى علماء من املعهد احلكومى للبحوث
العلمية فــى كــنــدا بحث ًا اســتــوضــحــوا من
خالله أن إدمان اجلنس اللطيف املخدرات
يبدأ على األغلب بتعاطيهن مسكنات األلم
واملنومات وحتتوى على مواد أفيونية وفى
مقدمتها الــكــوديــن ،وقــد أش ــرك العلماء
فــى بحثهم  500متطوع منهم  %60نساء
و %40رجال ولم يسبق جلميعهم أن تعاطوا
مسكنات األلــم ،وأثبت الباحثون من خالل
جتربتهم أن إدمــان النساء على العقاقير
املسكنة يتطور أسرع بكثير منه لدى الرجال
ويتلخص األمر فى أن النساء يشعرن باأللم
أكثر من الرجال.
وق ــد أجـ ــرى عــلــمــاء مــن جــامــعــة سانت
لويس األمريكية بحث ًا آخر تبني من جرائه
أن مخاطر تطور االكتئاب لدى األشخاص
الذين يتعاطون العقاقير املسكنة املصنوعة
على اساس مواد أفيونية كبيرة جداً ،لهذا
ينصح الــبــاحــثــون بتبديل هــذه املسكنات
ببدائل خالية من مشتقات األفيون.

 %80من حاالت
الطالق واجلرائم
غير املبررة
تقع حتت تأثير
التعاطى

قضية
شائكة

الضحايا يكشفن جتاربهن املريرة مع املسكنات د .عمرو عثمان :املادة اجلديدة فى الترامادول تؤدى لإلدمان بشكل مضاعف

¿ ¿ آمال :خربت صحتى بإيدى!!! ¿ ¿ حسنات« :حباية تامول»
كادت تفقدنى حياتى ¿ ¿ منى :أنا وابنتى مدمنتان
من املؤكد أن اإلدمــان جتربة مريرة فى حياة
كــل شخص مــر بــهــا ،ومــن املــؤكــد أن حــدة هذا
املرارة تزداد قسوة فى حال اذا كانت املرأة هى
الضحية.
فى هذا السياق حتكى بعض النساء جتاربهن
مع املواد املخدرة املختلفة تقول آمال :لألسف أنا
خربت صحتى بإيدى فكنت أتناول الترامادول
فى البداية عند الشعور بالتعب أو إذا أردت بذل
أى مجهود مضاعف حتى يعطينى القدرة على
التحمل ومــرة وراء مرة اعتدت عليه وأصبحت
أشــعــر بــالــتــعــب مــن أق ــل مــجــهــود عــن ذى قبل
واض ــط ــررت ملضاعفة الكمية الــتــى أتناولها
حتى أدمنته وبــات يؤثر تأثيرا سلبي ًا جــداً على
أعصابى وأعضائى وأصبحت يدى دائماً منملة
وال أرت ــاح اطــاقــا إال بتناول اجلــرعــة املعتادة
عليها حتى أصبحت أنا نفسى ال أطيق نفسى
وطبعا األوالد حياتهم كــادت أن تتدمر بسبب

عصبيتى الدائمة بسبب وبدون سبب.
ومتسك حسنات بخيط احلديث وتقول :مرة
واحدة تناولت التامول كان عندى برد ونصحتنى
زميلة بأخذ «حباية « قائلة :لن تشعرى بأى
تعب للبرد بعدها بل وأعطتنى هى احلباية ويبدو
أنها تتعامل معه عــادى خالص وأنــا طبعا ألن
جسمى غير متعود على هــذه األشياء مت نقلى
يومها للمستشفى وكان يوماً صعباً حرمت بعدها
أخذ أى شيء ال أعرف حقيقته من أى أحد.
وتقول منى اعتدت على تناول الترامادول
واملــنــومــات حــتــى أصــبــحــت ال أستطيع تكملة
يومى من غيره وال أقدر على النوم بدون املنوم
وقد أصبحت حياتى وصحتى صعبة للغاية ولم
أفكر إطالق ًا فى اإلقــاع عن تناوله إال بعدما
وجدته بداخل دوالب ابنتى ذات العشرين ربيعاً
فلم أمتالك نفسى وأصبت بصدمة عنيفة ومن
وقتها قررت تطهير بيتى نهائياً منه.

أكـــــد د .عـــمـــرو ع ــث ــم ــان مــديــر
صندوق مكافحة وعــاج اإلدم ــان أن
«الترامادول املادة اجلديدة به محدثة
لإلدمان بشكل مضاعف ،حيث يدخل
مصر مهرباً من دول شرق آسيا ويكون
فى غاية اخلطورة لزيادة نسبة املخدر
به ،ولألسف مصر من أكثر الشعوب
املستهلكة للترامادول.
ملتعاطيه بغرض ادمــان الترامادول
واالســمــاء املرخصة منها الترامادول
والــتــرامــاكــس وال ــت ــام ــول ال ــت ــرادول
والــتــرامــال والـ ــزامـ ــادول واألم ـ ــادول
والترابار والتراماجاك والترامادول
اكـ ــس ،خــاصــة أن إســــاءة اســتــخــدام
الترامادول ال توجد فى دول كثيرة وال
يوجد لديهم أزمــة إدمــان الترامادول
مثل مصر ،فهو ليس مج ّرم ًا بشكل
دولي» فهو مخدر موضوع جدول أول،
وهو فى األصــل دواء والطبيب يكتبه
للمريض وفق ًا جلرعات معينة ،وهو

نبيلة سامى خبيرة علم االجتماع التربوى:

االكتئاب النفسى أكبر العوامل التى تدفع المرأة إلى اإلدمان

ارتفاع نسبة االكتئاب لدى النساء ما بين الثالثين والخامسة واألربعين
كشفت الدكتورة نبيلة سامى خبيرة علم االجتماع
التربوى ورئيسة مركز املستقبل للتأهيل األسرى أن
من أكبر العوامل التى تدفع املــرأة إلــى اإلدم ــان هو
االكــتــئــاب النفسى خــاصــة فــى مــا بــن الــثــاثــن إلى
خمسة وأربعني عند النساء هو عمر
تكثر فيه التغيرات الهرمونية ،ويعرف
أن االكــتــئــاب النفسى يصيب عــددا
كــبــيــراً مــن الــنــســاء فــى ه ــذه الــفــتــرة،
فهناك دراس ــة تشير إلــى أن خمسة
وأربعني إلى خمسني باملائة من النساء
لديهن درجة من
فى هذا العمر يكون
َّ
االكــتــئــاب النفسي ،وبكل أســف هذا
االكتئاب النفسى يكون غير مشخص.
وأوضـ ــحـ ــت د .نــبــيــلــة أنــــه يجب
أو ً
ال االقــتــنــاع بــأن كــل أن ــواع احلبوب
نبيلة
املخدرة مضرة ،فهذه احلبوب تستعبد
اإلنـ ــسـ ــان ،وهــــذه احل ــب ــوب ف ــى حد
ذاتــهــا تـــؤدى إل ــى االكــتــئــاب النفسى
بالرغم من التهدأة الزائفة التى يشعر بها اإلنسان،
وهناك دراسات قوية تشير إلى أن استعمال املنومات
واملهدئات لفترات طويلة يؤدى إلى تولد نوع من العنف
الداخلى فى اإلنسان ،مما قد يدفع اإلنسان باإلضرار
بنفسه أو باآلخرين.
وهناك دراســات كثيرة تشير إلــى أن الــذاكــرة لدى
الذين تناولوا هذه األدوية لفترة طويلة سوف تضعف
التركيز واالنتباه وحتى مقدرة حتليل املعلومات تصاب
لديهم بخلل كبير.
وهــنــاك دراســــات تشير أيــض ـاً إل ــى أن ممــارســة
الــريــاضــة تعتبر أم ــراً ضــروري ـ ًا وهــام ـ ًا للذين كانوا
يــتــنــاولــون ه ــذه احلــبــوب وي ــري ــدون الــتــوقــف عنها،
والرياضة اتضح أنها تؤدى إلى إفراز مادة فى داخل
املخ تسمى بـ(األندرفني  )Endorphinومادة أخرى
تسمى بـ (إنكفلني  ،)Enkephalinsواتضح أن هذه
املادة التى تفرز نتيجة ملمارسة الرياضة هى تعادل قوة

الـ(مورفني  )Morphineأو قوة األفيون ،أو مواد
تعرف بـ (أفيونات الداخلي ة �Endogenous opi
 )atesالتى يفرزها املخ تلقائي ًا ،وهــذه معروفة أنها
مواد مخدرة قوية ،ولكن األندرفني واإلنكفلني ال شك
أنها مــواد طبيعية مــواد سليمة مواد
غير إدمانية ،هذه املــواد يتم إفرازها
حني ممارسة الرياضة بصفة يومية
بــشــرط أال تقل مــدة املــمــارســة عن
أربعني دقيقة إلى ساعة فى اليوم.
وه ــذه امل ــواد وجــد أنــهــا تعادل
فى قوتها املورفني واألفيون ،من
ناحية االسترخاء ومن ناحية
تهدئتها ،ولكن مبا أنها مواد
طبيعية ال حتمل أضــرار
املـ ــورفـ ــن أو األف ــي ــون
خاصة اإلدمان ،وهذه
مــعــادلــة بيولوجية
ع ــظ ــي ــم ــة ،وكـــل
الــذيــن يتناولون هــذه احلبوب
س ــوف يــجــدون أن الــريــاضــة
بـــديـــل ص ــح ــى ج ــي ــد   مــع
جتنب الــنــوم أثــنــاء النهار،
لــكــن ال مــانــع مــن مجرد
قيلولة بسيطة فى حدود
نصف ساعة إلى أربعني
دقيقة ،والتوقف متام ًا
ع ــن ت ــن ــاول امل ــأك ــوالت
واملــشــروبــات امليقظة أو
املثيرة التى حتتوى على
مادة الكافيني ،Caffeine
وهـــــــذه ت ــش ــم ــل ح ــل ــوى
الشوكوالت ة �Choco
 ،lateوالبيبسى كوال
والشاى والقهوة.

استعمال المنومات والمهدئات لفترات طويلة يؤدى
إلى تولد نوع من العنف الداخلى فى اإلنسان

عثمان

تعاطى
الترامادول
له أضرار بالجهاز
العصبى

فــى األص ــل يكتب ملــرضــى السرطان
وآالم العظم الشديدة ،ويصرف من
الــصــيــدلــيــة بــواقــع  50مــجــم للحبة
الواحدة ،وفى املقابل فإن الترامادول
الـ ــذى يــتــم تــهــريــبــه لــتــنــاولــه كمخدر
تتضاعف نسبة احلبة لتصبح 200
مجم وتصل اجلرعة أحيان ًا إلى 250
ميللى ج ــرام ،فض ً
ال عــن أن تركيبته
شديدة اخلطورة».
وأضـــاف د .عــمــرو قــائ ـ ً
ا :تعاطى
الترامدول له أضــرار على املــرأة مثل
أضـــرار اجلــهــاز العصبى ،والــصــرع،
موضحا أن حوالى  %65من املدمنني
يتعاطون الترامادول.
وأكــمــل عثمان ،أنــه يــوجــد حمالت
توعية مــن الــصــنــدوق ،للقضاء على
الــظــاهــرة ،ومــوضــحــا أن ــه مت افتتاح
أقسام للعالج اإلن ــاث ،فى مستشفى
العباسية ،وقصر العينى ،ومستشفى
املعمورة.

د .أحمد سعيد أخصائى الطب النفسى:

«احلبوب املصنعة» تؤثر على حيوية اجللد الهرمونات
األنثوية وتقلل معدالت القدرة على اخلصوبة واإلجناب
اإلدمان يدخل المرأة فيما يعرف بسن اليأس المبكر
أشار الدكتور أحمد سعيد أخصائى الطب النفسى وعالج اإلدمان إلى أن
اإلدمــان مرض مزمن يصيب الدماغ ينتج عنه تأثيرات سلبية فى كل نواحى
احلياة جسدية ونفسية وإجتماعية وأمنية وأخالقية واستعمال املخدرات
للنساء خاصة املصنعة منها يؤثر عليها تأثيراً بالسلب ألننى قابلت بعض
النساء ممن تناولن أنواع من احلبوب معتقدات أنها تساعد على النحافة
ألنهن يعانني من السمنة املفرطة وبالعكس
متــام ـاً فــإدمــان هــذه األشــيــاء تــؤثــر على
حيوية اجللد وعلى الهرمونات األنثوية
عــنــد املــــرأة وبــالــتــالــى يــجــعــل مــعــدالت
القدرة على اخلصوبة واإلجناب أقل
وأيضاً اإلدمان يدخل املرأة فيما
يعرف بسن اليأس املبكر أو
انقطاع الطمث املبكر
ألن اجلــســم يتأثر
بــاالضــطــرابــات
سعيد
التى حتدث على
مستوى اجلهاز
العصبى املركزى
وأيــض ـاً مــن الــرســائــل الــتــى تصل مــن اجلهاز
العصبى املركزى إلى األعضاء احليوية.
وقال د .أحمد سعيد إن أفضل طريقة للوقاية
مــن إدمــــان أي ــة مـ ــادة مــخــدرة هــى ع ــدم تعاطى
هــذه املــادة ،واحلــذر الشديد عند تناول العقاقير
املوصوفة لك طبيا.
فقد يصف لك الطبيب بعض األدوي ــة املخدرة
لتسكني األلم ،أو بعض مركبات البنزوديازيبينات
للحد من القلق واألرق ،أو أحد أدوية الباربتيوريت
إلزالة العصبية أو التوتر.
وعـــادة مــا يصف األطــبــاء مثل هــذه األدوي ــة
بجرعات آمنة ال تــؤذى املريض أو تتسبب فى
التعود واإلدمان.
لذا ،إذا شعرت أنك حتتاج جلرعة أعلى ال
تتردد واتصل بطبيبك على الفور.

 %30من
السيدات
يشربن الشيشة
أشـــــــارت آخ ـ ــر احــصــائــيــة
صــادرة عن اجلمعية املصرية
الدولية ملكافحة االدمــان حول
تدخني املــرأة للشيشة إلــى ان
هناك ارتفاعا لتدخني املــرأة
حيث تؤكد االحصاء «الصادرة
عن اجلمعية» ان نسبة تدخني
املــرأة للشيشة ارتفعت من ٪3
إلى  ٪10حتى وصلت اآلن إلى
.٪30
وأكدت اجلمعية أنه بعد ان
اصبحت بعض االصوات تنادى
بــاملــســاواة بــن الــرجــل وامل ــرأة
اســتــطــيــع ان اقــــول ان هــذه
االصوات قد اضرت املرأة ولم
تنفعها ..فبعد ان تولت املرأة
العديد من املناصب املرموقة..
لــــم تـ ــنـ ــاد هــــــذه االصـــــــوات
بــاالعــتــنــاء بصحة املـ ــرأة بعد
ان اجته العديد من السيدات
إلــى تدخني الشيشة واكتفني
بعدم مناقشتها من االساس بل
وعدم االعتراف بها.
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أزمة النقد األجنبى
أهم العوامل التى
أدت النخفاض
النمو االقتصادى

فى
الممنوع
خبراء يؤكدون أن
«التعويم الكامل»
معناه انهيار العملة
الوطنية بشكل تام
يعد التعومي أحــد أساليب إدارة
السياسة النقدية ويقصد به ترك
البنك املركزى سعر صــرف العملة
لتتحدد قيمتها وف ًقا لقوى العرض
والــطــلــب فــى الــســوق النقدية دون
تــدخــل املــركــزى فــى حتــديــد قيمة
اجلــنــيــه ،أى معاملة الــــدوالر كــأى
سلعة ســوقــيــة ،فعلى سبيل املثال
حتــدد قيمة كيلو جــرام مــن السكر
وفــ ًقــا لــطــلــب املستهلكني وكــذلــك
عرض املنتجني له فى السوق ،فإذا
كــان هناك وفــرة فــى سلعة السكر
ف ـ ــإن س ــع ــره س ــي ــك ــون مــنــخــفـ ً
ـضــا
أو بــاألحــرى مــنــاسـ ًبــا ،بينما عــدم
توافره يدفع فى اجتاه ارتفاع سعره،
وكذلك الدوالر.
وعمل ًيا ..تختلف سياسات البنوك
املركزية حيال تعومي عمالتها تب ًعا
ملستوى حتــرر اقتصادها الوطنى؛
بيد أن هــنــاك نــوعــن مــن التعومي،
أولــهــمــا :الــتــعــومي الــكــامــل /احلــر
للعملة ،وهذا تتبعه الدول الصناعية
الكبرى ،وثانيهما :التعومي املــدار/
املقيد والذى تتبعه معظم دول العالم
الــنــامــى .لــذا يتبع البنك املــركــزى
املصرى أسلوب التعومي املــدار فى
إدارته لسعر صرف اجلنيه املصرى.
وم ــؤخــ ًرا انــتــهــج الــبــنــك املــركــزى
سياسة أكــثــر مــرونــة لسعر صرف
اجلــنــيــه أمـ ــام الـــــدوالر ،حــيــث قــام
امل ــرك ــزى بتخفيض قــيــمــة العملة
املــحــلــيــة  1.12جــنــيــه ف ــى مقابل
الـ ــدوالر دفــعــة واحـ ــدة ،وأعــلــن أنه
سينتهج سياسة أكثر مرونة لسعر
ص ـ ــرف اجل ــن ــي ــه تــعــكــس الــقــيــمــة
احلقيقية له وف ًقا آلليات العرض
والــطــلــب ،ولــلــمــقــدرة عــلــى إتــاحــة
قــدر أكــبــر مــن املــعــروض مــن النقد
األجنبى.
وفــى واقــع األمــر سيتحرك سعر
اجلــنــيــه املــصــرى بــاالنــخــفــاض فى
األيام القليلة القادمة فى ظل تراجع
موارد النقد األجنبى تراج ًعا حا ًدا،
ولكن ال نظن بأى حال من األحوال
أن يترك هذا السعر ح ًرا متا ًما أى
“تــعــومي كــامــل” ،ألن هــذا األســلــوب
سيدفع النهيار قيمة العملة الوطنية
متا ًما ،فلم يصل االقتصاد الوطنى
ملــرحــلــة الــنــضــج بــعــد لــتــعــومي كامل
للعملة.

(تعويم الجنيه) =  7كوارث كبرى فى انتظار الحكومة والشعب المصرى
تثير أزمــة توفير النقد األجنبى مخاوف
املتعاملني فى السوق املصرية من مستثمرين
أجــانــب ومحليني على حــد ســـواء ،بــل تعدى
األمــر ليمس حياة املــواطــن الــعــادى والتخوف
من مواجهة أزمــة ارتفاع األسعار
نتيجة التكهن بتعومي مــدار أو
حر ،للجنيه املصرى أمام العمالت
األجنبية ،فارتفاع األســعــار من
شــأنــه أن يــنــعــكــس عــلــى رض ــاء
واجتماعيا،
سياسيا
املواطنني،
ً
ً
السيما أنــهــم يتحملون العبء
األكـــبـــر مـــن ارتــــفــــاع األســـعـــار طارق عامر
وفاتورة استيراد السلع الغذائية
الرئيسية من اخلارج.
وتسعى احلكومة إلجــراء إصالحات هيكلية
ملعاجلة اخللل املستمر فى املالية العامة ،وإصالح
اجلــهــاز اإلدارى ،لتحسني بيئة األعــمــال من
أجل جذب االستثمار األجنبى لتحفيز النمو
االقتصادى.

 70مليار دوال فاتورة االستيراد فى مصر سنوي ًا
ال شــك أن عــدم الــتــوازن بــن املطلوب من
النقد األجنبى ،وما هو معروض منه عمق من
أزمة النقد األجنبي ،ففى الوقت الذى يتزايد
فيه الطلب على ال ــدوالر مــن أجــل متطلبات
االستيراد ،على السلع االستهالكية واإلنتاجية،
بينما يشهد عرض الدوالر تراج ًعا حا ًدا.
متطلبات االســتــيــراد ،فــفــى الــوقــت الــذى
يتزايد املطلوب من العمالت األجنبية ،الدوالر،
ملتطلبات االستيراد ،حيث تستورد مصر مبا
قيمته  70مليار دوالر سنو ًيا ،يشهد املعروض
من النقد تراج ًعا حــا ًدا ،والسيما بعد تعرض
قــطــاع السياحة لضربة موجعة بعد حادثة
حتطم الطائرة الروسية اإلرهابى وكذا حتطم
الطائرة املصرية .أضــف إلــى ذلــك انخفاض
حتويالت العاملني باخلارج ،وعزوف املستثمر
األجنبى بسبب القالقل األمنية الداخلية،
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وك ــذل ــك اض ــط ــراب ســـوق الــنــقــد األجــنــبــى،
وتسببت تلك األزمة فى الضغط املستمر على
املركزى املصري ،والــذى يتبع سياسة التعومي
املــدار للجنيه املصرى أمــام الــدوالر ،للحفاظ
على استقرار نسبى لقيمة اجلنيه فى سوق
الصرف األجنبى.
الــســوق الــســوداء؛ يبدو أن ازدهـــار السوق
السوداء لصرف العمالت األجنبية كانت على
حساب قيمة اجلنيه املصرى ،وتتراوح الفجوة
بــن السعر الرسمى والسعر امل ــوازى مــا بني
 ،%60 :45فالسعر الرسمى للدوالر يبلغ 8.78
قرش والسعر فى السوق السوداء ،يتجاوز الـ
 15جنيها للدوالر ،ومن ثم ،فإن هذه الفجوة
من شأنها أن تقود السعر الرسمى إلى مزيد
من التخفيض بنهاية العام.
مــنــاخ االســتــثــمــار؛ بشكل ع ــام ،يعد مناخ

االســتــثــمــار فــى مصر غير مـ ـ ٍ
ـوات ،وتــراجــع
تــرتــيــب مــصــر عــامل ـ ًيــا ،إذ إنــهــا حتــتــل اآلن
الترتيب رقم  131عامل ًيا فى تصنيف البنك
الدولي ،وفق مؤشر سهولة ممارسة األعمال
لــعــام  ،2016مــع األخ ــذ فــى االعــتــبــار أنها
تأخرت فى هــذا الترتيب مقارن ًة بتصنيف
عــام  2015الــذى حلت فيه فى املرتبة 126
عامل ًيا ،وتراجع االستثمار االجنبى بشكل كبير
منذ عام .2011
وعلى املستوى التفصيلى ،حتتل الترتيب
 133عــاملـ ًيــا فــى مــؤشــر حماية املستثمرين
األقلية ،واملرتبة  71فى مؤشر احلصول على
االئتمان ،وينعكس ذلك فى عدم قدرة عدد من
الشركات األجنبية العاملة فى السوق املحلية
الــوصــول إلــى االئــتــمــان ،وخــاصــة مــن النقد
األجنبى ملتطلبات استيراد املواد الوسيطة.

زيادة معدالت التضخم وارتفاع أعداد الفقراء
خالد عبدالرحمن
ميكن قياس أهم التبعات االقتصادية
واالجتماعية من خالل عدد من مؤشرات
االقتصاد الكلى:
اتخذت احلكومة حزمة من اإلجــراءات
أهــمــهــا خــفــض الــدعــم عــلــى املــحــروقــات
والكهرباء ،وكذلك إقــرار قانون القيمة
املضافة كسياسة مالية تهدف إلى ضبط
العجز املالى الذى وصل إلى  %11.5من
إجمالى الناجت املحلى عام  ،2015أضف
لــذلــك التخفيض املتوقع لقيمة اجلنيه
املصرى التى ستدفع إلى مزيد من ارتفاع
األسعار.
لذلك يتوقع البنك الــدولــى فــى تقرير
مرصد االقتصاد املصرى لشهر أكتوبر
 2016أن يرتفع معدل التضخم إلى %17
عام  2017بعد أن وصل إلى  %10.2عام
 ،2015ليعاود االنخفاض إلــى  %13فى
عــام التالى  .2018هــذا االرتــفــاع الكبير
ف ــى األس ــع ــار يــســتــلــزم ضــبــط األسـ ــواق
وإصدار أسعار استرشادية ملختلف السلع
األساسية.
وف ًقا لإلحصاءات الرسمية فإن نسبة
السكان الذين يعيشون حتت خط الفقر
فى مصر بلغت نحو  %27.8عــام 2015
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ووفقً ا ملؤشر آفــاق االقتصاد املصرى الصادر
عن البنك الدولى فى  3أكتوبر اجلــاري ،فقد
توقع البنك الــدولــى أن ينمو إجمالى الناجت
املحلى بنسبة  %3.8خالل السنة املالية ،2016
ً
قليال عما حتقق من
وهو ما يقل
منو فى السنة املالية  2015وكانت
نسبته  ،%4.2وتأتى أزمــة النقد
األجــنــبــى فــى مــقــدمــة الــعــوامــل
الــتــى دفــعــت النمو االقــتــصــادى
لالنخفاض.
هــــذه بــعــض احل ــق ــائ ــق الــتــى
كشفت عنها دراســة مهمة للغاية
صــدرت مؤخر ًا بعنوان «التعومي
املنتظر ..التبعات االقتصادية
واالجتماعية « والتى أعدها الباحث حسانى
شحات وتناولت بالتحليل أزمــة توفير النقد
األجنبى ،وكــذلــك التوجه نحو حترير سعر
ال ــص ــرف ،ومـــن ثــم الــتــطــرق ألهـــم التبعات
االقتصادية واالجتماعية لهذا اإلجراء.

توقف بعض فروع إنتاج الشركات
دولية النشاط لن يكون فى صالح
معدل نمو اقتصادى أفضل لمصر

 1ارتفاع معدل التضخم إلى  %17عام  2017بعد أن وصل إلى  %10.2عام 2015
 2انخفاض القوة الشرائية للجنيه سيؤدى إلى زيادة نسبة الفقراء حتت خط الفقر

 3تأجيج االحتجاجات الشعبية الرتفاع كلفة المعيشة وعدم المقدرة على توفير االحتياجات األساسية من مأكل ومشرب ومسكن ودواء
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اصطدام محافظ البنك املركزى مع املستثمرين والصناع والذين يلجأون للسوق
املوازية لتوفير العملة الصعبة لتوفير احتياجاتهم من املواد الوسيطة

مــقــارنــة بنحو  %22.7ع ــام  ،2014أى
نزول أكثر من  1.37مليون مصرى حتت
خط الفقر املُعلن خالل العامني املاضيني
بنحو  25.36مليون نسمة ،بحساب عدد
سكان مصر البالغ  91.2مليون نسمة
وف ًقا ملا هو معلن فى يوليو  ،2016وفى
حالة تعومي اجلنيه وانخفاض قيمته أمام
الــدوالر فى ظل جمود األجــور وانخفاض
القوة الشرائية سيستتبع ذلك زيادة نسبة
الــفــقــراء حتــت خــط الــفــقــر املــعــلــن بنحو

 $1.9لليوم لكل فرد عامل ًيا.
وهـــــذا ســيــتــطــلــب جــــهــــو ًدا مضنية
الستكمال البرامج االجتماعية التى تبنتها
احلكومة مــؤخـ ًرا أهمها “برنامج تكافل
وكرامة” والبرامج املوجهة جغراف ًيا مثل
“برنامج التنمية االقتصادية ملحافظات
صــعــيــد م ــص ــر“ بــتــقــلــيــص الــفــقــر فى
املستقبل.
وهناك أيضاً مؤشرات آخرى يأتى على
رأسها خفض القيمة احلقيقية ملدخرات

األف ـ ــراد ،وســيــدفــع ذل ــك فــى اجت ــاه رفــع
سعر الفائدة جلذب مزيد من املدخرات
فى الوقت الذى تخطى فيه سعر الفائدة
السوقى حاجز  ،%12بيد أن مــردود ذلك
سيكون بالسلب على االستثمار املحلى
الرتفاع تكلفة اإلقراض ،وكذلك انخفاض
قيمة الــديــن الــعــام املــحــلــي ،وقــد يحسن
هذا االنخفاض من تنافسية الصادرات،
وسيقيد بالطبع حــجــم الـــــواردات التى
تخطت حــاجــز  70مــلــيــار دوالر ،ورمبــا

ينعكس ذلــك باإليجاب على العجز فى
مــيــزان امل ــدف ــوع ــات ،ورمبـ ــا رف ــع تكلفة
الــواردات نظ ًرا الستيراد عدد من السلع
االستراتيجية لالستهالك املحلي ،وكذلك
الــســلــع الــوســيــطــة ألغـ ــراض اإلنــتــاج من
اخلارج.
إجـ ــمـ ــا ً
ال ..هـــذه الــتــبــعــات م ــن شأنها
تأجيج االحــتــجــاجــات الشعبية الرتــفــاع
كلفة املعيشة وعــدم املــقــدرة على توفير
االحتياجات األساسية من مأكل ومشرب
ومــســكــن ودواء م ــن ج ــه ــة ،ومــــن جهة
أخــرى قد تدخل فى إطــار أكثر تنظي ًما،
واصــطــدام محافظ البنك املــركــزى مع
املستثمرين والــصــنــاع والــذيــن يلجأون
للسوق املــوازيــة لتوفير العملة الصعبة
لتوفير احتياجاتهم من املــواد الوسيطة،
كما أن توقف بعض فروع إنتاج الشركات
دولية النشاط لن يكون فى صالح معدل
منو اقتصادى أفضل ملصر.
وتعد املشاريع االقتصادية ذات البعد
االجتماعى متمثلة فــى برنامج “تكافل
وك ــرام ــة” ،وبــعــض الــبــرامــج اجلغرافية
امل ــوج ــه ــة “بـ ــرامـ ــج تــنــمــيــة مــحــافــظــات
الصعيد” مــن شأنها أن تقلل مــن حدة
ارتــفــاع تكاليف املعيشة ،وكــذلــك توفير
فـ ــرص عــمــل ج ــدي ــدة م ــن خـ ــال بعض
املشاريع ذات الطابع القومي.

 6رفع تكلفة الواردات نظ ًرا الستيراد
عدد من السلع االستراتيجية
لالستهالك المحلى وكذلك السلع
الوسيطة ألغراض اإلنتاج من الخارج
 7تأثيرات سلبية على االستثمار
المحلى الرتفاع تكلفة اإلقراض

نرصد الكارثة باألرقام:

الدين اخلارجى يقفز إلى  65مليار دوالر و 2.5تريليون جنيه إجمالى الديون املحلية
من المؤكد أن زيادة القروض الخارجية التى حصلت عليها مصر خالل
الفترة الماضية تعد مؤشر ًا خطير ًا جد ًا وستكون لها تداعيات كارثية
خطيرة جدا ليس على األجيال الحالية فحسب بل على األجيال القادمة
أيض ًا ،وهو األمر الذى يجعلنا نشعر بقلق بالغ على أجيالنا القادمة ألننا
سوف نحملهم بديون وفوائد متراكمة وسيكونون ملتزمون بسداها دون
أن يستفيدوا شيئ ًا منها.
وفى هذا السياق نتوقف أمام بعض الحقائق والوقائع التى تؤكد أننا لم
ندرك حتى اآلن مدى خطورة هذه القروض على أجيالنا القادمة ،ويكفى
أن نستشهد بالملك فاروق الذى رفض استخراج الذهب من منجم السكرى
وقال« :يجب أن نترك ألجيالنا القادمة ثروة فنحن لسنا فى حاجة اليها
حالي ًا».
أما فى دولة النرويج فحتى اآلن ال يتم االقتراب من عائدات تصدير
البترول بل يتم وضعها فى البنوك لتكون بمثابة ودائع تستفيد منها
االجيال القادمة ..والسؤال :متى تتعلم حكوماتنا الحالية من هذه
الدروس وننتبه لمدى كارثية الظلم الذى سنقدمه لتلك األجيال
الجديدة.

قضية
ساخنة

حصة الفرد من إجمالى الدين املحلى  27.472ألف جنيه بينما يبلغ نصيبه من الدين العام اخلارجى حوالى  5.181آالف جنيه
خالد عبدالرحمن
وحتى يعرف الجميع واقع األرقام الحقيقية لهذه
الــقــروض ،نشير إلــى أن الدين الخارجى لمصر
قفز بنسبة  %34.1فــى الــربــع الثالث مــن العام
المالى الماضى الــذى انتهى فــى يــوم  31مــارس
 ،2016ليصل إلى نحو  53.4مليار دوالر ،مقابل
نحو  39.9مليار دوالر فى نفس الفترة من العام
المالى السابق ،ومع الحصول على قرض النقد
الدولى سيرتفع الدين إلى  65مليار دوالر ،فيما
وصل الدين المحلى إلى  2.5تريليون جنيه أى ما
يعادل  % 97من الناتج المحلي.
وتؤكد التقارير الرسمية أنه فى شهرى يناير
ويوليو من كل عــام تقوم مصر بسداد نحو 700
مليون دوالر فــى الدفعة الــواحــدة إلــى دول نــادى
باريس التى تراجعت ديونها إلى  2.8مليار دوالر
بعد سداد دفعة يوليو الماضى ،فضال عن شرائح
للوديعة الليبية والتزامات عامة قصيرة األجــل،
كما تلتزم مصر بسداد مستحقات شركات النفط
األجنبية لدى الحكومة المصرية التى بلغت نحو
ثالثة مليارات دوالر بنهاية ديسمبر الماضى.
ويــؤكــد الــخــبــراء أن مــصــر س ــوف تــســدد نحو
 14.9مليار دوالر ،قيمة ودائع من ديونها الخارجية
مستحقة عليها ،خالل فترة تمتد بعد عام من اآلن
وحتى  10سنوات ،وهى ودائع لدول أخرى.
وتؤكد التقارير الرسمية أن مصر سوف تسدد 6
مليارات دوالر ودائع من المملكة العربية السعودية
ودولة اإلمارات العربية المتحدة والكويت ،بمعدل
 2مليار دوالر ،فى أبريل  ،2018و 2مليار دوالر
فى أبريل  ،2019و 2مليار دوالر فى أبريل ،2020

امللك فاروق

امللك فاروق رفض استخراج الذهب
من منجم السكرى وقال « :يجب
أن نترك ألجيالنا القادمة ثروة
فنحن لسنا فى حاجة إليها حالي ًا

مستحقات شركات النفط األجنبية لدى احلكومة املصرية بلغت ثالثة مليارات دوالر
ومن المقرر أن يتم رد الوديعة التركية لدى مصر
بقيمة مليار دوالر ،خالل أكتوبر  ،2017وهو موعد
االستحقاق الرسمى للوديعة والبالغ  5سنوات.

مــن ناحية أخــرى نشير إلــى أنــه بجانب قرض
صــنــدوق الــنــقــد الــبــالــغ قيمته  12مــلــيــار دوالر،
تستهدف مصر الحصول على  9مليارات دوالر

على  3سنوات من مقرضين أخــريــن ،مثل البنك
ال ــدول ــى وبــنــك الــتــنــمــيــة اإلفــريــقــى ،ال ــى جانب
قــرض آخــر جديد يتم التفاوض بشأنه حالي ًا مع

دولــة الصين وهنا نتوقف لنؤكد على أن الرغبة
فى االقتراض يجب ربطها بالقدرة على السداد،
حيث تشير مؤشرات الديون الخارجية لمصر إلى
تصاعد بوتيرة سريعة لقيمة الــديــون الخارجية
وألعباء خدمتها.
وتوضح أرقام تطور إجمالى الدين الخارجى إن
قيمته زادت فى السنوات الخمس األخيرة بنحو
 18.5مليار دوالر ،بنسبة زيــادة تبلغ  % 46.2أو
بمعدل  %24 ،9سنويا ،أى ما يقرب من خمسة
أمثال متوسط معدل النمو االقتصادى خالل الفترة
المذكورة.
وحتى يــدرك الجميع خظورة األمــر نشير إلى
أننا لو قسمنا هذه الديون على عدد سكان مصر
البالغ نحو  91مليون نسمة ،ستبلغ حصة الفرد
من إجمالى الدين المحلي  27.472ألف جنيه،
فيما يبلغ نصيبه من الدين العام الخارجى حوالى
 5.181آالف جنيه ،أى أن حصة الفرد من الديون
ستصل إلى  32.653ألف جنيه.
وف ــى الــنــهــايــة نــقــول إن ــه عــلــى كــافــة الجهات
الرسمية فى مصر إعــادة النظر بشأن القروض
الخارجية نظراً لخطورتها الداهمة على األجيال
الحالية والــقــادمــة ،وعلينا أن نــطــرح أفــكــاراص
خــارج الصندوق لجذب المزيد من االستثمارات
الخارجية وإعــادة تشغيل آالف المصانع المتعثرة
والمغلقة ،وأن نعيد النظر فى بعض المشروعات
الــتــى لــن تحقق عــائــداً على المستوى القريب
خاصة اذا لم نكن فى حاجة ماسة اليها حالياً مثل
مشروع انشاء العاصمة اإلدارية الجديدة.
وأقــــول أيــضــاً إن مــصــر لــن تــبــنــى بــالــقــروض
الخارجية بل بسواعد وأفكار أبنائها التى يجب
أن تتواكب مع روح العصر حتى نستطيع مواجهة
األزمات االقتصادية التى ال تنتهى.

رغم استمرار التوتر فى العالقات بني البلدين

زيادة حجم االستثمارات التركية فى مصر إلى  5مليارات دوالر
ظل الحذر هو العنوان األبرز للعالقة بين القاهرة
وأنــقــرة مــنــذ وص ــول ح ــزب الــعــدالــة والتنمية ذو
الخلفية اإلسالمية إلى صدارة المشهد التركى فى
العام  .2002وألن مبارك كــان يخشى صعود تيار
اإلسالم السياسى فى المنطقة ،ظلت مياه العالقات
راكدة ،ومع قيام ثورة  25يناير  ،2011كان أردوغان
هــو الــصــوت األعــلــى فــى مطالبة مــبــارك بالرحيل
ووقــف فى البرلمان التركى يــردد هتافات ميدان
التحرير ويخاطب حسنى مبارك ويقول« :استمع إلى
صراخ شعبك ومطالبه اإلنسانية العادلة ،واستجب
لمطلبه بالحرية دون مواربة».
هذه بعض الحقائق التى رصدتها دراســة مهمة
صـ ــدرت مــؤخــراً عــن مــركــز االهــــرام لــلــدراســات
السياسية واإلستراتيجية باألهرام بعنوان «القاهرة
وأنقرة :هل تفتح قمة عدم االنحياز آفاقا جديدة
للعالقة ؟ والتى أعدها كرم سعيد .كشفت الدراسة
أنه مع تولى بن على يلدريم منصب رئيس الــوزراء
فى تركيا ،وما أعقب ذلك من تغيرات فى الداخل
الــتــركــى عــشــيــة االن ــق ــاب الــفــاشــل فــى منتصف
يوليو الماضى ثــارت تكهنات حول إمكانية تحسن
العالقات المصرية-التركية.
وقــد انطلقت هــذه التكهنات مــن عــدة إشــارات
مهمة ك ــان فــى مقدمتها تــراجــع الــلــغــة الخشنة
للمسئولين األتراك تجاه القاهرة التى وصلت الذروة
عشية عزل محمد مرسى فى  3يوليو  .2013وأيضا
النهج البرجماتى لحزب العدالة والتنمية ،الذى
أدرك أن صالحية االستثمار فى البعد األيديولوجى
فــى سياسته الخارجية مــن خــال دعــم جماعات
اإلسالم السياسى ،وفى الصدارة منها ورقة «إخوان
القاهرة» لم تعد ذات جــدوى ،إذ إن توجهات أنقرة
حيال القاهرة طــوال السنوات الثالث التى خلت
ألحقت بها خسائر اقتصادية ودبلوماسية.
على صعيد ذى شــأن حركت تصريحات يلدريم
فى الشهر الماضي ،وبعد فشل االنقالب فى تركيا
المياه الراكدة فى بحر العالقة بين البلدين ،حيث
أكد على تطبيع عالقات بالده االقتصادية مع مصر،
وذكر فى وقت سابق بشأن عزل مرسى «إننا ال يمكن
أن نوافق على التغيير بهذه الطريقة ..هذا جانب من
المسألة ،إال أن الحياة تستمر على الجانب اآلخر،
ونحتاج لبعضنا بعضا ،لذلك ال يمكننا قطع كل شىء
فجأة حتى لو أردنا ذلك».
أما أهم األسباب التى أثارت هذه التكهنات فهى

أردوغان

داليا

مرسى
لقاء وزيــر الخارجية التركى مولود شاويش أوغلو
مع نظيره المصرى سامح شكرى على هامش قمة
حركة عدم االنحياز التى ُعقدت فى فنزويال فى 17
سبتمبر الجاري ،وعكس اللقاء رغبة مشتركة فى
تجاوز الخالف بين البلدين.
واألرجح أن التكهنات بانفراجة قريبة بين القاهرة
وأنقرة وترميم العالقة المتوترة منذ عزل مرسى،
عززتها أيضا انعطافة أنــقــرة نحو الــشــرق بعودة
العالقة مع موسكو ،واألهــم تراجع أنقرة وقبولها
بقاء بشار األسد فى المشهد السورى االنتقالي.
وتــحــت عــنــوان «ســيــنــاريــوهــات الــعــاقــة» ،أكــدت
الدراسة أنه من الناحية النظرية يمكن اإلشارة إلى
ثالثة مستويات قد تتعرض لها العالقات المصرية
التركية فــى ظــل رئــاســة بــن على يلدريم للحكومة
التركية ،أولــهــا أن يــحــدث تحسن شــامــل يتضمن
معالجة كل المشكالت القائمة بين البلدين .لكن
هذا السيناريو يظل احتمال ضعيف ألسباب عدة
من بينها إصرار الرئيس التركى على توصيف حادث
 3يوليو  2013فى مصر بـ «االنقالب».
الــمــســتــوى الــثــانــى هــو تجميد الــوضــع عــلــى ما
هو عليه ،أى دون إحــراز أى تقدم ملموس فى أية
مشكلة ،واستمرار احتماالت التصعيد على نحو أو
آخر فى المستقبل ،السيما بعد مقارنة أردوغان بين

مصر سوف تسدد
 14.9مليار دوالر
قيمة ودائع من
ديونها اخلارجية
مستحقة عليهاخالل
العشر سنوات القادمة

سامح شكرى مع وزير
اخلارجية التركى
القاهرة وأنقرة عشية االنقالب الفاشل فى تركيا،
وتوبيخه النظام المصرى وتوصيفه بالعسكرى
والفاشى ناهيك عن إلغاء القاهرة فى وقت سابق
اتفاق «الــرورو» الذى منح تركيا مزايا تفضيلية فى
عالقاتها التجارية مع القاهرة ،فضال عن كونه يمنح
البضائع التركية فرصة لاللتفاف على دفع رسوم
العبور من قناة السويس فى طريقها إلــى الخليج
وأفريقيا.
أما المستوى الثالث ،فهو تحسن محدود تسمح
به التطورات المحلية فى البلدين أو مجمل الظروف
اإلقليمية خاصة بعد دخول تركيا عسكريا المستنقع
الــســورى إضــافــة إل ــى تــوتــر الــعــاقــة مــع االتــحــاد
األوروب ــى على خلفية أزمــة الالجئين مقابل فتور
العالقة مع واشنطن على خلفية المواقف الضعيفة
والمخزية إلدارة أوباما تجاه االنقالب.
فــى هــذا اإلط ــار قــد يتم التفاهم على عــدد من
الــمــشــكــات .وع ــدم تصعيد البعض اآلخ ــر الــذى
يصعب تسويتها بشكل آنــى فــى الــوقــت الحاضر.
وآخ ــذا فــى االعــتــبــار مجمل الــتــوازنــات اإلقليمية
والداخلية لكال البلدين ،يمكن الميل إلــى ترجيح
التحسن المحدود ،الذى يتضمن التفاهم على بعض
المشكالت وعدم التصعيد فى المستقبل.
وكشفت أن هناك مــحــددات تشير إلــى إمكانية

حجم التبادل
التجارى بني البلدين
نحو  3مليارات دوالر
انــفــراجــة فــى العالقة بين أنــقــرة والــقــاهــرة أولها
اللقاء ال ــودى بين وزي ــرا خارجيتى البلدين على
هامش اجتماعات قمة حركة عدم االنحياز األخيرة
بــجــوار تصريحات ايجابية ومتتابعة لمسئولين
أتـ ــراك مــا يــشــى بــتــحــول نــوعــى فــى الــعــاقــة بين
البلدين ،إذ إضــافــة إلــى تصريحات رئيس وزراء
تركيا اإليجابية ،ثمة تصريحات للرئيس المصرى
فى نهاية أغسطس الماضى قال فيها «إن القاهرة
تعطى أنقرة الوقت إلعادة النظر فى موقفها».
وكانت حكومة بن يلدريم قد عمدت بالفعل إلى
استكشاف نــوايــا الــقــاهــرة تجاه رأب الــصــدع بين
البلدين ،قبل محاولة االنقالب الفاشلة فى يوليو
الماضى.
ففى لقاء عقد فى بكين بطلب تركى ،التقى وزير
العمل والضمان االجتماعى التركى سليمان صويلو
آنذاك وقبل توليه وزارة الداخلية وزير القوى العاملة
الــمــصــرى محمد ســعــفــان عــلــى هــامــش االجــتــمــاع
الوزارى للعمل والتوظيف لدول مجموعة العشرين،
قبل محاولة االنقالب.
إضــافــة لما سبق فمن الــواضــح أن المعارضة
التركية ال تحمل توجهات معادية لمصر.
كــمــا تتعالى أصـ ــوات غــيــر قليلة داخـــل حــزب
العدالة والتنمية ،بشأن ضــرورة تطوير السياسة

الخارجية التركية حــيــال دول اإلقــلــيــم ،وبخاصة
القاهرة وسوريا وليبيا.
ويرتبط المحدد الثالث بتأثير رجــال األعمال
األتـ ــراك كجماعة ضغط نــافــذة فــى عملية صنع
السياسات داخل تركيا ،والظاهر أن هذه األوساط
مــا كــان لها أن تتحمس لتحسين الــعــاقــات بين
القاهرة وأنقرة إذا كانت تخلو من تحقيق مكاسب
اقتصادية.
ال ــج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر أن ثــمــة ص ــع ــود تــدريــجــى
لالستثمارات التركية فى مصر ،والتى ُقدرت حتى
الربع األول من العام الجارى بنحو  5مليارات دوالر
بينما بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين نحو 3
مليارات دوالر.
أما المحدد الرابع فيعود إلى تعقيد األوضاع
الــداخــلــيــة فــى تركيا مــا بعد االنــقــاب وإع ــادة
صياغة التركيبة األمنية والسياسية للبالد إضافة
إلــى تــوتــر عــاقــة تركيا بحلفائها التقليديين،
وخاصة واشنطن واالتــحــاد األوروب ــى ،إذ جاءت
مواقفهما ضعيفة بشأن إدانــة االنــقــاب ،حتى
السفارة األمركية فى أنقرة أصدرت بياناً رسمياً
وصــف األحـــداث بـ»انتفاضة» يقودها ضباط،
وذلـــك قــبــل أن يــعــود الــبــيــت األبــيــض بــعــد أربــع
ساعات لمعارضة االنقالب.
يضاف إلى المحددات الخاصة بالتوازن الداخلى
لتركيا وعالقاتها اإلقليمية والدولية ،محدد خاص
بالسياسية المصرية ذاتها ،فهى تعانى بدورها فتوراً
فى عالقاتها اإلقليمية ،ومراوحة مع القوى الكبرى.
ورغم التطور الحادث فى عالقاتها مع موسكو
إال أنها تعرضت النتكاسة مــع أول اختبار لها
عقب سقوط طائرة الــركــاب الروسية فى شرم
الشيخ نهاية العام الماضي .أيضا تعانى مصر
من وضع اقتصادى مأزوم ،إذ وصل معدل البطالة
إلى نحو  %12،7مقابل ارتفاع التضخم إلى ،%11
وتراجع االستثمار األجنبي ،كما تعانى من أزمة
شديدة فى توفر العمالت الصعبة ،وما ترتب على
ذلك من تدهور فى سعر صرف الجنيه.
تأسيس ًا على ما سبق ،فالسيناريو األرجح هو
تحسن مــحــدود فــى العالقة عبر اتــفــاق صامت
تؤسس له المنافع االقتصادية المتبادلة ،السيما
وأن خسائر تركيا االقتصادية بفعل االنقالب
قاربت نحو  8مليارات دوالر ناهيك عن تراجع
قيمة الليرة وتراجع أعداد السائحين.

تسديد 700
مليون دوالر فى
الدفعة الواحدة
إلى دول نادى
باريس

رد الوديعة
التركية لدى مصر
بقيمة مليار دوالر
خالل أكتوبر
2017

لقاء وزير اخلارجية
التركى مع سامح شكرى
على هامش قمة حركة
عدم االنحياز يجدد
احلديث عن قرب جتاوز
اخلالف بني البلدين
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أبرزهم متعب
والغزال وأنطوى

إدارة األهلى تبدأ مخطط «تطفيش» اخلماسى املزعج
كتب – ضياء خضر

البساط
األخضر

فى الوقت الذى يسعى النادى األهلى
للتخلّص من بعض العبيه الذين باتوا
يُمثلون عبئا على الفريق ،ترفض إدارة
القلعة الــحــمــراء التفريط فــى آخرين
ألنهم «طــوق نجاة» للمارد األحمر فى
مشاركاته المقبلة ســواء على الصعيد
المحلى أو األفريقى.
فــى السطور التالية ترصد «صــوت
الماليين» أهــم الالعبين الــذيــن بات
وجودهم مصدر إزعاج للقلعة الحمراء
إداريــ ًا وفني ًا ،وكذلك الالعبين الذين
تتعامل معهم اإلدارة الحمراء بمبدأ
«ممنوع االقــتــراب» وترفض احترافهم
مهما كــانــت اإلغـــــراءات بــل إن مجرد
إصابتهم تصيب مسئولى النادى بحالة
من القلق والخوف.
الخمسة المطلوب رحيلهم
يُــعــد خــمــاســى الــفــريــق عــمــاد متعب
وصــــالــــح ج ــم ــع ــة وح ــس ــي ــن الــســيــد

«مارسيلو» وعمرو جمال وجون أنطوى
فــى مقدمة الالعبين الــذيــن ال يُمانع
الجهاز الفنى فى رحيلهم خالل أقرب
فترة انتقاالت ،فالدالئل والمعلومات
الواردة من القلعة الحمراء تُشير إلى أن
رحبا به فى النادى وهو
متعب لم يعد ُم ّ
ما ظهر بوضوح فى عدم اعتماد الجهاز
عليه خــال المباريات التى خاضها
الفريق بــالــدورى هــذا الموسم
حتى اآلن ،وال يختلف األمــر
كثير ًا بالنسبة لعمرو جمال
الـــذى اشــتــكــى الــجــهــاز لفنى
اللفريق مــن «سلبيته» أمــام
مرمى الخصوم.
ويسير على درب متعب وعمرو
جــمــال ،الــغــانــى ج ــون أنــطــوى
الــذى لــم يلق دعــمـاً وال
اهتمام ًا من الجهاز
الـــفـــنـــى ب ــق ــي ــادة
حـــســـام الـــبـــدرى
الـــــــــــذى أبـــــــدى
عـ ــدم رضــــاه عن

الخمسة الممنوعون من الرحيل
فــى المقابل ،يــرفــض الجهاز
الــفــنــى وإدارة الـــنـــادى فــكــرة
رح ــي ــل أحــــد مـــن الــاعــبــيــن
المؤثرين بالفريق أمثال على
مــعــلــول ،مــؤمــن زكــريــا ،وليد
سليمان ،عبد الله السعيد
وأحــمــد فتحى بــاعــتــبــار أن
هــذا الخماسى يثار حولهم
حــديــث مــن وقــت آلخــر حول
إمكانية احترافهم ،فقد تلقى
على معلول عوض ًا من أندية
أوروبية وتونسية لكن األهلى
أعلن موقفه الحاسم الرافض
لرحيله ،وهــو نفس ما أكدت
اإلدارة الـــحـــمـــراء بــشــأن
عـــــروض ارتــبــطــت بــأســمــاء
العبين آخرين بالفريق أمثال
زكـــريـــا وســلــيــمــان والــســعــيــد
ومعهم أحمد فتحى الــذى ظهر
بــمــســتــوى جــيــد خـــال الــمــوســم
الحالى.

مستوى وإمــكــانــيــات المهاجم الغانى
الــذى كــان نجم ًا فى االسماعيلى لكنه
اختفى تمام ًا فى األهلى ،وفيما يتعلق
بـــ»صــالــح جــمــعــة» فــقــد أب ــدى الجهاز
الفنى غضبه مــن تــجــاوزات الالعب
وعــدم التزامه رغــم العقوبات المالية
المغلظة التى تم توقيعها عليه ،وزاد
مــن غضب حسام الــبــدرى مــدرب
الــفــريــق عــلــى ال ــاع ــب عــدم
استجابة األخير للتعليمات
الفنية خــال التدريبات او
فــى الــمــبــاريــات الــتــى شــارك
فيها مــؤخــر ًا احتياطي ًا ،وال
يختلف األمــر كثير ًا بالنسبة
لـ»مارسيلو» الذى يواجه لعنة
التجميد بسبب اعتماد
حسام الــبــدرى على
النجم التونسى
عــلــى معلول
ومـــن بعده
صــــبــــرى
رحيل.
صالح

سعد سمير لـ«

فرج

فييرا مستمر مع
سموحة بفرمان عامر

حوار – محمد الصايغ

سعد

األربعاء 2016/١٠/26

»:

ال يختلف اثنان على اإلمكانيات الفنية
وال ـبــدن ـيــة ال ـت ــى يـتـمـتــع ب ـهــا س ـعــد سـمـيــر،
مــدافــع الفريق األول لـكــرة الـقــدم بالنادى
األهلي.
يـعـتـبــر س ـعــد م ــن ال ـقــائــل ال ــذي ــن رفــض
النادى األهلى االستغناء عنهم فى الفترة
األخ ـ ـيـ ــرة ،خ ــاص ــة أنـ ــه يـعـتـبــر م ــن الــركــائــز
داخل الفريق.
«صـ ـ ــوت الـ ـم ــايـ ـي ــن» ال ـت ـق ــت مـ ــع سـمـيــر
وحــاورتــه فــى الـعــديــد مــن الـنـقــاط المهمة
الخاصة باستبعاده من المنتخب ،إضافة
إلـ ــى م ـش ــوار الـ ـم ــارد األح ـم ــر ف ــى مـســابـقــة
الدورى.
¿ كيف ترى بداية األهلى فى الدورى؟
¿ ¿ بدأنا الــدورى بشكل جيد ونواصل
المسيرة بنجاح ومن المعروف أن مسابقة

الدورى هى مسابقة النفس الطويل ولهذا
فان المكسب والحصول على الثالث نقاط
أهم من األداء الذى حتما سوف يتصاعد
بشكل تدريجى مع توالى المباريات سواء
على المستوى الجماعى أو الفردى ونتمنى
أن نستمر على نفس المستوى.
¿ هل الفوز فى  5مباريات متتالية منح
الفريق دفعة قوية؟
¿ ¿ حققنا الفوز فى الخمس مباريات
األولــى من مسابقة الــدورى الممتاز وهو
الهدف الذى وضعه الجهاز الفنى للفريق،
بقيادة حسام البدرى ،ونهدف أيضا للفوز
فى األربع مباريات المقبلة بالمسابقة قبل
فترة التوقف الثانية للدورى.
¿ م ــا تـقـيـيـمــك ل ـم ـس ـتــواك ف ــى ال ـف ـتــرة
األخيرة؟
¿ ¿ ال أفضل التقييم الفردى لالعبين،
لكن بشكل عــام خــط دفــاع األهــلــى يــؤدى
بشكل جيد سواء قلبى الدفاع أو ظهيرى

الجنب.
¿ ك ـ ـيـ ــف تـ ـ ـ ــرى قـ ـ ـ ـ ــرار اسـ ـ ـتـ ـ ـبـ ـ ـع ـ ــادك مــن
المنتخب الوطنى؟
¿ ¿ تعجبت مــن قـــرار اســتــبــعــادى من
قــائــمــة الــمــنــتــخــب الــوطــنــى ف ــى الــفــتــرة
الماضية ،لكننى أحترم وجهة نظر الجهاز
الفنى وأتمنى العودة مرة أخرى لصفوف
الفراعنة فى الفترة المقبلة.
¿ هـ ــل ي ـت ـح ــدث م ـع ــك أحـ ـ ــد مـ ــن أفـ ـ ــراد
الجهاز الفنى للمنتخب؟
¿ ¿ لم يتحدث معى أى فرد من أعضاء
الــجــهــاز الــفــنــى للمنتخب خ ــال الفترة
الماضية ،وليس من المطلوب من جهاز
الــمــنــتــخــب أن يــشــرح لــاعــبــيــن أســبــاب
استبعادهم ،والبد من احترام وجهة نظر
مستر هيكتور كــوبــر ألن ــه األكــثــر دراي ــة
بمصلحة المنتخب.
¿ هل تألقك فى الفترة األخيرة يجعلك
فى التشكيل للموسم الحالى؟

¿ ¿ ال يوجد العــب فــى الــنــادى األهلى
يضمن موقعه فــى التشكيلة األساسية،
فاألساس هو االجتهاد فى المران واألداء
بشكل قوى.
¿ لماذا تمسكت بخوض التدريبات قبل
زفافك ورفضت الراحة؟
¿ ¿ ال أفــضــل فــتــرات الــراحــة وأحــب
التدريب كثيرا وأيضا االلــتــزام ،وهــو ما
يطالبنا به الجهاز الفنى للفريق بقيادة
حسام الــبــدرى ،الــمــعــروف عنه االلــتــزام
الشديد.
¿ ه ـ ــل م ـ ــازل ـ ــت م ـت ـم ـس ــك ب ــاالحـ ـت ــراف
الخارجى؟
¿ ¿ ال أفكر فى الرحيل أو البحث عن
أى عـ ــروض خـ ــارج األه ــل ــى ،خــاصــة أن
عقدى مستمر لمدة موسمين مع النادى
وأنــا سعيد للغاية بــوجــودى فــى األهلى،
ول ــدى أهـــداف وطــمــوحــات كثيرة أسعى
لتحقيقها.

املعلم فى الصورة ..والقماش يترقب ..وصدقى مرشح..

املدرب اجلديد «صداع» داخل قلعة الدراويش
كتب – محمد الصاوى
ت ـس ـي ـطــر ح ــال ــة م ــن ال ـت ــرق ــب ع ـل ــى أروق ـ ـ ــة ن ــادى
اإلسـمــاعـيـلــى ،انـتـظــار ًا لـقــرار مجلس إدارة الـنــادى
برئاسة إبــراهـيــم عثمان ،حــول اســم المدير الفنى
الجديد ،الــذى سيخلف عماد سليمان الــذى تقدم
باستقالته عقب التعادل أمام النصر للتعدين ،فى
الجولة الماضية للدورى الممتاز.
«صوت الماليين» يرصد أهم األسماء المطروحة
لقيادة الدراويش.
 -1خالد القماش
يعتبر خــالــد الــقــمــاش ،المدير الفنى السابق
لفريق اإلسماعيلي ،المرشح األول لقيادة القلعة
الصفراء خلفا لعماد سليمان ،خاصة وأن اإلدارة
ترفض فكرة التعاقد مع مدير فنى أجنبى فى هذا
التوقيت ،بحجة الوقت الــذى يحتاجه الخواجة،
للتعرف على العبى الفريق وهذا ما سيؤثر سلب ًيا.
وسبق وأن تعاقدت اإلدارة السابقة مع نصر

أخبار النجوم
غانا حتسم موعد
زفاف باسم مرسى

العـدد 197

عمرو

لن أرحل عن األهلى ..واسبتعادى من املنتخب «أعجوبة»

كتبت – سارة عبد الباقى
أكــد محمد فــرج عــامــر رئيس
نــادى سموحة أنــه ال ينوى إقالة
البرازيلى جــورفــان فييرا املدير
الفنى لفريق الــكــرة ،وذل ــك بعد
اخلسارة األخيرة التى تعرض لها
الفريق السكندرى أمــام املصرى
الــبــورســعــيــدى بــهــدفــن لــهــدف،
وقــال عامر نصي ًا« :أقــســم باهلل
ال أخطط إلقالة املــدرب ،وكل ما
يتردد فى هذا األمر غير صحيح،
الفريق يحقق نتائج إيجابية ،إال
أن الــبــعــض يــحــاول ض ــرب هــذا
االســتــقــرار ،بتسريب أنــبــاء غير
صحيحة».
وأكمل« :كل الالعبني مقتنعون
بقدرات فييرا ويحبونه ،وعالقتهم
جيدة به للغاية ،سواء األساسيني
أو البعيدين عن املشاركة».
وأضاف رئيس سموحة أن أداء
فريقه بالدورى املمتاز يتحسن من
مباراة إلى أخــرى بجانب حتقيق
الفوز خالل أربع مباريات ،قبل أن
يخسر فى املباراة اخلامسة أمام
املصرى.
وأشــــار عــامــر إل ــى أن هــدف
سموحة خالل املوسم احلالى هو
املنافسة على كل األلقاب ،سواء
الـــدورى الــعــام أو كــأس مصر أو
بطولة إفريقيا.
وشدد على أنه يوفر كل الدعم
للجهاز الفنى والالعبني ،لتوفير
االس ــت ــق ــرار ومــســاعــدتــهــم على
حتقيق االنتصارات.
وك ــان سموحة افتتح مــشــواره
بــالــدورى املــمــتــاز بتحقيق أربعة
انتصارات متتالية ،قبل أن يخسر
مــبــاراتــه خ ــال اجلــولــة املاضية
أمام املصرى بهدفني مقابل هدف
واحد.

متعب

استقر باسم مرسى مهاجم الفريق األول
لــكــرة الــقــدم بــنــادى الــزمــالــك على موعد
زفــافــه وال ــذى سيكون بعد انتهاء مــبــاراة
المنتخب الوطنى أمام غانا يوم  13نوفمبر
المقبل.
وأبلغ مرسى زمالءه بالفريق بأنه قرر أن
يقيم «ليلة حنة» بعد المباراة فى مسقط
رأسه بمحافظة الغربية ،على أن يقيم حفل
الــزفــاف فــى الــيــوم التالى بــأحــد الفنادق
الكبرى بالقاهرة.

شحاتة
الدين النابي ،وسرعان ما تمت إقالته بعد أربع
هزائم وتعادل وحيد ،إضافة إلى األزمــة المالية
التى يعيشها النادي.
ولذلك تفكر اإلدارة فى عــودة خالد القماش،
السيما أنه يعلم الكثير عن الفريق ،خاصة أنه من
طلب التعاقد مع عــدد من الصفقات الصيفية،
فضال عن األداء القوى الــذى ظهر فى الموسم
الماضى بالدورى الممتاز ،والوصول إلى نصف

صدقى
نهائى كأس مصر.
 -2أشرف خضر
تعالت بعض األصوات داخل مجلس إدارة النادى
بمنح الفرصة إلــى أشــرف خضر ،المدير الفنى
المؤقت للفريق ،خاصة أنه يمتلك شخصية قوية،
وإدارة فنية عالية ،السيما وأن تولى المسئولية
عقب رحيل نصر الدين النابى وقبل تولى خالد
القماش المهمة الفنية الموسم الماضي.

أخبار النجوم
أخبار النجوم
ستانلى ينقل إقامته
لشقة مايوكا
فضل النيجيرى ستانلى أوهاويتشى مهاجم
الفريق األول لكرة القدم بنادى الزمالك اإلقامة
مع زميله بالفريق إيمانويل مايوكا فى منزله
بمنطقة المهندسين التى يقع بها مقر القلعة
البيضاء.
ويقطن ستانلى فــى مدينة الــرحــاب ويشعر
بالمعاناة خالل انتقاله يومي ًا من الرحاب إلى
المهندسين ،فقرر النيجيرى أن يقيم مع مايوكا
فى منزله خالل األيام التى تشهد زحاما مروريا
حتى ال يتأخر عن موعد تدريبات فريقه.

-3حسن شحاتة
هـــــــنـــــــاك ب ــع ــض
أعــضــاء مجلس اإلدارة
طــرحــت اســـم الــمــعــلــم ،لما
يمتلكه من خبرات كبيرة تجعله يعود
بالفريق إلى المنافسات والتواجد على منصات
التتويج والتى غاب عنها الفريق ،لكن هناك تخوفا
من الجماهير التى تطالب بتواجد أحد أبناء
النادى على رأس الجهاز الفنى للفريق ،خاصة
أنها تخشى من تكرار تجربة أحمد حسام
«ميدو» الموسم الماضى.
 -4حمادة صدقي
العــب األهــلــى الــســابــق تــم طــرح اســمــه هو
األخــر لتولى القيادة الفنية للدراويش ،إال أن
صدقى لم يلق ترحي ًبا شــديــدً ا من قبل بعض
األعضاء ،خاصة أن جماهير القلعة الصفراء
سترفض وج ــود أحــد أبــنــاء األهــلــى فــى جهاز
الــدراويــش ،ولكن هــذا لــم يمنعه مــن التواجد
ضمن قائمة المرشحين لقيادة برازيل مصر.

القماش

أخبار النجوم
أخبار النجوم
رحالت عمرة هدية أحمد
مرتضى لالعبى األبيض
وعد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس
إدارة نــادى الزمالك العبى الفريق األول
لــكــرة الــقــدم بمنحهم رح ــات عــمــرة حال
تألقهم خالل الفترة المقبلة خالل مباريات
الدورى.
وأكد عضو المجلس األبيض أنه سيمنح
العديد مــن الالعبين رحــات عمرة على
مــدار الموسم حــال تألقهم ،ومساهمتهم
مع الفريق فى عــودة اللقب الــذى اقتنصه
األهلى خالل الموسم الماضى.

الزمالك يطوى صفحة أفريقيا ويتفرغ للدورى
كتبت – سارة عبد الباقى
طــالــب اجلــهــاز الفنى للفريق األول لكرة
القدم بنادى الزمالك بقيادة مؤمن سليمان
من العبيه طى صفحة البطولة اإلفريقية التى
انتهت قبل أيــام قليلة ،والتركيز على بطولة
الدورى حتى ال يتكرر سيناريو املوسم املاضى
ويفقد الفريق األبيض للعديد من النقاط فى
بداية مشواره بالبطولة خالل عدة مباريات
سهلة جتعله يخسر اللقب فى نهاية املشوار،
وتــعــهــد الــاعــبــون عــلــى الــتــركــيــز فــى بطولة
الــدورى حتى يتوج بها الفارس األبيض مثلما
فعلها املوسم قبل املاضى قبل أن ينتزع األهلى
الغرمي التقليدى للدرع خالل املوسم املنقضى.
وح ــرص سليمان ومــعــاونــوه محمد صالح
املـــــدرب ال ــع ــام وعــــاء عــبــدالــغــنــى وأحــمــد
عبداملقصود املدربان املساعدان على تصحيح
األخ ــط ــاء الــتــى وق ــع فيها الــاعــبــون خــال
املسابقة األفريقية مــن أجــل تفاديها وعــدم
تكرارها خالل الفترة املقبلة ،ويعمل اجلهاز
الفنى فى الوقت احلالى على جتهيز الالعبني
اجلدد الذى جنح مجلس إدارة القلعة البيضاء
بــرئــاســة املــســتــشــار مــرتــضــى مــنــصــور على
التعاقد معها قبل انطالق املوسم احلالى من
أجل تدعيم الفريق فى كل املراكز للمنافسة
بشراسة على البطوالت خالل الفترة املقبلة.
ويــشــعــر اجلــهــاز الــفــنــى لــلــفــريــق األبــيــض
بالطمأنينة بسبب امتالكه ألكثر من العب
فــى كــل مــركــز وه ــو مــا يتيح لــه الــعــديــد من

مؤمن

اخل ــي ــارات بــن الــاعــبــن لــاســتــقــرار على
الهيكل األساسى الذى سيخوض به الزمالك
مــوســمــه ،مــع امــتــاك دك ــة بـــدالء قــويــة لكل
املراكز وهــو ما يحتاجه الفرق الكبيرة التى

تنافس على البطوالت ،وميتلك املارد األبيض
بــن قائمته ثــاثــة ح ــراس مــرمــى هــم أحمد
الشناوى ،محمود عبدالرحيم "جنش" ،وعمر
صالح احلارس الصاعد من صفوف الناشئني

بــالــنــادى األبــيــض ،ويضم الــزمــالــك أكثر من
مــدافــع متميز يجعل مــن خــط دفــاعــه حصن
منيع ضد هجمات اخلصوم وهــم على جبر،
إســام جمال ،أحمد دويــدار ،محمد مجدى،

محمود حمدى "الونش" ،شوقى السعيد ،أما
عــن الــطــرفــن وبــعــد مــعــانــاة الــزمــالــك خالل
املــوســم املــاضــى مــن ه ــذان املــركــزان أصبح
الــزمــالــك ميتلك اآلن أفضل الالعبني على
الــســاحــة الــكــرويــة س ــواء فــى مــركــز الظهير
األمين أو األيسر وهم أسامة إبراهيم ،حسنى
فتحى ،محمد ناصف ،على فتحى ،وعن خط
الــوســط حــدث وال حــرج فيأتى على رأسهم
املــتــألــق ط ــارق حــامــد بــخــاف قــائــد الفريق
الثانى إبراهيم صالح ،أحمد توفيق ،معروف
يوسف ،محمود عبدالعاطى "دوجنا" ،وصالح
ريكو.
بينما ميتلك الــزمــالــك فــى مــركــز صناعة
اللعب كوكبة مــن النجوم تصعب مــن مهمة
اجلهاز الفنى فى اإلختيار بينهم لقيادة خط
هجوم الزمالك خالل مبارياته ،وهم محمود
عبدالرازق "شيكاباال" ،أمين حفنى ،مصطفى
فتحى ،رمزى خالد ،محمد إبراهيم ،ومحمد
مسعد ،وعــن خط الهجوم فيمتلك الزمالك
الالعب النيجيرى املتألق ستانلى أوهاويتشى،
بــخــاف الــزامــبــى إميــانــويــل مــايــوكــا ،أحمد
جعفر ،والدولى باسم مرسى.
وحـــــرص شــيــكــابــاال ق ــائ ــد الــفــريــق على
اإلجتماع بزمالئه خــال الساعات األخيرة،
وطلب منهم تعويض اجلماهير عــن خسارة
لقب الـــدورى خــال الــعــام املــاضــى ،وحتقيق
اللقب الثالث عشر فى تاريخ القلعة البيضاء،
وهــو مــا تعهد عليه اجلميع ووعـ ــدوا بعودة
الدرع مليت عقبة من جديد.

استرداد الدرع
هدف الفارس
األبيض

البساط
األخضر

رأى

صراع «اإلخوة األعداء» يشتعل بني احلضرى والشناوى فى املنتخب
كتب – محمد الصايغ

الشناوى

بــدأت استعدادات املنتخب الوطنى للقاء منتخب غانا
املقرر لها فى شهر نوفبر املقبل ،فى إطار اجلولة الثانية من
التصفيات املؤهلة إلى بطولة كأس العالم  2018بروسيا.
يــنــوى اجل ــه ــاز الــفــنــى لــلــمــنــتــخــب الــوطــنــى بــقــيــادة
األرجنتينى هيكتور كوبر ،إجــراء بعض التعديالت
على تشكيلة الفريق خالل لقاء غانا املقبل.
ويعتبر عصام احلضرى ،حارس مرمى
فريق وادى دجلة ،من الالعبني الذين
حجزوا مكا ًنا أساس ًيا فى تشكيلة
املنتخب ،عقب تألقه أمام الكونغو.
وكــان املنتخب الوطنى قد فاز
عــلــى منتخب الــكــونــغــو بهدفني
مــقــابــل هـ ــدف ،ب ــامل ــب ــاراة الــتــى
جــمــعــتــهــمــا ،ضــمــن مــنــافــســات
اجلــولــة األول ــى مــن التصفيات
املؤهلة إلى املونديال.
وع ــل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن حــالــة
الــغــضــب الــتــى ســيــطــرت على

أحــمــد الــشــنــاوى ،ح ــارس مــرمــى ن ــادى الــزمــالــك ،بسبب
عدم مشاركته أساس ًيا فى لقاء الكونغو ،إال أن اخلواجة
األرجنتينى مصمم على االعتماد على احلضرى فى حراسة
املرمى نظ ًرا لقناعته به ،إضافة إلى أنه يعتبره قائدً ا داخل
املستطيل األخضر.
واستشاط الشناوى غض ًبا من عدم مشاركته ،خاصة أن
أحمد ناجى مدرب حراس املرمى ،أكد فى أكثر من وسيلة
إعالمية ،بأن أحمد الشناوى احلارس األساسى للمنتخب
الوطنى.
أم ــا بالنسبة لــلــدفــاع ،ف ــإن هــنــاك نــيــة واضــحــة لــدى
األرجنتينى هيكتور كوبر ،فى االعتماد على أحمد حجازى
ليكون بديل لالعب إسالم جمال.
ويــرى اخلــواجــة األرجنتينى ،أن إســام جمال ال ميلك
اخلــبــرة الكافية التى تؤهله بــأن يكون املــدافــع األساسى
للمنتخب الوطنى ،حيث سيكون أحمد حجازى بدي ً
ال له.
ولم يشارك حجازى فى لقاء املنتخب الوطنى السابق؛
بسبب عدم تعافيه بالشكل الذى يؤهله خلوض مباراة قوية
بحجم لقاء غانا.
ويــرغــب اجلــهــاز الفنى للمنتخب الــوطــنــي ،فــى إجــراء
تغييرات على املنطقة الهجومية ،عن طريق الدفع بالالعب
أحمد حسن كوكا ،بــد ً
ال من باسم مرسى ،الــذى لم يقنع

قدمها خبراء الساحرة املستديرة لـ«

اخلواجة فى لقاء الكونغو.
وأسفرت القرعة التى أقيمت فى 24
من شهر يونيو املاضى عن وقوع املنتخب
الــوطــنــى فــى املــجــمــوعــة اخلــامــســة التى
تضم إلــى جوارها غانا وأوغــنــدا والكونغو
برازفيل.
وسيواجه املنتخب املصرى نظيره غانا فى
القاهرة  7نوفمبر  ،2016ويلعب فى اجلولة الثانية
أيضا منتخب أوغندا أمام الكونغو.
وسيخرج املنتخب املصرى فى اجلولة الثالثة خارج
األرض إلــى أوغــنــدا يــوم  28أغسطس  ،2017بينما
سيلعب املنتخب غانا أمام الكونغو.
ويلعب املنتخب املــصــرى أمــام أوغــنــدا فــى اجلولة
الرابعة بالقاهرة  2سبتمبر  ،2017فى حني سيكون
املنتخب الغانى فى زيارة لنظيره الكونغو.
ويخوض الفراعنة اجلولة اخلامسة يوم  2أكتوبر
 2017أمام الكونغو فى القاهرة ،فى الوقت الذى
يواجه به منتخب أوغندا نظيره الغانى.
وفــى اجلــولــة األخــيــرة يلعب املنتخب املصرى
أمــام نظيره الغانى خــارج األرض فى  6نوفمبر
 ،2017ويلعب الكونغو أمام أوغندا.

»:

تفاصيل «روشتة» جناح الفراعنة فى أمم أفريقيا 2017

¿ ¿ يحيى :القرعة سهلة ¿ ¿ طوالن :متفائل بحصد اللقب ¿ ¿ يونس« :البطل مش بيخاف»
كتب – ضياء خضر

أســفــرت قــرعــة كــأس األمم األفريقية
بــاجلــابــون  2017والــتــى أقــيــمــت مــؤخــراً
بالعاصمة ليبرفيل ،عن وقــوع مصر فى
املجموعة الــرابــعــة والــتــى تضم كــا من،
غــانــا ،وأوغ ــن ــدا ،ومــالــى ،بــاإلضــافــة إلى
منتخب الفراعنة.
"ص ــوت املــايــن" ،رصــد رأى اخلــبــراء
فى املجموعة التى تواجدت بها منتخبنا
الــوطــنــى ،حيث أكــد ط ــارق يحيى املدير
الفنى لنادى الشرقية على سهولة مجموعة
مصر بقرعة أمم أفريقيا ،مشيراً إلى أن
وجــود منتخبات كبيرة فــى القرعة يزيد
احلــافــز حلــصــد الــبــطــولــة ،خــاصــة لعدم
صعود مصر للبطولة منذ ثالث سنوات.
وعلق يحيى على وقــوع مصر مع غانا
وأوغندا املوجودين بتصفيات كأس العالم،

يونس
قــائـ ً
ا ":الب ــد مــن النظر إلــى مــبــاراة غانا
بتصفيات كــأس العالم وبعدها نفكر فى
أمم أفريقيا".
وأبدى حلمى طوالن املدير الفنى لنادى
الزمالك السابق تفاؤله فى تعليقه على
مجموعة مصر بتصفيات أمم أفريقيا،
مشيراً إلى أنها مجموعة متوازنة إلى حد
كبير.

طوالن

يحيى

كما أشــار طــوالن إلــى أن الــصــراع على
تزعم املجموعة الرابعة ســوف يكون بني
مصر وغــانــا لكونهما أكبر منتخبني فى
املجموعة.
كما نصح طــوالن اجلهاز الفنى ملنتخب
مــصــر بــقــيــادة هيكتور كــوبــر ب ــأن يعطى
التعليمات والــتــوجــيــهــات لــاعــبــن لرفع
مستواهم الفنى والبدنى ،خاصة لقصر

فترة إعداد املنتخب قبل البطولة.
وي ــرى حــمــادة صــدقــى م ــدرب منتخب
مصر السابق أن جميع املجموعات التى
أسفرت عنها القرعة متماثلة ،مشيراً إلى
أن مجموعة مصر تعتبر سهلة.
وأشــــار صــدقــى إل ــى أن م ــب ــاراة غانا
فــى كــأس العالم تختلف عــن مــبــاراة أمم
أفريقيا ،مؤكداً أن الوصول لكأس العالم
هو األهم ،لتحقيق احللم الغائب عن مصر
منذ  26سنة.
كما أكد مصطفى يونس العب منتخب
مــصــر وال ــن ــادى األه ــل ــى الــســابــق أن ــه ال
داعــى مــن القلق لــوجــود منتخبات كبرى
فــى مجموعة مــصــر ،قــائــا :البطل الزم
ميخفش..وهو اللى يكون وســط الكبار".
وأشار يونس إلى أنه البد فى الفترة املقبلة
مــن جتهيز الــاعــبــن حلــل املشكلة التى
تواجه الكرة املصرية خاصة فى طريقة
الدفاع.

أخبار النجوم
أخبار النجوم
أخبار النجوم
غالى يقتحم عالم
عمر جابر يهادى عائلته
التدريب من بوابة سوانزى
بشيكوالتة سويسرى

يحرص عمر جابر ظهير أميــن منتخب
مصر واملــحــتــرف فــى صــفــوف ن ــادى بــازل
السويسرى على إحــضــار كمية كبيرة من
الشيكوالتة معه من سويسرا فى كل إجازة
يقضيها الالعب فى مصر.
حــيــث ي ــه ــدى عــمــر هــــذه الــكــمــيــة من
الــشــيــكــوالتــات ال ــى أفـ ــراد عائلته وبعض
أصدقائه ،خصوص ًا أن هــذه األن ــواع غير
متوافرة فى مصر ،واملعروف ان سويسرا
تشتهر بتصنيعها ألفخر أنواع الشيكوالتة.

يسعى حسام غالى قائد فريق الكرة بالنادى
األهلى لقضاء فترة معايشة فى نادى سوانزى
سيتى اإلجنليزى والذى يدربه األمريكى بوب
برادلى املدير الفنى السابق للمنتخب املصرى.
ويــرتــبــط غــالــى بــعــاقــة قــويــة مــع بــرادلــى
منذ أن كــان مــديــرا فنيا للمنتخب املصرى
لكرة القدم ويهدف قائد األهلى من قضاء
هــذه الــفــتــرة فــى املعايشة فــى الــتــعــرف على
أحــدث أساليب التدريب فى عالم كرة القدم
خصوصاً أنه يعتزم االجتاه ملجال التدريب بعد
االعتزال.

محمد الراعى

جماهير عاملية

احلضرى

احلكام األجانب يهددون استمرار التوءم مع املصرى
تقدم اجلهاز الفنى للفريق األول لكرة
الــقــدم بالنادى املــصــرى بقيادة التوءم
حسن بطلب إلــى مجلس إدارة النادى
البورسعيدى من أجل االستعانة بحكام
أجــانــب فــى عــدد مــن مــبــاريــات الفريق
خالل مشواره مبسابقة الدورى املمتاز.
وأكــد اجلــهــاز الفنى لفريق املصرى
أن ــه غــيــر راض عــن أداء احلــكــام فى
عدد من مباريات الفريق خالل الفترة
املاضية ،وطلب أن تتم االستعانة بحكام
أجانب فى مباريات الفريق أمام األهلى
والزمالك واإلسماعيلى خالل مسابقة
الدورى.
وربــط الــتــوءم اســتــمــراره مــع الفريق
البورسعيدى باستجابة ادارة النادى
ملطلبه باستقدام حكام أجانب ملباريات
الــفــريــق املقبلة ،خــصــوصـ ًا أنــه يلمس
حالة من التربص جتاه فريقه من معظم
احلكام املحليني.
ومـــن نــاحــيــه أخــــرى أعــــرب حــســام
حسن عن رضــاه التام عن أداء العبى
الفريق ،عقب الفوز الذى حققه الفريق
على سموحة بهدفني مقابل هدف ،فى
املباراة التى جمعت بني الفريقني على

ملعب برج العرب باإلسكندرية ،فى إطار
منافسات األســبــوع اخلامس مبسابقة
الدورى املمتاز.
وتلقى سموحة اخلــســارة األول ــى له
فى مــشــواره مبسابقة ال ــدورى املمتاز،
ليتجمد رصيده عند  12نقطة ،ويهبط
إلى املركز الثانى خلف األهلى ،فى حني
رفع املصرى رصيده إلى  9نقاط ،ليحتل
املركز السادس فى جدول املسابقة.
وأوضـــح حسن أن املــصــرى حصد
أكــثــر مــن مكسب فــى مــبــاراتــه أمــام
ســمــوحــة ،مبينًا أن الـ ــروح القتالية
لالعبى املصرى هى املكسب األساسى
ً
فضل عن
أمــام الفريق السكندرى،
جنــاحــه فــى تأهيل الــاعــبــن نفس ًيا
للفوز على سموحة ،وتعويض اخلسارة
املاضية أمام مصر للمقاصة ،فى لقاء
اجلولة الرابعة.
وأضــاف حسن "لن نتطرق للناحية
التحكيمية ،رغم أن اللقاء شهد أخطا ًء
حتكيمية كثيرة ،ولكنى رغم كل شيء
راض ًيا متا ًما عن نتيجة اللقاء وأداء
الالعبني ،وانــتــظــروا املــصــرى "كمان
وكمان".

إعداد :محمد الصايغ -سارة عبدالباقى

¿ بعيدا عــن نتيجة مــبــاراة النهائى
االفريقى فإن جمهور الزمالك وجمهور
مصر ضــرب مثال عامليا فــى العطاء
واالخــاص والوفاء ودعم الفريق وقت
املحن والصعاب لتحقيق املعجزات..
فعال املصريون جمهور عاملى ويستحق
أن يفرح.
¿ كالكيت تانى مــرة ..وقوع املنتخب
الوطنى مع غانا وأوغندا فى املجموعة
الــرابــعــة بــكــأس األمم االفــريــقــيــة فى
مصلحة املنتخب خاصة أن الفريقني
مع مصر فى مجموعة تصفيات كأس
العالم وهــو ما يجعل كوبر والالعبني
يحفظون غانا وأوغندا بطريقة جيدة
وكيفية التعامل معهم وتخطى عقبتهما
فــى تصفيات املــونــديــال وحتقيق حلم
املاليني وأيضا التأهل للدور الثانى فى
كــأس األمم رغــم ان مالى فريق قوى
ولن يكون عقبة سهلة فى طريق مصر
للفوز بكأس األمم ..باختصار الفريق
البطل الــذى يلعب لتصدر مجموعته
فــى تصفيات املــونــديــال أو البطولة
األفريقية ال يخشى اى فريق ويلعب
بتركيز والفوز فى جميع املباريات.
¿ ع ــودة البطولة العربية لألندية
لكرة القدم  -بعد توقف سنوات طويلة
 مكسب لــلــريــاضــة الــعــربــيــة وع ــودةللوحدة العربية خــاصــة أن الرياضة
توحد الشعوب ..وعودة البطولة لتقام
فــى مصر مكسب كبير ايــضــا خاصة
أنــهــا تــقــام فــى االســكــنــدريــة فــى يوليو
القادم مبشاركة االهلى والزمالك مما
يؤكد أن مصر هى قلب االمــة العربية
وتــوحــد الــعــرب فــى أصعب االزم ــات..
إقامة البطولة العربية فى القاهرة أحد
اجنــازات احتــاد هانى ابوريدة ونتمنى
ان تكتمل االجنـــــازات بــصــعــود مصر
ملونديال روسيا إن شاء اهلل.
¿ وادى دجــلــة يــســتــضــيــف بطولة
العالم لإلسكواش للرجال التى تنطلق
غدا من مالعب وادى دجلة بالقاهرة
اجلــديــدة ..ويستضيف ايــضــا بطولة
وادى دجلة الدولية للسيدات فى نفس
التوقيت خــال الفترة من  27أكتوبر
حتى  5نوفمبر وهى ثانى بطولة عاملية
لالسكواش تستضيفها مصر هذا العام
مبشاركة أكثر من  20دولة و 120العبا
والعــبــة عــاملــيــن ممــا يــؤكــد أن مضر
بلد األمن واألمــان وقــادرة على حتقيق
املستحيل.

رمزى يعالج جنله من
الصليبى فى أملانيا

فضل هانى رمــزى مــدافــع منتخب مصر
السابق اخضاع جنله فابيو لعملية الرباط
الصليبى خارج مصر وبالتحديد فى أملانيا،
لضمان اجرائها بشكل طبى صحيح وتفادياً
لتعرض جنله ألى مضاعفات بسببها ،ومن
املقرر ان يبقى فابيو رمزى لفترة فى أملانيا
للخضوع لبرنامج تأهيلى للتعافى من آثار
اجلراحة.
وكان فابيو اصيب خالل مشاركته مع فريق
 16سنة بالنادى األهلى والــذى انضم إليه
قبل عامني تقريباً.
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األزمات االقتصادية واالجتماعية ،التى تمر بها البالد ،لم تعد خافية على أحد ،كما ال يستطيع أحد تجاهلها ،أو إعفاء
الحكومة من مسئولية تفاقمها ،وبلوغها درجة مخيفة ،تهدد مستقبل هذا البلد ،نعم ،أتحدث عن الحكومة التى فشلت فى
إدارة األزمات وساهمت فى تنامى وتيرة الغضب الشعبى ضد سياساتها العشوائية وتركت الفساد ينخر فى عظام المجتمع،
ويأكل فى بنية مؤسسات الدولة وأجهزتها ،فهى تحرض الشعب بممارساتها ،على كراهية نظام الحكم ،وتدفع لتنامى وتيرة
الغضب الشعبى ضد سياساتها العشوائية ،التى أوصلت قطاعات كبيرة فى المجتمع إلى عدم القناعة بوجود دولة من األساس،
فالغالبية راحت تشارك فى الفوضى التى طالت كل شىء ،أسعار السلع الضرورية ،األدوية ،وسائل المواصالت الخاصة ،اختفاء
السكر ،الخدمات بكل أنواعها ،من دون أن يقابل ذلك كله ارتفاع ولو طفيف فى الدخول ،أو تحسن فى األوضاع المالية.

أصبحت عبئا ثقيال على نظام احلكم

سيد سعيد
يكتب:

احلكومة تشحن املجتمع بالغضب وتدفعه للتظاهر

لذا تبدو قراءة تلك األوضــاع على اختالف
مسمياتها مزعجة مخيفة تنذر مبخاطر أولها
بقاء تلك احلكومة التى تثبت فشلها وتؤكد
عليه بــن كــل حلظة وأخــــرى ،حكومة تركت
احلــابــل يختلط بالنابل وكــأن مــا يجرى على
اتساع البالد من فوضى على كافة املستويات،
ال يخصها أو رمبــا يخص حكومة أخــرى فى
بــلــد آخ ــر غــيــر ال ــدول ــة املــصــريــة ،فاملشاهد
متنوعة ومــتــعــددة وال حتــتــاج خــبــراء اللــقــاء
الضوء عليها ،أو محللني للتأكيد على صحتها،
فهى مرئية وملموسة مــن الــكــافــة ،األســعــار
بلغت حدا مخيفا ،تضاعفت بصورة ال تقوى
مــايــن األس ــر على التعايش معها ،فــى ظل
ثبات الدخول ان لم يتدن معظمها أو ينعدم فى
ظل اخلراب االقتصادى وعدم االنتاج وتوقف
املصانع ،أمــا األخطر فهو دخــول كافة السلع
دائرة السوق السوداء.
الغريب أن االنفالت اجلنونى فى األسعار،
تـــزامـــن مـــع دعــــــوات مــجــهــولــة املـ ــصـ ــدر ،ال
يــعــرف أح ــد مــن أطلقها أو روج لــهــا ،لكنها
سرت كالنار فى الهشيم على مواقع التواصل
االجتماعى ،وبرامج القنوات الفضائية التى
انقسم معظمها ،أى تعارضت وجهات نظرهم
فى احلديث عن دعــوة التظاهر يــوم 11ـ،11
كما تعامل البعض اآلخــر من االعالميني مع
األمــر على استحياء ،لكن ما بني هــذا وذاك،
سقطت احلكومة طوعا فــى شــرك املحاكمة
الشعبية واحلكم عليها بالفشل حكما نهائيا
باعتبارها ،ال متلك رؤية سياسية فى التعامل
مــع املــلــفــات الــشــائــكــة وعــلــى رأســهــا امللفات
املتعلقة باألمور احلياتية ومتطلبات املعيشة
للماليني املواطنني البسطاء والفقراء الذين
ميثلون غالبية الشعب ،إلى جانب عدم إجادتها
فنون املواءمات الضرورية للخروج من األزمات.
الدعوة وجــدت رواجــا ال ميكن إنكاره ،هذا
الـــرواج فتح بــاب التكهنات على مصراعيه،
أم ــا التكهنات فــربــطــت بــن الــدعــوة وجملة
مــن الــوقــائــع املــدعــومــة مــن جــهــات خارجية،
أبــرزهــا اجلــرائــم االرهــابــيــة الــتــى حــدثــت فى
سيناء واخــتــراق سجن االسماعيلية لتهريب
قيادات ارهابية خطرة ،ثم جرمية اغتيال رتبة
عسكرية مهمة ،بهدف توسيع دائــرة الغضب
وايــصــال رســائــل مفادها أن الــدولــة مترهلة
وأجهزتها ال تقوى على مجابهة املخاطر ،مبا
يهيئ املجتمع للتفاعل والتجاوب مع دعــوات
النزول فى اليوم املحدد لتغيير نظام احلكم،
فــى هــذا السياق يصبح مــن الــضــرورى طرح
األســئــلــة املــشــروعــة ح ــول األوضــــاع املــتــرديــة
وم ــدى مسئولية احلــكــومــة عنها ،فضال عن
ارتباط تلك التساؤالت ،بالغالء وعدم القدرة
على مالحقة االرتــفــاع اجلــنــونــى فــى أسعار
السلع الــضــروريــة ،هــى دهــســت اجلــمــيــع ،لم
تــفــرق بــن فقير ،مــعــدوم الــدخــل ،أو محدود
الــدخــل ،الكل يعانى ،من استمرار الفوضى،
ناهيك بالسخط الــفــســاد ،فقد صــار مكونا
أساسيا لسلوكيات املجتمع كل فرد راح يضع
يــده فــى جيب اآلخ ــر ،التاجر الكبير يحتكر
السلع ويقوم بتخزينها كى يتحكم فى حتديد
األسعار ،أما التاجر الصغير فيسرق املواطن
علنا ،والسلعة الــواحــدة تباع بأكثر من أربعة
أسعار فى املحالت ،سائقو امليكروباص يرفعون
التعريفة باالتفاق فيما بينهم ،الجبار املواطن
على الرضوخ فى غيبة الرقابة أو تورط بعض
الــصــغــار فــى احلــصــول عــلــى املــعــلــوم ،أيضا
البلطجية رفــعــوا االتـ ــاوة متاشيا مــع ارتــفــاع
أسعار املخدرات وانهيار اجلنيه أمام الدوالر،
ســائــق الــتــاكــســى يــتــاعــب بــالــعــداد ملضاعفة
األج ــرة أو الــغــاء الــعــداد متــامــا ،بزعم ارتفاع
أســعــار قطع غــيــار الــســيــارات ،الــرشــاوى فى
جهات تقدمي اخلدمات للمواطنني ،أصبحت
علنية ،يدفعها متلقى اخلــدمــة فــى صمت،
أمــا أجهزة الدولة فهى غائبة ،متاما ،ليست
مــوجــودة بــاملــرة ،تــركــت اجلميع ينهشون فى
بعضهم البعض مبا يدفع املجتمع للغليان من
دون حساب لعواقب الغضب ،اجلميع يعلم أن
احلكومة فشلت فــى التجاوب مــع املتطلبات
احلياتية ،وبقاءها أصبح عبئا على النظام
ج ــراء جهلها بــضــرورات امل ــواءم ــات ،خاصة
فيما يتعلق باألحوال املعيشية ،أيضا ال ميكن
اغفال الضجر من سوء األوضــاع االقتصادية
وتأثيراتها االجتماعية ،مهما بلغت احلدة ،فى
رفض التجاوب مع القوى الداعية للتظاهرات.
دع ــاء بــامــتــاك رؤي ــة واضــحــة ميكن البوح
بها ،إال أن اللغط املتنامى فى أوســاط الــرأى
الــعــام ،جعلنى أتــوقــف طــويــا ،خــاصــة أمــام
تــداخــل املصطلحات وأســالــيــب لــى احلقائق
بصورة فجة ،فالبعض ال يفرقون بني احلرية
فــى مــعــارضــة الــنــظــام ،وال ــث ــورة عــلــيــه ،رغــم

الدعوة للمظاهرات
تكلف الدولة مليارات
اجلنيهات لنزول اآلليات
وحشد اجلنود لتوسيع
دوائر تأمني املنشآت
احليوية والترتيبات
اخلاصة بتأمني البالد

األخبار املتواترة عن
التظاهر فى وسائل
اإلعالم املحلية
واألجنبية وارتباك
البالد سيدفعان شركات
السياحة األجنبية
إلنهاء تعاقداتها

كلمة «ثورة» ترسخت فى
أذهان الغالبية بالتخريب
والفوضى ومزيد من
االنهيار االقتصاد

سياساتها العشوائية
أوصلت قطاعات كبيرة فى
املجتمع إلى عدم القناعة
بوجود دولة من األساس

الــفــارق الشاسع بينهما ،فاملعارضة ضــرورة
سياسية ألى نظام حكم فى العالم ،وهى أحد
أركانه ووظيفتها توجيه االنتقادات للسياسات
اخلاطئة ،بهدف تقومي أداء سلطات احلكم مبا
يحقق مصالح الدولة العليا ورغبات املجتمع
فى النهوض االقتصادى واالجتماعى ،وليس
ه ــدم املــعــبــد عــلــى اجلــمــيــع لتحقيق مكاسب
ذاتــيــة عبر ارتــــداء ثــيــاب املــعــارضــة والــدفــاع
عن الفقراء ،أمــا تكرار احلديث عن الدعوة
للثورات ،فهذا األمر بات منبوذا من األغلبية
الساحقة التى ضاقت مــن االنــفــات األمنى
واألخــاقــى وســوء األح ــوال املعيشية واغــاق
املصانع وازديــاد حجم الديون ،وبقية مشاهد
الــتــخــريــب الــتــى طــالــت كــل شـــىء ،وأوصلتنا
إل ــى مــا نــحــن فــيــه اآلن مــن تـــردى عــلــى كافة
املستويات ،فضال عن أن الدعوة لها أى لكلمة
« ثورة» ترسخت فى أذهان الغالبية بالتخريب
والفوضى ومزيد من االنهيار االقتصادى.
ثــمــة أمـ ــور أخـ ــرى ال ميــكــن الــقــفــز عليها،
مفادها أن االقرار بحقيقة األوضاع ،امللموسة
مــن الــكــافــة ،ليست مــبــررا للسير فــى ركــب
الدعوات التى تزيد األوضــاع ســوءا ،فالدعوة
للمظاهرات مــن النخبة تكلف الــدولــة على
اجلانب اآلخر مليارات اجلنيهات ،تذهب فى
تكلفة نــزول اآللــيــات وحشد اجلــنــود لتوسيع
دوائـ ــر تــأمــن املــنــشــآت احلــيــويــة وغــيــر ذلــك
مــن الترتيبات اخلــاصــة بتأمني الــبــاد ومنع
الفوضى واالنــفــات ،كما أن األمــر ال يقتصر
على ذلك ،فاألخبار املتواترة عن التظاهر فى
وســائــل االع ــام املحلية واألجنبية ،وارتــبــاك
البالد ستدفع ،النهاء تعاقدات أفواج السياحة
الــقــادمــة مــن اخلـــارج ومــزيــد مــن التداعيات
األخرى.
العزف على أوتــار الفتنة ،والتحريض على
هــدم الــوطــن ال يــدخــل فــى نــطــاق املــعــارضــة،
فاملعارضة الوطنية تعمل فى االطار الدستورى
والقانونى وليس هــدم املؤسسات الدستورية
فالوطن ليس ألعوبة فى أيدى املراهقني ،يلهون
به وقتما يريدون ،أو أن الشعب فوضهم لكى
يتولوا أمــوره ،يخرجون باسمه ويتحدثون عن
معاناته حتت الفتات هزلية.
املتابع بدقة للمشهد العام ،يكتشف ،بدون
عــنــاء ،أن أصــحــاب اآلراء احلــنــجــوريــة التى

تتحدث عن ثــورة اجلــيــاع ،هم أنفسهم الذين
دعموا النظام وروجوا ملحاسنه ،وقت أن كانت
تتم دعوتهم للقاءات ومناقشات مع الرئيس
عبد الفتاح السيسى ،حققوا مكاسب ال بأس
بها ،حصلوا على مقابل الظهور فى الفضائيات
كخبراء ومنظرين ،لتحليل ما دار مع الرئيس
مــن مناقشات ،واالدالء بأخبار طــازجــة عن
التوجهات السياسية لــوكــاالت األنــبــاء ،كثرة
الــلــقــاءات واملكاسب جعلتهم يتصورون أنهم
أوصياء على الدولة ،والبــد من وجودهم على
مائدة احلــوار مع الرئيس ،ليل نهار ،وان لم
يتواجدوا فهم جاهزون بالدعوة للثورة ،وكأن
الشعوب تقتات الثورات ،وتدمن التغيير.
ه ــؤالء ينتمون لفئة أصــحــاب املــايــن ،وال
عالقة لهم بالفقراء ،لكنهم «هبوا» فجأة للقيام
بثورة ،محفزين أتباع البرادعى وفلول االخوان
لالنضمام إليهم ،تــارة يتحدثون عن ضــرورة
التنسيق بــن الــقــوى الــوطــنــيــة ،أو التحالف
مــن أجــل الــثــورة ،وتـــارة أخ ــرى يتحدثون عن
اجلياع ،مرتدين ثياب املعارضة دون دراية من
جانبهم بــأن معارضة النظام جــزء من املكون
السياسى للدولة لصون الوطن وليس السعى
السقاط مؤسساته عبر دعــوات مشبوهة ،هم
يعلمون بحكم املامهم بتفاصيل الشأن العام ،أن
البالد لم تتعاف بفعل الفوضى ،واالرهــاب من
ناحية أخــرى ،هــؤالء يتحدثون عن احلرية وال
يوجد سقف فى اتهامهم لنظام احلكم ،وهذا
حقهم فى اطــار املعارضة وأمــر مشروع ،نظل
جميعا ندعمه ونقاتل من أجله ،لكن أن تتحول
حرية الــرأى إلثــارة الفوضى ،فى ظل ظروف
وأوضـــاع معلومة للكافة ،منها مــا يجرى فى
سيناء وعلى احلدود الغربية مع ليبيا ومحاولة
ارباك اجلبهة الداخلية ،لتشتيت جهود أجهزة
األمن ،ناهيك عن مشاهد احلرب االقتصادية،
أيضا ،أكاد أجزم بأن املخاطر التى تتعرض لها
البالد أصبحت معلومة للشرائح الفقيرة التى
تئن من الــواقــع ،لكن هى ذاتها التى ستدافع
عن مؤسسات الــدولــة ،نعم ،يصبون اللعنات
فى وجه احلكومة ،لكنهم رغم املعاناة ،لديهم
القدرة على التفرقة بني احلكومة ومؤسسات
الدولة ،لذا لم يكن غريبا وصف بعضهم لتلك
الــدعــوة وغيرها من الــدعــوات القادمة بأنها
هرتالت صبية ال تدرك عواقب ما تدعو إليه.

الفوضى طالت كل شىء
أسعار السلع الضرورية
األدوية وسائل املواصالت
اخلاصة اختفاء السكر
اخلدمات بكل أنواعها
من دون أن يقابل ذلك
كله ارتفاع ولو طفيف
فى الدخول أو حتسن فى
األوضاع املالية

