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طاقية
اإلخفا

»الغيرة« وإبراهيم عيسى وراء استبعاد 
»العربى« من وزارة التخطيط

هشام الشريف وزير »نص الليل«

التنمية املحلية ال تعترف بالشريف وزيًرا

الننى يحارب نحس 
اإلصابة بـ»الذبح«

البنك األهلى يحقق 12.5مليار جنيه 
صافى أرباح بعد سداد الضرائب

عقدت الجمعية العامة للبنك األهلى المصرى بمقر البنك 
المركزى المصرى يوم األحد الموافق 2016/2/26 العتماد 
القوائم المالية للبنك للسنة المالية المنتهية فى يونيو 2016، 
حيث أشــادت الجمعية بــاألداء المالى المتميز للبنك نتيجة 
لجهود العاملين، حيث تم تحقيق183.7 مليار جنيه نموا فى 
اجمالى المركز المالى بمعدل نمو 35% عن العام السابق 
ليصل إلــى 703.3 مليار جنيه فى يونيو 2016 مقارنًة بـ 
519.6مليار جنيه فى العام السابق، كما نجح البنك فى زيادة 
حقوق الملكية لتصل إلى 38.6 مليار جنيه فى يونيو 2016 

وتحقيق معدل عائد على حقوق الملكية يبلغ%32.3.
وقد أظهرت نتائج أعمال البنك األهلى المصرى عن العام 
المالى 2016/2015 تحقيق 88% نموا فى صافى األربــاح 
قبل الضرائب لتصل الــى 19.5مليار جنيه وتحقيق أعلى 
صافى أرباح فى تاريخ البنك لتصل إلى 12.5 مليار جنيه فى 

يونيو 2016 بزيادة قدرها 145% عن العام المالى السابق.
وعلى صعيد القروض حقق البنك 49% نموا فى إجمالى 
الــقــروض لتصل الــى 231.3 مليار جنيه فى يونيو 2016 
مقارنًة بـ 31.3% نموا فى السوق المصرفية مستحوذاً على 

34% من حجم النمو فى السوق.
وفى قطاع تمويل الشركات الكبرى استمر البنك األهلى 
المصرى فى دعــم عمالئه وتوفير احتياجاتهم التمويلية، 
حيث تمت زيادة محفظة قروض الشركات الكبرى بـمبلغ 61 

مليار جنيه وبمعدل نمو 57% لتصل إجمالى المحفظة إلى 
168.6 مليار جنيه فى يونيو 2016.

كما حقق البنك نتائج متميزة فى تمويل قطاع المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة، حيث تمكن من تحقيق 48% نموا فى 
اجمالى محفظة قروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 
لتصل إلى 5ر24 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2016 مع ضخ 
تمويل خــالل العام بـمبلغ 7.7 مليار جنيه للقطاع وجذب 
أكثر من 17.7 ألــف حساب جديد، منها 2.7 مليار جنيه 
فى إطار تفعيل مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة 
والصغيرة جدا بنحو 4734 عميال وذلك بهدف زيادة فرص 
العمل والحد من مشكلة البطالة بين الشباب وتقديم أفضل 
الخدمات التمويلية المتميزة وتحقيق تغطية واسعة للسوق 
المصرية وتمويل أصــحــاب الــحــرف والمشاريع الصغيرة 
والمتوسطة من خالل فرق متخصصة فى هذا المجال كما 
تم توقيع عقود جديدة مع الصندوق االجتماعى للتنمية 
بمبلغ 1.6 مليار جنيه تمت إعادة إقراضها لمشاريع فى كل 

األنشطة والقطاعات االقتصادية.
واستثماًرا لثقة مؤسسات التمويل الدولية فى قــدرات 
البنك األهلى، نجح البنك خالل العام فى إبرام العديد من 
اتفاقيات التمويل مع عدد من مؤسسات التمويل الخارجية 
اتيح بموجبها المعادل لمبلغ 2 مليار جنيه إلعادة اقراضها 

للمشروعات العاملة فى مجاالت تمكين المرأة.

ــمــوقــع  ــرة، اليــــــزال ال ــاخــ فـــى مـــفـــاجـــأة ســ
اإللكترونى الرسمى لــوزارة التنمية المحلية، 
يصر على أن الدكتور احمد زكــى بــدر مــازال 
ــرا للتنمية المحلية، غــيــر مــعــتــرف بــأن  ــ وزي
الدكتور هشام الشريف أصبح وزيــرا للتنمية 
المحلية، حيث نشر الــمــوقــع على صفحته 
الرئيسية أكثر من صورة لـ«بدر« على أنه وزير 

التنمية المحلية، دون االعــتــراف بــأن هناك 
ــأداء اليمين الدستورية، وهو  ــرا قد قــام ب وزي

الدكتور هشام الشريف.
المثير أن الموقع اإللكترونى للتنمية المحلية 
وضــع »فــيــديــو لــبــدر وهــو يتكلم عــن برنامج 
ــوزارة المقبلة فى  التنمية المحلية وخطة الـ

المحافظات.

أطلق عدد كبير من القيادات بوزارة التنمية المحلية، 
على الوزير الجديد الدكتور هشام الشريف لقب »وزير 
نص الليل« حيث دأب منذ توليه منصبه فى التعديل 
الوزارى األخير على عقد اجتماعاته بالقيادات المحلية 
بعد منتصف الــلــيــل، فضال عــن انــطــالق جــوالتــه من 
القاهرة إلــى المحافظات النائية بــدايــة مــن منتصف 
الليل، وذلك كوسيلة من وسائل الوزير لتحقيق عنصر 
المباغتة على المحافظات التى يقع عليها االختيار 

للزيارة.
الطريف أن إدارة االعــالم بــوزارة التنمية المحلية تقوم 
بــدعــوة المحررين المختصين بشئون التنمية المحلية، 
وإبــالغــهــم بالتجمع منتصف الليل بمقر الــــوزارة بحى 
الدقى بالجيزة، لتنطلق منها جولة الوزير الى أى محافظة 
ــان آخــر الــجــوالت التى قــام الــوزيــر بها هذا  يحددها، وك
األســبــوع جولته بمحافظة كفر الشيخ، لتفقد الوحدات 
المحلية بــهــا، واالطـــالع على مــبــادرة البرنامج القومى 
»مشروعك« حيث تجمع الصحفيون والقيادات المرافقة 
لــلــوزيــر فــى تــمــام الــســاعــة الثالثة فــجــرا لــالنــطــالق الى 
محافظة كفر الشيخ والوصول اليها فى الساعة الثامنة 
صباحا ليفاجئ المحافظ واألجهزة التنفيذية فى صورة 
تعيد لألذهان الزيارات المفاجئة لبعض الوزراء السابقين 

ومنهم اللواء أحمد رشدى وزير الداخلية األسبق.
شهد التعديل الوزارى األخير العديد من الكواليس واألسرار 
التى مازالت طى الكتمان، لكن تم تسريب بعضها، حيث كشفت 
مصادر حكومية مطلعة أن المفاجاة الكبرى كانت فى استبعاد 
الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط واإلصالح اإلدارى، ألنه 
كان أكثر الوزراء الذين أشيع أنه األكثر استقرارا، واألكثر قربا 
من مؤسسة الرئاسة وصاحب فكرة قانون الخدمة المدنية 
الجديد، وهــو الرجل الــذى استطاع أن يضع خطة محكمة 
لتنفيذ آليات واشتراطات صندوق البنك والنقد الدوليين، 
وغيرها من األساليب التى اتخذتها الحكومة لنيل رضا البنك 

الدولى لمنح مصر القروض التى تطلبها.
وأكدت المصادر أن السبب الرئيسى فى االطاحة بالعربى 
ــوزارى، غيرة شريف إسماعيل منه عقب كل  ــ مــن منصبه ال
إشــادة ينالها العربى من رئيس الجمهورية، او بعض الجهات 
السيادية األخرى، واشتدت الغيرة، بعد إذاعة حلقة تليفزيونية 
ظهر فيها العربى مع االعالمى ابراهيم عيسى، أكــد له أن 

خطة االصالح اإلدارى التى قدمها للرئاسة ومجلس الوزراء، 
تجعله األحق فى منصب رئس الحكومة، فضال عن انه نجح 
فى ان يسحب البساط من تحت اقدام شريف اسماعيل لكنه 
لم يستطع ان يكمل مشواره للنهاية بنجاح وكان قرار االقالة 
وتعيين الدكتور هالة السعيد بدال منه لتكون اول مرة تتولى 

فيها سيدة منصب وزير التخطيط. 
وفــى ذات السياق أكــدت المصادر أن الدكتور احمد زكى 
ــوزراء على  بدر اتفق مع المهندس شريف اسماعيل رئيس ال
خروج االول من الوزارة راضيا بدون »شوشرة » نظير استبعاد 
محمد عبد الظاهراألمين العام السابق لـــإدارة المحلية، 
والغاء ترشيحه للتنمية المحلية، وتعيين محمد سطان محافظا 
لإسكندرية وخروج رضا فرحات المحافظ السابق للثغر فى 
مفاجأة ثانية.المثير أن الرقابة االدارية كان لها الدور االكبر 
فى اختيار الشريف وزيرا للتنمية المحلية ألسباب شخصية 

وعائلية نؤجل الكشف عن تفاصيلها مؤقتاً.

السفر 
بطائرة 

خاصة إلى 
جزيرة 

زجنبار عبر 
اخلطوط 
اجلوية 
القطرية

طلب محمد الننى العب خط وسط منتخب مصر 
ونــادى أرسنال اإلنجليزى من أسرته وبالتحديد من 
ــده نــاصــر الننى ذبــح عجل وتــوزيــع لحومه على  والـ
المحتاجين، وذلك أماًل فى كسر حالة النحس التى 
تصاحبه والتى كانت آخــر نتائجها االصابة القوية 
التى تعرض لها مــؤخــراً وسيبتعد على إثرها لنحو 

شهر كامل عن المالعب.
وكــان الننى قد أصيب بتهتك فى أربطة الكاحل 
خالل مباراة أرسنال أمــام ساتون فى كأس إنجلترا 
ــى أقــيــمــت منتصف األســبــوع الــمــاضــى، وهــى  ــت وال
اإلصابة التى أكد الجهاز الطبى للفريق اللندنى أنها 

تحتاج لنحو 4 أسابيع للتعافى منها.
بعد إصابته سعى الننى للقيام برحلة لألراضى 
المقدسة ألداء فريضة العمرة إال أن تعليمات الجهاز 
الطبى ألرسنال حالت دون ذلك، خشية تفاقم إصابته 
والــتــى تحتاج إلــى راحــة وعــدم االكــثــار فــى الحركة 

خصوصاً فى الفترة األولى للعالج.
وبناء على ذلك الرفض طلب الننى من والــده ذبح 
عجل، لفك النحس وابــعــاد أى نــوع مــن الحسد قد 
يكون سببا فى االصابة األخيرة التى تعرض لها، وكان 
العــب وســط الفراعنة قــد نشر صــورة مــؤخــراً عبر 
صفحته على موقع التواصل االجتماعى فيس بوك 
أظهر من خاللها قدمه المصابة وهى موضوعة فى 

جبيرة لتثبيت مفصل الكاحل منعاً لتفاقم االصابة.
وبعد هذه االصابة أصبح فى حكم المؤكد غياب 
الننى عن المباراة المصيرية التى سيخوضها فريقه 
أمام بايرن ميونيخ األلمانى منتصف األسبوع المقبل 
فى اياب دور الـ16 لبطولة دورى أبطال أوروبا، علماً 
ــأن أرســنــال خسر لــقــاء الــذهــاب بخمسة أهــداف  ب

مقابل هدف يتيم.

استطاع رجال األعمال »صالح دياب« و»طارق نور« اختالس 
ــراحــة لقضاء إجـــازة سريعة فــى تنزانيا  ثــالثــة أيـــام مــن ال
وتحديدا فــى »جــزيــرة زنجبار« المعروفة بأنها مــن أفضل 
»10« مناطق سياحية فى العالم وتشتهر بأنها »مكان لجميع 
المتزوجين الجدد« الذين يريدون التمتع بـ»الرمال البيضاء« 

المنتشرة فى جزيرة زنجبار.
اصطحب صالح دياب زوجته معه.. ومثله طارق نور الذى 
اصطحب معه زوجته أيضا وحجزوا طائرة خاصة من أجل 
السفر إلى تنزانيا ومنها إلى »جزيرة زنجبار« عبر الخطوط 
الجوية القطرية وهى الوحيدة الحاصلة على حق نقل السياح 

من تنزانيا إلى »جزيرة زنجبار«.
صــالح ديــاب وطــارق نــور قاما بتأجير فيلتين متجاورتين 
فى أفخم فندق بالجزيرة.. وهــو الفندق الــذى يوجد تحت 
سطح الماء حيث يبلغ إيجار الفيلال »8« آالف دوالر فى اليوم 

الواحد.
صــالح ديــاب وطــارق نــور.. فضال قضاء اإلجــازة االسبوع 
ــاء والخميس والــجــمــعــة«.. وعـــادا إلى  ــع الماضى فــى »األرب

القاهرة.. وقررا تكرار الرحلة مرة أخرى.
يذكر أن هناك حمالت إعالمية كبرى تم شنها ضد »صالح 
دياب وطارق نور« بعد تحالفهما األخير ودخولهما فى شراكة 

مؤخرا فى عدد من المشروعات. 

الننى

العربى
إبراهيمشريف

الشريف

دياب
طارق

صالح دياب وطارق نور يسافران جلزيرة »املتزوجون اجلدد« فى تنزانيا



معدل الفقر بلغ %26.3 
3.6 مليون عاطل عن العمل فى مصر 

على
المكشوف

أحد وزراء التعليم 
كان مينح الصحفيني 

املنتدبني بالوزارة 
سبائك وهدايا ذهبية 

لضمان والئهم له
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كيف تطالب الحكومة 
بزيادة رواتب هذه الفئات 
فى الوقت الذى أعلن فيه 
الرئيس السيسى تبرعه 

بنصف راتبه لصالح 
صندوق تحيا مصر؟ 

هل يمتلك شريف 
إسماعيل الشجاعة ويعلن 
قوائم البدالت والحوافز 

والمخصصات التى يحصل 
عليه كل وزير ومحافظ من 

الصناديق الخاصة؟ 

بأى منطق يطالب رئيس 
الحكومة بزيادة رواتب 

)األكابر( رغم أنه نفسه 
قد طالب بترشيد 
وضغط اإلنفاق فى 
الوزارات والهيئات؟

فى الوقت الذى أعلن فيه اللواء أبوبكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة واإلحصاء أن معدل الفقر بلغ %26.3 
وفقًا آلخر إصدارات الجهاز فى شهر ديسمبر الماضى، وتأكيده أن ارتفاع الدوالر بصورة كبيرة فى السوق السوداء 

وما تبعها من ارتفاع اسعار معظم المنتجات تقريبًا يشير إلى زيادة نسبة الفقراء وفقًا لمؤشر الفقر الحالى، كما 
كشف عن وجود 3.6 مليون عاطل عن العمل. وفى الوقت الذى أكد فيه مسئولو المركز القومى للبحوث الجنائية 
واالجتماعية، ألعضاء لجنة التضامن بمجلس النواب – يوم الخميس الماضى - أن عدد أطفال الشوارع فى مصر 
بلغ 16 ألفا، طبقًا آلخر مسح شامل قام به المركز، اعتمادًا على لجان ٌشكلت على أعلى مستوى بالتعاون مع جهات 

متعددة، منها المجلس القومى للطفولة واألمومة، فوجئ الرأى العام فى مصر هذا األسبوع بمجلس النواب الذى من 
المفترض أن يمثل الشعب ال أن يمثل عليه، يفتح ملف زيادة رواتب الوزراء والمحافظين وكبار رجال الدولة، وذلك من 
خالل االجتماع الذى عقدته لجنتا القوى العاملة والخطة والموازنة بالبرلمان لمناقشة مشروع القانون المقدم من 

الحكومة، بزيادة رواتب الوزراء والمحافظين ونوابهم، وقررت استمرار بحثه فى اجتماعات أخرى قادمة.

محمد طرابيه يكتب:

صفقة مشبوهة بني مجلس النواب واحلكومة لتمرير قانون 
زيادة رواتب الوزراء واملحافظني وكبار رجال الدولة

وأصدقكم القول إننى لم أجد تعليقا أفضل 
على هذه املهزلة سوى املثل الشعبى الذى يقول 

)صحيح اللى اختشوا ماتوا(.
وقبل أن نــواصــل احلــديــث فــى هــذه القضية 
ــى نــص مــشــروع الــقــانــون الــذى  نشير بــدايــة إل

يناقشه مجلس النوام - النواب سابقاً -.
حــيــث يتضمن مــشــروع الــقــانــون املــقــدم من 
ــب ومعاشات  احلــكــومــة للبرملان بتحديد رواتـ
رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، وأعضاء احلكومة 
من الوزراء، واملحافظني، ونوابهم )5( مواد تنظم 
على وجه التحديد رواتــب ومعاشات املسئولني 
باحلكومة، وتلغى العمل بالقانون 100 لسنة 

.1987
وتنص املــادة األولــى من مشروع القانون على 
أن يتقاضى رئيس مجلس الــوزراء راتبا شهرًيا 
ــف جنيه )احلـــد األقــصــى للدخل طبقاً  42 أل
ــوزراء من  ــ للقانون(، فيما يتقاضى نــوابــه، وال
أعضاء احلكومة، واملحافظني، 35 ألــف جنيه 
شهرياً، فيما يتقاضى نواب الوزراء واملحافظني 

30 ألف جنيه.
وتقضى املـــادة الثانية، بــأن تستحق الفئات 
املــشــار إليها معاشا يــســاوى 80% مــن إجمالى 
رواتبهم، عند انتهاء شغلهم املنصب، على أال 
ينتفع بهذا األمر إال مرة واحدة، وال تطبق املادة 
إال على مــن شغل أحــد املناصب املــشــار إليها 

فعلياً. 
واستثنى مشروع القانون، كال من صدر ضده 
حكم بــات فى جناية، أو حكم عليه فى إحدى 
قضايا اإلرهــاب، أو فى إحدى القضايا املضرة 

بأمن الدولة، من اخلضوع ألحكامه.
وفى هذا السياق نشير إلى أن القانون 100 
ــدره الــرئــيــس األســبــق  ــذى أصــ لسنة 1987 الـ
حسنى مــبــارك، كــان يحدد راتــب نائب رئيس 
اجلمهورية مببلغ 6 آالف جنيه سنويًا، ونفس 
املبلغ بدل متثيل سنوياً، ويتقاضى رئيس مجلس 
الشعب، ورئيس مجلس الشورى، ورئيس مجلس 
ــوزراء، املرتب وبــدل التمثيل املقررين لنائب  الـ
رئيس اجلمهورية، فيما يتقاضى نائب رئيس 
مجلس الــوزراء 4800 جنيه سنوياً ونفس املبلغ 
ــدل متثيل مببلغ 4800 جنيه ســنــويــا، بينما  ب
يتقاضى الوزير نفس الراتب، لكن بدل التمثيل 
4200 جنيه فقط، وال تخضع بــدالت التمثيل 

ألى ضرائب أو رسوم.
 وهنا نسأل: هل يليق أن تطلب احلكومة زيادة 
ــب وزرائــهــا وكبار رجــال الدولة فى الوقت  روات
الذى يصدعنا فيه السادة الكبار باحلديث عن 

حب البلد وتقدمي األرواح فداء للوطن؟
وكيف تطالب احلكومة بــزيــادة رواتـــب هذه 
ــذى أعــلــن فــيــه الرئيس  الــفــئــات فــى الــوقــت الـ
عبدالفتاح السيسى تبرعه بنصف راتبه طوال 
مدة رئاسته لصالح صندوق حتيا مصر؟ وهل 
ــوزراء واملــحــافــظــون أقــل وطنية وحــبــا للبلد  ــ ال
من الرئيس؟ وملــاذا يرفعون فى كل مؤمتراتهم 
وتصريحاتهم الشعار األزلى )بناء على تعليمات 
وتوجيهات السيد الرئيس( وفــى الوقت نفسه 
ــدوة لهم ويقومون بالتبرع  يرفضون اتــخــاذه ق

بنصف رواتبهم؟
وهـــل ميتلك املــهــنــدس شــريــف اسماعيل 
ــوزراء الشجاعة ليخرج فــى مؤمتر  ــ رئيس ال
صحفى ينقل على الهواء مباشرة ويعلن من 
ــوزراء  ــ خــاللــه األرقــــام احلقيقية ملــرتــبــات ال
واملحافظني ورؤساء الهيئات العليا فى الدولة؟ 
ونتمنى أن يعلن رئيس احلكومة قوائم البدالت 
واحلــوافــز واملخصصات الــتــى يحصل عليه 
كــل وزيـــر ومــحــافــظ مــن الــصــنــاديــق اخلاصة 
التابعة لــلــوزارات واملحافظات والتى ال يعلم 
 أحد فى مصر حجم أرصدتها احلقيقية على 

وجه الدقة؟
ونتمنى فــى هــذا املــؤمتــر الصحفى املقترح 
أن يقوم رئيس احلكومة بالرد على ما سبق أن 
كشفه الدكتور عماد مهنا، رئيس اللجنة املركزية 
ملجلس علماء مــصــر، الـــذى تــقــدم باستقالته 
ــوزراء فى  ــ فــى وقــت ســابــق، أن رواتـــب بعض ال
ــى 3 مــاليــني جنيه، وفقا  مصر فعليا تصل إل
لتصريحات محافظ البنك املركزى، وتأكيده أن 
الثالثة ماليني التى يحصل عليها بعض الوزراء 
موزعة ما بني املرتب واملكافآت اخلاصة وبدالت 
السفر واإلقامة، باإلضافة إلى أطقم احلراسة 
والسماعات الــال سلكية واملــواكــب التى حتيط 
ــى 4 ســيــارات تتحمل  بــالــوزراء والــتــى تصل إل
الدولة تكلفة تسييرها، هذا باإلضافة إلى قوة 
احلراسة املخصصة لكل وزير والسيارات التى 

تخصص ألسرهم بزعم حمايتهم من اإلرهاب.
ــضــاً بــالــرد  كــمــا نــطــالــب رئــيــس احلــكــومــة أي
على ما أعلنه اجلهاز املركزى للمحاسبات، أن 
هناك ما يقرب من 312 جهة إداريــة فى مصر 
ال تخضع ملراقبة اجلــهــاز، وأن يكشف للرأى 
العام قائمة هذه اجلهات، وملاذا ال يتم اإلعالن 

عن رواتــب وحوافز وبــدالت ومخصصات كبار 
املسئولني واملستشارين العاملني فيها؟

ونتمنى أيــضــًا أن يكشف رئــيــس احلكومة 
النتائج التى أسفرت عنها التحقيقات فى البالغ 
املــقــدم مــن جهاز املحاسبات للنيابة اإلداريـــة 
حـــول قــيــام أحـــد الـــــوزراء بــصــرف 22 مليون 
جنيه على وجــبــات الطعام لــه وألفـــراد مكتبه 
واحلاشية خــالل 195 يومًا فقط والغريب أن 
هذا الوزير كان يؤكد دائما أن تلك الوجبات من 
ماله الشخصى ، وهــو االمــر الــذى أكــده أيضاً 
أحد وزراء التعليم الــذى كان مينح الصحفيني 
املنتدبني بالوزارة سبائك وهدايا ذهبية لضمان 
والئهم له، وفى هذا الشأن كلنا يذكر قصة خالد 
حنفى وزير التموين األسبق الذى أنفق 7 ماليني 
جنيه فقط مقابل إقامته داخــل جناح خاص 
بفندف سميراميس. ولهذا نسال: باهلل عليكم 
هل ميكن ألى مسئول اإلنــفــاق بكل هــذا البذخ 
و)الفشخرة( إذا كــان كــل مــا يحصل عليه من 

منصبه الوزارى ال يتجاوز الـ 32 الف جنيه؟!!
ــأى منطق يطالب رئيس  ونــتــســاءل أيــضــًا: ب
ــوزراء واملحافظني  ــ ــب ال احلكومة بــزيــادة رواتـ

وكبار رجال الدولة، رغم أنه نفسه قد قرر خالل 
رئاسته الجتماع املجموعة الوزارية االقتصادية 
فى بداية شهر نوفمبر املاضى خفض التمثيل 
اخلــارجــى فــى البعثات الدبلوماسية التابعة 
لــلــوزارات بنسبة 50% واالعــتــمــاد على كــوادر 
وزارة اخلارجية فــى تنفيذ ومتابعة األعــمــال، 
ــوزارات  وكــذلــك ترشيد وضغط اإلنــفــاق فــى الـ
والهيئات واجلهاز اإلدارى للدولة بنسبة تتراوح 
بني 15 و20% دون املساس باألجور والرواتب 

واالستثمارات؟!!
وملــاذا يطلب رئيس احلكومة زيــادة مرتبات 
السادة الكبار رغم أنه الــذى قال صراحة منذ 
ــواحــد “ال زيـــادة فــى رواتــب  ــاحلــرف ال ــام وب أيـ
املوظفني، وسنتخذ اإلجراءات حلماية املواطنني 
من آثــار الــقــرارات االقتصادية األخــيــرة”؟ فهل 
ــوزراء  رئيس احلكومة يشعر بــآالم ومــعــانــاة الـ
واملحافظني من ارتفاع االسعار وال يحرك ساكنا 
عندما يطالب البسطاء والفقراء واملعدومون 
بزيادة رواتــب ليواجهوا أعباء املعيشة بعد أن 

حتولت حياتهم إلى جحيم ال يطاق؟!!
 مــن ناحية أخـــرى نــتــســاءل: مــا مــدى صحة 
مــا يــتــردد حــول صفقة مشبوهة بــني احلكومة 
ومجلس الــنــواب لتمرير هــذا القانون اخلاص 
ــوزراء واملحافظني وكبار رجال  بزيادة رواتــب ال
الدولة كنوع من رد اجلميل للحكومة التى قررت 
فى العام املاضى زيادة املوازنة السنوية للمجلس 
لتصبح 997 مليون جنيه، مقسمة على قسمني: 
األول مــوازنــة جــاريــة بلغت 997 مليون جنيه، 
وموازنة استثمارية بلغت 18 مليونا، بزيادة 212 
مليونًا عن موازنة العام املالى املاضى 2015/ 

.2016
 ويكفى أن نشير إلى أن ميزانية املجلس كانت 

فى عام 2010 مبلغ 350 مليون جنيهاً فقط !!!
وهــــل صــحــيــح أن احلـــكـــومـــة ســــوف تــقــوم 
ــواء لهم  ــيــازات جــديــدة لــلــنــواب سـ بــتــقــدمي امــت
بصفة شخصية أو داخل دوائرهم مقابل مترير 

الزيادات اجلديدة فى رواتب السادة األكابر؟!!!
وفــى النهاية أقــول إن كل الوقائع والشواهد 
تــؤكــد أن املــواطــن البسيط سقط مــن أجندة 
وحسابات احلكومة ومجلس النواب، فكالهما 
ــاص ويــتــنــاســون  ال يــعــمــل ســـوى حلــســابــه اخلــ
أن الــشــعــب الــغــلــبــان هــو ســبــب تــواجــدهــم فى 
هـــذه املــنــاصــب، ولــكــن يــبــدو أنـــه أصــبــح قـــدراً 
محتوما على املاليني من الغالبة أن يواصلوا 
مسلسل دفع الثمن من حياتهم وأقواتهم بسبب 

السياسات احلكومية الغبية.

جانب من لقاء شريف إسماعيل 
وعلى عبدالعال

املركزى للمحاسبات: هناك 
ما يقرب من 312 جهة 

إدارية فى مصر ال تخضع 
ملراقبة اجلهاز

املركز القومى للبحوث 
اجلنائية واالجتماعية: 
عدد أطفال الشوارع فى 
ا مصر يتجاوز الـ 16 ألًفً

منح كبار رجال الدولة 80% من إجمالى رواتبهم عند انتهاء شغلهم املنصب
الزيادات اجلديدة: 42 ألف جنيه لرئيس احلكومة و35 ألفًا للوزراء  واملحافظني

د. عماد مهنا: رواتب بعض الوزراء فى مصر فعليا تصل إلى 3 ماليني جنيه وفًقا لتصريحات محافظ البنك املركزى 

تساؤالت ننتظر 
اإلجابة عنها:

اللواء أبوبكر 
اجلندى:

احلكومة تقدم 
امتيازات جديدة 

للنواب سواء لهم بصفة 
شخصية أو داخل 

دوائرهم مقابل مترير 
الزيادات اجلديدة

الصفقة تتضمن مترير 
القانون لرد اجلميل 
للحكومة التى قررت 

زيادة املوازنة السنوية  
 للمجلس لتصبح
997 مليون جنيه

أحد الوزراء قام بصرف 22 مليون جنيه على وجبات الطعام 
له وألفراد مكتبه والحاشية خالل 195 يومًا فقط 
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إميان بدر

 يحلم بالبراءة 
وتطارده مخاوف من 

اإلدانة وقضاء بقية 
حياته فى السجن

حكايات
حبيب العادلى يدخل عامه الثمانني وينتظر احلكم وأسرار

فى قضية االستيالء على مليارات الداخلية

اليوم األول من مارس يدخل حبيب العادلى وزير 
الداخلية األسبق عامه الثمانني، تالحقه قضايا 
واتهامات صــدرت أحكام ببرائته من بعضها، وما 
زال البعض اآلخــر مــتــداوال فــى ســاحــات املحاكم، 
وخالل شهر مارس اجلــارى، الذى استهله العادلى 
بعيد مــيــالده، يــعــود ليدخل قفص االتــهــام وميثل 
أمــام محكمة جنايات القاهرة فى الرابع عشر من 
مارس، على خلفية اتهامه ومعه 12 موظفاً بالوزارة 
بــاالســتــيــالء، وتسهيل االســتــيــالء على املـــال العام 
بالداخلية، وكانت املحكمة قد أجلت القضية إلى 
14 مــارس الستكمال مرافعة الدفاع مع استمرار 

التدابير االحترازية.
حيث قــرر  قاضى التحقيق املنتدب مــن وزارة 
العدل فى وقت سابق، إحالة حبيب العادلى وزير 
الداخلية األسبق ملحكمة اجلنايات بتهمة االستيالء 
واإلضـــرار بــأمــوال وزارة الداخلية مببلغ 2 مليار 
و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، كما أحالت 
املحكمة 12 موظفًا آخرين بــالــوزارة بتهمة تسهيل 

االستيالء على املال العام.
 وفــى سياق متصل وألن احلكم الصادر بحبس 
» الــعــادلــى« فــى قضية أخــرى ليس حكًما نهائيا، 
فــقــد عـــاد إلـــى مــنــزلــه بــعــد أن طــعــن عــلــى احلــكــم، 
وقبلت املحكمة الــنــقــض، ومــن ثــم يعيش الرجل 

فى بيته حياة االنتظار، ما بني الــعــودة إلــى املثول 
أمام القضاء، والتأرجح ما بني أحالم البراءة التى 
وعده بها محاميه، أسوة بباقى رموز نظام الرئيس 
األسبق حسنى مبارك، الذين حصلوا على البراءة 
فــى قضايا مشابهة، وبــني مــخــاوف مــن أن يقضى 

ما تبقى من عمره فى غياهب السجون، التى كانت 
تفتح له أبوابها على مصراعيها وتستقبله استقبال 
األبــطــال، بوصفه الــوزيــر الــذى ظــل يشغل حقيبة 
الداخلية لسنوات طويلة، واعتاد أن يفتش بنفسه 
على سجونها، ومن بينها السجن الــذى قضى فيه 

فترة احلبس االحتياطى كنزيل، وارتـــدى البذلة 
البيضاء ثم الــزرقــاء حني حكم عليه باحلبس 12 
عاًما، فى إحدى القضايا قبل أن يتقدم بالطعن ويتم 

نقض احلكم.
وعلى الرغم من أن زوجته احلالية هى الصحفية 
إلهام شرشر، التى عملت صحفية مبؤسسة األهرام 
ومجلة »نص الدنيا« التابعة لها، ولكن يفضل الوزير 
األسبق أن يبقى بعيًدا عن وسائل اإلعالم، ويرفض 
ــوارات صحفية أو  اإلدالء بــأى تصريحات أو حــ
تليفزيونية رغــم محاوالت العديد من اإلعالميني 
وكبار الصحفيني الوصول إليه، وفتح خزائن أسراره 
وصناديقه السوداء الكثيرة واملليئة بأخطر الوقائع 
وأدق التفاصيل، حول السنوات واللحظات األخيرة 
من ُعمر نظام مبارك الــذى حكم مصر ألكثر من 

ثالثني عاًما.
فيما تؤكد مصادر ُمقربة من الرجل أنــه يسير 
على نهج رئيسه املخلوع مبارك، الذى يقال أنه دائم 
االتصال به، وهو الذى نصحه باالبتعاد عن السياسة 
وعن اإلعالم، كما وعده املخلوع بأن يلتقى به بعد أن 

يحصل على البراءة من باقى القضايا املتهم فيها.
يُذكر أن حبيب إبراهيم العادلى ولد فى مدينة 
القاهرة فى 1 مارس 1938، وحصل على ليسانس 
احلقوق ودبلوم املــواد الشرطية من كلية الشرطة 
عام 1961، والتحق بعد تخرجه بالعمل فى األمن 
العام، وفى إدارة مكافحة املخدرات، ثم عمل بجهاز 
مباحث أمن الدولة فى 1965، وتدرج حتى عني نائبا 

لرئيس اجلهاز، كما انتدب للعمل بــوزارة اخلارجية 
ــح نـــوط االمــتــيــاز  ــن بــني عــامــى 1982 و1984، وُم
مــن رئــيــس اجلمهورية فــى عــامــى 1986 و1997، 
وكــان قد ُرقــى إلى رتبة مساعد وزيــر الداخلية فى 
1993، كما عني مساعد أول وزير الداخلية ملنطقة 
القناة وسيناء، ثم مساعد أول وزير الداخلية مدير 
أمن القاهرة، ومساعد أول وزيــر الداخلية لألمن 

واملنطقة املركزية.
ُعني العادلى مساعد أول لوزير الداخلية جلهاز 
مباحث أمــن الــدولــة)األمــن الوطنى حاليًا( فــى 5 
فبراير 1995، وفــى 18 نوفمبر 1997 عني وزير 
للداخلية فى مصر خلفا حلسن األلفي،  وظل فى 
منصبه حتى إقالة احلكومة املصرية فى 29 يناير 
2011، نتيجة إنـــدالع ثـــورة 25 يناير الــتــى قامت 
فى األســاس يــوم عيد الشرطة؛ ألن مطلبها األول 
كان إقالة وزير الداخلية، على خلفية اتهام الوزارة 

بتعذيب وقتل الناشط خالد سعيد.
 ومنذ ذلك التاريخ حتول ضابط الشرطة الكبير 
إلــى متهم، حيث حكم عليه وعلى حسنى مبارك 
باملؤبد فــى قضية قتل املتظاهرين والــشــروع فى 
قتلهم إبان أحــداث الثورة، وصدر احلكم فى يونيو 
2012، ولكن فيما بعد صدر حكم محكمة النقض 
ببرائتهم جميًعا، فيما واجه العادلى اتهامات أخرى 
تتعلق باالستيالء على أموال وزارة الداخلية، وقضية 
اللوحات املعدنية وغيرها من االتهامات التى تتصل 

بعمله كوزير للداخلية.

تفاصيل احلياة اخلاصة آلخر وزراء الداخلية فى عهد مبارك

وزير البترول يقرر عدم 
التعامل مع الشركات 
اخلاصة التى أنشأها 

قيادات الوزارة السابقني
ــى وزارة  ــ ــرى فـ ــ ــب ــ أزمـــــــة ك
البترول.. ظهرت بعد أن خرج 
عـــدد كبير مــن قــيــادات وزارة 
البترول من مساعدى الوزير.. 
وعدد كبير من رؤساء الشركات 
احلــكــومــيــة واالســتــثــمــاريــة إلــى 
املــعــاش.. وقيامهم بالعمل فى 
الشركات األجنبية.. والبعض 
اآلخر التحق بالعمل فى شركات 
ــاص.. والــبــعــض  ــ ــقــطــاع اخلــ ال
اآلخـــر قـــام بتأسيس شــركــات 
ــة.. كـــل هــــؤالء يعملون  ــاصـ خـ
على احلصول على مناقصات 
وأعمال ومشاركات ومساهمات 
مع شركات البترول احلكومية 
أو االســتــثــمــاريــة.. ويستغلون 
ــى ذلـــك عــالقــاتــهــم السابقة  ف
ــاء  ــ ــر ورؤسـ ــ ــوزي ــ مبـــســـاعـــدى ال
الــشــركــات الــقــابــضــة الــتــابــعــة 
للوزارة.. والشركات احلكومية 
ــر  ــوزي الـــعـــامـــة.. ولـــهـــذا قـــام ال
»طــارق املــال« بإصدار تعليماته 
ــرورة اشـــراف  الــصــريــحــة بـــضـ
األجــهــزة الــرقــابــيــة عــلــى كافة 
أعمال ومناقصات ومشاركات 
القيادات السابقة بــالــوزارة مع 
ــوزارة.. ومن األفضل  شركات ال
عدم التعامل معهم من األساس.

املال

مجدى سالم قاتل السادات يفاوض البرادعى لتشكيل 
جبهة إنقاذ مصر فى اخلارج.. و»البوب« يوافق

حتركات خبيثة يجريها الشيخ مجدى 
سالم فى تركيا.. وحتــديــدا فى »مدينة 
ــادة الــثــقــة بني  ــ اســطــنــبــول« مــن أجـــل إع
ــاد من  ــوان وتــنــظــيــم اجلــه ــ جــمــاعــة اإلخـ
ــرى.. حتى  ــران مــن جهة أخــ ــ جــهــة.. وإي
يتم تقوية التنظيمات اجلهادية بحسب 

التحركات التى يقوم بها.
»مجدى سالم« هو أحــد أكبر أعضاء 
تنظيم اجلهاد األوائـــل.. والذين أسسوا 
تنظيم اجلــهــاد.. وكــان على عالقة قوية 
جـــدا بــالــدكــتــور أميـــن الــظــواهــرى أثــنــاء 
زمــالــتــهــم مــعــا لتنظيم اجلـــهـــاد.. قبل 
انضمام الدكتور أمين الظواهرى لتنظيم 

القاعدة.
الــغــريــب أن مــجــدى ســالــم يــقــوم بــدور 
ــيــة فى  »لـــم شــمــل« التنظيمات اإلرهــاب
اخلــارج ســواء أكــان أعضاء من اجلماعة 
االسالمية أو تنظيم اجلهاد أو جماعة 
ــام بالتواصل مــع الدكتور  ــوان.. وق اإلخــ
محمد البرادعى من أجل االنضمام لهم 
وتشكيل جبهة إنقاذ مصر فى اخلــارج.. 
وكـــانـــت املــفــاجــأة أن الــدكــتــور محمد 
البرادعى لم يعارض الفكرة ووافــق على 
االنضمام لإلرهابيني القدامى لتشكيل 

جبهة إنقاذ مصر فى اخلارج.
يذكر أن مجدى سالم كان أحد املتهمني 
فــى االنضمام لتنظيم اجلــهــاد املتهمني 
باغتيال الرئيس الراحل أنــور السادات 
ومت حبسه فى القضية ومت اإلفــراج عنه 

بقرار من الرئيس املعزول محمد مرسى.. 
وذهب إلى مناطق جبلية وعرة فى وسط 
سيناء واشــرف على عدد من معسكرات 
التدريب فى سيناء ومت تكليفه بتدريب 
عناصر إخوانية وتكفيرية تابعة لإلخوان 
واجلــمــاعــة اإلســالمــيــة وتنظيم اجلهاد 
ــة صـــاعـــدون..  ــة حـــازمـــون وحــرك وحــرك
ــة أحـــــرار.. وعـــددهـــم »3« آالف  وحــرك

عنصر متطرف من املختارين بعناية وفى 
ســريــة تــامــة مــن أجــل حماية مــا أسموه 

»دولة اإلخوان« التى وصلت للسلطة.
وكــان مجدى سالم فــى وقــت عملية 
خطف اجلــنــود املــصــريــني السبعة فى 
سيناء هــو املبعوث الرسمى للرئاسة 
 إلـــى ســيــنــاء لــلــتــفــاوض مــع اخلاطفني 

لإلفراج عنهم!!

التزم بنصيحة »مبارك«  فى االبتعاد عن السياسة واإلعالم ووعده باللقاء بعد البراءة

يرفض اإلدالء بأى تصريحات صحفية أو تليفزيونية رغم محاوالت 
العديد من اإلعالميني وكبار الصحفيني الوصول إليه

صديق أمين الظواهرى يجرى مفاوضات 
للتحالف والصلح بني اإلرهابيني وإيران

حتصل على مليون جنيه فى احللقة
خسائر فادحة لبرنامج شيرين على »دى ام سى« بعد 

تصوير »13« حلقة بتكلفة 200 مليون جنيه

تعيني »لواء« سابق مستشاًرا 
سياسًيا لـ»غادة والى«

كانت الدكتورة »غــادة والــى« وزيــرة التضامن 
االجتماعى قاب قوسين أو أدنى من الخروج من 
الــوزارة نتيجة الشكوى المتكررة من الموظفين 
المنتمين لهيئة التأمينات والمعاشات، والذين 

ــوزراء المهندس  ــ اشتكوا لرئيس ال
شريف إسماعيل ورئيس الجمهورية 
عبدالفتاح السيسى بعدم حصولهم 
على مستحقاتهم المالية من مكافأة 
نــهــايــة خــدمــة، ومــكــافــأة صــنــدوق 
أصـــحـــاب الــمــعــاشــات، وتــأخــيــر 
صرف المستحقات لمدد متفاوتة 
مــا بين ثــالث ســنــوات إلــى خمس 
سنوات، وبعضهم قد تأزمت حالته 
نتيجة تعرضهم للمرض وعــدم 
قدرتهم على تلبية احتياجاتهم 
ــوال  ــدواء لعدم تــوافــر األم مــن الـ

لديهم، وبعضهم تعرض للوفاة.
التقارير السرية عن وزارة التضامن أكدت 
وجود عجز شديد فى أموال أصحاب التأمينات 
ــع فى  ــذري والــمــعــاشــات، إضــافــة إلــى فشلها ال
التعامل مــع ملف المنظمات الحقوقية التى 

تحصل على أموال من الخارج، بعد الكشف عن 
عدم وجود آلية لمراقبة ومعاقبة والسيطرة على 

أموال التمويل الخارجى.
ــرة الــدكــتــور غـــادة والـــى الــتــى ظلت فى  ــوزي ال
منصبها الـــــوزارى رغـــم الــتــقــريــر الــســرى 
عنها وأداء وزارتــهــا، تم اقتراح 
بقائها في منصبها حتي تنتهى 
ــون الجمعيات  ــان مــن مــشــروع ق
األهــلــيــة الــتــى تــقــوم بتجهيزه 
وتقديمه لمجلس النواب، لكن تم 
التوصل إلــى صيغة أكثر حسما 
معها فى الوزارة، وتم االتفاق على 
ــوزارة بــعــد من  ــ ــرورة تــدعــيــم الـ ضــ
قيادات القوات المسلحة أصحاب 
الــخــبــرة فــي اإلدارة، وبــالــفــعــل تم 
ترشيح اللواء دكتور محمد درويش 
ليتولي منصب المستشار السياسي 
لوزيرة التضامن االجتماعى، ويتم 
ــوزارة،  ــ عــرض عليه كــل صغيرة وكــبــيــرة فــي ال
 بالتعاون مع الدكتور عصام العدوى أحــد أهم

مستشارى الوزيرة.

حــالــة مــن اإلحــبــاط أصيبت 
ــة شـــيـــريـــن بــعــد  ــربـ ــطـ بـــهـــا املـ
الفشل الذريع الــذى تعرض له 
برنامجها اجلــديــد عــلــى قناة 
»dmc« والذى مت تصوير »13« 
حلقة منه بتكلفة وصلت »200« 
ــيــون جــنــيــه ووصـــلـــت قيمة  مــل
مــا تــتــقــاضــاه املــطــربــة شيرين 
ــدة »مــلــيــون  ــواحـ ــى احلــلــقــة الـ ف
جــنــيــه«.. والنتيجة الفشل غير 

املسبوق للبرنامج.. وفشل تسويقه 
واحلصول على أى إعالنات يتم من 
خاللها احلصول على قيمة ما مت 
إنفاقه.. لكنه لم يأت بـــ»10«٪ من 
حجم اإلنفاق عليه.. إدارة القناة 
فــى مــوقــف صعب للغاية بعد أن 
فوجئت بنسبة مشاهدة أقــل من 
املــتــوقــع.. وحصل برنامج »لعلهم 
 يــفــقــهــون« عــلــى الــنــســبــة األعــلــى 

من املشاهدة.

لتحجيم سلطات وزيرة التضامن ومراقبة أدائها

فضيحة: البرادعى يضع يده فى يد تنظيم اجلهاد واجلماعات 
اإلسالمية واإلخوان فى تركيا لإلطاحة بالنظام احلالى
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سفارات أجنبية تقوم 
بابتزاز الشرطة المصرية 

من أجل زيادة طاقم 
الحراسات الخاصة عليها

السفير البريطانى 
جون كاستن يحاول 

إعادة اإلخوان 
للعمل السياسى

خفايا لقاءات 
سياسيين مصريين مع 
المسئولين بالسفارة 
الهولندية بالقاهرة

بالل الدوى

أسرار قلق الرئيس السيسى من التحركات املشبوهة للسفارات األجنبية بالقاهرة
إعطاء األجهزة األمنية والسيادية كل الصالحيات للتعامل مع أى اختراق لألمن القومى

تشكيل غرفة عمليات عليا لتتبع 
تجاوزات السفارات واإلبالغ عنها

منح النشطاء والسياسيين أمواال خارج 
رقابة وزارة التضامن االجتماعى

تكليف وزارة الخارجية بالرد الرسمى والكشف 
عن التحركات المشبوهة للسفارات ضد مصر

زيادة نشاط السفارة األمريكية بعد نقل مقر 
القيادة المركزية للمخابرات من بغداد للقاهرة

السفارات األجنبية فى مصر.. عايزة إيه؟!
ــردد عــلــى ألسنة  ــت هـــذا هــو الــســؤال الــصــعــب الـــذى ي
المسئولين الكبار.. خاصة خالل الفترة الماضية وحتى 

اآلن!!
وإذا حاولنا اإلجابة عن هذا السؤال البد لنا من رصد 
عــدد من المشاهد واللقطات التى حدثت خــالل الفترة 
الماضية ورصد رد الفعل المصرى تجاهها.. وتأثير ذلك 
على كل من رئاسة الجمهورية.. ووزارة الخارجية.. ووزارة 
الداخلية.. ماذا حدث؟! وكيف تصرفت الدولة المصرية 

فى هذا الشأن؟!
تحديدا منذ عامين ونصف العام وبعد صعود الرئيس 
عبدالفتاح السيسى إلــى ســدة الحكم.. تــزايــدت حركة 
السفارات األجنبية فى مصر وتزايدت نشاطات السفارات 
والــســفــراء.. خاصة تلك الــســفــارات الموالية لمخطط 
الفوضى الخالفة فى الشرق األوســط.. والذين لهم دور 
بارز فى الدفاع عن جماعة اإلخــوان.. بل وتقديم الدعم 
المباشر وغير المباشر لــإخــوان وألعضائها ورموزها 

وتابعيها!!
طوال ما يقرب من العامين ونصف العام.. كانت لعبة 
الشد والجذب بين السفارات األجنبية التى تعمل بصفة 
مباشرة لتأييد جماعة اإلخوان.. وفى أحيانا أخرى بصفة 
غير مــبــاشــرة.. وبين النظام المصرى الــجــديــد.. وإلــى 

التفاصيل!!
تحديدا من أحداث 25 يناير 2011 وقد قامت الواليات 
المتحدة األمريكية بالعمل على نقل المقر المركزى 
للمخابرات األمريكية فــى منطقة الــشــرق األوســـط من 
بغداد إلى القاهرة وهو ما أدى بطبيعة الحال إلى زيادة 
أعــداد الوفد الدبلوماسى األمريكى فى القاهرة زيــادة 
غير مسبوقة ولــم تشهدها الــعــالقــات بين البلدين من 
قبل.. كانت الدولة المصرية فى أزمة كبرى.. فقد ظهر 
الشارع مضطربا.. وحالة الفوضى تهدد البالد.. وعملت 
بعض الجهات على زيــادة حجم التمويل المالى للنشطاء 
السياسيين من الشباب  الذين تم تدريبهم خارج البالد.. 
مع اعطائهم أمــواال خــارج رقابة وزارة التضامن والدولة 
المصرية.. وأيــضــا زادت مــعــدالت التمويل للجمعيات 
الحقوقية ومنظمات المجتمع الــمــدنــى.. وتبنت عــددا 
من السفارات نشطاء وجمعيات وسياسيين لهم مواقف 

سياسية مناوئة للدولة المصرية.
فجأة ظهرت بيانات لعدد من السفارات مرارا وتكرارا 
تحذر فيها من تــردى األوضــاع األمنية فى مصر.. ثم تم 
الكشف عن أن هذه السفارات كانت تهدف فى األساس 
ــادة طاقم  ــ إلـــى ابــتــزاز الــشــرطــة الــمــصــريــة مــن أجـــل زي
الحراسات الخاصة عليها.. والعمل على تأمين السفارات 
بطريقة أقــوى.. ومراقبة الشوارع الجانبية لهم.. وتتبع 
كافة التحركات فى الشوارع الرئيسية المتواجد بها هذه 
السفارات ورصد كل التحركات من خالل تركيب كاميرات 

مراقبة فى المنطقة بالكامل.
بيانات التحذير من األوضاع األمنية ردت عليها الدولة 
المصرية بالتأكيد على أن »مصر دولة آمنة«.. لكنها تعانى 
مــن تطرف بعض أبنائها الــذيــن يتبنون أفــكــارا إرهابية 
ويخدمون أهداف االرهــاب.. ويتم تتبعهم حتى ال يتعرض 

أبناء الوطن ألى أذى منهم!!
الغريب أن مثل هــذه السفارات التى أصــدرت بيانات 
تحذر فيه رعاياها من تــردى األوضــاع األمنية وتطالبهم 
بالتزامهم منازلهم.. هى نفس السفارات التى أصدرت 
بيانات مشابهة معاكسة لذلك وطالبت الدولة المصرية 
ــى فــى الــمــنــاطــق وانــتــقــدت بعض  بــعــدم الــتــشــديــد األمــن

اإلجراءات األمنية.
خــالل العامين ونصف الماضيين ظهر على السطح 
مواقف لعدد من السفارات األجنبية فى مصر وبــرزت 

أدوار السفارات اآلتية:
1- السفارة األمريكية وأعضاؤها خاصة المسئولين 
عن ملف التمويل األجنبى ومنظمات المجتمع المدنى 
وعدد من المسئولين األمنيين والسياسيين.. بها ويظهرون 
فى عــدد من الــمــدن.. واالحتفاالت المختلفة.. ويلتقون 

وفودا مختلفة.
2- السفارة البريطانية وسفيرها فى مصر األشهر 
خــالل الــســنــوات الماضية »جـــون كاسين« الـــذى يجوب 
مصر شرقا وغربا وجنوبا وشماال.. »جون كاسين« الذى 
عرفه المجتمع المصرى بعد تغريداته المثيرة للجدل 
على تــويــتــر.. نتيجة تــحــذيــراتــه الــتــى سبقت عـــددا من 
العمليات االرهابية فى مصر.. »جون كاسين« الذى يرفع 
شعار »المصالحة مع اإلخــوان آتية إن آجــال أم عاجال« 
يحاول بكل السبل التمهيد لعودة اإلخوان للعمل السياسى 
بشتى الــطــرق.. يلتقى مسئولين وسياسيين وإعالميين 
ــوان مــن أجــل تبنى وجهة نظرهم  لهم عــالقــات مــع اإلخـ

والمطالبة باتمام المصالحة معهم.
3- السفارة الهولندية: ظهر موقفها بقوة على الساحة 
المصرية فى أعقاب ثــورة »30 يونيو 2013«.. ووضحت 
الــصــورة أن الــســفــارة تــأخــذ موقفا مناهضا لــثــورة »30 
ــيــو«.. وأيــضــا ظــهــرت عمليات دعـــم قــويــة للسفارة  يــون
لمنظمات حقوقية مصرية بعينها.. دعــم مــادى.. ودعم 
معنوى.. وتجهيز عدد من اللقاءات بين مسئولى السفارة 

ومسئولى هذه المنظمات!
4- السفارة األلمانية: والتى أصبحت الملجأ الرئيسى 

السفارة األلمانية أصبحت الملجأ 
الرئيسى لمناهضى النظام 
المصرى بعد ثورة 30 يونيو

لمناهضى النظام المصرى بعد ثورة 30 يونيو.. وتعلن بين 
الحين واآلخــر أن هناك تجاوزات من قبل السلطة تجاه 
السجناء.. واألقباط.. وتراجع عمليات اإلصالح السياسى 
واالقتصادى.. وتراجع الحريات فى مصر.. وكلها مجرد 

ذرائع فارغة.
ووضح أيضا تحالف عدد من السفارات األخرى والتى 
تخدم بيانات السفارات السابقة.. ومنها: سفارة استراليا 
بالقاهرة والتى تنطق بما تنطق به السفارة األمريكية 
والبريطانية.. وأيــضــا السفارة النرويجية.. والسفارة 

السويسرية.
منذ فترة قصيرة شاهدنا تحالفا من هذه السفارات 
تــحــديــدا مــع بعضهما مــن أجــل االعــتــراض على قانون 
الجمعيات األهلية.. وبــدأوا عمليات تشهير ضد القانون 

قبل صدوره وقبل دخوله للبرلمان للنقاش بين النواب.
لــهــذا أزعــجــت السلطات المصرية مــن الــتــمــادى فى 
التدخل فــى الشئون الداخلية المصرية.. وتــم التأكيد 
على وزارة الخارجية المصرية بضرورة الرد على وزارات 
الخارجية لهذه الــدول والتأكيد لهم بعدم سماح مصر 
للسفارات بالتدخل فى الشأن الداخلى المصرى.. وبلهجة 

شديدة وغير مسبوقة.
ــار إعــالن تحالف الــســفــارات الستة فــى مصر ضد  أث
تقديم عــدد مــن النشطاء السياسيين للمحاكمة ومنع 
بعضهم من السفر ووضــع أموالهم تحت التحفظ.. فى 
اتهامات جنائية بحتة.. ومــازالــت منظورة أمــام القضاء 

المصرى.
ــحــد.. بــل ظــهــرت بقوة  لــم يتوقف األمـــر عند هــذا ال
تدخالت هذه السفارات الستة فى شئون مصر بعد سقوط 
الطائرة الروسية فوق وسط سيناء وأصدروا بيانات ضد 
مصر وقاموا بمنع الرحالت السياحية إلى مصر.. واتخاذ 
موقف سلبى تجاه مصر بالمقارنة بأحداث ارهابية أخرى 

حدثت فى دول أخرى مثل فرنسا وتركيا وايطاليا.
ومع مرور الوقت بدأت أنظار السفارات الستة تتجه إلى 
الصعيد وبــدأ التعامل مع منظمات موجودة فى الصعيد 
للتحريض على إحداث قالقل فى أسوان وأسيوط تحديدا 
وإثارة ملف »أزمة النوبيين«.. لكن الدولة المصرية كانت 
تتبع كافة التصرفات المشينة لهذه السفارات وتم انهاء 
أزمة النوبيين مع توجيه لوم لوزارات الخارجية لهذه الدول 

بعدم التدخل فى شئون مصر.
ــداد الــبــعــثــات  ــ ــادة أعـ ــ جــــاءت أزمــــة اإلفـــــراط فـــى زيـ
الدبلوماسية األجنبية فى السفارات األجنبية فى مصر.. 
إلــى العمل على تقديم التماس واضــح وصريح للسفراء 
واستدعاء بعضهم.. والنتيجة.. كانت اجماع مؤسسات 
الرئاسة والخارجية والداخلية على ضـــرورة التصدى 
ــخــدام أســلــوب  ــى مــصــر واســت ــارات ف ــســف ــجــاوزات ال ــت ل
»الترحيل« مع أى عنصر دبلوماسى يثبت أنه يتعامل ضد 

المصالح الوطنية لمصر.
ــم رفــع شــعــار »رحــلــوهــم« ألى دبلوماسى ال يحترم  وت
لقانون والسيادة المصرية.. بل وعــدم السماح بدخول 
أى دبلوماسى بطريقة غير قانونية وغير رسمية.. مع 
اعــطــاء كافة الصالحيات لألجهزة األمنية والسيادية 
بالتعامل مــع أى اخــتــراق لألمن القومى الــمــصــرى.. مع 
اجهاض أى مــحــاوالت منذ بدايتها وقبل تنفيذها.. مع 
تكليف وزارة الخارجية المصرية بــالــرد الحاسم على 
وزارات الخارجية لهذه الدول واخطارهم رسميا بتحركات 
السفراء المشبوهة ضد مصر.. مع تشكيل غرفة عمليات 
عليا يكون مقرها الدور األخير.. بمبنى وزارة الخارجية 
على كورنيش النيل لتتبع أى تــجــاوزات واالبـــالغ عنها 

والتحرك الفورى!

األجهزة األمنية تتوصل إلى »40« موقًعا 
إلكترونًيا إخبارًيا تابًعا للمخابرات التركية

فى لعبة مكشوفة من »بنت عضو التنظيم الدولى لإلخوان« لتضليل الرأى العامهدفها التشهير مبصر ويشرف عليها ضباط مخابرات

»سلمى« أشرف عبدالغفار تترك منظمة الكرامة القطرية وتؤسس منظمة خاصة بها فى لندن
انفصلت »سلمى أشرف« نجلة القيادى اإلخوانى 
الهارب إلى تركيا أشرف عبدالغفار والذى كان قد 
تولى عضوية مجلس نقابة األطــبــاء قبل أحــداث 
يناير 2010.. عن منظمة الكرامة القطرية التى 
يرأسها عبدالرحمن النعيمى الــمــدرج على قوائم 
اإلرهــاب الدولى.. والمعروف بأنه قطرى الجنسية 
وصــديــق خيرت الــشــاطــر.. والممول األول لبعض 
منظمات حقوق اإلنسان.. وجاءت عملية االنفصال 
بعد أن تم فضح أمرها من أنها تتبنى أفكار وآراء 
جماعة اإلخوان وتهدف من جميع تقاريرها وبياناتها 
االســـاءة إلــى مصر.. والتشهير بمصر فى الخارج 
وإحراج الدولة المصرية.. وإظهار جماعة اإلخوان 
ــى تــتــعــرض الضــطــهــاد من  ــت بــمــظــهــر الــضــحــيــة ال

الحكومة المصرية.
ــرأى العام المصرى اكتشاف  بعد أن استطاع ال
ذلك قررت »سلمى أشرف« االنفصال عن اإلخوانى 
الــقــطــرى عــبــدالــرحــمــن النعيمى وإنــشــاء منظمة 
حقوقية جــديــدة فــى لــنــدن يطلق عليها »منظمة 

ــش مونيتور« مــن أجــل إصــدار  هيومان رايــتــس ووت
بــيــانــات موقعة بـ»منظمة هــيــومــان رايــتــس ووتــش 
مونيتور على اعتبار أنها منظمة جديدة ومحايدة 

حتى تلقى تأييًدا دولًيا ومصداقية فى الخارج.
»سلمى أشرف« استطاعت الهروب من مصر قبل 
فــض اعتصام رابــعــة والنهضة واالنــضــمــام للفريق 
الموكل إليه التشهير بمصر والدعوة لعودة محمد 
مرسى المعزول إلى الحكم.. ودائما ما تسافر إلى 
الدوحة لتظهر فى قناة الجزيرة العامة.. والجزيرة 

انجليزية.. لتنقل للمجتمع الدولى صورة سلبية عن 
مصر.. وتجمل صورة اإلخوان االرهابيين.

سلمى أشرف تولت االشــراف على موقع منظمة 
الــكــرامــة الــقــطــريــة باللغة االنــجــلــيــزيــة لمخاطبة 
العالم.. ونجحت فى مهمتها من وجهة نظرها ألنها 

تجيد اللغة االنجليزية.
يذكر أن والــدهــا »أشـــرف عبدالغفار« قــد تولى 
مسئولية التواصل مع التنظيم الدولى لإخوان قبل 
أحداث يناير 2011 نتيجة وجوده فى »لجنة االغاثة 
اإلنسانية التابعة لنقابة األطباء« والتى كانت تهتم 
بجمع األموال فقط.. وكان مسيطرا عليها الدكتور 
عبدالمنعم أبوالفتوح أمين عام نقابة األطباء وقتها 

وعضو مكتب اإلرشاد بجماعة اإلخوان.
ــرف عــبــدالــغــفــار« فــى عـــدد من  وقـــد اتــهــم »أشــ
ــتــى تتعلق بعمليات غسيل  الــقــضــايــا المهمة وال
أموال بالماليين فى لجنة اإلغاثة اإلنسانية بنقابة 
األطــبــاء.. وظهرت تحرض ضد الجيش والشرطة 

ويدعو لقتالهم على قناة »مكملين« والشرق!!

أجرت األجهزة األمنية والسيادية تحقيًقا 
موسًعا حول عدد من المواقع االلكترونية 
االخبارية التى انتشرت مؤخرا فى الداخل 
والــخــارج.. والتى تأخذ موقفا معاديا من 
الدولة المصرية.. وتم الكشف عن وجود 
»40« موقًعا اخبارًيا تابًعا للحكومة التركية 
يستهدف مصر فــقــط.. ويناصر جماعة 
اإلخــوان ويعمل على تشويه مصر لصالح 
جماعة اإلخـــوان.. ليس هــذا فقط بل إن 
هذه المواقع االخبارية تروج للشائعات ضد 
مصر وتحديدا الجيش والشرطة والقضاء 
واألزهر والكنيسة بل وخلق الشائعات على 
كل أجهزة الدولة.. والعمل أيًضا على ترويج 
مقاطع فيديو على اليوتيوب ضد الدولة 

وكتابة عناوين مسيئة عليها رغم أن محتوى 
هذه الفيديوهات ال يوجد به أى تجاوز أو 
إدانة للنظام المصرى.. لكنها »تقطيعات« 
لــمــداخــالت تليفونية فــى بعض البرامج 
الهدامة فى قنوات اإلخــوان التى يتم بثها 
من تركيا أيضا، وكشفت المصادر المسئولة 
عــن وجـــود مسئولية كــامــلــة للمخابرات 
التركية فى بث هــذه المواقع االلكترونية 
ــى تــشــرف عليها اشــرافــا كــامــال مع  ــت وال
تخصيص ضابط مخابرات تركى لكل موقع 
الكترونى باجمالى »40« ضابط مخابرات 
للـ»40« موقعا الكترونيا.. والتمويل بطبيعة 
الــحــال مــن الــحــكــومــة الــتــركــيــة والتنظيم 

الدولى لإخوان.
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باألرقام واملواقع: خريطة مليارات الدولة 
الضائعة وحلول سحرية الستعادتها

ــك املـــركـــزى  ــن ــب ــدر مــحــافــظ ال ــ حــيــنــمــا أصـ
طـــارق عــامــر قــــراره بــتــعــومي اجلــنــيــه وحتــريــر 
سعر صرف الــدوالر فى شهر نوفمبر املاضى، 
توقع االقتصاديون موجة عاتية من التضخم، 
يصاحبها طوفان من الغالء وقفزات جنونية فى 
أسعار جميع السلع واخلــدمــات، وهو ما حدث 
بالفعل حيث تضاعفت األســعــار عــدة مــرات 
خــالل أسابيع قليلة، واختفت غالبية األدويــة، 
ــواق أزمـــات نقص حــاد فــى سلع  وشــهــدت األسـ

عذائية حيوية مثل السكر والزيت واألرز.
ــان لعملة  وألن االقــتــصــاد والــســيــاســة وجــه
واحـــدة، توقع بعض املحللون أن تستغل قوى 
املعارضة هذا الغالء لتدعو إلى ما يشبه ثورة 
اجلياع، وبالفعل ركب اإلخوان وحلفاؤهم املوجة 
ودعــوا إلــى ما أسموه “ثــورة الغالبة” فى نفس 
الشهر الــذى شهد الــقــرارات، وحتديًدا فى 11 
من نوفمبر 2016، ولكن الشعب املصرى كعادته 
فاجأ اجلميع حني تفاعل مع حزمة القرارات 
االقــتــصــاديــة الــتــى اتخذتها احلكومة تفاعاًل 
إيجابيًا، واضــعــًا ثقته فى اخلطاب السياسى 
الــشــارح واملــبــرر حلتمية هــذه الــقــرارات، فقرر 
الصبر والتحمل والــوقــوف فى مواجهة املوجة 
التضخمية العاتية بصدر عار تقريبًا آماًل فى 

غد أفضل.
ومــن ثم لم يكن ُمستغرًبا أن يخرج الرئيس 
عبدالفتاح السيسى شخصًيا ليشكر الشعب 

ــالح  ــى حتــمــلــه إجـــــــراءات اإلصــ ــرى عــل ــصـ املـ
االقــتــصــادى الــصــعــبــة، ويــعــده فــى خطاباته 
ولقاءاته املتكررة بــأن سعر الـــدوالر الــذى كان 
قــد اقــتــرب مــن العشرين جنيها، ال يعبر عن 

وضـــع قــابــل لــالســتــمــرار، 
وأن الــــــــــدوالر ســـوف 
ــهــبــط مــعــه  ــت ــتـــراجـــع ل يـ
ــار، حيث ترتبط  األســع
بسعر »األخضر« جميع 
ــع الـــتـــى يــحــتــاج  ــســل ال
إليها املواطن املصرى، 
ســواء كانت مستوردة 
أو حتى تلك املنتجة 
محلًيا ولكن بخامات 
ومستلزمات إنتاج 

مستوردة بالدوالر.
وبــالــفــعــل حتقق 
اجلـــزء األول من 
توقعات الرئيس 
ــع ســعــر  ــ ــراجـ ــ وتـ
الــــــــدوالر حــتــى 
كـــســـر مـــؤخـــًرا 
ــز الـــــ16  ــاجـ حـ
جــنــيــهــا، ولكن 
أســــــــــعــــــــــار 
الـــغـــالـــبـــيـــة 
ــم يــكــن  ــ إن ل

جميع السلع خاصة 
الغذائية لــم تهبط، ومت تبرير ذلك 

بأن ما لدى التجار من مخزون بضائع ُمكدس 
فى املخازن مت شراؤه باألسعار القدمية، لتبرز 
تــســاؤالت مــن نوعية أنــه حينما حــدث العكس 
وكانت لديهم بضائع بالسعر األقــل، وسمعوا 
ــدوالر ســوف يرتفع،  مجرد شائعات أن سعر ال
ــار تــلــك السلع،  ــرروا رفـــع أســع ــ ملـــاذا ق
ورمبــا إخفائها متاًما 
لتعطيش 
ــواق،  األســ
ثـــم بيعها 
ــاألدق  ــ أو ب
فــــرضــــهــــا 
عـــــــــــلـــــــــــى 
املـــســـتـــهـــلـــك 
املحتاج إليها 
ــاف  ــ ــعـ ــ ــأضـ ــ بـ
قيمتها، علًما 
ــرة  ــ ــك ــ بــــــــــأن ف
استغالل حاجة 
الناس إلى سلعة 
وفـــرض أضعاف 
قيمتها احلقيقية 
ــســاوى التعريف  ي
االقـــــــتـــــــصـــــــادى 
لــكــلــمــة “اجلـــشـــع”، 
والـــــســـــؤال األهــــم 
ــو أيـــــن الـــرقـــابـــة  ــ ه
عــــلــــى األســـــــــــواق، 
وهـــل تعلم احلكومة 

أن قــــــــــرارات اإلصــــــالح 
االقــتــصــادى وحتــريــر سعر 
صــرف العملة بـــدون رقابة 
حــقــيــقــيــة مــحــكــمــة يــســاوى 
ــح أن  نتائج كــارثــيــة، واألرجــ
ــدس شــريــف  ــن ــه حــكــومــة امل
إسماعيل بتشكيلها القدمي 

ــد ال تعلم شيئا عن  واجلــدي
هــذه احلقيقة املعمول بها فى 

كــافــة دول الــعــالــم، وحــتــى أكثرها 
متسكا باالقتصاد احلر وبتحرير األسعار 
جندها تفرض رقابة صارمة على األسواق 

حلماية املواطن من وحش الغالء.
ــا فــى مــصــر فــقــد أصــبــحــنــا الــدولــة  أمـ
الوحيدة فى العالم التى تتأثر فيها أسعار 
السلع بسعر العملة ولكن فى اجتاه واحد، 
مبعنى أن الـــدوالر حــني يصعد تقفز معه 
جــمــيــع األســـعـــار مبـــا فــيــهــا ســعــر “حــزمــة 
اجلرجير”، أما إذا تراجع بنسبة تزيد على 
ـــ11%، فــال تشعر بــه األســـواق وكأنها فى  ــ ال
واٍد  والسياسة النقدية فــى واد آخــر، وهو 
وضع شاذ وصفه اخلبراء بأنه كشف عورات 
ــوزارات واألجــهــزة  ــ اإلدارات الرقابية داخــل ال
املحلية، وانعكس هذا الواقع على إشاعة حالة 
من الغضب الصامت، لم يصل بعد إلى مستوى 
الــيــأس املـُـطــلــق، وال ينبغى أن يصل إلــى هذه 
الدرجة، من ثم يصبح واجًبا على اجلميع أن 
نبحث مًعا عن أدوات جديدة لصناعة األمل 

فى مصر.

األدوات الرقابية 
فى مؤسسات الدولة 

على المستويين 
الوزارى والمحلى لم 

تباشر عملها بالكفاءة 
والنزاهة المطلوبة

األزمات االقتصادية 
األخيرة أظهرت خلال 

مؤسسًيا عميًقا 
فى كافة الوزارات 

واإلدارات وتدُخل الجيش 
وحده ال يكفى

إميان بدر

املواطن حتمل إجراءات شديدة الصعوبة باعتراف رئيس اجلمهورية واألجهزة الرقابية تركته فريسة للغالء والتضخم

مطلوب تقدير االستهالك االفتراضى للكبار ومقارنته بالفواتير املدفوعة فعلًيا مع إخضاع املشكوك فيهم للرقابة الصارمة

الفاقد من الطاقة الكهربية  1750 ميجا وات والنتيجة خسارة ستة مليارات جنيه سنويًا
حتت عنوان »هل من أدوات جديدة لصناعة األمل فى 
مصر؟« أعــد الدكتور أحمد موسى بــدوى الباحث 
باملركز العربى للبحوث والدراسات، دراســة حديثة 
أوضح فى سياق سطورها أن األمل والتفاؤل اجلمعى 
هــو شــعــور بالثقة وإحــســاس بــالــقــدرة على صناعة 
املستقبل على نحو أفضل، رغم عدم كفاية اإلمكانات 
ــداف املجتمعية، فــى مقابل  املطلوبة لتحقيق األهــ
حالة اليأس واإلحباط اجلمعى التى تثير لدى الفرد 
واجلماعة توقعات سلبية وأحيانًا كارثية جتــاه الــذات 

واحلاضر واملستقبل.
وأكـــد»بـــدوى« أن أى نظام سياسى، يضع على رأس 
أولوياته مهمة إشاعة حالة األمل فى أركان املجتمع، عبر 
استراتيجيات ووســائــل وبــرامــج ينبغى أن تكون واقعية 
ومنطقية لتحقيق هذه املهمة، موضًحا أن البلدان التى 
تعى خطورة اليأس واخلوف من املستقبل، تعمل باستمرار 
على خلق أدوات جديدة لصناعة األمل والتفاؤل احلقيقى، 
من خالل مراكز التفكير االستراتيجى أو املستقبلى، توفر 
ــدول مع ما  لها اإلمكانات البشرية واملــاديــة، وتتعامل ال

تنتجه هذه املراكز باجلدية والسرعة املطلوبة.
ــقــرارات  وتــطــرقــت الــدراســة بالتحديد إلــى حــزمــة ال
االقــتــصــاديــة الــتــى اتخذتها احلكومة والبنك املــركــزى، 
ــن اخلــطــة  ــاًل مـ ــيـ ــزءاً أصـ ــ ــ ــل ج ــى أنـــهـــا متــث ــ مــشــيــًرة إل
االستراتيجية للدولة، كما تفاعل املواطن معها تفاعاًل 
إيجابيًا وتفهم حتمية هذه الــقــرارات، لكن يبقى السؤال 
الكاشف الــذى طرحه الباحث هو هل قامت مؤسسات 
الــدولــة بــدورهــا فى التعامل مع السياسات االقتصادية 

اجلديدة؟

وأجــاب صاحب الدراسة على السؤال السابق بالنفى 
شبه القاطع، ُمستثنًيا هيئة الرقابة اإلداريــة،  وموضًحا 
أن األدوات الرقابية فى مؤسسات الدولة على املستويني 
ــوزارى واملــحــلــى، لــم تباشر عملها بالكفاءة والنزاهة  ــ ال
املطلوبة، ولــم جتد الــقــرارات اجلــديــدة الغطاء الرقابى 
الــالزم، الذى كان سيحول دون حدوث االنفالت املشهود 

حالياً.
ولفتت الدراسة إلى أن العديد من املشكالت أو األزمات 
التى ترتبت على القرارات االقتصادية األخيرة، أظهرت 
خلال مؤسسيًا عميقًا، لم يخفف من وطأته إال التدخل 
السريع من اجليش املصرى، ولكنها وصفت هذا التدخل 
ــان، وال  بأنه حل من احللول املؤقتة التى ال تبنى األوطـ

تصلح اخللل، وال تصنع األمل فى املستقبل. 
وفى سياق السطور التالية نعرض لبعض الوقائع التى 
ــدراســة، وجــانــب مــن احلــلــول غير التقليدية  رصدتها ال

للتعامل معها.
وضــربــت الـــدراســـة بــعــض األمــثــلــة للحلول املقترحة 
موضحة أنه وفقاً لإلحصاءات الرسمية، فإن الفاقد من 
الطاقة الكهربية  نحو 1750 ميجا وات، وهــذا الفاقد 
يــزيــد على انــتــاج محطة توليد شــبــرا اخليمة بالكامل 
بنحو 500 ميجا وات، وبالتالى فإن إنتاج هذه الكمية من 
الطاقة املفقودة يحتاج إلى استثمارات ضخمة، ويترتب 
عليه خسارة كبيرة تبلغ ستة مليارات جنيه سنويًا، وفقاً 
آلخر اإلحصاءات، ولكن األجهزة الرقابية بوزارة الكهرباء 
حتــاول تقليل هذا الفاقد باألسلوب التقليدي، كحمالت 
شرطة الكهرباء الدورية، والتعامل بجدية مع البالغات 

الواردة من املواطنني عن سرقات التيار.
وتعليًقا على ذلك أكد الباحث أن األمر يحتاج إلى أدوات 
جديدة غير احلمالت الدورية، وانتظار اإلبالغ عن حاالت 
سرقة التيار، ُمقترًحا أن يتم تقدير الطاقة املستهلكة 
االفــتــراضــيــة  لكبار املستهلكني، الــذيــن ميثلون املصدر 
ــراح،  ــوادى األفـ احلقيقى لفقد الطاقة مثل املــصــانــع، نـ
مالعب كرة القدم املضاءة، املــوالت واملحالت التجارية، 
ثم تأتى اخلطوة التالية وتتمثل فى الفواتير التى يدفعها 

أصحاب هذه املنشآت فعلياً خالل فترة زمنية سابقة.
وتوقع الباحث أن القائم على املراقبة سيجد أنه أمام 
أرقـــام وفــجــوات كبيرة فــى بعض املنشآت، ثــم يأتى دور 
اخلطوة احلاسمة بخضوع املنشآت املشكوك فيها للرقابة 

املستمرة، حتى يتم حتصيل مستحقات الدولة.

عجائب وغرائب فى منظومة 
حتصيل الضرائب

لعل النقطة األهم فى هذا امللف، هى تلك التى تتعلق بالرقابة 
على أسعار السلع املطروحة فى األســواق ومــدى جودتها، حيث 
طرح الباحث أحمد بدوى منوذًجا واقعًيا ملا تتعرض له األسواق 
املصرية حالًيا، موضًحا أنه منذ عدة أسابيع فوجئنا فى مدينة 
بنها أن غالبية املحالت التجارية واخلدمية مغلقة؛ ألن هناك 
حملة مكبرة من رجال التموين جتوب شوارع بنها، تضم عشرات 
الضباط ورجال االدارة املحلية ومئات اجلنود، واستنتج الباحث 
من ذلك بشكل بديهى أن إغالق هذا العدد الكبير من املحالت، 
يعنى  أن اجلميع لديه مخالفات، علًما  بأن احلملة استمرت 
ثالثة أيام متتالية، واستمر أصحاب املحالت املخالفة فى إغالقها 

طوال املدة، وانتهت احلملة دون حتقيق أهداف تذكر.
واستخلصت الدراسة من تلك الواقعة وغيرها من محاوالت 
التحايل على طرق الرقابة امُلعتادة التى تتبعها احلكومة، أن 
هذه األداة الرقابية التقليدية لم جتد نفعًا، وال بد من التفكير 
فى أدوات جديدة، حلماية صحة املواطن ودخله الذى يتضاءل  

قيمته كلما ارتفعت األسعار وغابت الرقابة.

أوجاع معامل التحاليل ووحدات 
األشعة فى املستشفيات احلكومية

ــات املتخصصة أن منظومة  ــدراسـ تــؤكــد الـ
الصحة بأكملها فيها نفس اخللل الرقابى الذى 
تعانى منه بقية املؤسسات احلكومية، ولكنها 
اكتفت بتناول نوعني فقط من هذا اخللل، متثال 
فــى معامل التحاليل وأجــهــزة األشــعــة فــى كل 
مستشفى حكومى، حيث توجد معامل حتليل 
مجهزة بـــاألدوات والــكــوادر البشرية من فنيني 
وأطــبــاء، وألن هــؤالء يعملون خــارج املستشفى 
حلساب معامل التحليل اخلاصة، أصبح إهمال 
العمل باملعامل احلكومية وتعطيل أجهزتها 
عملية معتادة، بقصد إجبار املريض غير القادر 
على إجــراء التحاليل فى معمل خــاص، وبنفس 
األســلــوب فــإن أجهزة األشعة فى املستشفيات 
احلكومية، تتعرض لألعطال املستمرة، ويترتب 
على ذلــك أن املريض سيكون مضطراً ملغادرة 
املستشفى احلكومى ومقاولة أحد األطباء على 

إجرائها فى املراكز اخلاصة. 
 ومـــن هــنــا لــم تــطــالــب الـــدراســـة مبيزانيات 
ــدة لــلــتــطــويــر، وإمنـــا فــقــط  شـــددت على  جــدي
ضرورة استغالل االمكانات املتاحة، إلعادة الثقة 
فى اخلدمة الصحية احلكومية، وال ميكن ذلك 

إال بأدوات رقابية جديدة.

الموظف الحكومى هو فقط من يدفع ضرائبه 
بانتظام بينما كبار األثرياء والمشاهير 

يتحايلون على الدورة الضريبية العقيمة
أوضـــح الــبــاحــث االقــصــادى د. أحــمــد مــوســى بــدوى  
أن أدوات اإلحــصــاء والــرقــابــة فــى مؤسسات حتصيل 
الــضــرائــب بــأنــواعــهــا، حتــتــاج إلـــى نـــوع مــن األدوات 
االنعكاسية اجلديدة، بداًل من دورة املستندات العقيمة 
الــتــى يتم على أســاســهــا تقدير الــضــريــبــة، وطرحت 
الــدراســة فكرة جديدة تتمثل فى قيام وزارة املالية 
بــاســتــخــدام أدوات متنوعة  لتقييم نــاجت النشاط 
وعــوائــده، ومقارنته باملبالغ التى يدفعها أصحاب 
هــذه األنشطة كضرائب فــى فترة زمنية محددة، 
الفًتة إلى أن تغيير األدوات سيكشف لنا أن املوظف 
احلكومى هو فقط من يدفع الضرائب املستحقة 
عليه بانتظام؛ ألنها تخصم من راتبه، بينما  كبار 
الشركات وكبار املحامني واألطــبــاء واملهندسني، 
ومشاهير اإلعالم والفن والرياضة، يتحايلون على 

الــدورة البيروقراطية الضريبية العقيمة بكل أريحية، ما يفقد 
الدولة أموااًل طائلة هى فى مسيس احلاجة إليها لتقليل العجز 

املالى، وضخ الدماء فى مشروعات التنمية املختلفة.

هؤالء يغلقون
محالتهم طوال فترة 

احلمالت التموينية

شاكر

عامر
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فى
الممنوع

وحــرص وزيــر األوقــاف بشدة على إخفاء هذا القرار عن 
أعين وسائل االعالم، السيما انه منذ اسبوعين كان قد قرر 
اجباريا ان تكون خطبة الجمعة بجميع المساجد الخاضعة 
لــأوقــاف فــى جميع المحافظات تحت عــنــوان »التقشف 
وترشيد االستهالك من صلب الدين االسالمى« وهو األمر 
الذى يدعو للسخرية، فكيف بوزير االوقــاف رأس االمر فى 
الدعوة والتوعية يخالف ما يأمر به، كيف له يدعو للتقشف 
بين جموع المسلمين، ثم يقوم بإصدار قــرار وزارى عنترى 
بعد أسبوعين، برفع الحد األقصى للمكافآت والجهود غير 
العادية لفئات محددة من قيادات االوقــاف، والقائمين على 

العمل وهيئات التمريض فى مستشفى الدعاة.
المثير ان مستشفى الــدعــاة يشهد فــســادا كبيرا وأثير 
حوله الكثير من الشبهات ويعانى من نقص لأجهزة الطبية 
واالدوات، كما أن بعض جــدرانــه آيلة للسقوط، وكــان من 
ــوال على القيادات فى  االولــى بــدال من ان تصرف هــذه االم
المستشفى وديوان عام الوزارة، تنفق على شراء اجهزة طبية 
وعالجية يتم استغاللها فى عالج أكثر من 70 ألفا من األئمة 
والخطباء التابعين لوزارة األوقاف ويحق لهم العالج فى هذا 

المستشفى.
ــف عــامــل بـــوزراة  ــازال أكــثــر مــن 55 أل فــى الــوقــت ذاتـــه مـ
االوقاف فى وظائف مختلفة ومتنوعة فى جميع المحافظات 
ــى لأجور والــذى  يعانون من نقص رواتبهم عن الحد االدن
حدده الجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة فى قانون الخدمة 
المدنية المعدل 81 لسنة 2016، بـــ1200 جنيه، ورغم ذلك 
مــازال هؤالء العاملون يتقاضون رواتــب تتراوح من 800 إلى 
1000 جنيه، فقط فى ظل موجات الغالء المتصاعدة فى 
جميع انــواع السلع، ومستلزمات الحياة، وهــو مادفع هؤالء 
العاملون للتظاهر وتنظيم وقفات احتجاجية مــرات عديدة 

أمام هيئة االوقاف الرئيسية بميدان الدقي، 
أيضا يأتى ذلــك فى الوقت الــذى كــان وزيــر األوقـــاف قد 
ــرارا سابقا قبيل نهاية عــام 2016 بساعات قليلة  أصــدر ق
ــوزارة، بقرار وزارى رقم  بمضاعفة مرتبات جميع قيادات ال
294 لسنة 2016 والــصــادر فــى 25 ديسمبر، مــبــررا ذلك 
بزيادة األسعار نتيجة تحرير سعر الصرف وانخفاض قيمة 
الجنيه حيث نص هــذا الــقــرار على »إنــه بعد االطــالع على 
القانون رقم 272 لسنة 1959 الخاص بتنظيم وزارة األوقاف 
والئحة إجراءاتها والقوانين المكلمة والمعدلة له، وعلى قانون 
الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وعلى 
القرار الـــوزارى رقــم 193 لسنة 2015 بشأن تنظيم صرف 
المكافآت للعاملين بالوزارة، ونظرا لما نتج عن تحرير سعر 
الصرف من ارتفاع فى األسعار وغالء المعيشة، تقرر تعديل 
نسب األجور اإلضافية المنصوص عليها فى المادة الثالثة من 
القرار الوزارى رقم 193 لسنة 2015 الصادر فى شأن تنظيم 
ــوزارة وشاغلى الوظائف  صــرف المكافآت للعاملين فى الـ

القيادية«.
كما نص الــقــرار على زيــادة الحد األقصى لما يتقاضاه 
رئيس القطاع من جميع البدالت والمكافآت واإلثابات إلى 
ضعف األجــر الشامل أو عشرة آالف جنيه أيهما أكبر، وأن 
يكون الحد األقصى لما يتقاضاه مدير اإلدارة المركزية من 
جميع البدالت والمكافآت هو ضعف األجر الشامل أو ثمانية 
آالف جنيه أيهما أكبر، وأن يكون الحد األقصى لما يتقاضاه 
المدير العام من جميع البدالت والمكافآت هو ضعف األجر 

الشامل أو خمسة آالف جنيه أيهما أكبر.
وشدد وزير األوقــاف فى القرار الذى وقعه، على ان يعمل 
بهذا القرار من تاريخ صدوره ) 25 من شهر ديسمبر 2016(، 

وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
المثير ان هذا القرار جاء بعد أيام قليلة من حديث الرئيس 
»عبدالفتاح السيسى« عن حالة الفقر التى تعانى منها البالد 
ودعوته للحكومة ومؤسسات الدولة بترشيد النفقات، األمر 
الــذى أزعــج مؤسسة الرئاسة،السيما بعد ان تسرب اليها 
القرارات المستمرة للوزير بزيادة ومضاعفة مكافآت عدد 
كبير من قيادات االوقــاف، وصــرف المكآفات واألجــور فوق 
الحد األقصى المقرر قانونا المال العام انتهكت حرمته 
من قبل وزارة األوقـــاف فى أكثر من واقــعــة، بمباركة وزير 
األوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، حيث كشفت من خالل 
مستندات رسمية لكشوف اإلثابة بديوان عام وزارة األوقاف، 
قيام مختار جمعة بصرف كشوف اإلثابة للعاملين بديوان 

الوزارة فوق الحد األقصى للمكآفات بالمخالفة للقانون. 
وزير األوقاف له الكثير من السقطات عبر وسائل اإلعالم 

ــأعــداد كثيفة من  ــان ب ــي المختلفة، منها حــرصــه على اإلت
األئمة والدعاة، خاصة فى المؤتمرات من باب إظهار كثافة 
المشاركين بفعاليات المؤتمر، غير أن تلك األعــداد المبالغ 
فيها تصدر منها الكثير من السلوكيات غير الالئقة، منها 
حرصهم الشديد على تناول الطعام بشكل مخيف وغريب، 
كما أن لوزير األوقاف سقطات أخرى، أهمها ما أحدث بلبلة 
لــدى الــرأى العام خــالل زيارته إلــى أحــد المساجد بصحبة 
مفتى الجمهورية، الدكتور شوقى عــالم، عندما اصطحبا 
خالل زيارتهم نائبة بورسعيد التى دخلت المسجد »كاشفة 

َشعَرها« دون تعليق من وزير األوقاف. 
ــدت مــصــادر مــن داخــل األوقـــاف، أن  مــن ناحية أخــرى أك
الجهاز اإلدارى للوزارة يعد جزًءا ال يتجزأ من الجهاز اإلدارى 
للدولة، حيث يعانى الكثيرمن أوجه خلل كثيرة، فعلى سبيل 

مضاعفة رواتب جميع قيادات الوزارة 
بحجة زيادة األسعار نتيجة حترير سعر 

الصرف وانخفاض قيمة اجلنيه 

صرف كشوف اإلثابة للعاملني 
بديوان الوزارة فوق احلد األقصى 

للمكآفات باملخالفة للقانون

إنشاء حسابات خاصة بالوزارة 
دون سند قانونى أو احلصول على 

املوافقات الالزمة من »املالية«

المثال تتم الترقيات والتعينات بالواسطة والمحسوبية 
وليس بالكفاءات والقدرات، فضاًل عن أن هناك الكثير من 
الحاالت يتم الدفع بها فى مناصب أخــرى داخــل قطاعات 
مختلفة؛للهروب من المسئولية والمحاسبة القانونية، إضافة 
إلى توظيف القانون من أجل تحقيق المنافع الشخصية، منها 
قرار ندب جمال فهمي، بعد بلوغه سن المعاش - كرئيس 
لقطاع الخدمات المركزية بــوزارة األوقــاف، للعمل مديًرا 
لشركة المحمودية التابعة للهيئة، وكذا الدفع بالمهندس 
سمير الشال، فى قطاع مكتب الوزير، بعدما شغل مديًرا 
عــاًمــا لهيئة الــمــشــروعــات ورغـــم أن وزيـــر األوقـــاف شغل 
المنصب منذ 3 ســنــوات، إاّل أن المشروعات التى قام 
بتنفيذها ضيئلة جًدا ال تتعدى سوى عشرات المساجد 
التى يتم فتحها بالمحافظات بمعدل 20 مسجًدا بكل 
محافظة، وكذلك إعــادة فتح أكاديمية تدريب األئمة 
والدعاة من الناحية العلمية، ألنها كانت موجودة بالفعل 

ضمن أحد ملحقات مسجد النور بالعباسية.
ولم يكن القطاع الدينى بالوزارة بمنأى عن وقائع 
الفساد، حيث شهد القطاع أشهر واقعة فساد فى 
تاريخه كــان بطلها رئيس القطاع الديني، الشيخ 
محمد عبدالرازق – وهــو كــان الرجل المدلل لدى 
ــر محمد مــخــتــار، الـــى ان قــضــت المحكمة  ــوزي ال
اإلداريــة »التأديبية« بفصل عبدالرازق عن العمل؛ 
لقيامه بتزوير مستند الشهادة االبتدائية وتقديمه 
لمد سن الخدمة من سن 60 إلــى 65 عاًما بعلم 
الــوزيــر، خاصة أنــه كــان من المفترض على رئيس 
القطاع الدينى السابق، أن يترك مهام عمله فى 
عام 2013، إاّل أنه استمر بالمخالفة للقانون حتى 
مارس 2016، وتقاضى أجره كاماًل، باإلضافة إلى 
السفريات وأداء الحج عن كل عام على نفقة الوزارة. 
وعلى اثــر ذلــك قــام رئيس القطاع الدينى بتقديم 

استقالته، لتهدئة الرأى العام ضده وقيادات الوزارة.
ايضا كان تقرير لــإدارة المركزية للتفتيش المالى 
ــوزارة الــمــالــيــة، قــد كشف وجـــود مخالفات بـــوزارة  ــ ب
ــاف بالصوت والــصــورة والمستندات تتمثل فى  األوقـ
إنــشــاء حــســابــات خــاصــة بـــالـــوزارة دون سند قانونى 
أو الحصول على الموافقات الــالزمــة مــن »المالية«، 
واالكتفاء بقرارات وزير األوقاف، وفتح حسابات ببنوك 
تجارية بالمخالفة للقانون.حيث تبين أن أرصــدة تلك 
الحسابات 274.3 مليون جنيه، وبلغ رصيد حساب 
فائض الــريــع دفــتــريــًا حتى 31 أغسطس 2014، 210 

ماليين و345 ألف جنيه، ورصيد حساب النذور 55 مليوناً، 
و555 ألــفــًا و748 جنيهًا، ورصــيــد حــســاب اللجنة العليا 
للخدمات اإلسالمية واالجتماعية طبقاً لكشوف حساب بنك 
مصر، الفرع اإلسالمى بطلعت حرب، 8 ماليين و497 ألفاً 

و532 جنيهاً.
وأكد تقرير المالية أن الصرف تم فى غير األغراض، 
واألنشطة بالمخالفة لقواعد الصرف المقررة بقرارات 
إنشاء هذه الحسابات وخطة نشر الدعوة، وتابع: » وصل 
المبلغ المخصص إلعانة قطاع مكتب الوزير بخطة نشر 
الــدعــوة إلــى 200 ألــف جنيه، فى حين تم صــرف إثابة 
شهرية تتراوح بين 125%، و150% لحرس الوزير، إضافة 
لبدل انتقال الحرس بـــ307 آالف جنيه، وبتجاوز قدره 
107 آالف جنيه«، وأشار التقرير إلى عدم سداد الوزارة 
ــرادات الشهرية للحساب لــوزارة المالية،  10% من اإليـ
ـــ20% من رصيد الحساب فى 30 يونيو  وأيضًا نسبة ال
2014 بالمخالفة ألحكام المواد 10 و11 من القانون 19 
لسنة 2013 بربط موازنة الدولة للسنة المالية 2013 - 

 .2014
من جانبها أكدت مصادر بمجلس الوزارء أن الظروف 
التى احاطت بالتعديل الوزارى األخير ساهمت فى نجاة 
رقبة وزير األوقــاف من مقصلة هذا التعديل، الفتة إلى 
أن المشاكل والخالفات بين المهندس شريف اسماعيل 
رئيس الوزراء، وعدد كبير من نواب البرلمان مع مشيخة 
االزهـــر كانت السبب الحقيقى فــى اســتــمــرار الدكتور 
مختار جمعة فى منصبه، ليظل شوكة تقض مضاجع 
مشايخ األزهــر، السيما وأن الخالفات بين جمعة وعدد 
كبير من هؤالء المشايخ خالفات عميقة وليست وليدة 
اللحظة ولكنها قديمة ولها رواســب كبيرة منذ ان كان 

مختار جمعة مديرا للمكتب الفنى لشيخ االزهر.

صرف إثابة شهرية تتراوح بني 125% و150% حلرس الوزير 

باألرقام : 8 آالف جنيه لرؤساء اإلدارات املركزية و5000 ملديرى العموم و3 آالف 
ملديرى اإلدارة و2500 لرؤساء األقسام و2000 جلميع العاملني بديوان عام الوزارة

محمد مختار جمعة يرفع شعار »أقوال ال أفعال«

باملستندات.. استمرار مسلسل الفساد وإهدار املال العام فى وزارة األوقاف
أثار بقاء د. محمد مختار جمعة فى منصبه كوزير لألوقاف 

فى التعديل الوزارى األخير الذى تم مؤخرًا الكثير من 
عالمات االستفهام، خاصة فى ظل االتهامات والتورط فى 

عدد من وقائع الفساد وإهدار المال العام التى طاردت الوزارة 
والوزير خالل الفترة الماضية.

وفى هذا السياق تكشف السطور القادمة عن عدد من 
الوقائع التى تكشف استمرار مسلسل الفساد فى أوصال 

وأركان وزارة األوقاف منذ أن توالها جمعة فى يوليو 2013 
فى حكومة الدكتور حازم الببالوى، عقب اندالع ثورة 30 
يونيو وسقوط حكم اإلخوان. وحصلت »صوت الماليين« 

على مستندات تؤكد أن أقوال وزير األوقاف تتناقض مع 
أفعاله، وأن دعوته للتقشف وترشيد االستهالك مجرد أوهام 

وبيع الشعارات للمواطنين.
المستندات التى حصلنا عليها أهمها قرار رقم 35 لسنة2017 

الصادر فى أول فبراير الجارى، الممهور بتوقيع الوزير، 
وينص على عدة مواد أولها رفع الحد األقصى لمكافآت 

الجهود غير العادية واالثابة الشهرية للعاملين بديوان 
عام الوزارة والهيئات التابعة لها ومستشفى الدعاة بمصر 

الجديدة والتابعة لوزارة األوقاف بواقع 8 آالف جنيه لرؤساء 
اإلدارات المركزية المركزية، بصفتهم، و5000 جنيه، 

لمديرى العموم، و3 آالف جنيه لمديرى اإلدارة و2500 جنيه 
لرؤساء االقسام و2000جنيه لجميع العاملين بديوان عام 

الوزارة، والعاملين بمستشفى الدعاة من اإلداريين وهيئة 
التمريض وسائر العاملين بالمستشفى، وحصر صرف هذه 
المبالغ المالية فى كشف واحد ومجمع، على أن تصرف مع 

أول كل شهر ميالدى.

 ماهر عبده

الوزير يخصص خطبة 
اجلمعة عن »التقشف 

» ويصدر كشوف البركة 
للكبار  و»املحاسيب« 

شريف إسماعيل وراء جناة رقبة »جمعة » من مقصلة التعديل الوزارى األخير 
الترقيات والتعيينات بالواسطة واملحسوبية وليس بالكفاءات والقدرات

بعض جدران مستشفى الدعاة آيلة للسقوط و70 ألًفا من األئمة واخلطباء يواجهون مشاكل فى الرعاية الصحية

200 ألف 
جنيه 

»إعانة« 
ألعضاء 

مكتب 
الوزير

املالية: 
مخالفات 
جسيمة 

فى عمليات 
الصرف من 

حسابات 
الوزارة

مختار



ارتفاع أسعار 
مستلزمات 

اإلنتاج ألكثر 
من %100

40٪ من األطفال العاملني لم يلتحقوا باملدارس بسبب ارتفاع نفقات التعليم وعدم كفاية دخل األسرة
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ملف 
خاص

حجم عمالة 
األطفال يبلغ 

نحو 1.6 مليون 
طفل منهم 

83% يعملون 
فى الريف مقابل 
16% فى المدن

المجلس القومى 
للطفولة 

واألمومة:  هناك 
2.76 مليون 
 طفل عامل
فى مصر 

1.6 مليون طفل مصرى ضحايا »لقمة العيش«

األطفال العاملون بالزراعة يتعرضون لظروف عمل غير إنسانية
أكـــد تــقــريــر الــجــهــاز الــمــركــزى للتعبئة 
واإلحصاء تعرض األطفال العاملين لظروف 
عمل غير إنسانية حيث يتعرضون لفترة 
طويلة مــن االنــحــنــاء وتــتــعــرض صــدورهــم 
لــلــغــبــار واألدخـــنـــة، وتــتــعــرض أجــســادهــم 
ــرودة أو الـــحـــرارة الـــشـــديـــدة، فضال  ــب ــل ل
عــن التعرض للمواد الخطرة مــن الــمــواد 
الكيماوية، والمبيدات واألصــبــاغ، فضال 
عن عــدم توافر دورات مياه، والتعامل مع 
ــى أنه  ــارة إل مــعــدات خــطــرة، وتــجــدر اإلشــ
فيما يتصل بالعمالة المنزلية أو »الخدمة 
المنزلية«، فــال تتوافر أى بيانات حولها 

نتيجة كونها مهنة تتم فى الخفاء، ويصعب 
تقديرها نظرا الستثناء قانون العمل لحقوق 
هــذه الفئة المهمة، وأكثرهم من الفتيات 

األطفال.
كما كشف الجهاز عن أن الكثير من عمل 
األطفال يــدور فى المهن اليدوية والخطرة 
ــال بــإصــالح  ــمــث والــمــتــعــلــقــة عــلــى ســبــيــل ال
السيارات أو العمل فى مجال المعمار والبناء 
أو اإلنشاءات أو أعمال الزراعة الشاقة أو 
المحاجر التى يرتادها معظم األطفال فى 
الصعيد بسبب ارتفاع األجــرة اليومية التى 

تقدم لهم بالقياس للعمل الزراعى.

املزارع املصرى خارج حسابـــــــــــــــــــــــــــــات احلكومة
ما احالها عيشة الفالح متطمن قلبه مرتاح

يتمرغ على ارض براح والخيمة الزرقا ساتراه
دى القعدة ويّا الخالن والقلب مزقطط فرحان

تثاقلها بجنة رضوان يا هناه اللى الخل معاه
دى الشكوى عمره ما قالهاش ان القى واال ما 

القاش
والدنيا بقرشين ما تسواش طول ما هو اللى حبه 

حداه
يا ريف اعيانك جهلوك وعزالهم شالوه وهجروك

لمداين مزروعة شوك ياما بكرا يقولوا يا ندم
هذه األغنية كتبها الشاعر الكبير محمود بيرم 

التونسى فى عام 1939 وغنتها أسمهان من ألحان 
موسيقار األجيال محمد عبدالوهاب، وكانت تعبر 

عن واقع الفالح المصرى فى ذلك الوقت.
 أما اآلن وفى عام 2017 فقد تغير الوضع تمامًا 

وأصبح حال المزارع سيئًا للغاية وتردت األوضاع 
فى الريف المصرى بسبب أرتفاع أسعار اإليجارات 
لألراضى وكذلك الحال بالنسبة للتقاوى والعمالة 

والمبيدات والرى والنقل.. الخ.
لذلك كان من الضرورى إعداد هذا الملف للتعرف 

على أوضاع العاملين فى قطاع الزراعة وظروف 
عملهم ومشاكلهم.

حيث أدت السياسات المتبعة منذ سنوات وحتى 
الوقت الراهن إلى زيادة نهب األراضى الزراعية 

وتدهور إنتاج بعض المحاصيل الزراعية مثل 
القطن وارتفاع أسعار مستلزمات اإلنتاج الزراعى 

إلى أكثر من 100% وتدهور أوضاع القطاع الزراعى 
والريف بشكل عام وتزايد نسب البطالة وتدهور 

األوضاع االقتصادية واالجتماعية مما أدى إلى 
ارتفاع أسعار السلع المعيشية وتدهور قطاعات 

الصحة والتعليم وأثر بالسلب فى دخول ماليين 
المواطنين خاصة العاملين بأجر من بينهم 

العاملون بقطاع الزراعة.

أفــاد مسح أجــراه الجهاز المركزى للتعبئة واإلحصاء 
ــفــاع مــعــدل األطـــفـــال الــعــامــلــيــن حــيــث بــلــغ 86% من  ــارت ب
ــار المسح  ــر ذات الــدخــل المنخفض، كما أشـ بين األسـ
الــديــمــوجــرافــى الــصــحــى إلـــى أن الــمــســتــوى االجتماعى 
واالقتصادى لألسر التى لديها أبناء عاملون كان أدنى من 

مستوى األسر التى ال يعمل أبناؤها.
وطبًقا ألرقــام نفس الجهاز فإن عدد األطفال فى مصر 
تجاوز أكثر من ثلث عــدد السكان حيث بلغ إجمالى عدد 
األطــفــال أقــل مــن 18 سنة فــى مصر 30،6 مليون طفل، 
ووصل عدد الذكور إلى ما يعادل 15،8 مليون طفل بنسبة 
18،9%، وعدد اإلناث 14،7% مليون طفلة بنسبة 17،5%، فى 
حين وصلت نسبة األطفال العاملين فى الفئة العمرية من 
5 إلى 17 سنة حوالى 9،3% بينما يوجد 61،9% من إجمالى 
األطفال العاملين يعملون لدى األسرة دون أجر، كما بلغت 
أعلى نسبة لألطفال العاملين فى الفئة العمرية من 15 إلى 
17 سنة بنسبة 88،9% حيث مثلت النسبة للذكور أكثر من 

أربعة أضعاف اإلناث.
ووفقاً إلحصائيات الجهاز فإن 40% من األطفال العاملين 
لم يلتحقوا أصاًل بالمدارس بسبب ارتفاع نفقات التعليم 
وعدم كفاية دخل األسرة لتحمل نفقات التعليم و40،9% من 
األطفال العاملين توقفوا بعض الوقت عن المدرسة، والعمل 
بسبب تأثير إصابات العمل مقابل 2،4% توقفوا تماماً عن 

العمل والمدرسة.
كما كشف الجهاز عن وجود 26،4% أطفال فقراء موزعين 
بنسبة 12،3% فى الحضر و36،3% فى الريف، وأن نسبة 
األطفال الفقراء المحرومين من المأوى تمثل 13،5%، و%7 
محرومون من الصرف الصحي، ونسبة 3،6% محرومون من 
المياه النقية، ونسبة 11،8% محرومون من الغذاء ونسبة 

4،9% محرومون من التعليم.
ــادت نفس إحصائيات الجهاز بــأن حجم عمل  كما أفـ
األطفال يبلغ نحو 1،6 مليون طفل، منهم 83% يعملون فى 
الريف مقابل 16% فى المدن، وأن 46% من إجمالى هؤالء 
األطفال العاملين يتراوح عددهم بين 15 و17 سنة، وأن 
78% منهم من الذكور و21% من اإلنــاث، وأن عدد ساعات 
العمل التى يقضيها هؤالء األطفال فى العمل تتعدى أكثر 
من 9 ساعات يومياً فى المتوسط، وأكثر من ستة أيام فى 
األســبــوع، أى أن عــدد ساعات العمل بالنسبة للطفل قد 

يتجاوز عدد ساعات عمل للكبار.
ووفقا لــدراســات عديدة لمنظمات غير حكومية، فإن 
حجم عمل األطفال يبلغ نحو 3 ماليين عامل، وطبقا للمسح 
القومى لظاهرة عمل األطــفــال فــى مصر والــصــادر عن 
المجلس القومى للطفولة واألمومة فإن هناك 2،76 مليون 
طفل عامل فى مصر، يمثلون نحو 26% أى أكثر من خمس 

األطفال فى الشريحة العمرية من 16:14 سنة.
وفــى هــذا السياق قــدرت منظمة العمل الدولية حجم 
األطفال العاملين بقطاع الزراعة بنحو 2،2 مليون طفل، 

بنسبة تصل إلى 26% من إجمالى العاملين فى مصر.
ورغـــم تباين اإلحــصــائــيــات السابقة وعـــدم دقتها فإن 

جميعها يشير إلى ارتفاع حجم عمل األطفال فى مصر.
وطبًقا لهذه األرقــام فإن التناقض يبدو واضحاً فى تلك 

اإلحصاءات حتى تلك الصادرة من جهات حكومية.
ومن ناحية أخرى يتعرض األطفال العاملون لصور عديدة 

من االستغالل وإساءة المعاملة واإلهانة والممارسات غير 
األخالقية من خالل تشغيلهم فى أعمال غير مؤهلين لها 
جسديًا ونفسيًا، كما تتعرض الفتيات منهم ألبشع وسائل 

اإليذاء الجسدى والنفسى.
ــوزارة القوى العاملة عن أن  كما كشفت دراســة حديثة ل
الفقر والجهل وراء تفشى تلك الظاهرة حيث يعمل األطفال 
فى ظــروف صعبة تعرض حياتهم للخطر ويعملون فترات 

طويلة تتجاوز أوقات العمل للكبار من العمال.
وأوضــحــت تلك الــدراســة أن جميع األطــفــال العاملين 
تقريباً ال يتمتعون بأى حماية قانونية ويعملون بصورة غير 
رسمية ودون وثائق عمل أو شهادات صحية وأن ثلث هؤالء 
يعانون من المعاملة السيئة ويتعرضون ألشكال مختلفة من 
العنف الذى يلقونه من أصحاب الورش والعمل والمشرفين 

عليهم.
ــزراعــة فــى معظم  ويعمل األطــفــال العاملون بقطاع ال
العمليات الزراعية بداية من إعداد األرض وزراعة التقاوى 
والشتالت إلى العزيق بالمنقرة ونقاوة الحشائش والرى 
والتسميد والمشاركة فى رش المبيدات أو مقاومة دودة 
ورق القطن حتى جمع وحصاد المحاصيل باإلضافة إلى 
عمليات مابعد الحصاد مثل الفرز والتدريج والتعبئة ونقل 
تلك العبوات، باإلضافة إلى تطهير حظائر المواشى ونقل 

التربة أى يقومون باألعمال التى يجب أن يقوم بها العمال 
الكبار ولكن بأجور زهيدة وهى أعمال شاقة وفى ظروف 
قاسية وخطيرة تعرضهم للمخاطر )عاهات إصابات عمل( 
وتؤثر فى قدراتهم الجسمانية وحاالتهم الصحية وإصابتهم 
ــاألمــراض المختلفة )االلــتــهــابــات الصدرية،  بالتسمم وب
االلتهاب الكبدى، البلهارسيا، األمراض الجلدية،..إلخ( هذا 

باإلضافة إلى العمل فى الورش الموجودة بالقرى.
باإلضافة إلى أن »أطفال التراحيل« الذين يبحثون عن 
ــى اإلقــامــة فى  فــرص العمل خـــارج قــراهــم ويــضــطــرون إل
معسكرات بالقرب من المشروعات التى يعملون بها أو 
ينتقلون إليها بحثا عن فرص العمل المتقطعة فيتم نقلهم 
فى عربات أو معديات متهالكة وغير مأمونة ويتعرضون 
للحوادث حيث قتل نحو 79 عاماًل زراعــًيــا معظمهم من 
األطفال خالل الفترة من 2016/1/1 حتى 2016/9/30، 
هــذا فضال عــن عــشــرات الــحــوادث األخـــرى على الطرق 
الزراعية والمعديات وبالمزارع والتى راح ضحيتها عدد 

كبير من هؤالء األطفال.
كــمــا تشير الــعــديــد مــن الـــدراســـات الــتــى تــنــاولــت هــذه 
الظاهرة إلى العديد من المخاطر التى يتعرض لها األطفال 

العاملون بالزراعة ومنها على سبيل المثال:-
1-  ظروف وشروط عمل شاقة تتضمن مخاطر حقيقية، 
ــات  مــثــل اســتــخــدامــهــم ألدوات عــمــل تسبب لــهــم اإلصــاب
ــكــســور( وتــعــرضــهــم لــمــخــاطــر الــتــعــامــل مع  )الـــجـــروح وال
المبيدات الزراعية )التسمم واألمــراض الخطيرة( وكذلك 
للمخاطر الناتجة عن طول يوم العمل، واإلرهــاق الشديد، 
والمعاملة السيئة من المشرفين، وأصــحــاب العمل، وما 

يصاحب كل ذلك من أمراض مزمنة.
2-  االستغالل االقتصادى، والــذى يتجلى فى عدد من 
األوضاع مثل بدء العمل فى سن مبكرة )أقل من 7 سنوات(، 
وهو ما يمثل تحديا صارخا ألحكام قانون الطفل، واستمرار 
ظــاهــرة مقاولى األنــفــار )يستحوذون على جــزء مــن أجر 
األطفال(، وانخفاض أجور األطفال، وزيــادة عدد ساعات 
العمل اليومية بالمخالفة ألحكام قانون الطفل ومستويات 
العمل الدولية. وحرمان األطفال من كافة أشكال الحقوق 
المتعلقة بــاألجــازات والــراحــات األسبوعية، وحقهم فى 
الحصول على أجورهم عنها وذلك بالمخالفة لالتفاقيات 

الدولية والتشريع المصرى.
3-  مــخــاطــر طبيعية مختلفة )الــعــوامــل والــظــروف 
المناخية، الحر الشديد، البرد الشديد...إلخ( ولمخاطر 
كيميائية وبيولوجية. وتؤثر هــذه المخاطر فى األطفال 
)إصابتهم بضربات الشمس والــدوخــة، واإلغــمــاء بسبب 

عدم توفر وسائل الحماية من الشمس(.
4-  وتعد األعمال المشار إليها سابًقا التى يقوم بها 
األطفال فعاًل من أســوأ وأخطر أشكال العمل التى يقوم 
ــرار بسالمتهم  ــدح األضــ بها األطــفــال، والــتــى تلحق أفـ
وصحتهم. ويضاعف من الضرر غياب الرعاية الصحية 
الكافية وفضاًل عن عدم توافر وسائل الوقاية والحماية 
وعدم قيام أصحاب العمل بإجراء الفحص الطبى الدورى 
على األطفال بالمخالفة للتشريعات العالمية والمحلية 
وكذلك عدم توافر الخدمات الضرورية فى أماكن العمل 
)المياه النقية، دورات مياه، الوجبة الغذائية، المواصالت 

اآلمنة...الخ(.
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موسمية العمل الزراعى وتزايد أعداد العمالة الراغبة فى العمل مقارنة بفرص العمل املتاحة.. أهم املشكالت 

مشاكل وأزمات تطارد املزارعني 
يشكلون الكتلة الرئيسية من السكان بنسبة تقدر بنحو %70

 تشير كل اإلحــصــاءات الرسمية إلــى أن سكان 
الريف مازالوا يشكلون الكتلة الرئيسية من السكان 
بنسبة تقدر بنحو 70%، لهذا فإن كل المشكالت 
التى يعانى منها الريف وقطاع اإلنــتــاج الزراعى 
ــذى يمثل النشاط االقتصادى لنحو  تحديًدا، وال
خمسة مــاليــيــن مــن قـــوة الــعــمــل الــمــصــريــة ذات 
تــأثــيــر حــاســم فــى مجمل األوضــــاع االقــتــصــاديــة 

واالجتماعية والسياسية فى المجتمع.
فى هذا السياق تأتى أهمية مشكالت العمالة 
الــزراعــيــة مــن حيث ثقلها السكانى واالجتماعى 

واالقتصادى فهى تعانى من:
1-  من أعلى درجات عدم االستقرار فى فرص 
العمل، نتيجة موسمية العمل الــزراعــى من جهة، 
وتزايد أعــداد العمالة الراغبة فى العمل مقارنة 
بفرص العمل المتاحة أو الطلب عليها، وتؤكد 
ــات االقــتــصــاديــة  ــدراسـ ــة أجــراهــا مــركــز الـ دراســ
الزراعية أن أيام العمل الزراعى أصبحت ال تتجاوز 
174،3 يوم لكل مشتغل فى المتوسط بعد أن كانت 
182،8 يوم لكل مشتغل فى عام 86 / 1987، وذلك 

بمعدل انخفاض يقدر بـ 6،9 %.
2-  استغالل ونهب مقاولى األنفار خاصة مع 
اســتــمــرار وتــوســع ظــاهــرة عمال التراحيل الذين 
ــؤالء هم  يبحثون عــن فــرصــة خـــارج قــراهــم، وهــ
أفقر فقراء الريف المصرى ؛ حيث يعملون تحت 
سيطرة مقاولى األنفار ويتنقلون من مكان آلخر 
فى وسائل نقل غير آدمية، ولمدد تتراوح بين ستة 
أسابيع لتصل أحيانا إلى عام كامل، وهم يعملون 
فى المزارع الرأسمالية الكبيرة وفى مشاريع البنية 

األساسية الكبرى وفى صناعة التشييد والبناء.
 ويبلغ عددهم نحو خمسة ماليين من العمال 
)نقابة العاملين بالتشييد والبناء - ونقابة عمال 
الــزراعــة والـــرى(، ومــع تزايد حالة الكساد سوف 
يتزايد نزوحهم إلى اإلعمال المؤقتة على أطراف 
ــعــرف بسوق  ــتــى أصــبــحــت تــشــهــد مــا ي الــمــدن ال
الرجالة، وحيث يتقاتلون على فرصة عمل ربما ال 

تستمر أكثر من يوم أحيانا.
3- انخفاض األجور الحقيقية للعمال الزراعيين 

كما تشير تقديرات البنك الدولى بنحو 60 % فى 
الفترة من 1985 إلى 1991. أما البيانات الرسمية 
فتشير إلــى أن األجــر الحقيقى قــد انخفض فى 
الفترة نفسها تقريبا )1986 – 1992( بنسبة 50،8 
%، بالرغم من زيادة األجر النقدى بنسبة 15،7 %، 
وهو االنخفاض المستمر نتيجة التضخم وارتفاع 
األســعــار الــذى يعانى منه المجتمع المصرى... 
وهنا تجب اإلشارة إلى أنه رغم معاناة كل الطبقات 
الفقيرة من انخفاض القيمة الحقيقة ألجورها فإن 
معدالت إفقار عمال الــزراعــة كانت أعلى بما ال 
يقارن من مثيلتها لدى عمال القطاعات اإلنتاجية 
األخــرى، فقد أوضحت إحدى الدراسات أن دخل 
العمال الزراعيين الدائمين )المعدمين( فى 1991 

أغلب هؤالء العمال من كبار السن أو األطفال أو النساء

مآسى إنسانية من دفتر أحوال عمال التراحيل
منذ ظهور الملكية الخاصة ال يعرف عمال الــزراعــة معنى 
للرفاهية وهــم يـــدورون ويعملون كــل يــوم للحصول على قوت 
يومهم، وعلى مدار التاريخ الطويل تم تجاهل حقوقهم واستبداد 
السلطات ضدهم واستغاللهم ليس لشىء إال لضعف وعيهم 

بطرق الخالص وصنع مستقبل أفضل لحياتهم.
وأغلب هــؤالء العمال من كبار السن أو األطفال أو النساء، 
يستهلكون صحتهم فى األعمال الشاقة، ويوجدون على أرصفة 
الشوارع فى القرى والمدن على مدار 11 ساعة فى انتظار أن 
يرفق بحالهم مقاول األنفار ليأخذهم للعمل فى إحدى المزارع 

الكبيرة أو العمارات ليسدوا رمقهم ورمق أسرهم.
وليت الحال يصل بهم إلى هذا الحد من المعاناة، بل إنهم أول 
من يموتون فى حــوادث الطرق نتيجة للسياسات التى ترفض 
معالجة أسباب المشكلة وتربطها فقط باإلهمال والرعونة 
وعدم صالحية المعديات أو السيارات التى تنقلهم من بيوتهم 

إلى المزارع أو العكس.
وبحسب آخر إحصائية معلنة صــادرة عن الجهاز المركزى 
ــة فــى منطقة  للتعبئة العامة واإلحــصــاء، فــإن مصر أعلى دول
الشرق األوســط، من حيث نسبة اإلصابات، والوفيات الناتجة 

عن حوادث الطرق والتى بلغ عدد الوفيات فى ذلك العام 7115 
حالة، بمعدل 8،8 حالة لكل 100 ألف نسمة، وبمعدل 19،5 حالة 

وفاة كل يوم.
وفى هذا السياق كشفت تقارير رسمية وحقوقية عن معاناة 
هؤالء العمال أثناء انتقالهم من بيوتهم إلى المزارع أو العكس فى 
سيارات أو بمعديات متهالكة وذلك خالل الفترة من 2016/1/1 
حتى 2016/9/30، ويكشف التقرير عن مقتل 79 عامال زراعيا 
ما بين عمال وعامالت بالغين وأطفال وفتيات وإصابة 190 
آخرين وكان هناك بعض الحوادث ناجمة عن تسمم غذائى أو 

نشوب حريق فى إحدى المزارع.
ــحــوادث بمحافظات عــديــدة واحتلت محافظة  وتــركــزت ال
ــوادث،  ــان نصيبها »10« حـ البحيرة أعــلــى نسبة حـــوادث وكـ
ومحافظة بنى سويف »3« حوادث، ومحافظة المنوفية حادثتين، 
وكل من محافظات البحر األحمر وكفر الشيخ والجيزة وأسيوط 

واإلسماعيلية والمنيا والشرقية حادثة واحدة.
وجاءت محافظة البحيرة كأعلى نسبة للحوادث )10 حوادث(، 
ومحافظات البحر األحــمــر وكــفــر الشيخ والــجــيــزة وأســيــوط 

واإلسماعيلية والمنيا والشرقية أقل نسبة )حادثة واحدة(.

/ 1992 كان يــوازى 37،2 % من الدخل المتوسط 
لخط الفقر، أما دخل العمال الزراعيين المؤقتين 
)الفالحون الفقراء الذين يعملون موسميا لدى 
الغير( من حيازتهم ومن العمل المأجور مجتمعين 
فيمثل 60،3 % من دخل خط الفقر، أى إن دخول 
عمال الزراعة على وجه العموم أقل من حد خط 

الفقر.
ومع ارتفاع أسعار السلع األساسية خالل الفترة 
من )2000 – 2016( التى زادت إلى أكثر من عشرة 
أضعاف فى بعض السلع مثل اللحوم والــدواجــن 
والسكر وغيرها من السلع األساسية يتضح لنا 
حجم التدهور فى أجــور تلك العمالة التى لم تزد 

أجورها خالل تلك الفترة بأكثر من ثالثة أضعاف.

4- ساعات العمل الطويلة التى قد تصل أحيانا 
إلى 11ساعة متواصلة يتخللها ساعة للغداء.

ــأى مــمــيــزات مــن تأمينات  5-  ال يتمتعون بـ
ــدالت وحــوافــز  اجتماعية أو تــأمــيــن صــحــى أو بـ
وعــالوات. وحتى من يعمل منهم عمالة دائمة فى 
الــمــزارع الكبرى محروم من أى شكل من أشكال 
الرعاية الصحية أثناء العمل، بل من أجورهم أثناء 
فترة المرض أو اإلصابة، ونظراً ألن طبيعة العمل 
تسير بنظام اليومية فمن الممكن أن يتم فصل 
مئات العمال دفعة واحـــدة وقطع مصدر دخلهم 
الوحيد دون أن يكون هناك أدنــى مسئولية تجاه 

هؤالء العمال.
6-  تــدنــى مستوى ونــمــط معيشة أســر هــؤالء 

العمال، فعلى سبيل المثال تبين دراســـة حديثة 
أجريت فى 15 قرية بخمس محافظات انخفاض 
ــفــرد مــن الــلــحــوم والــطــيــور  مــتــوســط اســتــهــالك ال
واألســـمـــاك واأللـــبـــان والــبــيــض فــى أســـر العمال 
ــؤالء تحددهم  ــراء )وهــ ــراء والــحــائــزيــن األجــ األجــ
الــدراســة بالحائزين ألقــل مــن فـــدان( بالمقارنة 

باستهالك الحائزين ألكثر من 10 أفدنة.
ــات األضـــعـــف مـــن الــعــمــالــة  ــئ ــف ــرض ال ــع 7-  ت
الزراعية الممثلة فى األطفال والنساء لدرجات 
أعلى من االستغالل، فمتوسط أجر المرأة والطفل 
يمثل نحو 35 % و30،5 % على التوالى من متوسط 
أجــر الــرجــل. وفــى ظــل الــدخــل المنخفض الــذى 
تحصل عليه أســر العمال الزراعيين فــى الريف 
تضطر الــنــســاء واألطــفــال للقبول بــهــذه األجــور 
المتدنية، وهو ما يــؤدى بــدوره إلى تخفيض أجور 
العمال الزراعيين من الرجال، 8-  ما يعانونه من 
المخاطر واإلصــابــات واألمـــراض التى يتعرضون 
لها أثناء العمل وبسببه سواء كانت تلك المخاطر 
واإلصــابــات بيولوجية نتيجة اإلصــابــة باألمراض 
الــتــى تصيب العاملين فــى قــطــاع الــزراعــة التى 
تنتقل عن طريق مالمسة الحيوانات والطيور أو 
التعامل معها، او المخاطر الطبيعية الناتجة عن 
ــحــرارة والــرطــوبــة،  العمل لــســاعــات طويلة فــى ال
الــبــرودة، أشعة الشمس، أو المخاطر الكيميائية 
نتيجة التسمم بمبيدات اآلفات والمواد الكيميائية 
الزراعية، أو المخاطر الميكانيكية نتيجة التعرض 
لإلصابة بــاآلالت الزراعية مثل الــجــرارات وآالت 
الحصاد التى تقف وراء أعلى معدالت اإلصابة 
والوفاة بين عمال الزراعة، نهاية بحوادث الطرق 
أثناء نقل العمال خاصة عمال التراحيل، ورغم 
كل هذه المخاطر فإنهم محرمون من أى نوع من 

الرعاية أو التأمين الصحى.
9- التحرش واالستغالل الجنسى الذى تتعرض 
له النساء على نحو خاص من أصحاب المزارع أو 
المقاولين أو الرجال الذين يعملون معهم خاصة 
عند اضطرار النساء والفتيات للعمل بعيدا عن 

قراهم لمدة طويلة.

نقص مياه الرى مشكلة 
تبحث عن حل

كــشــفــت الــــدراســــة الــتــى 
ــورة خديجة  ــت ــدك أعــدتــهــا ال
فيصل مهدى والباحثة دعاء 
مــهــران إن مــشــاكــل الــفــالح 
ــزال تتواصل  الــمــصــرى ال تـ
عبر آالف السنين وتتمثل 
فــى الــمــعــانــاة مــن اضطهاد 
الحاكم والشكوى من رخص 
ــى،  ــزراعـ أســـعـــار الــمــنــتــج الـ
وتجاهل الحكام لمطالبهم، 
حيث يعانى الفالح اليوم من 
تجاهل الحكومة لمعاناته من 
نقص األسمدة وعــدم وجود 
دعم أو تسهيالت تمكنه من 
اقــتــنــاء الــمــعــدات الحديثة، 
وعــدم تماشى دورة الــرى مع 
متطلباته، ونقص المياه فى 
الكثير من المحافظات التى 
يــمــر بــهــا نــهــر الــنــيــل والــتــرع 

المتفرعة منه.
ــى  ــة إل ــدراســ ــ وأشــــــارت ال
ضــرورة فتح حــوار مجتمعى 
لــوضــع استراتيجية وطنية 
للنهوض بالقطاع الــزراعــى 
ــول حــقــيــقــيــة  ــ ــل ووضـــــــع حــ
ــن  ــ ــي ــــالحــ ــف ــ ــل ال ــ ــاك ــشــ ــ ــم ــ ل
واالســتــجــابــة لمطالبهم بما 
يحقق االكتفاء الذاتى للبالد 
ــة  ــي ــزراع مـــن الــمــنــتــجــات ال
االســتــراتــيــجــيــة مــثــل القمح 
ــر، وحـــل  ــ ــك ــســ ــ وقــــصــــب ال
مشكالت صــغــار الفالحين 
ــع فــــــروع بـــنـــك الــتــنــمــيــة  ــ م
ــذى  ــى ال ــزراعـ ــالح الـ ــ واإلصـ
ــدد آالف الــفــالحــيــن  ــ ــه ــ ي
بالحبس حتى اليوم، نتيجة 
ــتـــى وصــفــتــهــا  لـــلـــشـــروط الـ
ــة بــالــمــجــحــفــة فى  ــدراســ ــ ال
حق الفالحين الراغبين فى 
الحصول على قروض وسلف 

زراعية.
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ملف 
خاص

الفئات األضعف من العمالة 
الزراعية الممثلة فى 
األطفال والنساء تتعرض 
لدرجات أعلى من االستغالل

ساعات العمل طويلة وقد تصل أحيانا إلى  
11ساعة متواصلة يتخللها ساعة للغداء

مسلسل أزمات أسعار 
السماد.. العرض مستمر

كشفت تقارير رسمية أن أسعار السماد ارتفعت ألكثر من %30، 
بجانب السوالر والبنزين، حيث ارتفعت ألكثر من 100%، مما أدى 

إلى ارتفاع إيجار األراضى الزراعية وهو ما سبب مشاكل للفالحين.
وأوضحت أن أزمة السماد لم تقف عند ارتفاع األسعار فقط بل 
بعدم ثباتها، فيما يرى الخبراء أن انعدام تطوير قطاع الزراعة 
وتحسين حياة المزارعين من قبل الحكومة أدى إلى استغالل التجار 
لألزمة لزيادة أرباحهم، رغم أن إنتاج مصر من السماد وفق وزارة 
الزراعة يصل إلى 16 مليون طن كل عام، بينما ال تزيد االحتياجات 

على 10 ماليين تقوم بإنتاجها 6 شركات 2 منهم قطاع عام.
وتتعلق أزمة السماد الرئيسية فى إصرار الحكومة على توزيعه 
إلى الجمعيات والتجار وبنوك االئتمان متجاهلة مطالبة الفالحين 
الدائمة بأحقيتهم فــى تسلم حصص السماد عــن طريق مقار 

الجمعيات الزراعية الخاصة بهم.

املزارع املصرى خارج حسابـــــــــــــــــــــــــــــات احلكومة
وفى هذا السياق كشفت دراسة مهمة صدرت 

مؤخرًا عن مركز األرض لحقوق اإلنسان 
بعنوان )العمال الزراعيين فى مصر والمستقبل 
المجهول( أن مجمل السياسات الزراعية أو التى 

اهتمت بشئون العمال الزراعيين فى مصر منذ 
عام 1952 وحتى اآلن أسقطت من اهتماماتها 
أى توجه فعلى نحو تحسين شروط عملهم أو 
تأهيلهم أو أجورهم بل إنها أسهمت فى تزايد 

معدالت تدهور أوضاعهم.

خالد عبدالرحمن

النساء والفتيات يتعرضن للتحرش واالستغالل اجلنسى من أصحاب املزارع أو املقاولني أو 
الرجال الذين يعملون معهم خاصة عند اضطرارهن للعمل بعيًدا عن قراهم ملدة طويلة 

ال يتمتعون بأى مميزات 
من تأمينات اجتماعية 

أو تأمين صحى أو بدالت 
وحوافز وعالوات

أسعار السلع زادت عشرة أضعاف 
مقابل 3 أضعاف فقط فى أجورهم 



غياب املجالس 
املحلية أثر سلًبا 

على أداء كل 
األجهزة التنفيذية 

باملحافظات 
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أهل
بلدنا

العالم السرى ملافيا »املحليات« فى مصر
التدهور والفساد أفقدها التأييد الشعبى

مع اإلعالن عن حركة املحافظني األخيرة، انشغل الرأى العام 
بأفكار تعود غالبيتها إلى القرون املاضية، من نوعية أنه ال يجوز 

إسناد منصب املحافظ لسيدة، وإختلفت آراء املنذرين حول 
طبيعة منصب املحافظ وهل هى والية ُكلية بإعتباره رئيس 

جمهورية محافظته، أم هى جزئية ألن املحافظ يترأسه وزير 
التنمية املحلية ورئيس الوزراء وصواًل لرئيس اجلمهورية.

وعلى ذكر وزير التنمية املحلية فإن هذا املنصب قد وفد إليه 
وزير جديد، ُاعلن عن اسمه قبيل ساعات من حركة املحاظني 

اخلمسة، وهو ما وصفه املراقبون السياسيون بأنه فى إطار 
استعدادات الدولة النتخابات املحليات املرتقبة، على اعتبار أن 

الوزير السابق أحمد زكى بدر، كان من وجهة نظر املسئولني غير 
قادر على »تظبيط« االنتخابات وفًقا إلرادة من يهمه األمر، 

وتتضح أهمية تلك االنتخابات إذا راجعنا تصريحات الرئيس 
عبدالفتاح السيسى شخصًيا، خاًصة فى لقاءاته بالشباب، لنجد 

أنه من القضايا القليلة أو النادرة التى يتفق فيها السيسى مع 
أشرس معارضيه بل ورافضى نظام حكمه، هى فكرة ضرورة تركيز 

الشباب والقوى الوطنية على انتخابات املحليات؛ ألنها املفرخة 
التى ستؤهلهم ملجلس النواب، بل وُتصعد منهم من يستحق إلى 

املقاعد الوزارية والقيادية، وإن كانت املقاصد تختلف ما بني من 
يراهم السيسى شباب مصر الوطنى وبني رؤية معارضيه لنفس 

فكرة الوطنية الشبابية.
وفى هذا السياق يتفق اجلميع على أن قضية إصالح املحليات 
هى الضمان احلقيقى لتنفيذ للسياسات العامة للدولة بشكل 

فعال، وبداية الطريق احلقيقى للتنمية، على إعتبار أن التنمية 
تتحقق من خالل حتقيق إدارة محلية فعالة ذات كفاءة عالية 

تستجيب للمتطلبات االجتماعية، وتؤدى إلى منو حالة من الرضا 

الشعبى جتاه سياسات احلكومة فى معاجلة قضايا املواطنني، 
ولكن يرى اخلبراء أن هذه الرؤية لن تتحول إلى واقع إال فى إطار 

إستراتيجية شاملة تنطلق من أهداف محددة؛ ألن التعامل بشكل 
جزئى أو فردى مع عدد من قضايا اإلدارة املحلية فى مصر يؤدى 

دائًما إلى نتائج محدودة ومتواضعة، كما هو احلال منذ سنوات 
وعقود طويلة وحتى يومنا هذا.

وعلى الرغم من أهمية الدور املفترض أن تلعبه املحليات 
إال أن املتتبع لهذا الدور يرى أنها فقدت قدرتها على إدارة 

املرافق واخلدمات حيث وصلت إلى مستوى من التدهور 
والفساد أفقدها التأييد الشعبى حتى أصبحت عًبأ على 
كاهل احلكومات واألنظمة احلاكمة، ولكن مع اقتراب أول 

انتخابات محليات فى عهد السيسى، الذى أعلن احلرب 
على الفساد وُيصر على إصالح النظام اإلدارى للدولة، 

يتجدد األمل فى أن يكون للمجالس املحلية دور حقيقى 
فى مراقبة األداء، وضمان وصول اخلدمات للمواطنني، 

خاًصة أن غياب هذه املجالس على كافة مستوياتها - 
منذ صدور حكم قضائى بحلها عام -2011 كان له أثر 
سلبى على أداء كافة األجهزة التنفيذية باملحافظات، 

وعلى تنفيذ املشروعات اخلدمية للمواطنني.
وفى سياق السطور التالية نحاول أن نخترق 

العالم السرى للمحليات فى مصر، ونعرض ألبرز 
التحديات التى تواجه نظام احلكم املحلى، وحتول 

دون فاعلية الدور املحورى الذى يقوم به.

تختلف التحديات التى تواجه قطاع المحليات فى 
مصر باختالف الفاعلين المؤثرين؛ فهناك مشكالت 
مسئولة عنها الــدولــة، وأخـــرى تقع تحت مسئولية 
المحليات نفسها، وبينهما نوعية ثالثة من المشكالت 
يقف وراءها الفاعلون غير الرسميين مثل األحزاب 

السياسية، وجماعات المصالح، وكذلك اإلعالم.
وحول تلك العقبات صدرت مؤخًرا دراسة بعنوان« 
إشكاليات نظام الحكم المحلى فى مصر واتجاهات 
التطوير«، أعدتها الدكتورة إيمان مرعى الباحثة 
بمركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية، 
تناولت خاللها أبــرز التحديات وفى مقدمتها يأتى 
الــدســتــور الــذى تطبقه الــبــالد، ومــا ينبثق عنه من 
قوانين وتشريعات تنظم عمل المحليات وترسم 
ــدود عــالقــاتــهــا بــبــاقــى الــمــؤســســات والــكــيــانــات،  حـ
حيث يقول الفقهاء الدستوريون إن آخر الدساتير 
التى تحدثت عن اإلدارة المحلية كــان دستور عام 
1971وفــى ظله صدر العديد من القوانين الُمنظمة 
لـــإدارة المحلية، آخــرهــا هــو القانون المعمول به 

حاليا - قانون 43لسنة 1979 وما تاله من تعديالت.
وأوضحت »مرعى« فى سياق ورقتها البحثية إنه 
على الرغم من انفراد دستور 2014بتناول اإلدارة 
المحلية فى فصل مستقل إال أن ذلــك لم يمنع من 
وجـــود مشكالت أهمها تأكيد نــص الــدســتــور على 

اســتــمــراريــة اســتــخــدام مصطلح اإلدارة المحلية، 
بــدال من مصطلح الحكم المحلى، ومــن ثم ال يجوز 
للمجلس المحلى فى ظل اإلدارة المحلية مساءلة 
القيادات التنفيذية بغياب حق استجوابها وسحب 

الثقة منها.
 وأشارت الدراسة إلى أن الدستور أيًضا لم يفصل 
بين السلطة التشريعية وبين المجالس الشعبية 
المحلية، حيث وضع بعض األحكام التى من خاللها 
يكون ألعضاء السلطة التشريعية حق التدخل فى 

نطاق عمل تلك المجالس ومناقشة الموضوعات 
الــتــى تــهــم دوائـــرهـــم االنــتــخــابــيــة، هـــذا إلـــى جانب 
تدخل الحكومة المركزية فى سلطة واختصاصات 

المجالس المحلية الشعبية والمحافظين.
ــر الــســلــطــات الــتــشــريــعــيــة وعــالقــاتــهــا  ــى ذكـ وعــل
المتشابكة بالتنفيذية، لفتت الــدراســة إلــى أن حل 
تلك المشكلة يقع على عاتق مجلس الــنــواب، ألنه 
الجهة المنوط بها تطوير منظومة قوانين الشأن 
المحلى، من خالل إضافة نصوص صريحة وآليات 

تهدف إلى زيادة حيز الالمركزية فى إدارة الخدمات 
الجماهيرية، وتوسيع دائــرة المشاركة الشعبية فى 
صنع القرار المحلى، وكذلك تفعيل دور المحليات 
فى الرقابة ومساءلة القائمين على تقديم الخدمات، 
حتى تتمكن هــذه المجالس من أداء وظيفتها على 

الوجه األمثل.
وعلى جانب آخر تصطدم تلك األفكار والمطالبات 
بالواقع المصرى، حيث يتميز الهيكل المؤسسى 
لنظام اإلدارة المحلية بالطابع الهرمى فى العالقات 

حلول واقعية لعالج أمراض 
املحليات املستعصية

انطالقا من اإلشكاليات التى يعانى منها نظام الحكم المحلى فى 
مصر، استخلصت الدراسة ضــرورة صياغة رؤية استراتيجية إلعادة 
إحياء دور المحليات بما يتوافق ويرضى حاجات المواطنين ومن 
أجل ذلك أوردت مجموعة من اإلجــراءات واآلليات، من أهمها تعديل 
التشريعات واللوائح التى تحكم عمل المحليات، بحيث يتم تفعيل الدور 
الرقابى للمجالس الشعبية المحلية وتوسيع اختصاصاتها، مع تعديل 
شروط عضوية المجالس الشعبية المحلية والعمل على تحقيق التوازن 
فى السلطات بين المجالس المنتخبة والمجالس التنفيذية الُمعينة، 
إلى جانب إعطاء المجلس الشعبى المحلى حق استجواب المجلس 

التنفيذى بضوابط واضحة ومحددة.
وعلى صعيد العنصر البشرى والوظيفى شددت الدراسة على أهمية 
توافر نظام خدمة مدنية مستقل، يتالفى ازدواج تبعية الموظف ووالئه 
بين الحكومة المركزية والسلطة المحلية، بحيث يكون والؤه بالكامل 
للسلطة المحلية، بــاإلضــافــة إلــى إصــالح هياكل األجـــور والــرواتــب 
لمكافحة الفساد، والمرونة فى نظام الحوافز لجذب الكفاءات للعمل 
بالوحدات المحلية، خاصة فى الوحدات النائية والريفية التى يحجم 

الكثيرون عن العمل فيها.
أمــا عــن التمويل وبــهــدف تحقيق االستقاللية المالية للوحدات 
المحلية، فطالبت الدراسة بتزويدها بآليات تحقق لها التواصل مع 
مصادر اإلقـــراض المختلفة، واألهــم هو تعظيم قدرتها على تمويل 
ــا بــمــوارد محلية مــن خــالل البحث عــن مــصــادر جديدة  نفسها ذاتــًي

لإيرادات.
 هذا إلى جانب إحالل أسلوب الدعم المشروط محل نظام الدعم 
الُمطلق الــذى تتبعه الدولة، بحيث تكون هذه اإلعانات الُمقدمة من 
الحكومة محددة على بعض المعايير مثل: حجم سكان كل محافظة، 
ودخل مواطنى األقاليم، ومعدل االستثمار، ومستوى الخدمات المتاحة.

بين وحداته.
وفـــى هـــذا الــســيــاق أوضــحــت الــبــاحــثــة أن عــدد 
المستويات المحلية يــتــراوح مــا بين مستويين أو 
أربعة مستويات إداريــة تبدأ من المحافظة وتنتهى 
ــة؛ بــاخــتــالف طبيعة  ــقــروي ــوحــدات المحلية ال ــال ب
المحافظات، ووفــًقــا للقانون يتم انتخاب مجلس 
شعبى محلى كل أربــع سنوات، ويضم نظام اإلدارة 
المحلية فــى كــل مستوياته مجالس رقابية شعبية 
منتخبة مــبــاشــرة مــن المجتمع المحلى ومجالس 

تنفيذية حكومية.
وتــرى الدكتور إيمان أن أسلوب اختيار وتشكيل 
المجالس الشعبية المحلية هو أحد أهم اإلشكاليات 
التى تحد من فعالية الــدور، ويتضح ذلك من خالل 
شروط الترشح لعضوية المجالس الشعبية المحلية، 
والــتــى وردت فــى الــقــانــون 43لسنة 1979والئــحــتــه 
التنفيذية حيث ال تساعد كثيرا على إفــراز أفضل 
العناصر الممثلة للمواطنين، كما تتسم معايير تمثيل 
المواطنين فى المجالس الشعبية المحلية بالتعقيد 
الشديد فى ضوء ضخامة عدد التقسيمات اإلدارية 
على مستوى الجمهورية، مما يتطلب مــراعــاة أن 
يتوافق عدد أعضاء المجالس مع عدد سكان الوحدة 
المحلية على مختلف مستوياتها، لضمان عدالة 

التمثيل للوحدات المحلية.

إميان بدر

أسلوب اختيار وتشكيل املجالس الشعبية املحلية أحد أهم اإلشكاليات التى حتد من فعالية دورها

ال يجوز للمجلس املحلى مساءلة املحافظني والوزراء والقيادات التنفيذية بسبب غياب حق االستجواب وسحب الثقة

قيود دستورية حتاصر املجالس املحلية

خفايا تعيني العناصر األكثر فساًدا واألقل كفاءة
ــان عــلــى أن الــبــيــروقــراطــيــة  ــن ال يختلف اث
المصرية عانت من الفساد منذ عهد الفراعنة 
وحتى كتابة هذه السطور، ومن ثم فال مجال 
ــدون التصدى  للحديث عــن محاربة الفساد ب
لمشكلة الترهل اإلدارى، وال سبيل لإصالح 
االقتصادى والسياسى الــذى تنشده مصر إال 
ــة،  بتحقيق إصــالح حقيقى للمنظومة اإلداريـ
ــذى تهتم فيه دول  والغريب أنــه فــى الــوقــت ال
عــديــدة بتقييم أداء الــقــيــادات والـــوحـــدات 
المحلية، مــن خــالل مقارنتها بالممارسات 
األفضل وفق معايير ومؤشرات محددة ومتفق 
عليها، فى مقدمتها القدرة على اتخاذ القرارات 
ــوب  الــمــنــاســبــة فــى الــوقــت الــمــنــاســب، وأســل
التعامل مع المواطنين، وكيفية التصرف فى 
ــوضــع فــى مصر  األزمــــات الــمــفــاجــئــة، فـــإن ال
يبدو مختلفا تماًما، حيث تعانى مصر فى كل 
القطاعات الحكومية وخاًصة قطاع المحليات 
من ارتفاع ضخم فى أعــداد العاملين مقارنة 
بالمهام المنوطة بــهــم، وهــو مــا انعكس على 
تدنى مستوى الخدمات والكفاءات مع وجود 
بطالة مقنعة داخل أغلب المواقع التى يجلس 
موظفيها على المكاتب بــدون عمل، حيث تعد 
الوحدات واإلدارات المحلية من أكثر هيئات 
وأجــهــزة الــدولــة مــعــانــاة مــن مشكلة تضخم 
أعــداد العاملين، وتدهور مستوى أداء وكفاءة 
معظم الموظفين، بــل تعتبر المحليات فى 
بعض األحيان أماكن لتأديب بعض الموظفين 
وإبعادهم عن مواقع اتخاذ الــقــرار، هــذا إلى 
جانب غياب قواعد العدالة االجتماعية فى 
توزيع األجــور وفــرص الترقى على اعتبار أن 
المعيار هو العالقات الشخصية وليس الكفاءة، 
إلـــى جــانــب ضــعــف وقــلــة الــبــرامــج التدريبية 
المخصصة لموظفيها، وعدم تصميمها للتعامل 

مع المشكالت الواقعية.
وال يقتصر األمـــر على الفقر فــى الــمــوارد 
الــبــشــريــة فــقــط، ولــكــن الــمــســئــول الــفــاشــل أو 
الفاسد عاًدة ما يرجع ضعف اإلنجاز إلى نقص 

انخفاض مستوى التمكني 
املالى للمحليات واعتمادها 

الدائم على اإلعانات 
املركزية وراء إصابتها بالشلل

إعطاء املجلس 
الشعبى املحلى 
حق استجواب 

املجلس 
التنفيذى 

بضوابط واضحة 
ومحددة

التمويل، و إن كان الواقع ال يتوقف عند مشاكل 
الميزانية باعتبارها مــجــرد شماعة لتعليق 
األخــطــاء، وال يخلو مــن أزمـــات فعلية تتعلق 

بالجانب المالى.
ومــن هــذا المنطلق يعتبر التمويل المحلى 
ــة لــقــيــام التنمية  ــن الـــضـــروريـــات األســاســي م
المحلية، ولــكــن انــخــفــاض مــســتــوى التمكين 
الــمــالــى للمحليات واعــتــمــادهــا الــدائــم على 
اإلعــانــات المركزية والتى تصل إلــى أكثر من 
80% للتغلب عــلــى إشــكــالــيــة عــجــز الــمــوازنــة 
المحلية، يعد أحــد أهــم العقبات التى تصيب 
تلك المجالس بالشلل أو الــفــشــل، وتمنعها 
عن أداء وتفعيل دورهــا، فى ظل ضعف دخول 
موظفى المحليات، وارتباطها بصناديق خاصة 
– تـُـعــرف بأنها الــبــاب الخلفى للفساد – ألن 
التعامل معها يتم وفــق نظم محاسبية خــارج 
إطــار الموازنة العامة للدولة، باإلضافة إلى 
غياب اعتبارات العدالة والمساواة فى تحديد 
طبيعة وحجم الخدمات التى تقدم لألقاليم، 
لتستأثر العاصمة بالنصيب األكبر من اهتمام 

الدولة بينما تتناقص الخدمات كلما ابتعدنا 
جغرافياً عن مركز السلطة اإلدارية.

وتعود بنا الــدراســة بشكل غير مباشر إلى 
فــكــرة ســلــطــات الــمــحــافــظ وهـــل هــى ُمطلقة 
أم ُمقيدة، وبعيًدا عــن نظرية الــواليــة الكلية 
والجزئية للسادة المحافظين أكــدت الباحثة 
على وجود حالة من عدم التوازن بين سلطات 
المحافظ ومسئولياته، موضحة أنه على الرغم 
من أن المحافظ يعتبر رأس السلطة التنفيذية 
المحلية وممثال للحكومة المركزية، إال أنه ال 
ــراف العام  يملك إال اقــتــراح الخطط أو اإلشـ
غير المقترن بسلطة على الهيئات العامة؛ ألن 
ــوزارات  تلك الوظائف تدخل فى اختصاص ال

المركزية.
ــدراســة  ــن صــيــغــة ال وبــلــغــة أكــثــر بــســاطــة م
المتخصصة، تتكرر على األرض وقائع مختلفة 
فى جميع المحافظات، تشهد تصادمات تصل 
إلــى حــد الخناقات والــتــراشــق باالتهامات ما 
بين الــوزراء والمحافظين، حينما يتأخر تنفيذ 
مشروع ما أو يتعرض مشروع قائم لمشاكل من 
نوعية سقوط السقف أو تدنى مستوى التنفيذ 

والتشغيل.
وعلى الصعيد الداخلى للمحافظة نفسها 
أو حتى داخــل وحداتها المحلية، يتكرر هذا 
ــصــادم فــى االخــتــصــاصــات ما  ــت ــتــداخــل وال ال
بين المحافظ ومعه السلطات التنفيذية من 
ناحية وبين المجالس الشعبية المحلية من 
نــاحــيــة أخــــرى؛ بسبب وضـــوح اخــتــصــاصــات 
وأدوار المجالس، حيث كانت المحيات حتى 
عــام 1971تــمــارس االختصاصات التقريرية 
والتنفيذية مــعــًا، ثــم تــم تــوزيــع االختصاصات 
بينهما حيث أصبحت المجالس التنفيذية هى 
التى تعد المشروعات وتشرف على تنفيذها، 
وبالتالى تركزت االختصاصات المحلية فى 
المجالس التنفيذية على حــســاب المجالس 
الشعبية، مما أدى إلــى خلق فجوة تؤثر سلبا 

على فعالية األداء التنفيذى والرقابي.

شروط الترشح 
لعضويتها وفًقا 

للقانون ال 
تساعد على إفراز 

أفضل العناصر 
بسبب المعايير 
شديدة التعقيد

 شبهات الفساد 
تحوم حول ارتباط 

المحليات بالصناديق 
الخاصة خارج إطار 

الموازنة العامة للدولة
صياغة رؤية استراتيجية إلعادة إحياء دور 

املحليات مبا يتوافق ويرضى حاجات املواطنني
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خاص
جدًا

نهاية أسطورة »جبل احلالل« )احللقة األولى( 

فــى الــشــهــور األولــــى مــن عــام 
ــى لعملية  ٢٠٠٤ بـــدأت الــبــذور األولـ
تشكيل أول خلية إرهــابــيــة فــى شمال 
سيناء وأطلقوا على الخلية اســم »التوحيد 
والجهاد« وكانت قياداتها ثالثية وتولى القيادة 
ثالثة من العناصر الخطيرة فى وقت واحــد وهم )األول: 
خالد مساعد _ ابن قبيلة السواركة الذى تخرج فى جامعة 
ــان يلقى  الــزقــازيــق وعمل كطبيب أســنــان فــى العريش وك
دروساً دينية فى مسجد الماليحة( و)الثانى: نصر خميس 
المالحى _ كان يدرس القانون وتعرف على »خالد مساعد« 
فى الزقازيق وانتقل فيما بعد إلى االستقرار فى العريش 
وكان يعطى دروًسا دينية فى مسجد توفيق( و)الثالث: سالم 
خضر الشانوب _ أحد المتطرفين فكرًيا وله خبرات فى 
استخدام األسلحة صناعة القنابل(.. اتفق الثالثة على 
العمل على تجنيد األشخاص الموثوق فيهم فقط على ان 
يكونوا من العائالت والقبائل القريبين فكرًيا منهم، وبالفعل 
نجح الثالثة فى تجنيد )١٠٠ عنصر( داخــل سيناء على 
ان يتولى »سالم نصر الشانوب« مهام القائد العسكرى 
للتنظيم، باإلضافة إلى عدد محدود جًدا فى خارج سيناء 
شكلوا خلية أصغر والتى انحصر وجودها فى محافظة 
اإلسماعيلية.. كانت أفكار الخليتين الكبرى والصغرى 
مرتبطة بالفكر السلفى الجهادى المنتشر فى قرى رفح 
والشيخ زويد فى مصر وانتشر أيًضا فى رفح الفسطينية 

وغزة وتحديًدا بعد تنامى دور المشايخ المحسوبين على 
ــوان والسلفية الــجــهــاديــة والــذيــن سيطروا  جماعة االخــ
على جميع مساجد جنوب غــزة ويحملون الفكر القطبى 

التكفيرى المتشدد.
تــعــاون »تنظيم التوحيد والــجــهــاد« مــع عــدد كبير من 
العناصر التكفيرية التى كانت تنتشر على الــحــدود بين 
رفح المصرية ورفح الفلسطينية وساعد على ذلك سهولة 
الحركة عبر األنــفــاق المنتشرة على الــحــدود، وارتبطوا 
أيضاً بعالقات صداقة وعمل ومصاهرة معاً وسادت بينهم 
عالقات عائلية، ونجحوا فى بداية نشأة التنظيم فى تنفيذ 
عمليات إرهابية ما بين عامى )٢٠٠٤ _ ٢٠٠٦( فى طابا 
وذهب وشرم الشيخ واستهدفوا الفنادق والسياح والمدنيين 
وذلك بعد فترة من االستقرار األمنى التى شهدتها مصر 

واستمرت لمدة )٧( سنوات منذ وقوع أحداث األقصر عام 
١٩٩٧ والتى تورطت فيها الجماعة اإلسالمية.

_ استطاع جهاز األمن التوصل إلى كافة خيوط »تنظيم 
التوحيد والجهاد« ورفــع جهاز أمــن الــدولــة بالتعاون مع 
مصلحة األمــن العام شعار )االستئصال( فى التعامل مع 
هذا التنظيم، وبالفعل نجحت الجهود األمنية فى استئصال 
هــذا التنظيم واستهداف قياداته المعروفة وتــم تصفية 
كل من »سالم خضر الشانوب فى نوفمبر ٢٠٠٥« و»نصر 
خميس المالحى فى مايو ٢٠٠٦«، واختفى »خالد مساعد« 
وأصبحت المجموعات الُملحقة بالتنظيم ُمبعثرة وبال قيادة 
ونتيجة المطاردات األمنية والمالحقة المستمرة لهم ماكان 
من هذه العناصر إال الفرار إلى المنطقة الجبلية الوعرة 
فــى سيناء لالختباء بها واالســتــقــرار فــى )جبل الحالل( 

والــذى امتألت مغاراته بـ»اإلرهابيين الجدد« 
والــذيــن وجـــدوا عناصر أخــرى كانت تعج بها 
المغارات وهم من المسجلين الخطر ومهربى 
ــاء البشرية  ــضـ وتـــاجـــرى الــمــخــدرات واألعـ
الهاربين من أحكام قضائية نهائية صــادرة 

ضدهم.
_ فــى نفس هــذه الــفــتــرة وتــحــديــداً فى 
عام ٢٠٠٦ حدث )انقالب( حركة حماس 
على السلطة فى غــزة وساعدها فى ذلك 

عــدد من التنظيمات التكفيرية المتطرفة 
المسلحة، ونتيجة تفشى األفــكــار السلفية 
الجهادية فانتشرت بطبيعة الحال التنظيمات 
السلفية الجهادية، نجحت حركة حماس فى 
السيطرة على بعضها وفشلت فى السيطرة 
على البعض اآلخــر، فحدث الــصــدام بينهم 

والنتيجة هروب عدد من العناصر المتطرفة 
فــى غــزة عبر األنــفــاق إلــى »جبل الــحــالل« فى 
سيناء، والسؤال هل هربوا فقط والسالم؟ أم 
ــراد؟ أم هربوا  أنهم هربوا مجموعات أم أف
ومعهم سالحهم؟ اإلجــابــة بطبيعة الحال 
هــى: هربوا مجموعات وأفــراد بسالحهم 
وأفــكــارهــم.. لكن كــانــت المفاجأة وهــى: 
الكشف عن درايــة كاملة لهذه المجموعات 

التنظيمات الهاربة من جنوب غزة إلى الحدود 
المصرية بكل دروب ومــغــارات »جبل الــحــالل« واعتباره 

بالنسبة لهم بمثابة )مخزن سالح وذخيرة ومتفجرات(.

أخطر ملف يهدد أمن مصر

بالل الدوى

المجموعات 
والتنظيمات الهاربة من 
جنوب غزة إلى الحدود 

المصرية لديهم 
دراية كاملة بكل دروب 

ومغارات »جبل الحالل« 

هناك تنظيمات 
بأكملها هربت من 

جحيم حركة حماس 
إلى »جبل الحالل« 

ومنها »جماعة أنصار 
الله« و»تنظيم 
جيش اإلسالم«

البذور األولى لعملية تشكيل أول خلية إرهابية فى شمال سيناء بدأت فى 2004 وأطلقوا عليها اسم »التوحيد واجلهاد«

جميع العناصر التكفيرية كانت تنتمى فى البداية جلماعة اإلخوان ثم حتولوا للفكر السلفى اجلهادى

خطة التنظيمات التكفيرية ملحاربة الدولة املصرية

ــام ٢٠٠٦  ــوال الــفــتــرة مــن منتصف عـ  طــ
وحتى عــام ٢٠٠٩ كانت الــمــطــاردات األمنية 
للتكفيريين كلها تُصب فى اتجاه »استئصال« 
هذه العناصر من شمال سيناء، لكن كانت هذه 
العناصر تهرب إلى »جبل الحالل« لدرجة أن 
جميع العناصر التكفيرية فــى األســـاس من 
المنتمين لجماعة اإلخــوان ثم تحولوا للفكر 
السلفى الجهادية وتبنوا أفــكــار الجهاد قد 
عرفوا أن مكان تجمعهم وهروبهم من العدالة 
هــو »جبل الــحــالل« وأن مــأواهــم األخــيــر فى 

»مغارات جبل الحالل«.
_ فى أوائل عام ٢٠٠٩ دعت حركة حماس 
جميع الفصائل الفلسطينية وجميع التنظيمات 
التكفيرية الــمــوجــودة فــى غــزة لوقف إطــالق 
الـــنـــار مـــع إســـرائـــيـــل، هــنــا حـــدث »الـــصـــدام 
الثانى« بين حركة حماس من جهة والفصائل 
والتنظيمات التكفيرية من جهة أخرى، وعلى 
ــك: كــان الــهــروب الثانى لجميع أفــراد  أثــر ذل
ــذه الــفــصــائــل والتنظيمات  ومــجــمــوعــات هـ
عبر األنــفــاق إلــى )جبل الــحــالل( فــى سيناء 
ومعهم أسلحة ال حصر لها، لدرجة أن هناك 
تنظيمات بأكملها قد هربت من جحيم حركة 
ــى »جــبــل الــحــالل« ومنها »جماعة  حــمــاس إل
أنصار الله« و»تنظيم جيش اإلسالم« وهما من 
التنظيمات التى رفعت شعار الجهاد فى غزة، 
ليس هذا فقط: فبعد إعالن هذين التنظيمين 
ــارة إسالمية فى  عــن تأسيس كــل منهما إلمـ
غزة بعد اعالن حماس وقف إطالق النار مع 
اسرائيل فى عــام ٢٠٠٩، فوجئ أهالى غزة 
بـــ )٧( تنظيمات أخـــرى تعلن عــن تأسيسها 

ــارات إســالمــيــة فــى غـــزة ومــنــهــم )مجلس  ــ إم
شورى أكناف بيت المقدس _ جماعة أنصار 
الجهاد _ ألوية الناصر صالح الدين _ جيش 
األمة _ جند الله _ جماعة أنصار الشريعة(، 
وكان من نتائج هذا الصدام بينهم وبين حركة 
حماس أن أعلنوا عن هروبهم جميعاً إلى )جبل 

الحالل(.
ــى أن وجـــود مثل  ــدان .. يعلم الــقــاصــى وال
هـــؤالء المتطرفين التكفيريين اإلرهابيين 
ــحــالل« مع  الــغــزاويــيــن فــى »مــغــارات جبل ال
أعضاء »تنظيم التوحيد والجهاد« الهاربين من 
المالحقات األمنية وبالقرب من المسجلين 
ــع تــجــار  ــ الــخــطــر الـــفـــاريـــن مـــن الـــعـــدالـــة وم
المخدرات وتجار األعضاء البشرية كل هذا 
سينتج عــنــه: اخــتــالطــهــم ببعضهم البعض 
وتنامى أفكارهم المتشددة وامتزاج التنظيمات 
فــى عملية تــم تسميتها بـــ)تــبــادل الخبرات( 
والتحالف معاً كتنظيمات متطرفة واالستقرار 

فى )جبل الحالل( حتى إشعار آخر.
فى هذه األوقــات لمع اسم »ممتاز ُدغمش 
_ كــان عامل بوفيه فى جهاز األمــن الوقائى 
الفلسطينى أثناء فترة رئاسة محمد دحالن 
له« قائد تنظيم جيش اإلسالم فى غزة والذى 
بايع تنظيم القاعدة وتبنى نفس شعارها وهو 
»جئناكم بالذبح« وكانت قوة تنظيم »دغمش« 
تتمثل فى أنصاره الذين وصل عددهم لحوالى 
)٣٠٠٠( عضو، معظمهم من غير المتعلمين 
ويعملون فى ِحرف يدوية وال يجيدون القراءة 
ــارة إسالمية  ــ ــة إم ــام والــكــتــابــة ويـــريـــدون إق
ويحصلون على أمــوال من عمليات الخطف 

والبلطجة وأعــمــال العنف، وانتقل معظمهم 
إلى »جبل الحالل« وانتشروا بداخل مغاراته، 
وظهر أيضًا »توفيق فريج _ مصرى« والــذى 
اتضح أنــه القائد الجديد لتنظيم »التوحيد 
والــجــهــاد« بعد أن نجح فــى لــم شمل أعضاء 
التنظيم من جديد تحت قيادته، إضافة إلى 
»مــحــمــد عــلــى عفيفى _ مــصــرى« و»هــشــام 
الــســعــيــدنــى _ مــصــرى« و»أيــمــن مــحــارب _ 
مصرى« و»يسرى محارب _ مصرى« و»أحمد 
محمد صديق _ فلسطينى« و»خالد محمود 
مصطفى _ فلسطينى« و»تــامــر النصيرات 
_ مصرى« و»شــادى المنيعى _ مصرى وأمه 
فلسطينية«.. وخالل عام ٢٠٠٩ كانت المنطقة 
)ج( على الحدود المصرية اإلسرائيلية وأيضاً 
المنطقة الحدودية المصرية مع غــزة بطول 
)١٣( كيلو مترا عبارة عن مرتعاً ومأوى لهؤالء 
وبوابة لمرور واستقرار اإلرهابيين وأقاموا 
عــددا كبيرا من مخازن السالح بها، إضافة 
إلــى سيطرتهم الفعلية على »جبل الحالل« 
المعروف بــدروبــه الجبلية الــوعــرة والــتــى لم 
تصل إليها يد السلطات المصرية من قبل، 
كما استطاع هؤالء المتطرفون التوغل فكرياً 
داخل بعض قبائل سيناء وتحديداً فى )٥( قرى 
فى رفح والشيخ زويد ومنها قرى )الجورة _ 
الخروبة _ صالح الدين _ المهدية _ البُرس(، 
ونجحوا فى ضم أعضاء جدد من أبناء هذه 
القبائل وساعد فى ذلك جماعة االخوان الذين 
سيطروا على جميع مساجد مدينتى »رفــح 
والشيخ زويد« واتفق هؤالء اإلرهابيون الجدد 
على ضــرورة استئناف عملياتهم ضد الدولة 

ــوان وقــام  المصرية بــدعــم مــن جماعة اإلخــ
»ممتاز دغمش« بتنفيذ )٣( عمليات إرهابية 
فى القاهرة منها تفجيرا الحسين وعبدالمنعم 
ريــاض فى القاهرة؟ نعم فى القاهرة.. كيف 
حدث ذلك؟ عن طريق بعض أعضاء تنظيمه، 
وتــم التوصل لجميع خيوط التنظيم وكانت 
المفاجأة وهى: اعتراف بعض أعضاء التنظيم 
عــن قــرار قائد التنظيم ممتاز دغمش بنقل 
عملياتهم من سيناء إلى القاهرة واإلسكندرية 
ــرى لتخفيف الضغوط  والــمــحــافــظــات األخــ
األمنية عليهم فى سيناء وإلهاء األجهزة األمنية 
بما يحدث فى القاهرة.. بسرعة شديدة قام 
المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام 
وقتها بإصدار قــرار ضبط وإحضار لكل من 
)ممتاز دغمش( ومعه )أحمد محمد صديق 
وخالد محمود مصطفى( التهامهم فى التورط 
فى تفجيرات الحسين وعبدالمنعم ريــاض، 
لكنهم هــربــوا إلـــى غـــزة وعــــادوا مـــرة أخــرى 
لمعسكرات التدريب التى أنشاؤها فى جنوب 
ــرارات الــضــبــط واإلحــضــار  ــ ــزة، كــانــت قـ غــ
قــد تــم توجيهها الــى السلطة الفلسطينية 
فــى رام الــلــه ألن مصر ال تعترف بانقالب 
حماس على السلطة فى غــزة، لكن السلطة 
الفلسطينية لم تستطع الضغط على حماس 
لتسليم المتهمين الثالثة لمصر ألن حماس 
تــصــالــحــت مــع »مــمــتــاز دغــمــش« وتنظيمه 
الُمسمى بـ»جيش اإلســالم« بعد أن اعتبرته 
حركة حماس بأنه »تنظيم يحمل البندقية 
لإليجار« لمن يدفع له أمــوااًل أكثر، شريطة 

أن تكون هذه األموال بـ )الدوالر(.

ظــل المشايخ المحسوبون على التيار الجهادى 
التكفيرى المسيطرون على مساجد رفــح والشيخ 
زويد وجنوب غزة يمالؤن عقول التنظيمات التكفيرية 
بضرورة البدء فى محاربة الدولة المصرية طوال عام 
ونصف العام تحديداً منذ منتصف ٢٠٠٩ وحتى نهاية 
٢٠١٠ ومنهم )الشيخ عبداللطيف موسى _ المرجعية 

الفقهية لتنظيم جــيــش االســــالم( 
ــة _ مفتى  ــداي و)الــشــيــخ ســلــمــان ال
بجماعة االخــوان فى غــزة( إضافة 
إلى األفكار المتطرفة التى انتقلت 
لهم وترسخت فى أذهانهم من عدد 
من مشايخ تنظيم الجهاد والسلفية 
الجهادية المحبوسين فــى سجن 
العقرب ومنهم )محمد الظواهرى 
_ شقيق زعــيــم تنظيم القاعدة 
ايمن الظواهرى( و)أحمد عشوش 
_ قــيــادى بالسلفية الجهادية( 
و)مـــجـــدى ســالــم _ أحـــد أقــرب 

أعضاء تنظيم الجهاد أليمن الظواهرى( 
و)أشــــرف عبدالمنعم _ مــن كــبــار مشايخ السلفية 
الجهادية( و)اسامة قاسم _ قيادى بتنظيم الجهاد( 
ــراج _ قــيــادى بتنظيم الــجــهــاد( و)حــامــد  و)عــلــى فـ
مشعل _ قــيــادى بتنظيم الــجــهــاد( و)مــرجــان سالم 
الجوهرى _ أحــد كبار قــادة السلفية الجهادية فى 
سيناء(.. وفجأة حدث ما لم يكن يتوقعه أحد فى ليلة 

رأس السنة فى بداية عــام ٢٠١١ حيث وقعت كارثة 
»تفجير كنيسة القديسين« باإلسكندرية، على الفور 
كانت المعلومات األولية المتوافرة لدى أجهزة األمن 
تؤكد أن منفذى العملية من االنتحاريين المدربين 
تدريبًا على أعلى مستوى وبالبحث طــوال أكثر من 
أسبوعين كاملين بدأت خيوط العملية تتضح ألجهزة 
األمــنــيــة الــمــصــريــة بــعــد أن قــامــت إحـــدى األجــهــزة 
األمنية األوروبية وتحديداً )جهاز األمن 
 )BFV الداخلى األلمانى _ المعروف بـ
بالتنسيق مــع اجــهــزة األمـــن المصرية 
ــيــة وهــو  لتسليم أحـــد الــعــنــاصــر األرهــاب
)أحمد لطفى ابراهيم( من الذين تورطوا 
ــرب إلـــى أوروبــــا بــجــواز  فــى التفجير وهـ
ســفــر مـــزور واكــتــشــفــت عــالقــتــه بتفحير 
الكنيسة صــدفــة والــعــثــور فــى منزله على 
مستندات تثبت عالقته بجيش االســالم 
فى غزة واعترافاته الكاملة بالعملية وكافة 
تفاصيلها وتم استجوابه فى مصر والكشف 
عن بقية اعضاء التنظيم الــذى انتشر فى 
اإلسكندرية وكانت المعلومات كاملة على مكتب حبيب 
العادلى وزيــر الداخلية وقتها فى الساعات األولــى 
من ليلة )٢٣ يناير ٢٠١١( وهى ليلة االحتفال بعيد 
الشرطة وكانت المعلومات كاآلتى: تم القبض على 
)١٩( عنصًرا من حاملى الجنسية الفلسطينية والليبية 
والسورية واليمنية وكانوا يقيمون بعدد من الشقق 

فى القاهرة واإلسكندرية والفيوم وبتفتيش الشقق 
تم العثور على أسلحة وذخائر وخرائط لدور العبادة 
المسيحية فى االسكندرية والفيوم، وكانت اعترافات 
)أحمد لطفى إبراهيم _ أمين مكتبة فى شركة بترول 
باإلسكندرية وتم فصله فى أوائل عام ٢٠٠٨ لتوجهاته 
المعادية للدولة وانتمائه للسلفية الــجــهــاديــة( لها 
عامل كبير فى التوصل لكل كواليس العملية وقال فى 
تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا نصاً مايلى )اعضاء 
بجماعة االخــوان قاموا بتسفيرى إلى سيناء ومكثت 
فــى جبل الــحــالل حتى تــم تهريبى عبر األنــفــاق إلى 
غزة منتصف ٢٠٠٩ وتقابلت مع عناصر من »تنظيم 
جيش االسالم« المرتبط بتنظيم القاعدة وتم تدريبى 
فى المعسكرات التابعة لهم، وكلفنى »ممتاز دغمش« 
قائد التنظيم بتصوير كنيسة القديسين من الواجهة 
والــزوايــا المختلفة وإرســال الصور للتنظيم فى غزة 
وطلبوا منى توفير شقة وسيارة وقمت بتوفير شقة 
لهم، أما بالنسبة للسيارة فقلت لهم: ال داعــى، ومن 
نفذ العملية هو عنصر انتحاري ليس مصرياً(، وللمرة 
الرابعة يقوم المستشار عبدالمجيد محمود النائب 
الــعــام وقتها بــإصــدار أمــر ضبط وإحــضــار لـ»ممتاز 
دغمش _ قائد تنظيم جيش اإلسالم فى غزة« بتهمة 
التخطيط لعمليات ارهابية فــى مصر منها تفجير 

كنيسة القديسين باإلسكندرية.
_ وفى الساعات األولى من ليلة )٢٤ يناير ٢٠١١(، 
أصــدرت جماعة اإلخــوان ثالث قــرارات سرية وغاية 

فى الخطورة وتوضخ الكثير والكثير عما كان يحدث 
طــوال السنوات الماضية فى سيناء وهــذه القرارات 

هى:
.. )القرار األول(: صدور تعليمات لكافة التنظيمات 
التكفيرية المتواجدة فى جبل الحالل ووسط سيناء 
ورفح والشيخ زويد بتشكيل ما أسموه بـ »لجنة الُمِهمة 

إلدارة رفــح والشيخ زويــد« بالتعاون مع 
ــوان فــى العريش،  جميع أعــضــاء االخــ
ــرى فــى هــذا  مــع انــتــظــار تعليمات أخـ
الشأن.. وهذا القرار يكشف ان جميع 
ــيــة نــبــت إخــوانــى  التنظيمات االرهــاب
تــابــع للجماعة قــســمــوا أنفسهم الــى 
تنظيمات متعددة بأسماء مختلفة وهم 

فى الحقيقة من المنتمين لإلخوان.
.. )القرار الثانى(: التأكيد على 
حركة حماس بضرورة قيام كتائب 
عــزالــديــن القسام _ وهــى الجناح 
العسكرى للحركة _ بتنفيذ عروض 

ــوال ليلة )٢٤ يــنــايــر ٢٠١١(  عسكرية طـ
بالقرب مــن خــط الــحــدود بين مصر وغـــزة حتى 
تنشغل قـــوات حـــرس الـــحـــدود الــمــصــريــة وتعلن 
التأهب، فى ذلك الوقت يتم تهريب )٧٠٠ عنصر( 
مــن كتائب القسام للدخول الــى مصر بسيارات 
الدفع الرباعى المجهزة لذلك عبر األنفاق السرية 
ــم تجهيزها مــن داخـــل جــنــوب غـــزة إلــى  ــى ت ــت وال

داخل بعض مساجد مدينة رفح المصرية للتمويه 
والخداع، ليس هذا فقط بل تجهيز عناصر إخوانية 
لمصاحبة وإرشاد العناصر الحمساوية طوال فترة 

عبورها الحدود المصرية.
.. )الــقــرار الثالث(: تكليف »توفيق فريج« القائد 
الجديد لتنظيم »التوحيد والجهاد« بالعمل على تفجير 
خــط الــغــاز المصرى مــع اســرائــيــل، وذلـــك بالتعاون 
ــة، عــلــى ان يتم  ــي مــع عــنــاصــر إخــوان
االســتــمــرار فــى تفجير الخط مــرات 
متعددة إلحداث أزمة مع إسرائيل فى 

خالل الـ )٧٢( ساعة القادمة.
_ وضـــحـــت أهــــــــداف الــخــطــة 
اإلخوانية والتى تسعى إلحراق سيناء 
ــال الــفــوضــى بــهــا، ومــع بداية  وإشــع
تنفيذ المخطط اإلخوانى كانت هناك 
تعليمات إخوانية أخرى بقيام عدد من 
العناصر اإلخوانية الذين ذهبوا إلى 
جبل الحالل وسافروا أيضًا للتدريب 
فى سوريا بالبدء فى تأسيس تنظيم 
جديد داخــل القاهرة وأطلقوا عليه اســم »تنظيم 
كتائب الفرقان« على أن تكون القيادة فيه ألحد 
الذين سافروا لسوريا وتــم تدريبهم تدريبًا عالياً 
هناك وهو )محمد بكرى هــارون(... احفظوا هذا 
االســـم جــيــداً، مــن فضلكم.. لــو سمحتم اعــرفــوا 

واحفظوا هذا االسم جيداً.

نصر خميس المالحى.. كان يدرس القانون واستقر فى العريش وكان يعطى دروًسا دينية فى مسجد توفيق 
خالد مساعد.. ابن قبيلة السواركة الذى تخرج فى جامعة الزقازيق وعمل كطبيب أسنان فى العريش وكان يلقى دروسًا دينية فى مسجد الماليحة

»تنظيم التوحيد والجهاد« تعاون مع عدد كبير من العناصر التكفيرية التى كانت تنتشر على الحدود بين رفح المصرية ورفح الفلسطينية

حركة حماس أصدرت تعليمات لجميع الفصائل الفلسطينية والتنظيمات التكفيرية الموجودة فى غزة لوقف إطالق النار مع إسرائيل

تهريب )700 عنصر( من كتائب القسام للدخول إلى مصر بسيارات الدفع الرباعى المجهزة لذلك عبر األنفاق السرية

املشهد 
الثانى

 املشهد 
الثالث

عشوشالظواهرى

املشهد 
األول
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صوت الناس

داليا عبد احلميد:  
مشروع قانون إللغاء 

العقوبة القانونية على 
اإلجهاض فى حالة 
االغتصاب أو وجود 

خطر على حياة األم

د.شادية ثابت عضو 
جلنة الصحة مبجلس 
النواب: نرفض تعديل 

القانون ألن تقنني 
اإلجهاض )هيبوظ( 

املجتمع كله

رأى

بقلم/ منال سناء

استفهام؟
ــازال حتت  ــ ــشــاب عــمــره م عــنــدمــا يــكــون ال
العشرين وجتده يحلم أن يرجع صغيرا وجتده 
يقول ما أجمل مرحلة الطفولة _آه لو أعرف 

أرجع طفل_.
 نعم هو أنت كبرت. 

هو كبر أصال...
ــال الــشــبــاب،  ــالم، وحــ ــ ــت ك ــأمــل جــلــســت وت
والفتيات وأمانيهم وحلمهم للعودة ملرحلة كانوا 

يعتمدون فيها على والديهم اعتماداً كلياً.
وجـــدت بــعــض مــن الــشــبــاب لــيــس أمامهم 
هــدف وال حتى حلم مــن بعيد يعملون على 

حتقيقه. 
ــرى مــا هــى األســبــاب التى  وتــســاءلــت: يــا ت
جتعل من الشاب محبط، وكسول، وغير فعال 

اجتماعيا؟ 
ــا تـــرى مــا هــى األســبــاب الــتــى جتــعــل من  ي
الفتيات غير راغبات لعمل أى شىء وال يريدون 

تعلم أى شىء، ومعظم الوقت ضائع، ومهدر؟ 
وبكل أسف الواقع اليوم مرير جدا؛ 

وتأثرت وبشدة حلالهم، وهم رؤية املستقبل 
الناضجة، واملعنى احلقيقى للتفتح واالستبشار 

باحلياة واملستقبل.
لــم أجــد لديهم مــا كــان لــدى شباب األمــس 
يتكلمون عنه ويحلمون به ويسعون لتحقيقه، 

ليس لديهم رؤية واضحة للغد. 
)وهنا توضيح( ال تعميم ليس شبابنا كله 
هكذا ولكـنى وجــدت الغالبية العظمى وبكل 

أسـف.
بل منلك شبابا ضحى ومازال على استعداد 
للتضحية مـــن أجـــل مــصــــــــر وهـــنـــاك أيــضــا 
متفوقون فى مختلف املجاالت_شباب جميــل_ 
ولكنـــــــى طماعة أريد األغلبية من شباب بلدى 

ناجح وكادح ومضحى وبناء وفعال ومخلص.
ولن أقول سمعت وقالوا لــي... بل شاهدت 
وأشاهد مناذج كثيرة منها من ال يريد الزواج 
حتى يعيش طليق وحــــر وينزل ضيفا على كل 
زهــرة، ومنهم من يتزوج وال يتحمل املسئولية 
ويتركها على عاتق الــزوجــة ويعيش حــــــــر. 
ــاء،  ــدقـ ــر مـــع األصـ ــســاف ويـــذهـــب ويـــخـــرج وي
ويستمتع ويعش احلياة بــدون تكليف. ومنهم 
من ال يريد أن يعمل بأى وظيفة، ويظل يقول 
أترضاها لى وشكلى وفكرى وإلى آخر الكالم 

املرصوص. 
وهذا جتده يقبل بأى عمل خارج مصـــــــــر 
)سبحان اهلل(، وهناك شباب عابث وُمدمر 
وناقم على العيشة واللى عايشنها وجالس ليال 
ونهارا على املقاهي_ يقرف خلق اهلل_ ومن 
الشباب جتــده ميتلك الشك فــى قــدرتــه على 
العطاء، وجتد اإلهمال فى اهتمامهم بأنفسهم 
ومجتمعهم، فيهربون من واقعهم إلى أى واقع 

“سطحى أو سخيف”.
 ومـــن الـــعـــادات السيئة الــتــى يتباهى بها 
ــادة الــتــهــرب من  البعض لــأســف الــشــديــد عـ

املسئولية، والتواكل واالعتماد على الغير.
ومــن واقــع كالمهم بصراحة تربية أوالدى 
هى مسئولية ماما، وترجع السبب فى هذا أنها 
مشغولة ببناء مستقبلها واحلقيقة عكس هذا. 

أين الشباب؟؟؟ أهذا شباب سيتولى مقاليد 
ومفاتيح الوطـن؟؟؟ 

أهؤالء ثمرة البيوت املصرية؟؟؟
إن أزمة املبادئ والقناعات التى يعانى منها 
شبابنا وأزمــات الفكـــر املنحرف الــذى يعانى 
منها املجتمع، والتى لم جتد من يقومها فنتج 
عن ذلك اهتمامات سطحية أو غريبة، وأفكار 

هدامة. 
يــا كــل بيت مصـــرى: الــّشــاب هــو الفرس، 
ويتسم بالقوة واملغامرة وحتــدى الصعاب. إن 

الشباب... كلمة رنانة، وبراقة، وأخاذة. 

نسبة كبيرة من السيدات مابين عمر 18 و 45 سنة 
يدخلن المستشفى للعالج من مضاعفات اإلجهاض

13% نسبة الوفيات 
بني السيدات الالتى 

يتعرضن لإلجهاض

املبادرة املصرية للحقوق الشخصية تطالب مجلس النواب بتعديل مواد القانون اخلاصة باإلجهاض

فاطمة الشريف منسق مبادرة هيباتيا: »كفاية بقى حاالت وفاة بسبب اإلجهاض فى عيادات حتت بير السلم«

 احلبس ملدة تتراوح من 24 ساعة إلى
3 سنوات وقد تصل إلى السجن املشدد

تعديالت قانونية مثيرة للجدل حتت قبة البرملان

تقول فاطمة الشريف منسق مبادرة هيباتيا على صفحة 
المبادرة »كفاية بقى حاالت وفاة بسبب اإلجهاض فى عيادات 

تحت بير السلم«.
وأضافت أن القانون المصرى ال يسمح باإلجهاض إطالقا 
فى أى وقت ومهما كانت الحالة، موضحة أن نسبة اإلجهاض 
فى مصر كبيرة وتتم فى عــيــادات كتيرة منها عــيــادات سيئة 

السمعة مما يعرض األم نفسها للخطر.
طالبت مبادرة هيباتيا مجلس النواب بتعديل المواد الخاصة 
باإلجهاض فى القانون المصرى بما يسمح بإجراء عمليات 

اإلجهاض اآلمن.
وهيباتيا هى مــبــادرة نسوية منبثقة من مؤسسة مانديال 
للحقوق والحريات، تم تأسيسها فى ديسمبر 2012 بهدف 

تأمين الفتيات من التحرش واالغتصاب الميداني، وتقديم 
دعم قانونى ونفسى للنساء المعنفات، والعمل على تعديل مواد 

خاصة بالمرأة فى القوانين.
مطالبة »هيباتيا« لــم تكن األولـــى حيث طالبت المبادرة 
المصرية للحقوق الشخصية، وتحالف »ريسرج« النسوى لدعم 
الحقوق والصحة الجنسية واإلنجابية، يوم 28 سبتمبر -الذى 
يعد فى دول كثير يوما عالميا لإلجهاض اآلمن- مجلس النواب 
بتعديل مواد القانون الخاصة باإلجهاض لضمان حق النساء 
فى »إجهاض آمن فى حاالت وجود خطر على حياة أو صحة 

المرأة« أو إذا كان الحمل نتيجة جريمة اغتصاب.
وقالت المنظمتان إن »مصر من أشد دول العالم تقييدا لحق 
اإلجــهــاض إذ ال يبيح القانون المصرى اإلجــهــاض ألى سبب 

كــان، وال يسمح للناجيات من االغتصاب واغتصاب المحارم 
بالحصول على حقهن فى التخلص من الحمل غير المرغوب 
فيه، كما يعاقب القانون النساء الالتى يلجأن إلى اإلجهاض 

القصدى بالحبس.
وقالت داليا عبد الحميد عضو المبادرة المصرية للحقوق 
الشخصية إنهم يعدون حاليًا مشروع قانون إللغاء العقوبة 
القانونية على اإلجــهــاض فــى حالة االغتصاب أو فــى حالة 
وجود خطر على حياة األم فعلى الرغم من االلتزام األدبى بين 
األطباء بالقيام بعملية اإلجهاض فى حالة تعرض حياة األم إلى 
الخطر إال أن القانون ال يكفل ذلك، وعمل المبادرة حاليا يقوم 
على جمع شهادات من سيدات مــررن بتجربة اإلجهاض غير 
اآلمــن وجمع توقيعات من نساء وشخصيات عامة والتواصل 

مع باقى المنظمات المهتمة باإلجهاض اآلمن لخلق حالة زخم 
عند طرح مشروع القانون.

فى حين ترفض د. شادية ثابت عضو لجنة الصحة بمجلس 
النواب عمل أى استثناءات فى القانون قائلة اإلجهاض مش 
سليم طبيا وال دينيا ومن الناحية األخالقية هيبوظ المجتمع 

كله.
 فال االغتصاب وال زنا المحارم يبيح اإلجهاض وكل الهدف 
من هذا الكالم فتح الباب لإلجهاض وهو محرم دينيا والسماح 

به فى حاالت الزنا نشر الفاحشة.
 فلماذا  أحكم على الجنين بالموت، هــذا غير الخطورة 
البالغة التى تتعرض لها المرأة فى اإلجهاض والتى يمكن أن 

تنهى حياتها

ردت دار اإلفتاء على تساؤالت مشابهة حول 
السماح باإلجهاض فى حــاالت معينة مثل تشوه 
األجنة عبر موقعها الرسمى أفادت بأن »الفقهاء 
اتفقوا على أنه إذا بلغ عمر الجنين فى بطن أمه 
مائة وعشرين يوًما وهى مدة نفخ الروح فيه فإنه 
ال يجوز إسقاط الجنين ويحرم اإلجهاض قطًعا 
فــى هــذه الــحــالــة؛ ألنــه يعتبر قتاًل للنفس التى 
م الله قتلها إال بالحق، أما إذا لم يبلغ عمر  حــَرّ
الجنين فى بطن أمــه مائًة وعشرين يوًما فقد 
اختلف الفقهاء فى حكم اإلجهاض: فبعضهم قال 
بالُحرمة، وهو الُمعتََمد عند المالكية والظاهرية، 
وبعضهم قــال بالكراهة مطلًقا، وهــو رأى بعض 
المالكية، وبعضهم قال باإلباحة عند وجود العذر، 

وهو رأى بعض األحناف والشافعية«.

»يَحُرُم اإلجهاُض مطلًقا؛ سواء قبل نفخ الروح 
أو بعده، إاَلّ لضرورٍة شرعية؛ بأن يقرر الطبيُب 
الــعــدُل الثقُة أن بقاء الجنين فى بطن أمــه فيه 
خــطــٌر على حياتها أو صحتها، فحينئٍذ يجوز 
إسقاطه؛ مراعاًة لحياة األم وصحتها المستقرة، 

وتغليًبا لها على حياة الجنين غير المستقرة«.
ــاء على ســـؤال حول  فــى حين ردت دار اإلفــت
»حكم اإلجــهــاض فــى حالة االغــتــصــاب والــزنــا« 
بتاريخ 20 سبتمبر 2015، أجازت فيه اإلجهاض 
فى هذه الحالة اعتمادا على إجازة بعض الفقهاء 
من الحنفية والشافعية بشرط آال يمضى على 
ا بحيث ال تكون دبت فيه الروح،  الحمل 120 يوًمً
واعتبرت أن اإلجــهــاض فــى هــذه الحالة »دفعا 

ألعظم الضررين«.

إجهاض اجلنني الناجت عن الزنا واالغتصاب 
جائز بشرط عدم مرور 4 أشهر على احلمل

وفقًا لإلحصائيات األخيرة فإن 
تشوهات األجنة وصلت فى مصر 
ــى نسبة 0.5% وهــنــاك 5 أجنة  إل
مــن 200 معرضين للتشوه وهــى 
ــزداد أكثر فى بعض  نسبة كبيرة وت
ــرى الــنــاتــجــة عن  الــتــشــوهــات األخــ
ــاء الــحــمــل أو  ــن ــادة عــمــر األم اث ــ زي
متعلقة بالمشكالت الوراثية، مثل 
ــد لــدى  نــقــص نــســبــة الــفــولــيــك أسـ
األم يعمل على عدم اكتمال عظام 

الجمجمة للطفل.

تشوهات األجنة 
وصلت فى مصر إلى 

نسبة %0.5

القانون املصرى يعتبر اإلجهاض 
جنحة قد تتحول جلناية

طبًقا لقانون الــعــقــوبــات، فــإن الــمــواد 260 
و261 و262 و263، تعتبر اإلجــهــاض جنحة 
وقــد تتحول لجناية عقوبتها األصلية الحبس 
لمدة تتراوح من 24 ساعة إلى 3 سنوات وقد 
تصل إلــى السجن الــمــشــدد، ويمكن للقاضى 
تخفيف العقاب إذا تمت الجريمة بدافع معقول، 
كالتخلص من طفل مصاب بمرض خطير، وإذا 
كــان الحمل خطًرا على حياة الــمــرأة أو هناك 

تشوهات بالجنين. وفى هذه الحاالت ال يكون 
هناك عقاب يقع على المرأة.

وبحسب الــمــادة 262 مــن قــانــون العقوبات، 
فإن الطبيب أو الصيدلى أو الجراح الذى يقوم 
بــاإلجــهــاض ســـواء بــإجــراء عملية جــراحــيــة أو 
بإعطاء الــمــرأة أدويـــة تساعد على اإلجهاض 
بــدون ضــرورة طبية، قد تصل عقوبته للسجن 

المشدد.

دار 
اإلفتاء:

د. عبداهلل النجار 
عضو مجمع 

البحوث اإلسالمية:

حــول  رأى الدين فى هــذه القضية الشائكة يقول 
دكتور عبدالله النجار عضو مجمع البحوث اإلسالمية:

المسألة تتعلق بحق الحياة إلنسان تكون وأصبح 
حقيقية فالمحافظة على الحياة واجب شرعى وإنسانى 
وال يجوز أن نتهاون فى مسألة اإلجــهــاض، والجنين 
الــذى تكون من اغتصاب صحيح أن األم ليس لها يد 
فى هذا األمر ولكن وجود الولد فى بطنها أصبح أمراً 

واقعًا طالما تجاوز فى بطن أمــه المدة التى اختلف 
فيها الفقهاء وهى المائة والعشرون يومًا األولــى من 
حياته، أما اإلنسانة التى حملت من عالقة غير شرعية 
بإرادتها فال يجوز لها أن تسقط هذا الجنين وهناك 
حالتان فقط يسمح فيهما باإلجهاض بعد تجاوز المدة 
المذكورة، أواًل إذا كان هناك خطر على حياتها يمكن 
أن يودى بهذه الحياة وقال األطباء أن وجود الحمل فى 

بطنها خطر على حياتها.
هنا يجب إنزاله ألن حياة األم محققة وحياة الجنين 
محتملة والمحقق ال يضيع بالمحتمل، والحالة الثانية 
وقد قال بها بعض الفقهاء وأنا أتفق معهم فى الرأى 
ــان مــشــوهــًا تــشــوهــًا يصل األمـــر به  أن الجنين إذا ك
ألغلب الظن إلى أنه لن يعيش بعد مولده مثل األطفال 
المولودين بــدون كليتين أو عندهم استسقاء بالدماغ 

أو عندهم عيب فى القلب يقطع بأنهم لن يستمروا 
فى الحياة فى هــذه الحالة يجوز إنزاله حتى لو جاء 
عن طريق االغتصاب، واألصــل فى هــذه القضية هو 
احترام حق الحياة ألنه حق ربنا وليس حق البشر وأدعو 
األطباء الذين يعملون فى هذه القضايا أن يكونوا على 
درجة من التحضر والرحمة التى تدعوهم إلى احترام 

حق الحياة.

اإلنسانة التى حملت من عالقة غير شرعية بإرادتها ال يجوز لها أن تسقط هذا اجلنني

احلالل واحلرام فى قضية »اإلجهاض اآلمن«
قنبلة تنفجر خالل أيام داخل البرملان املصرى  

طبقًا لتقرير أعدته المعونة األمريكية عن مضاعفات 
اإلجهاض غير اآلمن فى مصر هناك نسبة كبيرة من 

السيدات ما بين عمر 18 و 45 سنة يدخلن المستشفى 
للعالج من مضاعفات اإلجهاض وهناك نحو 13% هى 

نسبة الوفيات بين السيدات الالتى يتعرضن لإلجهاض.
وقدرت دراسة أعدها المجلس الدولى للسكان بالتعاون 

مع الجمعية المصرية لرعاية الخصوبة أن معدل 
اإلجهاض فى مصر يقترب من 14.8% لكل 100 مولود، 

فيما قالت وزارة الصحة إن اإلجهاض تسبب فى 1.9% من 
الوفيات المتعلقة برعاية األمومة فى عام 2006. 

هذه األرقام المفزعة دفعت حقوقيين ونشطاء فى 
بلدان مختلفة حول العالم للمطالبة بالسماح للنساء 

باإلجهاض اآلمن لتجنب اإلجهاض غير المأمون 
والذى يعرضهم ألضرار جسيمة وأيضًا ابتزاز بعض 

األطباء سواء ماديًا أو عن طريق أساليب أخرى،  أوعلى 
يد أشخاص يفتقرون إلى المهارات الالزمة والمعايير 
الطيبة الدنيا، وهو ما استجابت له بعض الدول مثل 

أمريكا وعدد كبير من دول أوروبا وقننت اإلجهاض، فيما 
ال يزال حقوقيون فى دول أخرى من بينها مصر يرفعون 

مطالبهم على استحياء دون أن تلقى صدى حتى اآلن 
لدى المسئولين.

سحر الشربينى
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ماسبيرو

اللجنة قررت عودة 4 مذيعات للشاشة بعد إنقاص أوزانهن ورئيس القطاع يرفض

لقاء غامض بني مسئول رقابى 
ورئيس أحد القطاعات

تفاصيل »حفلة تكسير القلل«
احتفااًل بخروج رئيس قناة للمعاش

بالغ للنائب العام يكشف تورط محلب وهيكل 
فى سرقة قانون الهيئة الوطنية لإلعالم

»الشني« يتحدى قرارات جلنة التقييم اإلعالمى

أعضاء جهة 
رقابية يستخدمون 

سيارات ماسبيرو
 مــؤســســة الــرئــاســة وبعض 
ــة تــلــقــوا  ــيـ ــابـ ــرقـ ــات الـ ــ ــه اجلــ
شكاوى ومذكرات خالل األيام 
املاضية كشفت عن قيام بعض 
أعضاء جهة رقابية باستخدام 
ســيــارات ماسبيرو بــنــاء على 
اتفاق خــاص مع قيادات أحد 
الــقــطــاعــات مــقــابــل مساعدة 
ــؤالء الـــقـــيـــادات فـــى حفظ  ــ ه
بعض القضايا املتورطني فيها.

ــن قـــيـــام  ــ ــفـــت عـ كـــمـــا كـــشـ
ــات  ــهـ أعــــضــــاء بـــبـــعـــض اجلـ
الرقابية بالتدخل لــدى عدد 
من العاملني فى املبنى وأيضاً 
الصحفيني إلقــنــاعــهــم بعدم 
إثــــــارة املـــشـــاكـــل ضـــد بعض 
القيادات التى حتلم بالتصعيد 

خالل الفترة القادمة !!!

تقدم الباحث اإلعــالمــى طــالل سيف وهــو مقدم برامج 
وعضو احتاد كتاب مصر ببالغ إلى النائب العام املستشار 

ــبــالغ الـــذى حــمــل رقـــم برقم  ــادق، ال نبيل صــ
2016/15729 تــضــمــن اتــهــامــات موجهة 
لكل مــن أســامــة هيكل رئــيــس جلنة الثقافة 
واإلعالم مبجلس النواب ورئيس مدينة اإلنتاج 
ــالم السابق  ــر اإلعــ ــ ــى ووزي اإلعــالمــى احلــال
ــوزراء  ــ واملــهــنــدس إبــراهــيــم محلب رئــيــس ال
السابق بالسطو على أفكار طــالل اخلاصة 

بقانون الهيئة الوطنية لإلعالم.
ــه يستعد لــرفــع دعــوى  وأعــلــن الباحث أن
قضائية جديدة ضد الدكتور حسني أمني 
األستاذ باجلامعة األمريكية بصدد ما نشره 
فى جريدة البوابة نيوز بتاريخ 2017/2/13 
ــات مــاســبــيــرو مشيراً  بــخــصــوص حــل أزمــ
إلــى أن األفكار التى طرحت ليست سوى 
ــال إن هــؤالء  ســرقــات جــديــدة ألفــكــاره، وق

األشخاص تصدر املشهد أمام رئيس اجلمهورية والرأى 
ــالم املــصــرى، غير أن  الــعــام بأنهم املعنيون بــأزمــات اإلعـ
احلقيقة منافية متاما ملا قاموا به بإصدار قوانني تصب فى 

صالح مافيا أصحاب القنوات اخلاصة.
ــار أزمــة محاولة تفريغ  وأشــار طــالل إلــى أنــه أول من أث
ماسبيرو من مضمونه وذلــك فى مقال بالعدد رقــم 1317 
لسنة 2007 بجريدة األهــالــى حتــت عــنــوان لعبة اخلسارة 
والتخسير بالتليفزيون املصرى والذى اتهم فيه نظام مبارك 
وشلته بسرقة أمــوال ماسبيرو لصالح 
هــذه العصبة، وبعد ذلــك نشر أولــى 
الــدراســات عن ضــرورة تشكيل هيئة 
وطنية لإلعالم بالعدد 3818 بتاريخ 
2012/8/13 بجريدة احلوار املتمدن 
وقد طرح خالل الدراسة أيضا ميثاقا 
ــى املـــصـــرى والـــذى  ــالمـ لــلــشــرف اإلعـ
يتشدق به اآلن أعضاء مؤسسى نقابة 

اإلعالميني على كونه من إبداعاتهم.
وبعدها نشر دراســة بعنوان »رسالة 
إلــى الــفــريــق السيسى مــشــروع تطوير 
وميثاق شرف اإلعالم املصرى« بجريدة 

القدس العربى بتاريخ 2013/7/6.
 ثــم قــام بنشر دراســـة أخـــرى بعنوان 
»الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لـــإلعـــالم التشكيل 
والــتــمــويــل« ومت نشرها بشبكة اإلعــالم 

العربى واحلوار بتاريخ 2014/8/20. 
وقــال طــالل: » أرسلت هذه الدراسات إلى السيد رئيس 

اجلمهورية واملهندس إبراهيم محلب بخطابات 
مسجلة بعلم الــوصــول بتاريخ 2014/7/6 ثم 
أرســلــت فــى نفس التوقيت املــلــف كــامــال إلى 
أسامة هيكل عن طريق بريده اإلليكترونى، 
ــر رئيس  ــي ــت نسخة لــعــصــام األم كــمــا أرســل
احتــاد اإلذاعـــة والتليفزيون السابق يدويا 
عن طريق محمد هالل رئيس قناة القاهرة 
»الثالثة«، وبعدها فوجئت بأن كل ما صدره 
أسامة هيكل ود. حسني أمني وأعضاء جلنة 
اخلمسني ما هى إال سرقات من دراساتى 
الــتــى نشرتها تفصيليا فــى كتابني األول 
بعنوان »الفضائيات العربية الطريق إلى 

اجلهل« والثانى بعنوان »إعــالم العار عورة 
العقل«، والكارثة الكبرى أنهم قاموا بتشويه هذه 

الدراسات التى عملت عليها 17 سنة كى تصب فى 
صالح مافيا اإلعالم اخلاص، ومبراجعة مواقع البحث على 
جوجل وخالفه يتأكد للجميع أننى أول من طرح هذه األفكار 
وأنــا على استعداد تام ملناظرة ومواجهة هــؤالء االشخاص 
وتعريتهم أمــام الـــرأى الــعــام والــرئــاســة التى منحت ثقتها 

ألشخاص غير جديرين بأى ثقة«.
وبعد أن عرضنا لوجهة نظر الباحث طالل سيف نؤكد 
أننا على استعداد تام لنشر أى رد أو تعقيب من ذوى الشأن 

فى هذه القضية.

- إلــى متى يستمر )اخليار والفقوس( هو 
الشعار الدائم الحتــاد اإلذاعــة والتليفزيون؟ 
وملـــاذا ال تطبق اللوائح والــقــوانــني على قدم 
املساواة بني العاملني داخــل ماسبيرو؟ وملاذا 
تواصل بعض القيادات استغالل السلطات 
ــاق الــظــلــم والــضــرر  املــمــنــوحــة لــهــم فــى احلــ

بالعاملني؟!
أطــرح هــذه الــتــســاؤالت مبناسبة استمرار 
أزمة منع بعض املذيعات اللواتى سبق وصفهن 
بـ)البدينات( مــن الظهور على الشاشة فى 

شهر أغسطس املاضى ملدة شهر واحد فقط؟
فى هذا السياق نشير إلى أن  اللجنة العليا 
لتقييم األداء االعــالمــى املنبثقة عن مجلس 
األمناء والتى يترأسها اإلعالمى الكبير حمدى 
الكنيسى رئيس قطاع اإلذاعة السابق وعضو 
مجلس أمناء احتاد االذاعة والتليفزيون حالياً 
قــد وافــقــت فــى الثالث مــن سبتمبر املاضى 

على عودة املذيعات للظهور على الشاشة بعد 
ثبوت انقاص أوزانــهــن، وقــد تأكدت بنفسى 
ــالل بــعــض أعــضــاء  ــذا الـــقـــرار مــن خـ مــن هـ
اللجنة؟ والغريب أنه عقب تلك املوافقة متت 
مطالبة املذيعات بتصوير حلقة جديدة مرة 
أخرى وهو ما مت بالفعل ووافقت اللجنة على 
عودتهن للمرة الثانية، ولذلك نسأل: ملاذا متت 
املوافقة على عودة املذيعات )ســارة حفيظ - 
يــارا نبيل – مها عــادل – منى خليل( للظهور 
على شاشة القناة الفضائية املصرية وعدم 
السماح بعودة املذيعتني )ميرفت جنم وسارة 
الهاللى( وكذلك احلــال بالنسبة للمذيعتني 
مينى حسن وخــديــجــة خــطــاب الــلــتــان جلأتا 
للقضاء للمطالبة باحلصول على حقوقهن؟ 
وملاذا لم يطبق القرار على هؤالء املذيعات على 
قدم املساواة رغم أنهن جميعًا ينتمني لقطاع 
التليفزيون الذى يترأسه مجدى الشني؟ وملاذا 

لــم يطبق الشــني الــقــرار اخلـــاص مبيرفت 
جنم وســارة الهاللى رغــم أن قــرار اللجنة 
موجود بالفعل داخــل أدراج مكتب رئيس 
القطاع ونتحداه أن يكذبنا فى ذلك؟ وملاذا 
تتعنت صفاء حجازى رئيسة احتاد اإلذاعة 
والتليفزيون وتــرفــض تنفيذ قــرار اللجنة 
حتى اآلن بالنسبة مليرفت وســارة وخديجة 

ومينى؟ وملاذا اإلصرار على استمرار اإلساءة 
واإلضرار مهنيا وأدبيا وماديا بهؤالء 

ــاذا يستمر  ــ ــ ــات؟ ومل ــعـ ــذيـ املـ
منعهن من العودة للشاشة 
ــقــرار عندما  رغــم أن ال
ــر من  ــثـ صــــدر مــنــذ أكـ
ــان يتضمن  7 أشــهــر كـ
اإليـــقـــاف عــن الــظــهــور 
على الشاشة ملدة شهر 

واحد فقط؟

مــن بــني الــقــرارات املــثــيــرة للجدل الــتــى أصــدرهــا 
مجدى الشني رئيس قطاع التليفزيون القرار رقم 548 
الصادر بتاريخ 12 أكتوبر 2016. هذا القرار – لدينا 
صــورة منه – خــاص بتغيير املسمى الوظيفى لتامر 
محمد ناصر محمد على من وظيفة معد برامج ثان 
بالدرجة الثانية للمجموعة النوعية لوظائف املذيعني 
ومقدمى ومعدى البرامج إلى وظيفة مذيع ثان بذات 
الدرجة. وهنا نتساءل: اذا كان تغيير املسمى الوظيفى 
لتامر من معد إلــى مذيع قد اعتمده الشــني بتاريخ 
12 أكــتــوبــر 2106 بــنــاء على مــوافــقــة جلنة مديرى 
اإلدارات فى اجتماعها املنعقد بتاريخ 29 سبتمبر 
2016 واملعتمد محضرها بتاريخ 5 أكتوبر 2016، 
فكيف كــان تامر ميــارس وظيفة املــذيــع عبر شاشة 
القناة الفضائية، وهــذا األمــر مثبت عبر » اليوتيوب 
»مــن خــالل الفيديوهات اخلــاصــة بحلقات برنامج 
)مباشر من مصر( والتى يعود تاريخ بعض حلقاته 
إلى 3 سبتمبر 2014؟!! وهل كان تامر يحصل على ما 
يسمى ببدل املظهر اخلاص باملذيعني واملذيعات والذى 
يقدر بـــ1600 جنيه شهريًا أم أنه كان يتقاضى أجره 
كمعد رغم أنه كان يعمل مذيع هواء بشكل منتظم؟!!! 
تساؤالت فى انتظار اإلجابة عنها ونتعهد بنشر أى 

ردود أو تعقيبات ترد من أصحاب الشأن وحدهم.

- بالغ عاجل إلى كافة األجهزة العليا فى الدولة.. 
أول أمــس قــام أحــد املسئولني الــبــارزيــن بجهة مهمة 
بزيارة إلى مبنى احتاد اإلذاعــة والتليفزيون بكورنيش 
النيل – لدينا اسمه اخلماسى واملنصب الــذى يشغله 
ــى مقر  – وفـــور دخــولــه املبنى تــوجــه هــذا املسئول إل
اجلهة التى يعمل بها رغم أنه ليس من بني األشخاص 
املنتدبني للعمل بفرع تلك اجلهة داخل املبنى، ثم قام 
بعقد جلسة خاصة مع رئيس أحد القطاعات املهمة 
فى ماسبيرو أبلغه خاللها بوجود العديد من البالغات 
ــه سوف  والــشــكــاوى املــقــدمــة ضــده مــن العاملني وأنـ
يساعده فى إنهائها وإقناع الذين تقدموا بها بسحبها 

سواء بالتهديد أو الترغيب.
وهنا نتساءل: بــأى صفة قــام هــذا الشخص بتلك 

ــا هـــو سر  ــ ــامــضــة؟ وم ــغ ــارة ال ــ ــزي ــ ال
التحالف املشبوه بينه وبــني رئيس 
القطاع الذى يحلم بالتصعيد ملنصب 
مهم خــالل األيــام القادمة؟ وملــاذا لم 
يتقدم العاملون بفرع اجلهة التى ينتمى 

اليها هذا املسئول وأعربوا عن استيائهم 
من تلك الزيارة ببالغ إلى رئيسها بسبب 

ــهــم؟، وأيــن  تــدخــالتــه فــى صــمــيــم أعــمــال
األجــهــزة السيادية وفــى مقدمتها مؤسسة 

الرئاسة مما يحدث من مهازل جتعل الكثيرون 
يتشككون فى جدية مواجهة الفساد ويجعلهم 

ــة تصريحات حــول هــذا األمـــر ال  يــتــأكــدون أن أي
تهدف إال لـ)الشو اإلعالمى( فقط؟!!!

)حفلة تكسير القلل( مسمى ظهر فى األيام 
القليلة املاضية وأصبح يتردد على نطاق واسع 
فى ماسبيرو.. تفاصيل هذه احلفلة تتضمن قيام 
مجموعة من العاملني فى احدى القنوات الرئيسية 
مباسبيرو بــاإلعــداد إلقــامــة حفل ألحــد القيادات 
مبناسبة بلوغه ســن املعاش...لكنها ليست حفلة 
تكرمي كما هو معتاد ملن يبلغون سن املعاش بل حفلة 
لفضح لكل ممارساته ضد الكثير من مرؤوسيه وحتى 
يصبح عبرة لكل مسؤل يتعسف ضد مرؤوسيه ليفكر 
ألف مرة قبل استخدام ممارسات ظاملة ضدهم... 
ومنا إلى علم من يعتزمون تنظيم حفل تكسير القلل 
انــه سيتم منع دخــول القلل إلــى مبنى ماسبيرو فتم 
االتفاق على تنظيم احلفل أمام ماسبيرو وتبرع أحد 

ــدراء العموم بـــ)زيــر( كبير سيتصدر مشهد القلل  م
وسيأتى كل محتفل للحفل حامال القلة اخلاصة به 
وسيتم دعــوة عــدة قنوات فضائية لتصوير احلفل، 
ويعتزم منظموا احلفل إرســال دعــوات ملسئولني كبار 
فــى الــدولــة حلــضــور احلــفــل، كما سيتضمن جــدول 
احلــفــل إلــقــاء عــدة كلمات لــشــرح مــغــزى ومضمون 
الــرســالــة مــن إقــامــة احلـــفـــل... وفـــى نــهــايــة احلفل 
سيقوم احلضور بتكسير جميع القلل ابتهاجا برحيل 
هذا املسؤل عن ماسبيرو....الغريب أن عددا كبيرا 
من العاملني بقنوات أخــرى بعيدة عن قناة املسئول 
املحتفل به أبدوا رغبتهم الشديدة وتأكيدهم حضور 
احلفل فشدد عليهم منظموا احلفل بأن يحضر كل 

منهم القلة اخلاصة به معه.

تعديل مسماه 
الوظيفى 

كشف المهزلة

56 مليون جنيه مقابل 
مد خدمة شوقية عباس

 قام احتــاد اإلذاعــة والتليفزيون مؤخراً بسداد مبلغ 
56 مليون جنيه ملدينة اإلنتاج اإلعالمى بعد حصوله 
على قــرض مــن بنك االستثمار القومى بنفس املبلغ، 
وبهذه املناسبة نسأل: هل صحيح أن ســداد مديونية 
املدينة لــه عالقة بــوجــود أســامــة هيكل رئيس مجلس 
إدارة مدينة اإلنــتــاج اإلعـــالم فــى منصب رئيس جلنة 
ــالم مبجلس الــنــواب، والـــذى سيكون له  الثقافة واإلعـ
دور كبير ومؤثر فى اختيار عــدد من رؤســاء وأعضاء 
الهيئات اإلعالمية اجلــديــدة؟ وهــل صحيح أن اختيار 
توقيت سداد املديونيات يرجع إلى رغبة صفاء حجازى 
رئيس االحتاد فى كسب ود أسامة لضمان دعمه لها فى 
املرحلة احلالية؟ وما الــدور احلقيقى الــذى قام به كل 
من مجدى الشني رئيس قطاع التليفزيون والذى يشغل 
منصب عضو مجلس إدارة املدينة، فى عملية سداد 
املديونيات فى هــذا التوقيت؟ وهــل صحيح أن شوقية 
عباس رئيس القطاع االقتصادى كان لها الــدور األبرز 
فى سداد املديونية )شوقية تشغل منصب عضو مجلس 
إدارة فى مدينة اإلنــتــاج أيــضــًا( نظراً ألن مــدة جتديد 
اخلــدمــة لها ستنتهى فــى أوائـــل مــارس الــقــادم حتتاج 
إلــى تدخل هيكل لــدى بعض اجلهات ملد خدمتها مرة 

أخرى؟!! 

حكاية معد برامج عمل مذيعا 
بالتليفزيون املصرى ملدة 3 سنوات

مفاجأة: 

شوقية

الشني

هيكل
محلب

خديجة

مينى سارة

ميرفت

قصة اختفاء 47 مليون جنيه 
داخل القطاع االقتصادى

السطور القادمة مهمة للغاية وتكشف عن وقائع 
خطيرة نطالب بالتحقيق فيها من جانب كل اجلهات 
املعنية بشئون ماسبيرو حفاظًا على املــال العام، 
هذه السطور كتبها املحاسب خالد البستكى املدير 
العام بالقطاع االقتصادى، وفيما يلى نص ما كتبه 
البستكى حرفياً: »منا إلى علمنا أن مبلغ 47 مليون 
جنيه )أنا اعلم علم اليقني مصادرها( كانت مجنبة 
بحسابات القطاع االقتصادى ملواجهة أية مطالب 
مالية طارئة أو للمصروفات العرضية وفجأة فى 
خــالل رئــاســة الــســيــدة/ شوقية عــبــاس أصبحت 
ــرف؟؟!! هــل هى  ــصـ ــه الـ صــفــرا دون مــعــرفــة أوجـ
املكافآت البالغة 70 ألف جنيه التى تصرف شهريا 
الى بعض العاملني بوزارة اإلعالم بخالف مصاريف 
سفرهم خارج البالد وكله بالقانون، واالهم مراقب 
املالية يعتمد تلك املصاريف وتوقيعه على صرف 
الشيكات على عينك يا تاجر.... والرد جاهز: أنهم 
يقومون باعمال خاصة الحتاد االذاعة والتليفزيون. 
ــى صرفها للعاملني او نعمل بها درامــا  طيب األول
تدور عجلة قطاع االنتاج ونسوقها ونبيعها أو نحسن 
بها الديكور او غيره ونحرك الدنيا شوية... مش 

كده وال إيه؟؟!!«.

محمد عثمان



لعنة اإلصابة 
املزمنة تقود ثنائى 

الدفاع األحمر 
خارج اجلزيرة
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البساط
األخضر

تسيطر حالة من القلق على عمرو 
جمال مهاجم فريق النادى األهلى فى 
الفترة احلالية، وذلك رغم جناحه فى 
إنهاء صيامه الطويل عن التهديف، إال 
أن املهاجم الشاب الشهير بـ”الغزال” 
مازال متخوفاً من تغير قناعات مدرب 

الفريق حسام البدرى جتاهه.
ويخشى عمرو جمال من سيناريو 
عرضه للبيع بشكل مفاجئ فى نهاية 
املوسم اجلــارى فى حال جاء التقرير 
الفنى الــذى سيعده الــبــدرى فى غير 
صاحله، ورغم الدفعة املعنوية والثقة 
الكبيرة التى منحها البدرى الشهير 
بـ”اجلزار” للغزال إال أن األخير يسعى 
لتعزيز تلك الثقة ويرغب فى تفادى 
حتولها إلى خيبة أمل ملدربه قد يؤدى 
فى نهاية املطاف إلنهاء مــشــواره مع 

الفريق األحمر.
وفــرض الــغــزال على نفسه سياجاً 
ــة الــشــديــدة فى  مــن التركيز واجلــدي
ــرة، حــيــث يــأمــل فى  ــ ــي ــرة األخــ ــت ــف ال
مواصلة هز شباك اخلصوم وتثبيت 
أقــدامــه فــى اخلــط األمــامــى للفريق 
والــــذى يــشــهــد مــنــافــســة شــرســة فى 
ظــل وجــود الثنائى األفــريــقــى جونيو 
أجاى وسليمانى كوليبالى، فضالً عن 

املخضرم عماد متعب. 
وكان عمرو جمال قد أنهى صيامه 
ــداف بعدما جنــح فــى قيادة  عــن األهـ
فريقه للفوز على وادى دجلة بهدف 
نظيف فى املباراة التى أقيمت بينهما 
ضمن منافسات اجلولة العشرين من 

مسابقة الدورى املصرى املمتاز.
الهدف ميثل نقطة فى مشوار 

غـــزال األهــلــى خــصــوصــاً أنه 
كسر النحس الــذى الزمه 

فــى مسابقة الـــدورى 
املـــمـــتـــاز، حــيــث جــاء 

هــذا الهدف بعد صيام 
دام 320 يوًما.

وكان آخر هدف سجله عمرو 
ــدورى املمتاز يــوم 3  جمال فــى الـ

أبريل عام 2016، عندما فاز األهلى 
على احتــاد الشرطة بخمسة أهداف 

مقابل ثالثة.

الغزال يعلن الطوارئ للهروب 
من مفرمة »اجلزار«

أخبار النجومأخبار النجومأخبار النجومأخبار النجومأخبار النجوم
درس عربى 

خصوصى لستانلى 
رحلة عالج عائلية 

ملدافع الزمالك
الفسيخ العزومة 

املعتمدة لشوقى السعيد
ــق األول لــكــرة  ــري ــف حـــرص العــبــو ال
القدم بنادى الزمالك على اصطحاب 
النيجيرى ستانلى أوهاويتشى مهاجم 
ــق األبـــيـــض والــبــرازيــلــى مــاركــو  ــفــري ال
رودريـــجـــو معهم أثــنــاء أداء الــصــلــوات 

الجماعية.
واســتــجــاب الــثــنــائــى لــأمــر رغـــم أنهما 
يعتنقون الديانة المسيحية، ولكنهم يتقبلون 
األمر بصدر رحب كما يحرصون على تعلم 
اللغة العربية مع زمالئهم بالفريق أثناء 

المعسكرات الداخلية.

يــصــطــحــب مــحــمــد مــجــدى مــدافــع 
الفريق األول لكرة القدم بنادى الزمالك 
زوجته معه أثناء رحلته العالجية فى 
ألمانيا، بسبب اإلصــابــة الــتــى يعانى 
منها فى العضلة األمامية والتى تتكرر 

باستمرار.
ــق مسئولو الــنــادى عــلــى سفر  ــ وواف
مرافق مع الالعب، قبل أن يقرر مجدى 
أن تكون زوجته هى المرافق له أثناء 

رحلته الخارجية فى ألمانيا.

يحرص شوقى السعيد مدافع الفريق 
األول لكرة القدم بنادى الزمالك على 
إحضار »أكلة فسيخ« لزمالئه بالفريق 
بين الحين واآلخــر من أجل تناوله معًا، 
حيث إنه من األكالت الشعبية المحببة 

لديهم.
ومن المعروف عن مدافع الزمالك أن 
عائلته مالكة لسلسلة محالت »فسيخ« 
فــى مــديــنــة الــمــنــصــورة، ويــتــم إحــضــار 
»األكلة« بناء على طلب الالعب عندما 

يطلب منه زمالئه تناوله.

مفاجأة.. حجازى وربيعة مهددان بالطرد من األهلى

:» مختار مختار فى حوار  لـ»

مشاكل »زعيم الثغر« صعبة.. وهذه حقيقة أزمة قمر
ال يختلف اثنان على القدرات التدريبية التى 
يتمتع بها مختار مختار، املدير الفنى السابق 

لنادى االحتاد السكندرى.
ساهم كثيًرا فى النهوض بالعديد من الفرق 
مبسابقة الـــدورى املمتاز، حتى جنح فى ترك 

بصمة له فى مجال التدريب.
»صــوت املــاليــن« التقت مــع مختار مختار، 
ــنــقــاط اخلــاصــة  ــعــديــد مــن ال ــحــاوره فــى ال ــت ل

باستقالته األخيرة من تدريب زعيم الثغر 
ــرار  ــاذ قــ ــخــ ــا األســــبــــاب الـــتـــى دفـــعـــتـــك التــ ¿ مــ

االستقالة؟
¿ ¿ ال أحبذ احلديث فى الوقت احلالى عن 
األسباب التى جعلتنى أتخذ قــرار االستقالة، 
ولكنى رأيت أن هذا هو الوقت املناسب للرحيل 
خاصةً أننى عشت فى ظروف صعبة للغاية مع 
فريق االحتــاد، خالل الفترة املاضية وتعرضت 
لضغط شديد فــى ظــل العمل فــى مناخ معن 

أمتنى أن ميــر املــديــر الفنى اجلــديــد لالحتاد 
مبناخ أفضل خالل املرحلة املقبلة.

ــان الــســبــب  ــ ــــأس مـــصـــر كـ ــروج مــــن كـ ــ ــ ¿ هــــل اخلـ
الرئيسى وراء رحيلك؟

¿ ¿ ال هــذا ليس صحيحا، ولكن كــان هناك 
تراكمات قبل ذلك خاصةً  أن الفريق عانى من 
ســوء حــظ كبير فــى مباريات الـــدور األول فى 
الدورى املمتاز، ومع جتديد مجلس اإلدارة الثقة 
فى اجلهاز الفنى أكثر من مرة أردت أال أضع 
املجلس فى موقف حرج أمام جماهير االحتاد، 

وفضلت االنسحاب.
¿ لم تفكر فى التراجع عن قرار االستقالة بعد 

الفوز على املقاولون؟
¿ ¿ ال هذا قرار اتخذته ولن أتراجع فيه مرة 
أخــرى أيــا كانت النتيجة، وال ُيعقل أن حتدد 

نتيجة مباراة مثل هذه القرارات املهمة.
¿ مــا الــســبــب وراء تــراجــع نــتــائــج الــفــريــق بعد 

البداية اجليدة بداية املوسم؟
ــوء الــتــوفــيــق  ــ ¿ ¿ إصـــابـــات الــالعــبــن وسـ
واألخـــطـــاء التحكيمية وغــيــرهــا مــن الــعــوامــل 

تسببت فى تراجع نتائج الفريق، باإلضافة إلى 
تــراجــع مستوى بعض الــالعــبــن على رأسهم 
كاسوجنو الــذى انشغل بالعروض التى تلقاها 

من اخلليج.
ــل تــــــرى أن مـــجـــلـــس اإلدارة وفــــــر كـــافـــة  ــ ¿ هـ

احتياجات اجلهاز الفني؟
¿ ¿ بالتأكيد، مجلس اإلدارة وقــف بجوارنا 
كثيرا وحتمل عبئًا كبيًرا، رغم الظروف املالية 
الصعبة التى عانى منها الــنــادى خــالل الفترة 
األخيرة، إال أن املسئولن فى النادى لم يتأخروا 

على تلبية احتياجاتنا.
وأكبر مثال على ذلــك متسك اجلهاز الفنى 
ببقاء خالد قمر، واحترام اإلدارة لرغبة اجلهاز 
رغــم الضغط الكبير مــن قبل نـــادى الزمالك 

لقطع إعارة الالعب.
¿ كيف تعامل مجلس اإلدارة مــع أزمـــة خالد 

قمر؟
¿ ¿ مجلس إدارة االحتــاد عانى كثيرا طوال 
األيــام املاضية بسبب هذه األزمــة، وكــان حائرا 
فــى ظــل رغــبــة الــالعــب فــى الــعــودة للزمالك 
والضغط الكبير من املستشار مرتضى منصور 

الستعادة الالعب مرة أخرى.
ــنــادى وجــاســر منير  وعــنــدمــا طلب رئــيــس ال
املــديــر التنفيذى رأيـــى رفــضــت بالطبع رحيل 
الالعب، خاصةً أنه لم يكن قد استعاد مستواه 
ــدوري، وعندما تألق  طــوال الــدور األول من الـ
ــد احلــاجــة  ــرة اإلعـــــداد كــنــا فــى أشـ ــالل فــت خـ
جلهوده، والقرار فى النهاية كان قــرار اإلدارة 

التى احترمت رغبتنا.
وكــذلــك عندما متسك اجلــهــاز الفنى ببقاء 
كاسوجنو، ورغم العروض العديدة التى تلقاها 
الالعب إال أن مجلس اإلدارة فّضل بقاءه حتى 

نهاية املوسم.
¿ هل تلقيت أى عروض تدريبية مؤخرا؟

¿ ¿ ال ألم أتلق أى شــىء، وقــرار الرحيل عن 
ــاد ليس مرتبطا بــوجــود عـــروض أخــرى  االحتـ

مقدمة لى.
¿ ماذا تقول جلماهير االحتاد السكندرى؟

¿ ¿ جماهير االحتــاد السكندرى لها مكانة 
خاصة فــى قلبى، أمتنى استمرار مساندتهم 
للفريق واملــديــر الفنى اجلــديــد خــالل الفترة 

املقبلة.

كتبت – سارة عبد الباقى 

حوار – محمد الصايغ 

كتب – محمد الصايغ 

عمرو

مختار

ال أحد يستطيع أن ينكر، أن إقالة املدربن باستمرار ظاهرة 
تسيطر على معظم أندية الدورى املصرى فى الفترة األخيرة.

وسرعان ما يبادر مجلس إدارة نادى ما، بإقالة مدرب ملجرد 
خسارته مباراة ما أو تعادله فى أخرى.

ــدورى املصرى املمتاز،  مرت 21 جولة من عمر ال
الذى يضم 18 فريًقا فى جدوله، شهد 12 منها تغيير 
القيادة الفنية، بينما أبقت 6 فرق فقط على قيادتها 
الفنية منذ بداية املوسم، ثقة من مسئولى أنديتهم 
أن بقاءهم يحقق عامل االستقرار، يأتى فى مصلحة 

الفريق.
ويــبــرز »صــوت املــاليــن« باألسماء املــدربــن الــذى 

حافظوا على مناصبهم حتى اآلن.
حسام البدرى )األهلى( 

وعــاد حسام البدرى لتولى مسئولية األهلي، قبل 
انطالق املوسم اجلــارى للمرة الثانية، وحافظ على صــدارة 
ترتيب الــدورى برصيد 49 نقطة، من 19 جولة، لم يذق فيها 

طعم الهزمية.
ونــال البدرى حزمة من االنتقادات بعد خسارة لقب 
السوبر أمام الزمالك، اعتراًضا على تذبذب أداء الفريق، 
الــذى تــاله ضياع نقطتن فى انطالقة مباريات الــدور 

الثانى أمام اإلسماعيلى.
حسام حسن )املصرى( 

بدأ املصرى البورسعيدى املوسم حتت قيادة العميد حسام 
حسن، للموسم الثانى على التوالى، ليقدم أداًء طيًبا نال 
استحسان اجلميع؛ حيث لعب 17 لقاء فاز فى 11، وُهزم 
فى 5، وتعادل فى لقاء وحيد ليحصد 34 نقطة محتاًل املركز 
اخلامس، ويتبقى له مبارتان مؤجلتان أمام الشرقية والنصر 

للتعدين.
ــادى البورسعيد،  ــن وميــر العميد بفترة اســتــقــرار مــع ال
ــواه  بعدما فــاز مــؤخــًرا على نظيره النيجيرى إيفيانى أب
3 - 0 بضربات الترجيح فى لقاء اإلياب فى دور 64 لكأس 
الكونفيدرالية األفريقية، وتخطيه اإلنتاج احلربى بهدفن 

نظيفن بدور الـ 16 من كأس مصر.
إيهاب جالل )مصر املقاصة(

واستمرت العروض املميزة ملصر املقاصة حتت قيادة إيهاب 
جالل، املدير الفنى  للمقاصة، الذى أثنى اجلميع على فنياته 
وقدراته فى توظيف العبيه، كما يحسب له عودة أحمد الشيخ 

مبستواه بعد فترة من مالزمة دكة بدالء األهلي.
ويحتل املقاصة املركز الثانى برصيد 43 نقطة أسفل األهلى 

صاحب الـ52 نقطة، ويتبقى له مباراة مؤجلة أمام الزمالك.
محمد عودة )املقاولون العرب(

كذلك بدأ املقاولون العرب املوسم احلالى حتت قيادة محمد 
عــودة، الــذى تولى قيادة الذئاب املوسم املاضى خلًفا لطارق 

العشرى، وأنهى املوسم فى املركز الثانى عشر.
ويعانى عــودة هــذه األيـــام مــن تــدهــور النتائج بعد خسارة 
أول مبارتن بالدور الثانى للدورى، باإلضافة للخروج مبكًرا 
من كأس مصر أمام حرس احلــدود، ما أثــار  غضب مسئولى 
املقاولون العرب، وهدد برحيل ابن النادى فى حال استمرار 

إهدار النقاط.
خالد عيد )طنطا(

أبقى املهندس فايز عريبى، رئيس مجلس إدارة نادى طنطا، 
على خالد عيد مديًرا فنًيا، صاحب إجناز الصعود من دورى 
القسم الثانى، رغم تقدم عيد باستقالته أكثر من مرة بسبب 

سوء النتائج.
ويقع طنطا فى املركز الـــ14 برصيد 20 نقطة، ليبتعد عن 

أقرب فرق القاع الداخلية برصيد 4 نقاط.
شوقى غريب )اإلنتاج احلربى(

واستمر شوقى غريب فــى قــيــادة فريق اإلنــتــاج احلربى 
للموسم الثانى على التوالى، بعدما أنهى املوسم املاضى فى 
املركز السابع، إال أنه عانى سوء توفيق فى اجلوالت املاضية، 
فلم يحصد فيهم سوى 21 نقطة، ليقترب من منطقة اخلطر.

واستطاع غريب إعادة ترتيب أوراقه خالل فترة توقف 
الــدورى األخيرة، ليقدم فريقه عروًضا طيًبا خالل أول 
ــدورى، ليفوز على الزمالك  مبارتن بالدور الثانى من ال
بهدفن لهدف، ويتعادل مع اإلسماعيلى إيجابًيا بهدف 

لكل فريق.

يبدو أن فريق الكرة األول بالنادى األهلى سيكون 
على موعد مع مفاجأة من العيار الثقيل فى نهاية 
املــوســم سيكون بطالها الثنائى أحــمــد حجازى 
ورامــى ربيعة جنما دفــاع الفريق األحمر، واللذان 
كانا سبباً فى صدام كبير وقع داخل الغرف املغلقة 
بن حسام الــبــدرى املدير الفنى للفريق ومحمود 

طاهر رئيس النادى.
وفاجأ البدرى إدارة القلعة احلمراء ممثلة فى 
محمود طاهر بإعالنه حاجته لضم أكثر من العب 
فى اخلط اخللفى للفريق خالل موسم االنتقاالت 
الصيفية القادم، وهو الطلب الذى قوبل بالرفض 
مباشرة، من طاهر واالدارة احلمراء بداعى وجود 
أكثر من عنصر فى خط دفاع الفريق ما يجعل من 

غير املجدى ضم العبن جدد.
وأمــام رفض االدارة ملطلب البدرى فجر األخير 
مفاجأة من العيار الثقيل فى وجه اإلدارة احلمراء 
بإعالنه صراحة أنه يفكر فى االستغناء عن ثنائى 
الدفاع أحمد حجازى ورامــى ربيعة بنهاية املوسم 
ــزل كالصاعقة على  ــاري، وهــو األمـــر الـــذى ن اجلــ
محمود طاهر وأعضاء إدارتــه واعتبروه جنوناً من 

البدري.
ــدوره بــرر مـــدرب املـــارد األحــمــر تفكيره فى  ــ وب
االستغناء عــن خــدمــات حــجــازى وربــيــعــة مبعاناة 
الثنائى من إصابات مزمنة حتول دون انتظامهم فى 
اللعب بشكل أساسى ألكثر من مباراة على التوالي، 
وهو ما اعتبره البدرى أمراً مربكاً حلساباته كمدير 
فنى خصوصاً أنــه يرغب فى احلفاظ على هيكل 

أساسى لفريقه يعتمد عليه فى معظم املباريات.
وأكــد البدرى ملسئولى األهلى أن كافة التقارير 
الطبية اخلاصة بحجازى وربيعة تؤكد أن األول 
يعانى من إصابة مزمنة فى الركبة نتيجة تعرضه 
لقطع فى الرباط الصليبى مرتن متتاليتن خالل 
فترة احترافه فى صفوف فيورنتينا اإليطالي، فى 

ــذى يعانى  الــوقــت ال
ــة  ــعــة مـــن إصــاب ــي رب
مزمنة فى الفقرات 
الـــقـــطـــنـــيـــة أســـفـــل 

الـــظـــهـــر، فـــضـــالً عن 
إصــابــة أخـــرى فــى ركبته 

عجزت كافة املحاوالت الطبية 
فى شفائه منها بشكل نهائى.

وشدد البدرى فى حديثه مع اإلدارة 
احلمراء على أن كال الالعبن يحتاجان 

للراحة من وقــت آلخــر وأنهما غير قادرين 
على املــشــاركــة بشكل متواصل مــع الفريق فى 
املــبــاريــات، كما أنهما يحتاجان أيضا لتخفيف 
األحمال التدريبية عنهما من حن آلخر، تفادياً 

لتجدد إصاباتهما.
ــى بــشــكــل قــاطــع فكرة  ــرفــض إدارة األهــل  وت
االستغناء عــن الثنائى نــظــراً ملــا تبكدته خزينة 

النادى فى سبيل ضمهما، فضالً عن خشيتها من 
غضب اجلماهير فى حال أقدمت فعلياً على تنفيذ 
ما يفكر فيه البدرى بخصوص العبى دفاع الفريق 

األحمر.
وهــو مــا يصطدم مــع رغــبــة املــديــر الفنى الــذى 
يــتــخــوف مــن أن تــؤثــر كــثــرة التغيير فــى الــقــوام 
األساسى على املستوى واملـــردود الفنى لفريقه 
داخل امللعب فى وقت يسعى فيه للحفاظ على 
ــدورى واالحــتــفــاظ بلقبها  ــ صـــدارة بطولة ال
واملنافسة على لقب كأس مصر، فضالً عن 
خــوض غمار بطولة دورى أبطال افريقيا 
التى يتطلع املــارد األحمر الستعادة لقبها 

الغائب عنه منذ عام 2013. 
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رأى

 محمد الراعى

احلضرى وميسى واجلهل
¿ الشك أن عصام الحضرى أخطأ 
فى حق نفسه باالعتداء على زميله.. 
ــه قـــدوة لألجيال فى  والــمــفــروض أن
السلوك واألخالق قبل الكرة واألداء.. 
ــذه لــيــســت األزمــــة األولــــى التى  وهــ

يفتعلها الحضرى.
ــن األهـــلـــى  ــرب مــ ــ ــق أن هـ ــبـ  وسـ
واإلســمــاعــيــلــى والــمــريــخ الــســودانــى 
ــرك الزمالك  بعد مشاكل عــديــدة وت
والــعــالقــات سيئة بينه وبين النادى 
ومــدربــه السابق حسام حــســن.. وال 
ننكر أن الحضرى أسطورة كروية غير 
عادية ولكنه يجهل أن يحافظ على 
نجوميته وال يقدرها، الحضرى جاهل 
بكيفية صناع النجم وكيفية الحفاظ 
على نجوميته؟! والمفروض أن نعلم 
العبينا من الصغر من مدرسة الكرة 
كــيــفــيــة الـــوصـــول لــلــقــمــة والــحــفــاظ 

عليها.
¿ زيارة ميسى تاريخية وفكرة رائعة 
عالمية ولكن لألسف أن المسئولين 
ــوا فـــى اســتــغــاللــهــا  فـــى مــصــر فــشــل
ــتــســويــق  ــى مــصــر وال ــ ــج إل ــرويـ ــتـ والـ
للسياحة وحتى »عــالج فيرس سى«، 
ــى مــصــر من  ــاء بميسى إلـ ــذى جـ ــ ال
أجــلــه لــم يحصل على الــدعــايــة ولم 
ــدواء،   يــعــرف أحــد شيًئا عــن هــذا الـ
ولــم نعرف أمــاكــن الــعــالج فــى مصر 
ــدد الــمــصــريــيــن وكــيــفــيــة الــعــالج  وعــ
حتى نجذب العالم للقدوم إلى مصر 

واستخدام هذا العالج؟
ــقـــدم أفــالمــا  كــنــت أتــمــنــى أن نـ
ــروج إلـــى مصر  ــ تسجيلية تــســوق وت
ونجذب العالم إلــى أحلى ما فيها.. 
كنت أتمنى أن نقدم فيلًما قصيًرا 
عــن الــريــاضــة واالبــطــال العالميين 

المصريين.. ونقدم 
فيلما قصيرا عن اآلثــار واألماكن 
والمدن السياحية فى مصر.. ونقدم 
فيلما قصيرا عــن الــعــالج الجديد 
والسياحة العالجية فى مصر ولكن 
لألسف كشفت الــزيــارة أســوأ ما فى 

المصريين.
ــنــا جهلنا  ــبــت ــصــار احـــنـــا أث ــاخــت ب
باستغالل األحــداث العالمية وأثبتنا 
أننا فاشلون فى كل شىء، أثبتنا أننا 

نعشق الفوضى والعشوائية! أخبار النجومأخبار النجومأخبار النجوم
السعيد يجدد 
تأشيرة أمريكا

ورطة صينى ملدافع 
الفراعنة بسبب الكالب

سائق خصوصى ملؤمن 
سليمان بسبب سموحة

حرص عبد الله السعيد نجم فريق الكرة 
األول بالنادى األهلى على تجديد تأشيرة 
دخــولــه إلــى الــواليــات المتحدة األمريكية 
والتى يسافر إليها الالعب بين الحين واآلخر 

لزيارة شقيقته التى تقيم هناك منذ سنوات.
ويــنــتــظــر الــســعــيــد بــفــارغ الــصــبــر انــتــهــاء 
ــدورى والــكــأس حتى  ــ منافسات بطولتى ال
يتسنى له الحصول على إجازة مطولة يسافر 
خــاللــهــا لــلــواليــات الــمــتــحــدة بــرفــقــة زوجــتــه 
وأوالده لقضاء إجازتهم السنوية واالطمئنان 

على شقيقته.

يواجه على غزال مدافع منتخب مصر السابق 
ــادى جويجو زيتشنج  والمحترف فــى صفوف ن
الصينى مأزقاً صبعاً منذ انتقاله للدورى الصينى 
فى يناير الماضى، وذلك بسبب اختالف عادات 

الطعام فى الصين عما هو معتاد عليه.
وقضى غزال عدة سنوات فى البرتغال محترفاً 
فى نادى ناسيونال ماديرا قبل أن ينتقل للصين، 
حيث فوجئ بأن الكثير من اللحوم الموجودة فى 
الطعام هى لحوم كالب، وهو ما جعله يعتمد على 
األكــالت النباتية فى معظم وجباته لحين إيجاد 

مخرج من تلك األزمة.

يــدرس مؤمن سليمان المدير الفنى لنادى 
سموحة االستعانة بسائق خاص يتولى مهام 
قيادة سيارته الخاصة بــداًل منه، فى الفترة 
القادمة، خصوصًا أنه يضطر للسفر بصورة 
يومية من القاهرة إلى االسكندرية لقيادة مران 

فريقه ثم العودة لمنزله مجدداً بالقاهرة.
ــرى مــدرب الفريق السكندرى أن قيادة  وي
ــاداً نــظــراً لطول  ــهـ ــارة تــســبــب لــهــا إجـ ــســي ال
المسافة، وهو ما يقلل من تركيزه خالل قيادته 
لمران الفريق، األمــرالــذى دفعه للتفكير فى 

االستعانة بسائق خاص.

إعداد: محمد الصايغ- سارة عبدالباقى

حلمى يصحح أخطاء العبى الزمالك إلنقاذ حلم الدورى
وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى لالجتماع األول سيعقد 
االجتماع الثانى فى اليوم التالى املوافق 31 مارس املقبل، ومن املقرر 
أن يكون التسجيل فى الكشوف لألعضاء فى اليوم الثانى ابتداء من 
التاسعة صباحا وحتى السابعة مساء، موعد انعقاد اجلمعية العمومية، 
ويكون االجتماع صحيحا بحضور 20% من أعضاء اجلمعية العمومية 

أو ألف عضو أيهما أقل.
ومــن املقرر أن يتم التصويت على امليزانية واحلــســاب اخلتامى 
ببطاقات إبــداء الـــرأى، وسيتم استكمال مناقشة باقى بنود 
اجلمعية والــتــى تتضمن التصديق على محضر االجتماع 
السابق، والنظر فى تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال السنة 
املنتهية، وخطة العمل للعام اجلــديــد، وتقرير مراقب 
احلسابات، واعتماد مشروع املوازنة للسنة املالية املقبلة، 
وحتــديــد مكافأة مــراقــب احلسابات وحتــديــد مكافأة 

املدير التنفيذي.
وستتطرق اجلمعية ملناقشة االقــتــراحــات املقدمة 
من األعضاء فى املوعد القانونى وعرض زيــادة رسوم 
اشــتــراك العضوية لألعضاء اجلـــدد، وعــرض تقرير 
مندوبى الــنــادى فــى اجلمعيات العمومية الحتــادات 
األلعاب الرياضية، وعــرض مقترح التصديق ملجلس 
اإلدارة على حترير عقود تزيد مدتها على مدة املجلس 
احلالى، وعرض تقييم املطاعم وعرض حتديد احلد 
األقصى لعدد األعضاء اجلدد فى خالل العام اجلديد، 
ــى املــســابــقــات اخلــاصــة  وعــــرض مــشــاركــة الـــنـــادى ف
باملحترفني، وإعـــالن نتيجة التصويت على امليزانية 
، ويحق لعضو اجلمعية العمومية استالم صــورة من 
جدول أعمال اجلمعية من سكرتارية النادى قبل موعد 
االجتماع مبدة ال تقل عن سبعة أيام وتقرر أن يكون آخر 
موعد لسداد االشتراكات قبل انعقاد اجلمعية العمومية 

بخمسة عشر يوماً.

حرص محمد حلمى املدير الفنى للفريق األول لكرة القدم بنادى 
الزمالك على االجتماع بالعبى فريقه من أجل تصحيح األخطاء التى 
وقعوا بها خالل مباراة النصر للتعدين األخيرة فى اجلولة الـ 20 من 
عمر الدورى املمتاز، وألقى مدرب القلعة البيضاء محاضرة فنية على 
الالعبني شرح خاللها أخطاء املباراة من حيث متركز الالعبني وسرعة 
مترير الكرة وإنهاء الهجمات، وذلك حتى ال تتكرر فى مباريات الفريق 
املقبلة، ومبا يضمن للفريق مواصلة السير على طريق االنتصارات، 
وعدم التفريط فى أى نقاط جديدة للحفاظ على حظوظ الفريق فى 

املنافسة على لقب الدورى.
وكان اجلهاز الفنى للفريق األبيض استعان بفرد جديد للعمل ضمن 
صفوفه كمحلل أداء، من أجــل مساعدة املدير الفنى فى وضــع يده 
على نقاط الضعف بالفريق للتركيز على معاجلتها، وفى نفس اإلطار 
أصـــدر املستشار مرتضى منصور رئــيــس الــنــادى األبــيــض تعليمات 
مشددة لالعبى الفريق واجلهاز الفنى بعدم استخدام مواقع التواصل 
االجتماعى خــالل الفترة احلالية، وفوجئ العبو الفريق بتحذيرات 
من اجلهاز الفنى للجميع بأن استخدام مواقع التواصل االجتماعى 
سيعرضهم لعقوبات مالية، يأتى الــغــرض وراء ذلــك  رفــض منصور 
الستخدام مثل هذه املواقع التى يرى أنها تسببت فى أزمــات الفريق 

والالعبني خالل الفترة األخيرة. 
ودخل محمد حلمى مدرب الزمالك فى وصلة عتاب مع العبه أحمد 
توفيق بعد أن أثبتت األشعة التى أجراها الالعب إصابته بتمزق فى 
أربطة األنكل والتى تعرض لها فى إحــدى تدريبات الفريق األخيرة، 
حيث إنه هو من عرض نفسه لإلصابة بعدما تدخل بشكل عنيف فى 
كرة مشتركة مع زميله حسنى فتحى، ليتورم أنكل القدم بشكل كبير، 
ويغيب الالعب ملــدة ال تقل عن عشرة أيــام وهــو األمــر الــذى أغضب 
ــدرب خاصة أن الفريق مير حالياً بفترة ضغط مباريات ويحتاج  امل

جلهود كل العبيه، ومن املقرر أن يخضع الالعب خالل فترة 
اإلصابة لتدريبات عالجية من أجل جتهيزه للمشاركة فى  

املباريات املقبلة.
وعلى جانب آخر قرر مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة 
مرتضى منصور عقد اجلمعية العمومية للنادى يومى 30 و 
31 مارس املقبل مبقر النادى األبيض، وسيكون االجتماع األول 

يوم 30، ويبدأ التوقيع فى كشوف التسجيل لألعضاء العاملني 
الذين يحق لهم احلضور من التاسعة صباح اخلميس يــوم 30 
مارس وحتى الواحدة ظهراً موعد انعقاد اجلمعية العمومية ويكون 

االجتماع صحيحا بحضور األغلبية املطلقة »%50+ 1«.

»آل الهوارى« يهددون بتوريط 
اجلبالية فى أزمة مع الفيفا

 تلوح بوادر أزمة جديدة فى األفق خالل 
الساعات القليلة املقبلة بني وزارة الرياضة 
وبــني االحتــاد الدولى لكرة القدم »فيفا«؛ 
بسبب أزمــة حــازم وسحر الهوارى، عضوا 

مجلس إدارة احتاد كرة القدم.
وكــانــت املحكمة اإلداريـــة العليا، قــررت 
ــازم وسحر  رفـــض الــطــعــن املــقــدم مــن حــ
الـــهـــوارى عــضــوى مــجــلــس إدارة احتـــاد 
الكرة، ضد حكم استبعادهما من مجلس 
اجلبالية، حيث أحالت املحكمة الطعن إلى 

هيئة املفوضني بعد قرار رفضه.
كــان الثنائى قــد تقدم باستشكال على 
حكم املحكمة باستبعادهما من االنتخابات 
لكن مت رفضه، وبذلك يصبح تواجد الثنائى 
فى املجلس غير قانوني، ومن املنتظر إعادة 

إجراء االنتخابات على مقعديهما.
ــة، فــى أن وزيـــر الرياضة  ــ وتكمن األزم
لزاًما عليه تطبيق حكم القضاء وإقصاء 
الثنائى من مجلس اجلبالية، باعتباره جهة 
اإلدارة التى يقع حتت مظلتها احتــاد كرة 
القدم، يأتى ذلك فى الوقت الــذى يخشى 
فيه الوزير من تنفيذ احلكم، وعليه ستقع 
 الكرة املصرية برمتها فى عواقب وخيمة 

ال يحمد عقباها.
ــر إلـــى جتميد النشاط  وقـــد يــصــل األمـ
الــريــاضــى فــى مــصــر، حــال استبعاد »آل 
ــن مــجــلــس اجلــبــاليــة بحكم  هــــــوارى« مـ
القضاء، السيما وأن لوائح االحتاد الدولى 
ــكــرة، حتـــذر مــن الــتــدخــل احلــكــومــى فى  ل

البالد.
وسبق لالحتاد الــدولــى من قبل، إعالن 
إيــقــاف الكويت دولــيــاً وجتميد نشاطها؛ 
بسبب تدخل احلكومة فــى عمل االحتــاد 

املحلى للعبة.
هانى أبــوريــدة رئيس احتــاد كــرة القدم، 
ميلك العديد من املقومات التى تؤهله إلى 
إصــدار فيفا عقوبات على الكرة املصرية، 
السيما وأن صفته الدولية -عضو املكتب 
التنفيذى للفيفا- متنحه أحقية التواصل 

مع احتاد اللعبة.
وزير الرياضة حتى اآلن ال ميلك قــرارًا، 
ــة لم يصل  خاصة أن قــرار املحكمة اإلداري
إلى مكتبه، إال أن وصوله يعنى أن القرار 

نافذ ال محالة.
ــذى أكـــد فيه  ــك، فــى الــوقــت الـ يــأتــى ذلـ
أبوريدة -فى تصريحاته لوسائل اإلعالم- 
أن فيفا سيرفض قــرار املحكمة اإلداريــة 
العليا باعتباره حكما قضائيا ال يعترف به 

فى احتاد اللعبة.

 كأس مصر يعيد 
»مطاريد الدورى« للصورة 

أعـــادت بطولة كــأس مصر إلــى األذهــان 
العبني رأيناهم يوًما ما فى الــدورى املمتاز 
)دورى األضواء والشهرة( كما يقولون، دارت 
بهم الدوائر حتى انتهى بهم احلال فى أندية 

باملمتاز بـ )دورى املظالم(.
ويستعرض »صوت املاليني« العبو الدورى 
املمتاز السابقني، ممن شاركوا مع أنديتهم 

احلالية ببطولة كأس مصر.
 األسيوطى

ــد فريق   خـــرج فــريــق األســيــوطــى عــلــى ي
بــتــروجــت فــى دور الـــ 32 مــن بطولة كأس 

مصر، بعد هزمية بهدف نظيف.
ــاراة محمد شديد  ــارك فــى تلك املــب  وشـ
قناوى، العب اإلنتاج احلربى السابق، وعطية 
الــنــشــوى رأس حــربــة الــفــريــق، والـــذى لعب 

سابًقا للمصرى البورسعيدى، ونادى النصر.
  السكة احلديد

خاض فريق السكة احلديد بقيادة مديره 
الفنى خالد بيبو، مباراة وحيدة بكأس مصر 
تلقى خاللها الهزمية من االحتاد السكندرى 
بنتيجة 3-1، كانت كافية لإلطاحة به من 

الدور الـ 32 بكأس مصر.
ــان السكة صاحب نصيب األســد فى   وك
ضــم قــائــمــتــه لــالعــبــني ذوى خــبــرة سابقة 
ــاز؛ حــيــث شــمــلــت القائمة  ــت ــم ــدورى امل ــالـ بـ
إبراهيم الهاللى، العب املصرى البورسعيدى 
السابق، وسعيد »قطة« الذى لعب للزمالك، 
ــادات، العـــب طــالئــع اجليش  ــسـ ومــحــمــد الـ
السابق، ومحمد حنفى »احتـــاد الشرطة«، 

ووائل إسماعيل »الداخلية«.
  إف سى مصر

 وتشابه مصير نادى مصر بسابقه )نادى 
السكة(، حيث ودع بطولة كــأس مصر فى 
ــدور بنفس النتيجة )3-1( على يد  نفس ال

اإلنتاج احلربى.
ــالء كــمــال،  ــادى »مــصــر« عـ ــ  وظــهــر مــع ن
العب خط وسط الزمالك واملقاولون العرب 
السابق، وكذلك صانع ألعاب طالئع اجليش 
السابق إيهاب املحص، فضاًل عن وليد توفيق 
ــوادى دجــلــة، ومصطفى  ــارس السابق لـ احلـ
جعفر جنم الزمالك، الذى لم يدفع 
ــنــاصــر مــحــمــد،  بـــه عــبــدال
مدير فنى الفريق، فى 

مباراة اإلنتاج.
  احتاد الشرطة

 هـــــــبـــــــط 
ــاد  ــادى احتـ ــ نـ
الـــشـــرطـــة 
مـــــــــــــــن 

الـــدورى املصرى املمتاز حديًثا عن املوسم 
املاضى، إال أننا رأيناه فى كأس مصر مازال 
يحتفظ بــقــوام مــن العبيه قبل الــهــبــوط و 
العــبــني آخــريــن مــن أصــحــاب اخلــبــرة بفرق 

الدورى املمتاز. 
وجاء من ضمن هؤالء الالعبني األفريقيان 
عبد اهلل سيسيه، وصامويل أوســو، وسعيد 

كمال، ومصطفى شمامة.
 حرس احلدود

ــك احــتــفــظ فــريــق احلــــرس بــقــوام  ــذل  وك
العبيه رغــم الهبوط املوسم املــاضــى، فجاء 
فى حراسة مرماه احلارس أحمد سعد، كما 
ضــم تشكيل الفريق موسى يـــدان، ومحمد 
الفيومى، ومحمد فــاروق، وإيهاب املصرى، 

وعلى الفيل، وعبد الكافى رجب.
ويعتبر حرس احلدود الناجى الوحيد من 
فرق دورى املظاليم، من دور الـ 32، بعد فوزه 
على املقاولون العرب بنتيجة 5-4 بركالت 

الترجيه، ليالقى الزمالك فى دور الـ 16.
 اجلونة

ـــ32 من بطولة  وّدع فريق اجلــونــة، دور ال
ــام الداخلية  كــأس مصر عقب اخلــســارة أم

بهدف دون رد.
وضم الفريق الذى يلعب فى دورى املمتاز 
»ب«، الالعب صامويل أوكــران الذى شارك 
مــع اجلــونــة فــى الـــدورى املــمــتــاز، باإلضافة 
إلى املهاجم السورى عبد الفتاح األغا الذى 
لعب فى صفوف وادى دجلة هالل السنوات 

األخيرة املاضية ببطولة الدورى املمتاز.
فاركو

تلقى فــريــق فــاركــو، أحــد أنــديــة الــدرجــة 
الثانية خسارة قاسية أمام وادى دجلة بثالثية 
نظيفة لــيــودع بطولة كــأس مصر مــن دور 

الـ32.
وضم فريق فاركو، عددا من جنوم الدورى 
ــاهلل إيــنــو جنم  املــمــتــاز على رأســهــم املعتز ب
وســط األهلى والزمالك السابق واحلــارس 
املخضرم أحمد فــوزى، الذى لعب فى أندية 
األهلى وبتروجت والداخلية، ومحمود عبد 
احلكيم جنــم بتروجت الــســابــق، الــذى لعب 
فى صفوف اإلنتاج احلربى قبل أن يعود إليه 

مجددا فى يناير املاضي.
 األوليمبى

ــام الــزمــالــك  خــســر فــريــق األولــيــمــبــي، أمـ
بهدفني دون رد فى ختام دور الـ32 من بطولة 

كأس مصر.
وأعــاد الفريق السكندرى إلى األذهــان 
ذكريات بعض من النجوم الذين شاركوا 
فى الــدورى املمتاز منذ سنوات، أبرزهم 
مــحــمــد رجــــب ريـــعـــو مــهــاجــم االحتــــاد 
السكندرى الــســابــق، وعطية البلقاسى 
مــدافــع الزمالك السابق، وأحــمــد بوجى 
ــى الــســابــق، والعــــب وســط  ــب مــهــاجــم إن

املقاولون السابق حسن سوستة.

 املشاكل »ماركة مسجلة«
فى مشوار احلضرى

دخــل عصام احلــضــرى حــارس فريق وادى 
دجــلــة واملــنــتــخــب املــصــرى فــى أزمـــة جــديــدة 
بسبب اشتباكه خالل التدريب األخير قبل لقاء 
ــدورى مــع احلـــارس االحتياطى  األهــلــى فــى الـ

خالد وليد، ليطلب أحمد حسام ميدو 
ــوادى دجلة من احلضرى  املدير الفنى ل
ــض مما  ــذار لــزمــيــلــه، ولــكــنــه رفـ ــتـ االعـ
أغضب ميدو وجعله يطلب من حارسه 
مغادرة املعسكر فورًا ويتم استبعاده عن 
لقاء املارد األحمر الذى انتهى لصالح 

األخير بهدف نظيف.

كتبت – سارة عبد الباقى 

كتبت – سارة عبد الباقى 

كتب – محمد الصاوى

كتب – محمد الصايغ

احلضرى

سحر

حازم

حلمى

مرتضى



األخيرة

سيد سعيد
يكتب:

ال أستطيع أنا أو غيرى، تجاهل تداعيات األحداث التى قفزت على السطح، وشغلت الرأى العام ليس فى مصر وحدها، وإنما 
على المستويين اإلقليمى والدولى، فهذه األحداث احتلت مساحة ليست بالهينة من االهتمام اإلعالمى، تراوح بين العزف 

على أوتار الشماتة والنفخ فى نيران الفتنة من ناحية، ونقل األخبار دون تدقيق أو روية من ناحية أخرى، حيث بات المشهد 
فى ظاهره مرتبكًا ومربكًا، أما السبب فهو تزاحم المشاهد بصورة محفزة على التأمل فى أسبابها، ومحرضة فى ذات الوقت 

على المخاوف من نتائجها.
فى أجواء االرتباك غير المبرر من الناحية المنطقية ربما يرى البعض عدم وجود صلة أو رابط بين المشاهد المتنوعة التى 

داهمتنا فى األيام القليلة الماضية، وفتحت الباب على مصراعيه أمام تكهنات باعثة على المخاوف والشكوك، لكننى على 
عكس كل هذه التصورات، أرى أن جميع األحداث التى يظن البعض أنها مربكة، خرجت من بوتقة واحدة وإن تعددت أو تنوعت 

فى شكلها الظاهرى، فهى بحسب رؤيتى، مرتبطة ارتباطا وثيقا فيما بينها، بل يمتزج كل منها فى اآلخر ويذوب بعضها فى 
البعض اآلخر بصورة متقنة.

الحديث الذى أقصده، رغم أنه متعدد الجوانب، إال أنه يدور بتناغم بغيض فى إطار متقن، هو يخص تنظيم »داعش« 
اإلرهابى وقيام عناصره باستهداف المصريين المسيحيين فى العريش، بالتزامن مع شائعة توطين الفلسطينيين داخل 

األراضى المصرية، وما أحاط بتلك الشائعة من مزاعم تتنافى فى شكلها ومضمونها مع العقل والمنطق.

استهداف 
األقباط على 
رأس أجندة 
التنظيمات 
اإلرهابية 

إلشعال الفتنة 
 الطائفية
فى مصر

 تدبير مسرحية هزلية 
لتبادل القصف بني 

داعش وجيش االحتالل 
اإلسرائيلى.. لتمكني 
تل أبيب من ممارسة 

الضغوط على الدولة 
املصرية ووقف حتركها 
املساند للفلسطينيني 

الشائعات خرجت إثر الضربات املوجعة ضد اإلرهابيني فى جبل احلالل 
وجناح اجليش املصرى فى فرض سيطرته على أخطر أوكارهم 

تعاون إسرائيلى إخوانى مشبوه للتحريض على كراهية الرئيس واجليش 
حكومة تل أبيب متد اإلرهابيني بالسالح املتطور وتعاجلهم فى مستشفياتها وتستخدم داعش  كورقة ضغط على دوائر صناعة القرار فى مصر

اإلخوان وإعالمهم  ومعهم آخرون راحوا يرددون شائعات يعلمون 
قبل غيرهم أنها كانت سبًبا رئيسًيا فى اقتالعهم من حكم مصر

لنبدأ بالشائعة املغرضة التى خرجت من 
إحدى الصحف العبرية متضمنة مغالطات 
مثيرة للدهشة، حول لقاء سرى جمع الرئيس 
عبدالفتاح السيسى وامللك عبداهلل ورئيس 
الوزراء اإلسرائيلى، جرى خالله االتفاق على 
إنهاء القضية الفلسطينية، حتت الفتة أطلق 
عليها إعالمًيا، »الوطن البديل«، أى اقتطاع 

جزء من سيناء ومنحه للفلسطينيني.
هنا علينا التوقف لرصد حجم الغباء الذى 
أحاط بهذه االدعــاءات وسيطر على أذهان 
مروجيها، فهذا الغباء لم يستوعب حقيقة 
لن ولم تغب عن األذهان مهما طال الزمان، 
ــى التى  مفاد تلك احلقيقة، أن الــنــواة األول
ــرت بها شعبية السيسى فــى أوســاط  ازدهـ
الـــرأى الــعــام املــصــرى بكل شــرائــحــه، كانت 
تصديه وهو وزيــر للدفاع، ملشروع اإلخــوان 
الــرامــى لتوطني أبــنــاء غــزة فــى سيناء وفق 
الرؤيتني األمريكية واإلسرائيلية، أما األهم، 
فهو العقيدة العسكرية للجيش املصرى، 
وجــوهــرهــا املــوت ونيل الــشــهــادة فــى سبيل 
ــل ذرة رمـــل فى  الـــدفـــاع واحلـــفـــاظ عــلــى ك
األراضى املصرية، فما بالنا إذا كان احلديث 
عن أرض سيناء، فالغباء الذى أصاب العقول 
املعطوبة، جعل البعض يعزف على النغمة 
النشاز بــدون قــراءة موضوعية للواقع، فلو 
كان لدى هــؤالء قــدرة على القراءة، ألدركــوا 
أن سيناء أغــلــى قطعة أرض فــى خريطة 
مصر اجلغرافية، فعلى كل شبر منها سالت 
دماء املصريني عبر األزمنة املختلفة، واملثير 
ــوان وإعالمهم،  للغثيان فــى األمــر أن اإلخـ
ــرددون كــالًمــا عن  ــ ومعهم آخـــرون راحـــوا ي
أمــور، يعلمون قبل غيرهم أنها كانت سببا 
رئيسيا فى اقتالعهم من حكم مصر، لكن 
الهدف هو تشويه صورة القيادة السياسية 
ــورة حتــرض  لـــدى الــشــعــب بــإظــهــاره فــى صـ
على كراهيته، فضال عن رغبتهم األساسية 
وهى اإلســاءة للجيش وإظهاره باالستسالم 
أمــام رغــبــات تسليم األرض للغير وكأنهم 
خــونــة، هــم يفعلون ذلــك بــدون درايـــة منهم 
ــدى الشعب  ــأن اجلــيــش املــصــرى ميتلك ل ب
بكل فئاته الوطنية سلطة عاطفية، اكتسبها 
من موروث النضال لتحرير الوطن والدفاع 
عنه مهما كانت التضحيات، كما أن هؤالء 
يعلمون يقينا أن السيسى أو غيره، ومهما 
ــراوة الضغوط الــدولــيــة، ال ميلك  كــانــت ضـ
وال يجرؤ، على مجرد التفكير أو السماح 
مبناقشته وليس إقراره، فما بالنا والسيسى 
نفسه تخرج من مدرسة الوطنية املصرية 
»اجلـــيـــش«، ومـــا بــالــنــا إذا كـــان هـــو ذات 
الشخص، الــذى وضــع رقبته على كفيه مع 
قـــادة اجلــيــش فــى أخــطــر حلظة فــى تاريخ 
ــورة الشعب  ــث ــازوا ل ــحـ مــصــر احلــديــث، وانـ
ضد فئة مارقة فرطوا فى قدسية األرض، 
ملوافقتها على املــبــدأ شفهيا، رغــم علمهم 

بعدم قدرتهم على تنفيذه. 
ــد املــســيــحــيــني فـــى الــعــريــش  ــدي ــه مـــن ت
إلــى مــحــاوالت صناعة الــكــراهــيــة للقيادة 
السياسية واجلــيــش فــى أعــقــاب أكــاذيــب 
إسرائيل، تبقى األحـــداث متداخلة، ورمبا 
ــؤاال، مضمونه، مــا الــذى  يــطــرح البعض سـ
يجمع بني الشامى واملغربى؟ أى ما عالقة 
داعــش بــأكــاذيــب املسئولني اإلسرائيليني، 
وما الذى يربط اإلخوان وإعالمهم مبروجى 
الشائعات من املنتمني لألقباط فى اخلارج. 

 فى البداية علينا ترتيب املشاهد بدقة 
ــواء أو األحــكــام  ــ وبــصــورة مــجــردة عــن األه
القطعية املسبقة، ولــنــبــدأ بــســؤال، تكمن 

أهميته فى استدعاء احلدث املحورى.
ملــاذا استهدف االرهابيون املسيحيني فى 
العريش؟، بالتزامن مع تهليل اإلخــوان فى 
إعالمهم احتفاء بشائعة، خرجت بصورة 
متقنة مــن دهــالــيــز املـــوســـاد اإلســرائــيــلــى 
عن توطني الفلسطينيني فى سيناء، وهى 
الشائعة التى خرجت إثر الضربات املوجعة 
ضــد اإلرهــابــيــني فــى جبل احلـــالل وجنــاح 
اجلــيــش املــصــرى فــى فــرض سيطرته على 
ــار تلك اجلــمــاعــات وعناصرها  أخــطــر أوكـ

اإلجرامية؟
ــبــدو مــن الــنــاحــيــة الــظــاهــريــة أن هــذه  ي
ــراف لــيــســت مــتــوافــقــة، وال يجمعها  ــ األطـ
ــقــراءة الدقيقة  أى هــدف مشترك، لكن ال

لــكــل مــا جـــرى وســيــجــرى، تــؤكــد أن هــؤالء 
جميعا يتحركون فى نقاط متباعدة شكال، 
ومتصلة أطراف خيوطها بدوائر املخططات 
االستراتيجية لكل من إسرائيل وواشنطن 
وصــوال لتحقيق هــدف واحـــد، وهــو عرقلة 
الدولة املصرية وتشديد قوتها، إلظهارها 
فاشلة وعــاجــزة عن حماية مواطنيها، مبا 
ميهد للتدخل الــدولــى فى شأنها الداخلى 
ــارهــا  ــا ســيــاســيــا، وإجــب ــزازه ــت ــاب مـــــرورا ب
ــالءات األمــريــكــيــة، وتنفيذ  ــ على قــبــول اإلم
املــخــطــطــات الصهيونية، بــإنــهــاء القضية 
الفلسطينية لصالح الــدولــة العبرية، على 

حساب األراضى املصرية. 
التنسيق اإلسرائيلى مــع »داعـــش« ليس 
ــى شــكــل مــعــطــيــات،  ــه فـ ــوقـ افـــتـــراضـــا أسـ
بــهــدف الــوصــول إلثــبــاتــه أو سعيا لالقناع 
ــة الدامغة،  بــه، لكنه حقيقة تؤكدها األدلـ
ــش تنفذ أمـــا دور  إســرائــيــل تخطط وداعــ
اإلخـــوان فيأتى الحقا بالترويج اإلعالمى 
وبـــث مصطلحات يــهــدفــون ترسيخها فى 
ــداخــل  ــاط فـــى ال ــبـ األذهــــــان، ويــبــتــلــع األقـ
ــارج، الطعم املــســمــوم، بــهــدف تشويه  واخلــ
صورة الدولة فى اخلارج، وسرعان ما يلتقط 
ذات املصطلحات إعالم داخلى شائه وأهوج 
واعالم خارجى مغرض ويقومون بترديد تلك 
املصطلحات، مثل »نزوح عائالت قبطية من 
سيناء« أو »تهجير جماعى لألقباط«، وهى 
مــحــاولــة خبيثة، هدفها الــدعــائــى تصوير 
مصر وكأنها وقعت حتت سطوة اإلرهابيني، 
أو الترويج ألكاذيب من عينة جنــاح أنصار 
بيت املقدس فى فرض السيطرة على سيناء.

اإلرهــابــيــون يــا ســادة يــا كــرام ال يفرقون 
بــني مسلم أو مسيحى، هــؤالء ملــن يتناسى 
ــل ســيــنــاء،  ــدو مـــن أهــ ــ ــوا ب ــل ــقــة، قــت احلــقــي
فــجــروا كمائن بها جنود وضــبــاط مسلمني 
ومسيحيني، كما لم يعد خافيا على كل متابع، 
تواطؤ إسرائيل مع اإلرهابيني، واستخدام 
داعـــش كــورقــة ضغط على دوائـــر صناعة 
القرار فى مصر، فهى ال تريد القضاء على 

تلك التنظيمات، وال جتد خجال فى دعمها 
وإمدادها بالسالح املتطور بأموال قطرية، 
ولم يعد خافيا، أن إسرائيل قدمت العالج 
للعناصر االرهــابــيــة التابعني لــداعــش فى 
مستشفياتها، حتت سمع وبصر العالم كله، 
كما ال يفوتنا أنها تواطأت مع داعش بابتكار 
املسرحية الهزلية التى جرت قبل أيــام فى 
سيناء، وهــى املسرحية التى جــرى خاللها 
تبادل القصف بينهما، اإلرهابيون يبدأون 
اتفاقا باطالق قذائفهم، ثم يلى ذلــك ردا 
عنيفا من جيش االحتالل االسرائلى، وفى 
احلالتني، ال تسمع عن خسائر فى األرواح، 
لكن الهدف هو متكني تل أبيب من ممارسة 
الضغوط على الدولة املصرية لوقف حتركها 
املــضــاد إلســرائــيــل فيما يتعلق مبستقبل 
القضية الفلسطينية، وأيضا وقف تشددهها 
فــى دعــم احلــق الفلسطينى بــإنــشــاء دولــة 

مستقلة على حدود 4 يونيو 1967.
فى هذا السياق املشحون باملتناقضات 

ــة بـــني الـــقـــوى املــتــربــصــة  ــظــاهــري ال
بالدولة املصرية، أؤكد مرة أخرى، 

املــتــنــاقــضــات الــظــاهــريــة، يجب 
عــلــيــنــا قـــــراءة املــشــهــد بــتــرٍو 

ــافــة زوايـــــاه بــصــورة  مــن ك
مــوضــوعــيــة، بعيدة عن 

املــــواقــــف املــبــنــيــة 
ــى مــعــلــومــات  عــل
مغلوطة صدرت 
هنا أو تقارير 
ــة  ــ ــوهـ ــ ــبـ ــ ــشـ ــ مـ
ــت مــن  ــ ــرجـ ــ خـ
ــاك، لــكــى  ــ ــنـ ــ هـ
ميــــــكــــــن لـــنـــا 
اإلمــــــــســــــــاك 
بـــــاخلـــــيـــــوط 
ــى تـــربـــط  ــ ــت ــ ال
األطـــــــــــــــراف 
الـــتـــى تــتــالقــى 
وتــتــوافــق رغـــــبـــــاتـــــهـــــا 

مصاحلها مــن الناحية اجلــوهــريــة، لذلك 
ــه، ولنبدأ  ــداول علينا تنحية كــل مــا جــرى ت
الغوص فى أحشاء احلقيقة، وهــذا بــدوره 
يتطلب مــنــا، تــرتــيــب األوراق واملــشــاهــد، 
واستحضار األجــنــدات التى تهدف العبث 

باالستقرار.
نأتى ملشهد استهداف املسيحيني، باعتباره 
مشهدا معقدا وطــرفــا فــى معادلة التلويح 
ــاألوراق املصطنعة، اســتــهــداف األقــبــاط،  ــ ب
ــوال عــن أجندة  ال ينفصل بــحــال مــن األحــ
التنظيمات اإلرهابية منذ نشأتها وارمتائها 
فى أحضان أجهزة االستخبارات الغربية، 
ولــنــا فــى تــأكــيــد تــلــك الــصــلــة، الــعــديــد من 
األحــداث التاريخية، فعلى خلفية أى صراع 
بني التيارات التى ترفع الفتة الدين شعارا 
جلرائمها مع الدولة املصرية ومؤسساتها، 
ــوان، ولــيــس انتهاء  بــدايــة مــن جماعة االخــ

بالتنظيمات التى خرجت منها، باعتبارها 
اجلماعة األم لكافة التنظيمات التكفيرية 
واإلرهــابــيــة املتنوعة واملــتــعــددة مسمياتها، 
ــصــراع، أما  يــدفــع املسيحيون ثمن هــذا ال
ــنــاء صــدام  ــرج، أث الــشــواهــد فــحــدث وال حـ
ــارقــة عــن الــصــف الــوطــنــى مع  اجلــمــاعــة امل
ثوار يوليو 1952، مت استهداف املسيحيني، 
وعندما اصطدمت اجلماعة االسالمية مع 
السادات، مت استهدافهم، وفى بدايات زمن 
حكم مــبــارك، حــدثــت أمـــور لــم تعد خافية 
على أحد، فاجلميع عايش أحداثها الدموية، 
وعــاصــر مــشــاهــدهــا العبثية، حــيــث جــرى 
اســتــهــداف الكنائس واألرواح واستحالل 
ــوال وحـــرق املـــحـــال، وبــلــغــت اجلــرائــم  ــ األمـ
زروتــهــا أثــنــاء حكم اإلخـــوان ملصر، عندما 
جــرى االعــتــداء الــصــادم على الكاتدرائية 
فــى سابقة هــى األولـــى، وفــى أعــقــاب ثــورة 
30 يــونــيــو، حــرقــوا الــبــيــوت والــكــنــائــس فى 
األقاليم، وعندما اتسع نفوز تلك اجلماعات 
فى ليبيا، استهدفوا املسيحيني املصريني إال 
أن الدولة املصرية ردت بعنف عبر هجمات 
ــرت مؤسسات  ــرا عــنــدمــا دحـ جــويــة، وأخــي
الدولة »اجليش والشرطة« فلولهم، وداهمت 
ــارهــم، وبــات وشيكا تطهير سيناء من  أوك
ــهــدفــوا املــســيــحــيــني فى  ــاصــرهــم، اســت عــن

العريش.
 هذه األمور جميعها يؤكد حقيقة ال ميكن 
ألحــد جتــاوزهــا مهما كــان مجافًيا للواقع، 
أوال سنتوقف أمام الترويج الزائف والوهمى 
ــن بــديــل للفلسطينيني فى  عــن إقــامــة وطـ
سيناء، هذا يتفق متاما مع أجندة املتربصني 
باستقرار الدولة املصرية، وهؤال هم اإلخوان 
ــم قلة  ــاط اخلــــارج رغـ ــب وداعــــش وبــعــض أق
عــددهــم، لكنهم يقومون بترويج االدعـــاءات 
أمام املنظمات الدولية بالضبط مثل اإلخوان، 
فضال عن أن اإلخـــوان وداعــش باستهداف 
املسيحيني فــى الــعــريــش يــســعــون للوقيعة 
بــني الــدولــة واملــســيــحــيــني، رغـــم أن الكافة 
يعلمون أن داعـــش واالخـــــوان شـــىء واحــد 
وإن اختلفت املسميات، وللتأكيد على هذه 
احلقيقة، لم يغب عنا بالطبع صراخ اإلرهابى 
اإلخوانى محمد البلتاجى الذى قال بالصوت 
والــصــورة فى رابعة العدوية »إن هــذا الذى 
يحدث فــى سيناء ينتهى فــى اللحظة الــذى 
يعود فيها مرسى رئيًسا للجمهورية«، إلى 
جانب التهديدات التى خرجت على ألسنة 
من تــواجــدوا فى رابعة للكنائس وممتلكات 
املسيحيني لتخويفهم واجبارهم على عدم 

املشاركة الفعالة فى ثورة 30 يونيو.
ما حــدث فى العريش هو محاولة بائسة 
مــن شأنها تــرويــج املغالطات حــول ضعف 
ــة املــصــريــة بــالــتــزامــن مــع الــضــربــات  ــدول ال
املوجعة ضد العناصر اإلرهابية فى سيناء، 
ــيــل الـــذى تــنــفــذه داعــش  أمـــا هـــدف إســرائ
ملصلحتها، فهو حتويل قضية اإلرهــاب فى 
ــرورا بتشويه صــورة  سيناء ألزمـــة دولــيــة مـ
ــم، قــبــل زيــــارة الــرئــيــس  ــال ــع ــام ال ــ مــصــر أم
السيسى األولى واللقاء مع الرئيس اجلديد 

»ترامب«. يا ليت قومى يفهمون !!
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