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مستشارو الرئيس السيسى لألمن يستعينون بـ«اخلطيب وحجى» ملحاربة فكر اإلخوان
بيبو يطالب الدولة بتطوير مراكز الشباب وتوفير امليزانية

طاقية
اإلخفا

بــدأت مؤسسة الرئاسة فى اتباع الخطة التي
تقدم بها الثنائي الــذي تم استدعاؤهما للرئاسة
وهــمــا «مــحــمــود الخطيب كابتن الــنــادي األهلي
ومنتخب مصر السابق ..والدكتور طــارق حجي
المفكر المعروف» فيما يتعلق بآرائهم التي سيتم
تلخيصها في خطة ورؤية للعرض علي الرئاسة.
حــيــث تــم تكليفهما بــوضــع رؤيـــة واضــحــة كل
في مجاله ..الخطيب في الرياضة ،وحجي في
الثقافة.
محمود الخطيب وضع رؤيــة من أجل النهوض
بالرياضة المصرية وضــرورة التحام الشباب في

حجى

اخلطيب

حجى يطالب الدولة باالستعانة بـ«جابر
عصفور» لتطوير قصور الثقافة

ج ــريدة

املوقع االلكترونى

WWW.Soutalmalaien.com
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البنا

املراجعة اللغوية:

عبد الصمد جابر
املقاالت املنشورة تعبر عن رأى أصحابها.
االعالنات واالشتراكات
يتم االتفاق عليها مع ادارة اجلريدة

صدق أوال
تصدق

قطب

مفاجأة
مثيرة:

كتب حسن البنا وسيد قطب
فى مكتبات املساجد والزوايا

شركة حديد عز تخسر  598مليون
جنيه خالل  9أشهر

أمني تنظيم (املنحل) احلاضر الغائب فى الشركة ..وخسائر باجلملة بسبب «الدوالر»

وزارة األوقاف «نامية فى العسل»..
وتترك األمن يتعامل مع املساجد
فضيحة كبرى :انتشرت كتب حسن البنا مؤسس جماعة
اإلخـــوان اإلرهــابــيــة وسيد قطب أحــد أقــطــاب الجماعة
اإلرهابية فى الستينيات ..فى داخل المساجد والزوايا فى
جميع المدن والقرى فى أنحاء الجمهورية.
كتب سيد قطب وحسن البنا التى
انــتــشــرت هــى «مــعــالــم فــى الطريق
لسيد قــطــب» ..ورســالــة التعاليم
لحسن البنا ..وأيضا كتب أخرى
لقيادات اإلخــوان منهم «عبدالله
العقيل» و«عــبــدالــلــه الطنطاوى»
و«يــوســف الــقــرضــاوى» ..والكتب
مختار
هذه يتخصص مركز اإلعالم العربى
فى نشر كافة كتب الجماعة االرهابية.
ك ــل هــــذا ف ــى غ ــي ــاب وزارة األوقـــــاف
المخترقة من قيادات اإلخــوان ..وتم التعامل األمنى بعد
ابــاغ األهــالــى فــى عــدد مــن المحافظات وضبطت كتب
اإلخوان واحالت األمر لوزير األوقاف للتصرف.

جمع تصويرى:

محمود محسن

مجال الرياضة واالهتمام به ،بل وجذب الشباب
لمراكز الشباب لتفريغ الطاقة بداخلهم ،حتي ال
يتم ترك الشباب فريسة في يد األفكار المتطرفة.
مــحــمــود الخطيب ع ــرض أيــضــا قــيــام الــدولــة
بتوفير ميزانية ضخمة لتطوير مراكز الشباب
علي مستوى الجمهورية والبــد للدولة أن تتحمل
مسئولية الشباب وتجذبهم لمراكز الشباب.
أما الدكتور طارق حجي فقد طرح رؤيته لتطوير
الثقافة ،وشدد على ضرورة عودة الدولة لالهتمام
بقصور الثقافة علي مستوي الجمهورية حتي
يلجأ إليها الشباب لتنمية ثقافتهم ومداركهم ،بل
وتــقــوم قصور الثقافة بــدورهــا فــي جــذب جموع
الشباب حتي يبتعدوا عن الفكر المتطرف ويتم
تثقيف الشباب بمعرفة الدولة ،وأشاد طارق حجي

يوسف بالل

بمقدرة الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة األسبق
علي تطوير هيئة قصور الثقافة وسهولة عودها
ألداء دورها الجاذب لجموع الشباب.
طــارق حجي أيضا عــرض فكرة اقــدام الدولة
علي تطوير المناهج التعليمية وضرورة تنقيتها من
الشوائب والتطويل ،والتأكيد علي مدنية الدولة
وضرورة فصل الدين عن الدولة.
وقــد تــم االجــتــمــاع مــع كــل مــن الطيب وحجي
في رئاسة الجمهورية وبحضور السفيرة فايزة
أبــوالــنــجــا مــســتــشــارة الــرئــيــس السيسى لشئون
األمن القومي واللواء أحمد جمال الدين مستشار
الرئيس السيسي لشئون األمن واالرهاب ،وتم نقل
الرؤيتين للرئيس لسرعة تنفيذها حتي يتم حماية
الشباب من الفكر المتطرف لتفريغ طاقتهم!!

اإلنقالب الشتوى يبدأ
فلك ًيا اليوم

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

م ـ ــازال لــغــز ش ــرك ــات حــديــد ع ــز الــدخــيــلــة
لصاحبها الغائب الحاضر المهندس أحمد عز
أحد رموز نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك
يحير القطاع االقتصادى ،ويثير جدال كبيرا فى
ساحة رجال األعمال ،قبل الرأى العام.
«صــوت الماليين « تستكمل مــا سبق نشره
حــول هــذا اللغز واســتــمــرار قــيــادة عــز للشركة
ومصانعها بــكــافــة فــروعــهــا ،عــلــى الــرغــم من
انقطاع الصلة رسميا وفى السجالت الخاصة
بالشركة بين عز والعمل بها ،إال أن كل القرائن
والمؤشرات تؤكد أن عز هو من يحرك ويدير
الشركة من وراء الستار وفى الكواليس ألمور
ربــمــا تــكــون سياسية مــن الــدرجــة االولـ ــى أو
اقــتــصــاديــة ق ــد تــؤثــر عــلــى مــســيــرة الــشــركــة
وانتاجها.
وعلى الــرغــم مــن اســتــمــرار تحقيق الشركة
لخسائر غير مسبوقة منذ تأسيسها إلــى أنها
تعمل بكافة طاقتها ،معلنة تحدى كل الظروف
التى تواجهها ،السيما الخسائر المادية ،وهو ما
يؤكد ان هناك اسبابا قوية والغازا غير مفهومة
وغموضا متعمدا بين اركان هذه الشركة.
وحصلت (صــوت الماليين) على مستندات
ووثائق كثيرة تؤكد صحة ما نشرناه وما سننشره
فى هذا العدد سواء حول لغز استمرار عالقة
عــز بــهــذه الــشــركــة فــى الــخــفــاء ،أو استمرار
خسائرها التى تجاوزت خالل الفترة من 1 / 1
 2016 /إلى  2016/ 9/ 30مبلغ  218مليون
جنيه ،بينما بلغ مجمل الربح عن نفس الفترة 10
ماليين و 71جنيها.
فى الوقت الذى كانت الشركة قد حققت فى
 2015 / 1/ 1حتى    2015/ 9 / 30إنتاجا
حجمه  991.6ألف طن مقابل مليونا و307.5
ال ــف طــن مــن  2016 / 1 / 1حــتــى 9 / 30
   2016/بزيادة  % 31.9من اجمالى الموازنة
التخطيطة البالغة مليونا و 526.3الــف طن،

ً
انخفاضا فى
 214مليو ًنا
األرباح و 13.5مليون
دوالر خسائر صافى
الصادرات فى 2016
وبنسبة تحقيق بلغت  ،.% 85.7وفى مربعات
الصلب حققت انتاجا بلغ مليونا و 308.2الف
طن فى الفترة من  2015/ 1 /1حتى 9 / 30
 2015/مقابل مليون و 347.9الــف طن حتى
 2016/ 9 / 30بنسبة زيــادة قدرها  ،% 3وفى
االطوال حققت مليونا و 258.2الف طن مقابل
مليونا و 309.6الف طن بنسبة زيادة .% 4.1
وكشفت المستندات أن كميات المبيعات
انخفضت بشكل ملحوظ فــى الفترة مــن / 1
 2016/ 1حتى  2016/ 9 / 30عما كانت
عليه فى نفس الفترة فى  2015بسبب ارتفاع
اسعار الدوالر ،حيث خسرت اطول الحديد فى
المبيعات المحلية فى  2016نحو  % 6.1حيث
سجلت مليونا و 266.7ألف طن مبيعات مقابل
مليون و 349الف طن فى  ،2015فيما حققت
مبيعات مربعات الصلب زيادة بنسبة % 16.3
حيث سجلت المبيعات فى  2016نحو  5.7الف
طن مقابل  4.9الفا فى .2015
وعلى مستوى اجمالى المبيعات فى التصدير
فقد حققت الشركة خسائر بنسبة  %4حسيث
سجلت المبيعات فى  2016نحو مليون و848.9
ألفا مقابل مليون و 925.2ألف طن فى .2015
وأوضحت المستندات ان صافى الصادرات

من حديد عز الدخيلة حقق خسائر
بــلــغــت  % 11.3حــيــق ســجــلــت قيمة
ال ــص ــادرات فــى  2016نــحــو 105.7
مليون دوالر مقابل  119.2مليون دوالر
فى  ،2015وبفارق  13.3مليون دوالر.
وأكــدت المستندات ان الشركة حققت
خسائر كبيرة بسبب فــرق سعر العملة
بسبب انخفاض قيمة الجنيه المستمر امام
سعر الدوالر ،حيث بلغ الخسائر عن الفترة
المنتهية فى  2016/ 9 / 30ما قيمته 598
مليون جنيه مقارنة بمبلغ  317مليون جنيه فى
نفس الفترة من العام الماضى.
وكشفت المستندات ايضا عــن الشركة
حققت خسائر فــادحــة فــى عــام  2016فى
معدالت االربــاح ألسباب كثيرة منها ارتفاع
سعر الصرف ،ما تسبب فى إحجام كثير من
المستهلكين عن الشراء باالضافة زيادة حجم
تكلفة التصنيع والغاز والكهرباء وغيرها من
المعدالت واآلالت واألدوات المساعدة فى
اإلنتاج.
مــوضــحــة ان صــافــى اربـ ــاح الــشــركــة قبل
الضرائب فى  2016انخفضت بنسبة 44.8
 %بقيمة  264مليون جنيه مقابل  478مليونا،
وهى خسارة كبيرة بفارق نحو  214مليونا.
وفى الحساب الختامى أكدت المستندات
ان صافى الربح انخفض من  559مليونا فى
 2015الى  507ماليين فى .2016
يــذكــر ان رأســمــال الــشــركــة الــمــرخــص به
عندما تأسست فــى عــام  1994حتى / 30
 8 2016 / 9مــلــيــارا جنيه مــصــرى ،بينما
بلغ رأس المال المصدر والمدفوع فى 30
سبتمبر  2016نحو  2مليار و 716مليونا
و 325ألــف جنيه ،موزعة على  543مليونا
و 265الــفــا و 27سهما ،والقيمة االسمية
للسهم خمسة جنيهات مصرية.

التنظيم واإلدارة يؤكد انفراد «

عز

»

تسريح  450ألف ًا من موظفى احلكومة يوليو املقبل
ماهر عبده
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أعلن الدكتور أشرف تادرس رئيس قسم الفلك بالمعهد
القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ،أن فصل الشتاء
سيبدأ فلكيا وتبلغ ذروته اليوم ،وسيطلق عليه يوم االنقالب
الشتوى.
وقال رئيس قسم الفلك إن فصل الشتاء سيبلغ طوله 88
يوما ،و 23ساعة ،و 45دقيقة ،مشيرا إلى أنه سيكون أقصر
نهار فى العام ،وأطول ليل فى العام ،وإن  21ديسمبر هى
ذروة فصل الشتاء.
وأضاف أن يوم االنقالب الشتوى ال يحدث فى كل مكان
حول العالم ،فشمال الدائرة القطبية شمال خط العرض
 66.5درجة شمال ،ال يوجد شروق فيه أو غروب فى هذا
الــيــوم ،ألن الشمس تبقى تحت األفــق طــوال اليوم ويظل
الليل يخيم عليها لمدة  6أشهر فى ظاهرة تعرف علم ًيا
بالليالى البيضاء.

أكد المسشتار محمد جميل رئيس الجهاز
الــمــركــزى للتنظيم واإلدارة أن 200ألــفــا من
موظفى الجهاز اإلدارى للدولة سيخرجون على
المعاش فى شهر يناير المقبل ،من إجمالى
 6.5مليون موظف هم عدد العاملين بالجهاز
اإلدارى لــلــدولــة فــى كــل الــجــهــات الحكومية
والهيئات التابعة له.
وأضــاف رئيس التنظيم واإلدارة أن الدولة
ليست مجبرة على تعيين بديل من سيخرجون
على المعاش ،وانه سيتم التمهل وإعادة النظر
فى التعيينات الجديدة ،السيما وأن القانون
الــجــديــدة لــلــخــدمــة الــمــدنــيــة رق ــم  81لسنة
 ،2016حظر التعيينات الحكومية اال من خالل
مسابقتين فى العام يعلن عنهما مجلس الوزراء
بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة
ووزارتى التخطيط والمالية.
واكدت مصادر مسئولة بالجهاز أن الحكومة
صرفت النظر عن اجــراء تعيينات او االعالن
عن مسابقة للتعينات الحكومية فى شهر يناير

جميل

احلكومة صرفت
النظر عن إجراء
مسابقة للتعيينات فى
شهر يناير املقبل
المقبل ،لعدة اسباب اهمها استحالة االنتهاء
من الالئحة التنفيذية للقانون الجديد فى يناير
المقبل.الفتا الى ان اتجاه الحكومة لعدم اجراء

مسابقة الحقة للتعينات الحكومية فى يوليو
المقبل أيضا ،وانما ستطرح شروطا جديدة
اكثر تيسيرا على العاملين من اجل خروجهم

على المعاش المبكر ،ومن اهمها حصول كل
من يريد من الموظفين على المعاش المبكر
على كافة حوافزه وعــاواتــه الــدوريــة ومقابل
نــقــدى لرصيد اجــازتــه بالكامل دون اللجوء
للقضاء ،وهــو االمــر الــذى سيشجع العاملين
بــالــحــكــومــة عــلــى ال ــخ ــروج لــلــمــعــاش المبكر
والذى من المتوقع أن يخرج منهم  250الفاف
يشهر يويلو المقبل ،السيما وأن بنود الالئحة
التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ستكبل قيود
الموظفين ،وتمنعهم مــن العمل فــى وظائف
اضــافــيــة اخـــرى بــعــد انــتــهــاء مــواعــيــد العمل
بتحسين دخولهم المعيشية ،حيث ان العمل
فى الحكومة سيصبح فى شكل ورديات وتناوب
غير ثابت فى مواعيد محددة ،كما كان طوال
العقود الماضية ،فضال عــن ربــط الترقيات
والحوافز باالنتاج والحضور واالنصراف.
وكــانــت « صــوت الماليين» قــد نــشــرت فى
عــدد ســابــق عــن خطة الــدولــة لتسريح 2.5
مليون موظفى حكومى فــى الجهاز االدارى
لــلــدولــة مــع ق ــدوم ع ــام  ،2020عــلــى مــراحــل
متتالية ،وذلــك تنفيذا ألحــد شــروط صندوق
النقد الدولى لمنح مصر قروضا متعاقبة.

إنشاء اجلهاز القومى
لتنظيم عمل
املنظمات األجنبية
غير احلكومية أحد
أهم أسباب األزمة

فى جلسته التى عقدها يوم  29نوفمبر  ، 2016وافق مجلس النواب باألغلبية على مشروع قانون
الجمعيات األهلية  ،بعد األخذ بمالحظات قسم التشريع بمجلس الدولة.
وفى نفس الجلسة قال الدكتور على عبدالعال ،رئيس مجلس النواب ،عقب الموافقة النهائية على
القانون ،إن هذه رسالة لكل العالم أن مصر دولة مستقلة ذات سيادة وهذا المجلس متحد على قلب
واحد ..وقال «عبدالعال» إن المادة األولى من الدستور أكدت أن مصر دولة ذات سيادة ومن أعمال
السيادة أن تقوم الدولة على وضع قوانينها ،ويستقل مجلس النواب بالتشريع ،وينص ميثاق األمم
المتحدة صراحة بعدم التدخل فى الشئون الداخلية للدولة واحترام سيادة الدولة فهذه مبادئ
عامة متفق عليها فى المجتمع الدولى ككل ،مشيرا إلى أن« :هذا القانون أثير حوله لغط شديد
وال شك أنه يمثل نقطة فاصلة فى سيادة هذه الدولة فقد جاء تأكيدا لمبدأ دستورى ،وأكد ضرورة
تقوية الجبهة الداخلية لمصر ألنها صاحبة حضارة عظيمة».

محمد طرابيه يكشف:

تفاصيل الضغوط الدولية والداخلية ملنع الرئيس السيسى من التصديق على قانون اجلمعيات األهلية اجلديد
مجلس النواب أقر مشروع القانون فى  29نوفمبر املاضى ولم يتم التصديق عليه حتى اآلن؟
رئيس مجلس
النواب كشف
بنفسه عن
الضغوط الخارجية
لمنع تمرير القانون

رؤساء جمعيات أهلية وحقوقية :تدخل الحكومة فى العمل
األهلى يخالف نص المادة  75من الدستور الحالى والمادة
 22من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية

جراهام

الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد
األوروبى وعدد من المنظمات الدولية
الشهيرة مثل العفو الدولية والهيومان
رايتس كانت وال تزال لها اعتراضات
على هذا القانون
ورغــم مــرورأكــثــر مــن ثالثة أسابيع على إقــرار
القانون ،لم يتم التصديق عليه حتى اآلن من جانب
الرئيس عبدالفتاح السيسى ألسباب غير معلنة
حيث إنــه مــن املــعــتــاد أن يتم إرس ــال الــقــانــون من
البرملان عقب التصديق عليه إلى رئيس اجلمهورية
للتصديق عليه قبل نــشــره رسميا فــى اجلــريــدة
الرسمية ( الوقائع املصرية) ليصبح قانوناً نافذاً.
هــذا التأخير فى عــدم التصديق على القانون
حتى اآلن يثير الشكوك حــول األسباب احلقيقية
لهذا التأخير ،ويؤكد بالفعل أن هــذا األمــر تقف
وراءه الضغوط الدولية التى متارسها بعض الدول
الكبرى وفى مقدمتها الواليات املتحدة األمريكية
وأيضاً عدد من املنظمات الدولية الكبرى التى كانت
وال تزال لها اعتراضات على هذا القانون.
وممــا يــؤكــد وج ــود ضــغــوط دولــيــة على مصر،
بسبب قانون اجلمعيات األهلية ،إعالن السيناتور
األمــريــكــى اجلــمــهــورى ليندسى جــراهــام ،تقدمي
مــشــروع قــانــون فــى مجلس الشيوخ األمريكي،
لتعليق املساعدات ملصر ،بسبب قمع منظمات
املجتمع املدنى.
اجلـــــديـــــر بــــالــــذكــــر أن تــلــويــح
جــراهــام بالضغط عــلــى مجلس
الــشــيــوخ األم ــري ــك ــي ،لتمرير
قــانــون لتعليق املساعدات
ملصر ،جاء بعد لقاءات
أجـــــــراهـــــــا وزيــــــر
اخل ــارج ــي ــة ســامــح
شــكــرى فــى واشنطن
مــــؤخــــراً مـ ــع قـــيـــادات
ف ــى ال ــك ــوجن ــرس بــغــرفــتــيــه
(النواب والشيوخ) ،وفى الوقت
ال ـ ــذى ط ــال ــب فــيــه ش ــك ــرى بــقــوة
خــال لــقــاءاتــه فــى واشــنــطــن ،بضرورة
املقدمة ملصر وحتديداً
زيــادة املساعدات
ّ
العسكرية ملواجهة «اإلرهاب» ،جاءت محاوالت
جــراهــام للضغط ملــنــع الــتــصــديــق عــلــى الــقــانــون
اجلــديــد للجمعيات األهــلــيــة ،وفــى هــذا السياق
كشفت تــقــاريــر إعــامــيــة أن هــنــاك ضــغــوطـاً غير
معلنة تتعرض لها مصر حالياً من دول فى االحتاد
األوروبــي ،بخالف الضغط الداخلى ملنع التصديق
على هذا القانون.
من ناحية أخــرى كشفت دراســة صــدرت مؤخراً
بعنوان «قراءة فى قانون اجلمعيات األهلية اجلديد»
أعدتها الباحثة مــرمي وحيد مخيمر أن القانون
ال ــذى متــت املــوافــقــة عليه فــى الــبــرملــان بأغلبية
الثلثني ،قوبل بكثير من النقد سواء من قبل وزارة
التضامن االجتماعى التى أبــدت حتفظات على
ما ورد مبشروع القانون ،وحيث كانت الــوزارة قد
طــرحــت مــشــروع قــانــون آخ ــر مختلف عــمــا أقــره
مجلس الــنــواب ،ومــا أحــدث كثير من اجلــدال هو
أن ذلك املشروع طرأ بصورة مفاجئة مع أن فكرة
طرح مشروع قانون جديد يحل محل قانون رقم 84
لعام  2002قائمة منذ فترة طويلة ،وحتديداً بعد
ثــورة  25يناير  .2011ومن أبــرز املشروعات التى
ُط ِ
رحت خالل تلك الفترة مشروع قانون رقم 164
لسنة  2013الذى قدمه وزير التضامن االجتماعى
حينذاك أحمد البرعى.
وباإلضافة لتحفظ تكتل  30-25على  13مادة
مــن م ــواد الــقــانــون ،بــاإلضــافــة إل ــى م ــواد خاصة
بالعقوبات ،أوضح أعضاء التكتل أن قانون احلكومة
اخلــاص باجلمعيات األهلية أفضل مــن القانون
الذى تقدمت به جلنة التضامن االجتماعى مبجلس
الــنــواب ،كما انتقده عــدد مــن املنظمات الدولية
مثل منظمة العفو الدولية والهيومان رايتس واتش
ومنظمات دولية كاالحتاد األوروبــى وسفارات مثل
السفارة البريطانية ،كما انتقده بعض املؤسسات

أبوسعدة

السيناتور األمريكى ليندسى
جراهام يقرر تقديم مشروع
قانون فى مجلس الشيوخ لتعليق
المساعدات لمصر بسبب قمع
منظمات المجتمع المدنى
السيسى

لماذا تجاهل مجلس
النواب مشروع
القانون المقدم
من وزارة التضامن
االجتماعى
عبدالعال

الوطنية كاملجلس القومى حلقوق اإلنسان باإلضافة
إلى جمعيات أهلية مصرية وجهات متويل أجنبية.
وأكد رؤســاء جمعيات أهلية وحقوقية أن تدخل
احلكومة فى العمل األهلى يخالف نص املــادة 75
من الدستور احلالى ،واملــادة  22من العهد الدولى
للحقوق املــدنــيــة والــســيــاســيــة ،الـــذى صــادقــت
احلكومة املصرية عليه والذى يعطى احلق فى
تكوين املواطنني للجمعيات األهلية.
وأضــاف رؤســاء اجلمعيات األهلية
أن القانون اجلديد يضر بالدولة
ق ــب ــل املـ ــؤسـ ــسـ ــات األه ــل ــي ــة
ل ــك ــون م ــؤس ــس ــات الــعــمــل
املــدنــى تساهم بجانب
الــدولــة فــى العديد
مـــــن ال ــق ــط ــاع ــات
ومــــنــــهــــا ال ــص ــح ــة
والتعليم والــكــوارث مثل
الــســيــول وغ ــي ــره ــا ،ع ــاوة
عــلــى تــلــبــيــة جـــزء مــعــيــشــى من
احتياجات الفقراء فى املحافظات،
وأوضــحــوا أنــه فــى حالة عرقلة عمل
اجلمعيات واملؤسسات األهلية ستتحمل
الدولة أعبا ًء مالية زائدة كانت هذه املؤسسات
تتحملها عنها.
وأوضــحــوا أن العراقيل الــتــى ج ــاءت بالقانون
اجلــديــد ليست س ــوى مــحــاولــة الــدولــة لتحجيم
احلـــريـــات ،والــســيــطــرة عــلــى أم ـ ــوال الــتــبــرعــات
للجمعيات والتى تأتيها من اخلارج والداخل بحجة
احلفاظ على األمن القومى وعدم متويل جماعات
مسلحة ،أو عدم تنفيذ أجندات خارجية.
وهنا نشير إلى ما قاله حافظ أبوسعدة رئيس
املنظمة املصرية حلقوق اإلنسان فى بيانه الصادر
عن املنظمة فى ذكرى االعالن انهيار حالة حقوق
االنــســان الــذى يوافق العاشر من ديسمبر من كل
عــام إن إصــدار قانون اجلمعيات االهلية مبثابة
مــصــادرة وتــرهــيــب للمجتمع املــدنــى بشكل
عــام لكن بالطبع الــهــدف الرئيسى كانت
منظمات حقوق االنسان التى التــزال تشكل
صداعا للحكومة لتركيزها على انتهاكات
حقوق االنسان فبدال من ان تقوم احلكومة
باتخاذ اجراءات لالنصاف وحماية حقوق
االنسان ومكافحة االفالت من العقاب
قــررت اسكات اصــوات املدافعني
عن حقوق االنسان ليس
فقط بإصدار تشريع
مــخــالــف للمواثيق
الدولية وللدستور
املــــصــــرى املـ ـ ــادة
 75إال ان فــتــح
الــتــحــقــيــقــات فى
قــضــيــة مــعــروفــة
اعالميا بقضية
التمويل االجنبى
وحــشــر ك ــل منظمات

إلى أى طرف سوف
ينحاز الرئيس والحكومة والبرلمان
فيما يتعلق بهذا القانون ..هل إلى جانب التمسك
بحق الدولة المصرية فى متابعة نشاط وتمويالت
الجمعيات أم ستتم االستجابة
للضغوط الدولية؟

حقوق االنسان فيها سواء كانت املنظمات االجنبية
او مــنــظــمــات مــصــريــة مسجلة او غــيــر مسجلة
فاجلميع مستهدف الشــك واستتبع ذلــك قــرارات
للمنع من السفر للحقوقيني وجتميد احلسابات.
اجلدير بالذكر أن هناك عــدداً من املــواد التى
تضمنها القانون اجلديد حظيت باعتراضات الكثير
من املنظمات واملؤسسات الدولية منها استحداث
جهاز جديد وهــو ما ورد فى املــواد ( )77-70من
الــبــاب الــســادس الــتــى تــنــص عــلــى إنــشــاء اجلــهــاز
الــقــومــى لتنظيم عــمــل املــنــظــمــات األجــنــبــيــة غير
احلكومية يتبع رئيس مجلس الـ ــوزراء ،وتــكــون له
شخصية اعتبارية ،وتنشأ له مكاتب فى املحافظات
األخ ــرى ،ويتولى البت فــى كــل مــا يتعلق بتأسيس
وعمل ونشاط املنظمات األجنبية غير احلكومية فى
مصر ،وكافة صور تعاونها مع املؤسسات واجلهات
احلكومية وغير احلكومية داخل البالد ،والتمويل
األجــنــبــى للجمعيات واملــؤســســات االجــتــمــاعــيــة،
ويكون من حقه التأكد من إنفاق أمــوال اجلمعيات
وغــيــرهــا مــن الــكــيــانــات اخلــاضــعــة ألحــكــام هــذا
الــقــانــون فــى الــغــرض املخصص مــن أجــلــه والــذى
جمعت له ،وإصدار القرارات الالزمة لتصحيح أية
مخالفات تقع فى هذا الشأن ،وله فى سبيل ذلك
اإلطالع على احلسابات البنكية اخلاصة بالكيانات
اخلاضعة ألحكام هذا القانون.
ويــتــولــى ه ــذا اجلــهــاز الــبــت فــى كــل مــا يتعلق
بتأسيس وعمل ونــشــاط املنظمات األجنبية غير
احلكومية فى مصر ،وطرق تعاونها مع املؤسسات
واجلهات احلكومية وغير احلكومية داخل البالد،

والتمويل األجنبى للجمعيات واملؤسسات األهلية
املصرية .كما يتحكم فى منح املوافقات للمنظمات
األجنبية غير احلكومية التى لها أنشطة داخل أو
خارج مصر ،والبت فى طلب جتديده أو تعديله أو
إلغائه ،مع التصريح بإرسال أو نقل أو حتويل أموال
أو تبرعات إلى أى شخص ،أو منظمة أو هيئة أو
مؤسسة أو جهة فى الداخل أو اخلارج.
كــمــا اعــتــرضــت اجلــمــعــيــات املــحــلــيــة
واألجنبية على نص املــادة ( )13فى
القانون اجلديد والتى تنص على
أنــــه « ال ي ــج ــوز لــلــجــمــعــيــات
وغ ــي ــره ــا مـ ــن الــكــيــانــات
اخلــاضــعــة ألحــكــام هذا
الــقــانــون الــعــمــل فى
مــجــال أو ممــارســة
نـ ــشـ ــاط يـ ــدخـ ــل فــى
نــطــاق عمل األحـــزاب أو
النقابات املهنية أو العمالية
أو ذات طابع سياسى أو يضر
بــاألمــن الــقــومــى للبالد أو النظام
العام أو اآلداب العامة أو الصحة العامة
«.
كما مت االعــتــراض أيــضـاً على مــا جــاء فى
القانون اجلديد بشأن حتديد نشاط املنظمات
األهلية والتحكم فى عملها فوفق ًا للمادة ()14
البــد أن يتوافق نشاط اجلمعية مع «خطة الدولة
واحتياجاتها التنموية وأولــويــاتــهــا» .وتُــعــد تلك
التعبيرات واملصطلحات شديدة العمومية عما ورد
فى املادة ( )11من قانون  84لعام .2002
كما اعترضت هــذه املنظمات على وضــع قيود
على اجلمعيات التى تعمل فى املناطق احلدودية
وذلك أيضاً من أجل حماية األمن القومى املصرى
فتنص املــادة ( )13على أنه «يجب على اجلمعيات
وغيرها من الكيانات اخلاضعة ألحكام هذا القانون
والــتــى مت ــارس أعــمــالــهــا وأنشطتها فــى املناطق
احلــدوديــة التى يصدر بتجديدها قــرار من رئيس
مجلس الــوزراء احلصول على ترخيص بتنفيذ تلك
األعمال من اجلهة اإلدارية».
كما أن هناك اعتراضات
ب ــش ــأن املــــــادة (  ) 24من
القانون والتى تلزم اجلمعية
األهلية بأن ت ِ
ُخطر اإلدارة بأية
متــويــل لها وإذا لــم يصلها رد
مــن اجلــهــاز التنظيمى خــال
 60يوم فيعنى ذلك أنه مت رفض
التمويل ،وذل ــك على
الــنــقــيــض م ــن قــانــون
 ،2002كــمــا أُخــضــع
الــقــانــون أيــضـاً جميع
احلسابات املصرفية
لــلــجــمــعــيــات إلشـــراف
البنك املــركــزى ومينعها
مــن إرسـ ــال أمـ ــوال إلــى
خــــــــارج مـــصـــر دون

موافقة اجلهات الرقابية ،كما سيكون ملمثلى اجلهاز
القومى احلــق فى التفتيش على عمل أيــة جمعية
ومتويلها فى أى وقــت ،وتقدمي طلب إلــى املحكمة
بحل اجلمعية أو تعليق عملها ملدة عام أو استبدال
مجلس إدارتها إذا انتهكت أيا من قواعد التمويل.
وبعد أن عرضنا لتفاصيل هذه القضية الشائكة
مــن كافة جوانبها نــســأل :مــا هــو مصير القانون
اجلــديــد للجمعيات األهــلــيــة الـــذى ص ــدق عليه
مجلس الــنــواب نهاية الشهر املــاضــى؟ وهــل سيتم
التراجع عنه من خالل إعادة املداوالت واملناقشات
حــولــه خــاصــة أن ــه لــم يــصــدر بشكل نــهــائــى حتى
اآلن بسبب عدم تصديق رئيس اجلمهورية عليه؟
وه ــل سيستجيب الــرئــيــس الــســيــســى ملطالبات
املنظمات األجنبية وبعض ال ــدول الكبرى ويقرر
عــدم التصديق على القانون وإعــادتــه مــرة أخرى
ملجلس النواب؟ وإلى أى طرف سوف ينحاز الرئيس
واحلكومة والبرملان فيما يتعلق بهذا القانون ..هل
إلــى جانب التمسك بحق الــدولــة املصرية فى
متابعة نشاط ومتويالت اجلمعيات تخوفا
مــن أن يتم اســتــخــدام أم ــوال التبرع ات
للجمعيات ســواء كانت من اخلــارج أو
الداخل فى متويل أعمال إرهابية
أو تنفيذ أجــنــدات خــارجــيــة،
والــتــأكــيــد عــلــى أن األمــن
القومى للبالد يتطلب
م ـ ــت ـ ــاب ـ ــع ـ ــة ع ــم ــل
اجلمعيات ومتابعة
التمويالت اخلارجية
والــداخــلــيــة لــهــا وأوج ــه
إنــفــاقــهــا الــصــحــيــح واحل ــد
مــن عمل أى كيانات أهلية يتم
إنــشــاؤهــا خـــارج اإلطـ ــار الشرعى
للدولة يكون من شأنها اإلضرار باألمن
الــقــومــى لــلــبــاد ..أم ستتراجع احلكومة
عن هذا املوقف وتعيد النظر فى املواد املثيرة
للجدل واالعتراضات استجابة للضغوط الدولية؟
وفى هذا السياق نسأل :هل ستنجح الضغوط
أو املــطــالــبــات الــتــى قدمتها املــنــظــمــات الــدولــيــة
واملحلية بحفظ التحقيقات فى القضية رقم ()173
لسنة  2011واملــعــروفــة إعالميا بقضية التمويل
األجنبي.
وهى القضية التى مت توجيه اإلتهام فيها إلى
شخصا
بعض الشخصيات العامة ،بجانب 19
ً
يحملون اجلنسية األمريكية ،وبعد عامني من
ً
ناشطا أمريك ًيا إلى
فتح املــلــف مت ترحيل 17
بالدهم ،لكن القضية استمرت بعد ذلــك ،حتى
جاء قرار محكمة جنايات القاهرة بإعادة فتحها
مــرة أخ ــرى فــى شهر م ــارس املــاضــى واجلــديــر
بالذكر أن النيابة العامة وجهت لهم عــدد من
التهم أولها هو تأسيس وإدارة فروع ملنظمة دولية
بغير ترخيص من احلكومة املصرية ،قاموا من
خاللها بتنفيذ تدريب سياسى ألحــزاب وإجــراء
البحوث واستطالع رأى على عينات عشوائية
مــن املــواطــنــن ،ودعــم حمالت انتخابية ملمثلى
أحـــزاب سياسية وحــشــد ناخبني لالنتخابات
البرملانية بغير ترخيص ،وإعـــداد تقرير بهذا
النشاط وإرسالها إلى املركز الرئيسى بالواليات
املتحدة األمريكية ،ومتويل أشخاص وكيانات غير
حكومية وبغير ترخيص مبا يخل بسيادة الدولة
املصرية ،وثانيا تسلموا وقبلوا أم ــواال ومنافع
من منظمة دولية عن طريق متويل مباشر على
حساباتهم البنكية ومــن خــال شــركــات حتويل
األموال وبطاقات ائتمان خاصة متصلة بحسابات
بنكية خارج مصر ،فى سبيل ممارسة نشاط محل
التهمة األولى املحظور قانونا ،والذى أخل بسيادة
الدولة املصرية.

هل ستنجح الضغوط
أو المطالبات التى قدمتها
المنظمات الدولية والمحلية بحفظ
التحقيقات فى القضية رقم ( )173لسنة
 2011والمعروفة إعالم ًيا بقضية
التمويل األجنبى؟

على
المكشوف

تساؤالت
مثيرة للجدل
ما مصير القانون
الجديد للجمعيات
األهلية الذى صدق
عليه مجلس النواب
نهاية الشهر الماضى؟

هل سيتم التراجع
عنه من خالل إعادة
المداوالت والمناقشات
حوله خاصة أنه لم
يصدر بشكل نهائى
حتى اآلن؟

هل سيستجيب الرئيس
السيسى لمطالبات
المنظمات األجنبية
وبعض الدول الكبرى
ويقرر عدم التصديق على
القانون وإعادته مرة أخرى
لمجلس النواب؟
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الفساد اإلدارى
الذى نواجهه
نتيجة تراكمات
سابقة عجزت
القوانني عن
مكافحته

حوار

املستشار على رزق رئيس النيابة اإلدارية :كشفنا  132ألف
قضية فساد فى اجلهاز احلكومى
كشف المستشار على رزق رئيس هيئة النيابة اإلدارية أنه تم ضبط نحو 132
ألف قضية فساد خالل العام الجارى ،وتقوم الجهات المختصة بالتحقيق فيها،
إضافة إلى  22ألف جريمة تأديبية مرتبطة بقضايا جنائية.
وكشف المستشار رزق ،فى حوار أجرته معه « صوت الماليين» ،عن العديد من
المخالفات وقضايا الفساد اإلدارى بالهيئات الحكومية التى يتم التحقيق فيها
وغيرها من التفاصيل فى السطور التالية..

حوار -أحمد سعيد

النيابة
اإلدارية هيئة
قضائية
مستقلة
تستهدف
حماية المال
العام

بطء التقاضى
أكبر ظلم
للمواطن..
ونسعى
لتحقيق
العدالة
الناجزة فى
أسرع وقت
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¿ ف ـ ــى الـ ـ ـب ـ ــداي ـ ــة ن ـ ـ ــود ال ـ ـت ـ ـعـ ــرف ع ـلــى
اختصاصات هيئة النيابة اإلدارية؟
¿ ¿ النيابة اإلداريــــة هيئة قضائية
مستقلة تختص بالفحص والتحقيق فى
الجرائم التأديبية ســواء كانت مالية أو
إدارية وهى نائبة عن المجتمع فى تعقب
تــلــك الــمــخــالــفــات مستهدفة فــى ذلــك
حماية المال العام.
¿ م ــا خـطـتــك لـتـطــويــر هـيـئــة الـنـيــابــة
اإلداريـ ـ ـ ـ ـ ــة وك ـي ـف ـي ــة ت ـف ـع ـي ــل دوره ـ ـ ـ ــا فــى
مكافحة الفساد؟
¿ ¿ ال يشغلنى مــنــذ تــولــيــت رئــاســة
النيابة اإلداريــــة إال االرتــقــاء بأدائها
وكفاءة أعضائها ،وتفعيل الدور المنتظر
منها بأقوى صــورة ،من خــال التعامل
الــجــاد والــحــازم مــع كــل صــور الفساد
اإلدارى المستشرى فى الــدولــة ،وذلك
من خالل توقيع عقوبات صارمة تحقق
وخاصا ،لسد ثغرات الفساد
ردعا عا ًّما
ً
ًّ
والــتــصــدى ألى عــنــصــر فــاســد يسعى
للخروج على مقتضيات الوظيفة العامة،
وحماية المال العام من أى انتهاك أو
عـــدوان ،وقــد بــدأت آثــار خطتى تظهر
للمواطن البسيط ،من خــال معاينات
الــنــيــابــات اإلداريـــــة بالمحافظات فى
القطاعات المختلفة ،ما انعكس على
إيمان المواطن بأهمية دوره فى مكافحة
الفساد.
¿ وم ـ ــا ال ـ ـ ــدور الـ ـت ــى تـ ـق ــوم ب ــه ال ـن ـيــابــة
اإلدارية فى مكافحة الفساد؟
¿ ¿ دور النيابة ال يقتصر على ضبط
الفاسدين والعابثين بالجهاز اإلدارى
بالدولة وإنما يمتد للحيلولة دون بلوغ
الفاسدين لغايتهم بتقديم حلول ألوجه
القصور فى مختلف قطاعات الجهاز
اإلدارى بالدولة وصـ ً
ـول لضمان تقديم
الخدمات للمواطنين بانتظام ويسر من
خالل اكتشاف أوجه القصور والخلل فى
النظم واإلجراءت المالية و اإلدارية.
¿ ومــا وجــه االخـتــاف بين دور النيابة
اإلداري ـ ــة فــى مكافحة الـفـســاد عــن باقى
الجهات الرقابية؟
¿ ¿ المشرع المصرى اختص النيابة
اإلداريــة بصفتها هيئة قضائية مستقلة
بمكافحة الفساد فى الجهات الحكومية
ـدا عــن أى تأثير لمكافحة الخلل
بــعــيـ ً
واالنحراف المالى واإلدارى وعليه فإن
تحقيقات النيابة اإلداري ــة التى تجرى
بمعرفة أعضائها المتخصصين بكفاءة
عالية فى مجال الفحص المستندى من
شأنه كشف الفساد وأساليب التالعب
بالمستندات.
¿ هـنــاك اتـهــام للهيئة بـبــطء إج ــراءات
التحقيق فى القضايا ..ما قولك؟
¿ ¿ الــعــدالــة الــنــاجــزة إحــــدى أهــم
المبادئ التى أسعى لزرعها فى عقول
وضــمــائــر أبــنــائــى مــســتــشــارى النيابة
اإلداريـ ــة ،فالتأخير فــى تحقيق العدل
هــو أكبر ظلم للمواطن ،وهــذا المبدأ
بدأت ثماره فى الظهور بالفعل ،وهناك
عديد من القضايا لم يستغرق التحقيق
فيها ع ــدة أيـ ــام ،رغ ــم مــا ك ــان لــهــا من
دوى إعالمى ،لكن أعضاء النيابة كانوا
ّ
حــريــصــيــن عــلــى إنــجــازهــا ف ــى أس ــرع
وقــت ،ومنها على سبيل المثال قضية
األطــبــاء الــذيــن تــشــاجــروا بالمشارط
الطبية داخل غرفة العمليات ،إذ أنهت
نيابة كفر ال ــدوار التحقيق فيها خالل
 15يــو ًمــا فــقــط ،وقضية إذاعـــة حــوار
خاطئ للرئيس على شاشة التليفزيون
المصرى ،والتى أنهاها المكتب الفنى
فى أقل من عشرة أيام.
على جــانــب آخ ــر ،فــإن طــول أمــد أى
تحقيق ال يــرجــع لــتــراخــى الــنــيــابــة فى
التحقيق ،بقدر ما يكون سببه اللجان
ال ــت ــى تُ ــشــ ّك ــل لــفــحــص الــمــخــالــفــات
المالية ،وتــبــاطــؤ بعض المتهمين فى
إبداء دفاعهم ،وغير ذلك من األسباب،
وأهمها الروتين اإلجرائى ،الذى نسعى
لمعالجته مــن خــال ميكنة العمل فى
النيابة اإلدارية.
¿ ومـ ـ ــا ه ـ ــى رؤيـ ـتـ ـك ــم لـ ــوقـ ــف ال ـف ـس ــاد
اإلدارى فى مصر؟
¿ ¿ بــجــانــب الــمــســاءلــة والمحاسبة
ودعم الرقابه البد من العمل على أكثر

استعدنا  47مليون دوالر كانت مهدرة بهيئة التنمية
السياحية و 160مليون جنيه ضرائب من المستثمرين

من محور فى آن واحــد حتى يتسنى
مــواجــهــة هـــذه الــظــاهــرة وذل ــك
بــالــتــواصــل مــع كــافــة الجهات
المعنية بالدولة والمسئولة
عن التعليم والثقافة لنشر
الوعى ..وبالفعل من خالل
إســتــراتــيــجــيــة الــحــكــومــة
لــمــكــافــحــة الــفــســاد من
 2018—2014والــتــى
شاركت النيابة اإلداريــة
فى وضعها مع الجهات
المعنية بالدولة تم وضع
رؤيــة متكاملة لمواجهة
الفساد والحد منه وجار
متابعة التنسيق من خالل
اللجنة الوطنية التنسيقية
للوقاية من الفساد ومكافحته
مما يؤكد عزم النيابة اإلداريــة
مــحــاربــة الــفــســاد واقــتــاعــه من
جــذوره وال سيما أن الفساد الحالى
نتيجة تــراكــمــات مــن حقبة سابقة لم
يــتــم خــالــهــا تــطــويــر آل ــي ــات مكافحة
الفساد والقوانين لمجابهة األساليب
المستحدثة فى ارتكاب جرائم الفساد.
¿ وما هى أهم مالمح القانون الجديد
للنيابة اإلدارية؟
¿ ¿ القانون الجديد يأتى بما يتواءم
مع ما توسمت به األمــة فى دستورها
مــن بــســط ســلــطــات الــنــيــابــة اإلداريــــة
ليشمل فئات وظيفية كانت بمنأى عن
الــمــســاءلــة القانونية كما أنــه يضيف
للنيابة االستقاللية الكاملة فــى أداء
عملها ويــمــنــح أعــضــاءهــا الضمانات
والحصانات الــازمــة المرتبطة بــأداء
أعمالهم مما سيكون له مــردود واضح
فــى مكافحة الفساد وانتظام الجهاز
اإلدارى بالدولة.

افتتحنا
عدداً كبيراً
من المقار
بالمحافظات
لتلقى
شكاوى
المواطنين

انتهينا من قانون
الهيئة الجديد وننتظر
عرضه على البرلمان
بالدورة الحالية

¿ ومـ ـ ـت ـ ــى سـ ـيـ ـت ــم ع ـ ـ ــرض هـ ــذا
القانون على البرلمان؟
¿ ¿ الــقــانــون ت ــم إعــــداده
فعل ًيا بعد أن تمت مراعاة
جــمــيــع الــمــعــوقــات التى
تـــحـــول دون مــبــاشــرة
ال ـ ــه ـ ــي ـ ــئ ـ ــة لـ ــكـ ــامـ ــل
اخـ ــتـ ــصـ ــاصـ ــهـ ــا فــى
م ــك ــاف ــح ــة ال ــف ــس ــاد
وبالفعل تــم التشاور
والتنسيق مــع السيد
ال ــم ــس ــت ــش ــار وزي ـ ــر
الــشــئــون الــبــرلــمــانــيــة
لمحاولة عرض القانون
على مجلس النواب فى
أقـ ــرب وقـــت ونــأمــل من
ال ــس ــادة األف ــاض ــل رئيس
وأع ــض ــاء الــبــرلــمــان سرعة
مناقشة القانون و إقراره.
¿ ب ـخ ـص ــوص ت ـع ـي ـيــن أع ـض ــاء
جــدد بهيئة النيابة االداريـ ــة مــا هى
المعايير التى تم وضعها وعلى أساسها
يتم االختيار؟
¿ ¿ اختيار األعــضــاء الجدد يتم من
خــال معايير مــجــردة وفــى مقدمتها
التقديرات الدراسية بحد أدنــى جيد
واجــتــيــاز االخــتــبــارات الختيارأفضل
الــعــنــاصــر الــصــالــحــة لــانــضــمــام لهذه
الهيئة العريقة فضال عــن التحريات
ال ــازم ــة لــلــتــأكــد مــن صــحــة وســامــة
المعلومات عن المتقدمين وأال يكون
قد حكم عليه فى قضية مخلة بالشرف
والـــبـــاب مــفــتــوح للجميع واالحــتــكــام
النهائى لنتائج االختبارات والتحريات.
¿ ب ـخ ـصــوص مـســابـقــة كــاتــب رابـ ــع ما
سبب إلغاؤها ثم إعادتها مرة أخــرى وما
مصير ما سبق تعيينهم فيها؟

املستشار على رزق فى
حواره لـ«صوت املاليني»

اختيار
األعضاء الجدد
يتم من خالل
معايير مجردة
وفى مقدمتها
التقديرات
الدراسية

¿ ¿ صدر حكم من المحكمة اإلدارية
الــمــخــتــصــة بــمــجــلــس الـــدولـــة بــإلــغــاء
المسابقة وعليه التزمت النيابة اإلدارية
بتنفيذ الــحــكــم إعــــا ًء لــمــبــدأ حجية
األحــكــام القضائية ومــن سبق تعيينهم
تقدموا بالفعل فى المسابقة الجديدة
وتجرى حاليا االختبارات الختيار افضل
العناصر ،وقــد سبق وأن تــقــدم بعض
النواب بالبرلمان بطلب إحاطة فى هذا
الــشــأن للسيد المستشار وزيــر العدل
وبعد العرض تم حفظ الطلب لسالمة
اإلجــراءات التى اتبعت ومنها أنه قد تم
اسناد االختبارات التحريرية للمتقدمين
إلى مديرية التربية والتعليم.
¿ ومـ ــاهـ ــو دور ال ـن ـي ــاب ــة اإلداريـ ـ ـ ـ ــة فــى
استرداد األموال لصالح الدولة؟
¿ ¿ قامت النيابة بإجراء التحقيقات
الــازمــة مع المختصين بهيئة التنمية
السياحية الســتــعــادة مبلغ  47مليون
دوالر كجزء من المتأخرات المستحقة
على المستثمرين الــذيــن لــم يــســددوا
قيمة األراضــى التى سبق شراؤها من
الهيئة ومــازالــت التحقيقات مستمرة
الســتــرداد كافة المستحقات وتحديد
كافة المسئوليات ..كما تم تحصيل 160
مليون جنيه قيمة الضرائب المستحقة
على المحالت السياحية لصالح الدولة
وبناء على تحقيقات النيابة تم تشكيل
لجنة تعمل حال ًيا على استكمال حصر
وتــســجــيــل وتــحــصــيــل كـــل الــضــرائــب
المستحقة للدولة فى هذا الشأن.
¿ ومــا هــى أهــم القضايا الـتــى حققت
أخيرا؟
فيها النيابة اإلدارية
ً
¿ ¿ قضية إذاعــة حــوار قديم لرئيس
الجمهورية بالتليفزيون.
قضية مستشفى المنشأة بسوهاج
قضية تحويل مسجد بطنطا إلى محل
بيع دواجن.
قضية مركب الهجرة غير الشرعية
برشيد.
َ
باإلضافة لقضية تعفن جثث ضحايا
هذا المركب.
قضايا التعذيب بدور األيتام المختلفة
قضية ع ــدم اســتــكــمــال تــوزيــع عقار
فيرس «ســي» السابق استيراده بقيمة
 118مليون جنيه قبل انتهاء صالحيته
فــضــا ع ــن أن هــنــاك الــعــديــد من
القضايا مازالت متداولة ولم يتم البت
فيها.
¿ وما هى أعــداد القضايا التى حققت
فيها النيابة اإلداريــة فى مجال مكافحة
الفساد هذا العام؟
¿ ¿ إجمالى القضايا المقيدة بالهيئة
مــنــذ بــدايــة الــعــام حــتــى نــهــايــة أكتوبر
بلغ  131966قضية فضال عــن5593
شكوى مواطنين و 22305جرائم تأديبية
ارتبطت بجرائم جنائية.
¿ هــل هـنــاك منظومة جــديــدة لتلقى
شكاوى المواطنين؟
¿ ¿ يستلزم تزايد أعــداد المواطنين
مــن الهيئة افــتــتــاح عــدد مــن المقرات
الجديدة بالمحافظات ،للتسهيل عليهم
فى تقديم شكاواهم ،وعلى الموظف فى
مثوله أمام النيابة للشهادة أو الشكوى،
إذ إن اإليــقــاع التكنولوجى الحديث
يلزم بمواكبته من خالل خلق منظومة
إلكترونية يمكن للمواطن التواصل من
خاللها ،ومع استمرار النيابة فى دعم
تلقى الشكاوى من المواطنين ،من خالل
الخط الساخن المخصص لذلك برقم
 ،16117واستقبال الشكاوى عبر البريد
اإللكترونى SHAKWA@ap.gov.
 ،egهناك صفحات للنيابة عبر مواقع
التواصل االجتماعى المختلفة ،للتفاعل
مع المواطنين ،إلى جانب إطالق مركز
الــمــعــلــومــات لتطبيق يــدعــم الــهــواتــف
العاملة بنظام التشغيل «أندرويد».
وحــيــن تــولــيــت رئــاســة الــهــيــئــة ،كنت
حريصا على زي ــادة تفاعل النيابة مع
ً
شكاوى المواطنين ووقائع الفساد التى
يتم رصدها من خــال وسائل اإلعــام
المختلفة ،وكلفت مركز معلومات النيابة
اإلدارية بتولى األمر ،وعرض ما يرصده
على شخص ًّيا،
اإلعالم من وقائع فساد ّ
لتحقيق مزيد من السرعة فى اإلنجاز.

أعضاء الدائرة
الدولى للحراسات
حصلوا على  3دورات
منهم «فرقة »seap
األحدث عامل ًيا

بالل الدوى

الشارع
السياسى

انفراد

خطة تأمني موكب الرئيس

نشر فرق املفرقعات لـ«متشيط» الطريق ..وعدم السماح بانتظار سيارات
ضرورة عمل «تعقيم» للطريق من أى متفجرات عن طريق خبراء متخصصني

السيسى

يتساءل الكثيرون عن كيفية تأمني موكب
الرئيس عبدالفتاح السيسى؟! كيف تتم
حمايته؟! كيف يتم التنسيق بني األجهزة
األمنية املعنية بحماية الرئيس!!
م ــا ه ــى الـ ــدائـ ــرة الــصــغــيــرة املــحــيــطــة
بالرئيس السيسى واملسئولة عنه؟! هل يتم
تــأمــن مــوقــع وج ــود الرئيس فقط أم يتم
تأمني خــط السير بالكامل ذهــابــا وعــودة
حــتــى يــعــود الــرئــيــس ملكتبه بالقصر
اجلمهورى؟!
أس ــئ ــل ــة ك ــث ــي ــرة وم ــت ــع ــددة
وجــمــيــعــهــا تــتــجــه بــنــا نحو
االط ــم ــئ ــن ــان ع ــل ــى رئــيــس
اجلمهورية خاصة أنــه بال
أدنى شك املستهدف رقم
« »1جلميع التنظيمات
االرهــابــيــة الــتــى تؤمتر
بــأمــر جماعة اإلخ ــوان
وتعمل لتحقيق أهدافها
ومصاحلها.
السيسى الـــذى أصبح
لــغــزا محيرا لــدى كــل أجهزة
املخابرات الدولية التى تستهدف
إحلــاق الفوضى مبصر ..خاصة
أنـ ــه اســتــطــاع أن يــجــمــع شمل
املــصــريــن ..وي ــواج ــه اإلرهـ ــاب
املــمــول العنيف الـــذى يــريــد أن
يتصدى له اجليش والشرطة.
ســنــركــز عــلــى زيــــارة الــرئــيــس
السيسى األخيرة ملنطقة افتتاح
مـــشـــروع ط ــري ــق «روض ال ــف ــرج-
الضبعة» الذى يخدم جموع املصريني
ويسهل االتصال بني القاهرة واجليزة
واسكندرية ومطروح والبحيرة.
كانت هناك تنسيقات أمنية على
أعلى مستوى قبل بدء حترك الرئيس
مبـــدة طــويــلــة ..فــقــد قــامــت رئــاســة
احلـــرس اجلــمــهــورى بــإخــطــار وزارة
الــداخــلــيــة عــن طــريــق اإلدارة العامة
لــشــرطــة الــرئــاســة مــن أج ــل التنسيق
مع مديرية أمن القاهرة ومديرية أمن
اجليزة.
وبالفعل استطاعت وزارة الداخلية
امتــام عملية التأمني قبل بداية اجلولة

تنسيق بين الحرس
الجمهورى وشرطة الرئاسة
ووزارة الداخلية ومديرى
األمن والمباحث
الدائرة األولى حول
الرئيس مسئولية
«الحراسات الخاصة»
بقيادة حارسه الشخصى
الرئاسية ..فقد كانت التعليمات كاآلتى:
 ابالغ إدارة املفرقعات من أجل متشيطخط سير موكب الرئيس السيسى ..طوال
الطريق من خروجه من القصر حتى عودته
مرة أخرى.
 صــدور تعليمات إلدارة املفرقعات منأجل «تعقيم» خط سير الرئيس ومنع وجود
أى مواد متفجرة ..والكشف عنها.
 صـ ــدور تــعــلــيــمــات ب ــض ــرورة اليقظةاملستمرة قبل وأثــنــاء وبعد جولة الرئيس
السيسى إلدارة النجدة للتأهب الستقبال

أى ب ــاغ ــات ج ــدي ــدة ب ــط ــول خ ــط سير
الرئيس.
 إصــــدار تعليمات مــشــددة بــضــرورةتواجد عدد من أفراد األمن الذين يرتدون
الزى الرسمى «امليرى» طوال خط السير..
ويــتــم الــتــأكــيــد لــهــم عــلــى ضــــرورة اعــطــاء
ظهورهم للموكب ..ويتم االنتشار ملسافة
قريبة من بعضهم البعض ..وتتراوح املسافة
بني كل فرد أمن وآخر  20مترا.
 صــدور تعليمات مــشــددة للمديرياتاملسئولة بضرورة نشر أفراد شرطة بالزى
املدنى طوال الطريق على أن يكون املسافة
بني كل فرد وآخر  20مترا.
 تــشــديــد األمـــن فــى أقــســام الشرطةالتى سيمر عليها موكب الرئيس ..وخروج
ضباط من القسم ملتابعة التأهب األمنى
ملوكب الرئيس.
 نشر أفراد أمن سريني من جهات أمنيةمتعددة تكون مسئولة عن منع حــدوث أى
بلبلة طوال مرور موكب الرئيس!!
 قيام اإلدارة العامة للمرور بالتأكيدعــلــى ع ــدم وج ــود أى ســيــارة عــلــى جانبى
الطريق طوال سير موكب الرئيس ..ورفع
أى ســيــارة تتواجد فــى طريق املــوكــب قبل
مــجــىء املــوكــب ..وطـــوال مــدة املــوكــب يتم
متشيط الطريق بالكامل حتى يتم النجاح
فى تأمني موكب الرئيس.
 التواصل املستمر بــن إدارات املــروراملعنية فــى الــقــاهــرة واجلــيــزة والقليوبية
لتحقيق سيولة مرورية فى الطرق البديلة
الــتــى مت حتــديــدهــا لــلــمــواطــنــن ..حتى ال
حتدث عمليات تكدس لسيارات املواطنني
فى الطرق البديلة وينتج عنه تعطيل مصالح
املواطنني وشعورهم بحالة غضب ..ولذلك
يتم العمل على حتقيق السيولة املرورية فى
الطرق البديلة.
 اش ــراف مــديــرى األمــن شخصيا علىالتأهب األمنى فى املناطق التابعة لهم..
والتواصل مع مصلحة األمن العام لضمان
حتقيق أعلى معدل تأمني للموكب الرئاسى.
 اعــطــاء تعليمات فــوق املــشــددة بعدمالــســمــاح بــاقــتــراب أى مــســئــول أمــنــى من
رئــيــس اجلــمــهــوريــة وحتــديــدا مــن الــدائــرة
الصغيرة لرئيس اجلمهورية ..باستثناء وزير

الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار.
 أمـ ــا ..احلـــرس اجلــمــهــورى ..فــهــو اليسمح بــتــواجــد أى مــســئــول بــالــقــرب من
الرئيس إال بعد صدور تعليمات رئاسية.
 تعتبر ال ــدائ ــرة األولــــى الــتــى حتيطبالرئيس السيسى من أهــم وأمهر ضباط
احلــراســات اخلاصة فى مصر والــذيــن مت
تأهيلهم فــى الــقــوات اخلــاصــة بالصاعقة
والتى تسمى الفرقة الـــ« ..»777ثم الفرقة
ال ـــ« »999وهم األشطر واألقــوى فى قوات
الصاعقة ويحصلون على دورات تدريبية
مكثفة فــى احلــراســات ودورة أخ ــرى فى
املخابرات ثم دورة أخــرى بــاخلــارج ودورة
أخــرى يطلق عليها فرقة الــــ« »seapوهى
أعلى قــوات تأمني على مستوى العالم..
ويــقــودهــم احلــــارس الــشــخــصــى للرئيس
السيسى العقيد «محمد شعراوى» ..والذى
ترقى من رتبة «مــقــدم» العام املاضى إلى
رتبة «عقيد».
 وتعتبر الــدائــرة األولـــى الــتــى حتيطبــالــرئــيــس هــى األهـ ــم عــلــى االطــــاق..
وتــنــتــشــر حـــول الــرئــيــس عــلــى هيئة
«دائ ــرة» تلتف حــول الرئيس ومتنع
وجــــــود أى ش ــخ ــص فــــى ه ــذه
الدائرة ..وحينما يقف الرئيس
فـــى اف ــت ــت ــاح أى مـــشـــروع..
التعليمات الــصــادرة ألفــراد
احلـ ــراسـ ــة اخلـــاصـــة فى
الـــــدائـــــرة هــــى «رئ ــي ــس
الــــوزراء -وزي ــر الــدفــاع-
رئيس األركـــان -والوزير
املسئول فقط».
 الــدائــرة الثانية حولالــرئــيــس الــســيــســى والــتــى
بطبيعة احلــال تكون من ضباط
احلرس اجلمهورى.
 دائـــمـــا مـــا تــســيــر ســيــارةالتشويش على جميع االتصاالت
الــتــلــيــفــونــيــة ..لــضــمــان التشويش
على أى اتصاالت تهدف حلدوث
تفجيرات باستخدام االتصال عن
بعد والــتــى مت تــدريــب عــدد من
االرهابيني عليها فى قطاع غزة
وتركيا وإيران!!

عدم السماح ألحد باالقتراب من الرئيس إال رئيس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس األركان والوزير املسئول
وزير التخطيط يسرب خبر توليه رئاسة احلكومة ورفض التنسيق مع شريف إسماعيل

أفراد أمن
«ميرى
ومدنى» على
بعد «»20
مت ًرا منتشرون
طوال الطريق

نشر أفراد
شرطة
سريين
لعدم حدوث
أى بلبلة
أثناء مرور
الموكب

بالوقائع :خفايا الصراعات بني وزراء املجموعة االقتصادية
انفراد :رئيس الوزراء يوصى بتعيني «وزير املالية» نائبا له
حــالــة مــن الــرعــب تــســود وزراء املجموعة
االقــتــصــاديــة بعد إع ــان الــرئــيــس عبدالفتاح
الــســيــســى عـــن غــضــبــه مـــن أداء املــجــمــوعــة
االقــتــصــاديــة ..وع ــدم وج ــود تنسيق بــن وزيــر
التخطيط الدكتور أشــرف العربى وبــن باقى
وزراء املــجــمــوعــة االقــتــصــاديــة خــاصــة وزي ــرى
املالية الدكتور عمرو اجلارحى ..ووزير الصناعة
والــتــجــارة طــارق قابيل ..وأيــضــا حالة الغضب
الــرئــاســى ج ــاءت بــعــد مــا مت الــكــشــف عــنــه من
عدم ضم اللواء من الشيخ وزير التموين ضمن
املجموعة الوزارية املوثوق فيها ..واتخاذ قرارات
تتعلق بالتموين دون استشارته أو أخذ رأيه.
غضب الــرئــيــس مــن املجموعة االقتصادية
جاء بعد تلقيه تقارير أمنية تفيد بوجود حاالت
من االنفالت فى األســواق وتنامى أسعار السلع

العربى

مصيلحى

وغياب الرقابة احلكومية على السلع ..وهو ما
جعلنا نشاهد استعانة الرئيس بهيئة الرقابة
اإلدارية لضبط األسواق.
املجموعة االقتصادية والتى يحرض املهندس
شريف إسماعيل رئيس الــوزراء على االجتماع
بهم بصفة دوري ــة واالســتــمــاع ويــتــواصــل معهم
باستمرار ..لكن من الواضح أن الدكتور أشرف
العربى وزيــر التخطيط يغرد مبفرده ويتدخل
أيضا فى سلطات وزيرة الدولة للتعاون الدولى
الــدكــتــورة سحر نــصــر ..خــاصــة بعد أن سرب
مكتبه شائعة مفاداها «الدكتور أشــرف العربى
رئيس الـــوزراء الــقــادم وأي ــام شريف إسماعيل
معدودة».
املــهــنــدس شــريــف إسماعيل يشعر بخطورة
انفراد عقد املجموعة االقتصادية والتى ستؤثر

بطبيعة احلــال على أداء الـ ــوزراء ..بعد تنامى
دور وزيـ ــر املــالــيــة عــمــرو اجل ــارح ــى واعــتــمــاد
رئــيــس الــــوزراء عليه فــى كــافــة شــئــون الـــوزارة
مــا دى الــبــعــض لنشر بــعــض التفاصيل تفيد
بــقــرب تــعــيــن عــمــرو اجل ــارح ــى نــائــبــا لرئيس
الــــوزراء للشئون االقــتــصــاديــة على اعــتــبــار أن
وزيــر املالية لديه ثالثة نــواب يقومون بتسيير
أمــور الــوزارة فى الضرائب والسياسات العامة
واجل ــم ــارك ..ويستطيعون التحكم فــى جميع
األمور الوزارية املتعلقة بوزارة املالية ..وليتفرغ
وزير املالية للتواصل مع رئيس الوزراء والتعامل
مع املؤسسات الدولية واعطاء األرقام الصحيحة
لرئيس الــوزراء ..وابالغه بالوضع املالى للدولة
املصرية ..والثقة الكبرى فيه جعلته محل اهتمام
من رئيس الوزراء.
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خالفات الشركة مع هيئة
ميناء اإلسكندرية تتجاوز
الـ  28مليون جنيه ولم تقم
بإجراء املطابقات مع الهيئة
منذ عام 2013

خط

باألرقام
واملستندات

يتكرر هذا السؤال مع نشر كل تقرير جديد من تقارير
الجهاز المركزى للمحاسبات ،وها نحن بصدد نشر
وتحليل تقرير صادر فى شهر نوفمبر الماضى ،ونتساءل
عن مصير مثل هذه التقارير التى تصدرها األجهزة
الرقابية مثل المركزى للمحاسبات وغيره ،ويقرأها
الشعب على صفحات الجرائد ،أو يسمع عنها فى سياق
نقاشات برامج «التوك شو» السياسية المعارضة ،تلك
التقارير كانت فى الماضى مادة خصبة الستجوابات
نواب البرلمان ،الموجهة ضد وزراء الحكومة ،ورغم
دائما
أن االستجوابات فى البرلمانات السابقة كانت ً
ما تنتهى باالنتقال لجدول االعمال وتوجيه الشكر
للحكومة ،ولكنها كانت على أية حال أفضل مما لدينا فى
برلمان على عبدالعال ،من نواب يخشون التجرؤ على
الذات الحكوميةً ،
خوفا من سيف مسلط على رقابهم
يهددهم بحل المجلس وبفقدان مقاعدهم الوثيرة ،إذا
نجحوا -ال قدر الله -فى أداء جانب من دورهم التشريعى،
وأدت استجواباتهم إلى سحب الثقة من الحكومة ،أو
من أحد وزرائها ،إال إذا كانت الحكومة نفسها ترغب فى
التضحية بهذا الوزير فتسخر مجلسها «المالكى» فى شن
تمهيدا إلقالته على غرار خالد حنفى،
الهجوم عليه،
ً

أحمر

ارتفاع سعر الدوالر برىء
من تهمة تأخير المشروع

إهدار  22مليون جنيه
على تعميق وتكريك
رصيف  96بالدخيلة
فى ظل الموجات الجنونية
والــمــتــتــالــيــة الرت ــف ــاع أســعــار
الـــــــدوالر ،م ــن الــطــبــيــعــى أن
تتأثر غالبية إن لم يكن جميع
الــشــركــات الــتــى تتعامل على
صــعــيــد الــتــجــارة الــخــارجــيــة
الــدولــيــة ،ولــكــن الــوضــع كــان
مختل ًفا فى شركة اإلسكندرية
لــــتــــداول الـ ــحـ ــاويـ ــات ،الــتــى
لــــم ت ــت ــع ــام ــل ف ــق ــط ك ــدول ــة
مــســتــقــلــة عـــن م ــص ــر ،ولــكــن
ربــمــا كــجــزيــرة منفصلة عن
الــعــالــم ،حيث رصــد التقرير
إنــفــاق مبلغ  22مليون جنيه
على تعميق وتكريك رصيف
رقــم  96بالدخلية ،وتــم إدراج
هـ ــذا الــمــبــلــغ ضــمــن حــســاب
المشروعات تحت التنفيذ.
وطــلــب الــتــقــريــر مــن إدارة
الشركة موافاة الجهاز الرقابى
بأسباب تأخر تنفيذ المشروع،
وم ــدى تــأثــره بــارتــفــاع أسعار
الـــــدوالر ،وجــــاءت الــمــفــاجــأة
ببراءة العملة األمريكية ،وعدم
وجود عالقة بين ارتفاع سعر
الــــدوالر مقابل تعويم وغــرق
الجنيه المصرى ،وبين تأخير
االنــتــهــاء مــن مــشــروع تكريك
وتعميق الرصيف.

خريطة التالعبات باجلنيه والدوالر فى
شركة اإلسكندرية لتداول احلاويات

وزير التموين الذى أغلقت ملفات فساده بعدما كانت
لجنة تقصى الحقائق البرلمانية قد فتحتها ،ثم
أغلقت بعد رحيله بأوامر عليا.
وعلى ذكر الجهات العليا إذا كان لدينا رئيس
جمهورية هو أول من دق طبول الحرب على الفساد،
مستعدا أن يتوقف عند مستوى
وأعلن انه ليس
ً
شخصيا
معين ،وأن الجميع قيد المحاسبة منه هو
ً
ً
وصول إلى أى مواطن آخر ،فلمصلحة
كرأس السلطة،
من يتم دفن تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات داخل
األدراج ،ولماذا يتم تهميش دور جميع األجهزة الرقابية
دائما على
باستثناء الرقابة اإلدارية ،التى نحييها ً
قدراتها فى محاربة الفساد ،ولكن نتساءل لماذا ال يتم
وضع تقارير المركزى للمحاسبات فى االعتبار ،ولماذا
تنتهى األمور إذا ما تفضلت الشركة محل الفحص بالرد
على التقريرً ،أيا كانت الردود.
تساؤالت يتعين طرحها قبل أن نعرض أحدث تقارير
الجهاز المركزى للمحاسبات ،والذى صدر فى شهر نوفمبر
الماضى ،حول تقييم وفحص أداء شركة اإلسكندرية
لتداول الحاويات والبضائع ،وهوما نتناوله فى سياق
السطور التالية.

حقيقة اختفاء  6ماليني جنيه مت صرفها كحوافز و 733.522دوالر لفتح اعتماد مستندى
إيرادات الشركة لم تتضمن  19.9مليون جنيه قيمة فواتير اخلدمات منها  11.5مليون تخص محطة اإلسكندرية و 8.4مليون للدخيلة
إميان بدر
نعلم أن الهدف األساسى من شق حفر قناة
السويس الــجــديــدة وتعميق وتوسيع المجرى
القديم ،لم يكن مجرد إتاحة الفرصة للسفن
والــحــاويــات الــعــمــاقــة لتمر فــى االتــجــاهــيــن
بما يوفر الوقت والــمــال ،وحتى بعدما نشرت
معلومات عن تراجع إيرادات القناة بسبب حالة
الــركــود التى تشهدها ســوق التجارة العالمية،
أكــد الخبراء المتفائلون بالمشروع أن الهدف
هــو تــحــويــل م ــدن الــقــنــاة وســيــنــاء إل ــى منطقة
لوجستية عالمية لبزنس الشحن والتفريغ
والتصنيع والتصدير على غرار دبى وسنغافورة
وبنما وغيرها من الموانئ المطلة على ممرات
وشرايين مالحة دولية.
إل ــى هــنــا وال ــك ــام يــبــعــث عــلــى الــمــزيــد من
الــتــفــاؤل ولــكــن بــعــيـدًا عــن تــنــبــؤات المستقبل
بما فيه مــن إشــراقــات األمــل وغــيــوم التشاؤم،
وباألرقام والوقائع كشف تقرير الجهاز المركزى
للمحاسبات عــن مخالفات بالماليين داخــل
شركة اإلسكندرية لتداول الحاويات والبضائع،
وه ــى لــمــن ال يــعــرف إحـــدى كــبــريــات شــركــات
الشحن والتفريغ والموانئ العاملة فى مجال
اللوجستيات فى مصر والمنطقة ،ومن ثم تبرز
عــامــات استفهام عــديــدة حــول مــدى قــدرات
الــجــهــاز اإلدارى الــمــصــرى وبــيــروقــراطــيــاتــه
العتيقة على إدارة وتنمية مثل هذه المشروعات
وال ــدخ ــول بمصر إل ــى عــالــم أبــاطــرة الشحن
والــتــفــريــغ والــمــوانــئ لــتــنــافــس الشقيقة دبــى
والصديقة سنغافورة فــى عقر البزنس الــذى
ينقل الـ ــدول والــمــدن إل ــى مــصــاف الكيانات
المتقدمة والثرية ،بل والقوية المؤثرة عالم ًيا.
وحــــول أداء شــركــة اإلســكــنــدريــة لــتــداول
الــحــاويــات والــبــضــائــع ق ــال تــقــريــر الــمــركــزى
لــلــمــحــاســبــات إن الــشــركــة خــالــفــت المعايير
المحاسبية المصرية فى العديد من أوجه حصر
وتقييم مركزها وقوائمها المالية ،التى تقدمت
بها للجهة الرقابية ،حيث لم تتضمن إيــرادات
النشاط مبلغ  19.9مليون جنيه قيمة فواتير
خدمات مؤداة منها  11.5مليون تخص محطة

زيادة رأس املال من  123مليونا إلى  739مليون جنيه
ً
متويل من االحتياطى دون إدراج ذلك فى اإليضاحات
حساب املوردين الشاذ يتضمن
 62.7مليون جنيه للشركة
القابضة منها  200100دوالر
حتت حساب املساهمة فى رأس املال
اإلسكندرية و 8.4مليون تخص الدخيلة ،كما
لم تتضمن مصروفات النشاط مبلغ  3.9مليون
تتمثل فى مصروفات وقــود وخدمات تخزينية
وحــراســة ،وواصــلــت بيانات الشركة سياستها

فى مخالفة المعايير المحاسبية بل ومخالفة
الواقع الفعلى لما لديها ،حيث تضمن المخزون
الموجود فعل ًيا قيمة الراكد التى قدرت بـ 4293
ألــف جنيه ،بينما وردت القيمة فى بيان إدارة

رفض تنفيذ قرار الوزير وعدلت الئحتها الداخلية
دون التنسيق مع النقابة العامة املختصة

صرف حوافز بـ ( )15مليون جنيه باملخالفة للقانون
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لم تخل السياسات المالية واإلداري ــة الداخلية
لــدى الــشــركــة مــن مخالفاتها لصريح القوانين
والقرارات الوزارية والمعايير المتبعة ،حيث تضمن
حساب األجــور مبلغ  15مليون جنيه تم صرفها
علما بأنه
كحافز تخطى معدل األداء القياسىً ،
تم حساب هذا المبلغ على أساس اإليراد النقدى،
وليس حجم االنتاج الكمى ،فى مخالفة صريحة
لنظام الحوافز والمكافآت الوارد بالئحة العاملين
بالشركة ،حيث تنص الالئحة على حساب حافز
تخطى معدل األداء القياسى وف ًقا لزيادة االنتاج
الكمى.
وإذا كانت إدارة الشركة ال تلقى ً
بــال لقواعد
نظام الحوافز واألجور ،فلم يكن مستغر ًبا أن تقدم
على تعديل الئحتها الداخلية ككل ،ضار ًبة عرض
الحائط بالقرار الــوزارى الصادر عن وزيــر قطاع
األعمال العام األسبق الــذى اعتمد تلك الالئحة
منذ ســنــوات ،واألده ــى أنها قامت بتعديلها دون

التنسيق مع النقابة العامة المختصة ،بل ودون
الرجوع للوزير المختص الــذى لم يعتمد الئحتها
المعدلة ،وف ًقا لما جاء فى تقرير الجهاز المركزى
للمحاسبات.
وحينما تتصرف إدارة الشركة بمنطق أنها دولة
مستقلة عن الــوزيــر والنقابات المختصة ،فليس
مستغر ًبا أيـ ً
ـضــا أن تقوم بــزيــادة رأس مالها من
 123.2مليون جنيه ،إلــى  739.2مليون جنيه،
ً
تمويل من النظام االحتياطى بنا ًءا على موافقة
مجلس اإلدارة دون إدراج ذلــك فــى إيضاحات
الشركة ،كما تضمن حساب الموردين الشاذ نحو
 62.7مليون جنيه للشركة القابضة للنقل البحرى
والــبــرى ،منها  45مليون جنيه مــن تحت حساب
توزيع أربــاح العام المالى الجارى ،باإلضافة إلى
 17.7مليون جنيه بما يعادل  200100دوالر من
تحت حساب مساهمة الشركة القابضة فى رأس
مال شركة المالحة الوطنية.

المخازن بالشركة بمبلغ  4087ألف جنيه ،وربط
تقرير الجهاز المحاسبى بين هذا الفارق وبين
عدم قيام إدارة الشركة بتقدير قيمة الكميات
الــراكــدة من المخزون على أســاس التكلفة أو

صافى القيمة البيعية ،وهو ما وصفه التقرير
بــأنــه مخالفة واضــحــة للمعايير المحاسبية
المصرية.
ومــن المخزون الــراكــد إلــى األص ــول الثابتة
والمكهنة حيث كشف التقرير عن قيمة األصول
المكهنة والتى تتمثل فى وسائل نقل ومعدات
وآالت مكهنة بلغت تكلفتها  12مليون جنيه ولم
يتم التصرف فيها ،وأوصى بضرورة االستفادة
منها أو بيعها لصالح الشركة.
وعــلــى صعيد الــتــعــامــات البنكية والمالية
للشركة أكد مراقب الحسابات الذى أعد تقرير
الــمــركــزى للمحاسبات أن شركة اإلسكندرية
لــتــداول الــحــاويــات والــبــضــائــع تــضــع المبالغ
المخصومة ضمن رصيد البنوك لديها ،وضرب
التقرير بعض األمثلة من بينها مبلغ  6ماليين
جنيه الــذى تم صرفه كحوافز ،كما تم تحويل
مبلغ  6.5مليون جنيه لفتح اعتماد مستندى بما
يعادل  733.522دوالر أمريكى ،وأوصى التقرير
بخصم المبالغ المذكورة وإظهار الرقم الصحيح
لحساب البنوك.
وف ــى ســيــاق مــتــصــل يــزخــر مــلــف تــعــامــات
الشركة مع هيئة ميناء اإلسكندرية بالعديد من
اللوغارتيمات والمخالفات التى تعود إلى أعوام
سابقة ،ومــازالــت مستمرة حتى صــدور تقرير
الجهاز المركزى ،حيث رصد التقرير عدم قيام
الشركة بإجراء المطابقات الالزمة بينها وبين
هيئة ميناء اإلسكندرية عن األعــوام الماضية
منذ عــام  ،2013وحتى الــعــام الــجــارى ،2016
والغريب أن هناك مطابقة مالية معترض عليها
بين الطرفين بحوالى  28.1مليون جنيه ،مكون
عنها مخصص بنحو  24.7مليون جنيه فقط،
ولفض هــذا االشتباك أوصــى التقرير بإجراء
المطابقات الصحيحة مع الهيئة وبحث أوجه
الخالف بين الطرفين.
وعـ ــلـ ــى جـ ــانـ ــب آخــــــر ت ــض ــم ــن حــســاب
االستثمارات طويلة األجل استثمارات عقارية
بنحو  2.4مليون جنيه ،تمثل حصة شركة
االسكندرية للحاويات فى األراضى المشتراة
بمحافظة ســوهــاج «زم ــام البلينا» ،ولــم يتم
تسجيلها باسم الشركة حتى تاريخه ،وهو ما
يهدد حقوقها بالضياع.

تقرير العضو املنتدب يكشف عن خطأ فى احلسابات

أسرار مطالبة الشركة باإلفصاح عن العدد
الصحيح للحاويات التى وردت وخرجت منها
ً
استكمال للدور الرقابى الــذى يلعبه الجهاز
الــمــركــزى للمحاسبات فــى الــرقــابــة واإلش ــراف
على أداء شركات الدولة ،طالب التقرير إدارة
اإلسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
ب ــاإلف ــص ــاح عـــن الـــعـــدد الــصــحــيــح
للحاويات التى وردت وخرجت من
الشركة فــى  30سبتمبر ،2016
والبالغ عددها  223.240حاوية
مكافئة ،وف ًقا لما جاء فى تقرير
العضو المنتدب للشركة ذاتها،
فى حين تضمن رقم هذا اإلنتاج
الكمى عــدد  11.190كحركة ما
بين «شيفت وهــاتــش» ،وتــم حساب
تــلــك الــحــركــات ضــمــن اإلن ــت ــاج الكمى
ألعداد الحاويات بالخطأ.
والجدير بالذكر هنا أن حركة الشيفت هى

عملية فعلية للنقل لــلــحــاويــات ،أثــنــاء عمليات
تشغيلها فى أعمال التفريغ والشحن عن طريق
أوناش الرصيف الخاصة بالمحطة ،من عنبر إلى
مكان آخر بنفس العنبر ،بناء على طلب
ربــان السفينة أو التوكيل المالحى،
ويــتــم احــتــســاب هـ ــذه الــحــركــات
بتقرير الحقائق الخاصة برحلة
السفينة للمحاسبة عليها طب ًقا
للتعريفة المقررة.
أما حركة الهاتش فهى عبارة
عــن حــركــات فتح وغــلــق أغطية
العنابر ،باستخدام أوناش رصيف
الــمــحــطــة إلمــكــانــيــة تــفــريــغ وشحن
الــحــاويــات داخــل السفينة ،ويتم أيضا
احتسابها والمحاسبة عليها وف ـ ًقــا للتعريفة
المقررة لها.

باملستندات

مافيا رجال األعمال تهدر املال العام فى وزارة الزراعة

أعضاء احتاد منتجى ومصدرى احلاصالت وراء ارتفاع األسعار ويحتكرون التقاوى
ماهر عبده
حصلت «ص ــوت املــايــن» على مستندات
خطيرة تؤكد أن الفساد داخــل وزارة الزراعة
اليــزال ينخر بجذوره املمتدة فى كل قطاعاته،
ولــم تنته بالقبض على وزيــر الــزراعــة األسبق
صالح هالل الذى تورط فى أكثر من  15قضية
فساد على الرغم من أنه لم يكن قد مضى على
توليه منصبه وزيرا للزراعة  4أشهر.
وكشفت املستندات أن االحتــاد العام ملنتجى
ومصدرى احلاصالت البستانية ،التابع لوزارة
الزراعة ،والــذى يتكون من  12عضوا جميعهم
مــن رجــال األعــمــال ،وبــدورهــم حــولــوا نشاط
االحتاد املحسوب على وزارة الزراعة وأحد
أذرع حكومة اسماعيل شريف ملافيا ال مير
يوم إال ويتخذ قــرارات وإج ــراءات حتت
سمع وبصر وزراء الــزراعــة املتعاقبني
لقهر الــفــاحــن ،واملستهلك املصرى
مــحــدود الــدخــل ،وكـــان آخــرهــا عقد
بروتوكول مشبوه مع إحدى الشركات
الهولندية،عن طــريــق وســاطــة شركة
الــفــراعــنــة لــلــتــصــديــر واالس ــت ــي ــراد
احلاصلة على توكيل رسمى من الشركة
الهولندية لبيع منتجاتها حصريا فى
مصر وبــأســعــارهــا اخلــاصــة ،وبالتأكيد
طبقا ملا حصلنا عليه من مستندات يقوم
رجـ ــال االع ــم ــال اصــحــاب املـــــزارع الــكــبــرى
بــاحلــصــول عــلــى ه ــذه املــنــتــجــات ومــنــهــا منتج
«تقاوى البطاطس الهولندية « حتت ستار احتاد
مــســتــوردى ومــصــدرى احلــاصــات البستانية،
ليكون القناة التى يحصلوا منها على التقاوى
باسعار مدعمة ،ثم يقومون ببيعها كسماسرة
للفالحني بأسعار وصلت باليورو فى شهر
سبتمبر املاضى.
ونتيجة لهذه املــمــارســات مــن مافيا
احتاد مستوردى ومصدرى احلاصالت
البستانية تقدم عدد كبير من الفالحني
وأعضاء من نقابة الفالحني بشكاوى
رسمية حول احتكار االحتاد للتقاوى،
وعــلــى الــرغــم مــن أن وزارة الــزراعــة
وميــثــلــهــا االحتــــــاد اشـــتـــرت تــقــاوى
الــبــطــاطــس م ــن الــشــركــة الــهــولــنــديــة
بأسعار مباليني الدوالرات ،إال أن أعضاء
االحت ــاد حصلوا عليها بأسعار مدعمة،
ووصــلــت أصــــداء ه ــذه الــشــكــاوى ملؤسسة
رئاسة اجلمهورية.
وأظــهــرت املستندات أيضا أن حجز تقاوى
البطاطس املستوردة للفالحني للعروة الشتوية
احلالية ،يتم باليورو ،فى سابقة لم حتدث فى
تاريخ االحتــاد الــذى تأسس عــام  1971بقرار
جــمــهــورى ،بــهــدف تشجيع تــصــديــر املنتجات
الزراعية ،وتسهيل استيراد مستلزمات اإلنتاج
لصغار املزارعني.
كما كشفت املستندات أن املافيا داخل احتاد
منتجى ومــســتــوردى وم ــص ــدرى احلــاصــات
ال ــزراع ــي ــة الــبــســتــانــيــة،لــم يــكــتــفــوا بتشكيل
مافيا فساد فقط واحتكار الــســوق الــزراعــى
لصاحلهم ،بل تسببوا بسوء إدارتهم فى اهدار
املال العام قبل بداية املوسم الشتوى احلالى،
عندما أرادوا حتــت مسمى االحت ــاد استيراد
تــقــاوى الــبــطــاطــس الــهــولــنــديــة تــقــاعــســوا عن
مخاطبة البنك املــركــزى مبــواعــيــد استحقاق
ســداد املديونيات السابقة للشركة الهولندية
املتعاقد معها منذ عــام  2013لتوفير العملة
الصعبة « اليورو» لسدادها فى املوعد املحدد
بدون غرامات او فوائد تأخير ،ووفقا ملواعيد
الشحن املتفق عليها ملــدة زادت عن  180يوما
وهى فترة السماح مما ترتب عليه زيــادة كبيرة
فى الفوائد ،باالضافة ال ارتفاع سعر صرف
الدوالر واليورو مما تسبب فى خسائر ضخمة،
أكــدت بعض املــصــادر أنها كانت متعمدة وفقا

إهدار  41مليون جنيه
فى صفقات «بطاطس
هولندية» ..وبيعها
للمزارعين باليورو
مصادر :تعمد تأخير
األقساط للشركة
األجنبية ..للحصول على
عموالت وسمسرة

فايد

عدد كبير من الفالحين وأعضاء نقابة الفالحين تقدموا بشكاوى
رسمية لرئاسة الجمهورية حول احتكار االتحاد للتقاوى
لصفقة مشبوهة مــع الــشــركــة املــــوردة مقابل
احلــصــول على عــمــوالت مقابل زي ــادة الفوائد
على التأخير ،وأكدت املصادر أنه لم يكن هناك
مبرر للتقاعس عن ســداد هذه املستحقات فى
مواعيدها.
واك ــدت املستندات ان هــذا التقاعس،الذى
يقف وراءه مسئولون فــى االحتـــاد تسبب فى
خسائر مالية بلغت  41مليونا و296الفا و126
جنيها قيمة فوائد متأخرة.
وكــانــت خيوط هــذه الفضائح واألسـ ــرار قد
ب ــدأت بعد ان شكى عــدد مــن املــزارعــن فى
الدقهلية والصعيد والبحيرة ،من إغالق أبواب
احلصول على التقاوى املعتمدة واملضمونة من
احتاد منتجى ومصدرى احلاصالت البستانية،
بعد أن مت إبالغهم عبر الهاتف بأن التعليمات
تقتضى احلجز باليورو.
وأع ــل ــن االحتـــــاد ف ــى م ــدي ــري ــات ال ــزراع ــة
باملحافظات اجلمعيات الــزراعــيــة التابعة لها
عن وصــول شحنات تقاوى بطاطس هولندية،
ول ــن يــتــم بيعها لــكــبــار امل ــزارع ــن والــفــاحــن
والعامة من املــزارعــن إال بعد احلجز املسبق

للكميات ،وبالعملة الصعبة «الــيــورو « ،تنفيذا
لتعليمات بنك االئتمان والتنمية الزراعى الذى
اشترط أن يكون التعامل بفتح اعتماد مستندى
بــالــيــورو ،وبــرر مسئولو االحت ــاد تغيير سياسة
التامل مع الفالحني فى بيع التقاوى باليورو
بــأن االحتـــاد ال ميلك عــوائــد تصدير بالعملة
األجنبية ،مشيرين إلــى أن ــه ،أى االحتـــاد ،ال
يعمل بالتصدير للبطاطس ،ولكنه فقط يستورد
البطاطس» ولذلك فهو فى أمس احلاجة لتوفير
العملة الصعبة.
مــن جانبها أكــدت مهندسة مسئولة سابقة
فى االحتــاد ،أن هــذا اإلجــراء يستهدف تدمير
االحتاد لصالح مافيا استيراد البطاطس ،مؤكدة
أن شركات االستيراد اخلاصة فتحت باب حجز
التقاوى باجلنيه ،وبأسعار تقل كثيرا عن أسعار
االحتــاد ،فى سابقة لم حتدث مطلقا فى تاريخ
احتاد املصدرين.
وأش ـ ــارت إل ــى أنــهــا أبــلــغــت ال ــوزي ــر احلــالــى
الــدكــتــور عــصــام فــايــد باملخطط الــهــادف إلى
إخـــــراج االحتـــــاد م ــن ســـوق اســتــيــراد تــقــاوى
البطاطس لصغار املــزارعــن ،لكنه لم يستحب

نواب البرملان يصفونه بـ«الفاشل» فى تسديد
مستحقات الشركات األجنبية

وزير البترول يحرج الرئاسة أمام الكويت
أسبوع فشل ذريع لوزير البترول المهندس طارق
المال ..بعد ابالغ السفارة الكويتية رئاسة الوزراء
ورئــاســة الجمهورية بتعطيل مصالح وتعاقدات
المستثمرين الكويتيين فى مصر والمتعاملين مع
الشركة المصرية للثروة المعدنية والتى تسيطر
عليها عناصر إخوانية ..ويتولون مناصب رفيعة
ويــحــيــطــون بــرئــيــس الــشــركــة الــجــديــدة
«أيمن الساعى».
المستثمرون الكويتيون أبلغوا
السفارة الكويتية التى قدمت
شكوى لرئيس الــوزراء ورئيس
الجمهورية إضافة إلــى هيئة
الــرقــابــة اإلداريـــــة الــتــى قــام
المستثمرون باللجوء إليها
أي ــض ــا لــلــشــكــوى م ــن تعطيل
املال
أع ــم ــال ــه ــم وإحـ ــراجـ ــهـ ــم حــتــى
يــخــرجــوا مــن مــصــر ..بــل ووصــل
األمر إلى تهديدهم بفسخ تعاقداتهم.
الرئاسة ومجلس ال ــوزراء والرقابة اإلداريــة
تواصلوا مــع وزارة الــبــتــرول ..لكن دون جــدوى..
وتــم إحــراج الــرئــاســة ..مما استدعى إلــى اعتبار
المهندس طارق المال وزير البترول بأنه متواطئ

مع عمر طعيمة رئيس القابضة للثروة المعدنية
وأيــمــن الساعى رئيس الشركة المصرية للثروة
المعدنية ..األمــر الــذى استدعى لتدخل رئيس
الوزراء للوقوف على حقيقة األمر!!
المهندس طارق المال ..تم وصفه بأنه «فاشل»
خالل هذا األسبوع بعد تنامى دور قطر مع شركة
اينى االيطالية وتأثير ذلــك على عقد
الشركة مع مصر للتنقيب على الغاز
فى المياه اإلقليمية المصرية فى
البحر المتوسط.
الجدير بالذكر طارق المال
يــتــعــرض لــهــجــوم شــديــد من
جميع نــواب البرلمان خاصة
أعـ ــضـ ــاء لـــجـــان الــصــنــاعــة
والطاقة ..واللجنة االقتصادية
ب ــع ــد فــشــلــه فـ ــى ال ــت ــع ــاق ــدات
األخــيــرة مــع الــشــركــات العالمية
وعــدم استطاعته تدبير مستحقاتهم
المتأخرة« ..الفاشل طــارق المال» هو االسم
الجديد لــوزيــر الــبــتــرول فــى البرلمان والرئاسة
ومجلس الـــوزراء ..فهل يتم استبعاده من منصبه
بعد فشله الذريع؟!

شريف إسماعيل يحذر وزير البترول من وجود
«إخوان» فى شركات القابضة للثروة المعدنية

لتحذيراتها ،على حد قولها.
وأوضحت أنها ناضلت كثيرا من أجل القضاء
على هــذه املافيا التى تفرض سيطرة سياسة
االحتكار إال انها تعرضت ملضايقات كثيرة منذ
عهد الوزير السابق الدكتور صالح هالل ،وذلك
للهيمنة على نشاط االحتــاد وحتجيمه لصالح
مافيا الــقــطــاع اخل ــاص مــن مــســتــوردى تقاوى
البطاطس ،وغيرها من مستلزمات اإلنتاج ،كما
استمرت خطة تضييق «اخلناق» عليها فى عهد
الوزير احلالى ،حتى متت إقالتها جبرا  -على
حد قولها.
وكشفت املسئولة السابقة فى االحتــاد أنها
بــصــدد إعــــداد مــلــف كــامــل عــن خــطــة تدمير
االحتاد لصالح مافيا االستيراد ،وذلك لتقدميه
إلى جلنة الزراعة فى مجلس النواب ،التخاذ ما
تراه واجبا قانونيا وشعبيا جتاه صغار املزارع.
يذكر أن احتاد منتجى ومستوردي ومصدرى
احلــاصــات البستانية قد تعاقد مع شركتني
للتصدير واالســتــيــراد عــلــى اســتــيــراد تــقــاوى
بطاطس هولندية املنشأ من انتاج عــام2010
بغرض الزراعة الصيفية مبــوســم 2011ـ2012

وحتــرر عقد بني الطرفني محددا استيراد10
آالف طــن تــقــاوى بقيمة 54مليونا و 160الف
جنيه ســددهــا االحتـــاد بالكامل على دفعتني
للشركتني اللتني لم تفيا بتوريد الكمية املتعاقد
عليها لــاحتــاد ســواء مــن ناحية األصــنــاف أو
مواعيد التسليم ،ورغم حترير ملحق للعقد يلزم
الشركتني بإعادة مبلغ 37مليون جنيه لالحتاد
العام ملنتجى ومصدرى احلاصالت البستانية
متــثــل قيمة تــقــاوى الــبــطــاطــس الــتــى لــم يتم
توريدها إال أن الشركتني تقاعستا عن توريد
املبلغ ،وكــانــت املفاجأة وفقا لــإنــذار هو
التعاقد للمرة الثانية مع نفس الشركتني
عــلــى تــوريــد كــمــيــات جــديــدة مــن تــقــاوى
البطاطس الهولندية انــتــاج 2011بغرض
تسوية املديونية املستحقة عليهما ،واكد
الــدكــتــور عــاصــم شلتوت رئــيــس االحتــاد
ال ــع ــام ملــنــتــجــى وم ــص ــدرى احلــاصــات
البستانية ان هــذا االتــهــام غير صحيح
جملة وتفصيال واليوجد اى شبهة اهدار
للمال العام فى االحتاد الفتا إلى ان مبلغ
ال ـــ 37مليون جنيه ميثل ف ــروق اسعار
لصالح االحتاد لدى الشركتني املوردتني
للبطاطس.
فى الوقت ذاته لم تكن هذه الوقائع
األولــــى لــتــجــاوزات احتـ ــاد مــســتــوردى
ومصدرى احلاصالت البستانية التابع
لــوزراة الــزراعــة ،فكان املستشار أحمد
إدري ـ ــس الــقــاضــى املــنــتــدب م ــن وزارة
العدل؛ للتحقيق فى وقائع فساد وزارة
الــزراعــة ،فى عــام  2013قد قــرر إحالة
كل من «مدحت حسن سمير املليجى رئيس
مجلس إدارة االحتاد العام ملنتجى ومصدرى
احلــاصــات البستانية ،وجــمــال مصطفى
عــزيــز نــائــب رئــيــس مجلس إدارة شــركــة مصر
لألسمدة والكيماويات واملخصبات الزراعية،
وعادل فاضل زكى العضو املنتدب لذات الشركة،
إلــى اجلنايات التهامهم بالتربح وإه ــدار املــال
الــعــام مبــا قيمته  23مليو ًنا و 31ألــفــا و509
جنيهات ونصف اجلنيه ،واالستيالء على 194
أل ـ ًفــا و 264طـ ًنــا مــن األســمــدة بسعر أقــل من
سعرها فى السوق .وكشف قرار إحالة املتهمني
إلــى اجلنايات أن التحقيقات كشفت أن املتهم
األول بصفته موظف ًا عاما حصل لغيره بدون
وجه حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال
وظيفته بأن حصل للشركات املساهمة لشركة
مصر لألسمدة واملخصبات الزراعية على ربح
دون وجــه حــق ،وذل ــك بــأن استغل اختصاصه
الوظيفى وأبــرم بروتوكوال مع املتهمني الثانى
والــثــالــث بصفتهما ممثلني عــن شــركــة مصر
لــأســمــدة والــكــيــمــاويــات مــن دون عــرض على
مجلس إدارة االحتـ ــاد مــحــل عمله باملخالفة
للقانون ،وأنه مبوجب هذا البروتوكول مت توريد
كميات من جميع أنــواع األســمــدة التى يحصل
عليها االحتاد من الشركات املساهمة ،ما أضر
بــأمــوال ومصالح جهة عمله مببلغ  23مليونا
و 31أل ًفا و 509جنيهات ونصف اجلنيه ،نتيجة
فارق السعر ،وأكدت التحقيقات أن املتهم األول،
تخلى عمدا بنظام تــوزيــع تلك السلع املتعلقة
بقوت الشعب واحتياجاته بأن استغل اختصاصه
الــوظــيــفــى وو ّرد نسبة  %95.3مــن األســمــدة
امل ــوردة لالحتاد لصالح شركة مصر لألسمدة
والكيماويات واملخصبات الزراعية ومنعها عن
باقى أعــضــاء االحت ــاد ولــم يستجب لطلباتهم،
إضــافــة إلــى أنــه أضــر عــمــدا بــأمــوال ومصالح
جهة عمله بعد توريد أطنان من األسمدة أهدر
مبلغ  23مليوناً و 31ألفاً و 509جنيهات ونصف
اجلنيه ،واشــتــرك املتهمان الثانى والثالث مع
األول بطريق االتــفــاق واملــســاعــدة بــأن أبرما
معه البروتوكول ،الــذى مبوجبه حصلوا جلهة
عملهما على  194ألف ًا و 264طن ًا من األسمدة
اخلاصة بأعضاء االحتاد العام ملنتجى ومصدرى
احلاصالت البستانية.

اتخاذ االحتاد
ستار ًا   للحصول
على التقاوى
بأسعار مدعمة

فى
الممنوع

حجز التقاوى
المستوردة للعروة
الشتوية الحالية يتم
باليورو فى سابقة لم
تحدث من قبل

قيادات االتحاد تقاعسوا
عن مخاطبة البنك
المركزى بمواعيد
استحقاق سداد المديونيات
السابقة للشركة الهولندية
مما أدى لزيادة الفوائد

بعد تسريب أحد مساعديه بأنه اشترى سيارة مرسيدس جديدة

أمني عام مجلس الوزراء يستدعى وزير السياحة  .ليقف أمامه «انتباه»»
«راشد» ينفى شراءه مرسيدس من ميزانية الوزراء ويقول :دى ملكى الشخصى

مــنــذ أن تــولــى الـــلـــواء أركـــــان حـ ــرب عــاطــف
عبدالفتاح مهام عمله كأمين عام لمجلس الوزراء
خلفا لــلــواء عــمــرو عبدالمنعم ال ــذى تــم تعيينه
محافظا للقليوبية ..وهــو يــقــوم ب ــدور مهم فى
التنسيق بين المحافظين ورئيس الــوزراء
وبين ال ــوزراء ورئيس الـــوزراء ..لكنه
مــنــذ أن ت ــول ــى مــنــصــبــه ف ــى ١٧
سبتمبر الماضى يمارس سلطاته
وكــأنــه «نــاظــر مــدرســة ال ــوزراء
والمحافظين» يعامل ال ــوزراء
كأنهم تالميذ لديه ..يتعامل مع
المحافظين وكأنهم طلبة فى
ابتدائى.
راشد
الـــلـــواء أركـــــان حـ ــرب عــاطــف
عــبــدالــفــتــاح تــولــى مــن قــبــل مدير
أكاديمته ناصر العسكرية ولديه قدرة
فائقة على التعامل المسئولين ولديه قدرة
على اتخاذ قرارات صارمة.
مــؤخــرا :حدثت واقــعــة غريبة لــوزيــر السياحة
«يحيى راشد» بعد قيام أحد معارضى الوزير فى
هيئة تنشيط السياحة بتسريب خبر شراء الوزير
سيارة مرسيدس من ميزانية الوزراء وترك سيارته
القديمة المخصصة لــه وهــى مــرســيــدس أيضا
لمساعدة فى الـ ــوزراء ..وإعــطــاء سيارة مساعد
الوزير للحراسات الخاصة للوزير.

على الفور تابع مركز معلومات مجلس الــوزراء
والــمــرصــد اإلعــامــى الــتــابــع لــه الخبر ال ــذى تم
تــســريــبــه وخـ ــال مــا يــقــرب مــن الــســاعــة ..قــام
الــلــواء حــرب عبدالفتاح باستدعاء الــوزيــر يحيى
راشـــــد ..لــمــعــرفــة مـــدى حقيقة الخبر
مــن عــدمــه ..وطــلــب اســتــفــســارا من
الوزير حتى ال يتم استغالل ذلك
للتشهير بكل وزراء الحكومة..
والرئيس ..ويدخل المتجاوزون
والمزايدون للنيل من الرئاسة
والرئيس السيسى.
وقــــف يــحــيــى راشـــــد وزيـــر
السياحة انتباه أمام اللواء أركان
حرب عاطف عبدالفتاح ..للدفاع
عن نفسه وقال الوزير :يا فندم لم
اشتر أى سيارات جديدة منذ أن أتيت
وزيرا للسياحة ..وهذه السيارة المرسيدس
ملكى الخاص ..استخدمها فى ال ــوزارة ..وأعمل
بكل تفانى وإخالص.
لــكــن الــلــواء أركــــان ح ــرب عــاطــف عبدالفتاح
أكد لوزير السياحة قائال :إن رئاسة الــوزراء قد
أصــدرت ق ــرارات سابقا بمنع شــراء أى سيارات
جديدة وصــدر قــرار وزارى بــذلــك ..وذلــك ضمن
عملية التقشف الــتــى تتبعها الحكومة لتقليل
االنفاق الحكومى.

أمين عام مجلس
الوزراء اللواء عاطف
عبدالفتاح :ممنوع
شراء سيارات جديدة
للوزراء ..فيه تقشف!
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اغتيالالنقراشى
وأحمد ماهر
باشا أبرز جرائم
اجلناح اخلاص

أطلقوا عليه النظام اخلاص أو اجلهاز السرى

التاريخ األسود للجناح العسكرى جلماعة اإلخوان املسلمني
v

قضايا
شائكة

الحماس للعنف
والذى أصبح عقيدة
سياسية عند اإلخوان
شربه المرشد األول
وتجرعه من والده

عمر التلمسانى المرشد
الثالث للجماعة كان
يرفع شعار «كن بين يدى
مرشدك كالميت بين
يدى مغسله»

اغتيال المعارضين
السياسيين هو من
صميم االعتقاد
الدينى لإلخوان

النظام اخلاص تنظيم عنقودى مكون على أساس اخلاليا واملجموعات ويتدرج هرميا حتى يصل إلى الرئيس الفعلى للجهاز املجهول من خالياه
خالد عبدالرحمن
ت ــأس ـس ــت ج ـم ــاع ــة اإلخـ ـ ـ ــوان ال ـم ـس ـل ـم ـيــن ع ـل ــى يــد
م ــرش ــده ــا األول ح ـســن ال ـب ـنــا س ـنــة  ،1928اسـتـجــابــة
لبيئة إقليمية ودولية وتالقى مجموعة من الشروط
الموضوعية أدت إلــى الــدفــع بـخــروج جماعة اإلخــوان
المسلمين إلى الوجود.
ولعل أهمها أنها جاءت كردة فعل لسقوط الخالفة
العثمانية فى تركيا سنة  1924على يد مصطفى كمال
أت ــات ــورك ،مما شكل صــدمــة للشعور الجماعى لألمة
اإلسالمية التى اعتادت على وجود دولة الخالفة رغم
استقاللية أغلب ال ــدول اإلسالمية على مركز القرار
باآلستانة.
غير أن فكرة الخالفة لم تــراود حسن البنا لوحده،
ف ـق ــد س ـب ـقــه إل ـ ــى ذل ـ ــك م ـج ـمــوعــة م ــن ال ـش ـخ ـص ـيــات
وال ــزع ـم ــاء حـيـنـمــا أراد الـمـلــك فـ ــؤاد أن يـسـتـغــل ثقل
األزهـ ـ ــر ال ــدي ـن ــى وال ـع ــال ـم ــى ل ـف ــرض ن ـف ـســه كخليفة
للمسلمين ،كما ح ــاول الملك عبد العزيز بــن سعود
أن يجمع التأييد حــول هــذا المنصب إال أنــه اصطدم
بمقاومة قوية من طــرف الملك فــؤاد (يمكن الرجوع
إلى كتاب حافظ وهبة  50سنة فى جزيرة العرب) ،كما
أن ه ــذا المنصب أس ــال لـعــاب أمـيــر األف ـغــان هــو أيضا
وال ــذى رأى نفسه أهــا لهذا المنصب ،وكــذا الشريف
الحسين بن على وحفيد عبد القادر الجزائرى.
وف ــى ه ــذا ال ـس ـي ــاق ،دع ــت م ـصــر إل ــى ع ـقــد مــؤتـمــر
لتحديد الخليفة الجديد لألمة اإلسالمية بتاريخ 13
أبريل سنة  1926غير أن عقد هذا المؤتمر انفرط دون
تحديد خليفة جديد للمسلمين.
ظـلــت ه ــذه الـفـكــرة وه ــذا الـحـلــم يـ ــراود حـســن البنا
إل ــى غــايــة سـنــة  1928حـيــن أع ـلــن ع ــن تـنـظـيــم أسـمــاه
جماعة اإلخ ــوان المسلمين بعد قولته الشهيرة مع
ستة من المؤسسين حين قال لهم :نحن إخوان ونحن
مسلمون إذن فنحن اإلخوان المسلمون.
أطـلــق اإلخـ ــوان عـلــى مــرشــدهــم لـقــب “اإلم ـ ــام” وقــد
ج ــاء اإلعـ ــان ع ــن ه ــذه الـجـمــاعــة كـمـقــدمــة بتحقيق
ثالثة أهداف رئيسية:
 -    محاولة استعادة الخالفة
 -   مواجهة التحديث أو التغريب
 -    التأكيد على أن ثمة طريق للخالص من األزمة
االق ـت ـص ــادي ــة واالج ـت ـمــاع ـيــة وال ـهــويــات ـيــة يـتـمـثــل فى
التمظهر بااللتزام الدينى واألخالقي.
فى هذا السياق أكد عبد الحق الصنايبى الباحث
ف ــى ش ـئ ــون ال ـج ـمــاعــات اإلس ــام ـي ــة أن ــه ف ــى منتصف
الثالثينات لعبت مجموعة مــن الـظــروف المرتبطة
بـ ــالـ ــوضـ ــع الـ ــداخ ـ ـلـ ــى واإلق ـ ـل ـ ـي ـ ـمـ ــى إل ـ ـ ــى مـ ــوجـ ــة مــن
“العسكرة” التى ستعرفها القوى السياسية من خالل
اإلسراع بتكوين أجنحة عسكرية ،وقد ساعد على ذلك
مــا وق ــع فــى م ــارس سـنــة  1936حـيــن عـقــد ح ــزب الــوفــد
بزعامة مصطفى النحاس بــاشــا المعاهدة الشهيرة
مــع االنـجـلـيــز وك ــان ذل ــك إي ــذان ــا بــان ـطــاق العمليات
العسكرية التى تبنتها األح ــزاب السياسية بمختلف
أطيافها ضد االحتالل االنجليزى.
ولقد كــان حسن البنا من بين المتحمسين لفكرة
الجناح العسكرى انطالقا من فهمه الخاص للدعوة
اإلســامـيــة عـلــى اعـتـبــار أن اإلس ــام “عـقـيــدة وع ـبــادة،
ووطـ ـ ــن وج ـن ـس ـي ــة ،وديـ ـ ــن ودولـ ـ ـ ــة ،وروح ــانـ ـي ــة وع ـم ــل،
ومصحف وسيف”.
وم ــن هـنــا ج ــاء ش ـعــار اإلخ ـ ــوان ع ـبــارة عــن مصحف
وسيفين تتخللهما كلمة “وأعدوا”.
هــذا الحماس للعنف أصبح عقيدة سياسية عند
اإلخــوان ،يبدو أن حسن البنا شربه وتجرعه من والده
عبدالرحمن البنا الساعاتى .هذا األخير كتب فى أول
أع ــداد مجلة اإلخـ ــوان «الـنــذيــر» مـحــرم  1357هجرية
الموافق لشهر مارس من سنة « :1938استعدوا يا جنود
وليأخذ كل منكم أهبته ويعد سالحه وال يلتفت منكم
أحد ،امضوا إلى حيث تؤمرون» ،ثم يضيف كيف ننقذ
األمة بدواء اإلخوان ،قائ ًال« :اعكفوا على إعداد الدواء
ف ــى صـيــدلـيـتـكــم ،ولـتـقــم عـلــى إع ـطــائــه فــرقــة اإلن ـقــاذ
منكم ،فإذا األمة أبت ،فأوثقوا يديها بالقيود وأثقلوا
ظهرها بالحديد وجرعوها الدواء بالقوة ،وإن وجدتم
فى جسمها عضو ًا خبيث ًا فاقطعوه أو سرطان ًا خطير ًا
فأزيلوه ،استعدوا يا جنود ،فكثير من أبناء هذا الشعب
فى آذانهم وقر وفى عيونهم عمى».
وم ــن األب إل ــى االبـ ــن حـســن الـبـنــا الـ ــذى ي ـقــول فى
«مـ ــذكـ ــرات الـ ــدعـ ــوة والـ ــداع ـ ـيـ ــة» :إن «مـ ــن ي ـشــق عصا
الجمع فــاضــربــوه بالسيف كــائـنـ ًا مــن ك ــان»! وبالطبع

البنا

حسن البنا كان أشد املتحمسني
لفكرة اجلناح العسكرى

قطب

التلمسانى

البنا قال فى «مذكرات
الدعوة والداعية»  :إن «من
يشق عصا الجمع فاضربوه
بالسيف كائن ًا من كان»!
ي ـت ـعـ ّـجــب «ال ـب ـن ــا» م ــن م ـيــوعــة ال ـب ـعــض م ـمــن يـ ـ ــر ّددون
كلمة الديمقراطية البغيضة التى يستعملونها اآلن
كمصعد ســوف يتم تفجيره بعد أن ي ــؤدى مهمته فى
الـصـعــود بـهــم ،يتهكم عليهم ،قــائ ـ ً
ا« :إن ـنــا قــد تأثرنا
إلى حد كبير بالنظم المائعة التى يسترونها بألفاظ
الديمقراطية والحرية الشخصية».
ويـقــول حسن البنا فــى مجلة «الـنــذيــر» سنة :1939
«وم ــا كــانــت الـقــوة إال كــالــدواء الـمــر ال ــذى تحمل عليه
اإلنـســانـيــة الـعــابـثــة الـمـتـهــالـكــة ح ـم ـ ًا ل ـيــرد جماحها
ويكسر جبروتها وطغيانها».
وبهذا الشعار أعلن اإلخوان المسلمون عن توجههم
السياسى والدينى فى مواجهة باقى القوى السياسية
وكذا الدولة المصرية فيما بعد رغم التقية السياسية
التى كانت تظهرها لكل من الملك فــؤاد ووريـثــه على
ال ـع ــرش ال ـم ـلــك فـ ـ ــاروق ،ي ـق ــول ح ـســن ال ـب ـنــا “درجـ ــات
الـقــوى ،قــوة العقيدة واإليـمــان ويلى ذلــك قــوة الوحدة
واالرت ـبــاط ثــم بعدها قــوة الـســاعــد وال ـســاح” (رســائــل

مؤسس الجماعة قال فى
رسالة «التعاليم» :يجب على
األخ أن يعد نفسه إعداد ًا تام ًا
ليلبى أمر القائد فى أى ناحية
ح ـس ــن الـ ـبـ ـن ــا) ،وي ـض ـي ــف ف ــى م ــوض ــع آخـ ــر م ــن نـفــس
الــرســائــل “إن اإلخ ــوان سيستخدمون الـقــوة العملية
ح ـيــث ال ي ـجــدى غ ـيــرهــا وس ـي ـكــونــون ش ــرف ــاء صــرحــاء
وسينذرون أوال”.
وأض ـ ــاف ع ـبــد ال ـحــق الـصـنــايـبــى أن ــه ف ــى سـيــاقــات
ال ـصــراع الـطــويــل ح ــول الـسـلـطــة ،ب ــدأ حـســن الـبـنــا فى
إن ـشــاء مــا أس ـمــاه بـ ـ “ن ـظــام ال ـجــوالــة” ،وه ــى ع ـبــارة عن
اختراق للحركة الكشفية عبر تجنيد شباب اإلخــوان
وانضمامهم إليها والتى ستكون بمثابة المفرخة التى
ستنتج وح ــدات مــن خـيــرة األف ــراد انضباطا والـتــزامــا
ومن ثم انبثق النظام الخاص أو الجهاز السرى.
وقــد قــام األتـبــاع بمبايعة إمامهم حسن البنا بيعة
كــامـلــة فــى المنشط وال ـم ـكــره ،وع ــاه ــدوه عـلــى السمع
والطاعة ،ولم يكن حسن البنا يخفى ذلك على الناس،
فـهــو لــم يـكــن يقبل منهم بــأقــل مــن الـسـمــع والـطــاعــة،
دون نقاش.
وفــى هــذا يقول حسن البنا فــى رســالــة “التعاليم”:

“يجب على األخ أن يعد نفسه إع ــداد ًا تام ًا ليلبى أمر
القائد فى أيــة ناحية ،إن الدعوة تتطلب منا أن نكون
ج ـنــود ًا طائعين بـقـيــادة مــوحــدة ،لنا عليها االستماع
ل ـل ـن ـص ـي ـحــة ،ول ـه ــا ع ـل ـي ـنــا الـ ـط ــاع ــة ،ك ــل ال ـط ــاع ــة فــى
المنشط والـمـكــره وأيـضـ ًا “يتعين على العضو الثقة
بــال ـقــائــد واإلخـ ـ ــاص وال ـس ـمــع وال ـط ــاع ــة ف ــى الـعـســر
واليسر”.
ويتابع عمر التلمسانى المرشد الثالث لجماعة
اإلخوان المسلمين فى تقديم هذا الوصف بشكل أكثر
عبودية حين يقول “كن بين يدى مرشدك كالميت بين
يدى مغسله”.
وفـ ــى ك ـتــابــه “ح ـق ـي ـقــة الـتـنـظـيــم ال ـ ـخـ ــاص” ،يـقــول
محمود الصباغ حــول النظام الـخــاص“ :وهــو تنظيم
سـ ــرى ع ـس ـكــرى خ ـصــص ألعـ ـم ــال ال ـج ـه ــاد ف ــى سبيل
اإلسالم ،كما عرف منتصر الزيات ،محامى الجماعات
اإلســامـيــة واإلخـ ــوان المسلمين ،التنظيم الـخــاص
ع ـلــى أن ــه ه ــذا الـتـنـظـيــم ك ــان يــديــر ج ـمــاعــة اإلخـ ــوان

المسلمين فى ذلــك الوقت بطريقة سرية ،يعنى هذا
التنظيم السرى الذى كان يقوم بمهام خاصة ،مهام ال
تستطيع الجماعة أن تتبناها علنا ،لكن من الممكن
أن تمارسها سرا”.
وأطـ ـل ــق اإلخـ ـ ـ ــوان ع ـل ــى مـيـلـيـشـيــاتـهــم اس ـ ــم “ذوى
الـقـمـصــان الـ ـس ــوداء” ،فــى حـيــن أط ـلــق أح ـمــد حسين
زعيم “مصر الفتاة” على ميليشياته اســم القمصان
الخضر مقلدا بذلك النازية.
فــى منتصف األربعينيات أنهى حسن البنا العمل
بفرق الجوالة وأنشأ النظام الخاص وجعل على رأسه
عبد الرحمن الـسـنــدى ،وقــد كشف أحـمــد ع ــادل كمال
وهــو مــن مؤسسى النظام الـخــاص فــى كتابه “النقط
فوق الحروف” على طرق التدريب فى جبال المقطم
وعلى التنسيق والترتيب مع مفتى فلسطين أنــه فى
حالة إلـقــاء القبض عليهم فإنهم كــانــوا يــدعــون أنهم
يـنـتـمــون إل ــى كـتــائــب الـفــدائـيـيــن بفلسطين وبــذلــك
نجحوا فى استغفال الدولة المصرية ومراوغتها ولو
إلى حين.
ظ ــل ي ـشــرف ع ـلــى ت ــدري ــب ك ـتــائــب ال ـن ـظــام ال ـخــاص
ال ـض ــاب ــط ال ـس ــاب ــق بــال ـج ـيــش ال ـم ـص ــرى بــرت ـبــة صــاغ
مـحـمــود لـبـيــب ،الـ ــذى لـعــب دورا م ـحــوريــا ف ــى تكوين
خ ــاي ــا س ــري ــة داخ ـ ــل ال ـج ـيــش س ـت ـعــرف ف ـي ـمــا ب ـعــد بـ
“ت ـن ـظ ـيــم اإلخ ـ ـ ــوان داخ ـ ــل ال ـج ـي ــش” والـ ـ ــذى سـيـكــون
الخلية األولى لتنظيم الضباط األحرار.
وعــرف النظام الخاص بعد ذلــك تنظيما عنقوديا
عـلــى أس ــاس الـخــايــا والـمـجـمــوعــات .حـيــث كــل خلية
تتكون مــن خمسة أشـخــاص ويرأسها عضو ال يتصل
إال ب ـهــم ول ـكــل ع ـشــرة م ــن رؤس ـ ــاء ال ـخــايــا مجموعة
يرأسها عضو ال يتصل إال بهم وهــذه المجموعة لها
مـسـئــول آخ ــر بمعنى أن ه ــذا الـنـظــام ي ـتــدرج هــرمـيــا،
حـتــى يـصــل إل ــى الــرئـيــس الفعلى للجهاز المجهول
من خالياه.
وح ـيــث إن ال ـح ــرب ه ــى ام ـت ــداد لـلـسـيــاســة بــأشـكــال
ع ـن ـي ـفــة ،سـيـعـمــل اإلخ ـ ـ ــوان ع ـلــى إط ـ ــاق ي ــد ال ـن ـظــام
الخاص للتخلص من أشرس معارضيهم السياسيين،
وس ـت ـك ــون أول عـمـلـيــة نــوع ـيــة ل ـل ـن ـظــام الـ ـخ ــاص هى
اغـتـيــال رئ ـيــس ال ـ ــوزراء أح ـمــر مــاهــر بــاشــا بـتــاريــخ 24
فـبــرايــر  ،1945على يــد مـحــام مبتدئ يــدعــى محمود
الـعـيـســوى بمقر الـبــرلـمــان الـمـصــري .ورغ ــم محاولة
إن ـكــار اإلخ ـ ــوان المسلمين لـحــادثــة االغ ـت ـيــال إال أن
ك ـتــابــة م ــذك ــرات قـ ـي ــادات اإلخـ ـ ــوان الـمـسـلـمـيــن ســوف
تميط الـلـثــام عـلــى ه ــذه الـجــريـمــة الـتــى اعـتـبــرت أول
جريمة سياسية فى تاريخ الحياة السياسية فى مصر.
خاصة إذا علمنا أن اغتيال المعارضين السياسيين
هو من صميم االعتقاد الدينى لإلخوان المسلمين،
وف ــى ه ــذا ال ـص ــدد ي ـقــول م ـح ـمــود ال ـص ـبــاغ ف ــى نفس
الكتاب (حقيقة التنظيم الخاص) ص “ :429إن
أعضاء الجهاز يمتلكون -دون إذن من أحــد -الحق
فــى اغـتـيــال مــن ي ـشــاءون مــن خصومهم السياسيين،
فكلهم قارئى لسنة رسول الله فى إباحة اغتيال أعداء
الله”.
لن تقف جرائم النظام الخاص عند حادثة اغتيال
أحمد ماهر باشا ،بل ستتعداها لمجموعة من حوادث
االغ ـت ـيــال ال ـتــى سـيــذهــب ضحيتها كــل مــن الـقــاضــى
أح ـمــد بــك ال ـخ ــازن ــدار ( 22مـ ــارس  )1948وال ـتــى أقــر
بارتكابها اإلخ ــوان المسلمون ،ثم سيأتى الــدور على
رئ ـيــس الـ ـ ــوزراء مـحـمــود فـهـمــى ال ـن ـقــراشــى بــاشــا (28
ديسمبر  .)1948وغيرها من الجرائم.
ومهما حــاولـنــا تفسير ح ــوادث االغـتـيــال الـتــى كان
ضحيتها خصوم سياسيون لإلخوان وإيجاد مبررات
لـلـصــراع فإننا لــن نستطيع فهم طبيعة ردود الفعل
العنيفة لـهــذا التنظيم إال فــى الـمــرجـعـيــة الفكرية
المتطرفة لمؤسس الجماعة حسن البنا والمرشدين
العامين الذين سيتعاقبون بعد ذلك على الجماعة.
وهنا تحضرنى كلمات المرشد المستشار مأمون
الهضيبى حين قال“ :نحن نتعبد لله بأعمال النظام
الخاص لإلخوان المسلمين قبل الثورة”.
كــان ذلــك فى شتاء  1992فى المناظرة التى جرت
فى معرض الكتاب بينه وبين الدكتور فرج فودة تحت
عنوان “مصر بين الدولة المدنية والدولة الدينية”،
وكان حاضرا الشيخ محمد الغزالى والدكتور محمد
ع ـم ــارة ،ووق ـت ـهــا ضـجــت ال ـقــاعــة بــالـتـهـلـيــل والتكبير
والـتـصـفـيــق ،مـمــا ي ــدل عـلــى أن عـمـلـيــات وم ـح ــاوالت
االغـتـيــال الـتــى ك ــان يـقــوم بـهــا الـنـظــام ال ـخــاص كانت
تعتبر مــن قبيل الــواجــب الــديـنــى والـجـهــاد الشرعى
الذى كانت تقوم به الجماعة ضد المخالفين الكفار
والمرتدين.

فى مقدمتها دعمهم للرئيس السيسى
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اســتــفــاق الــعــالــم على عملية إرهــابــيــة جديدة
استهدفت هــذه الــمــرة الــكــاتــدرائــيــة المرقسية
بــالــعــبــاســيــة ،راح ضحيتها الــعــديــد مــن القتلى
والمصابين ،وحملت بصمات جماعة اإلخــوان
المسلمين الــذيــن يستهدفون األقــبــاط بسبب
دعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسى الــذى وقف
مــع إرادة الشعب ضــد الحكم اإلخ ــوان ــى ،حيث
بدأت جماعة اإلخوان فى اآلونة األخيرة بتكثيف
هجماتها اإلرهابية كمحاولة إلثارة المعارضة عن
طريق العنف بعد أن فشلت فى تحريض الشعب
على التظاهر بالطرق السياسية الخادعة.
وبــعــد تنفيذ ه ــذا الــعــمــل اإلره ــاب ــى ســارعــت
الجماعة إلــى تبرئة نفسها بــإصــدار بيان يدين
هذا العمل ،مع العزف على وتر مسئولية النظام
عن هذا الهجوم ،وتريد من ذلك تخفيف سخط
المجتمع الدولى تجاه الجماعة ومحاولة توجيه
اتــهــام للنظام بالقصور وخــلــق تحديات جديدة
تــحــرجــه أمـــام المجتمع الــدولــى خــاصــة ال ــدول
الغربية ،والتأثير على االقتصاد والسياحة ،إضافة
إلى أولى أولوياتها وهى ضرب األمن واالستقرار
مــن خــال بــث الفتنة الطائفية والمذهبية بين
أطياف الشعب المصرى.
فــى هــذا اإلط ــار كشفت دراس ــة مهمة صــدرت
هذا األسبوع بعنوان ( مخطط اإلخوان الستهداف
األقـــبـــاط ) أن ال ــه ــدف األك ــب ــر الــكــامــن وراء
استهداف األقباط فى مصر ،خلق فجوة معقدة

خلق فجوة معقدة بين الدول الغربية والنظام المصرى
ضرب األمن واالستقرار من خالل بث الفتنة الطائفية والمذهبية بين أطياف الشعب المصرى

محاولة توجيه اتهام للنظام بالقصور وخلق تحديات جديدة تحرجه أمام المجتمع الدولى
التأثير على االقتصاد وتدمير السياحة
القيام بتنفيذ عمليات إرهابية وتعليقها على شماعة النظام واألجهزة األمنية لخلق
نوع من عدم الثقة بقدرة النظام المصرى على تحمل مسئولية حماية األقباط
بين الــدول الغربية والنظام المصرى خاصة بعد
تزايد توافد الهيئات الدبلوماسية الغربية على
القاهرة ،وترى الجماعة أن القيام بتنفيذ عمليات
إرهابية وتعليقها على شماعة النظام واألجهزة
األمنية سيخلق نوعا من عدم الثقة بقدرة النظام
المصرى على تحمل مسئولية حماية األقباط ،ما

يستدعى إعادة النظر فى الدعم الغربى للقاهرة،
فــى وقــت تشهد فيه الــبــاد أوضــاعــا اقتصادية
صعبة.
كما تهدف جماعة اإلخــوان من القيام بعمليات
إرهــابــيــة داخ ــل الــمــدن الرئيسية فــى مصر إلى
تقديم دعــم لوجستى للجماعات اإلرهــابــيــة فى

سيناء عن طريق تشتيت الجهود األمنية وتخفيف
تركيز القوات العسكرية والمصرية على مكافحة
اإلرهـــاب فــى سيناء ،خاصة بعد تمكن القوات
المصرية من تحقيق نجاحات كبيرة فى القضاء
على االٍ رهــــاب واإلرهــابــيــيــن فــى ســيــنــاء ،ونظرا
للعالقة بين جماعة اإلخ ــوان وباقى التنظيمات
اإلرهابية وما يجمعها من أهــداف ،فإن اإلخــوان
تسعى من خالل تكثيف هجماتها داخل المدن إلى
مساندة الجماعات اإلرهابية فى سيناء بتخفيف
تركيز الجهود األمنية عليها ،وجر اهتمامها نحو
الداخل.
وكشفت الدراسة أن هذه ليست المرة األولى التى
تستهدف فيها جماعة اإلخــوان الكنائس فى مصر،
ففى عام  2013قامت عناصر من اإلخوان وحلفائها
باالعتداء على الكاتدرائية المرقسية القبطية ،ولم
يحرك الرئيس المعزول محمد مرسى ساكنا ،ومثل
هــذا االعــتــداء بــدايــة لسلسلة هجمات استهدفت
الكنائس خاصة بعد فض اعتصامات اإلخــوان فى
رابعة العدوية والنهضة ،ومــا شهدته من تحريض
صريح من قبل كبار قادة اإلخوان على األقباط بعد
تكفيرهم ،والتى اعتبرت هــذه التحريضات بمثابة
أوامــر الستهداف التعايش السلمى الــذى تمتاز به
مــصــر ،وبالفعل وخ ــال األســبــوع ال ــذى عقب هذه
االعــتــصــامــات ،تــم اســتــهــداف نحو  43كنيسة فى
مصر ،وتم نهب وحرق نحو  23منها ،ونفذت جماعة
اإلخوان عدة عمليات اغتيال فى صفوف المسيحيين

مثل حادثة اغتيال القس مينا عبود راعى كنيسة فى
العريش ،وذلك بعد أيام من عزل مرسى العياط ،ومن
ثم وضعت جماعة اإلخــوان قائمة اغتياالت شملت
شخصيات أمنية وأقباط وشخصيات عامة انتقاما
لوقوفهم مع الشعب فى إسقاط حكم اإلخوان.
واشتد عــداء اإلخ ــوان لألقباط بعد تاريخ 30
يونيو ،حين ظهر رأس الكنيسة البابا “تواضروس”
فى اجتماع أطياف المجتمع فى  3يوليو 2013
ال ــذى قــام بــعــزل محمد مــرســى بــنــاء على إرادة
الشعب وقــرار أطياف المجتمع ومنها األقباط،
ومــن هنا كثفت جماعة اإلخــــوان مــن عملياتها
اإلرهابية ضد األقباط كــردة فعل انتقامية على
وقوفها مع الشعب ضد جماعة اإلخوان ،ومازالت
هذه الجماعة تعتبر المسيحيين طرفا من أطراف
القوى التى عزلت مرسى عن الحكم.
وبــعــد هــذا الــحــادث اإلره ــاب ــى ،ب ــدأت وسائل
اإلعالم التابعة لإلخوان تصطاد فى الماء العكر،
ونشطت صفحات اإلخــوان على مواقع التواصل
االجــتــمــاعــى بــهــدف تأجيج مشاعر المواطنين
وخــاصــة المسيحيين ضــد ال ــدول ــة الــمــصــريــة،
وتذكيرهم بعدم حصولهم على حقوقهم الكاملة
فى مصر ،ما يستدعى مشاركة الشعب المصرى
بكل أطيافه فــى عملية مكافحة اإلرهـــاب التى
تقودها األجــهــزة األمنية والعسكرية المصرية
لوضع نهاية حاسمة لمخططات هذه الجماعات
اإلرهابية وإنقاذ البالد من سمومها ودمويتها.

خفايا انقالب املتهمني اإلخوان داخل السجون ضد قيادات اجلماعة واملرشد بديع

الترويج لفكرة املصاحلة
يهدف إلقحام النظام
فى فكرة رفض السلم
الذى سيقود لالستقرار

هتافات املتهمني اإلخوان وانقالبهم على مرشدهم داخل السجن يرسل رسالة بأن اجلماعة قد انتهت
هنادى عاصم
أكــد عــدد مــن اخلــبــراء فــى شئون اجلماعات
اإلسالمية أن هتافات “يسقط حكم املرشد”
خــرجــت م ــؤخ ــراً مــن أبـ ــواق جــمــاعــة اإلخـــوان
نفسها ،لتفاجأ مبعانيها وعلو صوتها املرشد
الــذى سقطت أوراقـــه األخــيــرة على يــد أتباعه
بعد أن انتهت صالحياته وبات خداعه مكشوفا
للمتابع وغير املتابع وللمواطن واحلكومة وكل
الشعوب التى استيقظت بعد أن انكوت بنيران
هــذا التنظيم وأص ــرت على اخلــاص منه بأى
ثمن كان.
وبالفعل فقد ردد أتباع املرشد حقيقة دعت
إليها الشعوب العربية مــن قــبــل ،وانتبهت لها
األنظمة منذ زم ــن ،ولــم يعد هــنــاك مــجــال ألى
شــك بــوجــوب إســقــاط تنظيم اإلخ ــوان وضــرورة
إزالــة شــروره من املنطقة وإنهاء فكره الــذى كان
ومازال منبع فكر اجلماعات اإلرهابية واملتطرفة،
وقد أحلق باملنطقة أضرارا سياسية واقتصادية
واجتماعية ،وكان سببا فى انتشار اإلرهاب وخلق
ع ــداوة بــن الشعوب واألنــظــمــة لنشر الفوضى
واســتــغــال غــيــاب األمـــن فــى متــريــر مشاريعه
الوصولية املدمرة.
وف ــى حقيقة األمـ ــر ،ف ــإن هــتــافــات املتهمني
اإلخوان وانقالبهم على مرشدهم داخل السجن
يرسل رسالة إلى خارج السجن بأن اجلماعة قد
انتهت ،ورسالة إلى املتهمني داخــل السجن بأن
هــذا التنظيم ليس ســوى تنظيم وصولى بطرق
إرهابية أظلمت الطريق على اجلميع ،وقيادات
هذا التنظيم ال يعملون إال ملصاحلهم الشخصية،
واملتهمون يدفعون اآلن ثمن جرائم غيرهم من
قــادة هــذا التنيظم امل ــدار مــن قبل قــوى غربية
واستخباراتية ال تريد سوى الشر بالدول العربية
وأنظمتها ،وأنهم وإن أدركــوا ذلك بشكل بطيء،

بديع

الجماعة تستخدم مصطلح المصالحة بهدف التنصل من االتهامات
الملصقة بها بشأن مسئوليتها عن جانب كبير من األنشطة اإلرهابية

وتــوصــلــوا للحقيقة متأخرين ،إال أنــهــم فهموا
وتيقنوا أنهم كــانــوا ضحية لــقــيــادات اجلماعة
اإلرهابية.
فى هذا السياق أكدت دراسة خاصة صدرت
منذ أيــام بعنوان (أبــواق جماعة اإلخــوان تهتف

يسقط حكم املــرشــد) أنــه على الــرغــم مــن رأى
بعض املحللني واخلــبــراء أن شــعــارات متهمى
اإلخ ــوان ضــد املــرشــد محمد بديع فــى السجن
وأمــام القاضى ليست سوى أسلوب من اخلداع
ألن جماعة اإلخـــوان ال عهد لها وال مــلــة ،وأن

املتهمني يهدفون من ذلك التأثير على القاضى
لإلفراج عنهم ،إال أن انعكاسات هذه الهتافات
ومــا حتمله من معان تشير مبجملها إلــى تفكك
وســقــوط جــمــاعــة اإلخــــوان تنظيميا وهيكليا،
ومــوتــهــا ســريــريــا ،وتــدعــو املجتمع الــدولــى إلى

الــتــعــرف عــلــى حقيقة ه ــذا التنظيم وسلوكه
املــتــطــرف ،وتبعث برسالة واضــحــة إلــى كــل من
اليزال يؤيد اإلخوان خاصة املغرر بهم ،بضرورة
التخلى عــن هــذه اجلماعة ومــواجــهــة أفكارها
الهدامة ،ألن ما ينادون به قاداتها ويدعون إليه
على خــاف سلوكهم وحقيقتهم ،وأنهم اتخذوا
اإلســام غطاء وأداة لتمرير مشروعهم املدمر
للشعوب العربية واإلسالمية.
وزادت هــذه الهتافات االنقالبية مــن غليان
قــادة جماعة اإلخ ــوان الــذيــن فــقــدوا سيطرتهم
على التنيظم من كثرة االنشقاقات واخلالفات
ورفــض الشعوب لها ،ولم يعد لهم سوى السعى
لالستسالم عن طريق املصاحلة مع احلكومة بأى
ثمن كــان ،إال أن هذا االنقالب سيفقدهم حتى
القدرة على العثور على وساطة متنحهم اجللوس
على طاولة للتفاوض من أجل املصاحلة ،ألن ذلك
سيصطدم برفض شعبى وحــكــومــى ،فمن غير
املمكن التفاوض واملصاحلة مع جماعة أقر الواقع
وعناصرها وأفرادها بإرهابية سلوكها وتطرف
فكرها.
وكشفت الدراسة أن جماعة اإلخوان تستخدم
مصطلح املصاحلة بغية التنصل من االتهامات
امللصقة بها ،بشأن مسئوليتها عن جانب كبير
من األنشطة اإلرهابية التى مارستها فى العديد
من الــدول العربية خاصة فى مصر ،فهى تريد
من هــذه الــدعــوات أن توحى بأنها مازالت على
قيد احلياة وأنها تتبنى نهجا معتدال يدعو للسلم
واملصاحلة ،وتروج لفكرة املصاحلة لتقحم النظام
فى فكرة رفض السلم الذى سيقود لالستقرار،
وهو ما ميكن أن يكون ولكن بطريقة تضمن إنهاء
الفكر اإلخوانى والسيطرة الكاملة على أنشطتهم
ووقــف تنفيذهم ألجــنــدات خارجية ،وتدريجيا
جعل هذه اجلماعة ال تذكر سوى فى كتب تاريخ
اجلــمــاعــات اإلرهــابــيــة ،وغــيــر ذل ــك مــن أن ــواع
املصاحلة سيواجه برفض شعبى وحكومى.

روشتة ذهبية ملواجهة العمليات اإلرهابية

قضايا
شائكة

انقالب المتهمين
اإلخوان ضد المرشد
بديع يكشف تفكك
وسقوط الجماعة
تنظيم ًيا وهيكل ًيا

تغيير االستراتيجيات األمنية فى تأمني األماكن احليوية فى مصر
والء شريف

تــعــرضــت مــصــر م ــؤخ ــراً ملــوجــة جــديــدة
مــن الــعــمــلــيــات اإلرهــابــيــة الـــغـــادرة ،ومــن
أبــرزهــا حــادث تفجير كمني الهرم الذى
ح ــدث بــالــقــرب مــن مسجد الــســام،
واستهدف كمين ًا للشرطة ،وأسفر عن
استشهاد ثالثة من الضباط وإصابة
ســـتـــة آخـــــريـــــن ،مت ن ــق ــل ــه ــم الـــى
املستشفيات لتلقى العالج.
كما تعرضت الكنيسة البطرسية
املــتــاخــمــة لــلــكــاتــدرائــيــة املــرقــســيــة
بالعباسية منذ أي ــام لتفجير عبوة
ناسفة خــال الــقــداس ،أسفر عن 25
حالة وفــاة و 52مصابا ،وفقا لتصاريح
الدفن التى أصدرتها النيابة العامة.
وب ــع ــي ــداً عـــن الــتــحــلــيــات األمــنــيــة
والتصريحات اإلعالمية ملثل هذه احلــوادث
التى تكررت بكثرة خالل الفترة املاضية ومنها
محاولة اغتيال املستشار زكريا عبدالعزيز النائب
الــعــام املساعد ومــحــاولــة اغتيال الــدكــتــور على
جمعة مفتى اجلمهورية األسبق ..نطرح عدداً من
التساؤالت التى تدور فى أذهان الغالبية العظمى
من املصريني ومنها :ما الــدروس املستفادة من
هذه العمليات القذرة؟ وكيف ميكن أن نواجهها
خ ــال املــرحــلــة الــقــادمــة؟ وم ــا هــى اإلجــــراءات
املــطــلــوبــة لــتــلــك امل ــواج ــه ــة؟ اإلج ــاب ــة ع ــن هــذه
التساؤالت نوجزها فى السطور القادمة:
 الــتــأكــيــد عــلــى أن ه ــذا اإلره ـ ــاب الــغــادريستهدف الــوطــن بأقباطه ومسلميه ،وأن ــه ال
يفرق بني مسلم ومسيحى أو بني القيام بالتفجير
ســواء فى املسجد أو الكنيسة ألن الهدف زيادة
االحــتــقــان الــطــائــفــى فــى مــصــر ،وه ــو مــا يعنى
باختصار أن عــدونــا واح ــد وهــدفــه واح ــد وهو

اإلسراع بإنهاء القضايا
والمحاكمات المستمرة
منذ سنوات طويلة لم
يتم حسمها حتى اآلن
وفى مقدمتها قضايا
مبارك ورجاله وقيادات
جماعة اإلخوان
إشعال نار الفتنة والصراعات واألزمــات لتدمير
مصر.
 تغيير اإلستراتيجيات األمــنــيــة فــى تأمنياألم ــاك ــن احلــيــويــة فــى مــصــر ،وعـــدم االنــتــظــار
حل ــدوث كـ ــوارث دامــيــة حــتــى تــتــحــرك األجــهــزة
األمــنــيــة ،مثلما ح ــدث عــقــب حـ ــادث الكنيسة
البطرسية ،حيث أكدت قيادات وزارة الداخلية
أنه مت وسيتم إجراء مسح شامل لـ  420كنيسة
منتشرة بــقــطــاعــات الــقــاهــرة واجلــيــزة إلج ــراء
عمليات فحص وتعقيم لكل الكنائس ،حتسبا
لوجود أى أجسام غريبة.
وكــذلــك إجـــراء مسح شــامــل لكل الــســفــارات
واألم ــاك ــن الــشــرطــيــة والـــــــوزارات والــســفــارات

واملنشآت العامة والقنصليات.
 تؤكد كل الوقائع واملؤشرات أن تكرار تلكاحلــوادث يؤكد مبا ال يدع مجا ًال للشك أن هناك
خل ً
ال فى املنظومة األمنية ،ولعل أكبر دليل على
ذلــك أن منطقة متركز كمني الهرم خالية من
كاميرات املراقبة بالرغم من أن موقع االنفجار
يبعد أمتاراً عن محل تواجد وحدة أمنية خاصة
مبديرية أمن اجليزة ومت نقلها إلى شارع جانبى
قبل عدة أشهر.
 اإلســـــراع بــإنــهــاء الــقــضــايــا واملــحــاكــمــاتاملستمرة منذ سنوات طويلة ولم يتم حسمها حتى
اآلن وفى مقدمتها قضايا مبارك ورجاله وقيادات
جماعة اإلخ ــوان ،حيث إن عــدم إســدال الستار

إليها وعــدم تنفيذ أحكام اإلعــدام الصادرة بحق
بعض املتهمني فى قضايا إرهابية رغم اعترافهم
بأنفسهم بالقيام بها يبعث برسالة سلبية أنه
لن يتم إعدام أحد وأن هناك تدخالت سوف تتم
سوف ملنع إعــدام هــؤالء اإلرهابيني ،وهو األمر
الذى يؤدى إلى زيــادة وتكرار مثل هذه احلوادث
اإلرهابية.
ولــذك يجب االستجابة للمطالبات اخلاصة
بإعدام كل من يتورط فى هذه األعمال اإلجرامية
وتــوقــيــع الــعــقــوبــات بــأســرع وق ــت لــيــكــون عبرة
للجميع.
 تشديد العقوبات وتنفيذها فى أســرع وقتل ــوأد الفتنة داخ ــل املــجــتــمــع ،وه ــو األم ــر الــذى

يستدعى تدخل مجلس النواب إلصدار تشريعات
جديدة أو إدخال تعديالت جديدة على القوانني
احلــالــيــة حتى تــكــون هــنــاك محاكمات عاجلة
وعــادلــة لهؤالء اإلرهــابــيــن ..وأتــصــور أن هذه
القضية يجب أن تكون لها األولوية املطلقة
على أجندة أعمال البرملان خــال الفترة
احلالية.
 أتــفــق مــع مــا يـ ــراه اخل ــب ــراء بــأنتطبيق نظام املحاكم العسكرية الفورية
وتنفيذ األحكام بالسرعة الالزمة سوف
يحد من هــذه اجلــرائــم اإلرهابية التى
تستهدف أمــن املــواطــنــن وتسعى إلى
هدم الوطن لصالح أجندات خارجية.
 يجب أن تلتفت كل األجهزة املعنيةفى الدولة وفى مقدمتها مؤسسة الرئاسة
إلــى خطورة األوضــاع االقتصادية املتردية
للغالبية العظمى من املواطنني فى مصر والتى
إزدادت حياتهم املعيشية بــؤسـ ًا وشــقــاء بسبب
الزيادات اجلنونية األخيرة فى أسعار كافة السلع
واخلــدمــات وكذلك ســوء اخلدمات املقدمة لهم
خاصة فى املستشفيات وامل ــدارس احلكومية..
الــخ ،والتى قد تكون ستاراً لنجاح اجلماعات
اإلرهابية واملتطرفة فى ضم أو مبعنى أدق جتنيد
أعــداد ليست بالقليلة من الفقراء واملطحونني
واستغاللهم فى تصفية احلسابات الشخصية
والــســيــاســيــة ب ــن تــلــك اجلــمــاعــات املــتــطــرفــة
وبــن النظام احلــالــى فــى مصر بقيادة الرئيس
السيسى .لذلك أمتنى أن تكون هناك إجــراءات
حاسمة وسريعة وضبط الرقابة على األســواق
والبحث عن وسائل جديدة خلفض االسعار أو
على األقل عدم زيادتها بأى صورة خالل املرحلة
احلالية بعدما أصبح املواطن الغلبان حائراً بني
جشع التجار وعجز احلكومة التى يبدو أنها
أدمنت الفشل فى مواجهة كل القضايا واألزمات.

تدخل مجلس النواب
إلصدار تشريعات
جديدة حتى تكون
هناك محاكمات
عاجلة وعادلة
لإلرهابيين

خطة اجلماعات املتطرفة لتجنيد فقراء مصر للقيام بعمليات إرهابية
عماد عطية
كشفت الــدراســة الــصــادرة عن مجموعة
البنك الدولى بعنوان «اإلدماج االقتصادى
واالجــتــمــاعــى ملــنــع الــتــطــرف فــى الــشــرق
األوســـط» ،عــن   مجموعة مــن التصورات
املــغــلــوطــة فــى وســائــل اإلعـ ــام ومــنــهــا أن
مقاتلى داعــش نتاج لألمية وغياب التعليم
فى شرائح سكانية فى املنطقة.
وكــشــفــت ال ــدراس ــة «أنـ ــه مــن بــن أهــم
الــعــوامــل الــتــى تــقــود األفـ ــراد إلــى مــغــادرة
بــلــدانــهــم واالن ــض ــم ــام إلـ ــى اجلــمــاعــات
اإلرهــابــيــة هــو عــدم إدمــاجــهــم اقــتــصــاد ًّيــا
واج ــت ــم ــاعــ ًّي ــا ف ــى بــلــدانــهــم األص ــل ــي ــة»،
وتوصلت إلى أن هناك حالة من التدهور
االقــتــصــادى تشهدها دول املنطقة ،وفى
مقدمتها مــصــر ،حيث كشفت عــن تضرر

ال ــدول املــســتــوردة للنفط فــى املنطقة من
الهجمات اإلرهابية ،واآلثــار غير املباشرة
لــلــصــراعــات ف ــى املــنــطــقــة ،وانــخــفــاض
التدفقات املالية القادمة من اخلــارج ،ومن
املتوقع أن يظل العجز املــالــى واخلــارجــى
مــرتــف ـ ًعــا ف ــى تــلــك الـ ـ ــدول؛ حــيــث تــواجــه
مصر وبعض دول املنطقة عــوائــد سياحة
وحتــويــات وتدفقات مالية منخفضة مع
تشديد السياسة املالية والنقدية التى من
شأنها أن تؤدى إلى انخفاض معدالت النمو
وارتفاع التضخم فى نهاية هذا العام.
وتــوصــلــت الـــدراســـة إلـــى أن الــعــوامــل
ً
ارتباطا بانضمام األفــراد األجانب
األكثر
إلــى داع ــش (الــتــى أعلنت مسئوليتها عن
حادث تفجير الكنيسة البطرسية) هو عدم
إدماجهم اقتصاد ًّيا واجتماع ًّيا فى بالدهم
األصــلــيــة ،وبــالــتــالــى ف ــإن تــعــزيــز مستوى
اإلدماج ال يخفض فحسب مستوى التطرف

العنيف ولكنه يحسن األداء االقتصادى فى
املنطقة.
ووف ًقا لهذا فإن املدخل األنسب لتحليل
ظــاهــرة الــتــطــرف الــعــنــيــف هــو املــدخــل
ً
عرضا
االقتصادى الذى يفترض أن هناك
وطل ًبا على املتطرفني العنيفني ،ويقرر
الفرد أن ينضم إلــى اجلماعة اإلرهابية
بعد أن يقوم باملوازنة بني التكلفة والعائد،
وعـ ــاد ًة ال تــكــون التكلفة مــالــيـ ًة فحسب
بــل قــد تشمل حتمل تكلفة مــن الناحية
األسرية.
كما مت الكشف أن تونس واملغرب وتركيا
ُصدر املجندين
ومصر من أكثر الدول التى ت ِ ّ
األجــانــب إلــى داعــش فــى ســوريــا والــعــراق،
ومــن بني الــدول األولــى ذات األغلبية غير
املسلمة تأتى روسيا وفرنسا وأملانيا.
كما توصلت الدراسة إلى مجموعة
مـ ــن اخلـــصـــائـــص الـــتـــى تـــربـــط بــن

املقاتلني األجانب:
 -1انخفاض الفئة العمرية :جند أن
متوسط عمر الــفــرد املجند هــو ،27.4
وأصــغــر مجند مــن ليبيا عــمــره ،23.7
بينما أكبرهم س ًنّا من إندونيسيا ،33.5
وهــو ما يتضح منه أن داعــش يركز على
استقطاب األصغر س ًنّا.
 -2ارتــــفــــاع امل ــس ــت ــوى الــتــعــلــيــمــي:
وفيما يتعلق مبستوى التعليم الرسمى
لــلــمــجــنــديــن ،يــتــضــح أن  %43.3من
تعليما ثانو ًّيا ،فيما تلقى
املجندين تلقوا
ً
تعليما جامع ًّيا ،وتــرك ما
 %25.4فقط
ً
يــعــادل  %15منهم التعليم قبل الوصول
إلى املرحلة الثانوية ،فيما لم َّ
يتلق  %2من
العينة أى تعليم.
وفـــى الــنــهــايــة أقـــــول :عــلــيــنــا جميعا
أن ننتبه إل ــى خــطــورة اســتــمــرار تــردى
األوضــاع االقتصادية واملعيشية للغالبية

العظمى مــن املــصــريــن ،وعــلــى الــرغــم
م ــن تــأكــيــدنــا أنـ ــه لــيــس ك ــل الــفــقــراء
واملــطــحــونــن على اســتــعــداد لالنضمام
لهذه اجلماعات اإلرهــابــيــة واملتطرفة،
إال أنــنــا يجب أن نــأخــذ حــذرنــا خاصة
فـــى ظـــل ضــعــف الـــــــوازع والــثــقــافــة
الدينية عالوة على امتالك قيادات
وأعضاء تلك اجلماعات ألساليب
اقناع ال تعد وال حتصى ،ويستغلون
نقاط ضعف ونقص تلك الفئات
املهمشة لتجنيدهم واستغاللهم
فــى الــقــيــام بعمليات ارهابية
تستهدف تدمير مصر؟
فهل نفيق مــن غفوتنا قبل
فوات األوان أم ننتظر وقوع
كــــــوارث وحـــــــوادث دامــيــة
أخرى حتى نأخذ خطوات
جادة فى هذا الشأن؟!
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أخطر تنبؤات الفلكيني السياسية واالقتصادية ملصر فى 2017

منوعات

ميشال حايك توقع
أن البابا تواضروس
والكنيسة القبطية
هدف لإلرهاب
وتحققت نبؤاته قبيل
انتهاء العام المنقضى

سمير طنب تنبأ
بانتقال العمليات
اإلرهابية من سيناء
إلى القاهرة لتبدأ من
شارع الهرم والعباسية
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مع اقتراب حلول كل عام جديد ،تتسابق وسائل اإلعالم من صحف ومواقع
وفضائيات على استضافة من يطلقون عليهم خبراء الفلك وعلماء النجوم
والمتخصصين فى التنبؤات المعتمدة على حساب حركة الكواكب واألفالك،
ولسنا بحاجة هنا إلى أن نؤكد على حقيقة «كذب المنجمون ولو صدقوا»؛
ألنهم ال يصادفون الحقيقة إال فى بعض األحيان التى تتعلق بالتوقعات
االقتصادية والسياسية ،والتى نركز عليها فى سياق السطور التالية ،ألن
من الممكن ألى باحث اقتصادى أو خبير علم اجتماع سياسى أن يتوقع شكل
المجتمعات فى المستقبل القريب ،دون الحاجة إلى أن تكون لديه معرفة
بحركة كوكب «المشترى» ودخوله إلى برج «القوس» فى هذا اليوم من السنة،
عادة حينما ترتبط بوقائع وقرارات
حيث تتصادف تنبؤات الفلكيين مع الواقع ً
اقتصادية أو أحداث سياسية تشبه المقدمات التى تؤدى فى علم المنطق إلى
نتائج ومسلمات ،هى التطور الطبيعى لتلك المقدمات.
وعلى سبيل المثال حين يتم تعويم الجنيه وتحرير سعر صرف الدوالر
دون تشديد الرقابة على األسواق ،فليس من العبقرية أن يتوقع أحد ارتفاع
األسعار بشكل جنونى ،وبالتالى موجات من الغضب الشعبى واالحتقان فى
الشارع ،وعلى العكس حينما تصدر قرارات عفو رئاسى عن مساجين سياسيين
ممن اتهموا فى قضايا رأى أو نشر ،فمن المنطقى أن تسود حالة من الرضا
النسبى داخل الشارع الصحفى واإلعالمى ولدى المهتمين بالشأن الحقوقى
والحريات.
وعلى هذا المنوال نحاول من خالل فتح الملف أن نعرض ونحلل بعض التوقعات
الفلكية السياسية واالقتصادية فى ضوء ما ترتبط به على أرض الواقع من
أحداث جارية محلية ودولية واستطالعات رأى ،إلى جانب آراء وتحليالت
االقتصاديين والسياسيين وعلماء االجتماع ،أما تلك التنبؤات الخاصة

محاولة اغتيال إعالمى شهير
وانتعاش سياحى غير متوقع
قبيل أن يجمع عــام  2016أغــراضــه ويــرحــل ،ودعــه
الــمــصــريــون بــدمــاء ودمـــوع على جـــدران الكاتدرائية
المرقسية بالعباسية ،على خلفية الــحــادث اإلرهابى
الخسيس الــذى استهدف قلب الكنيسة البطرسية،
صباح األحد  11ديسمبر خالل أداء صلوات القداس،
والــمــاحــظ هنا أن خبير الفلك اللبنانى المسيحى
ميشال حــايــك ،كــان قــد نشر فــى تنبؤاته بالنسبة
لــمــصــر ف ــى ال ــع ــام ال ــج ــدي ــد ،أن الــبــابــا
تواضروس والكنيسة المصرية ستكون
هد ًفا لسهام اإلرهاب ،ولكن حينما
وقــع الــحــادث كــان قداسة البابا
ف ــى زيـــــارة رع ــوي ــة لــلــيــونــان،
قطعها وعاد لإلطمئنان على
الــمــصــابــيــن وال ــص ــاة على
الشهداء البالغ عددهم 25
شهيدًا.
عــلـ ًمــا ب ــأن ه ــذا الــحــادث
شهد واقعة أخرى لم نألفها
ع ــل ــى إخـــوانـــنـــا األقـ ــبـ ــاط،
وهــى اعــتــداء بعض شبابهم
وال ــم ــن ــدس ــي ــن فــــى صــفــوف
تظاهراتهم أمام الكاتدرائية على
ثالثة من أبرز اإلعالميين الداعمين
لــنــظــام الــســيــســى وهـــم أحــمــد مــوســى
ولميس الحديدى وريهام سعيد ،وهو ما جعل
إعالم اإلخوان يؤكد على إنتهاء شهر العسل بين النظام
وإعالمية وبين أقباط مصر الذين دعموه بقوة إبان
ثــورة  30يونيو وبعدها ،ولكن يرى”حايك” إن شعبية
اإلعالميين بشكل عــام ســوف تتراجع خــال ،2017
وسيصل األمــر إلــى محاولة اغتيال أحــد اإلعالميين

المشاهير الذى لم يصرح باسمه ،كما توقع أن وسيلة
إعالمية بــارزة ســوف تتعرض العــتــداء إجــرامــى أيضاً
خالل نفس العام.
وعلى خلفية تلك األحداث اإلرهابية من الطبيعى أن
تتصاعد نبرة مطالبة الدولة بتغليظ العقوبات واإلحالة
للمحاكمات العسكرية وتنفيذ أحكام اإلعدام الصادرة،
ومــن ثم عبر الخبير الفلكى على ذلــك بقوله «إن
غضب السيسى لن يرحم» ،وهو ما يشير
إلى أن يد الدولة ستصبح أكثر غلظة
فى مواجهة اإلرهــاب المتصاعد،
كأمر متوقع بل ومحل مطالبات
عديدة.
وعلى الرغم من أن موجات
اإلرهـــــــاب تــرتــبــط بــتــراجــع
الــســيــاحــة ،يتوقع ميشال أن
الــســيــاحــة الــمــصــريــة ســوف
تكسر الخوف والقلق ،وتحقق
ً
ـحــا ،وكــأنــه كان
انتعاشا واضـ ً
عــلــى عــلــم ب ــأن شــركــة دولــيــة
كــانــت قــد دعــت العــب الكرة
العالمى “ميسى” لزيارة مصر
خــال شهر فبراير الــقــادم ،وأن
هدف الزيارة هو الترويج للسياحة
العالجية على خلفية نجاح تجربة مصر
فى القضاء على فيروس سى ،ومن المتوقع
اقتصاد ًيا أن تــؤدى تلك الــزيــارة إلــى انتعاش واضــح
للسياحة المصرية ،فى ظل تأكيد الخارجية األمريكية
عــلــى أن مــصــر مــن الـ ــدول اآلمــنــة ســيــاحـ ًيــا ،وه ــو ما
يؤكد على أن تنبؤات النجوم ال يجب أن تنفصل عن
المقدمات الفعلية ونتائجها البديهية.

إعدام قيادات إخوانية ..و«ترامب» يتدخل
إلعادة التقارب بني مصر والسعودية
نــعــلــم أن تــصــاعــد حـــدة مــوجــات اإلرهـــــاب التى
ستشهدها مصر والعالم ،بــات حقيقة يجمع عليها
االســتــراتــيــجــيــون والــمــتــخــصــصــون فــى شــئــون تلك
الــجــمــاعــات ،وعــلــى أرض الــواقــع ب ــدأت الموجات
بالفعل تنتقل من سيناء إلى قلب القاهرة والجيزة،
حيث انفجارات شارع الهرم التى وقعت فى األسبوع
الثانى من شهر ديسمبر الجارى أمام مسجد
الــســام ،والتى تلتها بعدها بساعات
قليلة عملية إرهــابــيــة أخــرى فى
الكنيسة البطرسية بالعباسية
فــى قلب الــقــاهــرة ،ومــن هنا
ل ــم يــكــن غــري ـ ًبــا أن يتوقع
الــفــلــكــى ســمــيــر طــنــب أن
يــد اإلرهـ ــاب ســوف تطول
بعض المدن المصرية مثل
الــقــاهــرة واإلســكــنــدريــة،
م ــع ب ــق ــاء بــعــض الــخــايــا
واســـتـــمـــرار نــشــاطــهــا فى
سيناء ،لكنه توقع أيـ ً
ـضــا أن
الرئيس السيسي سوف يحسم
ِ
لصالحه،
المعركة مــع اإلره ــاب
مــرجــ ًعــا ذلــــك إلــــى أن الــحــكــومــة
المصرية ســوف تشترى أسلحة حديثة
وف ّعالة من روسيا وفرنسا للحفاظ على األمن
الداخلى والخارجي.
وتــوقــع “طــنــب” أن حــالــة الــغــيــوم بــيــن الــقــاهــرة
والــريــاض ســوف تنتهى ،وس ــوف تــتــقــارب مصر مع
الــســعــوديــة ،كــمــا ستحصل مــصــر عــلــى مــســاعــدات

مالية كبيرة من دول الخليج ،وهو أمر باتت مؤشراته
واضــحــة أيـ ً
ـضــا فــى ضــوء التباعد المتوقع بين دول
الخليج بقيادة الــريــاض وبين اإلدارة األمريكية فى
ظل حكم الرئيس الجديد دونالد ترامب ،حيث يتوقع
خبراء العالقات الدولية والعربية أن السعودية ستعود
إلى أحضان مصر ،ألنه ال سبيل للعرب سوى استعادة
مبادئ القومية والعروبة فى مواجهة سيطرة
اليمين المتطرف – المعادى والكاره
للعرب -على مقاليد الحكم فى
أمريكا ومن بعدها أوروبا.
وإن كــان صعود هــذا التيار
اليمينى المتطرف إلى رئاسة
أمريكا ،واستطالعات الرأى
التى تشير إلى قرب وصوله
إلى حكم غالبية دول أوروبا،
يعد مؤشرا جيدا بالنسبة
لــمــصــر ،حــيــث يــمــيــل هــذا
الــتــيــار إل ــى االنــغــاق داخــل
ح ــدود ب ــاده وع ــدم التدخل
فى شئون مصر والمنطقة ،كما
أنه معروف بكراهيته للجماعات
الــمــتــأســلــمــة ،وم ــن هــنــا ي ــرى خــبــراء
الــعــاقــات الــدولــيــة أن ه ــذا هــو الــوقــت
المناسب لتنفيذ أحــكــام اإلعـــدام الــصــادرة ضد
محمد مرسى وقيادات جماعة اإلخــوان ،وأن مصر لن
ً
ً
ضغوطا من الغرب لرفض تنفيذها،
اعتراضا أو
تلقى
وتتفق هذه اآلراء مع تكهنات الفلكى سمير طنب الذى
رأى رقا ًبا إخوانية قد تطوحت وحان وقت طيرانها.

بأن فالن ًا سوف يموت واآلخر سوف يقتل ،فيكفى أن نذكر واقعة تنبؤ أحد
المنجمين فى مطلع عام  ،2016بأن نظام الرئيس عبد الفتاح السيسى سوف
يسقط من خالل ثورة الجياع التى ستندلع -حسب قوله -فى سبتمبر ،2016
وأدت تلك التصريحات إلى إنهاء عقد اإلعالمية رانيا محمود ياسين مع قناة
العاصمة وقتها ،ومر شهر سبتمبر على خير ،وحينما دعا اإلخوان إلى ثورة
الغالبة المزعومة فى  11نوفمبر ،قال اتباع هذا المنجم إن حسابات األفالك
تأخرت شهرين ،ومر نوفمبر ليخرج علينا السيسى نفسه فى ديسمبر ويشكر
شعبه الذى أحبط المؤامرات وأفشل التكهنات ،وتحدى النجوم واألفالك.
والغريب أن هؤالء لم يتعلموا الدرس ولم يدركوا فكرة أن التنبؤ بالموت ال
يمكن أن يصدق ،لتعارضه مع صحيح النصوص القرآنية واإلنجيلية المقدسة
والصريحة ،التى تنسب هذا العلم لله وحده ،حيث ذهب أحدهم فى مطلع العام
المنقضى إلى التوقع بأن الفنانتين الكبيرتين شادية وسهير البابلى سوف
تنتقالن إلى جوار ربهما فى  ،2016متعهما الله بالصحة والعافية.
ومع قرب حلول العام القادم يؤكد منجم آخر أننا سنودع السياسى والصحفى
حمدين صباحى ،وكأن الدور على الرجل ألنه كان المرشح المنافس للسيسى
فى انتخابات الرئاسة ،وحينما فشلت تنبؤات موت األول يصبح الدور على
الثانى ،وحاشا لله.
وبخالف تلك النبوءة التى يمكن اعتبارها شطحة أو افتكاسة ،هناك العديد
من التوقعات السياسية واالقتصادية واإلعالمية نعرض لها بالتحليل فى
سياق السطور التالية.

إميان بدر

جاد قاوجى :ستكون سنة مميزة فى تاريخ مصر
وتشهد ً
حتسنا فى األوضاع االقتصادية
  وعلى الصعيد االقتصادى يتوقع الفلكى جاد
قــاوجــى أن  2017ستكون َسنة مميزة فــى تَاريخ
مصر ،سيقام فِ يها ال َعديد مِ ن المشاريع االقتصادية
الجديدة التى ستُساهم فى إحــداث نقلَة لمصر،
وتحسن وضعها االقتصادى ،مشي ًرا إلى أن مصر
ستوقع العديد من االتفاقيات الدولية المهمة التى
ستساهم فى تقدم مصر بشكل كبير.
وعــلــى م ــا يــبــدو قـــرأ «ق ــاوج ــى»
جــريــدة «صـــوت الــمــايــيــن» فى
ع ـ ــدده ـ ــا قـــبـــل الـــمـــاضـــى،
الـــذى ج ــاء فــى مانشيتات
صفحته األولـــى أن العام
الــجــديــد سيشهد ارتــفــاع
ســعــر الجنيه أمـــام سعر
الـــــدوالر ،حــيــث تــوقــع أن
ه ــذا مــا ســيــحــدث خــال
الــعــام الــجــديــد ،عل ًما بأن
الــرئــيــس الــســيــســى نفسه
ك ــان قــد أك ــد عــلــى ذل ــك فى
خطابه بمناسبة المولد النبوى
الشريف.
وإن كــــان قـــد إت ــف ــق مـــع غــالــبــيــة
الفلكيين فى أن مصر ســوف تشهد موجات
إرهـــاب متتالية ،وهــو تــوقــع ليس مــن ف ــراغ وإنما
يرتبط بالوقائع اإلقليمية والــدولــيــة الــتــى تؤكد
تراجع وانحسار نفوذ تنظيم «داعش» اإلرهابى فى
سوريا والــعــراق ،وبالتالى يــرى خبراء الجماعات

المتطرفة أن شباب هــذا التنظيم سيعودون إلى
الــدول التى ينتمون إليها ومــن بينها مصر وتونس
وبريطانيا وأمريكا ،ومن ثم كان المشير السيسى
أول من حــذر دول العالم خاصة الغربى من عودة
رئيسا
اإلرهــابــيــيــن إلــيــهــم ،حــتــى قــبــل أن يصبح
ً
لمصر ،وفــى ضــوء المعلومات التى ال تخفى على
المحللين االستراتيجيين وقيادات أجهزة
االســتــخــبــارات ،بــعــيــدً ا عــن النجوم
والمنجمين.
وبـــــالـــــعـــــودة إلــــــى الـــعـــام
الــمــنــقــضــى  ،2016نــذكــر
أن غــالــبــيــة الفلكيين قد
توقعوا أن حكومة شريف
إســمــاعــيــل س ــوف تــرحــل،
وأنه سيتم انتخاب برلمان
مــصــيــره هــو الــحــل ،وهــا
قد انقضى العام وأصبح
لدينا برلمان مازال الخبراء
السياسيون يتوقعون ،ومنهم
مــن يطالبون بحله ،وينتقدون
فشله فى أداء مهامه التشريعية
والرقابية ،مثلما يطالب الجميع حتى
أبرز مؤيدى السيسى برحيل حكومة شريف
إسماعيل التى ثبت فشلها ،ومن ثم تغازل تنبؤات
جاد قاوجى هذين المطلبين لدى الشعب المصرى،
حيث يتوقع إقالة الحكومة وتعرض برلمان على
عبدالعال لمشاكل ،قد تؤدى إلى حله.

أحمد شاهني يرسم خريطة العمليات اإلرهابية
القادمة فى دمياط وبورسعيد وأسيوط
عــلــى عــكــس اآلراء الــمــتــفــائــلــة بـ ــقـ ــرارات اإلصـ ــاح
االقتصادى ،هناك مصرفيون وخبراء كثيرون يؤكدون على
أن قــرارات تعويم الجنيه واالقــتــراض من صندوق النقد،
لن تجلب إال المزيد من الغالء واالحتقان الشعبى ،وإلى
تلك التحليالت إنحاز الفلكى أحمد شاهين الذى تنبأ بأن
الشارع المصرى سيشهد خالل الفترة المقبلة ،طوفا ًنا من
اإحتجاجا على الغالء.
الجماهير ستنزل إلى الشارع،
ً
كــمــا اتــفــق مــع غــيــره مــن المنجمين فى
أنـــه خـــال  2017ســتــحــدث عمليات
إرهــابــيــة عــديــدة ســتــطــول منشآت
أمنية وخــدمــيــة حــســاســة ،وتوقع
أن تقع بالتحديد فــى مديرية
أمــــن دمـ ــيـ ــاط ،وديـــــــوان عــام
محافظة بورسعيد ،ومديرية
أمن أسيوط وغيرها ،مشي ًرا
إل ــى أن بــعــض الشخصيات
ســتــســتــغــل تـــذمـــر طــبــقــات
الــشــعــب مــن غ ــاء المعيشة
ورفــع الدعم عن بعض السلع
األس ــاس ــي ــة ،وت ــدع ــو إلشــعــال
تظاهرات حاشدة.
وربــــــط “شـ ــاهـ ــيـ ــن” ب ــي ــن تــلــك
التظاهرات وبين تنبؤاته التى تتجه إلى
وفــاة الناشط أحمد دومــة داخــل محبسه،
وكذلك وفاة حمدين صباحى إثر أزمة قلبية.
كما أشــار إلــى أنــه يترقب اغتيال شخصية كبيرة فى
مصر وظهور شخص عظيم من شخصيات نهاية الزمان،
والـ ــذى أطــلــق عليه لــقــب صــحــابــى مــصــر الــمــهــدى األول
المسمى بـ”عبد الله المسكين” ،الــذى سيكون بجانب
السيسى تمهيدً ا لتوليه الحكم رسم ًيا فيما بعد .والغريب

أن كلمات «شاهين» أعــادت لألذهان تنبؤات خبيرة فلكية
أخــرى كانت قــد أكــدت فــى مطلع عــام  2014أن المشير
السيسى لــن يترشح النتخابات الــرئــاســة خــال ،2014
ألنه من وجهة نظرها هو المهدى المنتظر حيث أطلقت
عليه لقب المحارب القديم ،الذى سيأتى فى آخر الزمان
حــامـ ًـا سيفه ،إلنــقــاذ مصر والعالم وهــو بذلك أكبر من
أن يكون مجرد رئيس منتخب ،وها هو السيسى قد
ـســا لمصر ،وخــرج
تــرشــح وف ــاز وأصــبــح رئــيـ ً
علينا فلكى آخر يتوقع ظهور من أسماه
بالصحابى المنتظر ،زاع ًما أن العالم
كله سيشهد مراسم تسليم وتسلم
الــقــيــادة مــن السيسى إلــى هذا
الــمــهــدى األول ،وبــذلــك يكون
الــشــيــخ «م ــي ــزو» الـــذى نصب
نــفــســه مــهــد ًيــا ه ــو الــمــهــدى
اآلخ ــر ،ولكنه أتــى ألول مرة
قبل األول ،لظروف قد تتعلق
بـــفـــارق ال ــس ــرع ــات وتــأخــر
وسائل المواصالت.
ورغــم تفاؤل الخبير الفلكى
بهذا المهدى أو الصحابى ،ولكنه
حــذر مــن قــوى الــشــر المتمثلة فى
جــمــاعــة اإلخــــوان اإلرهــابــيــة ،مــؤك ـدًا
أن الكائنات الفضائية قد شاهدت تلك
الجماعة ووصفتها بأنها قوى ماسونية شريرة،
عل ًما بأن اإلعالمى والنائب السابق توفيق عكاشة كان أول
من ربط بين اإلخوان وبين الماسونية الصهيونية ،فى حين
توقع»شاهين» انتهاء دور شخصيات سياسية بارزة محسوبة
على األجهزة األمنية ،على طريقة اختفاء توفيق عكاشة من
المشهد بعد انتهاء دوره.

نانسى عجرم
تتعاقد على حفل
فى أبو ظبى

تفاصيل حفالت وسهرات
النجوم فى ليلة رأس السنة

عمرو

هيفاء

ً
حفال واحد ًا فى دبى
عمرو دياب ومريام فارس يحييان
والء مصطفى
يستعد جنــوم الــغــنــاء فــى الــعــالــم الــعــربــى إلحياء
حفالت رأس السنة ،وتأتى معظم احلفالت كعادة
كل عام فى القاهرة وبيروت ودبي ،غير أن املالحظ،
أن حفالت مصر هــذا العام ستشهد تــواجــدا قليال
للمطربني العرب ،منهم املطرب اللبنانى رامى عياش،
والذى اتفق بالفعل على إحياء حفلة رأس السنة بأحد
فنادق القاهرة .أما محمد فؤاد سيسهر مع مح ّبيه فى
أحد فنادق اخلمس جنوم فى منطقة مصر اجلديدة،
بينما سيسه ّر النجم حكيم سيسهر مع ّ
عشاقه فى
منطقة التجمع اخلامس بالقاهرة .أما وائل جسار
فتعاقد على إحــيــاء حفل ســاهــر ليلة رأس السنة،
بــالــقــاهــرة ،كما كــان احل ــال فــى الــعــامــن املاضيني،
ويحيى املطرب أحمد سعد حفال غنائيا ليلة رأس
السنة بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة ،ويتوقع أن يقدم
سعد مجموعة من األغانى اجلديدة ،التى سيطرحها
ضمن ألبومه املُقبل ،املقرر طرحه فى األسواق ،مطلع
العام اجلديد ،أما املطرب وائل جسار فسوف يحيى
حفل ليلة رأس السنة بالقاهرة.
وحتتضن دبــى املــطــرب عــمــرو دي ــاب واللبنانية
ميريام فارس فى حفل غنائى واحد يحييه كل منهما
ليلة رأس الــســنــة ،ويستعد الــفــنــان الــعــراقــى كاظم
الساهر ،إلحياء حفل رأس السنة بدبى.
وفــى هــذا السياق حتيى املطربة اللبنانية نانسى
عجرم حفلة رأس السنة فى مدينة أبــو ظبى لتنفى
بذلك شائعة إحيائها حفلة ليلة رأس السنة فى عمان
بــاألردن ،وانتهت نانسى من تسجيل وتنفيذ ألبومها
الغنائى اجلديد ،الذى يحمل عنوان «نانسى  ،9وقد
مت طرح البوستر املبدئى لأللبوم بالفعل ،ومن املقرر
إصــداره خالل األسابيع املُقبلة،وكانت آخر أغنيات
األل ــب ــوم ،الــتــى مت تسجيلها فــى مــصــر ،مــن كلمات
الشاعر محمد رفاعى ،وحلن وليد سعد وتوزيع طارق
مدكور ،وتتعاون نانسى فى األلبوم مع الشاعر خالد

نيكول

إليسا

فؤاد

محمد فؤاد وحكيم يسهران مع جمهورهما بفنادق التجمع اخلامس
هيفاء وإليسا ونيكول سابا يعتذرن عن الحفالت
ويفضلن السهر مع األهل واألصدقاء

راغب عالمة اختار بيروت إلحياء حفل رأس السنة

جنون الدوالر يهدد الموسم الدرامى فى رمضان

مسلسل مجامالت اتحاد
الكرة لشركة بريزنتيشن..
العرض مستمر

عادل إمام يحصل على  5ماليني دوالر عن مسلسل عفاريت عالم

سوالف

فــى الــوقــت ال ــذى عــانــى فيها املــواطــنــون
البسطاء فــى مصر مــن تداعيات أسعار
صــرف ال ــدوالر األمريكى مقابل اجلنيه
املصرى ،ظهرت على الساحة الفنية ازمة
من نوع جديد قد تهدد املوسم الدرامى فى
شهر رمضان القادم ،بسبب رغبة الكثير
مــن الــنــجــوم والــنــجــمــات احلــصــول على
أجــورهــم عــن هــذه املسلسالت بــالــدوالر
األمــريــكــى ولــيــس باجلنيه املــصــرى ،حدث
ذل ــك عــلــى الــرغــم مــن أن أغــلــب تــعــاقــدات
النجوم العرب على بطولة مسلسالت رمضان
 2017إال أن قــرار احلكومة بتعومي اجلنيه
املصري ،ومنع حتويل الــدوالرات إلى خارج
البالد أدى إلى انخفاض كبير جداً فى
قيمة اجلنيه املــصــرى ،مــا أ ّثــر فــى واقــع
األجـ ــور املــدفــوعــة إل ــى هـــؤالء النجوم
الذين طالبوا بإعادة «تقييم أجورهم»
بالدوالر وه ّددوا باالنسحاب.
وق ــد تــصــاعــدت ه ــذه األزمـ ــة منذ
منتصف نوفمبر املــاضــي ،إذ يص ّر
أغلب النجوم الــعــرب على تقاضى
يتمسك
أجــورهــم بــالــدوالر ،بينما
ّ
املنتجون بالعقود املو ّقعة باألجور
القدمية باجلنيه املصري ،خصوصاً
أنّ أغــلــبــهــم ال يــقــدر عــلــى توفير
الـــدوالر بسبب الــظــروف الصعبة
التى مت ـ ّر بها مصر؛ والنتيجة أننا
سنسمع فــى األيـــام املقبلة ق ــرارات
متتالية باالنسحاب من العمال الفنية،
بــدأهــا بالفعل النجم التونسى ظافر
العابدين ،وبالطريق النجم جمال سليمان.
ظافر العابدين تعاقد مسبق ًا مع شركة
الــعــدل ج ــروب لــتــقــدمي مسلسل جــديــد فى
مــوســم درامــــا رمــضــان  .2017ولــكــن بعد
الــقــرارات األخــيــرة ،طــالــب بــرفــع أج ــره إلى
 750ألــف دوالر ،وهــو ما أ ّدى لفسخ تعاقده
واستبداله مبمثل مصري ،وقــد يتم جتميد
مشروع املسلسل بالكامل.

جهاز المحاسبات يكشف:

إهدار  114مليون جنيه فى قطاع الهندسة اإلذاعية

كــشــف تــقــريــر أصــــــدره اجلــهــاز
املركزى للمحاسبات عن توسع احتاد
اإلذاعــة والتليفزيون ممث ً
ال فى قطاع
الــهــنــدســة اإلذاع ــي ــة فــى اســتــئــجــاره
لسعات وحيزات فضائية على القمر
الــصــنــاعــى «ن ــاي ــل سـ ــات « وأق ــم ــار
صناعية لبث الــقــنــوات التليفزيونية
واإلذاعـــــيـــــة دون دراســــــة املـــــردود
اإلقــتــصــادى الستئجار تلك السعات

واحلــيــزات ،حيث بلغ قيمة املستحق
على االحتاد نحو  69مليونا و 653ألف
جنيه تخص الشركة املصرية لإلقمار
الصناعية «نايل سات« والباقى قدره
 44مليون جنيه يخص مؤسسة عرب
سات ،وطالب اجلهاز بإعادة النظر فى
جدوى االستمرار فى تلك التعاقدات
أو تقليصها مبــا يتناسب وظ ــروف
التشغيل فــى ظــل انــعــدام اإليـ ــرادات

نوال الزغبى
تحيى سهرة
رأس السنة فى
العراق وسط
جمهورها

بسبب قرار الحكومة بتعويم الجنيه

آخرها حرمان موازنة الجبالية
من  18مليون جنيه

فجرت املزايدة التى أجراها
احتــاد الكرة منذ أيــام حول
حــقــوق بــث مــبــاريــات كأس
مــصــر لــلــمــوســم احلــالــى
الــعــديــد مــن املــفــاجــآت
والقضايا املثيرة منها
القيام بترسية املزايدة
على شــركــة بريزنتيشن
مــقــابــل  12مــلــيــونــا و350
أل ــف جنيه فــقــط ،بطريقة
وصــفــت بــأنــهــا مشبوهة حيث
قرر املسئولون عن إجراء املزايدة
ايقافها عندما وصــل العطاء لهذا
املبلغ رغم أن شركة تلى سيرف كانت قد
خصصت مبلغ ًا يتجاوز الـــ 30مليون جنيه
وكذلك شركة رديانت التى قدمت عرضاً رسمياً
مقابل  18مليون جنيه مقابل احلصول على حق بث
مباريات البطولة ..وهنا نتساءل :لصالح من يتم حرمان
خزينة احتاد الكرة من مبالغ تصل إلى  20مليون جنيه؟ واذا
كانت قيادات االحتاد قد استبعدوا العرض املقدم من شركة
ريديانت بحجة أن مالكها محمد الطويل يعمل رئيساً لنادى
جنوم املستقبل املشارك فى البطولة فكيف يتم ترسية املزايدة
على شركة بريزنتيشن التى يعمل بها العديد مــن أعضاء
مجلس إدارة احتاد الكرة احلاليني ومنهم سيف زاهر وخالد
لطيف ومجدى عبدالغنى وحازم إمام؟
ونسأل أيضاً :إلى متى تظل قيادات احتاد اإلذاعة والتليفزيون
مثل (األطرش فى الزفة) وال يتدخلون إلجبار شركة بريزنتيشن
على تنفيذ التعاقد معها فيما يتعلق ببث بطوالت حصرية على
شاشة قناة النيل للرياضة؟ وهل سيتم حرمان التليفزيون املصرى
من اذاعة مباريات كأس مصر ومنحها لقناة أون سبورت كما حدث
فى بطولة أفريقيا لكرة السلة لألندية والتى استضافها النادى
األهلى خالل األيام املاضية؟!

تاج الدين ،وامللحن خالد عز ،والشاعر الغنائى بهاء
الدين محمد ،إضافة إلى وليد سعد وطارق مدكور.
واختار املطرب راغــب عالمة بيروت إلحياء حفل
رأس الــســنــة ،وفــى لبنان أيــضــا سيحيى احلفالت
ً
وأيضا ستشارك الفنانة كارول
املطرب وائل كافورى،
سماحة فى استعراض راقــص وستعرض جلمهورها
مجموعة من األغانى اجلديدة والقدمية فى ليلة رأس
السنة  ،2017وستقضى الفنانة نــوال الزغبى ليلة
رأس السنة فى العراق وسط جمهورها.
وتستقبل األردن عــددا من النجمات العرب فى
رأس الــســنــة ،مــن بينهن اللبنانيتان ن ــوال الزغبى
ويــــارا ،بينما سيتواجد مــاجــد املــهــنــدس وشيرين
والفنان فارس كرم فى فندق انتركونتيننتال فيستيفال
سيتى فى دبي.
أ ّمــا املــفــاجــأة الكبيرة والــصــادمــة فكانت اعتذار
الفنانة اليسا عن هذه الليلة ،علم ًا بأ ّنها اعتادت أن
حتيى أه ّم احلفالت فى هذه املناسبة ،ولكن على ما
فضلت السهر مع أصدقائها واالبتعاد قلي ً
ال
يبدو أ ّنها ّ
عن األضواء فى أخر يوم من سنة .2016
كما قــررت الفنانة اللبنانية نيكول سابا ،والتى
تعيش حالة نشاط فنى كبير ســواء على املستوى
الــدرامــى أو الغنائى ،االبتعاد عن احلفالت لهذا
العام واالقتصار باالحتفال مع عائلتها قائلة« :بعد
االنشغال بأيام وشهور تصوير طويلة ق ّررت هالسنة
ضى «رأس السنة» مع العيلة ما بيطلعلي؟!».
َق ّ
أما الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ،فقد قدمت
خاصا جلمهورها ،اعتذرت فيه عن الغناء
اعتذا ًرا
ً
ليلة رأس السنة واالكتفاء باالحتفال مع االصدقاء
قائلة« :إلى جمهورى العزيز ..أمتنى سنة جديدة
خاصة مليئة بالصحة والسعادة واحلــظ والسالم
فــى جميع أنــحــاء الــعــالــم ،أيــام قليلة تفصلنا عن
االحتفال برأس السنة ،أود بهذة املناسبة االعتذار
من جمهوري ،لعدم تقدمي أى حفل غنائى ،ألننى
قررت متضية هذا العيد املميز مع عائلتى احلبيبة
واألصدقاء».

عالم
النجوم

املحققة مــن اســتــغــال تلك القنوات
ومبا يحقق التوازن بني تكلفة استئجار
تلك السعات والعائد املحقق منها.
وهنا نتساءل :إلى متى تستمر مثل
هــذه املــهــازل الفاضحة إله ــدار املــال
العام؟ ومتى تتدخل األجهزة السيادية
لوقف هذه الكوارث التى تهدر بسببها
مــئــات املــايــن مــن اجلــنــيــهــات دون
رقيب أو حسيب؟

عادل

سوالف فواخرجى
تشترط الحصول على
(أرنب وربع أمريكى) فى
أى مسلسل جديد

جمال
الــنــجــمــة ال ــس ــوري ــة ســــاف فــواخــرجــى
تلقت العشرات من الــعــروض للمشاركة فى
الدراما املصرية أثناء مشاركتها فى مهرجان
اإلسكندرية ،وبرغم بعض االتفاقات املبدئية،
ّ
مت الــتــراجــع عــن ك ـ ّل الــوعــود بعدما وضعت

شرطاً أساسياً ،وهو أال يق ّل أجرها عن مليون
و 250ألف دوالر ،تقبضها بالعملة األمريكية،
حد الـــ 25مليون
وهو ما يعنى جتــاوز أجرها ّ
جنيه مصري.
النجم جمال سليمان مقيم فى القاهرة،
ويعمل هناك منذ سنوات طويلة ،وقــد و ّقع
العديد من عقود أعماله الفنية منذ أشهر
طويلة ،أبرزها «أفــراح إبليس» اجلزء الثاني،
ولكنه يبذل ضغوط ًا غير عادية لتعديل قيمة
عــقــده ،مــع املــوافــقــة على أن يتقاضى أجــره
بالعملة املصرية ،وبعد احتساب فــارق سعر
الــصــرف ،تــبـ ّـن أن أج ــره ســيــزيــد مبــعــدل 8
ماليني جنيه تقريب ًا ،وهو ما رفضته شركات
اإلنــتــاج ،ويــتــردد أن جــمــال يف ّكر جــدي ـاً فى
اللجوء حليلة فسخ ك ّل تعاقداته القدمية ور ّد
مق ّدمات التعاقد ،قبل أن يفرض شروطه على
التعاقدات اجلديدة.
أما الزعيم عــادل أمــام فقد فرض كلمته
من دون مناقشة بإصراره على تقاضى خمسة
مــايــن دوالر عــن بطولة مسلسله اجلديد
«عفاريت عالم» ،من إنتاج شركة سينرجي.
ويُقال إنّ رفض عادل عرض مسلسله على
قــنــاة مصرية ،هــو رغبته فــى تقاضى أجــره
بالعملة اخلضراء ،ليرتفع أجره رسمياً من 48
مليون جنيه فى املوسم املاضى ألكثر من 90
مليون جنيه العام املقبل.
أزمــة ال ــدوالر ستفرض نفسها أيض ًا على
تــعــاقــدات الــنــجــوم إي ــاد نــصــار فــى مسلسل
اجلــمــاعــة اجل ــزء الــثــانــي ،وكــارمــن لبس فى
مسلسل الزيبق ،أمام النجم كرمي عبد العزيز.
ويتر ّدد أن شركات اإلنتاج طالبت املخرجني
بالبحث أو ً
ال عــن النجوم املصريني توفير ًا
للنفقات ،خصوص ًا أنّ موسم درام ــا 2016
يكلّف مــلــيــاراً ونــصــف املليار مــن اجلنيهات
التى لم يت ّم استرداد ثلثها حتى اآلن ،ووفق ًا
لألسعار اجلــديــدة ،مــن املنتظر أن تتجاوز
ميزانية درامـــا رمــضــان  2017حــاجــز الـــ4
مليارات جنيه.

جمال سليمان
يوافق على تقاضى
أجره بالعملة
المصرية بعد
احتساب فارق سعر
الصرف

ميزانية
دراما رمضان
 2017تتخطى
حاجز الـ4
مليارات جنيه

تعليمات أمنية تطيح بأبوهميلة من منصبه
بناء على تعليمات (شفوية) من جهة أمنية
 لدينا مستند رســمــى يــؤكــد ذلــك – وافقتاللجنة الفنية للوظائف القيادية باحتاد اإلذاعة
والتليفزيون والتى تترأسها صفاء حجازى رئيس
مجلس األمــنــاء (اللجنة تضم فــى عضويتها
ابــراهــيــم الــعــراقــى وكــيــل أول وزارة اإلع ــام
ومجدى الشني رئيس قطاع التليفزيون وحسني
زيــن رئيس القنوات املتخصصة ونائلة فــاروق
رئيس قطاع اإلقليميات ونادية مبروك رئيس
قطاع اإلذاعة ) على عدم التجديد لعلى حسني
عبداللطيف عبدالرحمن (على أبوهميلة) ونقله
من وظيفة مدير عــام التسجيالت اخلارجية

بقناة النيل للدراما لشغل وظيفة كبير مخرجني
بدرجة مدير عام باملجموعة النوعية لوظائف
اإلخــــراج واملــونــتــاج .املــصــادر أك ــدت أن هــذا
القرار صدر بسبب انتقاد أبوهميلة لسياسات
الرئيس عبدالفتاح السيسى عبر صفحته على
الفيس بــوك ..والــســؤال :متى يتم تطبيق مبدأ
املعاملة باملثل داخــل قطاعات االحت ــاد حيث
إن هناك بعض املسئولني فى إدارات اإلعداد
والتنفيذ بأكثر من قطاع ينتمون لبعض التيارات
واجلماعات املتطرفة ومع ذلك فهم مستمرون
فــى أعمالهم رغــم خــطــورة املــهــام املكلفني بها
واملتعلقة بالبث املباشر على الهواء مباشرة؟!
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ملف مهم
للغاية تفتح
زيارة «ميسى»
للقاهرة

أهل

بلدنا

السياحة العالجية ..الكنز الضائع فى مصر
تعاقدت شركة برايم فارما مع العب الكرة األرجنتينى
ونجم نادى برشلونة ليو ميسى الذى يبلغ من العمر
تسعة وعشرين عام ًا ليكون سفير ًا لبرنامجها العالمى
للسياحة العالجية فى مصر من فيروس سى ومن المقرر
أن يشارك فى االحتفالية التى تنظمها الشركة فى
شهر فبراير المقبل ،كل من شريف فتحى وزير الطيران
ويحيى راشد وزير السياحة وذلك بمناسبة توقيع
بروتوكول تعاون مع شركة مصر للطيران فى مجال
تنشيط السياحة العالجية.
فى هذا السياق نشير إلى أن مصر تمتلك ثروات سياحية
عالجية هائلة عرفها العالم منذ القدم وتستحق
أن تأخذ بها لقب المركز األول عالمي ًا فى السياحة
ً
مهمال وثروة لم
العالجية ومع ذلك يبقى هذا الكنز
تستغلها مصر بالشكل األمثل حتى اآلن.
فقد ُذكر العالج فى جو مصر منذ أيام اإلغريق فذكرها
سقراط أحد مؤسسى علم العالج الطبيعى كما ذكرها
جالينوس ونصح باالنتقال إليها واالستمتاع بجوها
وذكرها أيض ًا هيرودوت حين قال إن المصريين بما

يتمتعون به من جو ال تقلبات فيه يمتازون بصحة
تفوق باقى الناس.
وتشكل السياحة العالجية بمصر مابين  %10،%5من
حجم السياحة العالمية فيما حققت الهند ولبنان
واألردن وتونس مراكز ًا متقدمة على خارطة السياحة
االستشفائية بعد فرنسا فى مجال العالج بالمياه
المعدنية ومياه البحر ولم تحصل مصر على الرغم من
وجود جميع المقومات التى تؤهلها لتكون فى مصاف
الدول السياحية الكبرى فى هذا المجال على نصيب
يذكر من هذا النمط السياحي ..فلماذا ؟
يؤكد بعض الخبراء أن ذلك يرجع إلى عدم وجود
منظومة متكاملة للسياحة العالجية تشمل العالج أو
العمليات الجراحية واإلقامة والتنقالت وغيرها نظر ًا
لغياب التنسيق بين وزارتى الصحة والسياحة إلعداد
منظومة للسياحة العالجية    .

سحر الشربينى

العيون الكبريتية والمعدنية تمتاز بتركيبها الكيميائى الفريد الذى يفوق فى نسبته جميع العيون فى العالم
«العيون الكبريتية» لها خواص عالجية تشفى العديد من أمراض العظام واجلهاز الهضمى واجلهاز التنفسى واألمراض اجللدية والروماتيزم
الناظر

د .هانى الناظر المشرف على برنامج
تطوير السياحة العالجية:

(عين حلوان) وحدها
يمكن أن تمثل ثورة قومية
فــى تعليقه على س ــؤال حول
مــدى اهتمام الــدولــة بالسياحة
العالجية قــال د هــانــى الناظر
اس ــت ــاذ األمـــــــراض الــجــلــيــديــة
ورئيس المركز القومى للبحوث
سابق ًا والمشرف على برنامج
تــطــويــر الــســيــاحــة الــعــاجــيــة
بــوزارة السياحة :عندما نسقت
معى وزارة السياحة لإلشراف
على مــشــروع تطوير السياحة
الــعــاجــيــة بـــدأت بــوضــع خطة
ألرى األم ــاك ــن فــى مــصــر كلها
التى يمكن تنميتها بحيث يتم
االستفادة.
وأكد د.هانى الناظر أن مصر
بها كــنــوز مــن أمــاكــن السياحة
الــعــاجــيــة يــمــكــن اســتــغــالــهــا
فيوجد مث ً
ال عين حلوان وحدها
يمكن أن تمثل ثــورة قومية وقد
وضعت خطة لتطويرها لــو تم
تنفيذها بالشكل المنظور وتم
تسويقه عربياً وعالمياً سيدخل
لـ ــوزارة الصحة دخــل أكــبــر من
ميزانيتها الــتــى تحصل عليها
من الدولة ،هذا بخصوص عين
حلوان وحدها فما بالكم بباقى
الكنوز فى مصر.
وأضاف د .هانى أن السياحة
الـــعـــاجـــيـــة عـــنـــدنـــا بــمــصــر
تختلف عــن بــاقــى الــعــالــم ألن
م ــن ــاخ مــصــر هـــو الــنــمــوذجــى
عــلــى مــســتــوى الــكــرة األرضــيــة
وعــنــدنــا شــمــس طــــوال الــعــام
وال ــع ــاج الــبــيــئــى يــعــتــمــد أو ً
ال
وأخيراً على هذه األشياء.

خريطة أشهر أماكن السياحة العالجية فى مصر

الواحات البحرية
ويــوجــد بــالــواحــات الــبــحــريــة نــحــو  400عين
للمياه المعدنية والكبريتية الدافئة والباردة التى
أثبتت البحوث التى أجرتها الجامعات المصرية
والــمــراكــز القومية للبحوث والــمــراكــز العلمية
األجنبية قيمتها العالجية فى أمراض الروماتيوم
والــرومــاتــويــد واألمـــراض الجلدية ،مما يؤهلها
ألن تصبح مــن أهــم المنتجعات العالجية فى
العالم لتميزها بالمناخ الجاف المعتدل والشمس
الساطعة طوال العام.
والواحات البحرية ذائعة الصيت لدى سائحى
وســط وغــرب وشــمــال أوروب ــا الــذيــن يقصدونها
لالستشفاء خاصة فــى منطقة عيون بئر حلفا
ذات المياه الدافئة التى تبلغ درجة حرارتها 45
مئوية ،ومنطقة عيون القصعة ( 40 – 30مئوية)،
ومناطق اآلبار الرومانية التاريخية وبئر البشمو
الشهيرة التى تستمد ماءها من مصدرين أحدهما
بــارد واآلخــر ساخن ينتهيان الى مجرى صخرى
عميق واحد
جبل الدكرور
اكتسب الجبل عند األهالى منذ قديم األزل
أهمية عالجية فى األمــراض الروماتزمية وآالم
المفاصل والشعور العام بالضعف والوهن.
ويقوم على العالج شيوخ متخصصون فى طمر
الجسم بالرمال (العالج بالدفن) لفترات تتراوح
بين ربع الساعة ونصف الساعة يومياً على امتداد
أســبــوعــيــن فــى أشــهــر الــصــيــف ،خ ــال ســاعــات
محددة من النهار.
وقــد ذاع صيت هــذا الــنــوع مــن الــعــاج البيئى
حتى صار جبل الدكرور مقصداً مشهوراً للسياحة
العالجية يتردد عليه المصريون واإلخــوة العرب

طالب بإنشاء معهد
خاص للنهوض بها
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واألجانب على حد سواء.
العيون الساخنة:
تنتشر فى واحــة سيوة عيون المياه المعدنية
التى تستخدم للعالج الطبيعى من عدة أمراض
مــثــل الــصــدفــيــة وأمــــــراض الــجــهــاز الهضمى
واألمراض الروماتزمية.
وأشهر هــذه العيون وأهمها جميع ًا بئر كيغار
التى تبلغ درجــة حــرارة مائها  67مئوية وبتحليل
مياه هذه البئر وجد أنها تحتوى على عدة عناصر
معدنية وكبريتية تماثل العيون المعدنية بمنطقة
كارلو فيفارى التشيكية الشهيرة التى يقصدها
السائحون من شتى انحاء العالم كمنتجع للعالج
الطبيعى.
حلوان
تتميز حلوان بجوها الجاف ،ونسبة رطوبة ال
تتجاوز  %58باإلضافة الــى عــدة عيون معدنية
وكبريتية ال مثيل لها فى العالم من حيث درجة
النقاء والفائدة العالجية،
الوادى الجديد
وينعم ال ــوادى الجديد بمناخ رائــع على مدار
الــعــام ،يتميز بــالــجــفــاف والــخــلــو مــن الــرطــوبــة
والشمس الساطعة والجو البالغ النقاء الــذى ال
تشوبه شائبة من ملوثات الجو فى المدن واألماكن
المزدحمة بالسكان.
كــمــا تنتشر فــى المنطقة ال ــرم ــال الناعمة
الجميلة واألع ــش ــاب والــنــبــاتــات الطبية التى
تــســتــخــرج مــنــهــا الــعــقــاقــيــر والـــزيـــوت النباتية
والعطرية.
والمنطقة غنية كذلك بالعيون واآلبار الطبيعية
التى ترتفع درجة حرارتها الى  34مئوية ،وتحتوى
على عدة عناصر معدنية عظيمة الفائدة

حمام فرعون
وبتحليل المياه من حيث خواصها الكيميائية
والبكتريولوجية والطبيعية ثبتت صالحيتها
وفــعــالــيــتــهــا الــمــمــتــازة ف ــى عـــاج الــكــثــيــر من
األمراض ،وأهمها الروماتويد والروماتزم بشتى
أنــواعــه ،وأم ــراض الجهاز الهضمى ،وأمــراض
الــكــلــى ،وحــســاســيــة ال ــرئ ــة ،وأمـــــراض الــكــبــد،
واألم ــراض الجلدية ،وأصــابــات المالعب ،هذا
الى فوائدها المستخدمة فى اغراض التجميل
سفاجا:
تتميز منطقة سفاجا بــعــدة عــوامــل تجعلها
أنسب مكان فــى العالم لعالج الصدفية ألنها
محاطة بالجبال المرتفعة من جميع جوانبها
مــمــا يجعلها حــائــط صــد طبيعى ضــد الــريــاح
والعواصف الرملية ،ولذلك يتميز جوها بالنقاء
تــمــامـاً مــن الــشــوائــب العالقة الــتــى مــن شأنها
أن تشتت أشعة الشمس فــوق البنفسجية دور
أساسى فى عالج الصدفية والشاطئ فى تلك
المنطقة على هيئة خليج تعكس صفحة مياهه
الساكنة األشــعــة فــوق البنفسجية الــى سطح
األرض كفعل المرآة العاكسة.
والمياه بها عالية الملوحة بزيادة تبلغ % 35
بالقياس الى سائر البحار نظرا لكثافة الشعب
المرجانية مما يرفع كثافة الماء .ولذلك فإن
مــن يسبح فــى ه ــذه المنطقة يطفو بسهولة
على سطح الــمــاء ،وينتج عــن هــذا االنخفاض
فى قــوة الجاذبية األرضــيــة تحسن ملموس فى
نشاط الــدورة الدموية وارتــفــاع فى تدفق الدم
الى األطــراف والجلد باإلضافة الى تــوازن بين
تركيزه خارجها ،بما يكون لــه تأثير فعال فى
عــاج الصدفية يضاف الــى تأثير االشعة فوق

البنفسجية الكثيفة فى هــذه المنطقة الفريدة
فى العالم.
وأثــبــت التحليل المعملى لــرمــال ســفــاجــا أن
بها ثــاث م ــواد مشعة بنسب غير ض ــارة وهى
اليورانيوم – الثوريوم – البوتاسيوم بنسبة %40
إضافة الى احتوائها على أغلب العناصر الفلزية
المعروفة مع ارتفاع فى كمية أمالح الذهب التى
تستخدم فى عالج مرض الروماتويد وااللتهابات
المفصلية المزمنة والــحــادة والــتــورم واالرتــشــاح
المفصلى (مياه المفاصل) وعقد الجلد خاصة
بالمرفقين وااللــتــهــابــات الــجــلــديــة المصاحبة
للروماتويد.
جزيرة إلفنتين بأسوان:
تــســتــخــدم فــيــهــا حــمــامــات الــطــمــر بــالــرمــال
لــأغــراض العالجية مــن شهر مــارس إلــى شهر
أكتوبر من كل عام.
حيث تشتد أشعة الشمس .ويوجد مركز للعالج
الطبيعى بفندق أوبــــروى ،يعمل بــه خــبــراء فى
الرياضة والعالج الطبيعى ،كما يحتوى المركز
على حمامات الساونا وحمامات بخار تركية مع
تــوافــر القائمين على اع ــداد برنامج للتمرينات
السويدية على أساس علمى
منتجع جزيرة إيزيس:
قــد لــوحــظ التحسن البالغ ال ــذى يــطــرأ على
مرضى الروماتويد المفصلى من بين السائحين
بعد إقامتهم بضعة اسابيع فــى جــزيــرة اســوان،
وبناء على هذه المالحظة أجرى المركز القومى
المصرى للبحوث دراسات منهجية منظمة أثبتت
هذه الظاهرة بما يقطع الشك باليقين.
ويــعــزز األطــبــاء هــذا النجاح المنقطع النظير
لــلــعــاج الــبــيــئــى لــمــرض الــرومــاتــويــد المشهور

بشراسته المدمرة للمفاصل ،الى كثافة االشعة
فوق البنفسجية المنعكسة من الجبال المحيطة
بــجــزيــرة إيــزيــس ومــن صفحة النيل اثــنــاء طمر
الجسم بــالــرمــال المشعة الــســمــراء على سطح
الــجــزيــرة ه ــذا بــاإلضــافــة ال ــى نــقــاء جــو اس ــوان
وجفاف مناخها على مدار العام.
وتــتــمــيــز الــمــنــطــقــة بــارتــفــاع م ــق ــدار االشــعــة
ف ــوق البنفسجية فــى جــوهــا وبــانــخــفــاض نسبة
الرطوبة مما يجعلها مكاناً مثاليا ُ لعالج االمراض
الروماتزمية وام ــراض الجهاز التنفسى كالربو
الشعبى وما الى ذلك
آبار بوالق:
هى آبــار عميقة متدفقة ذاتي ًا ،تنبع فى عمق
يبلغ  1000مــتــر ،ودرجـ ــة حــرارتــهــا  28مئوية،
وتحيط بها مساحات من الخضرة .وأثبت التحليل
المعملى احتواء مياهها على عدة عناصر معدنية
ذات فائدة عالجية ،وتنتشر بالقرب منها الكثبان
الرملية الناعمة التى يمكن استخدامها للعالج
بالطمر فى الرمال (العالج بالدفن) فى أمراض
المفاصل مثل الــرومــاتــويــد وااللــتــهــاب العظمى
المفصلى ،واآلالم الناجمة عن ضمور غضاريف
الفقرات الظهرية والقطنية والعجزية
مجموعة آبار ناصر:
تقع على بعد  18كيلو متر ًا جنوب الخارجة،
وهى ثالث آبار مختلفة األعماق تتجمع مياهها فى
حمام للسباحة تبلغ درجة حرارة ميائه  28مئوية
على مدار العام.
ويــســتــخــدم هـــذا الــمــســبــح لــعــاج األمــــراض
الروماتزمية واآللــم المزمنة واألمــراض الجلدية
وحــصــى الــكــلــى الــمــصــحــوب بــالــمــغــص الــكــلــوى،
واضطرابات الجهاز الهضمى.

د .محمد صالح مستشار وزير السياحة السابق :لم نستغل وال بنسبة واحد فى المائة هذه الثروة العظيمة

أكد الدكتور محمد أحمد صالح نائب رئيس االتحاد
الدولى لالنقاذ ومستشار وزير السياحة السابق أن
السياحة العالجية تعد أحد الكنوز والثروات الطبيعية
الــتــى لــم نتعامل معها بجدية الكتشافها ومحاولة
استغاللها على الوجه األمثل ..حيث إنه من المؤسف
القول إننا لم نستغل وال بنسبة واحد فى المائة هذه
الــثــروة العظيمة المتمثلة فى السياحة العالجية ..
والتى ال تتأثر بالعوامل السياسية فالمريض يذهب
إلى أى مكان بحثاً عن العالج والشفاء مهما كلفه ذلك
من صعاب وأهوال وأموال.
وأضــاف د .محمد صالح والــذى سبق أن شارك
فى مؤتمر «السياحة العالجية بين الواقع والمأمول»
أن مصر تشتهر بمدنها ومياهها المعدنية والكبريتية
وجوها الجاف الخالى من الرطوبة وما تحتويه تربتها

من رمال وطمى صالح لعالج األمراض العديدة.
وأشــار إلى أنه فى مصر تنتشر العيون الكبريتية
والمعدنية التى تمتاز بتركيبها الكيميائى الفريد.
وال ــذى يفوق فــى نسبته جميع العيون الكبريتية
والمعدنية فى العالم.
عــاوة على تــوافــر الطمى فــى بــرك هــذه العيون
الكبريتية بما له من خــواص عالجية تشفى العديد
مــن أمــــراض الــعــظــام وامـــــراض الــجــهــاز الهضمى
والجهاز التنفسى واالمراض الجلدية وغيرها ومرض
الروماتيزم المفصلى عن طريق الدفن فى الرمال.
وطالب بتبنى حملة موسعة تستهدف جلب السياح
الراغبين فى العالج واإلستشفاء فى مصر من أمراض
الصدفية والروماتويد واألالم الروماتيزمية وغيرها .
ولمن ال يعلم فقد نشرت أبحاث علمية فى العديد من

صالح

الدول مثل ألمانيا وسويسرا ،وقد أثبتت تلك األبحاث
العالمية وايض ًا األبحاث التى أجريت داخــل المركز
القومى للبحوث جدية وجــدوى عالج هذه األمراض
فى مصر.
وأكد أن هذا النوع من السياحة العالجية يمثل
قيمة مضافة للسياحة العادية من حيث اإلقامة
والمواصالت والطعام وغيرها.
واقــتــرح إنــشــاء معهد يختص بالتدريب على
كيفية العمل فــى مجال السياحة العالجية ســواء
بالنسبة للوظائف اإلداريــة أو الفنية ،.وكذلك حث
وزارة الزراعة على إنشاء إدارة مختصة باالستشفاء
البيئى ،كذلك انشاء منظومة فى وزارة السياحة
تكون مختصة بالسياحة العالجية وإنــشــاء غرفة
تكون كيان ًا مستق ً
ال للسياحة العالجية التى تعد

أحــد الــمــجــاالت المهمة لتحقيق نهضة سياحية
واقتصادية فى مصر.
وقـــال د .صــالــح :ســبــق لــى أن أطــلــقــت حملة
تــســتــهــدف جــلــب الــســيــاح الــراغــبــيــن ف ــى الــعــاج
واالســتــشــفــاء ف ــى مــصــر م ــن أم ـ ــراض الــصــدفــيــة
والروماتويد واألالم الروماتيزمية وغيرها ..ولمن ال
يعلم فقد نشرت أبحاث علمية فى العديد من الدول
مثل ألمانيا وسويسرا ،وقد أثبتت تلك األبحاث
العالمية وايضاً األبحاث التى أجريت داخل المركز
القومى للبحوث جدية وجدوى عالج هذه األمراض
فى مصر.
وأكد أن هذا النوع من السياحة العالجية يمثل
قيمة مضافة للسياحة العادية من حيث اإلقامة
والمواصالت والطعام وغيرها.

مفاجآت مثيرة تهم كل بيت تكشفها د .سها عيد خبيرة
علم (طاقة املكان) املعروف علمي ًا بـ(الفونغ شوى) الصينى

لون جدران املنزل وإضاءته تبعث طاقة إيجابية أو سلبية على ساكنى املنزل

يتلخص علم الفونغ شــوى الصينى الشهير فى
كيفية التحكم بالطاقة التى تنبعث مــن األشياء
املحيطة بــاإلنــســان وتــؤثــر فــيــه ،مــن أج ــل تعزيز
اإليجابى منها وتنحيه أو حتييد السلبي.
اكتشفت سيدة مصرية متخصصة فى علم الفونغ
شوى الصيني ،العديد من القواسم املشتركة بينه
وبني نصائح اجلدات قدميا ،حيث كن يعتقدن فيها
جللب الــســعــادة لبيوتهن وط ــرد العبوس والكسل
واخلمول والعوز والفقر.
الفونغ شوى تعود نشأته إلى أكثر من  3000سنة،
لكن لم يشتهر فى مصر وبعض الدول العربية سوى
فى السنوات القليلة املاضية ،وهو فلسفة خاصة
تعبر عن التعايش بشكل إيجابى بني اإلنسان والبيئة
املحيطة به من مبان وأثــاث وأبــواب ونوافذ ،حتى
وضعية فــراش نومه ،وتوزيع املرايا فى املنزل لها
عالقة بهذا العلم ،فهناك طاقة ترسلها تلك األشياء
تؤثر بشكل كبير طبقا لهذا العلم على مزاج وصحة
اإلنسان بشكل إيجابي.
د .سها عيد خبيرة الفونغ شــوى أول مصرية
وعــربــيــة ت ــدرس هــذا العلم وتعشقه وجتــعــل منه
منــط حــيــاة لكثير مــن املــصــريــات املــتــرددات على
أكادمييتها املتخصصة فى تدريسه ،روت د .سها
عيد بداية عالقتها بالفونغ شوى فقالت إنه لفت
نظرها منذ أربعة عشر سنة وربطت بينه وعادات
مصرية قــدميــة اتبعتها اجلـــدات كــأســلــوب حياة
إلبعاد احلسد والفقر والطاقة السلبية والنكد والهم
عن بيوتهن ،مشيرة إلــى أنها قامت بدراسته فى
الصني ،وحتاضر عنه اآلن فى دول عربية مثل لبنان
واإلمارات واملغرب وتونس واجلزائر.
كما أشــارت عيد إلــى أن هــذا العلم يعتمد على
الطاقة التى تنبعث من األشياء املحيطة باإلنسان
وتؤثر فيه ،وهــو أيضا يتضمن ما يسمى بخارطة
توزع حركة الطاقة فى محاور تسعة يشير كل منها
إلى جانب من حياة اإلنسان فيما يعرف بـ«الباجوا»،
الفــتــة إل ــى أن ه ــذا الــعــلــم لــه عــاقــة بعلم الفلك
الصيني ،حيث يعمل على العالج الروحي ،بترتيب
املنزل بطريقة معينة تُشع طاقة إيجابية تؤثر بشكل
كبير على انطالق اإلنسان وحبه للحياة.
الترجمة العربية احلرفية لعبارة الفونغ شوى
تعنى املاء والريح واستمد من كتاب “الدفن” للكاتب
الصينى غــوو بــوو ،الــذى يسمى الطاقة اإليجابية
املنبعثة من األشياء املحيطة باإلنسان الـ”تشي”،
والتى يقول إنها تتناثر وتتنقل مع الريح ،لكن تعود
وتتجمع مجددا مع املاء.

سها

فــى حــكــايــات اجلــــدات الــعــربــيــات الــكــثــيــر من
التفاصيل املشتركة مع علم الفونغ شــوي ،كمسح
أرض البيت باملاء وامللح اخلشن ،وعــدم استخدام
مرايا كثيرة فى املنزل ،وأال تكون املرايا مواجهة
لفراش النوم ،وتغيير عتبة البيت أى شــراء منزل
آخر ،ألنها تبعث على الفأل الشؤم ،وغيرها الكثير
من العادات.
أوضحت د.سها عيد أن بعض تفاصيل الفونغ
شوى التى اكتشفتها اجلــدات قبل مئات السنوات،
مــثــل ل ــون جـ ــدران املــنــزل وإض ــاءت ــه ،تبعث طاقة
إيجابية أو سلبية على ساكنى املنزل.
وقالت عيد إن اختيار األلــوان القامتة واإلضــاءة
الباهتة تبعث على الكآبة وقلة النشاط والتدهور
فى املزاج لدى اإلنسان ،فى حني أن األلوان املبهجة
واإلضاءة املتناسقة غير املجهدة للعني ،جتعل سكان
املنزل أكثر حيوية ونشاطا وإقباال على احلياة ،وهى
نصائح تناقلتها السيدات فى مصر عن جداتهن
دون اكتشاف سبب الدعوة الختيار األلوان املبهجة.
كما شــددت على عدم اقتصار أثــاث املنزل على
منط واحد ،فال يجب أن تكون كل القطع كالسيكية
أو عصرية ،بل ينصح باملزج بني هذا وذاك ،كما أن
تغيير مواضع األثاث فى املنزل من وقت آلخر وعدم
إبقائها على مكانها سنوات طويلة ،أمر مهم حتى ال
يشعر اإلنسان بالرتابة وامللل.
وأشــارت إلــى أن مسح أرض املنزل باملاء وامللح
اخلشن أمر هام النبعاث الطاقة اإليجابية ،حيث
يؤكد هذا العلم أن امللح ميتص الطاقة السلبية من
املكان وكل ما يكدر صفو العائلة ،وضربت مثاال على
اعتبار امللح عازال للموجات الكهربائية السلبية ،بأن

املهندسني يضعون كميات كبيرة منه فى أرضيات
املنازل قبل توصيل أســاك الكهرباء ،حتى يكون
عازال بني جوف األرض واملنزل.
وأك ــدت سها عيد «أن األشــيــاء املنزلية املهملة
وغير املنظمة والقدمية ،متنع البركة على املنزل،
فــهــى تبعث طــاقــة سلبية وتــعــيــق مــســار الطاقة
اإليجابية» ،لــذا نصحت السيدات بعدم وضــع أى
منها أســفــل ف ــراش الــنــوم ،وع ــدم مــلء مساحات
الغرف بها ،والتخلص منها فى حال عدم االحتياج
إليها ،كذلك احلال مع لعب األطفال املتناثرة فى كل
مكان ،مشددة على ضرورة أن جتلب األم صناديق
كبيرة لتضع فيها ألعاب أطفالها ،عقب االنتهاء من
اللعب.
وربطت أيضا خبيرة علم املكان العنوسة وتأخر
الزواج بتراكم جتهيزات ال ُعرس ،حيث إن من عادة
األمــهــات املــصــريــات جتهيز فتياتهن قبل ال ــزواج
بسنوات ،ووضع هذه األشياء فى غرفهن أو أسفل
فراش النوم ،ما يبعث طاقة سلبية ترتد على الفتاة
وتعيق مــســارات الـ ــزواج وجــلــب احلــظ السعيد.
وتابعت أن األتربة العالقة باألثاث تعيق مسارات
الطاقة اإليجابية ،ناصحة بعدم تــرك األركــان
واألمــاكــن التى يتم التخزين فيها دون تنظيف أو
ترتيب.
كما اهتم الفونغ شوى بوضعية املنازل واملقابر
من أجل جلب احلظ السعيد ،ووجدت سها عيد أن
كافة املقابر فى عهد الفراعنة ،كان اجتاه أبوابها
نحو اجلهات الغربية ،أما البيوت فكانت فى اجتاه
الشرق ،حيث شــروق الشمس وما يبعثه من طاقة
إيجابية.
وأضافت أن اجتــاه بــاب املنزل أو محل الــرزق،
ميكن أن يكون جالبا للحظ السعيد أو السيئ.
ونصحت خبيرة الفونغ شــوى متابعيها ،بعدم
وضع املرايا فى مواجهة فراش النوم حيث تنبعث
منها طاقة سلبية ترتد إلى اإلنسان النائم ،الفتة
إل ــى أن جــداتــنــا كــن يستعن بــاملــرآة الــتــى تغطى
بقطعتني خشبيتني بعد االنتهاء من استعمالها ،وكن
ال يكثرن من وجود املرايا فى املنزل إلميانهن بأنها
جتلب احلظ السيئ.
وأوص ــت بعدم وضــع الــفــراش فــى مواجهة باب
الغرفة ،حيث يجعل اإلنسان يشعر بالقلق والتوتر،
وكما ذكرت أن فتح باب احلمام طوال الوقت يجلب
الطاقة السلبية للمنزل ،ونبهت أيضا إلى عدم األكل
أو الشرب فى آنية مشروخة أو مكسورة منها
قطعة ،ألنها تبعث الطاقة السلبية.

حكايات
وأسرار

اجتاه باب املنزل أو
محل الرزق ميكن أن
يكون جالبا للحظ
السعيد أو السيئ

تغيير مواضع األثاث فى المنزل من وقت آلخر
وعدم إبقائها على مكانها سنوات طويلة أمر
مهم حتى ال يشعر اإلنسان بالرتابة والملل

العالج بالعناق واألحضان
احلــــضــــن ....ملـــــاذا احلــضــن
؟؟؟؟؟؟ ان العناق سواء للمرأة
او الرجل واحتضانه مفيد..
للقلب ،و مهم جــدا للتوازن
والصحة النفسية.
هـــذا احلــضــن يــكــون فيه
قــمــة االل ــت ــح ــام ..ممــا ميد
جسور كبيرة النتقال املشاعر
واالحـــاســـيـــس ،ويــخــفــف من
حدة التوتر العصبى والنفسى
وااللــتــقــاء فــى اســمــى مشاعر
احلس الوجدانى ..فكلما كانت
املشاعر اكبر كلما كان االحتضان
بطريقة افضل.
ويأتى ذلك ال إراديــا ً جراء تفاعل
اجلــســديــن بــاملــشــاعــر واالحــاســيــس
الداخلية.
ولقد اثبتت الكثير مــن الــدراســات
ان الزوجات التى تـنعم باالحتضان
الكثير مــن االزوج هــى اكــثــر قــدرة
عــلــى حتــمــل الــصــدمــات واألزمــــات
النفسية ..وقادرة ايضا ً على املضى
قدما فى حياتها اليومية بكل ثقة
وراحة تامة.
فلو أدركــتــم قيمة وعــظــم فوائد
االحــتــضــان ملــا ضيعتم ســاعــة من
يومكم دون أن تضموا بها
أبــنــاءكــم واح ــب ــاءك ــم إلــى
صدوركم.
قل لى عزيزى وعزيزتى
القارئه« :أال حتتاج الى من
يحبك ان يحتضنك اآلن ؟»
اجلواب الطبيعى لهذا السؤال هو «نعم
احتاج وبشدة».

د .سها عيد
يــذكــر علماء النفس أن االحتضان
يفيد الصغير والكبير والــزوج والزوجة
فى جوانب عديدة فى احلياة ،فالطفل
يحتاج إلــى  24ضمة فــى الــيــوم (أربــع
ضمات للمعيشة والبقاء ،وثمانى ضمات
للصيانة النفسية ،واثنتى عشرة ضمة
للنمو اجلسدى).
عــزيــزى األب والـــزوج واالم والــزوجــة
إذا لم تفعال هــذا األمــر من قبل فعودا
أنفسكما عليه ففيه الصحة لألبناء
وللكبار ولكم من جميع النواحى ،ولنطلق
شعار ًا جديد ًا نقول فيه :احتضان كل
يوم يبعد املرض عنا ألف يوم.
...وال اخفى عليكم انــى ال اجــد فى
السالم اخلــاوى مابني الــزوار من تقبيل
الوجنات أى شــيء ممتع كأنه تقضية
واجـــب الـــزيـــارة والــــســــام...وال يعبر
بالنسبة لى عن اى شىء غير انه سالم او
حتية قشرية جوفاء ال معنى لها.
فأسمى معنى لدى هى عناق االحضان
ملن اشتاق إليه وأحبه.
فللعلم إن مــن أســبــاب صغر الــصــدر أو
كبره (فى حالة عدم وجــود تناسق مع
حجم وشكل اجلسد) أو وجود آالم به،
هــو عــدم وجـــود احلــنــان واالحــتــضــان،
خاصة عند الفتيات ،حيث يؤدى ذلك
الى األلم النفسى الداخلى وإلى التقوقع
على الـــذات وحــبــس املــشــاعــر وكبتها،
فــيــحــدث انــســحــاب شــعــورى لــلــداخــل
فيسبب صغر ًا فى الصدر.

شراء (جهاز) البنات
فى املنزل قبل الزواج
بسنوات يبعث طاقة
سلبية ترتد على الفتاة
وتعيق مسارات الزواج
وجلب احلظ السعيد

أما إذا وجد شوق ورغبة فى االحتضان
ّ
وااللــتــصــاق ف ــإن ه ــذا يـــؤدى إل ــى كبر
الصدر.
فاإلنسان يحتاج إلــى احلنان ولصدر
يضمه ويــحــنــو عليه وميـــده بــاحلــب،
فالصدر منطقة العواطف واألحاسيس
وهــــى مــنــطــقــة االتـــصـــال بـــن الــبــشــر
واملواجهة.
وهــــذا األمــــر واضــــح عــنــد الــلــقــاءات
والترحيب وعند الــســام على شخص
لـــم نــــره مــنــذ ســنــن ،وعــلــى املــســافــر
عندما يعود وعلى الفائز والناجح فى
االمــتــحــانــات وعــلــى الشخص فــى ليلة
زفافه.
 ....وأهــم إنــســان يحتاجه الشخص
لتهدئة هذه املنطقة هو صدر األم واألب
واالحــبــاء فاملشاعر فــى هــذه املنطقة
تهيج وتخرج ،خاصة فى حاالت اخلوف
والفزع والقلق والصدمات ،فتحتاج من
يسكنها ويــردهــا بــهــدوء وراحـــة ،ويبث
فيها مشاعر احلب والطمأنينة ،لتسكن
النفس وتلملم شعثها.
واألمـــر نفسه يحتاجه اإلنــســان من
شريك حياته ،فــاإلنــســان يحتاج إلى
االحتضان مهما بلغ من العمر.
ولذا ننصح كل من يقرأ هذه املعلومة أن
يطبقها إذا كان أم ًا أو أب ًا أو زوجا او زوجة،
أو أصدقاء أو إخوانا أو أخوات أن ينقلها
لآلخرين.
فمنطقة الــصــدر منطقة حساسة
حتمل احلب واملشاعر والعواطف والوعى
وجهاز املناعة وعملية التنفس والقلب
والــدم وغــيــرهــا .................ومنى انا
احلضن ملن يقراء هذه السطور.

من األفضل عدم
وضع المرايا فى
مواجهة فراش
النوم حيث
تنبعث منها طاقة
سلبية ترتد إلى
اإلنسان النائم

الحضن هو
ذلك الشىء
الجميل الذى
يحمى القلب
ويسعد البشر
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املعسكر اخلارجى
يضع األهلى فى
ورطة مع الشركة
الراعية

معلول يفجر أزمة بني البدرى وإدارة طاهر
معلول

تــلــوح بـ ــوادر أزمـــة بــيــن حــســام الــبــدرى
المدير الفنى لفريق الكرة األول بالنادى
األهلى واإلدارة الحمراء برئاسة محمود
طــاهــر ،وذلــك بعدما نما إلــى علم األول
أن اإلدارة تنوى الموافقة على العرض
المقدم من نــادى الترجى التونسى لضم
ظهير أيسر الفريق على معلول خالل فترة
االنتقاالت الشتوية المقبلة.
وشكلت موافقة ادارة األهلى على رحيل
معلول مفاجأة للبدرى خصوصاً أنه يعول
على الالعب ويعتبره واحــدا من عناصر
الــقــوام األســاســى للفريق ،فضال عــن أن
الالعب منضم لصفوف المادر األحمر
منذ أشهر قليلة وتحديداً خــال فترة
االنــتــقــاالت الــصــيــفــيــة الــمــاضــيــة ولــم
يستفد منه الفريق بالشكل المطلوب
حتى اآلن.
وفــى المقابل ب ــررت قــيــادات داخــل
االدارة الــحــمــراء لــلــبــدرى موافقتها
على رحيل معلول بضخامة المقابل
المادى المعروض من نادى الترجى
والذى أسال لعاب اإلدارة الحمراء،

البساط
األخضر

كاسوجنو

زعيم الثغر يغلق «باب
اخلليج» فى وجه كاسوجنو
كتبت – سارة عبد الباقى
تــلــقــى ال ــك ــون ــغ ــول ــى كــابــوجنــو
كاسوجنو مهاجم الفريق األول لكرة
الــقــدم بــنــادى االحتـــاد السكندرى
عـــــدداً م ــن الـــعـــروض اخلليجية
الستعارته خــال فترة االنتقاالت
فى يناير املقبل ،حيث تلقى النادى
الــســكــنــدرى عــــددا م ــن الــعــروض
الشفوية من أندية خليجية وعرضا
رسميا من نادى الشباب اإلماراتى
الستعارة املهاجم الكونغولى حتى
نهاية املوسم اجلارى.
ومتــســك مــخــتــار مــخــتــار املــديــر
الفنى لزعيم الثغر ببقاء كاسوجنو
ضمن صفوف الفريق خاصة أنه
أحــد العناصر التى يعتمد عليها
املدير الفنى فى تشكيله األساسى،
ويعول عليها فى قيادة الفريق نحو
النتائج اجليدة.
وفى نفس السياق رفض مجلس
إدارة االحتـــــاد بــرئــاســة محمود
مــشــالــى ال ــع ــروض املــحــلــيــة الــتــى
وصــلــت الســتــعــارة محمود السيد
ح ـ ــارس م ــرم ــى الــفــريــق ف ــى ظل
ابتعاده عن املشاركة فى املباريات
األخــيــرة ،فضال عــن األزمـــة التى
نشبت بني احلــارس ومدربه أحمد
الدهراوى مؤخراً إال ان إدارة زعيم
الثغر متسكت ببقاء احلارس.
وعلى صعيد آخر يبحث اجلهاز
الــفــنــى بــقــيــادة مــخــتــار مــخــتــار عن
مــدافــع للتعاقد مــعــه خ ــال فترة
االنــتــقــاالت الشتوية حيث يراقب
امل ــدي ــر الــفــنــى بــعــض املــدافــعــن
املــحــلــيــن ويـــــدرس بــعــض الــســيــر
الذاتية ملدافعني أفارقة لالستقرار
على ضــم أحــدهــم فــى ظــل تراجع
مستوى خط دفاع الفريق.

كتب – ضياء خضر

طاهر

وجعلها مــرحــبــة بالتفريط فــى الــاعــب
خــال فترة االنتقاالت الشتوية فى يناير
المقبل.
وبدورهم تطوع عدد من مسئولى اإلدارة
الحمراء لتقريب وجهات النظر مع البدرى
واقــنــاعــه بــالــمــوافــقــة عــلــى رحــيــل معلول
بداعى أن المقابل المادى الذى سيحصل
عليه األهــلــى مــن بــيــع الــاعــب سيسمح
بشراء أكثر من بديل كفء فى نفس مركزه.
كما تسعى إدارة األهــلــى للضغط على
الــبــدرى ودفــعــه إلط ــاق تصريحات تؤيد
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رحيل معلول وذلك تفادياً لتهدئة أى غضب
محتمل قد يصدر من جماهير األهلى التى
يعترض قطاع واسع منها على انتقال معلول
للترجى خصوصاً أن الالعب قدم مستويات
مــبــشــرة خ ــال الــفــتــرة الــمــاضــيــة وجعلت
الجميع يتوقع بنجاحه مع الفريق األحمر.
على جانب آخر يبدو أن البدرى سيكون
سبب ًا فى تفجر أزمة بين األهلى والشركة
الراعية للنادى وذلــك بعدما أبــدى مدرب
الــمــارد األحمر اعتراضه على طــول مدة
المعسكر االــخــارجــى الـ ــذى سيخوضه

أحمد سامى مدافع املقاصة لـ«

»:

األهلى فاوضنى..واالنضمام للمنتخب حلم حياتى
فرض نفسه بقوة على الساحة
الكروية فى مصر ،ليصبح أحد
أفضل المدافعين الذين جذبوا
األنظار خالل الموسم الماضي،
وصار هدفا للنادى األهلى الذى
حاول ضمه خالل فترة االنتقاالت
الصيفية الماضية.
أحمد سامي ،مدافع فريق مصر
المقاصة ،يقدم مستويات مميزة
للغاية مع الفريق الفيومى فى
الموسم الثانى على التوالي ،حتى
جذب انتباه جماهير النادى األهلى
التى تتمنى انضمامه للقلعة
الحمراء فى المستقبل القريب.
«صوت الماليين» ،حاورت المدافع
المتألق الذى كشف حقيقة
مفاوضات األهلى معه وطموحاته
مع مصر المقاصة فى الوقت
الراهن ،وحلمه باالنضمام لمنتخب
مصر.

حاوره – محمد الصايغ
¿ فى البداية ،ما سر تألقك هــذا الموسم مع
المقاصة؟
¿ ¿ أجــتــهــد بــاســتــمــرار مــع الــمــقــاصــة منذ
انضمامى للفريق فــى صيف  ،2014وأتمنى
تحقيق نتائج مميزة خاصة أن إيهاب جالل،
المدير الفنى للفريق ،يمنحنى الثقة بشكل
دائم ويعتمد على بشكل أساسى فى التشكيل،
والــفــريــق ككل يــقــدم أداء جــيــدا هــذا الموسم
وليس أحمد سامى فقط.
¿ ه ــل م ـص ــر ال ـم ـق ــاص ــة قـ ـ ــادر ع ـل ــى مـنــافـســة
األهلى على بطولة الــدورى حتى نهاية مسابقة
الدورى؟
¿ ¿ لــديــنــا ه ــدف رئــيــســى نسعى لتحقيقه
منذ بداية الموسم ،وهو المنافسة على اللقب
ونمتلك اإلمــكــانــات التى تجعلنا قــادريــن على
الــمــنــافــســة ،وأكــبــر دلــيــل عــلــى ذل ــك هــو رغبة
األهلى والزمالك فى التعاقد مع العبى مصر
المقاصة ،كما حدث فى آخر موسمين.
¿ م ــا رأيـ ـ ــك ف ــى أداء ال ـح ـك ــام هـ ــذا ال ـمــوســم
وتحديدا فى مباريات المقاصة؟
¿ ¿ ال أحــبــذ الــتــعــلــيــق عــلــى التحكيم،
فــى النهاية الحكم بشر قــد يخطئ وقد
يصيب ولكن التحكيم هذا الموسم أقل من

قاسم

قاسم يطلب تدعيم
 4مراكز فى الداخلية
كتبت – سارة عبد الباقى

سامى

المواسم الماضية.
¿ ما السر وراء طريقة اللعب الجديدة التى
خاض بها المقاصة لقاء اإلنتاج الحربى؟
¿ ¿ غياب محمود وحيد وحسين الشحات عن
لقاء اإلنتاج الحربى لإليقاف دفع المدير الفنى
لتغيير طريقة اللعب ومنحنى أنا ومــودى أداء
دورى المدافع والظهير فى نفس الوقت للتغطية
خالل تقدم الجناحين مع مساندة هانى سعيد
للتغطية من العمق.
طريقة اللعب صعبة للغاية تــدربــنــا عليها
قبل مباراة اإلنتاج بيوم واحد فقط ،وهذا أثر
بالسلبى على أدائنا ،ونحتاج لمزيد من الوقت
من أجل اتقانها.
¿ ه ــل تـلـقـيــت عــرضــا لــانـضـمــام إل ــى األهـلــى
مؤخرا؟
¿ ¿ ال لم أتلق أى عروض فى الوقت الحالي،
ولــكــن مــســئــولــى األه ــل ــى تــحــدثــوا مــعــى فى
االنتقاالت الصيفية وكنت ُمرحبا باالنضمام
ولكن لــم تُستكمل المفاوضات بسبب رفض
الجهاز الفنى رحيلى فى ذلك الوقت.
¿ ه ــل س ـتــوافــق ل ــو ج ــدد األه ـل ــى مـفــاوضــاتــه
لضمك؟
¿ ¿ من المبكر الحديث فى هذا األمر الوقت
الحالي ،ولكن أنا العب مصر المقاصة وملتزم
بعقد مع الفريق حتى الصيف المقبل ،وإدارة
ال ــن ــادى والــمــديــر الــفــنــى هــم مــن سيحسموا

مستقبلى بالبقاء أو الرحيل.
¿ ه ــل ت ـتــابــع تـعـلـيـقــات جـمـهــور
األهـلــى عليك عبر مــواقــع التواصل
االجتماعي؟
¿ ¿ بالتأكيد وسعيد للغاية بهذه
الــتــعــلــيــقــات ،إشـ ــادة جــمــهــور األهــلــى
بأدائى شرف كبير بالنسبة لي.
¿ ف ــى حـ ــال تـلـقـيــك ع ــرض ــا آخـ ــر من
الزمالك ،أيهما تفضل األهلى أم القلعة
البيضاء؟
¿ ¿ الــعــرض األكــثــر جــديــة سأختاره
بالتأكيد ،وأك ــرر مــرة أخــرى أننى تحت
أمر مجلس إدارة المقاصة والجهاز الفنى
صاحب الفضل الكبير لي.
¿ م ـ ــا ه ـ ــى طـ ـم ــوح ــات ــك خ ـ ـ ــال الـ ـفـ ـت ــرة
المقبلة؟
¿ ¿ أتمنى حصد لقب مع مصر المقاصة
الــذى يمتلك فريقا قويا قــادرا على حصد
األلقاب ،وأحلم باالنضمام لمنتخب مصر
خالل الفترة المقبلة.
¿ هـ ـ ــل ت ـ ـ ــرى أن ـ ـ ــك تـ ـسـ ـتـ ـح ــق االن ـ ـض ـ ـمـ ــام
للمنتخب؟
¿ ¿ هناك العديد من الالعبين فى الدورى
الــمــمــتــاز يستحقون االنــضــمــام للمنتخب
الوطني ،وأتمنى من الجهاز الفنى بقيادة
هيكتور كوبر االهتمام بهؤالء الالعبين.

أخبار النجوم
أخبار النجوم
أخبار النجوم
أسامة إبراهيم «مدمن»
ستانلى على أبواب
عصائر وفاكهة
القفص الذهبى

العـدد 201

البدرى

الفريق خــال فترة توقف ال ــدورى ،حيث
عرضت الشركة الراعية اقامة المعسكر
على مرحلتين تقام احداهما فى السعودية
والثانية بــدولــة االمـــارات على أن تتخلل
كل مرحلة خوض مباريات ودية ،ويتخوف
البدرى من طول فترة المعسكر الخارجى
وكــثــرة الــمــبــاريــات المقترح أن يخوضها
الــفــريــق خاللها خشية أن يتسبب ذلك
فــى تــعــرض أى مــن الــاعــبــيــن لإلصابة
خصوص ًا أن الفريق سيعود بعد انتهاء
هذا المعسكر الستكمال منافسات بطولة
الدورى والتحضير لخوض منافسات دورى
أبطال أفريقيا.
ويصطدم طلب الــبــدرى ببنود التعاقد
المبرم بين النادى األهلى والشركة الراعية
التى ترفض بدورها اجراء أى تعديل على
برنامج المعسكر الخارجى أو المباريات
الــوديــة الــمــدرجــة خــالــه خــصــوص ـاً وأن
الشركة تعاقدت مع رعاة لتمويل المعسكر
مــقــابــل اعــانــات لــهــم ،وهــــددت الشركة
ادارة األهلى صراحة بفرض غرامات على
النادى فى حال اصرار البدرى على تعديل
برنامج المعسكر الــخــارجــى أو تخفيض
عدد المباريات الودية التى سيخوضها على
هامشه.

استقر النيجيرى ستانلى أوهاويتشى
مهاجم الفريق األول لكرة القدم بنادى
الزمالك على السفر إلى نيجيريا أثناء
فــتــرة تــوقــف الـــــدورى فــى شــهــر يناير
المقبل من أجل إقامة حفل زفافه.
وكـ ــان الــاعــب الــنــيــجــيــرى قــد أعلن
لــجــمــهــوره م ــن خـ ــال حــســابــاتــه على
السوشيال ميديا عــن زواج ــه مــن فتاة
نيجيرية ،ونــال الالعب تهنئة جماهيره
مــن خــال التعليقات متمنين لــه حياة
زوجية سعيدة.

يلجأ أسامة إبراهيم الظهير األيمن للفريق
األول لــكــرة الــقــدم بــنــادى الــزمــالــك إل ــى أحــد
الــمــحــات الــمــشــهــورة بــالــعــصــائــر الطبيعية،
ويقوم بشراء كمية كبيرة من الرومان والكيوى
واألنــانــاس قبل معسكرات الفريق التى تسبق
المباريات.
ويرافق إبراهيم زميله محمد ناصف الظهير
األيــســر للفريق األبــيــض بــاســتــمــرار فــى نفس
الغرفة أثناء فترة المعسكرات ،ويقوم الثنائى
بتناول الــفــواكــه ليلة الــمــبــاراة حيث أك ــدا أنها
تمنحهما مــزيــدا مــن الــنــشــاط والــطــاقــة قبل
المباريات التى يشاركان بها.

إيهاب

حــدد أشــرف قاسم املــديــر الفنى للفريق
األول لــكــرة الــقــدم بــنــادى الــداخــلــيــة املــراكــز
التى يرغب فى تدعيمها خالل فترة االنتقاالت
الشتوية فى يناير املقبل ،فى ظل تواجد أربعة أماكن
شــاغــرة فــى قائمة الــفــريــق ،حيث استقر قــاســم على
التعاقد مع حارس مرمى ومدافعني والعب وسط لدعم
الفريق خالل مشواره بالدور الثانى من مسابقة الدورى
العام.
ودخــل نــادى الداخلية فى مفاوضات مع حمادة طلبة
مدافع املصرى البورسعيدى بعد فسخ الالعب لتعاقده
مع ناديه بعد توتر عالقته باملدير الفنى حسام حسن
وابتعاده عن التشكيل األســاســى للفريق ،حيث يرغب
الداخلية فى ضم طلبة لالستفادة من الالعب خاصة أنه
سيكون أحد الالعبني املؤثرين داخل تشكيل الفريق نظراً
ً
وأيضا الظهير
لقدرته على اللعب فى مركز قبل الدفاع
األمين واأليسر.
ويسعى أشرف قاسم الستغالل عالقته مبسئولى نادى
الزمالك ملحاولة استعارة أحد العبى الفريق األبيض،
وهــو مــا حــدث خــال الــســاعــات املــاضــيــة حيث أجــرى
قاسم اتصا ً
ال هاتفيا بإسالم جمال إلقناعه باالنضمام
للداخلية حتى نهاية املوسم فى ظل ابتعاده عن املشاركة
مع املارد األبيض.
ويبحث الداخلية عن حــارس مرمى أيض ًا بعد إهتزاز
مستوى احل ــارس محمود الــغــربــاوى ،حيث يرغب قاسم
فى ضم حارس مرمى ذو خبرات لالعتماد عليه بد ً
ال من
الغرباوى خالل مباريات الدور الثانى من مسابقة الدورى.

أخبار النجوم
أخبار النجوم
جنش ينقل عش
الزوجية للقاهرة
استقر محمود جنش حــارس مرمى الفريق
األول لكرة القدم بنادى الزمالك على نقل محل
إقامة أسرته إلى القاهرة بد ً
ال من اإلسكندرية
خالل الفترة المقبلة.
ويمتلك الــاعــب منزال بمدينة اإلسكندرية
مسقط رأســه ،تتواجد به زوجته وابنته تمارا،
ويــســافــر لــهــمــا بــيــن الــحــيــن واآلخــــر مــن أجــل
االطمئنان عليهما.
وجــاء قــرار جنش بنقل محل إقامته بعد وفاة
والدته ووالــده خالل األشهر الماضية ،وتأكيده
على أنه ال يوجد ما يدفعه لالستمرار بالمعيشية
فى المدينة الساحلية بعد وفاة والديه.

مهاجم إنبى
على رادار اإلدارة
البيضاء

الزمالك يستعد لـ«اجلزء الثانى» من معركة الدورى فى اخلارج
كتبت – سارة عبد الباقى
استقر محمد حلمى المدير الفنى للفريق
األول لكرة القدم بنادى الزمالك على طلب
خــوض معسكر إع ــداد خــارجــى خــال فترة
توقف الـــدورى المقبلة ،بعد رفضه لفكرة
إقــامــة معسكر داخــلــى فــى إحـــدى الــمــدن
الساحلية ،وجاء قرار المدير الفنى لتوقف
المسابقات المحلية بسبب ارتباط المنتخب
األول بــالــمــشــاركــة فــى بــطــولــة ك ــأس اإلمــم
اإلفريقية المقرر لها فى الجابون.
وأخــطــر الــمــديــر الفنى اإلدارة البيضاء
برئاسة مرتضى منصور برغبته فى خوض
معسكر إعــــداد خــارجــى واســتــغــال فترة
التوقف فى تحقيق اإلنسجام بين الالعبين،
ووضـــع لمساته الفنية عــلــى أداء الفريق
خاصة أن الفترة الحالية تشهد ضيق فى
الوقت بسبب توالى المباريات وهو ما يعيقه
عن تنفيذ برنامجه الفنى مع الفريق.
ويــفــتــقــد الــزمــالــك خ ــال فــتــرة الــتــوقــف

لالعبيه الدوليين الذين ينضمون للمنتخب
األول ،بــاإلضــافــة إلـــى العــبــى المنتخب
العسكرى الذين سيشاركون فى بطولة كأس
العالم العسكرية المقرر لها فى عمان خالل
شهر يناير المقبل.
ومن جهته أبدى المجلس األبيض ترحيبه
بإقامة المعسكر الخارجى خاصة أنه سيعود
باإليجاب على الفريق حتى يتثنى للمدير
الفنى بدء مباريات الدور الثانى من الدورى
بشكل مختلف بعد خوض المعسكر والعمل
على تحسين أداء الالعبين الفنى والبدنى.
ومن ناحية أخرى قرر مجلس إدارة القلعة
البيضاء االستغناء عــن الزامبى إيمانويل
مايوكا مهاجم الفريق األبيض خــال فترة
االنــتــقــاالت الشتوية يناير المقبل ،بعدما
ظهر الالعب بمستوى متواضع خالل الفترة
الماضية وفشل فى إثبات ذاتــه مع الفريق
األبيض رغــم كل الفرص التى حصل عليها
فى الفترة الماضية.
ويبحث مسئولو الزمالك فى الفترة الحالية
عــن مهاجم أفريقى قــوى للتعاقد معه فى

«صناعة املدربني» ماركة
مسجلة فى املوسم الكروى
كتب – محمد الصايغ
شــهــدت مسابقة الــــدورى فــى الــمــوســم الــحــالــى ظــهــور الــعــديــد من
المدربيين الذين لم يكن لديهم دو ًرا فى المواسم السابقة ،حيث ظهر
عدد من المدربين فى منصب الرجل األول بــد ً
ال من أن كانوا يحتلون
منصب المدرب العام أو المدرب المساعد.
«صوت الماليين» تلقى الضوء على ظاهرة ظهور المدربين فى الموسم
الحالى.
أشرف خضر
المدير الفنى الحالى لإلسماعيلى تعاقد معه المجلس الحالى بقيادة
إبراهيم عثمان فى منصب المدرب العام فى جهاز عماد سليمان وبعد
األســبــوع الــرابــع مــن المسابقة عــقــب تــعــادل
اإلسماعيلى على ملعبه مع النصر للتعدين
بهدف لمثله تقدم سليمان باستقالته
لرفع الــحــرج عــن مجلس اإلدارة وتم
قبولها وتصعيد خضر بشكل مؤقت
كمدير فنى.
مع ضغط المباريات وقناعة مجلس
اإلدارة بأن اإلسماعيلى لن يستطيع
المنافسة على أى بطولة فى الموسم
الحالى يتم اإلبقاء على أشــرف خضر
خضر
ويصبح مدي ًرا فن ًيا للدراويش حتى نهاية
الموسم لرغبة المسئولين فى تصعيد أكثر
من ناشئ خالل مباريات الدورى.
أحمد سامى
المدير الفنى لطالئع الجيش ،وجد
نفسه فجأة وبــدون مقدمات الرجل
األول بــالــرغــم مــن أن ــه ك ــان الــرجــل
الثالث فى بداية الموسم إال أنه ومع
رحيل حسن شحاتة فى بداية الموسم
سامى
وتصعيد أحــمــد الــعــجــوز كمدير فنيا
أصــبــح أحــمــد ســامــى الــمــدرب الــعــام ثم
رحــل العجوز سري ًعا ليقوم مجلس إدارة
طــائــع الــجــيــش بتصعيد ســامــى فى
منصب المدير الفنى ويثبت كفاءته
ليثبت أقدامه على رأس الجهاز الفنى
للفريق العسكرى
ضياء عبد الصمد
المدير الفنى السابق للداخلية ،كان
يعمل فى منصب المدرب العام للفريق
نفسه مــع ف ــاروق جعفر خــال الموسم
عبدالصمد
المنقضى إال أن األخير رحل عن الفريق
فــى بــدايــة الموسم ليجد عبد الصمد نفسه
الرجل األول إال أنه لم يستطع إثبات نفسه ورحل بعد
األسبوع العاشر بسبب سوء النتائج.
منير عقيلة
تعاقد مستثمر فريق الشرقية مع أحمد العجوز ويعاونه منير عقيلة
لتدريب أبناء الزقازيق خل ًفا لطارق يحيى ،وفجأة اعتذر العجوز عن
االستمرار ليقود عقيلة الفريق كرجل أول فى مباراتين حتى تم التعاقد
مع عالء عبد العال فى منصب المدير الفنى.

شهر يناير المقبل ،ودعم خط الهجوم الذى
يــضــم حــالــي ـاً بــاســم مــرســى وأحــمــد جعفر
باإلضافة إلى النيجيرى ستانلى أوهاويتشى
المعار من وادى دجلة بخالف مايوكا الذى
تقرر رحيله ،وانتقد مرتضى منصور رئيس
الــنــادى األبــيــض مــن قبل زي ــادة وزن مايوكا
بصورة ملحوظة ،وهو األمر الذى أثر بالسلب
على المستوى الفنى لالعب.
كما يدرس المجلس األبيض التقدم بعرض
رسمى لــنــادى إنبى للحصول على خدمات
عمرو مرعى مهاجم الفريق البترولى بعد
األداء المميز الذى يقدمه الالعب مع فريقه
خالل الموسم الحالى.
ويتبقى مقعد واحــد فــى قائمة الزمالك
لدعم الفريق خالل فترة االنتقاالت المقبلة،
وتم االستقرار على أن يتم التعاقد مع مهاجم
ليشغل المقعد المتبقى فى قائمة الفريق،
ودعــم الخط األمامى للمارد األبيض خالل
مباريات الــدور الثانى باإلضافة إلــى قيده
فى القائمة اإلفريقية لخوض بطولة دورى
األبــطــال فــى نسختها لعام  2017التى من

الكرة النسائية «صداع»
فى رأس مجلس أبوريدة
سحر

كتب – ضياء خضر
اشتعل الصراع داخــل مجلس إدارة اتحاد كرة القدم خالل الساعات
القليلة الماضية؛ بسبب فضائح الكرة النسائية التى تتوالى وحــداة تلو
األخرى.
ويبحث مجلس إدارة اتحاد الكرة ،برئاسة هانى أبوريدة ،فتح تحقيق
فى خــروج منتخب الكرة النسائية من الــدور األول لبطولة أمم أفريقيا
التى كانت تحتضنها الكاميرون ،بعد فضيحة الهزيمة من جنوب أفريقيا
بخماسية فى الجولة الثالثة من البطولة.
كــان المنتخب قد خــاض مباراتين فى نفس البطولة األول ــى ،حيث
خسر األولى أمام نظيره الكاميرونى بهدفين مقابل الشىء ،والثانية فاز
بها على زيمبابوى بهدف مقابل الشــىء ،قبل أن يتلقى الخماسية من
جنوب أفريقيا ويودع البطولة بعد أن احتل المركز الثالث فى المجموعة
برصيد  3نقاط.
ويرغب بعض أعضاء مجلس الجبالية فى إقصاء سحر الهواري ،عضو
المجلس والمشرف على ملف الكرة النسائية ،من عملية اإلشراف ،على أن
يكون ملف الكرة النسائية برمته مسئولية مجلس اإلدارة بالكامل.
وطالب عدد من أعضاء المجلس من اإلدارة
المالية باالتحاد بتجهيز ملف عن التكلفة
المالية الــتــى تكبدتها خــزانــة الجبالية
إلعــداد المنتخب للبطولة والتى وصلت
إلى  4ماليين جنيه شملت المعسكرات
الــخــارجــة فــى كينيا وجــنــوب أفريقيا
وزيمبابوى ،فض ً
ال عن المعسكر الداخلى
بــدار الــدفــاع الجوى الــذى أصــرت عليه
ســحــر ال ــه ــوارى قــبــل ســفــر الــبــعــثــة ،إلــى
جانب أطقم المالبس التى وفرها االتحاد
للجهاز الــفــنــى والــاعــبــات ،فــض ـ ً
ا عن
رواتــب المدربين التى ذهبت أدراج
الرياح.
كما تفجرت أزمة أخرى،
بعدما نما إلى علم بعض
أعضاء المجلس ،تواجد
نــجــل الـــدكـــتـــورة سحر
الـــهـــوارى ضــمــن أفـــراد
البعثة وارتــدائــه مالبس
المنتخب الــوطــنــى دون
أبوريدة
صفة رسمية.

أخبار النجوم
أخبار النجوم
أخبار النجوم
ضغوط أسرية لتعجيل
كريسماس أوروبى
زواج صالح جمعة
ملتعب وأسرته
يدرس عماد متعب مهاجم النادى األهلى
اصطحاب زوجته وابنتيه فى رحلة قصيرة
خارج مصر بالتزامن مع أعياد رأس السنة
الجديدة ،كنوع من الترفيه له وألفراد أسرته.
ومـــــازال مــتــعــب يــفــاضــل بــيــن الــعــاصــمــة
الفرنسية بــاريــس ونظيرتها البريطانية
لــنــدن للسفر ألحــدهــمــا خــال فــتــرة أعياد
الكريسماس ،والتى ستترافق مع فترة توقف
بطولة الـــدورى األم ــر ال ــذى سيمنح متعب
فرصة الحصول على إج ــازة مــن تدريبات
النادى األهلى.

تــمــارس أسـ ــرة صــالــح جــمــعــة الع ــب وســط
النادى األهلى ضغوطاً عليه لحثه على التعجيل
باتمام زواجه فى أقرب وقت ممكن ،وذلك فى
إطار رغبتهم لالطمئنان على نجلهم خصوصاً
فــى ظــل الــشــائــعــات الــتــى تــتــردد عــن سهراته
المتكررة.
ويرتبط جمعة بخطبة فتاة مقربة من أسرته،
وينحدر العب األهلى من أصول سيناوية حيث
تقيم أسرته حتى اآلن بمحافظة جنوب سيناء،
وفى حال استقرار الالعب على موعد نهائى
لزواجه فمن المقرر أن يقيم الالعب الحفل فى
مسقط رأسه وسط أسرته وأقاربه.

الــمــقــرر إرســالــهــا إلـــى االتــحــاد
االفريقى لكرة القدم «كاف» خالل
الفترة المقبلة.
وعلى جانب آخر رفض مرتضى
مــنــصــور رئــيــس ال ــن ــادى األبــيــض
ومجلسه تأجيل مــبــاراة القمة مع
األهــلــى الــمــحــدد لها  29ديسمبر
المقبل فــى نهاية مــبــاريــات الــدور
األول ،بــعــد أن طــلــب األرجنتينى
هيكتور كوبر المدير الفنى للمنتخب
الوطنى بتأجيل المباراة لعدم إجهاد
الالعبين الدوليين الذين من المقرر
إنــضــمــامــهــم لــقــائــمــة الــفــراعــنــة من
الفريقين استعداداً لبطولة أفريقيا
فى الجابون.
ويتمسك الزمالك بخوض المباراة
فــى مــوعــدهــا راف ــضـ ـاً أى مــحــاوالت
للتأجيل من أجــل تحقيق مبدأ تكافؤ
الــفــرص ،خــاصــة أن مــوعــد الــمــبــاراة
محدد منذ بداية الموسم وال يوجد أى
مبرر لتأجيلها.

البساط
األخضر
حلمى

حكام الدورى فى «ميزان
األرقام» بعد  15جولة

رأى

كتب – محمد الصاوى
مــازالــت أزمــة الحكام تتصدر المشهد الرياضى حت اآلن ،فى ظل حالة
االحتقان المستمرة بين األندية ولجنة الحكام برئاسة رضاء البلتاجي
«صــوت الماليين» يرصد فى السطور التالية أبــرز االحــصــاءات واألرقــام
الخاصة بالتحكيم الحكام بعد مرور  15من عمكر مسابقة الدورى الممتاز.
-1عدد الحكام
 44حكما أداروا مباريات الدورى حتى الجولة 15
 -2الحكام األكثر ظهور ًا فى المسابقة
أكثر الحكام التى أســنــدت لها مباريات فــى المسابقة كــان إبراهيم نور
الدين ،جهاد جريشة ،محمد معروف برصيد « 7مباريات» ،أحمد الغندور «6
مباريات» ،محمد الصباحى ،محمد فاروق ،محمود البنا « »5مباريات.
 -3الحكام األكثر احتساب ًا لركالت الجزاء
شهدت الجوالت الـ 15احتساب  66ركلة جزاء،
 49تم تسجيلها فى حين أهــدرت  17ركلة أكثر
الحكام احتسابا لها :إبراهيم نــور الدين «9
ركــات» ،جهاد جريشة « 6ركــات» ،محمود
بسيونى « 5ركالت» ،أمين عمر « 4ركالت».
 -4أكثر األندية احتسبت لها ركالت جزاء
المقاصة « 7ركالت» ،سموحة ،األهلى «6
ركالت» ،الجيش ،االسماعيلى « 5ركالت»،
المقاولون
الزمالك ،وادى دجلة ،الداخلية،
البلتاجى
« 4ركالت».
 -5أكـ ـث ــر األنـ ــديـ ــة الـ ـت ــى س ـج ـلــت م ــن رك ــات
الجزاء
يعتبر ناديا مصر المقاصة ،سموحة أكثر األندية
الــتــى سجلت مــن رك ــات الــجــزاء بــرصــيــد «6
ركالت».
 -6أكـ ـث ــر ال ــاع ـب ـي ــن ت ـس ـج ـيــا مـ ــن ركـ ــات
الجزاء
يعد أكثر الالعبين تسجيال مــن ركــات
الــجــزاء أحــمــد الشيخ صــانــع ألــعــاب مصر
المقاصة برصيد « »5أهــداف ،أحمد حسن
جريشة
مكى ،حسام حسن ،أحمد عيد عبد الملك،
محمود شاكر عبد الفتاح « »3أهــداف ،محمد
ف ــاروق ســامــة ،حسام بــاولــو ،عمرو الحلوانى،
مصطفى جالل ،عبد الله السعيد «هدفين».
 -7أكثر األندية التى أهدرت ركالت الجزاء
يــأتــى عــلــى رأس األكــثــر األنــديــة إهـ ــداراً
لركالت الجزاء فريق الداخلية برصيد «»3
ركـ ــات ،الــزمــالــك ،اإلســمــاعــيــلــى ،األهــلــى
«ركلتى جزاء».
 -8ال ـح ـك ــام األكـ ـث ــر اس ـت ـخ ــدام ـ ًا ل ـل ـكــروت
الحمراء
ش ــه ــدت الـــجـــوالت الــخــمــســة ع ــش ــرة من
نور الدين
المسابقة  26حالة طرد 8 ،حاالت طرد مباشر
ويعتبر الحكم إبراهيم نور الدين االكثر إشهاراً
للكروت الحمراء برصيد « »3حــاالت طرد فيما أشهر
كل من محمود البنا ،محمد فاروق ،وليد عبد الرازق ،مبروك نبيل ،عبد العزيز
السيد ،عوض سعفان «طردين»
 -9أكثر األندية تعرضا للطرد
فيما تعتبر األندية األكثر تعرضا لطرد العيبها هى أسوان ،الجيش « 4طرد»،
المقاصة ،سموحة « 3طرد» ،المقاولون «طردين»
 -10أكثر الالعبين تعرضا للطرد
يأتى أحمد عيد عبد الملك صانع ألعاب طالئع الجيش فى خانة أكثر
الالعبين تعرضاً للطرد فى دورى هذا الموسم برصيد «مرتين».

إعداد :محمد الصايغ -سارة عبدالباقى

البدرى يطير لكندا
خالل توقف الدورى

يعتزم حسام الــبــدرى المدير الفنى لفريق
الــكــرة األول بــالــنــادى األهــلــى استغالل فترة
التوقف الطويلة لبطولة الــدورى بسبب كأس
أمــم أفريقيا ،للسفر خــارج مصر وبالتحديد
إلى كندا حيث تقيم زوجته وأبناؤه بشكل دائم.
وتعيش أســرة البدرى فى كندا منذ سنوات
طويلة ،فــى حين يتواجد الــبــدرى فــى مصر
برفقة والدته فقط التى يقيم معها فى نفس
الشقة السكنية ،ويعتاد البدرى السفر ألسرته
مــن وقــت آلخــر خصوصا فــى األوقـ ــات التى
اليكون لديه فيها ارتباطات داخل مصر.

محمد الراعى

األفضل واألسوأ هذا العام

¿ أيام قليلة ونودع عام  2016بكل أحداثه
الرياضية الجيدة أو السيئة ..ونستعرض
م ـ ًعــا األفــضــل واألســــوأ خ ــال ه ــذا الــعــام
فــى محاولة مــن المسئولين عــن الرياضة
فــى األنــديــة واالت ــح ــادات لــعــاج األخــطــاء
والسلبيات للوصول لألفضل دائما.
¿ أحسن ن ــاد :وادى دجــلــة ..منظومة
احترافية رائعة ..وفــاز العبوه بأكبر عدد
مــن الــبــطــوالت العالمية لــإســكــواش هذا
العام.
¿ أســوأ نــاد :أغلب األنــديــة المصرية
تدار بالفهلوة والمحسوبية.
¿ أحــســن رئــيــس نـــاد :المستشار
مرتضى منصور ..أعــاد هيبة وكرامة
ال ــزم ــال ــك وأعــــــاده لــلــمــنــافــســة على
البطوالت وأصبح من أفضل المنشآت.
¿ أس ــوأ رئــيــس ن ــاد :أغــلــب رؤســاء
األندية المصرية ال يعرفون االحترافية
وغرقوا مع أنديتهم فى الديون وفشلوا فى
إيفاد مسلسل الفساد الرياضى.
¿ أفــضــل اتــحــاد :اتــحــادا االســكــواش
والكاراتية النجازاتهما العالمية.
¿ اســوأ اتــحــاد :اتحاد الكرة فاشل فى
تنظيم المسابقات وغــارق في المجامالت
وال ــف ــس ــاد خ ــاص ــة ف ــى صــفــقــات الــبــث
الفضائى وال يحترم اللوائح.
¿ أح ــس ــن ف ــري ــق :مــنــتــخــب مصر
األفــضــل ..حقق جميع أهــدافــه وحقق
أفضل النتائج فى تصفيات المونديال
وتأهل لألمم اإلفريقية.
¿ أسـ ــوأ فــريــق :انــبــي يــضــم افضل
الالعبين ولديه كافة االمكانيات المادية
ولكنه لم يحقق المراكز المطلوبة.
¿ أحسن م ــدرب :حسام حسن مــدرب
الــمــصــرى ..صنع مــن الفسيخ شــربــات ..
يحول الالعبين المغمورين إلى نجوم ويقدم
أفضل أداء جماعيا.
¿ أسوأ مدرب  :مؤمن سليمان أهدر
أسهل بطولة أفريقية في تاريخ نادي
الزمالك بفلسفته المبالغ فيها.
¿ أحسن الع ــب :عبدالله السعيد
وطـــــارق ح ــام ــد مــؤثــريــن ف ــي االهــلــي
والزمالك والمنتخب.
¿ أف ــض ــل العـ ــب أج ــن ــب ــى :ســتــانــلــي
النيجيري الع ــب مــؤثــر مــع الــزمــالــك في
الدوري وافريقيا خالل فترة وجيزة.
¿ اسـ ــوأ الع ــب أجــنــبــى :الــغــانــي جــون
ان ــط ــوي ل ــم ي ــق ــدم م ــع االه ــل ــي م ــا يليق
وامكانياته العالية.
¿ افــضــل حــكــم :جــهــاد جريشة متميز
هادئ ..االقل اخطاء.
¿ افضل حــدث ريــاضــي  :افتتاح اكبر
عـــدد م ــن مــاعــب م ــراك ــز الــشــبــاب على
مستوى الجمهورية وهو انجاز يوسع رقعة
الرياضة في مصر ويعود عليها بالمواهب
في السنوات القادمة.
¿ افضل اعــامــي :كريم حسن شحاتة
يقدم اعالم متميز بالدورى الممتاز والقسم
الثانى والكرة العالمية دون تعصب او تحيز
وال يقحم نفسه في قضايا شخصية.
¿ اســوأ اعــامــى :ابراهيم فايق يقحم
نــفــســه فــي الــمــعــارك الــشــخــصــيــة ويــقــدم
اعال ًما سطح ًيا غير هادف.
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سيد سعيد
يكتب:

تفتح الجريمة االرهابية التى استهدفت األبرياء فى الكنيسة البطرسية الملحقة بمقر الكاتدرائية فى القاهرة ،ملفا أغفلناه
عمدا بسلبية غير مسبوقة ،سلبية تورطت فيها الدولة بالحلول الوقتية ،عبر مواجهة االرهابيين ،كجماعات مسلحة أو عقول
تنظيمية تقوم بتوجيه عناصرها ،دون اتخاذ أى خطوات جادة ،جريئة من شأنها مواجهة حاسمة لإلرهاب ،فهذه المواجهة
الحاسمة التى أقصدها ،هى الفريضة الغائبة لكفاح الدولة واقتالع جذور االرهاب ،كفكرة شيطانية ،نبتت فى أحراش العقول
الموحشة ،كما أن المجتمع تورط بالسلبية عبر نخب سياسية لها هوى ،فالكنيسة ،على األقل بالنسبة لى ،لم تكن هدفا
رئيسيا لهم ،وان كان استهدافها جزءا ال يتجزأ من تكتيكات الحرب المعلنة منذ عدة عقود على الدولة المصرية ،وهى الحرب
التى بلغت مراحلها القصوى فى اآلونة األخيرة.
بغض النظر عن هوية الفاعل
الجريمة مشحونة بمالمح يخشى كثيرون أن تكون لها تداعيات كثيرة ،منها ترسيخ الطائفية،
ّ
سواء انتمائه السياسى او الدينى ،أما الهدف السياسي ،فهو ايجاد كل المبررات للتأكيد من خالل وسائل االعالم المشبوهة،
على وجود عجز أمني ،مدللين على وجهة نظرهم بتكرار الجرائم االرهابية ،بل فى بعض األحيان يتهمون أجهزة األمن بصناعة
الحدث ،خاصة اذا كانت الجريمة تستهدف مكان ًا شديد التحصين كالكنيسة البطرسية لمقر البابا ،باعتباره من أكثر المواقع
أهمية من النواحى األمنية.

الفريضة الغائبة فى معركة الدولة ضد اإلرهاب

االصطفاف الشعبى على أرضية وطنية هو وحده الكفيل بالقضاء على اإلرهاب

فــى أعــقــاب الجريمة التى ارتكبت أثناء
الـــقـــداس ،وفـــى ال ــي ــوم الـ ــذى يــحــتــفــل فيه
المسلمون بالمولد النبوى الشريف ،تسارعت
مواقف إدانة الجريمة داخل مصر ،من القوى
الشعبية والنخب السياسية على اختالف
توجهاتها الفكرية وتعدد منابعها الثقافية،
كذلك صدرت مواقف إدانة من عدد كبير من
العواصم العربية والغربية وإدانة من مجلس
األم ــن الــدولــي ،مــن جانبه ،اعتبر األزه ــر،
فى بيان ،أن «استهداف دور العبادة وقتل
األبرياء أعمال إجرامية تخالف تعاليم الدين
اإلســامــى وكــل األدي ـ ــان» ،مــؤكــداً تضامنه
الكامل مع الكنيسة المصرية ذات المواقف
الوطنية ومع جميع اإلخــوة المسيحيين فى
مواجهة هذا االستهداف اإلرهابي.
فضال عــن أن رئــاســة الجمهورية أعلنت
ال ــح ــداد الــرســمــى مـــدة ثــاثــة أيـ ــام وق ــال
الرئيس عبد الفتاح السيسي ،فى بيان ،إن
«هــذا اإلرهــاب الغادر إنما يستهدف الوطن
بــأقــبــاطــه ومسلميه ،وأن مــصــر لــن ت ــزداد
كعادتها إال قو ًة وتماسكاً أمام هذه الظروف.
الغريب فى األمــر ،أننا اعتدنا أن تتحول
تلك الجرائم االرهابية الى «مكلمة» ،الجميع
يدلو بدلوه عبر الميديا ،ويعبر كل فرد عن
رؤيته فى سياق عبارات لها دالالت الصدمة
والمشاركة فــى الــعــزاء لذويهم ،فضال عن
اع ــان التضامن مــع الضحايا ،فقد باتت
العبارات محفوظة عن ظهر قلب ،مفادها
التأكيد على أن اإلرهاب خسيس وجبان لكن
سرعان ما ينتهى مــزاد «المكلمة» ،وبعدها
نجد أنفسنا وجها لوجه أمام جريمة ارهابية
جديدة ..أكثر من عشرين شهيدا وعشرات
المصابين معظمهم من النساء واألطفال تم
تفجيرهم أثناء تأديتهم للصالة فى الكنيسة
البطرسية فى وسط القاهرة .جريمة همجية
تنافى أبسط قواعد اإلنسانية والشرف ،إذا
أردنــا أن نهزم اإلرهــاب علينا أن نواجه هذه
الحقائق ،ليس اعتمادا على السطحية فى
قضية جوهرية تؤثر على استقرار الدولة
المصرية ،خــاصــة اذا ألقينا الــضــوء على
بعض مــا يــحــدث فبعد كــل عملية إرهابية
تــؤدى إلــى قتل األبــريــاء يخرج علينا علماء
الدين ليؤكدوا أن اإلسالم بريء من اإلرهاب
اإلســام ديــن محبة وســام ،وهــذا حقيقى،
لــكــن ه ــذا ال ينفى أن هــنــاك قـ ــراءة أخــرى
لــإســام ،قـــراءة تبيح القتل وتشجع على
العنف وكراهية غير المسلمين مثل «حكم
معاملة اليهود والنصارى» البن باز أو حكم
«قتل نساء الكفار وأطفالهم» وما تحمله من
كراهية يبثها على موقع ابــن عثيمين وهما
من أئمة الفكر الوهابى المتطرف ،لذا فإن
الفقه اإلسالمى يحتاج إلى إعادة نظر شاملة

حتى نعيد فهم النصوص الدينية فى ضوء
العصر وننقيها من الــقــراءة المنحرفة فى
اطار تطوير الخطاب الدينى ،حيث اليمكن
أن نقضى على اإلرهــاب إال إذا قضينا على
األفكار التى تستند إليها مجموعات ضالة
تحركهم شهوة االنتقام من الدولة بمكوناتها
السياسية «المجتمع ونظام الحكم» للعبث
بالجغرافيا وتقسيم المجتمعات دويــات
صغيرة هشة ال تقوى على حماية شعوبها أو
التعايش الهادئ مع محيطها االقليمى.
ان مثل هــذه الجرائم اإلرهابية ال يمكن
بحال من األحــوال الفصل التام بينها ،لكن
الالفت لالنتباه أنها حدثت فى فترة زمنية
متقاربة كما أن األماكن المستهدفة مختلفة،
كمين شــرطــة ،وشـــارع ومــســجــد ،وكنيسة،
وهذا بــدوره يعكس تفكي ًرا معاد ًيا للمنتمين
لهذه األمــاكــن ،كما يعكس تأثير مرجعيات
فكرية للكراهية.
وال يمكن تجاهل أن هذه الجرائم موجهة
باألساس ضد استقرار الوطن ،فالمتطرفون
الذين يرتكبون جرائمهم االرهــابــيــة ،يرون
فــى االع ــت ــداء عــلــى دور الــعــبــادة «أقــصــد
المعنى جملة وتفصيال فــاالرهــاب مثلما
طال الكنيسة ،طال المسجد أيضا فى نفس
األســبــوع» ،اذن ال فرق بين مسلم ومسيحى
لدى هذه الفئة المارقة ،فالهدف هو ارباك
ال ــدول ــة وتــشــتــيــت جــهــود أجــهــزتــهــا لتنفيذ
أجندات بعينها.
فى اطــار الهدف البغيض يتساوى لدى
هـــؤالء الــشــائــهــيــن ،المسجد مع
الــكــنــيــســة ،وألنــنــى أريـــد فى
هذا السياق ،ابــراز رؤيتى
وقناعاتى بشفافية حول
الــجــرائــم الــمــتــكــررة،
بعيدا عن العواطف
االن ــف ــع ــال ــي ــة أو
االستدراج نحو

القضاء على التطرف
والعنف يبدأ بتجفيف منابع
تكوينه وعالج مظاهره
وهذا يحتاج لتكاتف جميع
املؤسسات والكيانات واألفراد
فى الدولة املصرية

المواءمات المشحونة بالعبارات السياسية،
الــمــحــفــوظــة ،والــمــجــامــات الــبــروتــوكــولــيــة
من ع ــزاءات وقبالت وغير ذلــك من األمــور
التى صــارت سمة لصيقة بكل حــدث ،لذا
أطالب المجتمع بأكمله ،دولــة ومؤسسات
وأحزاب وقوى شعبية فاعلة ،الوقوف بجدية
أمــام لحظة الحقيقة ،نعم لحظة الحقيقة
الكاشفة عن حقيقة ورم يسرح ويمرح فى
جسد الوطن ونتعامل معه بانفعال ،وسرعان
ما ننصرف الى حال سبيلنا ،وكــأن شيئا لم
يكن ،حتى يأتى حــدث آخــر وجريمة نكراء
أخرى لنعيد ونزيد فى قول ماقلناه قبل ذلك.
أطالبهم بالتعاطى مــع الحقيقة المرة
على طريقة الجراحين ،بدال من المسكنات
والــمــهــدئــات الوقتية الــتــى تــغــدغ المشاعر
االنسانية فى أعقاب كل جريمة سواء كانت
فى المسجد ،أو فى الكنيسة ،أو استهداف
كمين شرطة ،أو محاولة اغتيال شخصيات
مهمة ،ليس مطلوبا اتباع منهج دفن الرءوس
فى الــرمــال على طريقة النعام .فالحقيقة
تــقــول إن الــدولــة والمسيحيين جـــزءا من
مكوناتها ،أعداء لهم ،ربما ألسباب دينية أو
سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية ،فبعضهم
يرى المسيحيين كفاراً ،يعيقون تطبيق شرع
الله ،والبعض اآلخر ينظر اليهم باعتبارهم
عائ ًقا إلقامة دولة الخالفة اإلسالمية ،كما
أن البعض اآلخر من الفئات الظالمية يرون
فى األقباط مواطنين من الدرجة الثانية وال
يستحقون شي ًئا مما لهم.
بالرغم أن ما أوردتــه يمثل حقيقة دامغة
مهما حــاول البعض القفز عليها أو سعوا
بصورة أو أخرى لتجاهلها لحسابات ضيقة،
اال أن اإلقـــرار بتلك الحقيقة ال ينفى
حقائق أخرى تصب فى ذات الهدف،
ف ــاالره ــاب يــســتــهــدف المسلمون
أيضا من خالل هذه الجرائم التى
تحاول الترسيخ للطائفية.

ففى الوقت الــذى يتحدث فيه الكثير من
المسلمين عن المبادئ اإلسالمية السمحة،
تأتى وقائع العنف لتقدم صــورة سلبية عن
رافعى رايــة الدين اإلســامــى بال عقالنية.
وكأنهم بإرهابهم وتطرفهم يقولون إن الفكر
اإلسالمى فى جوهره يدعو للكراهية والعنف
ضد اآلخر.
فحين يغتال مسلم متطرف ً
طفل أو امرأ ًة
أو رج ـ ًـا يتعبد فــى كنيسة مــا ،هــو يغتال
مبادئ االســام ويشوه صورته ،كما تشكك
هــذه الجرائم فى قــدرة مؤسسات الدولة
والمنظومة األمنية على حماية المواطنين.
مــا يعود سل ًبا على كــل تعامالتها داخل ًيا
وخــارجـ ًيــا ،فتتزعزع الثقة على األقــل فى
السياسة واألمن واالقتصاد المصري.
ولـــــذا فــــإن م ــواج ــه ــة ال ــت ــط ــرف ونــبــذ
الطائفية مسئولية المسيحيين والمسلمين
وم ــؤس ــس ــات الـ ــدولـ ــة ،وع ــل ــى هـــــؤالء أن
يسعوا م ًعا بكل قــوة لــدراســة تنوع أسباب
نــشــوء الــتــطــرف والــبــحــث فــى لغز سهولة
ج ــذب عــنــاصــر مــن الــشــبــاب لــانــخــراط
فــى التنظيمات االرهــابــيــة الــمــتــعــددة فى
مسمياتها رغــم خروجها مــن عــبــاءة كيان
واح ــد ،س ــواء كــانــت األســبــاب سياسية او
اقتصادية أو ثقافية أوتعليمية أودينية أو
اجــتــمــاعــيــة ،فــضــا عــن الــبــحــث فــى طــرق
الوقاية والعالج من هذا الورم الخبيث قبل
فوات األوان.
هذه الرؤية ال تؤكد امكانية وجود حلول
سحرية تخلصنا من هذا االرهــاب األسود
بين عشية وضحاها ،خاصة اذا علمنا أن
الحكومات المتعاقبة تعاملت مع التطرف
والــعــنــف لكنها لــم تنجح كــثــي ـ ًرا ،فــمــرات
حــاولــت مــواجــهــتــه بــالــمــعــالــجــات األمــنــيــة
فاتجهت التنظيمات نحو العمل السرى،
ولــذا فــى تقديرى الشخصى ،أن معالجة
الــتــطــرف والــعــنــف يحتاج لتجفيف منابع
تكوينه وعالج مظاهره ،وهذا يحتاج لتكاتف
جميع المؤسسات والكيانات واألفــراد فى
الدولة المصرية على مدى زمنى طويل.
هـــــؤالء يــســعــون لــلــتــعــاون مـــع مــدبــرى
الــمــؤامــرات االقليمية والــدولــيــة فــى اطــار
تقسيم المقسم «تجزئة األقطار التى جرى
تقسيمها فى اتفاق سايكس بيكو» وإن كانت
تلك المساعى بائسة لن تجديهم شيئا ،إال
معركة اقتصادية وسياسية جــراء تدابير
الدولة لمواجهتها على المستويات كافة.
فى النهاية ،نتمنى أن تكون هذه المجزرة
البشعة نقطة تحول ،نقف فيها مع أنفسنا
فــى لحظة ص ــدق وطــنــى خــالــص لــنــدرك
خاللها أن البالد تتجه نحو خطر سندفع
ثمنه جميعا ،ما لم نقتلع جذور االرهاب.

اإلرهابيون مجموعات
ضالة حتركهم شهوة
االنتقام من الدولة
مبكوناتها السياسية
«املجتمع ونظام
احلكم» للعبث
باجلغرافيا وتقسيم
املجتمعات دويالت
صغيرة هشة لصالح
قوى أجنبية معلومة

