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طاقية
اإلخفا

عــلــى مــا يــبــدو فــإنــنــا أمـــام صـــراع رهــيــب بين 
ــشــرة فـــى مصر  ــت ــن ــم الـــجـــامـــعـــات الـــخـــاصـــة ال
لالستحواذ على أكبر عدد من الطالب الناجحين 
فــى ســبــاق الــثــانــويــة الــعــامــة والمنتمين للطبقة 
الــراقــيــة فــى المجتمع المصرى والــعــربــى.. وأن 
هناك صــراعــا بين الجامعات الخاصة لتقفيل 
المدرجات بها والحصول على طــالب مصريين 
وعـــرب يــدفــعــون مــئــات اآلالف سنويا للحصول 
على شــهــادة مــن الــجــامــعــات الــخــاصــة.. بيزنس 
ناجح بكل المقاييس.. فقد تحولت الجامعات 
الخاصة إلى بيزنس فقط ولهذا تقدم كل جامعة 
خاصة امتيازات ويدخلون فى عروض وسباقات 
ــارة عــن »بيزنس  ومــنــافــســات ألن الــحــدوتــة عــب

بالدوالر واليورو«.
مثال.. الجامعة األولى من حيث االستحواذ على 
كبار الطبقة الراقية فى مصر.. وهــى جامعة 6 
أكتوبر للعلوم الحديثة واآلداب »msa« وصاحبتها 
ــوى.. والـــتـــى اســتــطــاعــت  ــدجــ ــ ــدة نــــوال ال ــســي ال
االستحواذ على طلبة الطبقة الراقية فى مصر 
إضافة إلى الطلبة العرب.. بمعدل دفع  متوسط 
100 ألف جنيه سنويا للكلية حسب نوع الكلية.. 
مثال كلية الطب 70 ألــف جنيه للطالب الواحد  
والهندسة 50 ألف.. إضافة إلى دفع 7 آالف جنيه 
ــة.. ومبلغ 500 جنيه استرلينى  ــ مصاريف إداري
تكلفة استقدام خبراء من بريطانيا.. وأيضا يدفع 

الطالب 12 ألــف جنيه تكلفة األتوبيس للطالب 
الواحد سنويا.. كما قامت نوال الدجوى بتقديم 
خــصــم للمنتمين للمؤسسة الــعــســكــريــة قيمته 
10٪.. كانت جامعة 6 أكتوبر قد افتتحت فرعا 
لها فى اإلمارات الشقيقة وقدمت عددا من المنح 

الدراسية ألبناء األمراء اإلماراتيين.
أما الجامعة الثانية التى تستحوذ على الطالب 
ــى مــديــنــة العبور  ــيــة ف ــدول هــى جــامــعــة مــصــر ال
»miu«.. ويمتلكها عائلة الرشيدى الشهيرة.. 
ولها عالقات مع عدد من الجامعات فى ألمانيا 
وتقوم بإرسال الطالب المتميزين أللمانيا وتتراوح 
المبالغ المالية من 85 ألف جنيه سنويا حتى 50 
ألف جنيه طبقا للكلية.. وتتميز بأنها كلية الطب 
بها معتمدة لدى نقابة األطباء.. وجميع أساتذتها 
من أشهر األساتذة فى كليات جامعة عين شمس 
ولهذا فهى استطاعت الحصول على نصيب األسد 

من الطالب المصريين والعرب.
الجامعة الثالثة هــى »جــامــعــة مصر للعلوم 
والتكنولوجيا« والــتــى تمتلكها الــدكــتــورة سعاد 
كفافى ويــديــرهــا نجلها خــالــد الــطــوخــى الــذى 
اســتــعــان ببعض ضــبــاط الــذيــن انــهــوا خدمتهم 
وتفرغوا للعمل بالجامعة إضافة إلى عدد كبير 
من أساتذة جامعة عين شمس وجامعة القاهرة.. 
حيث يدير الجامعة اآلن الدكتور ماجد الديب 
نائب رئيس الجامعة اآلن.. وهو الــذى تولى من 
قبل منصب نائب رئيس جامعة عين شمس.. 
وتــقــدم الجامعة عــددا مــن االمــتــيــازات للطالب 

منها توفير أتوبيسات للطالب.

المنافسة تشتعل بين الجامعات الخاصة لالستيالء على أموال الطالب المصريين والعرب

نوال الدجوى »msa« تعطى 
خصمًا 10٪ ألبناء ضباط 

الجيش وتلزم الطالب بدفع 
»500« جنيه استرلينى

سعاد كفافى »مصر للعلوم« 
تستعين بضباط سابقين 
لإلدارة وتستعين بنائب 
رئيس جامعة عين شمس

الرشيدى »miu« معظم 
األساتذة من جامعة عين 

شمس ولها عالقات مع 
جامعات ألمانية متطورة

تقدم برنامج توك شو كبيرًا على قناة »ten«تقارير سرية كشفت الفضيحة فى وزارة الطيران:

عودة »هالة سرحان«.. قريًباوزارة شريف فتحى تخسر 19 مليار جنيه سنوًيا
ــران.. ال يــهــوى الــظــهــور  ــيـ ــطـ شــريــف فــتــحــى وزيــــر الـ
اإلعالمى.. ومؤخرا حــاول تلميع نفسه فى الصحف بعد 
أن كشفت تقارير سرية عن فشله الذريع فى إدارة الوزارة 
واستمرار خسائرها ومضاعفتها.. فبعد أن استلم شريف 
فتحى حجم خسائر وزارة الطيران بقيمة 11 مليار جنيه 
سنويا.. زادت الخسائر إلى 19 مليار جنيه سنويا.. فبدال 
مــن أن يخفض الخسائر ويحولها إلــى أربـــاح.. استطاع 

النجاح فى زيادة الخسائر واالقتراب من مضاعفتها.
شريف فتحى استقبل التقارير السرية التى ذكرت فشله 
الــذريــع بكل خــوف ورعـــب.. وظــل لفترة طويلة يستعين 
بمساعديه من أجل إثبات أن الزيادة المطردة فى خسائر 
وزارة الطيران ليست بسبب فشله وإنما بسبب األوضــاع 
االقــتــصــاديــة الــتــى تشهدها مــصــر.. خــاصــة بعد إقــدام 
الحكومة على تعويم الجنيه وزيــادة سعر الــدوالر وتعرض 
شركة مصر للطيران وشركات أخرى تابعة للوزارة لخسائر 
طائلة زادت من أعباء الــوزارة.. ولم تستطع الوزارة تفادى 
هذه الزيادات فى أسعار الــدوالر وتعويم الجنيه.. الكارثة 
التى كشف عنها التقرير أن الوزير ال يقدم أى حلول لوقف 
اهدار المال العام والخسائر ووقف نزيفها.. بل إنه الزيال 
يدعم استمرار األوضاع على ما هى عليه.. البعض أكد أن 
شريف فتحى سيخرج من الوزارة مع أول تعديل وزارى وهو 
ما قابله الوزير بكل سرور حتى يتفرغ للبزنس الخاص به 

ولزوجته التى تمتلك شركة طيران خاصة.

»هالة سرحان« المذيعة األشهر فى عالم برامج التوك 
شــو.. صاحبة السبق فى تنوع الفقرات ســواء الفنية أو 
الترفيهية أو السياسية.. أصبحت مــدرســة إعالمية 
يحاول الجميع تقليدها.. عملت فى قنوات روتانا ودريم 
والمحور.. استطاعت الحصول على المركز األول فى 
كافة التصنيفات الخاصة ببرامج التوك شو.. لكن لماذا 

الحديث عن هالة سرحان اآلن؟!
فقد بدأت قناة »ten« فى التعاقد مع النجمة اإلعالمية 
هالة سرحان من أجل تقديم برنامج توك شو استعراضى 
فنى اجتماعى سياسى على شاشتها.. بإنتاج ضخم.. يعد 

هو األكبر فى القناة وجميع برامج التوك شو فى مصر.
هالة ســرحــان كــان الــمــالذ الوحيد الــذى لجأت إليه 
إدارة قناة »ten« من أجل إعادة القناة إلى سابق عهدها 

وسحب المشاهدين لمتابعة القناة مرة أخرى.
وقــد اشترطت هالة سرحان عودتها بحصولها على 
مبلغ مالى ضخم كمقدمة للتعاقد.. ومرتب شهرى هو 
األعلى فى مصر.. وأيضا اشترطت االستعانة بفريق 
إعداد تختاره بنفسها من الصحفيين الذين عملت معهم 
فى السابق.. مع تخصيص ميزانية اإلعــداد هى األعلى 

فى مصر.
هالة سرحان اشترطت أيًضا تجهيز ديكور مخصوص 
يسمح لها بحرية الحركة والتجول أثناء البرنامج مع 

الضيوف واالنتقال من صالون إلى صالون آخر.

الوزير يتذرع باألزمة 
االقتصادية وتعويم 

الجنيه وارتفاع الدوالر

رئيس »التنظيم واإلدارة« آخر من يعلم

زوجة إعالمى شهير موظفة بالجهاز 
تتقاضى  12 ألف جنيه بدون حضور

كــشــفــت مـــصـــادر مــطــلــعــة بــالــجــهــاز 
الــمــركــزى للتنظيم واإلدارة أن هناك 
مــوظــفــة .. معينة رســمــيــا بــالــجــهــاز.. 

منذ عــام 2008 وتتقاضى راتــبــا بلغ 
حتى شهر يونيو الماضى »12 ألف  
جنيه« ولــم تحضر للجهاز إال فى 
المناسبات فقط .. اللتقاط بعض 
الصور مع كبار الضيوف .. على 
اعــتــبــار أنــهــا زوجـــة أحــد مشاهير 

ــالم  ومــقــدم بــرنــامــج فــى قناة  اإلعــ
ــاســى من  فــضــائــيــة شــهــيــرة .. وســي

الدرجة األولى.
ــوت  ـــ»صــ ــ ــادر ل ــصــ ــ ــم ــ ــت ال ــ ــافـ ــ واضـ

الــمــاليــيــن« ان هـــذه الــمــوظــفــة  كانت 
تعيش بإحدى الــدول االجنبية واستقر 
بها الحال فى القاهرة..  فى عام 2008 
ــرار تعيين بالجهاز  ــدر لها قـ .. وصـ
عــن طــريــق احــد الــــوزراء السابقين 
الذى اجرى اتصاال هاتفيا بالدكتور 
ــيــس الــجــهــاز  ــنــحــاس رئ صــفــوت ال
االسبق وطلب منه تعيينها.. بدرجة 
كبير موظفين.. براتب  6 آالف جنيه 
وصــل اآلن بعد بنود قانون الخدمة 

المدنية الجديد 12 ألف جنيه.
ــارت المصادر إلــى أن  زوجــة  وأشـ
االعـــالمـــى الــشــهــيــر .. الــتــقــت اكثر 

ــرة  رئــيــس الــجــهــاز الــمــركــزى  ــ ــن م م
للتنظيم واإلدارة فى مناسبات متعددة 
حضرها زوجــهــا.. ولـــم  يعلم رئيس 
الــجــهــاز أنــهــا موظفة بالجهاز حتى 
كتابة هذه السطور.. أو ربما أنه يعلم 
وال يريد أن يبوح بذلك حفاظا على 

ماء وجهه امام الموظفين.
يــأتــى ذلــك فــى الــوقــت الـــذى يعلن 
فيه رئيس الجهاز أنه يعلم كل صغيرة 
وكبيرة عن الجهاز.. وأنه يسعى دائما 
لتطويره واعادة هيكلته.. وينفذ خطة 
الحكومة فى سياسة الترشيد وتقليل 

النفقات.

جميل

هالة

فتحى

نشرت زينة عــاشــور.. زوجــة النجم عمرو ديـــاب.. صورة 
لها عبر موقع انستجرام.. وهــى تمارس لعبتها المفضلة 

المالكمة.. وكتبت عليها أنها مشتاقة إليها كثيرا. 
يذكر أن العالقة بين زينة والهضبة ليست على ما يرام.. 
وأن تقارير صحفية أكدت انفصالهما بعيدا عن األعين.. وهو 
ما أكدته زينة من خالل حذف جميع صورها مع الهضبة.. 

من كل صفحاتها على السوشيال ميديا.

زوجة عمرو دياب 
تمارس المالكمة

زوجة عمرو دياب

بالل الدوى

سيد سعيد
رئيس مجلس اإلدارة

يتقدم بخالص التهانى القلبية
للكابتن رجب عبداللطيف

 عضو مجلس إدارة نادى الترسانة 
 بمناسبة زفاف كريمته متمنًيا
لهم دوام السعادة والتوفيق

حضر الحفل
 المهندس أحمد جبر
 رئيس نادى الترسانة
 والنائب سيد جوهر

 واإلعالمى خالد لطيف
 والكابتن عالء عبد اللطيف 

والعميد عاصم أبوالخير



على
المكشوف

الهجمات األخيرة التى 
حدثت فى مصر رسالة 
تهديد لدول املقاطعة 
بأن قطر  تعد صاحبة 

أذرع طويلة  عبر 
حتالفها مع  التنظيمات 

اإلرهابية 
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نحن بحاجة لرؤية 
جديدة وأفكار خارج 
الصندوق للتعامل مع 
مثل هذه المخططات 

الشيطانية التى ال 
تتوقف عن الكيد 

لمصر 

يجب عدم التراجع عن المطالب 
الخاصة بضرورة التزام قطر 

بالتوقف عن دعم وتمويل 
أنشطة ومخططات تلك 

الجماعات اإلرهابية الشيطانية

الهدف 
األساسى 

كسر هيبة 
الدولة داخليا 

وخارجيا 

القيام بعمليات فى 
أماكن متفرقة داخل 

مصر بهدف ضرب 
قطاعى السياحة 

واالستثمار

الجماعات تحاول 
تحريض الدول الداعمة 
لها لتشويه صورة الدولة 

المصرية فى الخارج

الخبراء يؤكدون أن 
العمليات أصبحت 

تتميز بالتنوع الشديد 
بسبب تعدد التيارات 

والتنسيق بينها

ال يكاد يمر يوم دون أن نفجع فيه بفقد أحد أو مجموعة من شهداء الشرطة والجيش على يد 
بعض الجماعات اإلرهابية المتطرفة التى تستهدف زعزعة األمن واالستقرار وضرب االقتصاد 

المصرى. ولذلك يجب أن نتوقف أمام هذه الظاهرة لنعرف األسباب الحقيقية التى تقف وراء 
زيادة هذه العمليات خالل الفترة األخيرة؟ وما هى دالالت تنفيذها فى هذا التوقيت؟ وما 

األهداف العامة والخاصة التى تستهدف هذه الجماعات تحقيقها من وراء تلك العمليات؟ وهل 
لهذه لعمليات التى حدثت مؤخرًا عالقة مباشرة بالتطورات التى حدثت على الساحة السياسية 

خاصة ما يتعلق بقرار قطاع العالقات الدبلوماسية بين إمارة قطر وبين مجموعة من الدول 
العربية فى مقدمتها مصر والسعودية واإلمارات والبحرين؟

محمد طرابيه يكتب

األسباب الحقيقية لزيادة معدالت العمليات اإلرهابية

ومــن دواعـــى طرحنا لهذا الــســؤال األخير 
ــدول المقاطعة  ــ أن مــن بــيــن أهـــم مــطــالــب ال
لقطر وقــف تمويل التنظيمات اإلرهابية فى 
المنطقة، مما يشير إلى 
احــتــمــال أن تــكــون تلك 
ــاءت  الــعــمــلــيــات قـــد جـ
فى إطــار مساندة هذه 
الــتــنــظــيــمــات لــقــطــر 
ــة دول  ــ ــه ــواجــ ــ ــى م ــ فـ
ــى  الـــمـــقـــاطـــعـــة، وعــل

رأسها مصر. 
ــتـــســـاؤالت  ــذه الـ ــ هـ
وردت الـــى خــاطــرى 
خـــــــــال قــــــراءتــــــى 
للدراسة المهمة التى 
صدرت هذا األسبوع 
ــنـــوان » دالالت  بـــعـ
وأهــــــداف تــصــاعــد 
العمليات اإلرهابية 
فــى مصر » والــتــى أعــدهــا الباحث على بكر 
وبدأها بــاإلشــارة إلــى أن مصر شهدت خال 
األيام الماضية، تصاعدا للعمليات اإلرهابية، 
التى بدأت بالهجوم على إحدى نقاط االرتكاز 
األمنى على محور 26 يوليو، مساء السادس 
من يوليو الجاري، والذى نتج عنه إصابة أحد 
المجندين. وفى اليوم التالي، شنت مجموعة 
ــش« هجوما على نقطة  تابعة لتنظيم »داعــ
عسكرية للجيش فى منطقة »البرث«، جنوب 
رفــح، شمال سيناء، مــا أسفر عــن استشهاد 
وإصابة 26 ضابطا وجنديا، ومقتل 40 إرهابيا 
من المهاجمين. ثم تم اغتيال ضابط باألمن 
الوطنى بمنطقة الجبل األصفر فى محافظة 

القليوبية. 
ــت الــهــجــمــات  ــوقــي ــدت أن ت ــ ــة أكـ ــدراســ ــ ال
اإلرهابية السابقة، خاصة حــادث رفــح، حمل 
بعض الــدالالت المهمة، 
الســيــمــا عــقــب الــرفــض 
ــب  ــمــطــال ــرى ل ــطــ ــ ــق ــ ال
دول الــمــقــاطــعــة، إذ 
ــوان  ــ إن جــمــاعــة اإلخـ
المسلمين، الــتــى تعد 
الــداعــم األكــبــر لقطر 
ــى هــــــذه األزمـــــــة،  ــ فـ
ــانـــب تنظيم  إلــــى جـ
»الــــــقــــــاعــــــدة«، قــد 
ــوى،  ــ ــت ــ أصــــــــــدرت ف
ــدى أذرعــهــا  عــبــر إحـ
ــو ما  الـــدعـــويـــة، وهــ
يــســمــى بـــ«االتــحــاد 
الـــعـــالـــمـــى لــعــلــمــاء 
الـــمـــســـلـــمـــيـــن«، الــــذى 
ــقــرضــاوى«، فــى 8 يونيو  يــتــرأســه »يــوســف ال
2017، تقول إن »مساندة قطر فى مواجهة دول 
المقاطعة، وفك الحصار عنها واجب شرعي، 

ال يجوز التخلى عنه«.
 كما أن هذه الهجمات اإلرهابية قد جاءت 
بعد وقــت وجيز مــن إعــان الجيش العراقى 
عن تحرير مدينة الموصل العراقية من قبضة 
ــى أن  تنظيم »داعــــش«، األمـــر الـــذى يشير إل
هجوم رفح ربما يأتى فى إطار رغبة »التنظيم« 
ــام بــعــيــدا عن  ــل اإلعــ فــى لــفــت انــتــبــاه وســائ
االنهيار التنظيمى الــذى يواجهه فى العراق 
ــى الــوقــت نفسه يــرفــع معنويات  ــا، وف وســوري
عناصره، عبر الظهور بأنه ال يزال قادرا على 

القيام بهجمات إرهابية، مما يمكنه من خلق 
حالة من التماسك التنظيمي.

 بــاإلضــافــة لــذلــك، فــإن هــذه الهجمات قد 
جـــاءت عــقــب أحــكــام اإلعــــدام الــتــى صــدرت 
ضد المتهمين فى القضية المعروفة إعامًيا 
بـ«مذبحة كرداسة«، والتى قامت بها مجموعة 
مــن اإلرهــابــيــيــن الــمــوالــيــن لجماعة اإلخـــوان 
المسلمين، مما يدل على أن الهجوم على كمين 
26 يوليو يمكن أن يــكــون مــن تنفيذ إحــدى 

الــمــجــمــوعــات اإلخــوانــيــة، الــتــى صــارت 
ــاب على نــطــاق واســع،  ــ تــمــارس اإلره

السيما وأن حــركــة »حــســم«، التى 
تعد أحــد األجــنــحــة العسكرية 

للجماعة، أعلنت مسئوليتها 
عن اغتيال ضابط األمن 

ــازم  ــمـ الـــوطـــنـــي، الـ
إبراهيم عزازى.
الــجــديــد فى 
هـــذه العمليات 

ــدات  ــي ــأك ــت ــا ل ــقـ وفـ
ــراء  ــبـ ــات خـ ــيـ ــلـ ــحـ وتـ

ــن وشـــئـــون مكافحة  ــ األم
اإلرهــاب أنه لم يعد مقصورا 

على جماعة بعينها، حيث أصبح 
يتسم بالتنوع الشديد، فى ظل تعدد 

ــمــارســه، فــضــا عن  ــتــى ت الــتــيــارات ال
التنسيق فيما بينها، وذلــك إلحــداث أكبر 

قدر ممكن من الرعب والخوف بين المواطنين. 
كما تكشف تلك العمليات بشكل واضــح عمق 
التمويل الذى تتلقاه هذه التنظيمات، والذى ال 
يمكن توفيره إال من خال قوى إقليمية راعية 

لإلرهاب.
 فى هذا السياق كشفت الدراسة أن هناك 
مجموعة مــن األهــــداف تسعى التنظيمات 
اإلرهـــابـــيـــة لتحقيقها مـــن وراء الــهــجــمــات 
األخــيــرة، السيما فــى ذلــك التوقيت، خاصة 

أن العمليات اإلرهابية األخيرة تزامنت أو 
أعقبت احتفاالت الدولة المصرية بثورة 

30 يونيو. ويمكن تحديد أهــم هذه 
األهداف فى اآلتى:

- كــســر »هــيــبــة الـــدولـــة« 
ــة: حــيــث تـــدرك  ــمــصــري ال

التنظيمات اإلرهــابــيــة 
ــوم بــتــلــك  ــقـ ــى تـ ــتـ الـ

العمليات جيداً 
أنــهــا لــن تتمكن 

ــاط  ــ ــقـ ــ مـــــــن إسـ
الدولة المصرية، أو 

ــارة« خاصة  ــ إقــامــة »إمـ
بــهــا، عــبــر تــلــك العمليات، 

كما أنها لن تــؤدى إلــى هزيمة 
ــجــيــش الـــمـــصـــري، أو انــهــيــار  ال

ــة. وبــالــتــالــي، فإنها  ــدول مؤسسات ال
تــهــدف بشكل أســاســى إلــى كسر »هيبة 

الــدولــة المصرية« داخليا وخارجيا، كونها 
تمثل »عمود الخيمة« فى بقائها، السيما فى 
مواجهة الدول التى تسعى إلى إسقاط الدولة 
المصرية، مثل قطر وتــركــيــا، عبر دعمهما 
ــوان المسلمين، والتنظيمات  لجماعة اإلخــ

اإلرهابية األخرى.
- تحجيم دور مصر الخارجي: حيث تسعى 
التنظيمات اإلرهــابــيــة فــى مــصــر، بتحريض 
ــى تشويه صــورة  مــن الـــدول الــداعــمــة لــهــا، إل
ــارج، وإظــهــارهــا  ــخـ ــى الـ الـــدولـــة الــمــصــريــة ف

بصورةالعاجزة عن حماية جنودها، فضا عن 
حماية مواطنيها، األمــر الــذى يؤثر سلبا فى 
دورها اإلقليمى، خاصة فى ظل دورها البارز 
فى الحرب على اإلرهاب، وهذا ما تسعى إليه 
تلك الــدول، خاصة بعد أن كشفت مصر عن 
عاقاتها بالتنظيمات اإلرهابية، عبر تقديمها 

الدعم المالى واإلعامى واللوجيستى.
 - خلق »وجــود داعــشــى«: ففى ظل الفشل 
الــذريــع لتنظيم »داعـــش« فــى سيناء، نظرا 
ــذى ال يسيطر  ــفــرع الــوحــيــد الـ لــكــونــه ال
على مساحة مــن األرض، مثل باقى 
فروع التنظيم، خاصة أن ذلك يعد 
من الشروط الرئيسية إلطاق 
مصطلح »واليــة«، مما جعله 
ينظر إليه على أنه مجرد 
مــجــمــوعــة داعــشــيــة، 
ولــــيــــس واحــــــدا 
ــروع  ــ ــف ــ مــــن ال
ــة،  ــيـ ــسـ ــيـ ــرئـ الـ
لـــذا فـــإن عناصر 
ــون  ــســع الـــتـــنـــظـــيـــم ي
بين الحين واآلخـــر إلى 
شــن الــهــجــمــات ضــد رجــال 
الــشــرطــة والــجــيــش ليثبتوا أن 
الــتــنــظــيــم مـــوجـــود عــلــى األرض، 
وبــالــتــالــى يتمكن مــن جـــذب عناصر 
ــدة، يــعــوض بها الخسائر البشرية  جــدي
الفادحة فى صفوفه، حتى يتمكن من البقاء 

على قيد الحياة. 
- ضــرب حــالــة االســتــقــرار فــى الــبــاد: من 
المؤكد أن التنظيمات اإلرهــابــيــة ال يمكنها 
العيش فى دولــة تتمتع باالستقرار السياسى 
ــقــوم بــمــثــل هــذه  ــالــى فــهــى ت ــت ــال واألمـــنـــي، وب
ــعــددة مــن الــبــاد  الــهــجــمــات فــى مــنــاطــق مــت
لضرب حالة االستقرار التى أصبحت تتمتع 
بها مصر مــؤخــرا،أخــيــرا، السيما وأن ذلك 
يؤثر سلبا فى قطاع السياحة واالستثمار 
الــذى تعول عليه الــدولــة كثيرا، خال 
ــة، فـــى تحسين  ــي ــحــال ــة ال ــمــرحــل ال
األوضــاع االقتصادية فى الباد. 
وبالتالي، فإن القوى الداعمة 
لـــإلرهـــاب تسعى لضرب 
حالة االستقرار، حتى 
تنتشر المجموعات 
ــة  ــ ــرف ــطــ ــ ــت ــ ــم ــ ال
ــة،  ــ ــي ــ ــاب واإلرهــ
وهــــو مـــا يعنى 

الفوضى واالنهيار.
- رســـــالـــــة لـــــدول 
الــمــقــاطــعــة: فــربــمــا تمثل 
الهجمات اإلرهابية األخيرة، 
الــتــى حــدثــت فــى مــصــر، رســالــة 
ــدول المقاطعة بـــأن قطر  تــهــديــد لـ
تعد صاحبة أذرع طويلة، عبر تحالفها 
مع التنظيمات اإلرهابية، وأن هذه األذرع 
يمكن أن تطول مصالح بعض الــدول، السيما 
وأنها تمكنت من استهداف مصر. وبالتالي، 
فإنه من المحتمل أن تكون تلك الهجمات تحمل 
رسالة، مفادها أنه يجب على دول المقاطعة 
تغيير موقفها من قطر، ألنها ليست بمفردها، 
خاصة بعد سعى جماعة اإلخــوان المسلمين 
إلى تصوير الخاف بين قطر ودول المقاطعة 
على أنه صراع ديني. وقد عبر عن ذلك التوجه 
القيادى فى الجماعة وجــدى غنيم، فى يونيو 

2017، بأن دول المقاطعة تتحالف مع الكفار 
والصليبيين ضد دولــة قطر، ألنها تدافع عن 

اإلسام. 
 ونــظــرا لــأخــطــار الــتــى تــهــدد مــصــر على 

كــافــة المستويات واالصــعــدة 
الداخلية والخارجية بسبب 
استمرارمثل هــذه العمليات 
ــد على  ــيــة فــإنــنــى أؤكـ اإلرهــاب
ــا بــحــاجــة لـــرؤيـــة جــديــدة  ــن أن
وأفكار خارج الصندوق للتعامل 
ــل هــــذه الــمــخــطــطــات  ــث مـــع م
الشيطانية التى ال تتوقف عن 
الــكــيــد لمصر والــتــآمــر عليها 
لحظة واحــــدة، ويــجــب أن يتم 
تغيير استراتيجيات المواجهة 
السيما وأن الخطط القديمة 
ــهــا أصــبــحــت  ــي ــعـــارف عــل ــتـ ــمـ الـ
ــة لـــتـــلـــك الـــجـــمـــاعـــة  ــوفـ ــكـــشـ مـ
والتنظيمات نظرا ألنها تستعين 
ببعض الضباط السابقين الذين 

تكون لديهم درايــة وخلفيات كبيرة عن خطط 
التأمين وتــمــركــز األكــمــنــة واألمــنــيــة وخطط 

المواجهة التى يتم تنفيذها.
وفى هذا السياق نؤكد أن األزمة التى حدثت 
بين مصر وعدد من الدول الخليجية من ناحية 
وبين إمارة قطر من ناحية أخرى جاءت بمثابة 
فرصة ذهبية لمصر لكى تثبتت للعالم مدى 
ــدور الــقــطــرى واإليــرانــى والتركى  جسامة الـ
فى تمويل ودعــم عمليات التآمر والرغبة فى 

زعزعة األمن واالستقرار فى مصر.
ــتــراجــع عن  ــرورة عـــدم ال ــك أؤكـــد ضــ ــذل ول
ــتـــزام قطر  الــمــطــالــب الــخــاصــة بـــضـــرورة الـ
بالتوقف عن دعم وتمويل أنشطة ومخططات 
تلك الجماعات اإلرهــابــيــة الشيطانية، وفى 
ــاون وتنسيق  ــع ــخــاص أن وجـــود ت ــصــورى ال ت

أمنى على أعلى مستوى حالياً 
بــيــن مــصــر ودول كــبــرى مثل 
ــارات والسعودية سيكون  اإلمـ
له دور حاسم ومؤثر فى فضح 
الــمــؤامــرات القطرية وتعرية 

مواقفها أمام العالم. 
وأتـــمـــنـــى أال يــنــتــهــى هــذا 
التعاون حتى فى حــال انتهاء 
األزمــة الحالية مع قطر ألننا 
يــجــب أن نـــدرك أن مصيرنا 
ــد إلــى يــوم الــقــيــامــة، وأن  واحـ
السماح بزعزعة االستقرار فى 
أى دولــة خاصة اذا كانت فى 
حجم مصر ستكون له تداعيات 

كارثية على المنطقة بأسرها. 
وبهذه المناسبة أؤكــد اتفاقى 

ــه  برغم  ــراه الخبراء والباحثون أن مــع مــا ي
قــدرة التنظيمات اإلرهابية فى مصر، بين 
الحين واآلخـــر، على شــن بعض الهجمات 
ــداد من  ــة، الــتــى يسقط فيها أعــ ــي اإلرهــاب
ــة مـــن رجـــــال الــجــيــش  ــاصـ الـــشـــهـــداء، خـ
ــشــرطــة، فـــإن الــدولــة الــمــصــريــة قـــادرة  وال
على مــواجــهــة تلك التنظيمات، والقضاء 
عليها، برغم الدعم الــذى تتلقاه من القوى 
الخارجية، وعلى رأسها قطر وتركيا، نظرا 
ألن التاريخ والخبرة يقفان إلى جانب الدولة 
الــمــصــريــة، الــتــى قـــدر لــهــا أن تــكــون رأس 
الحربة فى مواجهة اإلرهاب، والقضاء عليه 

داخليا وخارجيا.

هجوم رفح جاء بعد تحرير مدينة الموصل 
العراقية من قبضة »داعش«، للفت انتباه 

وسائل اإلعالم بعيًدا عن االنهيار التنظيمى 
الذى يواجهه فى العراق وسوريا

فتوى مشينة لالتحاد العالمى لعلماء 
المسلمين برئاسة القرضاوى تؤكد 

أن مساندة قطر فى مواجهة دول 
المقاطعة وفك الحصار عنها واجب 

شرعى.. ال يجوز التخلى عنه

عناصر داعش يسعون بين الحين واآلخر إلى شن الهجمات ضد رجال الشرطة والجيش ليثبتوا أن التنظيم موجود على األرض

حقيقة العالقة بين أحكام اإلعدام فى قضية مذبحة كرداسة والهجوم على كمين 26 يوليو

الخطط القديمة 
المتعارف عليها أصبحت 

مكشوفة للجماعات والتنظيمات 
نظرا ألنها تستعين ببعض

 الضباط السابقين

األزمة األخيرة فرصة 
ذهبية لمصر لكى تثبت

 للعالم مدى جسامة الدور القطرى 
واإليرانى والتركى فى تمويل

 ودعم اإلرهاب

السيسى

الشهيد 
املنسى

القرضاوىسلمانبن زايد

متيم

أردوغان
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عالء مبارك عاد 
للقاهرة للتقدمي 

لنجله فى اختبارات 
النادى األهلى 
مواليد 2000

حكايات
وأسرار

من الكيلو 21 عند تقاطع العجمى مع طريق الساحل 
الشمالى حتى سيدى كرير حتى مراقيا حتى مينا 

حتى مارينا حتى هاسيندا ومراسى والفيستا وتالل 
وأمواج وعجيبة.. بطول الساحل الشمالى.

كل هؤالء يتحدثون عن مفاجأة »مبارك فى الساحل 
الشمالى« الرئيس األسبق حسنى مبارك فى الساحل 

الشمالى ومعه زوجته سوزان مبارك وابنيه جمال 
مبارك وزوجته خديجة الجمال وعالء مبارك 

وزوجته هايدى راسخ.
وقضى عالء وأسرته عدة أيام مع مبارك قبل أن 

يعود للقاهرة لزيارة النادى األهلى للتقديم البنه 
فى اختبارات الناشئين مواليد 2000.. وقد استمرت 

زيارة عالء لألهلى 120 دقيقة.
مبارك أراد االستجمام فى الساحل الشمالى وسط 

عائلته وأصدقاء العائلة.. وظل مبارك يسترجع 
ذكرياته فى السابق حينما كان ضابطا صغيرا 

فى القوات الجوية وكان يذهب لمطروح لقضاء 
الصيف هناك ثم حينما أصبح رئيسا لمصر كان 

يقضى بعض أوقات الصيف فى إحدى االستراحات 
الرئاسية فى الساحل الشمالى فى رأس الحكمة 

بشاطئ عجيبة فى مطروح حيث الطبيعة الخالبة 
والجو الرائع والمناظر الطبيعية الرائعة.. وأيضا كان 

يذهب مبارك فى استراحة الرئاسة فى مدينة برج 
العرب الجديدة وكانت له استراحة قريبة من قرية 

»مراقيا« السياحية حيث يقضى أوقاته هناك.
مبارك يفخر فى جلساته بأنه كان له الفضل األكبر 

فى تأسيس الساحل الشمالى الذى أصبح مكانا لكل 
المصطافين فى الصيف.

مبارك استرجع ذكرياته حينما كان ضابطا صغيرا يقضى الصيف فى مطروح

حينما أصبح 
رئيسا ذهب لـ»راس 

احلكمة« فى 
عجيبة واستراحة 
برج العرب ومراقيا

الرئيس
 السابق يفتخر 

بأنه أحد
مؤسسى الساحل 

الشمالى

تفاصيل رحلة استجمام مبارك مع أسرته فى الساحل الشمالى

الطبيب الخاص لـ»مبارك« يجتمع بالوزراء الحاليين يوم الخميس أسبوعيا
الدكتور رضا عوض الطبيب الخاص بالرئيس 
األسبق حسنى مبارك.. طبيب العالج الطبيعى.. 
بــدأ فى استقبال عــدد كبير من رجــال وسيدات 
المجتمع بتوصية خــاصــة مــن الرئيس مبارك 
نفسه.. ترجع القصة إلى أن جميع زائرى ومهنئى 
الرئيس مبارك يتحدثون له ويسألونه عن صحته 
ولياقته.. ونشاطاته.. وكيفية وصوله إلى الحالة 
الصحية الممتازة.. يــرد مــبــارك عليهم ويقول 
»اسألوا الدكتور رضا عوض« فما كان من جميع 

رجــال وســيــدات المجتمع الــذيــن زاروا الرئيس 
األسبق مبارك إال أن ذهبوا للدكتور رضا عوض.. 
لتمتلئ العيادتين الخاصتين بالدكتور رضا عوض 

فى مصر الجديدة والمهندسين.
وبسرعة البرق انتشر اسم الدكتور رضا عوض 
بين الــوزراء السابقين والحاليين.. وتسابقوا فى 
ــدى الــدكــتــور رضا  الحجز للكشف والــفــحــص ل
عوض.. لدرجة أن بعض الوزراء الحاليين أكد أن 
مجلس الوزراء ينعقد يوم األربعاء فى مقر مجلس 

ــوزراء بالقصر العينى أو فــى بعض األحــيــان  ــ ال
يجتمع فــى مــقــر الهيئة الــعــامــة لــالســتــثــمــار.. 
ويجتمعون ليلة الخميس بالحجز لــدى عيادة 
الدكتور رضــا عــوض فى منطقة المهندسين.. 
لدرجة جعلت الدكتور »رضا عوض« مصدر قوة 
لدى الحكومة كلها.. ويصفونه بأنه »يرفع سماعة 
التليفون ويتصل بأى مسئول فى مصر للتوسط 
وتخليص ما يحتاجه بسرعة فائقة.. والسبب 

حسنى مبارك!!

الدكتور رضا عوض.. 
»مبارك« وش السعد 

عليه.. وعالجه 
لسنوات طويلة

مبارك يقول 
لزواره: اسألوا 

رضا عوض 
عن صحتى؟!

منصور عامر يستولى على أرض 
بجوار »بورتو مارينا« واستخدمها 

»جراج« بالمخالفة للقانون

»حسام فضلون« فلسطينى كان 
ضمن المعتصمين فى رابعة

»منصور عامر« رجــل األْمـــال المعروف جــدا.. يطلقون عليه 
اسم »منصور شيلز« نسبة إلى حصولع على توكيل شيلز االيطالى 
الشهير.. فهو حاصل على عدد من التوكيالت منها حلقة السمك 

وستوديو مصر.. وبورتو.. بجميع فروعه.
منصور عامر صاحب بــورتــو مــاريــنــا.. كــان حديث »مارينا« 
طــوال الشهير الماضي.. بعد قيامه بفرض رســم دخــول قيمته 
»100« جنيه على مالك مارينا لمن يريد الدخول لبورتو مارينا.. 
وفرضه 200 جنيه رسم دخول بورتو مارينا لمن يريد الدخول من 
غير أبناء ومــالك مارينا.. اشتعلت مارينا ضد منصور عامر.. 
وقــام مــالك مارينا بتقديم شكاوى ضد منصور عامر فى هيئة 
المجتمعات العمرانية ووزارة االسكان ورئاسة الـــوزراء ومركز 
مارينا العلمين السياحى.. فما كــان مــن منصور عامر إال أن 
يتراجع عن فرض رسوم دخول لبورتو مارينا ألنها غير قانونية 
من جانب.. وقد اشتكى أصحاب المحالت الموجودة داخل بورتو 
مارينا من جانب آخر بعد أن تأثرت حركة البيع والشراء نتيجة 

فرض رسوم دخول بورتو مارينا.
كما كان منصور عامر أيضا حديث مالك مارينا الذين انتقدوا 
على الجروب الرئيسى لـ»مارينا« على مواقع التواصل االجتماعى 
»الفيس بـــوك«.. وكشفوا عن قيام عامر باالستيالء على أكثر 
من »6« أفدنة بجوار بورتو مارينا واستغاللها كـ»جراج« لـ»بورتو 
مارينا.. وتحصيل أمــوال طائلة مقابل ركــن السيارات للمالك 
والمستأجرين من رواد مارينا.. الغريب أن األرض التى استولى 
عليها منصور عامر تخضع لسيطرة وزارة اآلثار حسبما أكد عدد 
من المالك وقريبة جدا من البحر.. ومكتوب عليها الفتة أنها 
تابعة لــوزارة اآلثار وممنوع االقتراب منها.. مالك مارينا اتهموا 
أيضا رئيس جهاز مارينا بالتواطؤ مــع منصور عــامــر.. وحتى 
اآلن لم يتحرك أحد.. بعض كبار مالك مارينا بدؤا فى التحرك 
لتصعيد األمــر لرئاسة الـــوزراء ومنهم عــدد من أعضاء مجلس 
إدارة مــالك مارينا ومنهم عمرو رجائى عطية نجل المحامى 
المعروف رجائى عطية.. والسفير جمال بيومى أمين عام اتحاد 
المستثمرين العرب وعــدد من أعضاء أندية اللبونز والروتارى 

واالنيرويل وأغلبهم من السيدات.

فضيحة بجالجل

فضيحة كبرى

بعد لقاءاته مع رئيس وزراء إثيوبيا!!

ماذا يفعل »محمد دحالن« فى إثيوبيا؟!

»حــســام فــضــلــون« أحـــد قـــيـــادات جماعة 
ــوان فــى فلسطين.. حضر إلــى مصر  اإلخــ
خــالل الفترة مــن شــهــرى مــايــو 2013 حتى 
سبتمبر 2013.. وطـــوال الــــ»4« أشهر ظل 
داعيا لالعتصامات وجلب أنصاره من غزة.. 
ليحضروا اعتصام رابعة- واستطاع الحصول 
على تأييد واسع بين أبناء غزة نتيجة قدرته 
الفائقة على جلب لهم أمــوال من كل حدب 
وصــوب ســواء مــن قــيــادات حركة حماس أو 

قيادات حركة فتح!!

حسام فضلون.. كتب على صفحته على 
ــات للقوات  ــوك كــل اشــكــال االهــان الفيس ب
المسلحة المصرية.. وكل أشكال التحريض 
ضــد الشرطة المصرية.. وتــفــرغ للنيل من 
مصر ورئيسها الرئيس عبدالفتاح السيسى.. 
ــك؟! فوجئنا جميعا فى  ومــاذا حــدث بعد ذل
مصر وفلسطين بــأن حسام فضلون أصبح 
ــقــوى لـــدى محمد دحـــالن رئيس  ــرجــل ال ال
جهاز األمن الوقائى السابق وعضو المجلس 
التشريعى الفلسطينى.. وذراعه اليمين ويدير 
كافة أموره المالية وأصبح أقوى رجال دحالن 
فى دولة اإلمــارات الشقيقة.. ويرسل أمواال 
طائلة ألنصاره فى غزة للخروج فى تظاهرات 
ضــد الــرئــيــس الفلسطينى مــحــمــود عباس 
أبــو مـــازن.. وجميعهم من المنتمين لحركة 

حماس.
ومؤخرا أصدر محمد دحالن قرارا بتولى 
»حسام فضلون« مديرا إداريــا وماليا لقناة 

»الغد العربى« والتى تبث من مصر.

»مــاذا يفعل »محمد دحالن فى إثيوبيا؟« هذا 
هو السؤال الذى يتناوله الكثيرون من المحللين 
السياسيين فى دول الخليج ودول حوض النيل 

ومنها مصر؟!
محمد دحالن رئيس األمن الوقائى الفلسطينى 
السابق وعضو المجلس التشريعى عــن قطاع 
غزة والمجمدة عضويته اآلن.. والذى يعيش فى 
اإلمارات وحصل على الجنسية الصربية ويشغل 
منصب مستشار أمنى لحاكم اإلارات.. ويتحكم 
فــى األمـــور األمنية اإلمــاراتــيــة ولــديــه عالقات 
واسعة مع كافة األطراف اإلسرائيلية واألمريكية 

واالتحاد األوروبى.

ــعــام المصرى  ــرأى ال ــ ــادت ال حــالــة غــضــب سـ
بعد أن شوهد محمد دحــالن مع رئيس الــوزراء 
االثيوبى مــرات عديدة األمــر الــذى تم تفسيره 
على أن اإلمــارات تمول سد النهضة االثيوبى.. 
لكن تــم ايــقــاف التمويل الــســد.. آخـــرون أكــدوا 
ــوزراء  أن دحــالن يقوم بالوساطة لــدى رئيس ال
االثيوبى لصالح مصر ولخدمة األمــن القومى 
المصرى.. وآخرون أكدوا أن اإلمــارات لها أذرع 
كثيرة فى شرق افريقيا.. ومن مصلحتها إقامة 
عــالقــات وطــيــدة مــع اثيوبيا مــن أجــل التواجد 
ــام فــى منطقة باب  ــه المطلوب و الــحــيــوى وال

المندب.

لغز تعيين »إخوانى« ذراع 
أيمن لمحمد دحالن مديرا 

لقناة الغد العربى

دحالن

عامر

 عوض
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قريبا استبعاد السفير 
عالء يوسف

أنباء عن ترشيح 
السفير طارق دحروج 
متحدثًا باسم الرئاسة

مــصــادر مطلعة أكـــدت أن هناك 
تــغــيــيــرات ســتــحــدث فـــى مؤسسة 
ــرة الــقــادمــة  ــفــت الــرئــاســة خـــال ال
وستطول هذه التغييرات المتحدث 
الرسمى باسم الرئاسة السفير عاء 

يوسف.
الترشيحات أكــدت تولى السفير 
ــروج منصب المتحدث  طـــارق دحــ
الرسمى للرئاسة وهــو الــذى يتولى 
اآلن سفيرا لمصر فــى الــيــونــان.. 
خــاصــة بعد االســهــامــات المتوالية 
الــتــى قدمها للرئاسة وللخارجين 
ــى تــمــويــل  ــن الـــــدور الــقــطــرى فـ عـ
المنظمات اإلخوانية فى أوروبـــا..
ــا..  ــ ودعــمــهــا للمساجد فــى أوروبـ
واحــتــوائــهــا لــلــمــراكــز اإلســامــيــة.. 
وبنائها مجمعات إسامية فى معظم 

الدول العربية.
ــروج ســاهــم  ــ الــســفــيــر طــــارق دحـ
اســهــامــات بــالــغــة فــى كــشــف حجم 
ــا..  تمويل قطر لــإخــوان فــى أوروبـ
والـــذى يــقــدر بمئات المايين من 

البوروهات.

بالل الدوى

أخطر تقرير تلقته مؤسسة الرئاسة من السفير المصرى فى اليونان يكشف:

»عمرو موسى« توسط له لدى »فايزة أبوالنجا« حتى يتصالح معه بعد معاداته وعدم ترشحه أمينا عاما لجامعة الدول العربية

السر احلقيقى وراء تعيني مصطفى الفقى مديًرا ملكتبة اإلسكندرية
ــان عــمــرو مــوســى األمــيــن الــعــام األسبق  ك
لجامعة الــدول العربية هو السبب الرئيسى 
فى استبعاد ترشيح مصر للدكتور مصطفى 
الفقي سكرتير الــرئــيــس للمعلومات على 
منصب »أمين عام جامعة الــدول العربية«.. 
عمرو موسى لم يدعم الفقى فى معركته بل 
إنه تخلى عنه.. ولم ينصفه ولم يتحالف معه 
ولم يذكر اسمه فى األســاس.. بل إن عمرو 
مــوســى كـــان الــســبــب الــرئــيــســى فــى ذكـــر أن 
مصطفى الفقى ليس وزيرا ولم يكن فى يوما 
ــرا.. وهــو الشرط الــذى وقف  ــام وزيـ من األي
عائقا أمــام تولى مصطفى الفقى المنصب 
ــوق.. لــكــن كـــان مـــن الــمــمــكــن عــدم  ــرمـ ــمـ الـ
ــرا.. على  االلتفاف إلى عدم كون الفقى وزي
اعتبار أنه رجل دولة فى المقام األول وتولى 
منصبا مــرمــوقــا فــى رئــاســة الجمهورية.. 
اعــتــرض عــمــرو مــوســى صــراحــة على قيام 
مصر بترشيح الفقى لمنصب األمين العام 
لجامعة الـــدول العربية فــى عــام 2011.. 
والــنــتــيــجــة.. عــلــم الــفــقــى بــمــا فــعــلــه عمرو 
موسى من التحريض على عدم ترشيحه بل 
والذهاب للمجلس األعلى للقوات المسلحة 

وقتها واقناعهم بعدم ترشيح الفقى.
استجاب المجلس األعلى للقوات المسلحة 
لرؤية عمرو موسى وتم ترشيح نبيل العربى 
الذى تولى وزارة الخارجية لمدة بسيطة بعد 
أحداث 25 يناير 2011 وتم ترشيحه وصعد 

للمنصب الرفيع.. ومن يومها.. وعمرو موسى 
ومصطفى الفقى ال يجتمعان.. ال يتحدثان.. 
يكنان لبعضهما الــعــداء حتى أن مصطفى 
الفقى لم يقف مع عمرو موسى فى انتخابات 
الرئاسة.. بل إنه أعلن أنه فى البداية يقف 
مع اللواء عمر.. سليمان ثم وقف مع الفريق 

أحمد شفيق.. وبذلك رد الفقى القلم لعمرو 
موسى.

ومنذ ثــورة 30 يونيو 2013 ويشعر عمرو 
مــوســى أنـــه الــســبــب فــى اســتــبــعــاد الــفــقــي.. 
بــل إنــه صــرح مـــرارا وتــكــرارا للمقربين منه 
بأنه يشعر بالذنب.. وفى المقابل ال يتوانى 
الفقى من التصريح ألصدقائه بأنه ضحية 
ــذى جــعــل عمرو  ــ ــر ال ــ عــمــرو مـــوســـى.. األم
موسى ال يخجل من الذهاب بنفسه القناع 
السفيرة فايزة أبوالنجا مستشار الرئيس 
لشئون األمـــن الــقــومــى والمشير طنطاوى 
مــن أن تــرشــيــح مصطفى الــفــقــى لمنصب 
مدير مكتبة االسكندرية بات أمــرا ضروريا 
مــع انــتــهــاء فــتــرة الــدكــتــور إسماعيل ســراج 
الدين.. ولهذا توسط عمرو موسى صراحة 
ــل ترشيح  ــاســة مــن أجـ ــرئ ــدى مــؤســســة ال لـ
الفقى لمكتبة االسكندرية.. وقد استجابت 
مؤسسة الــرئــاســة بعد تزكية مــن السفيرة 
فــايــزة أبــوالــنــجــا.. وقــد تمت دعــوة الدكتور 
مصطفى الفقى الحتفاالت القوات المسلحة 
وحــضــور الــنــدوة التثقيفية بمسرح الجاء 
وإلقاء كلمة أمام الرئيس السيسى والدخول 
معه فى حــوار طويل ممتد لساعات طويلة 
أمـــام جميع الــحــاضــريــن.. وكــانــت هــذه هى 
بداية القبول بالدكتور مصطفى الفقى كابن 
للنظام وكأحد أبناء مؤسسة الرئاسة.. ليتم 

ترضيته بمنصب مدير مكتبة االسكندرية.
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أسرار تكشف تمويل قطر لإلخوان فى فرنسا وبريطانيا 
وألمانيا وأيرلندا وبلجيكا وإيطاليا وإسبانيا

فى محاولة للوصول لدالئل واضحة حول كيفية سيطرة 
»قطر« على المراكز اإلسالمية فى دول االتحاد األوروبــى 
والتحكم فى الجاليات اإلسالمية فى عــدد من العواصم 
األوروبية مؤثرة فى صنع القرار فى العالم مثل لندن وباريس 

وبرلين وروما.
قـــررت مؤسسة الــرئــاســة االســتــعــانــة بــعــدد مــن الخبراء 

المطلعين والذين لديهم معلومات مفيدة حول هذا الملف.
هــذه المعلومات وصلت للسفير طــارق دحــروج سفير مصر 
فى اليونان والذى أصبح خبيرا فى رصد وتتبع كل تحركات 

»قطر« مع جماعة اإلخوان للسيطرة على المراكز اإلسالمية 
والجاليات العربية واإلسالمية والمساجد فى أوروبا.

سريعا تم التواصل مع السفير طارق دحــروج.. والــذى قدم 
تحليال دقيقا لسيطرة قطر واإلخوان على كافة الفعاليات 
فى الخارج خاصة فى العواصم األوروبية الكبرى.. وقد كشف 
السفير طــارق دحــروج عن جميع خبايا وخفايا وكواليس 
ودهاليز المعبد اإلخــوانــى للسيطرة على التجمعات فى 

أوروبا.
ومن أهم النقاط التى عرضها السفير طارق دحروج اآلتى:

8

1- عمدت قطر على توظيف جماعة اإلخـــوان كورقة 
ضغط فى مواجهة عدد من األنظمة العربية منذ وصول 
حمد بــن خليفة للحكم عــام 1995 وســعــت بــقــوة إلنتاج 
مــشــروعــهــا ضــد األنــظــمــة الــعــربــيــة عــبــر الــســيــطــرة على 
المراكز اإلسامية فى أوروبــا المنتشرة بكثرة فى جميع 
العواصم األوروبية والتى تستقطب عددا كبيرا من العرب 

بالخارج.
2- قامت قطر بتمويل هذه المراكز اإلسامية لخدمة 

المشروع اإلخوانى أيًضا وارتكزت على هدفين اثنين هما:
- استهداف البلدان األوروبــيــة ذات التواجد الكثيف 
لــلــعــرب خــاصــة المنتمين لـــ»الــمــمــلــكــة الــمــغــربــيــة« من 
ــة فرنسا وهــى إحــدى الــدول  المهاجرين خاصة فــى دول
األساسية والرئيسية للتنظيم الدولى لإخوان.. وأيضا 

تكثيف التواجد والتمويل فى كل من بلجيكا باعتبارها 
االمتداد الجغرافى لفرنسا إضافة إلى إيطاليا وإسبانيا.

- استهداف الحشود الكثيف لــإخــوان فــى بريطانيا 
من خال تمويل أنشطة جامعة أكسفورد وعدد كبير من 
المؤسسات الثقافية ومراكز األبحاث التابعة للجماعة 

وتمويل إنشاء بعض الكبرى فى أيرلندا والدنمارك.
- يتمثل التمويل القطرى للمؤسسات اإلخــوانــيــة فى 
دول االتحاد األوروبــى وبريطانيا فى قيام مؤسسة »قطر 
الخيرية« التى تعتبر الواجهة الرئيسية للتمويل القطرى 

لمشروعات اإلخوان فى أوروبا كلها.
- يقوم الشيخ حمد بن خليفة أمير قطر السابق بتمويل 
خاص منه شخصيا أو من عدد من أفراد األسرة الحاكمة 

القطرية بتمويل كل نشاطات الجماعة االرهابية سنويا.
- استحدثت الحكومة القطرية آليات جديدة لتمويل 
جميع المسلمين فى أوروبــا والذين يعتبرون خارج اإلطار 
المؤسسى لجماعة اإلخوان حتى يتم االبتعاد عن اتهامهم 
بأنهم يمولون اإلخـــوان فقط واتباعهم وأنصارهم ومن 
يتبنى أفكارهم.. وحتى ال يتهم أحد بأنهم يمولون المنتمين 
لإسام السياسى من خال استحداث »صندوق أنيلد« 
أو »aneld« باجمالى 100 مليون يورو بالتعاون مع إحدى 
الجهات الحكومية الفرنسية لتمويل عدد من المشروعات 
التى تخدم بعض المنتمين لــإخــوان وبها تــواجــد كبير 

للعرب خاصة من دول المغرب وتونس والجزائر.
- ظــلــت قــطــر رســمــيــا تــمــول التنظيمات اإلســامــيــة 
والــمــراكــز اإلسامية والجاليات فــى فرنسا وبريطانيا 

واسبانيا وايطاليا وبلجيكا وايرلندا والدنمارك والنمسا 
والــمــانــيــا لــمــدة تــقــتــرب مــن 15 عــامــا هــى فــى معظمها 
لخدمة أغراضهم للتمدد واالنــتــشــار والتوغل فــى هذه 
المجتمعات.. باجمالى سنويا يقترب من 11 مليون يورو 
ــى فقط إضافة إلى تقديم عدد كبير  فى االتحاد األوروب
من رجال األعمال القطريين الذين يدفعون 5 مايين يورو 
سنويا.. إضافة إلــى قيام الحكومة القطرية بتخصيص 
مبالغ مالية تقدر بحوالى 5 مايين يــورو سنويا للمعهد 
األوروبى للعلوم اإلنسانية منذ عام 2007 وحتى اآلن.. وهو 
تابع االتحاد المنظمات اإلسامية فى فرنسا والذى يتواله 
يوسف القرضاوى بصفته رئيسا للمجلس العلمى التحاد 
المنظمات اإلسامية وفيها يتم تأهيل وتدريب وتخريج 

الدعاة واألئمة فى معظم انحاء أوروبا.
- قامت قطر بتمويل بناء أكبر مجمع إسامى فى مدينة 
ميلهاوس التى تقع على مقربة من الحدود الفرنسية مع 
سويسرا والمانيا لخدمة الجالية اإلسامية بالمناطق 
الحدودية الثاثة والبالغ حجم الكثافة السكانية بها نحو 

150 ألف نسمة بقيمة 5 مايين يورو عام 2016.
- تمويل قطر لجاليات إسامية فى بلجيكا وايطاليا 
وبناء أكبر مجمع دينى فى جنوب مدينة صقلية ليكون 
مرجعية رئيسية لمسلمى ايطاليا والبالغ عددهم 1.5 
مليون مسلم مــن أصـــول تونسية ومغربية وجــزائــريــة.. 
وهــنــاك احصائية تــؤكــد أن 60٪ مــن مساجد ايطاليا 
خاضعة تحت سيطرة جماعة اإلخـــوان بتمويل قطرى 

واضح.

توظيف الجماعة 
كورقة ضغط فى 
مواجهة عدد من 
األنظمة العربية

استحداث آليات 
جديدة لتمويل 

جميع المسلمين فى 
العواصم األوروبية

تحويل المراكز 
اإلسالمية 

لخدمة المشروع 
اإلخوانى فى 

أوروبا

إنشاء صندوق »أنيلد« 
بـ100 مليون يورو 
بالتعاون مع جهة 

فرنسية لدعم 
المنتمين للجماعة

60٪ من مساجد 
إيطاليا خاضعة 

لسيطرة الجماعة 
بتمويل قطرى 

واضح

مؤسسة »قطر 
الخيرية« 
الواجهة 

الرئيسية لتمويل 
مشروعات 

اإلخوان فى أوروبا

تمويل بناء أكبر 
مجمع إسالمى فى 

مدينة »ميلهاوس« 
الواقعة على 

الحدود الفرنسية 
مع سويسرا وألمانيا

الفقى

موسى

يوسف

أبوالنجا
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حوار 

إنشاء أكشاك 
للوعظ والفتاوى 
بمحطات المترو 
أمر غير مقبول 
وال يتناسب مع 
الوضع الراهن 

الذى نعيشه

ائتالف دعم مصر يقوم بدوره كاماًل 
وما يقال عنه مبالغ فيه وغير حقيقى

الحكومة 
ضعيفة 
وأؤيد رحيلها

قــالــت الــدكــتــورة آمــنــة نصير، أســتــاذ العقيدة 
والفلسفة اإلســامــيــة بجامعة األزهــــر، وعضو 
مجلس الــنــواب عــن ائــتــاف »دعــم مصر« وعضو 
لجنة العاقات الخارجية بالبرلمان، اقتراح قانون 
يمنح الزوجة جــزًءا من ثــروة زوجها عند الطاق 
ليس مخالًفا للشريعة اإلســامــيــة وإنــمــا يحمى 
الــمــرأة المتفرغة تحسبا لغدر زوجــهــا وأضافت 
أستاذ العقيدة والفلسفة أن إنشاء أكشاك للوعظ 
والــفــتــاوى بمحطات المترو أمــر غير مقبول وال 
يتناسب مع الوضع الراهن وعن أداء حكومة شريف 
إسماعيل قالت آمنة نصير أداؤها ضعيف ال يرتقى 
وال يتشابك مع المجتمع المصرى ومشاكله وأبدت 
الدكتورة آمنة نصير اسيتاءها الشديد من اإلعام 
المصرى وقــالــت كــل هــدفــه البحث عــن فضيحة 

ويجعلها هى األصل.. وإلى نص الحوار:
¿ نبدأ من الجدل المثار حول اقتراحك لقانون 
ينص على منح الــزوجــة جــزًءا من ثــروة زوجها عند 

الطالق؟
- هــذا المقترح ليس جــديــًدا وطــالــبــت بــه من 
ــى سنتين بــعــد أن شــهــدت مــوقــًفــا إلحــدى  حــوال
الــزوجــات التى تخلى عنها زوجها بعد قضاء 35 
عاًما وألقى بها فى الشارع دون مــأوى واستفزنى 
الموقف وعلى الفور طالبت رجال القانون بتقنين 
قانون يحمى المرأة المتفرغة تحسًبا لغدر زوجها 
واقتراحى يقضى بأن تأخذ 1% عن كل سنة تفرغت 
فيها لزوجها فإذا قضت معه 5 سنوات تحصل على 
5% من دخله شهريا وإذا قضت معه فوق الـ25 سنة 
يجب أن تقاسمه فى دخله شهريا ألنها ساهمت 
فى بناء هــذا الدخل بسبب خدمتها له خصوصا 
أن كثيًرا من األزواج يقررون الزواج مرة أخرى من 
شابة صغيرة السن بعد أن تتيسر حالته المالية 
ومن ثم تطلق الزوجة األولــى با أى سبب فا بد 
مــن حماية المطلقات مــاديــا بالقانون مــن بطش 

األزواج.
¿ وهـــل هـــذا الــمــقــتــرح يــخــالــف الــشــرع والشريعة 

اإلسالمية كم يدعى البعض؟
- القانون المقترح  ليس مخالًفا للشريعة وأنا 
أعــرف الشرع جيًدا من خــال تخصصى كأستاذ 
للفلسفة اإلسامية وأن من يقولون أن هذا االقتراح 
مخالًفا للشرع  والشريعة اإلســامــيــة حافظون 
للنصوص واآلراء وكيف يقولون ذلك وباب الشرع 
مفتوح لاجتهاد ولــم يغلق والــرســول حــض األمــة 
على االجتهاد وقال إن المجددين يأتون على رأس 

كل 100 سنة. 
¿ كيف تكون الضوابط الشرعية فى هذا القانون؟

- هناك كثير من المصادر التى أستند إليها، 
والتى أطالب أهل القانون بأن يأخذوا بها، وهى 
األسس الشرعية اآلتية »ال ضرر وال ضرار« واآلية 
القرآنية »فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان«، 
إلى جانب آراء لفقهاء كبار يقولون إن المرأة التى 
تخدم بيتها وتتفرغ لــه مــن حقها أن تأخذ راتًبا 
أو أجــًرا على خدمتها، وال بد أن يكون التسريح 
بإحسان، واإلحسان يعنى أال تخونها أو تغدر بها أو 
تظلمها وأنت غاضب منها أو كاره للحياة معها، ألن 
الله يــراك ويجب أن تخافه وتتقيه فيها حتى وإن 

استحالت الحياة معها.
¿ كـــيـــف تـــريـــن تـــجـــربـــة إنــــشــــاء أكــــشــــاك لــلــوعــظ 

والفتاوى بمحطات المترو؟
- أمر غير مقبول وال يتناسب مع الوضع الراهن 
الذى نعيشه كما أننى طالبت أكثر من مرة بضرورة 
تخصيص ساعتين فى التليفزيون المصرى فى كل 

القنوات تجيب عن كل األسئلة لكل المواطنين 
التى تتعلق بهذا األمر فى الفتاوى بدال من 

األكشاك اللى هتخلى شكلنا أمام العالم 
غير حضاري. 

¿ مـــــاذا عـــن »الــــطــــالق الـــشـــفـــوى«.. 
كيف ترين هذه األزمة؟

- أرى أن الــمــوضــوع أخــذ أبــعــاًدا 
كثيرة وتم تغليفه بحالة من البطولة 
ــار رئيس  ال مــعــنــى لــهــا عــنــدمــا أشــ
الدولة إلى الموضوع كان من منطلق 

مسئوليته ونــاحــظ مثل 
الكثيرين أن الطاق 
الشفوى يستخدمه 
الُمطلق دون وعى 
بـــأن الــلــه سبحانه 
ــاه  ــمـ وتــــعــــالــــى سـ
الميثاق الغليظ حتى 

يحترمه اإلنــســان وهـــذا أمــر غير قــابــل للتاعب 
وتترتب عليه أبعاد نفسية على األسرة كلها البيت 
الذى يحيد عن دوره فى تربية األبناء يصاب بحالة 
من االهتزاز لذلك كانت هذه التسمية التى كنت 
أود أن تأخذ االعتبار الــائــق، األســـرة المسلمة 
لألسف أجد فيها كثيًرا من االهتزازات والتهميش 
مــن ِقبل بعض الــنــاس وهــنــاك بعض مــن الوعاظ 
أو المشايخ أو حتى إن رأى الُمطلّق إنساناً بلحية 
أو عــبــاءة يستفتيه فــى هــذا األمــر مــا جعل هناك 
حالة من االنفات فى ضبط األسرة تحت الميثاق 
الغليظ ومن هنا جاءت هذه اإلشارة من قبل رئيس 

الجمهورية.
¿ هناك إحصائية وضعت مصر أكثر دول العالم 

فى الطالق.. ما تفسيرك لذلك؟
- كــم يزعجنى ســمــاع أن مصر أكــثــر دولـــة فى 
الــعــالــم فــى مــعــدالت الــطــاق وهـــذا ينعكس على 
المجتمع بأنه غير مستقر وغير منتج وطالما لم 
أكــن مستقًرا فطبيعى أن أكــون غير مبدع وغير 
منتج وغير صحيح الفكر وأنــا أندهش من حالة 
الغلظة فى التعامل مع الرأى اآلخر المنتشرة هذه 
ــام أتعجب مــن كــل هــذا الحماس فــى تراشق  األيـ
اآلراء بشىء من التعصب والحدة فى القول فأنا 
أرى أن القضايا البد أن تسير فى مسار به حكمة 
فــى الــنــظــرة إلــى مستجدات العصر نحن لدينا 
ــمــرأة عما كــان عليه  مستجدات كثيرة على ال
العصر األول.. ولماذا ال ُيــرى أن المرأة 
اآلن هى األســتــاذة الجامعية المفكرة 
ــمــاذا ال ُيلجم الــرجــل الِمطلق  ول
ويقال له ببعد أخاقى وعلمى: 
»يا رجل هذا اليوم البد أن تراعى 
ــزوجــة الــتــى فــى بيتك  أن هـــذه ال
والتى أخذتها بالميثاق الغليظ هى 
امــرأة مختلفة عن 
ــرأة بــاألمــس  ــم ال

البعيد«.
هـــــــــــــل   ¿
تـــــعـــــتـــــقـــــديـــــن 
أزمـــــــــــــة  أن 
»الـــــــطـــــــالق 
الــشــفــوى« 
ــــف  ــشـ ــ ــكـ ــ تـ

عـــــــــــن وجـــــــــــــــــود صـــــــــــدام 
ــعـــض  ــن األزهـــــــــــر وبـ ــيــ بــ

مؤسسات الدولة؟
- ال أعــتــقــد وال 
أتــمــنــى ذلـــك وكفانا 
حديثاً عن بطوالت 
زائـــفـــة وكــــل هــذا 
الــــــشــــــرح الــــــذى 
عرضته للقضية 
هدفه إيجاد جسر 

للتواصل ألن القضية ليس 
بها موطن للبطولة ســواء بالرفض أو القبول فهى 
قضية مجتمعية خطيرة ومتشابكة األطراف ففيها 
طرف الزوجة التى البد أن نحافظ على كرامتها 
ــاء الــذيــن نــحــرص عــلــى حسن  ــن وفــيــهــا طـــرف األب
تربيتهم فى بيت مستقل وأود ألــف مــرة أن تؤخذ 
المسألة بشىء من العلم والحكمة مع مراعاة األمور 
المتشابكة والبعد تماما عن فكرة وجــود منتصر 

ومهزوم.
¿ طــالــبــِت بــإلــغــاء مــــادة ازدراء األديــــــان ورفــضــت 

اللجنة التشريعية المقترح.. ما أسباب الرفض؟
- هــذا مــوضــوع يؤلمنى كلما أتــذكــره ألننى 
عندما وقفت أمــام كلمة ازدراء األديــان وجدتها 
»هامية« بعيدة عن الدقة والقانون والقانون 
الذى أضيفت إليه مادة االزدراء وضعته الدولة 
للتعامل مع قضايا خطف الطائرات وإذا انقلب 

الــشــعــب والمجتمع عــلــى الــحــاكــم أو فــى حالة 
حــدوث فتنة داخــل المجتمع أى ليس لها عاقة 
ــواو الــتــى تمت إضافتها  ــ ــازدراء األديــــان.. وال ــ ب
للمادة تم وضعها فى أيام فتنة الله ال يرينا إياها 
ثانيةً وهى أحــداث الزاوية الحمراء التى حدث 
فيها ضــرب ومــطــاردة للمسيحيين وقــتــل فيها 
عدد كبير فى ذلك الوقت وكانت فتنة ستقضى 
على األخضر واليابس وقت حدوثها ما أدى إلى 
التسرع بإضافة حرف الواو إلى هذه المادة فى 
القانون رقــم 98 فالمادة تتعارض مع المواثيق 
الدولية التى وّقعت عليها مصر كما أنها ضد ما 
جاء فى الدستور من النص على حرية التفكير 

واإلبداع.
¿ ماذا عن نص الدين فيما يخص حرية الفكر 

والعقيدة؟
ــإن عــشــرات الــنــصــوص  - وفــقــاً للشريعة فـ
القرآنية والسنة الصحيحة أكــدت حق اإلنسان 
فى التفكير حتى فيما يتعلق باختيار العقيدة 
وأيضاً حينما يكلم الله نبّيه الكريم ويكلفه قائاً: 
»لست عليهم بمسيطر ما عليك إال الباغ المبين« 
وقوله: »أفأنت ُتكره الناس حتى يكونوا مؤمنين« 
إذا كانت هذه الحرية للنبى المبعوث من رب العزة 
ثم نأتى نحن ونستخرج أفكارًا وآراًء حسب هوى 
من قام برفع الدعوى القضائية عليها من أجل 
كل هذا حمايةً للشريعة وحق اإلنسان فى حرية 

اختيار الدين والعقيدة.
¿ فــى رأيـــك مــا أســبــاب رفـــض اللجنة للتعديل 

وهل هناك آراء متشددة ضده؟

- الدين اإلسامى يحميه ربه فا يأتى شخص 
فــى البرلمان أو شخص معاصر بهذه الحمية 
»الحمقاء« ويتصور أنه يحمى الدين وأذكــر من 
بين الكام الــذى قيل لى فى اللجنة جملة »إيه 
يا دكتورة أنــت عــاوزة نرفع هــذا القانون عشان 
الناس تشتم الدين اإلســام« قلت »اإلســام فى 
غنى عن هــوالء الناس الذين ال يحترمون دينهم 
إال بتهديد السجن« واختاف اآلراء يكون بحجة 
والكلمة تواجه بكلمة وليس بالحبس فأنا أعتبر 
أن السجن »ٌسبة« فى حقنا ويرفضها اإلسام ألن 

اإلنسان خلق ضعيفا وله أخطاء.
¿ كــيــف تــريــن فــتــوى دار اإلفـــتـــاء بــحــرمــة ختان 

اإلناث؟
- هو عادة متجذرة فى دول حوض النيل، فى 
مصر الفرعونية والــســودان والنيجر ونيجيريا، 
وهــنــاك بعض الــُجــزر فــى ماليزيا وإندونيسيا، 
واإلسام ليس له دخل بها، وقد ظللت أدرس هذا 
األمر على مدار 40 عاماً وكتبت عدة مقاالت فى 
صحف كبرى مثل »األهـــرام واألخــبــار« ودخلت 
فــى جــدال مــع علماء كثيرين، مثل الشيخ جاد 
الحق الــذى كان متمسكاً بهذه العادة جــداً، وقد 
نظم المركز السكانى الــدولــى فى األزهــر عدة 
مؤتمرات دولية لمدة عامين بمشاركة أساتذة 
طب وعلم نفس وعلم اجتماع وفقه وشيوخ من 
األزهــر، وكــان ذلك فى عهد الشيخ محمد سيد 
طنطاوى رحمة الله عليه، وانتهينا إلــى أنــه ال 
يوجد لهذا األمر سند فى القرآن وال فى السنة 

وال ما يدعم هذا األمر ال من قريب أو من بعيد.
¿ كيف ترين اإلعالم فى مصر؟

ــا لست سعيدة بإعامنا ال  - سيئ جـــداً، وأن
المقروء وال المرئى، لدينا إعام الذع كل هدفه 
البحث عن فضيحة ويجعلها هى األصــل، نحن 
لسنا مجتمع المدينة الفاضلة، نحن مجتمع 
الخير والشر، إعام يقلل من شأن مصر، 
واإلعــام يمثل خطورة كبيرة علينا ألننا 
مجتمع يربيه التليفزيون واإللكترونيات 

الكثيرة التى ظهرت مؤخراً.
¿ باعتبارك عضو »ائتالف دعــم مصر« ما 

ردك على وصفه بحزب وطنى جديد؟
- هــذا الــكــام غير صحيح بــالــمــرة، وبه 
ــا أقــول  مبالغة، فهو يقوم بـــدوره كــامــاً، وأن
رأيى ليس كعضوة به ولكن عن اقتناع، ألننى 
أستاذ فلسفة ال أعرف أن أُساق أو أقول آمين، 
وأنا لست متعاطفة مع هذا االئتاف، ألننى لم 
يكن فى بالى أن أصبح عضوة فيه أو فى مجلس 
الــنــواب، ولكننى دعيت لذلك من قبل الدكتور 
ــا أعتز بعملى وتخصصى  كمال الــجــنــزورى، وأن
كأستاذة جامعية، وأعــرف ما يــدور فى الساحة 
كلها، وما يقال عن االئتاف هو نوع من المبالغة.

ــى دورّي  ــنــــواب فـ ¿ كــيــف تـــريـــن أداء مــجــلــس الــ
االنعقاد »األول والثانى«؟

- المشاهد المنصف يستطيع أن يــرى أن 
الــدورة األولــى كان بها بعض المساوئ نظرا ألن 
التجربة كانت جديدة على أغلب األعضاء ثم بعد 
ذلك فى الدورة الثانية التى انتهينا منها منذ عدة 
أيام ال يوجد شك أن األداء تحسن كثيرا والنضج 
اتضح فى مئات القرارات والقوانين التى اتخذت 
بعد أن وضحت التجربة البرلمانية لدى األعضاء 

الجدد الذين لم يكن لديهم الخبرة.
ال يوجد شك أن التجربة تقدمت كثيرا بالفعل 
الدورة المقبلة أتوقع أن يكون األداء أكثر نضجا 
من ذى قبل وتفهما لقضايا مصر سواء القضايا 
السياسية أو االجتماعية أو القضايا االخاقية 
سوف يكون وضع اليد من أعضاء البرلمان على 
السلبيات الــتــى مــا زالـــت فــى جــوانــب القضايا 
المجتمعية أو فى القضايا السياسية سوف يكون 

العمل القادم أكثر تخصصا عن ذى قبل وأعمق.
¿ مـــا رأيــــك فـــى الـــدعـــوات الــتــى تــطــالــب بــإقــالــة 

الحكومة؟
-  نحن فــى مرحلة عصيبة، فمصر ُتحارب 
من كل الجهات التى حولها، والحكومة أداؤهــا 
ــع المجتمع  ضــعــيــف ال يــرتــقــى وال يــتــشــابــك م
الــمــصــرى ومشاكله، فــالــوزراء ال يصلحون إال 
فى المدينة الفاضلة، فهم ليس لديهم خبرة أو 
ابتكار، ولألسف مصر ابتليت بكل القائمين عليها 
من محافظين ووزراء ليسوا برجال المعركة التى 
ُفرضت علينا، هناك إهمال وترهل فى الدولة، 

وفساد وأنا مع رحيل هذه الحكومة.

الدكتورة آمنة نصير أستاذ 
العقيدة وعضو مجلس 
 :» النواب لـ»

آمنة نصير فى حوارها لـ»صوت املاليني«

ختان 
اإلناث عادة 

واإلسالم 
ليس له دخل 
بها وال يوجد 

له سند فى 
القرآن وال فى 

السنة

أجرى احلوار - أحمد سعيد:



من الديوان العام إلى 
دواوين املحافظات 
 واملدن واألحياء.. 

يا مصر لك اهلل 
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اشتباك

الوزير أطاح برجال بدر  ولبيب.. إلخالء 
مناصبهم لصالح معارفه ومحاسيبه 

إنهاء ندب أكثر من 10 
مستشارين ومساعدين 

كان قد عينهم زكى بدر 
وآخرهم اللواء أحمد 
عبد المنعم األمين 
العام لإلدارة المحلية

وزير التنمية المحلية يضرب بقانون الخدمة المدنية عرض الحائط
على الرغم من أن حكومة شريف إسماعيل 
أعلنت أكثر من خطة واستراتيجية لتفعيل 
ــد الــنــفــقــات فى  ــرشــي ســيــاســة الــتــقــشــف وت
الــــوزارات والهيئات والمصالح الحكومية، 
إال أن ذلــك يعتبر حبرا على ورق فــى كثير 
ــوان  ــدي ــى ال ــأت مــن الــمــصــالــح الــحــكــومــيــة، وي
العام لــوزارة التنمية المحلية خير دليل على 
ــك، حيث كانت خطة اعـــادة هيكلة وزارة  ذل
التنمية المحلية، مثار اهتمام الدكتور هشام 
ــر المعين فــى منصبه، منذ  ــوزي الــشــريــف ال
مايقرب من خمسة أشهر، إال أنه استطاع أن 
يغير تماما من مالمح الـــوزارة، مبنى ومعنى 
ومناصب أيضا، وشهد ذلك قراراته المتعاقبة 
باإلطاحة بما يسمى الحرس القديم، لسلفه 
من الوزارء السابقين، وعلى وجه الخصوص، 
رجال الدكتور أحمد زكى بدر الوزير السابق 
مباشرة، للشريف، حيث أصدر الوزير الحالى 
قــرارات متعاقبة بإبعاد وانهاء ندب أكثر من 
10 مستشارين ومساعدين كــان قــد عينهم 
زكى بــدر، وآخرهم اللواء أحمد عبد المنعم 
األمــيــن الــعــام لـــإدارة المحلية، والـــذى كان 
ــوزارة فــى عهد  ــ صاحب اليد الطولى فــى ال
ــرارات تعيين سكرتيرى  ــ »بـــدر« وصــاحــب ق
العموم والمساعدين، ورؤساء األحياء والمدن، 
ــعــام عــلــى مسابقة اخــتــبــارات  والــمــشــرف ال
القيادات المحلية االخيرة، باعتبار انه الذراع 
اليمنى واقــرب المقربين من زكــى بــدر االب 
ــراحــل ومــديــر مكتبه وقــت أن كــان وزيــرا  ال
للداخلية، وأقرب المقربين لزكى بدر»االبن« 
حيث كــان هو المحرك الفعلى لكل قــرارات 

الــوزيــر، والعقل المفكر والمدبر لــه، ولذلك 
أقاله الشريف الشهر الماضى، وعين مكانه 
اللواء حمدى الجزار، أحد المقربين له من 
رجال الشرطة، السابقين، ومدير إدارة مرور 

سابق ليزيح الشريف من الديوان العام آخر 
رجاالت زكى بدر. 

 وسبق أن أزاح الشريف من الديوان العام 
ــادل شــكــرى والـــذى كان  كــال مــن الــدكــتــور عـ

مستشار لزكى بــدر لشئون المتابعة، وكــان 
مقرها باألمانة العامة بجاردن سيتى، وكذلك 
أطــاح الشريف باللواء وليد مشرفة رئيس 
ــوزارة والــمــشــرف على قطاع  ــ ــوان عـــام، ال ديـ
مكتب الــوزيــر، وهــو كــان لــواء شرطة، وسبق 
له أن كان ضابط اتصاالت بمكتب زكى بدر 
»األب« فى حقبة الثمانينيات، والــذى تسبب 
ــر فــى اول  ــوزي فــى أزمـــة بين الصحفيين وال
يوم للوزير فى الــوزارة، حيث أبلغ الصحفيون 
المتواجدون الستقبال الوزير الجديد عقب 
حلف اليمين برئاسة الجكهورية، بأن الوزير 
ال يرغب فى مقابلتهم، ونشبت مشادة كالمية 
بينه وبين الصحفيين، علم بها الوزير وعنفه، 
ومــن يومها تــم اتــخــاذ قـــرار ســري بتهميشه 
وابعاده عن الوزارة، وبالفعل تم للوزير ما أراد، 
وهو اآلن يعمل بــوزارة اإلسكان، وكذلك ممن 
شملهم قــرار اإلطــاحــة مــن الــحــرس القديم، 
الــدكــتــور أحمد فتحى األســتــاذ فــى القانون 
الجنائى بجامعة عين شمس، والذى كان يعمل 
مستشارا لزكى بــدر، للشئون القانونية، كما 
أطاح الشريف بالسفير محمود السعيد، مدير 
ــذى كــان رجـــال الــلــواء  مــبــادرة مشروعك والـ
عــادل لبيب، والـــذى عينه مستشارا للوزير 
ومــديــرا للمشروع القومى لتوظيف الشباب 
وخلق فرص العمل من المشروعات الصغير 
»مشروعك«، كما أطــاح باللواء خالد شفيق 
مدير أمن الديوان العام، والذى كان استحدث 
له زكى بدر هذا المنصب ألول مرة فى تاريخ 
إنشاء الــوزارة،  وأخيرا رفض التجديد للواء 
محمود رمضان رئيس مكتب شئون الوزير، 

والذى كان الذراع اليمنى للواء عادل لبيب.
المثير أن هــشــام الــشــريــف، تعمد وأصــر 
على مخالفة قانون الخدمة المدنية رقم 81 
للسنة 2016 والــذى تنص الئحته التنفيذية 
على عدم االستعانة فى المصالح الحكومية 
بــأى مستشارين مــن خـــارج الــــوزارة، إال فى 
التخصصات الــنــادرة وبــعــد الــحــصــول على 
موافقة مباشرة وصريحة من رئيس الــوزراء 
ــر مـــن 10  ــث ــشــريــف أك بـــذلـــك، وقـــد عــيــن ال
مستشارين له يتقاضى كل منهم بحد أدنى 10 
آالف جنيه شهريا، بالمخالفة للقانون، ومنهم 
اللواء الدكتور هشام الهلباوي، مستشار الوزير 
ومساعده ورئيسا لصندوق التنمية المحلية، 
والــلــواء على عبد المولى مستشارا للشئون 
الــقــانــونــيــة، وعــصــام الال مستشارة للتطور 
التكنولوجى والتحول الرقمى، والدكتور وفاء 
مــدنــي، مستشارا للخدمات، وكــذلــك اللواء 
طــارق الحريرى مستشارا لقطاع االعــالم، 
والدكتور يحيى محمد مستشارا للوزير لشئون 

العمليات والمتابعة.  
يأتى ذلك فى الوقت الذى يشيع فيه الوزير 
أن هؤالء المستشارين يعملون تطوًعا وبدون 
أجر، فى الوقت الذى أكد فيه مصدر بقطاع 
الشئون المالية، انهم جميعا يتقاضون راتبا 
شهريا بحد أدنــى 10 آالف جنيه مــا يكلف 
ــوزارة ميزانية ال تقل عن 100 ألــف جنيه  الـ
شهريا، فى وظائف ليست فى التخصصات 
الــنــادرة المحصورة، فــى النانو تكنولوجى، 
وخــبــراء فى الطاقة النووية، طبقا لما نص 

عليه قانون الخدمة المدنية الجديد. 

الشريف يعين »شلة مستشارين ومساعدين بميزانية 100 ألف جنيه شهرًيا 

المحليات.. ال يزال الفساد يجرى!
مستندات تؤكد تورط مسئولى المحليات فى أسيوط بالتواطؤ

يبدو أن عبارة »الفساد للركب فى المحليات التى كان أول من أطلقها أحد رموز 
الفساد فى عهد مبارك البائد، الدكتور زكريا عزمى، مستشار ديوان رئيس 

الجمهورية األسبق، وعضو مجلس النواب عن الحزب الوطنى المنح، مازالت واقعا 
أليما غارقة المحليات فيه، ولن تستطيع أى حكومة أو نظام مهما أوتى من قوة 

القضاء عليه لتغلغله فى أواصل المصالح الحكومية، وجذور الوحدات المحلية«. 
»صوت الماليين« تكشف بالوقائع أحيانا والمستندات فى وقائع أخرى، وباألرقام 

فى وقائع ثالثة، حجم واستشراء الفساد فى المحليات فى السطور التالية«.. 

نسرين إمام

التفتيش والمتابعة يكشف 
فضيحة ناطحة سحاب فى سوهاج

بالمستندات..  فضيحة فساد 
محليات فى أبو تيج 

رئاسة الحى ترفض تنفيذ 
3 قرارات إزالة »لعقار« 

بسبب المحسوبية والقرابة 
فى واقعة فساد مثيرة ومريبة، تحمل كل معانى 
عباراة »الفساد مــازال للركب« مقرها فى مجلس 
ــوان عــام محافظة  ــو تــيــج، ومــن فــوقــه، ديـ مدينة أب
أسيوط، حيث يتعمد رئيس مجلس مركز ومدينة أبو 
تيج، واألجهزة التنفيذية التى ترؤسه فى محافظة 
أسيوط التابع لها المجلس، يصرون على عدم تنفيذ 
الــقــانــون، ال لــشــيء اال لتحقيق مصالح ومكاسب 
شخصية، وأموال  توضع فى أدراج بعضهم، والواقعة 
تتمثل فى أنــه منذ عــام 2014 وحتى اللحظة، قد 
صدر ثالثة قرارات إزالة ارقام 934 ورقم 948 لسنة 
2014 والقرار رقم 619 لسنة 2016 لصالح مواطنه 
تدعى، دينا ماهر ضد شعبان قناوى فرغلي، إلزالة 
العقار الذى يملكه، والمقام على قطعة االرض رقم 
44 شارع قلعة البلح – مركز ابو تيج نتيجة، متعديا 
فى بنائه لهذا العقار، بالبناء على االرض المملوكة 
لها، وبناء عليه صــدرت قـــرارات اإلزالـــة لمخالفة 
المبانى المقامة على أرضها ولكونها بدون ترخيص 

وفى ملك الغير. 
وتــقــول المواطنة دينا مــاهــر، انها حصلت على 

الحكم القضائى الواضح، و3 قــرارات إزالــة، لعقار 
بناه المدعو شعبان فرغلى فى أرضها، التى تملكها 
ومعها جميع المستندات التى تؤكد صحة امتالكها 
لألرض، إال أن رئيس مجلس مركز ومدينة أبو تيج، 
ورئــيــس الــحــى، على مــدار ثــالث ســنــوات يرفضون 
تنفيذ االحكام وقرارات االزاالت، وسمحوا للمخالف 
والمعتدى بالسكن فى العقار، متجاهلين ما نص 

عليه القانون وإحكام القضاء. 
وتضيف ديــنــا مــاهــر لــجــأت للجهات المختصة 
ــر الــصــادرة بالتنفيذ ومنها األمــر  وصـــدرت األوامـ
الــصــادر مــن مستشار وزيـــر االســكــان والمتضمن 
ــة وتضمن الخطاب المرسل  ــرارات اإلزالـ تنفيذ قـ
مــن الـــوزارة بمحافظة أســيــوط بــصــدور تقرير من 
المتابعة الميدانية بالمحافظة وينص على تنفيذ 
قرارات اإلزالة وتضمن أيضا صدور تقرير من جهاز 
التفتيش الفنى على أعمال البناء بالقاهرة، من جهاز 
التفتيش والمتابعة التابع لــوزارة التنمية المحلية، 
وينص على تنفيذ اإلزالـــة واستكمال اإلجـــراءات 
حيال عدم تنفيذ قــرارات اإلزالــة، كما صدر تقرير 

آخر من مديرية اإلسكان بأسيوط وينص على تنفيذ 
قــرارات اإلزالــة، فضال عن صدور أمر من سكرتير 
عام محافظة أسيوط لرئاسة حى أبو تيج، وضرورة 
إخالء العقار من ساكنيه، تنفيذا لقرارات االزالــة، 
وكــذلــك صــدر تقرير مــن مستشار وزيـــر االســكــان 
ــادة بــصــدور خطابين مــن وزارة  والـــذى تضمن االفـ
االسكان الى سكرتير عام محافظة اسيوط ينصان 
على ضرورة تنفيذ اإلزالة للعقار المذكور، بالتنسيق 
مع قسم ومركز شرطة ابو تيج اال انه رغم كل هذه 
االجــــراءات، مـــازال مجلس مدينة أبــو تيج يماطل 
ــة، ألن صاحب العقار  ويرفض تنفيذ قــرارات االزال
ال يرتبط بعالقات يعلمها كل سكان المنطقة المقام 
فيها العقار، مع مسئولى المحليات وقيادات بديوان 
عــام محافظة أســيــوط وبمسئولى مجلس مدينة 
ابو تيج، مؤكدة ان الشخص المعتدى على ارضها 
وامالكها ال يستحى او يخجل ان يعلن أمام الناس انه 
يرتبط بعالقة كبيرة مع مسئول كبير فى المحليات 
باسيوط ولن يستطيع او يجرؤ أحد التدخل الزالة 

»طوبة » واحدة من العقار.   

مدير اإلدارة الهندسية وفنى التنظيم وراء 
بناء »برج 23 دورًا« فى شارع 15 متًرا

أصبح الدكتور أيمن عبد المنعم 
ــاج عـــلـــى اعـــتـــاب  ــوهــ مـــحـــافـــظ ســ
الــخــروج فــى حــركــة المحافظين، 
التى اقترب اإلعــالن عنها، بسبب 

انــتــشــار وقــائــع الــفــســاد فى 
مــحــلــيــات الــمــحــافــظــة، 

ــا يـــوم  ــ ــره وكــــــان آخــ
الخميس الماضى، 
ــاف جـــهـــاز  ــشــ ــ ــت ــ اك
التفتيش والمتابعة 
بـــــــــوزارة الــتــنــمــيــة 
المحلية، وجــود برج 

سكنى »اشبه بناطحة 
ــى مــركــز  ــ ــاب » ف ــحـ سـ

المنشأة مسقط رأس وزير 
التنمية المحلية، مبنى بالمخالفة 
لقانون البناء، وبترخيص من الحى 
الــتــابــع لــه، على الــرغــم مــن عرض 
الــشــارع الـــذى يطل عليه الــبــرج ال 
يــتــجــاوز 15 مــتــرا، وال يسمح فيه 
بالبناء أكثر من 8 أدوار على اقصى 

تقدير وفقا لقانون البناء. 
وكشفت المصادر ان وزير التنمية 

المحلية اطلع على بيانات العقار 
ــرى اتــصــاال هتفيا عــنــف فيه  واجــ
ــه بالتحقيق،  ــب ــمــحــافــظ، وطــال ال
ــه فـــى غــضــون 48 ســاعــة  ــ ــادت ــ واف
بــالــتــفــاصــيــل الــكــامــلــة عن 
الواقعة، وعلى اثر ذلك 
ــال الــدكــتــور ايمن  أحـ
ــم، كال  ــع ــن ــم ــدال عــب
ــر االدارة  مــن مــدي
ــهــنــدســيــة وفــنــى  ال
التنظيم بــالــوحــدة 
ــة لــمــركــز  ــي ــحــل ــم ال
ــشــاة  ــمــن ــة ال ــنـ ــديـ ومـ

للتحقيق. 
ــيـــس  ــيـــف رئـ ــلـ ــكـ وتـــــــم تـ
ــوحــدة المحلية بــمــركــز ومدينة  ال
المنشاة بحملة مكبرة الزالة االدوار 
المخالفة والتى تمثل تهديدا لحياة 
السكان فى الشارع، وتحرير محضر 
ــخــاذ اإلجــــراءات  بالمخالفات وات
ــيــة ضـــد صــاحــب الــعــقــار  ــقــانــون ال
المخالفن والموظفين المتورطين 

وإحالتهم للنيابة العامة. 

الشريف
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إعادة إنتاج سيناريو التعويم وشبح التضخم ال يزال يطارد طارق عامر

إميان بدر

صدق أو ال تصدق: الناتج 
اإلجمالى يرتفع مقابل 

انخفاض عجز الميزان التجارى

لما تالقى بلد عندها 11 مليار 
دوالر فائض والناس مش القية 

تاكل يبقى أنت أكيد فى مصر

إذا كــان معارضو نظام السيسى 
يحملونه مسئولية فشل الحكومة 
والــجــهــاز الــمــصــرفــى، بــوصــفــه من 
اختار هؤالء ومازال متمسك ببقائهم 
فــى مناصبهم، رغـــم تــدنــى أحـــوال 
المواطنين، فإن البيانات تدافع عن 
ــيــارات الــرئــيــس، وتــظــهــر قــدرة  اخــت
وزراء الحكومة ومسئولى الدولة على 
تحقيق إنجازات وإحــراز أهــداف ال 

يستهان بها.
وفى هذا اإلطار أظهرت البيانات، 
ــصــادرات السلعية بنسبة  ارتــفــاع ال
19.3٪ لتصل لنحو 16 مليار دوالر 
ــى من  ــ ــر األولـ خـــال الــتــســعــة أشــه
العام الجاري، وانخفضت الــواردات 
السلعية بنسبة 0.5٪ لتصل إلى 
43 مليار دوالر، ومــن ثــم انخفض 
عجز الميزان التجارى لنسبة ٪9.4 
ليصل إلــى 27 مليار دوالر خال 
الفترة )يوليو- مــارس( 16/2017 
مقارنةً بالفترة ذاتها من العام المالى 

السابق.
ــرب أن مــيــزان المدفوعات  واألغـ
حقق فائض بنحو 11 مليار دوالر 
نــتــيــجــة زيــــــادة الـــــصـــــادرات غير 
البترولية بنسبة 23٪ وانخفاض 
الواردات غير البترولية بنسبة ٪3.7 
وارتــفــاع صافى تدفقات االستثمار 
األجــنــبــى المباشر بنسبة ٪11.5 
كنتيجة أســاســيــة الرتـــفـــاع صافى 
التدفق للداخل لاستثمارات فى 
قطاع البترول، وهــو ما يعيدنا إلى 
أغنية فيلم عسل أسود« يابلد معاندة 

نفسها يا كل حاجة وعكسها«.

جنيب عن السؤال الشائك

متى يشعر المواطن بنتائج اإلصالح 
االقتصادى الذى  تتحدث عنه 
الحكومة ؟!!!

حينما كان جمال مبارك وأحمد عز وقيادات 
النظام األســبــق يتحدثون عــن ارتــفــاع معدالت 
النمو وزيادة ناتج جذب االستثمارات وإيرادات 
السياحة، كان رجل الشارع العادى يصرخ ألنه 
ال يشعر بهذا التحسن، بل تزداد أوضاعه سوًءا، 
ووقتها كان رمــوز المعارضة خاصة اليساريين 
يفسرون ذلك بأن السياسات االقتصادية التى 
كانت ُمتبعة تنعكس على أن يزداد األغنياء ثراًء 

فى مقابل انسحاق الفقراء.
أما فى ظل األوضاع الحالية فقد بات الناس 
جــمــيــًعــا يــصــرخــون، حــتــى كــبــار المستثمرين 
والُصناع والمستوردين يعانون األمرين بسبب 
نكسة الدوالر، أما الفقراء فلم يعد لهم وجود فى 
مصر بعد أن تحول السواد األعظم من أبنائها 

إلى حياة السواد الحالك، وأصبحوا معدومين 
أو مساكين، وعلى الجانب اآلخر تقول الحكومة 
وقــيــادات الــدولــة إن الــمــواطــن يتحمل األعباء 
ويعانى من ارتفاع األسعار والغاء، ألنه يثق فى 
إجراءات اإلصاح االقتصادى التى تشبه الدواء 
الُمر، علينا أن نشربه حتى يتعافى اقتصادنا، 
وتؤتى اإلصاحات ثمارها، أما المثير للدهشة 
فهو أن أرقــام التقارير الرسمية تؤكد بالفعل 
أن األمــور تسير فى االتجاه الصحيح، بل وأن 
الــمــؤشــرات تتحسن واالقــتــصــاد يحقق نتائج 
ستجعله من بين أقوى اقتصادات العالم، خال 
سنوات قليلة، وكأن لسان حال المواطن معدوم 
الــدخــل حين يسمع تلك التوقعات اإليجابية 
والمتفائلة يــقــول: »كــفــايــة انــبــســاط بــقــى، ما 

تبسطهاش أكثر من كده«.
وبــاألرقــام أعلنت وزيــرة التخطيط والمتابعة 
واإلصاح اإلدارى الدكتورة هالة السعيد، ارتفاع 

معدل النمو خال الربع الثالث من العام الجارى 
2017/2016 ليصل إلى 4.3٪ مقارنة بـ٪3.6 
خال الربع المقابل من العام المالى السابق، 
بدعم من ارتفاع مساهمة االستثمار فى النمو 
خــال الربع الثالث من العام المالى الحالي، 
لتصل إلى 1٪ مقارنة بحوالى 0.9٪ فى الربع 

المقابل من العام الماضي.
وفى سياق السطور التالية نحاول أن نبحث 
عن إجابة لعدة أسئلة شائكة، فى مقدمتها هل 
بالفعل األوضاع االقتصادية فى مصر تتحسن، 
ومتى سيشعر بها المواطن العادى، هل سيهبط 
التحسن على المجتمع من القمة إلى القاع، كما 
كانوا يعدوننا فى عهد األنظمة البائدة، أم أن 
الفقر هو الــذى سيزحف من القاع إلى القمة، 
بعد أن تــاشــت الطبقة الــوســطــى، وأصبحت 
حتى الطبقة التى كانت تسمى المتوسطة العليا 

مهددة بالسقوط تحت خط الفقر.

أرقام التقارير الرسمية تؤكد أن األمور تسير نحو األفضل والمواطن يصرخ: »كفاية متبسطهاش أكثر من كده«

من نكسة الدوالر إلى وكسة البنزين والسوالر

خفايا تراجع النمو بعد إلغاء الدعم وزيادة أسعار الوقود
 يؤكد المصرفيون من قيادات البنوك المصرية أن 
مؤشرات األداء االقتصادى تتعافى فى ظل التراجع 
النسبى للتأثيرات السلبية الناجمة عن تحرير سعر 
الــصــرف، نتيجة اســتــقــرار أســعــار صــرف العمات 
األجنبية فى البنوك- فى ظل القضاء على السوق 
الموازية« السوق الــســوداء«، فى حين يــرى معارضو 
السياسات المصرفية التى يتبعها محافظ البنك 
ــارًا سلبية كارثية،  المركزى طــارق عامر أن هناك آث
نتجت عن االرتفاع الجنونى والسريع لسعر الــدوالر 
مقابل الجنيه، تتمثل فى ارتــفــاع تكلفة مستلزمات 
االنتاج والتشغيل، ما أدى الرتفاع جميع األسعار خال 

الفترة الحالية.
وفــى سياق متصل نشرت مــؤخــًرا دراســـة بعنوان 
»التطور اإليجابى لمؤشرات االقتصاد المصري.. هل 
يشعر به المواطن؟« أعدتها الباحثة أسماء الخولى، 
تناولت فى سياقها تقرير وزارة التخطيط حول األداء 
االقتصادى للدولة، وهو التقرير الــذى أظهر ارتفاع 
الناتج المحلى اإلجمالى خال الربع الثالث من العام 
الجاري، إلى 875,1 مليار جنيه باألسعار الجارية، 
مقارنة بــ 647,3 مليار جنيه خال الربع المقابل من 

العام المالى الماضى.
 وأضـــافـــت الـــورقـــة البحثية أن الــنــاتــج المحلى 
اإلجــمــالــى ارتــفــع كــذلــك بسعر الــســوق خــال فترة 
التسعة أشهر الممتدة خال »يوليو-مارس« من عام 
2017/2016، إلــى 2571.6 مليار جنيه باألسعار 
الجارية مقابل 2047.2 مليار جنيه خــال الفترة 

المقابلة من العام المالى 2016/2015 .
وأشـــارت الخبيرة االقتصادية إلــى أنــه رغــم نمو 
الناتج اإلجمالى خال التسعة أشهر األولى من العام 
الجاري، هناك توقعات بتراجع النمو 3-3.5٪ خال 

الفترة منذ 30 يونيو 2017 وما بعدها.
وأرجعت »الخولى« ذلك إلى مجموعة اإلصاحات 
ــت تنفذها الحكومة  الهيكلية الــتــى نفذتها ومــازال
المصرية، والتى أدت إلى االرتفاع الكبير لألسعار، 
مشيرة إلى أنه من غير المتوقع تحقيق ارتفاع كبير 
فى معدل النمو خال العام المالى الجديد بعد تطبيق 
الحكومة إجـــراءات تقشفية، تمثلت فى رفــع الدعم 
وزيادة جديدة فى أسعار مصادر الطاقة وفى مقدمتها 
البنزين والــســوالر والكهرباء، منذ مطلع شهر يوليو 

الجارى.

وباستقراء التاريخ القريب، وتحديًدا خال الشهور 
الــمــاضــيــة، واجــهــت مــصــر أزمـــة مشابهة ارتبطت 
بتراجع النمو نتيجة ارتفاع األسعار، وهو ما يعيدنا 
إلــى الحديث عن نكسة تحرير سعر صــرف الــدوالر 
وتعويم الجنيه، الــتــى قــادهــا طـــارق عــامــر محافظ 
البنك المركزى، حيث تراجع النمو إلــى 3.8٪ من 
4.2٪، و جاء التراجع كنتيجة مباشرة لتأزم الوضع 
االقتصادى خــال الفترة التى لحقت قــرار التعويم 
فى نوفمبر 2016، حيث تراجع النمو فى االستهاك 
ــذى يــعــد المحرك  ــاع التضخم – الـ ــف – بسبب ارت
الرئيسى للنمو فى االقتصاد المصري، كما شهدت 
تلك الفترة تداعيات أزمة فى إتاحة العملة الصعبة 
تمثلت فــى انــخــفــاض قيمة الجنيه مقابل الـــدوالر 
فــى الــســوق الــمــوازيــة التى لجأ إليها المستوردون، 
ما رفع تكلفة االستيراد خاصة أن غالبية مدخات 
ومستلزمات اإلنتاج مستوردة، وهــو ما أثــر بالسلب 
على المستثمرين والقطاع الخاص، و كان له أثر فى 
رفــع أسعار المنتجات، وبالتالى ارتــفــاع التضخم و 

تدنى معدالت النمو.

األرقام الرسمية تثبت نجاح سحر نصر 
أسباب عدم شعور المواطن بالتطور اإليجابى لالقتصادوالواقع يؤكد فشل الحكومة جمعاء

فى مقدمتها الديون واستمرار الضغط على المواطنين

حتى أكثر مــن يــدافــعــون عــن الرئيس عبد 
الفتاح السيسى ويـــرون فيه منقذ مصر من 
ــن مــصــيــر ســوريــا  ــوان ومـ ــ كــابــوس حــكــم اإلخـ
والـــعـــراق، حتى هـــؤالء السيساوية يطالبون 
الرجل بإنقاذ مصر مرة أخرى ولكن من حكومة 
شريف إسماعيل، التى يجمع القاصى والدانى 
على فشلها، ويرى أكثر المتأدبين فى الحديث 
عنها أن هناك فرقا فى السرعات بينها وبين 
الرئيس، فى حين أعلن آخــرون أن مصر فى 
حــالــة حــرب اقــتــصــاديــة، ال تقل خــطــورة عن 
حربها ضد اإلرهــاب، ومن ثم تحتاج لحكومة 
حــرب تقودها شخصية عسكرية على غــرار 

اللواء كامل الوزير أو الفريق مهاب مميش. 
أمــا المفارقة الحقيقية، فكانت تلك التى 
كشفت عنها األرقــام، لتؤكد أنه من بين وزراء 
ــا، هناك  ــه ــرات ــاألدق وزي ــ تــلــك الــحــكــومــة، أو ب
ســيــدة تحقق نــجــاحــات اقــتــصــاديــة حقيقية، 
ــرة التعاون الــدولــى سحر نصر، التى  هى وزي
أســنــدت إليها وزارة االستثمار أيــًضــا، خلفاً 
للوزيرة نادية خورشيد، التى لم نسمع عنها 
ولــم نقرأ لها إنــجــازات، باستثناء زواجها من 
محافظ المركزى طارق عامر، الذى تردد أنه 
كان على خاف مع »نصر« وقتما كانت وزيرة 
للتعاون الــدولــى فقط، وبالطبع كــان منحاًزا 
ــذاك، التى هــى السيدة  لــوزيــرة االستثمار آنـ
نادية خورشيد، قبل أن تصبح سيدة القطاع 

المصرفى األولى.
وعلى ما يبدو أيقنت القيادة السياسية أن 

انحيازات »عامر« عــاًدة ما تكون فى 
غــيــر مــحــلــهــا، لــذلــك تــمــت اإلطــاحــة 
بخورشيد وإسناد حقيبة االستثمار 
باإلضافة للتعاون الدولى إلى سحر 
نصر، لتأتى األرقام كاشفة عن نجاح 
حقيقى للوزيرة النشيطة، يتمثل فى 
اقتراب االستثمارات الكلية المنفذة 
من نحو 392 مليار جنيه بنمو قدره 
36٪ وبــمــعــدل تنفيذ بــلــغ 74٪ من 
إجمالى االســتــثــمــارات المستهدفة 
البالغة 530 مليار جنيه، وسجلت 

ــثــمــارات الــخــاصــة أيــضــاً نــمــواً  االســت
بنسبة 26٪ خال األشهر التسعة األولى 

مــن الــعــام المالى الحالى إلــى 226 مليار 
جنيه، فيما كانت نسبة نمو االستثمارات 
العامة المنفذة خال الفترة ذاتها من العام 

السابق 53٪ لتبلغ 141 مليار جنيه فقط.
وعلى الرغم من أن الــواقــع المحلى على 
األرض يؤكد على معاناة المواطن المصرى، 
معاناة تعكس فشل الحكومة جمعاء، تكشف 
التقارير الدولية عن وقائع مختلفة، حيث أشار 
تقرير مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية 
“األونكتاد” عن االستثمار العالمى، والصادر 
مطلع يونيو 2017، إلى أشار إلى ارتفاع قيمة 
االستثمارات األجنبية المباشرة المتدفقة على 
مصر بنسبة 17٪ خال عام 2016 لتسجل 8,1 
مليار دوالر، مستفيدة من عمليات الكشف عن 

حقول الغاز الطبيعى فى الصحراء الغربية.

أكدت الباحثة أسماء الخولى 
مــن خـــال دراســتــهــا أن معظم 
ــام التى تشملها التقارير  األرقـ
ــا أرقـــــام  ــ ــه ــ ــد ذات ــى حــ ــ ــى ف ــ ه
جــيــدة وتــدعــو لــلــتــفــاؤل، ولكن 
كــأرقــام مــجــردة، الفتة إلــى أنه 
بدراسة العائد على المواطن 
الــمــصــري -مــحــدود الــدخــل- 
ومــدى استفادته سنجد أنه ال 
يشعر بــأى تحسن فــى الحياة 

المعيشية.
ــك إلى  وأرجــعــت الباحثة ذل
أن النمو المرتفع خــال األشهر 
الماضية لــم يــأت بسبب طــفــرة فى 
نمو اإلنتاجية داخل الدولة، بل نتيجة 
ــرارات التقشفية  ــقـ لمجموعة مــن الـ
التى أدت إلى زيادة اإليــرادات وبالتالى 
قلصت من حجم العجز قلياً، محذرة 
مــن أنــه إذا كــان هناك زيـــادة فــى حجم 
الناتج باألسعار الجارية، فسنجد أنه 
لم يتغير كثيراً باألسعار الحقيقة، وإنما 
الـــزيـــادة قــد تــأتــى بسبب الـــزيـــادة فى 
ــار الــتــى أدت إلـــى تضخم قيمة  األســع

اإلنتاج.
وتوقعت الدراسة أن مواصلة الحكومة 
المصرية تنفيذ اإلصاحات االقتصادية 
التى بدئتها خال العام 2016، سينعكس 

على عدم رضاء المستهلكين الذى يتزايد 
بشكل كبير، مشيرة إلى أنه رغم إمكانية 
انــحــســار الــتــضــخــم، إال أنـــه سيواصل 
معدله المرتفع حتى نهاية العام 2017، 
ومــع االنخفاض الكبير فــى مدفوعات 
الــدعــم، التى تقدمها الحكومة للوقود 
ــذاء، ســـوف تــتــزايــد األعــبــاء على  ــغـ والـ

المواطن المصري.
وشددت »الخولى« على أن تلك األرقام 
والمؤشرات جيدة فى ظل ما كانت عليه 
أوضـــاع االقتصاد المصرى قبل ذلــك، 
ولــكــن فــى المقابل لــن يشعر المواطن 
ــام  الــمــصــرى البسيط بمثل تلك األرقـ
طالما ظلت أزمـــة األســعــار واستمرت 
معدالت التضخم فى االرتــفــاع، وكذلك 
إن كــانــت الحكومة تتحدث عــن بداية 
حقيقية لتعافى االقــتــصــاد، فابد من 
وضــع حلول لمعدالت الديون الداخلية 
والخارجية التى تتفاقم بشكل مستمر 
والــتــى بالتأكيد تلتهم حصة كبيرة من 
الموازنة العامة، ما يعنى فقد السيطرة 
على العجز ومن ثم استمرار تغطيته من 
خــال طــرح ســنــدات وأذون خــزانــة مما 
يزيد من حجم الدين المحلي، علماً بأن 
تلك االستثمارات تعتبر بمثابة أمــوال 
ساخنة ومديوينات على الدولة عندما 

يحل أجل سدادها.

ــاء  ــت الـــورقـــة الــبــحــثــيــة أعــب ــفـ ووصـ
الــديــون بأنها تــؤدى إلــى استمرار حالة 
التقشف الحكومى ومواصلة الضغط 
على المواطنين من خال زيادة األعباء 
التى تسعى الحكومة لتجميعها ســواء 
ــرض ضــرائــب جــديــدة أو  ــال فـ مــن خـ
استحداثها، وأيضاً استمرار االتجاه نحو 

تقليص وإلغاء الدعم.
وفى محاولة لطرح حلول لألزمة، قالت 
الخبيرة االقتصادية إن كان هناك ضرورة 
ــرار مــصــر فــى االقــتــراض  ــم ُمــلــحــة الســت
مــن الــداخــل أو الــخــارج، فابد مــن وضع 
برنامج اقتصادى مالى هيكلى يقوم على 
أساس استمرار تلك األمــوال فى عدد من 
المشروعات الحيوية والــازمــة لتحقيق 
التنمية المستدامة لاقتصاد المصري؛ 
والتى تشمل المشروعات كثيفة العمالة 
من أجل تقليل نسبة البطالة ورفع مستوى 
معيشة المواطن، والمشروعات الصغيرة 
والمتوسطة، فضاً عن المشروعات التى 
تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة، 
ــاج الــكــهــربــاء وتــوزيــعــهــا،  ــت ومــشــروعــات إن
ــاعــات الخشبية  ــصــن ــى ال ــ بـــاإلضـــافـــة إل
ــاعــات  ــصــن والـــســـيـــارات والــطــبــاعــة وال
الكيماوية والــهــادفــة بشكل أســاســى إلى 
التصدير للخارج من أجــل الحصول على 

النقد األجنبي.

أحمد عز كان يتوقع أن الثراء سيهبط من قمة المجتمع 
إلى قاعه وحالًيا نخشى أن يزحف الفقر »من تحت لفوق«
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باألرقام والمستندات: »سوس الفساد« ال يزال ينخر فى شركات المطاحن الحكومية

 إميان بدر

األرصدة الدفترية لألصول الثابتة بلغت  376 مليون جنيه  
والمخزون 41.9 مليون والنقدية بالخزينة ال تتجاوز 1.3 مليون

قيمة األصول الثابتة 652 مليون جنيه 
 تدعيم مخصص والتكوين االستثمارى  15 مليوًنا

الضرائب المتنازع عليها 
بـ130 مليون جنيه  
ومخصص المطالبات 

 والمنازعات بمبلغ
20 مليون جنيه

خفايا عدم 
التحقق من مخزون 
األقماح بالصوامع 

المعدنية وشون 
الشركة لعدم إجراء 

تصفية فعلية لها

حني قررت احلكومة رفع أو باألدق مضاعفة أسعار الوقود، تصاعدت املخاوف من ارتفاع 
سعر رغيف اخلبز، ألن جميع املخابز تعمل باملحروقات، وخالل ساعات كان وزير التموين 

الدكتور على مصيلحى يعلن أن الوزارة سوف تتحمل فارق األسعار، ليبقى سعر رغيف 
اخلمسة قروش كما هو، ولكن أحًدا لم يطنئن لكالم احلكومة ولم يصدقها، ألنها نفس 

احلكومة التى أعلن متحدثا الرسمى أنه ال مساس بأسعار الوقود، لُيصدم املواطن صباح 
يوم اخلميس، وبعد سويعات قليلة من التصريح، بأن األسعار ُضربت فى 2.

وفيما يتعلق باخلبز، ظلت احلكومة نائمة فى الذرة لعدة أيام، ثم فاجأت اجلميع بقرار 
حترير بيع القمح للمطاحن، والدقيق للمخابز، بحجة أن هذا القرار سيلزم املطحن بعمل 
دقيق جيد، ليشتريه املخبز ويقدم خبًزا مطابًقا للمواصفات حتى يقبل عليه املستهلك، 

ثم تتدخل الدولة فى املرحلة األخيرة لتدعم الرغيف، بأن تدفع فارق السعر للكميات 
التى مت بيعها بالفعل من اخلبز.

ليبقى السؤال كيف تستطيع مطاحن احلكومة أن تلعب الدور الرئيسى فى هذه املنظومة، 
إذا كان سوس الفساد مازال ينخر بداخل مكاتبها ومخازنها وصوامعها وشونها منذ سنوات 

بل وعقود، ومازالت تقارير األجهزة الرقابية تكشف عن وقائع هذا التالعب، الذى أقيل 
بسببه وزير التموين األسبق خالد حنفى، كما رحل بعده الوزير السابق، صاحب اخللفية 

العسكرية لعدم قدرته على التصدى  حليتان الفساد وجحافل املتالعبني بقوت الشعب، 
ولكن تتغير الوجوه والفساد باٍق.

وفى سياق السطور التالية نحاول أن نرصد بعض أوجه القصور  التى تصل إلى اإلهمال 
واإلهدار، داخل شركات املطاحن التابعة للدولة، من خالل عرض تقارير رقابية صدرت 

مؤخًرا حول تقييم أدائها املالى واإلدارى.

 إهدار المال العام »عرض مستمر« 
فى شركة مطاحن شرق الدلتا

مخالفات بمئات الماليين فى 
شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا

جــــاء تــقــريــر الــجــهــز الــمــركــزى 
للمحاسبات الصادر حديًثا ليكشف 
المزيد من وقائع التجاوز فى شركة 
مطاحن شرق الدلتا، حيث تم إثبات 
األرصـــدة الدفترية لألصول الثابتة 
وبلغت نحو 376 مليون جنيه، فيما 
بلغت قيمة الــمــخــزون 41.9 مليون 
جنيه، بينما لم تتجاوز قيمة النقدية 
بالخزينة مبلغ المليون و331 ألف 
ــظ مــراقــب الحسابات  جــنــيــه، والحـ
ــذى أعـــد الــتــقــريــر أن الــشــركــة لم  الـ
تقم بإجراء الجرد الفعلى، وبالتالى 
أوصــى بضرورة إجرائه للتحقق من 
ــدة فــى تــاريــخ المركز  صحة األرصــ
الــمــالــى، كــمــا رصـــد الــتــقــريــر وجــود 
أصـــول ثابتة عاطلة وغــيــر مستغلة 
ــى  ــى أراضــ ــوات تــتــمــثــل فـ ــنـ ــذ سـ ــن م
ومبانى وآالت وعدد وأدوات، وأوصى 
ــراءات الالزمة  بــضــرورة إتــخــاذ اإلجــ
الســتــخــدامــهــا أو بيعها، بــمــا يحقق 

أرباح للشركة.
ــة من  ــشــرك ــــدى ال ــا مــلــف مـــا ل ــ أم
ــد من  ــدي ــع مـــخـــزون فــقــد تــضــمــن ال
المخالفات، حيث خالفت الشركة 
المعيار المحاسبى الــمــصــرى رقم 
»2«، والــذى يقضى بقياس المخزون 
على أساس التكلفة أو صافى القيمة 
االســـتـــرداديـــة، حــيــث قــامــت بتقييم 
مـــخـــزون الـــخـــامـــات وقــطــع الــغــيــار 
والمهمات بالمتوسط المرجح، ولم 
تشر اإليضاحات المتممة إلى تقييم 
الــمــخــزون، فيما بلغ رصيد مخزون 
اإلنتاج التام  نحو 15.4 مليون جنيه، 
تـــم تــقــيــيــمــه عــلــى أســــاس مــتــوســط 
ــيــة عــلــى مستوى  الــتــكــلــفــة اإلجــمــال
الشركة، دون حساب تكلفة الوحدة 
اإلنتاجية، كما تم حساب قيمة هذه 
التكلفة بــعــد خــصــم قيمة النخالة 
المنتجة، حيث شمل قيمة 2808 طن 
نخالة »خشنة وناعمة«، تم تقييمها 
بسعر 1550 جنيه للطن، وأوصــى 
التقرير  بتقييم اإلنتاج على أساس 
قيمة كــل وحـــدة على حـــدة، بما فى 
ذلك النخالة لكونها منتج من منتجات 

الشركة.
وواصــل التقرير كشف المخالفات 
المتعلقة بملف المخزون،  حيث ظهر 
مخزون مواد التعبئة والتغليف بنحو 
7.68 مليون جنيه، تبين تقييمها 
بمتوسط متحرك واحد على مستوى 
مخازن الشركة، دون تقييم كل مخزن 
ــى حــــدة، واألغــــــرب أن حــســاب  عــل
الــمــخــزون تضمن مبلغ 2.4 مليون 
جنيه، تم إثباتها بالخطأ، تبين أنها 
تمثل اعتماد مستندى رقــم 1562، 
الخاص بشراء غرابيل هزاز لمطحن 
الشركة بالعريش، وتمثل أصول ثابتة 

موردة من شركة »إم إم دبليو«.
وعلى صعيد األرصـــدة المتوقفة، 
أوضـــح الــتــقــريــر الــرقــابــى أن قيمة 
أرصــدة العمالء المتوقفة بلغت نحو 
8.56 مــلــيــون جــنــيــه، واألدهـــــى أن 
بعضها يرجع إلى أكثر من 22 عاًما 
مضت، علًما بأن الشركة قد حصلت 
عــلــى أحــكــام لــصــالــحــهــا بــاســتــرداد 
مــبــالــغ تــصــل قــيــمــة إجــمــالــيــهــا إلــى 
8.24 مليون جنيه، ولم يتم تنفيذها 

لم تكن األحـــوال فى الغرب 
ــوســــط أفـــضـــل مــنــهــا فى  ــ وال
ــد تقرير  الـــشـــرق، حــيــث رصـ
الجهاز المركزى للمحاسبات 
ــول أداء شـــركـــة مــطــاحــن  حــ
وســط وغـــرب الــدلــتــا العديد 
ــن الــمــخــالــفــات، واســتــهــل  مـ
التقرير سطوره بأنه  تم إثبات 
األرصـــدة الدفترية لألصول 
الثابتة  لتبلغ نحو 652 مليون 
جنيه، فيما بلغت قيمة التكوين 
ــمـــارى  ــثـ ــتـ االسـ
ــو 15  ــ ــحـ ــ نـ
مــــــلــــــيــــــون 
جــنــيــه، أمــا 
ــزون  ــخــ ــ ــم ــ ال
فـــتـــم إثـــبـــات 
قيمته لتبلغ 
97 مــلــيــون 
جــنــيــه، بينما 
ــم تـــتـــجـــاوز  ــ لـ
قيمة النقدية 
بـــــخـــــزيـــــنـــــة 
الـــــــشـــــــركـــــــة 
ــط 934  ــ ــقـ ــ فـ
ألـــــــف جـــنـــيـــه، 
وانتقد مراقب 
الحسابات الذى 
ــر  ــقــري ــت ــد ال ــ أعـ
عـــــــــــدم قــــيــــام 
الــشــركــة بــإجــراء 
الــجــرد الفعلي، 
ألنه فى ظل عدم 
وجـــود جــرد ال يمكن التحقق 

من صحة تلك األرصدة.
ــل مـــراقـــب الــحــســابــات  ــع ول
تـــوقـــع عــــدم صــحــة األرقـــــام 
التى تقدمت بها الشركة فى 
قوائمها المالية على خلفية 
ــود خــطــأ بــقــيــمــة 14.4  ــ وجـ
مليون جنيه، يتمثل فــي مبلغ 
ــن  ــكــوي ــت ــه حـــســـاب ال تــضــمــن
ــمــارى يــخــص مطحن  ــث االســت
ســرس الــلــيــان، منه مبلغ 12 
مليون جنيه قيمة آالت، رغم 
أن المطحن بــدأ اإلنــتــاج منذ 
فبراير الماضي، أى منذ أقل 
مــن ســتــة أشــهــر، كــمــا تضمن 
حــســاب اإلنــفــاق االستثمارى 
ـــ3 ماليين  ــجــاوزت الـ مــبــالــغ ت
ــا كقيمة  ــ ــه جــنــيــه، تـــم إدراجــ
ــمــغــذى للمطحن،  ــل ال ــكــاب ال
الذى رصد التقرير عدم قيام 
إدارة الشركة بتركيبه وتشغيله 
حتى صــدور التقرير، موصًيا 
ــرورة إجـــــراء الــتــصــويــب  ــضـ بـ
ــاب عــدم  ــان أســب ــي ــالزم، وب ــ الـ
تركيب وتشغيل الكابل المغذى 
للمطحن، رغــم إدراج المبلغ 

الالزم له.
ــه  ــى أن ــ ــر إل ــقــري ــت وأشـــــار ال
ــم يــتــم التحقق مــن مــخــزون  ل
الـــخـــامـــات الـــرئـــيـــســـيـــة مــن 
األقــمــاح بالصوامع المعدنية 

375 مليون جنيه  قيمة 
»األقماح المستوردة دقيق 

منظومة أ«  و 230 مليون 
جنيه  قيمة »القمح 

المحلى دقيق منظومة ج«

لديها مخزون بـ 97 
مليون جنيه بينما لم 
تتجاوز قيمة النقدية 

بالخزينة 934 ألف 
جنيه فقط

خفايا عدم إجراء 
مطابقات مع الهيئة العامة 

للسلع التموينية بعد 
الكشف عن فروق بلغت 
قيمتها 9.5 مليون جنيه

سر عدم موافاة 
األجهزة الرقابية 

بتفاصيل مخصصات 
تزيد قيمتها على 
289 مليون جنيه

حتى اآلن، وبعضها أحــكــام تتضمن 
ــا«  ــت ــدل ــرق ال حـــصـــول »مــطــاحــن شــ
ــى المركزى  على تعويضات، وأوصـ
ــى ســـيـــاق تــقــريــره  لــلــمــحــاســبــات فـ
بـــضـــرورة مــتــابــعــة تنفيذ األحــكــام، 
للحفاظ عــلــى حــقــوق الــشــركــة، مع 
تحديد المسئولية وراء عــدم اتخاذ 
االجراءات الالزمة السترداد أموالها 

المهددة بالضياع.
وعلى ما يبدو ال تهتم إدارة الشركة 
بالحفاظ على تلك الحقوق بشكل 

عام، حيث بلغت قيمة 
أرصــــدة الــحــســابــات 
ــرى ما  المدينة األخـ
يزيد على الـــ 18.5 
مليون جنيه، قيمة 
أرصـــــــدة مــتــوقــفــة 
ومـــــرحـــــلـــــة مـــنـــذ 
ســـنـــوات، يقابلها 
مخصصات بنحو 
ــلـــيـــون  مـ  10.9
جـــنـــيـــه مــشــكــوك 
ــى تــحــصــيــلــهــا،  ــ ف
منها 8.2 مليون 
جنيه عــجــوزات، 
تعود إلى إدارات 
ســـابـــقـــة، صــدر 
ــا  ــعــضــه ضـــــد ب
أحــكــام جنائية 
ــاء  ــهـ أو تــــم إنـ
خــــدمــــتــــهــــم، 
وكــــرر الــجــهــاز 
توصياته التى 

وردت فــى تقارير سابقة بشأن 
موافاة الجهات الرقابية بما اتخذته 
ــة مـــن إجـــــــراءات لتحصيل  ــشــرك ال
مستحقاتها لـــدى الــغــيــر، وهـــو أمــر 
مشكوك فى مدى قدرة الشركة على 
القيام به، إذا كانت قيمة ما لها من 
ــون مــشــكــوك فـــى تحصيلها قد  ــ دي
وصلت إلــى مــا يزيد على الـــ 16.3 
مليون جنيه، تقابلها أرصــدة مدينة 
أخرى تبلغ نحو 23.97 مليون جنيه، 
لكل من حسابات العمالء واألرصــدة 

المدينة األخرى.
وانــتــقــل الــتــقــريــر مــن مستحقات 
الــشــركــة طـــرف الــغــيــر إلـــى الــديــون 
المستحقة عليها لصالح الكيانات 
األخـــرى، حيث بلغ الرصيد المدين 
بدفاتر »شــرق الدلتا« للهيئة العامة 
للسلع التموينية بحساب الموردين 
مبلغ 375 مليون جنيه، تتمثل فى 
قيمة »األقـــمـــاح الــمــســتــوردة، دقيق 
منظومة أ«،  فيما بلغت قيمة الرصيد 
الدائن نحو 230 مليون جنيه، تتمثل 
ــقــمــح الــمــحــلــى دقــيــق  فـــى قــيــمــة »ال
منظومة ج«، والحـــظ التقرير عدم 
إجراء المطابقات الالزمة مع الهيئة 
مــنــذ سبتمبر 2016، وحــتــى تــاريــخ 
الفحص وصـــدور التقرير األخــيــر، 
علًما بــأن آخــر مطابقة بين الشركة 
والهيئة كانت قد أجريت فى يونيو 
2016، وأظهرت وقتها فروق تجاوزت 
قيمتها 9.5 مليون جنيه، ومــن ثم 
ــراء  ــرورة إجــ ــضـ ــقــريــر بـ ــت أوصــــى ال
المطابقات وتسوية الفروق المتوقع 

أن تكشف عنها.

وشـــون الــشــركــة، لــعــدم إجــراء 
تصفية فعلية لها، علماً بأن 
ــدة الــدفــتــريــة لها تبلغ  األرصــ
7452 طــن قمح أجنبى ملك 
الشركة، وأيــضــاً كمية 5562 
طــن قمح أجنبى ملك الهيئة 
الــعــامــة لــلــســلــع الــتــمــويــنــيــة، 
ــر بـــضـــرورة  ــقــري ــت وأوصـــــى ال
إجراء المطابقات الالزمة بين 
األرصــــدة الفعلية للخامات 
وأرصــدتــهــا الــدفــتــريــة، وبيان 
مــدى وجــود فــروق من عدمه، 
ــراء الــتــســويــات الــالزمــة  ــ وإجـ
فــــى ضـــــوء مــــا تــســفــر عــنــه 

المطابقات.
ــاق مــتــصــل كشف  وفـــى ســي
تقرير المركزى للمحاسبات 
أن الــشــركــة لــم تــقــم بــإجــراء 
ــدة  أي مــطــابــقــات عــلــى أرصـ
الــعــمــالء، حيث بلغت أرصــدة 
العمالء المدينة نحو 26 مليون 
جنيه، لــوحــظ بشأنها تجاوز 
قيمة مــديــونــيــة بــعــض عمالء 
القطاع الخاص حد االئتمان 
والــضــمــانــات المقدمة منهم، 
وبلغت نسبة التجاوز 217 في 
المائة، رغم أن العقود المبرمة 
معهم تــنــص عــلــى أال تتعدى 
المديونية فى نهاية كل شهر 
عــن قيمة الــضــمــان الــمــقــدم، 
وأيــضــاً على الرغم من تكرار 
مالحظات الجهاز الــواردة في 
تــقــاريــره الــســابــقــة حـــول هــذا 

الشأن.
وبشكل عــام كشف التقرير 
عــــن حــقــيــقــة عـــــدم وقــــوف 
الــجــهــات الرقابية على مدى 
صحة المخصصات المكونة، 
ــم  ــوائ ــق ــى ال ــاءت فـ ــ ــى جـ ــتـ والـ
الــمــالــيــة لــشــركــة الــمــطــاحــن، 
ويرجع ذلــك إلــى عــدم موافاة 
الجهاز بما أسفرت عنه دراسة 
تلك المخصصات عن الفترة 
محل الفحص، والبالغ قيمتها 
ــى 289 مــلــيــون  ــا يـــزيـــد عــل مـ
جنيه، بعد تدعيم مخصص 
الضرائب المتنازع عليها بمبلغ 
130 مليون جنيه، ومخصص 
المطالبات والمنازعات بمبلغ 

20 مليون جنيه.
ــر عــن  ــ ــري ــ ــق ــ ــت ــ ــف ال ــ ــشـ ــ وكـ
مخالفة أخــرى تتصل بالبند 
ــاحـــات  ــن االيـــضـ ــم 14 مــ ــ رقـ
المتممة، والخاص بالسياسة 
المتبعة فــى تــكــويــن وتدعيم 
المخصصات، موضحاً وجود 
قصور فى إيضاح حركة تلك  
المخصصات، وطالب التقرير 
إدارة مطاحن »غــرب ووســط 
ــة تلك  ــا« بــإعــادة دراســ ــت الــدل
ــراء الــتــعــديــالت  ــ ــام وإجـ ــ األرقـ
الواجبة لها، لما لها مــن أثر 
جوهرى على القوائم المالية 

للشركة.



معدل العجز المائى  المصرى تجاوز  الـ20 مليار متر مكعب

أكدت دراسة صدرت مؤخرا عن مركز الدراسات 
السياسية واإلستراتيجية باألهرام بعنوان »مصر 
واتفاق باريس لمواجهة التغير المناخي: الطريق إلى 
عام 2020«على أن تنفيذ هذا االتفاق بشكل ناجح، 
سوف يمكن مصر، على األرجح، من تحقيق أهداف 
االستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030 وما 
قد يعترضها من عقبات بسبب اآلثار السلبية للتغير 
المناخي، من خالل فتح اآلفاق أمامها، لالستفادة 
من الدعم المقدم من الدول المتقدمة فى مجاالت 

التمويل، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات.
وحذرت الدراسة، التى أعدها د. أحمد قنديل، 
خبير الشئون الدولية واآلسيوية ورئيس برنامج 
دراسات الطاقة بمركز األهرام للدراسات السياسية 
واالستراتيجية، من أن مصر ستكون من أكثر دول 
العالم تضررًا من آثار التغيرات المناخية رغم أن 
انبعاثاتها من غــازات االحتباس الحرارى المسببة 
للتغير الــمــنــاخــى الــعــالــمــى ال تمثل ســـوى 0.57 
فــى المائة مــن إجمالى انبعاثات الــعــالــم. ونبهت 
الدراسة أيًضا إلى أن األضرار الناجمة عن التغير 
المناخى قد تكبد المصريين خسائر فادحة فى 
العديد مــن المجاالت والــقــطــاعــات، كما أنها قد 
تهدد أيًضا بإفشال جهود التنمية وبزيادة معدالت 
ــن الــمــائــى والــغــذائــي،  الــفــقــر، وبــتــفــاقــم عـــدم األمـ
وبتدهور األحـــوال المعيشية لماليين المواطنين 
المصريين، على سبيل المثال، حذر تقرير التنمية 
البشرية العالمى )2007 – 2008(، الــصــادر عن 
البرنامج اإلنــمــائــى لألمم المتحدة، مــن إمكانية 
تعرض ماليين المواطنين المصريين، القاطنين 
فــى شــمــال الــدلــتــا، للتهجير بسبب الفيضانات 
الــتــى ربــمــا تنتج عــن ارتــفــاع منسوب مــيــاة البحر 
المتوسط، كذلك أشــار التقرير إلى إمكانية تغير 
مــعــدالت هطول األمــطــار وســرعــة واتــجــاه الــريــاح، 
وزيـــادة موجات الحر الشديدة، بما قد يــؤدى إلى 
زيــادة تعرض المواطنين المصريين القاطنين فى 
المناطق العشوائية والريفية، بل وبعض المناطق 
الحضرية، إلــى الفيضانات والــســيــول. ومــن جهة 
ــرى، يشير عـــدد مــن الــخــبــراء إلـــى أن التغير  أخــ
ا على الــمــوارد المائية  المناخى قــد يــؤثــر سلبًيّ
المتاحة لمصر، خاصة فيما يتعلق بمياة النيل، الذى 
يعتمد عليه المصريون، بنسبة 95 فى المائة، لتلبية 
االحتياجات المائية فى الشرب والزراعة والصناعة 
وتوليد الطاقة، والمالحة، وغيرها، فقد أفــادت 

بعد سبع سنوات من تجميد أنشطتها فى مبادرة 
حــوض النيل فــى الــعــام 2010، جــاءت المشاركة 
الــمــصــريــة فــى الــقــمــة الــرئــاســيــة فــى كــمــبــاال يــوم 
الخميس 22 يونيو 2017، لتؤشر على التطور 
النوعى فى مستقبل المباحثات المائية بخروجها 
عن »القولبة الفنية« لترسخ المبادئ السياسية فى 
التعامل المشترك، انطالقا من اإلدراك لحقيقة 
وجود مــوارد مائية مشتركة كافية فى الحوض لم 

تستغل بالشكل الكامل.
 وعلى الرغم أن القمة لم تنه الخالفات حول 
ــادرة أولية إلعــادة  اتفاقية عنتيبي، فإنها مثلت ب
الثقة وتــجــاوز هــذه االتفاقية الــتــى تعيق تفعيل 
مبادرة حوض النيل. إذ طرحت مصر على القمة 
ورقة مبادئ حاكمة إلدارة مياه نهر النيل، وآليات 
التعاون المشترك، بما يضمن الحفاظ على حقوق 
كافة الدول فى مياه النهر، واالستفادة من الفواقد 
المائية الهائلة، وليس مجرد الصراع على نسبة %4 

من النهر. 
ــة صـــدرت هذا   فــى هــذا الــســيــاق أكـــدت دراسـ
األسبوع بعنوان »مسارات مصرية إلعادة الثقة مع 
حوض النيل بعد قمة »كمباال« والتى أعدتها إيمان 
زهــران الباحثة فى العلوم السياسية أن التطور 
النوعى فى مواقف بعض دول المنبع بـ«قمة كمباال« 
حول أحقية دولتى المصب )مصر والسودان( فى 
الحفاظ على حقوقهما المائية فى ظل مواجهة 
أخطار بيئية مشتركة، قد يشكل مدخال لمصر 
يمكن لها الــبــنــاء عليه مستقبال، دون اإلضـــرار 
بحقوقها المائية، خاصة أن القاهرة أكــدت فى 
كمباال بأن »األمــن المائى المصرى خط أحمر«، 
وتمسكت بضرورة حل خالف البند )14- ب( فى 
اتفاقية عنتيبى، والخاص بمصطلح األمن المائى 
ــذى يأخذ شكالً مطاطيا  لــدول حــوض النيل، وال

ومفتوحا باالتفاقية. 
 الجدير بالذكر أن تطرف »التغير المناخى«، 
ــذى تظهر نتائجه تباعا بتذبذب التدفقات  والـ
السنوية لمياه نهر النيل، يضع الموقف المائى 
الــمــصــرى فــى نقطة حــرجــة للغاية قــيــاســا على 
محدودية الحصة المائية، السيما أن معدل العجز 

المصرى تجاوز بدوره الـ 20 مليار متر مكعب. 
 وعلى ذلك، تؤكد مصر دوما أن التهديد المائى 
ال يتمثل فى كون هناك سد )النهضة( يتم بناؤه فى 
إثيوبيا. فمصر ال تنكر حق دول اإلقليم فى التنمية، 

العديد من الدراسات أن التدفق الطبيعى لنهر النيل 
سوف يتراجع باستمرار، خالل السنوات القادمة، 
بسبب الجفاف وانــخــفــاض هــطــول األمــطــار على 

أحواض النيل العليا.
وفــى ضــوء هــذه التداعيات الخطيرة على حياة 
غالبية المواطنين المصريين، لم يكن غريًبا، وفًقا 
للدراسة، أن يتزايد اهتمام الدولة المصرية فى 
السنوات األخيرة، بشكل ملحوظ بالجهود الدولية 
الــمــتــزايــدة لــمــواجــهــة التغير الــمــنــاخــى العالمي، 
والتفاعل معها على عــدة مستويات. فمن جهة، 
ــارك الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، فــى أول  شـ
مشاركة من نوعها على اإلطالق لرئيس مصرى فى 
مؤتمر دولى يتعلق بالمناخ، فى مؤتمر باريس للتغير 
المناخي، الــذى انعقد فى العاصمة الفرنسية فى 
ديسمبر 2015، فى رسالة واضحة للعالم تعكس 
مــدى اهتمامه واقتناعه بخطورة التغير المناخى 
العالمي، وأهمية مواجهته بشكل ناجع لتحقيق 
المصالح المصرية من ناحية وإنقاذ كوكب األرض 
من الدمار البيئى الذى أصبح يهدد استمرار الحياة 

البشرية، من ناحية ثانية.
ومن جهة ثانية، صدق مجلس النواب المصرى 
فــى 4 مــايــو 2017 على قـــرار رئــيــس الجمهورية 

ولكن التهديد الحقيقى يتمثل فى »طــول السد«، 
وحالة »الملء األول لخزان سد النهضة«، وهما 
يمثالن موضوعا حرجا لمصر، ويلى ذلك، موضوع 
»السعة التخزينية«، خاصة مع تذبذب المناسيب 
الدورية لمياه نهر النيل، استنادا للتطرف الحرارى 

وحالة التغيرات المناخية. 
 لــذا، يتمثل التهديد األمــنــى للحصة المائية 
المصرية فى نهر النيل فى فرضية تخزين إثيوبيا 
ـــ74 مــلــيــار مــتــر مكعب بــمــعــدل زمــنــى منخفض  لـ
)كــثــالث ســنــوات وفقا لما هــو ُمــعــلــن(، بما يعنى 
ذلك انخفاض مخزون بحيرة ناصر بنفس الكمية 
الُمخزنة )عند سد النهضة( خالل الـثالث سنوات. 
كــذلــك، فعند بــدء إثيوبيا تخزين الــمــيــاه فى 
ــوق ســد النهضة،  بــحــيــرات الـــســـدود الــعــلــويــة فـ
فسيعنى ذلــك حجز مــا يقرب مــن 70 مليار متر 
مكعب إضافية، بما قد يمثل حرمانا مائيا لمصر 

من تلك النسبة خالل فترة التخزين. 
 كما أن االنخفاض بمنسوب بحيرة السد العالي، 
بما يقل عن فتحات التروبينات، لن يؤثر فقط على 

رقم 566 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاق 
باريس لمواجهة التغير المناخي، والذى وقعت عليه 
الحكومة المصرية فى 22 إبريل 2016 ضمن 171 
دولة خالل مراسم التوقيع على االتفاق بمقر األمم 

المتحدة بنيويورك.
ومـــن جــهــة ثــالــثــة، تبنت الــحــكــومــات المصرية 
ــاســات  ــســي ــخــطــط وال ــن ال ــدًدا مـ ــ ــ الــمــتــعــاقــبــة ع
والــمــشــروعــات لمواجهة تحدى التغير المناخي، 
بما يتماشى مع خططها الوطنية للتنمية وتتكامل 
ــم المتحدة  ــًضــا مــع أجــنــدة األمـ مــعــهــا، وتــتــســق أي
للتنمية المستدامة حتى عام 2030. فعلى مستوى 
السياسات، تمت صياغة واعــتــمــاد »رؤيـــة 2030 
للتنمية المستدامة فــى مــصــر«، كما تــم تحديث 
ــع الــتــغــيــرات  االســتــراتــيــجــيــة الــوطــنــيــة للتكيف م
المناخية، وتبنى تعريفة للتغذية للطاقة المتجددة. 
وعلى مستوى الــمــشــروعــات، تشهد مصر توسًعا 
ملموًسا فى مشروعات البنية األساسية والنقل، 
والــتــى مــن شأنها اإلســهــام فــى دعــم جــهــود مصر 
فى خفض االنبعاثات المتسببة فى ارتفاع درجة 
حـــرارة األرض، فضاًل عــن المشروعات الخاصة 
بالتكيف، مثل حماية الشواطئ الشمالية ودلتا نهر 
النيل، والتى تعد من أكثر مناطق العالم هشاشة 

حجم ونوعية المياه، بل على أمــن الطاقة سلبا، 
حيث سيقلل من قدرة السد العالى فى أسوان على 
إنتاج الطاقة الكهرومائية لتصل قيمة الخسارة 
ــجــاوات بسبب انخفاض  ـــ100مــي بقيمة تــقــدر ب
مستوى المياه بالسد بمقدار3م ، بما ينعكس سلبا 
على إمدادات الكهرباء فى مصر بنسبة تتراوح ما 

بين 25 % و40 %. 
 وعلى الرغم من عدم خروج  قمة كمباال ببيان 
مائى موحد، فإن هناك عدًدا من اإلجراءات يجب 
الوقوف عليها مستقبال، بما يستوجب أن تلتزم بها 
األطراف المائية لتقليل األضــرار، ومنها ما يتعلق 
بإمكانية قيام كل من مصر وإثيوبيا مع بقية دول 
حوض النيل الشرقى بالتعاون الستقطاب الفواقد 
ــادة إيــراد النهر لتغطية االحتياجات  المائية، وزي
المائية، وتعويض أى ضــرر مــن الــســد اإلثيوبى 
ــادة الحصص  للحصة المائية المصرية، بــل وزيـ
المائية لـــدول الــحــوض جميعا، وذلـــك فــى إطــار 

تنموى ُيشارك فيه الجميع. 
ويواكب ذلك، تطوير التبادل التجارى والتعاون 

أمــام التغيرات المناخية. كــذلــك، تــم تفعيل عمل 
»المجلس الوطنى للتغيرات المناخية«، الذى يضم 
فى عضويته كافة الهيئات المعنية بمواجهة األخطار 

والتهديدات الناجمة عن تغير المناخ.
ــى أن الــحــكــومــة  ــ ــة إل ــدراســ ــ كــذلــك أشـــــارت ال
ــشــأن »الــمــســاهــمــات  الــمــصــريــة، فــى تــقــريــرهــا ب
المعتزمة الــمــحــددة وطــنــيــا«، والـــذى قدمته فى 
نوفمبر 2015، قد قــدرت احتياجاتها من التمويل 
لتطبيق برامجها للتكيف والتخفيف فى مواجهة 
التغير المناخى العالمى فى الفترة من 2020 إلى 
2030 بحوالى 73 مليار دوالر، مع إمكانية زيــادة 
ــدالت الــتــضــخــم وتغير  ــع ــوء م ــى ضـ ــم ف ــرق هـــذا ال
سعر الصرف. وشــددت الحكومة المصرية أيًضا 
على أن الجهود الوطنية بمفردها لن تتمكن من 
تلبية طموحاتها للمساهمة فــى الجهود الدولية 
الــرامــيــة إلــى مواجهة التغير المناخي. وخلصت 
ــى أن اتــفــاق بــاريــس لمواجهة التغير  ــدراســة إل ال
ا«، ونقلة نوعية مهمة  المناخى يعد »اتفاًقا تاريخًيّ
فى الجهد الدولى المشترك الساعى إلى مواجهة 
تحديات التغير المناخي.إال أن الــدراســة أشــارت 
إلــى أن هــذا االتــفــاق لن يــؤدى إلــى تحقيق الهدف 
المرجو منه ما لم تف الدول المتقدمة بالتزاماتها، 

االقتصادى والسياسى والثقافى بين دول حوض 
النيل، وهــو ما ُيعرف بـ »اإلدارة المتكاملة لنهر 
النيل«، وتحويله مــن مصدر للصراع إلــى مجال 

.)win - win( للتعاون بين دوله على قاعدة
 وتحت عنوان »مــســارات إلعــادة الثقة« أكدت 
الــدراســة أنــه فــى إطــار المراهنة المصرية على 
حلحلة »الموقف الخالفي« فى مبادرة حوض النيل 
بفتح آفاق التعاون فى مختلف المجاالت التنموية 
بين دول المنطقة، خــاصــة فــى مــجــاالت الــري، 
والطاقة، ومواجهة التغيرات المناخية وإنعكاساتها 
السلبية، فضال عن إنفاذ أجندة اإلتحاد األفريقى 
2063 لتحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة 
- فهناك تحركات مصرية ينبغى تعزيزها إلعادة 

الثقة بدول الحوض، منها: 
 Water »تعميق »دبــلــومــاســيــة الــمــيــاه )*( 
Diplomacy، وذلـــك بــرســم خريطة تحركات 
لألجندة المصرية بأفريقيا، عبر حشد الكوادر 
والجهود البشرية، وتخصيص اإلمكانات المادية 
والرمزية، لتحقيق االستراتيجية المائية، والتى 

التى تشمل تقديم المساعدات الفنية والمالية 
ــك مــن أجــل مــســاعــدة الــدول  والتكنولوجية، وذلـ
النامية فى تحقيق التنمية المستدامة، والتغلب على 
مشكالت التغيرات المناخية، والتوسع فى األنشطة 
الصناعية، والقضاء على الفقر، فــدون ذلــك لن 
تتحقق »الــعــدالــة المناخية« الــتــى تقتضى قيام 
الــدول المتقدمة بـ«تحمل مسئولياتها التاريخية« 
بسبب كونها المتسبب األول فى االنبعاثات الغازية 
المتسببة فــى ارتــفــاع درجــة حـــرارة األرض، وهى 

السبب الرئيس فى ظواهر التغير المناخى.
وفى االتجاه ذاته، شددت الدراسة على أن نجاح 
الدولة والمجتمع المصرى فى االستفادة من اتفاق 
باريس للتغير المناخى سوف يتوقف على قيامهم 
بــاتــخــاذ عــدد مــن الــخــطــوات الــمــالئــمــة، يــأتــى فى 
مقدمتها: تحديد أهــداف وطنية طموحة لخفض 
االنــبــعــاثــات والتكيف مــع تــأثــيــرات تغير المناخ، 
وإصالح اإلطار المؤسسي، وتعزيز التعاون الدولى 
واإلقليمي، وتطوير التكنولوجيا ونقلها، وتوفير 

االستثمار والتمويل.
وأوصت الدراسة بسرعة قيام الحكومة المصرية 
ــراءات التى نص عليها اتفاق باريس،  بتنفيذ اإلجـ
وفــى مقدمتها تحديد إسهامها الــمــحــدد وطنيا 
 Nationally Determined Contributions
 National  »و«الخطة الوطنية للتكيف ،))NDCs
Adaptation Plans )NAPs(، واالستراتيجية 
  )Long-term Strategies )LTS طويلة المدى
أو/و خطة العمل المناخى لمنتصف القرن )2050( 
 Climate Action )2050 )mid-century
Plans. فالقيام بمثل هذه اإلجراءات يعد الخطوة 
األولـــى للعمل المناخى الــنــاجــح فــى المستقبل، 
ــه يمثل »الــبــوصــلــة«، الــتــى على أســاســهــا يضع   ألن
المستثمرون ومؤسسات التمويل الدولية وباقى 
القوى الفاعلة فى هذا المجال خطط أعمالهم فى 

المستقبل. 
ــة بـــضـــرورة تفعيل عمل  كــمــا أوصــــت  الـــدراسـ
»المجلس الوطنى للتغيرات المناخية«، من خالل 
وضــعــه تحت قــيــادة رئــاســة الجمهورية أو رئيس 
مجلس الــوزراء، بدال من وزارة البيئة، إذ إن القسم 
الفنى التفاق  باريس لم يعد هو الجانب األهم فى 
ظل تنامى األبعاد السياسية والدبلوماسية حاليا 
لتنفيذ هذا االتفاق على أرض الواقع، وهو األمر 
الــذى ظهر جلًيا فى تــرؤس قــادة العديد من الدول 
المتقدمة والنامية لوفودها المشاركة فى مؤتمرى 
باريس ومراكش األخيرين، واللذين شــارك فيهما 

مؤلف هذه الدراسة المهمة.

تسعى األجهزة الدبلوماسية من خــالل أنشطتها 
الخارجية إلــى بلورة أهدافها، وهــو ما ظهر من 
زيارة الرئيس السيسى التاريخية إلثيوبيا وحديثه 
من داخــل العديد من المؤسسات اإلثيوبية وفى 
مقدمتها البرلمان، فضال عن الزيارات التحضيرية 

السابقة لقمة كمباال. 
 )*( المبادرة المصرية – األفريقية للتكيف 
ــاخ، حــيــث تــســعــى تــلــك الـــمـــبـــادرة الــتــى  ــن ــم مـــع ال
طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مؤتمر 
باريس حول تغير المناخ إلى تنمية قــدرات الدول 
األفريقية، ومساعدتها فى وضع أنظمة الرصد، 
ــذار المبكر للتنبؤ بــالــكــوارث قبل وقوعها  ــ واإلن
وسرعة االستجابة لها وطرق التعامل معها، وكذلك 
تكوين ودعم البناء المؤسسى والسياسات الرامية 
لدعم القدرة على اتخاذ القرار فى مواجهة التغير 
المناخي، أضف لذلك، تبنى مشروعات وإجراءات 
محددة للتأكد من النمو المضطرد فى مشروعات 
التكامل اإلقليمي، وأخــيــرا، التمويل واالستثمار 
ــوارد المالية لمشروعات  ــم للتأكد مــن تــدفــق ال

التكيف فى المناطق الهشة بيئيا فى إفريقيا. 
 وينعكس الطرح المصرى على أهــداف الورقة 
المصرية الُمقدمة فى كمباال، خاصة أن التطرف 
الــحــرارى يؤثر سلبا فى معدالت البخر، ومــن ثم 
ــذا فالكيان التعاونى  حجم الــمــيــاه المتدفقة، ل
واإلندماجى ما بين بيئة حوض النيل من شأنه دعم 
سيناريوهات التكاتف اإلقليمى لمواجهة تحديات 

المناخ، وتهديدات المياه.
 )*( المبادرة المصرية – اإلفريقية للطاقة 
المتجددة، حيث تهدف تلك المبادرة المطروحة 
من الرئيس السيسى إلى دفع أجندة تنمية الطاقة 
ــام مــن خــالل  ــ الــمــســتــدامــة فــى إفــريــقــيــا إلـــى األم
إضــافــة مــا بين 10 و300 جيجاوات مــن الطاقة 
المتجددة فى قطاع الطاقة اإلفريقية بحلول عامى 
2020 و2030 على التوالي، وتحقيق أجندة اإلتحاد 
اإلفريقى 2063 عبر تأييد ودعــم مــن حكومات 

فرنسا وألمانيا والواليات المتحدة وكندا.  
 إجماال، فعلى الرغم من أن اتفاقية عنتيبى لم 
تكسر الفجوة بين دول حــوض النيل، فإنها ُتعد 
تحوال سياسيا نوعيا فى إدارة الخالفات اإلقليمية 
حول الملف المائى عبر طرح أجندة من المبادرات 
التنموية مــن المهم أن تستغلها القاهرة كورقة 

مستقبلية إلعادة بناء الثقة مع دول حوض النيل.

زيادة معدالت 
الفقر وتفاقم 

عدم األمن املائى 
والغذائى وتدهور 
األحوال املعيشية 

ملاليني املواطنني 
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فى
الممنوع

مصر تؤكد دائما  أن »األمن المائى المصرى خط أحمر« وتتمسك  بضرورة حل خالف البند )14 - ب( فى اتفاقية عنتيبى والخاص بمصطلح األمن المائى لدول حوض النيل

األضرار الناجمة عن التغير المناخى قد تكبد المصريين 
خسائر فادحة فى العديد من المجاالت والقطاعات

البرنامج اإلنمائى لألمم 
المتحدة :  تعرض ماليين 

المواطنين المصريين 
القاطنين فى شمال الدلتا 
للتهجير بسبب الفيضانات 
التى ربما تنتج عن ارتفاع 

منسوب مياه البحر المتوسط

تغير معدالت هطول 
األمطار وسرعة 

واتجاه الرياح وزيادة 
موجات الحر الشديدة  

قد يؤدى إلى زيادة 
تعرض المواطنين إلى 

الفيضانات والسيول

إثيوبيا تبدأ تخزين 
المياه فى بحيرات 

السدود العلوية فوق سد 
النهضة يعنى حجز ما 
يقرب من 70 مليار متر 
مكعب إضافية وحرمان 

مصر من تلك النسبة 
خالل فترة التخزين

خالد عبدالرحمن

مصر ستكون من أكثر دول العالم تضرًرا من آثار التغيرات المناخية
« تدق ناقوس الخطر وتكشف: «



من املمكن أن 
تكون االنتخابات 
الرئاسية املقبلة 

مدخًل خللق آلية 
جديدة للعمل 

السياسى 
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قضية 
شائكة

التحالف العريض 
الذى قاد المشهد 
فى يوليو 2013 

دخل مرحلة »البيات 
الشتوى« لمدة عامين

هناك فرصة 
ذهبية أمام قوى 
المعارضة تتمثل 

فى انتخابات 
الرئاسة عام 2018

القوى السياسية 
المعارضة لم تعد قادرة 

على الترويج لنفسها 
الكتساب عناصر مؤيدة 

جديدة

هل توجد معارضة حقيقية فى مصر؟ وهل 
هناك دور فعلى فــى لــأحــزاب فــى الشارع 
املــصــرى؟ وهــل النظام احلــالــة يؤمن بوجود 
املعارضة؟ ومــا األســبــاب احلقيقية الختفاء 
املــعــارضــة احلقيقية فــى مصر الــتــى تتبنى 
أجندات وطنية بعيًدا عن املنظمات األجنبية 
ــى تــســتــهــدف زعـــزعـــة األمـــن  ــت املــشــبــوهــة ال

واالستقرار فى مصر؟
هــذه بعض الــتــســاؤالت الــتــى تــبــادرت إلى 
ذهــنــى خــال قــراءتــى لــدراســة مهمة للغاية 
صدرت مؤخًرا بعنوان )حالة قوى املعارضة 
بعد مرور 4 سنوات على 30 يونيو(. الدراسة 
أكدت فى البداية أن القاسم املشترك األكثر 
ــورات هــو اخــتــاف نتائجها  ــث شــيــوًعــا بــن ال
عن أصولها، وُمسبباتها عن ُمخرجاتها أو 
نتائجها، فقد تنجح الثورة فى إزاحــة حاكم 
من خال حتالف عريض بن القوى والنخب، 
وآلــيــات عمل سياسى، وفــى بعض األحيان 
يحدث ذلــك نتيجة تدخات عسكرية وفًقا 
ــورات على  ــث ــورة. لكن جتـــارب ال لنمط كــل ثـ
مر التاريخ توضح أنه قلما تستمر حتالفات 
ــثــورة فــى مرحلة مــا بعد إسقاط  مــا قبل ال
النظام، وأن صراعات وتوازنات القوى تخلق 
واقــًعــا سياسّيًا جــديــًدا ال يُفضى بالضرورة 
للسعى لتحقيق مجمل األهــداف التى قامت 
مــن أجلها الــثــورة وطالبت بها الــقــوى التى 
حتالفت مع بعضها البعض فى ذلك الوقت، 
فلم ميثل ماكسميليان روبسبيار وما أمر به 
من مذابح ما قامت من أجله الثورة الفرنسية، 
ولــم يكن حكم ستالن هو املرجو من الثورة 
البلشفية، ولم يكن التيار اإلسامى وحده هو 
الفاعل فى الثورة اإليرانية لكنه قام بإقصاء 
سائر التيارات التى كانت ضلًعا أساسّيًا فى 
ــراك السياسى ضــد الــشــاه. ولــكــن على  احلـ
الــرغــم مــن انتشار منــوذج اخــتــاف األصــول 
عن النتائج فى احلاالت الثورية، إال أن املسار 
الــذى تتخذه كل حالة يكون نتاًجا ملجموعة 
عوامل وسياقات سياسية ومجتمعية تختلف 

من حالة إلى أخرى.
وكــشــفــت الـــدراســـة أنـــه بــالــنــظــر للحالة 
املــصــريــة، نــاحــظ أن هــنــاك حــالــة تــراجــع 
واضحة لقوى املعارضة التى كانت أحد أهم 
أبعاد التعبئة واحلشد ضد نظام حكم محمد 
مرسى وجماعة اإلخوان املسلمن، بل وكانت 
فــى صــدر املشهد عندما قــام وزيـــر الــدفــاع 
آنذاك عبدالفتاح السيسى بإلقاء بيان 3 يوليو 
2013. وكان هذا التنوع الفكرى والسياسى 
هو إحــدى اآللــيــات التى استخدمها حتالف 
30 يونيو لــفــرض شرعيته بعد أن حتركت 
اجلماهير للمطالبة برحيل محمد مرسى. 
ــزاب  تضمن هــذا التحالف عـــدًدا مــن األحـ
السياسية واحلــركــات االجتماعية، بخاف 
اآلالف من الشباب الذين احتشدوا ضد حكم 
محمد مرسى منذ صدور اإلعان الدستورى 
فى نوفمبر 2012 وحتى إنهاء حكمه فى 3 
يوليو، ســـواء انتمى هــذا الشباب حلركات 
اجتماعية محددة أو لم ينتم إلى أى كيانات 
تنظيمية، ولكنه جلــأ الســتــخــدام املساحة 
العامة من خال التظاهر ضد نظام مرسى. 
املناخ السياسى أو البيئة السياسية فى مصر 
فى الوقت الراهن اختلفت كثيًرا عن تلك التى 
سبقت خروج اجلماهير فى 30 يونيو 2013، 
وتظل قــوى املعارضة فــى أى نظام سياسى 
تعمل داخــل منظومة من شقن، الشق األول 
هو البيئة السياسية التى تُرسى قواعدها 
الـــدولـــة مــن خـــال الــتــشــريــعــات، والعملية 
السياسية املؤسسية، وضبط املجال العام. 
والشق الثانى يتعلق بالتحديات الداخلية التى 
تواجهها قوى املعارضة فيما يتعلق بالتنظيم، 
وبــنــاء التحالفات، واســتــخــدام آلــيــات للعمل 
السياسى تتفق مع البيئة السياسية السائدة. 
والواقع أن قوى املعارضة فى مصر تعانى من 

مشكات فيما يتعلق بهذين الشقن، وهو ما 
أدى لوضعها احلالى من تهميش وتراجع.

ولعل النقطة املحورية التى تربط الشقن 
ببعضهما البعض هــى اســتــخــدام املساحة 
الــعــامــة، وهــى تعد املعضلة احلقيقية التى 
تواجهها قــوى املعارضة اليوم، ففيما يتعلق 
بالبيئة السياسية، باتت هناك ضوابط عديدة 
على استخدام املساحة العامة كإحدى آليات 
العمل السياسى، أبــرزهــا قــانــون التظاهر 
ــدًدا مــن الــضــوابــط على آلية  الـــذى وضــع عـ
التظاهر، أهمها هو األخــذ بآلية احلصول 
على تصريح مسبق من وزارة الداخلية، وليس 
آلية اإلخــطــار. لكن قانون التظاهر لم يكن 

4 إجراءات اتخذتها 
الدولة لتحجيم 
التظاهرات 
والدور السياسى 
لألحزاب والحركات 
االجتماعية

قوى المعارضة 
فى مصر تعانى 
من انهيار 
التحالفات بين 
 بعضها 
البعض

األداة الوحيدة التى جلأت لها الدولة لضبط 
اســتــخــدام املــســاحــة الــعــامــة، فــهــنــاك أيضا 
احلضور األمنى املكثف للدولة للسيطرة على 
التحركات اجلماهيرية وضبطها، باإلضافة 
ــن األحـــكـــام القضائية  ــدد م ــدور عـ ــى صــ إلـ
ــن احلــركــات  ــدد م ــتــى حــظــرت أنــشــطــة عـ ال
االجــتــمــاعــيــة، فــضــًا عــن صـــدور عـــدد من 
األحكام القضائية األخرى بحق قيادات بعض 

تلك احلركات.
أما فيما يتعلق بالتحديات الداخلية، فيمكن 
القول إن قوى املعارضة فى مصر تواجه أزمة 
عدم وجود آلية بديلة للعمل السياسى بخاف 
االعــتــمــاد عــلــى اســتــخــدام املــســاحــة العامة 

سواء من خال التظاهر أو العمل السياسى 
غير املؤسسى، فقد اعتمدت قوى املعارضة 
على آلــيــة الــتــحــرك اجلــمــاهــيــرى مــن خال 
استخدام املساحة العامة، خاصة فى الفترة 
التى تلت ثــورة 25 يناير، لكن مع التغير فى 
البيئة السياسية فى مرحلة ما بعد 30 يونيو، 
باتت تكلفة استخدام املساحة العامة عالية 
بالنسبة للكيان السياسى، وبالتالى تراجع دور 
قوى املعارضة كنتيجة لعدم التمكن من إيجاد 
أُطر جديدة للعمل السياسى تتفق مع ضوابط 
املــجــال الــعــام والبيئة السياسية فــى الفترة 
احلــالــيــة، وهــو مــا يكشف بـــدوره عــن ضعف 
تنظيمى لقوى املعارضة الليبرالية واليسارية 

والقومية فى مصر.
فــى هــذا السياق أكــد د.زيـــاد عقل خبير 
ــاع الــســيــاســى بــوحــدة  ــمـ ــتـ فـــى عــلــم االجـ
الدراسات العربية واإلقليمية- مركز األهرام 
لــلــدراســات السياسية واالستراتيجية- أن 
قــوى املــعــارضــة فــى مصر تعانى مــن انهيار 
التحالفات بن بعضها البعض. وقــد بدأت 
األزمــة عندما انهار التحالف العريض الذى 
ــاء عــدد  قـــاد املــشــهــد فــى يــولــيــو 2013، وجـ
من القضايا اخلافية التى زادت من حجم 
االنــشــقــاق داخـــل هــذا الــتــحــالــف. تلى ذلك 
االنهيار مرحلة من »البيات الشتوى« للقوى 
السياسية استمرت ملــدة عــامــن، حيث لم 
يــكــن هــنــاك مــجــال لعمل جــمــاهــيــرى، كما 
لــم تشهد االنــتــخــابــات الــبــرملــانــيــة منافسة 
سياسية وحزبية كافية تستطيع من خالها 
قوى املعارضة أن تعمل فى اإلطــار الرسمى 
للعملية السياسية، وهو ما أدى للمزيد من 
التفكك نظًرا للضعف التنظيمى ألغلب قوى 
املعارضة التى لم تتمكن من البقاء متماسكة 
ــادة التحديات املتعلقة مبمارسة  فى ظل زي
العمل السياسى، كما لم تستطع بناء األحزاب 
ــراك  ــعــل احلـ ــا. ول ــه الــســيــاســيــة اخلــاصــة ب
السياسى املتعلق باتفاقية ترسيم احلــدود 
البحرية بن مصر والسعودية، أو مبعنى أدق، 
جزيرتى تيران وصنافير، قد أثبت أن قوى 
املعارضة لم يعد لديها القدرات التعبوية التى 
كانت متتلكها خال مرحلة احلشد ضد نظام 
محمد مــرســى. وبــالــرغــم مــن تنظيم بعض 
التظاهرات على خلفية إقرار االتفاقية داخل 
البرملان، إال أن هذه التظاهرات كانت كاشفة 
بشكل واضح عن واقع وحال ضعف املعارضة 
السياسية فى مصر، كما كانت كاشفة فى 
الوقت ذاته عن جناح الدولة فى التعامل مع 
هــذه التظاهرات. والنقطة األهــم هى عدم 
قـــدرة قـــوى املــعــارضــة عــلــى جـــذب عناصر 
جــديــدة، فمن شــاركــوا فى تظاهرات تيران 
وصنافير هــى الكتلة املُسيسة مــن قبل 25 
يناير، أو تلك التى التحقت بالعمل السياسى 
فى أعقاب ثورة يناير، ولكن القوى السياسية 
املعارضة )نتيجة لعوامل عدة( لم تعد قادرة 
على الترويج لنفسها الكتساب عناصر مؤيدة 

جديدة.
وأوضح د.عقل أنه فى ظل هذه الظروف، 
ــات منطقّيًا طــرح تــســاؤل حــول مستقبل  ب
قــوى املعارضة فــى مصر، فــا يوجد نظام 
سياسى دميقراطى قــادر على البقاء دون 
إتاحة مساحة للمعارضة، لكن فى الوقت 
ذاتــه، استخدام املساحة املتاحة للمعارضة 
ــا بــقــدرة  ــا كـــان حــجــمــهــا( يــظــل مــرهــوًن ــ )أّيًـ
قــوى املعارضة على التنظيم لتحقيق أكبر 
قــدر ممكن مــن املكاسب فــى ســيــاق البيئة 
السياسية السائدة. وبالتالى، هناك حتديان 
أساسيان يواجهان قوى املعارضة فى مصر، 
األول يتعلق بفتح املجال العام أمــام العمل 
السياسى، وهو حتٍد يجب أن تخوضه القوى 
السياسية لتخفيف الــضــوابــط املفروضة 
ــة بتوسيع  ــدول على هــذا املــجــال. إلقــنــاع ال
التحدى الثانى هو إعــادة التنظيم الداخلى 
وإعادة صياغة التحالفات والعمل على إفراز 
قيادات جديدة، وهو ما يُعد حتدّيًا فى غاية 
الصعوبة، ولكن تظل هناك فرصة ذهبية 
ــوى املــعــارضــة تتمثل فــى انتخابات  أمـــام ق
الرئاسة عــام 2018، والــذى صــار فتح باب 
الترشح لها على بعد أشهر قليلة. وممــا ال 
شك فيه لن تتمكن قوى سياسية تعانى من 
هذا الكم من التفكك، وغياب التنظيم، من 
الفوز بانتخابات رئاسية، ولكن من املمكن 
أن تكون هذه االنتخابات مدخًا خللق آلية 
جديدة للعمل السياسى تعمل من داخل إطار 
الدولة، وتتفق مع البيئة السياسية احلالية. 
مبعنى آخر، املعركة احلقيقية التى يجب أن 
تخوضها قوى املعارضة فى اللحظة الراهنة 
هــى معركة إعـــادة التنظيم مــن أجــل العمل 

على توسيع املجال العام.

هناك حالة تراجع واضحة لقوى املعارضة التى كانت أحد أهم أبعاد التعبئة خالد عبدالرحمن
واحلشد ضد نظام حكم محمد مرسى وجماعة اإلخوان املسلمني

تراجع دور قوى املعارضة كنتيجة لعدم 
التمكن من إيجاد ُأطر جديدة للعمل السياسى

االنتخابات البرملانية لم تشهد منافسة سياسية وحزبية كافية تستطيع 
من خللها قوى املعارضة العمل فى اإلطار الرسمى للعملية السياسية

نحن نفتح امللف الشائك

مستقبل القوى 
مصراملعارضة فى
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استيراد كميات من المنسوجات لتصنيعها وإعادة تصديرها ولكن ال يتم تصدير سوى %50

تهريب املنسوجات 
واملالبس اجلاهزة 

يكبد االقتصاد 
املصرى خسائر 

جمركية تقترب من 
27 مليار جنيه

سحر الشربينى

أسباب تفشى 
ظاهرة التهريب 

فى مصر
حدد خبراء االقتصاد عدة 
ــمــرار  أســـبـــاب لــتــفــشــى واســت
ظــاهــرة الــتــهــريــب فــى مصر 

ومنها:
ــوة من  ــرشــ ــ ¿ مـــمـــارســـة ال
طرف أعوان الجمارك وعليه 
فيجب أن تكون هناك سياسة 
ــذة لــمــحــاربــة  ــ ــاف ــ هـــادفـــة ون

الرشوة.
¿ اإلكـــثـــار مـــن الــضــرائــب 
يقتل الضريبة فعندما يفوق 
معدل الضريبة القيمة المثلى 
يلجأ المكلفون بالضرائب 
إلى التهرب والتهريب نتيجة 

الرتفاع الضغط الضريبى.
ــدم وجــــود  ــ ــ ¿ وأيـــــضـــــاً ع
إرادة سياسية لــدى الــدولــة 
أو عــدم قــدرتــهــا أصـــاً على 
احــتــواء العمليات التهريبية 
وإخــضــاعــهــا لــضــرورة العمل 

المشروع.

صوت 
الناس

باألرقام: فاتورة الخسائر

ــورة الــتــهــريــب بنحو 100 مليار  ــات تــقــدر ف
جنيه سنويا وتحرم الدولة من رسوم جمركية 
وضــرائــب تصل إلــى حــوالــى 36 مليار جنيه 
ــحــاجــة إلــيــهــا فـــى ظل  ــة فـــى أمـــس ال ــدولـ الـ

الظروف االقتصادية الحالية.
ووفقا للبيانات الرسمية بسجات مصلحة 
الجمارك واألجــهــزة الرقابية يتم ضبط ما 
قيمته ٤ مليارات جنيه سنويا، وعلى حسب 
القاعدة المتعارف عليها من الناحية األمنية 
بأن المضبوطات ال توازى سوى 10٪  وبالتالى 
يصبح حجم السلع المهربة ٤0 مليار جنيه 

سنويا.
والتقديرات الرسمية لحجم استيراد السلع 
الكارثية ابتلعت تريليون وخمسمائة مليار 
جنيه خال ٥ سنوات بواقع من 300 - 3٥0 
مليار جنيه سنويا، من بينها ٧ مليارات فقط 
ــمــواد الــغــذائــيــة غير المطابقة  الســتــيــراد ال

ــوت  لــلــمــواصــفــات، عــلــى رأســهــا الــقــمــح وزيـ
ــام الضخمة  الطعام، يضاف إلــى هــذه األرقـ
نحو ٤0 مليار جنيه أخــرى تدخل فى نطاق 
التجارة السرية، هى عبارة عن حجم السلع 
المهربة باألساليب المختلفة، منها المابس 
بـ٧ مليارات والتبغ بـ13 مليار جنيه إلى جانب 
سلع أخرى خاصة المنشطات الجنسية التى 

مألت الصيدليات واألرصفة.
ــراد الــســلــع المهربة  ــي  ويــمــثــل حــجــم اســت
كالترامادول والشماريخ والساح واإلرهــاب 

فى مصر، لن يقل عن نحو 2٥ مليار دوالر.
وقال خبراء الصناعات النسيجية والمابس 
الجاهزة، إن تهريب المنسوجات والمابس 
الجاهزة، يكبد االقتصاد المصرى خسائر 
جمركية تقترب من 2٧ مليار جنيه، موزعة بين 

الصناعات النسيجية والمابس الجاهزة 
وقدرت شركة فيليب موريس - مصر، حجم 
تجارة البضائع المهربة بحوالى ٤60 مليار 
دوالر سنوياً منها 10٪ يتم من خال خطوط 

الماحة البحرية. 

المصرية بسبب مافيا تهريب السلع

الفساد هو الشىء الوحيد فى مصر الذى له أذرع وأرجل ووجوه كثيرة يتحرك بها 
فى كل مكان وزمان، ومن بين مظاهر الفساد الموجودة ليس بمصر فحسب ولكن فى 
كل دول العالم المتقدمة منها والمتخلفة بدرجات متفاوتة »التهريب » فهو ظاهرة 

إجرامية عالمية تمثل تحديًا لالقتصاد وتهديدًا كبيرًا له وليس لالقتصاد فحسب 
بل آثاره السلبية الوخيمة تمتد الى عدة مستويات اجتماعية وثقافية وصحية 

وأمنية أيضًا خاصة فى ظل ما تعانيه مصر حاليًا من إرهاب , ونظرًا الستفحال ظاهرة 
التهريب حسب اإلحصاءات الكثيرة وما أصبحت تشكله من خطر على صحة وأمن 

وسالمة المواطنين قررنا فتح هذا الملف لنعرف أسباب تفشى هذه الظاهرة وحجم 
البضائع المهربة سنويًا وهل هناك أى بارقة أمل للقضاء عليها أو التخفيف منها.

إهدار 7 مليارات جنيه فى صفقات استيراد المواد الغذائية غير المطابقة للمواصفات
40 مليار جنيه 

حجم السلع 
المهربة كل سنة

أشهر السلع التى يتم 
تهريبها المالبس والتبغ 

والمنشطات الجنسية

باألرقام: قيمة الرسوم المهدرة سنوًيا على الدولة 
50 مليار جنيه بسبب عدم مكافحة التهريب

مــن ال يتعلم مــن مــاضــيــه، فــا مستقبل 
ــم نتعلم مــن فشل  لـــه، ولــألســف فــإنــنــا ل
السياسات الحمائية ســواء فى مصر أو 
كافة دول العالم، وإنها ال تؤثر على خفض 
الــواردات، وإنما تؤدى لطرد االستثمارات، 

وتنمية التهريب والعشوائيات. 
فــى هــذا السياق كشفت دراســـة »حجم 
الــســلــع الــمــهــربــة وأثـــرهـــا عــلــى االقــتــصــاد 
الــمــصــرى« أن هــنــاك الكثير مــن النتائج 

الكارثية الستمرار عمليات التهريب ومنها:
ــر االقـــتـــصـــادي: هـــو آفـــة تــنــخــر فى  ــ األث
جسد االقتصاد القومى وذلك بأثره السالب 
على السلع المنتجة محلًيا مثال لها السلع 
الرئيسية لــلــدولــة كسلعة السكر واألدويـــة 
بأنواعها البشرية والحيوانية إضافة للسلع 
التموينية األخــرى التى يحتاجها اإلنسان فى 
حياته اليومية والمنتهية الصاحية وبأقل 
األســعــار من السلع المحلية التى راعــى فيها 
صحة اإلنــســان وسامته رغــم تكلفة المنتج 
المحلى المرتفعة إذ نجد أن السلع المهربة 
تــدمــر اإلنــتــاج المحلى هــذا فــضــًا عــن صحة 

اإلنسان والحيوان والنبات.
األثر الصحي: يسهم بصورة مباشرة فى دخول سلع غذائية غير 
صالحة لاستعمال وغير خاضعة للرقابة الجمركية وبالتالى فهى 
غير مطابقة للمواصفات القياسية، مما يسبب كثيًرا من األمراض 

الوبائية لإلنسان أو الحيوان أو النبات.
األثــر االجتماعي: الجانب االجتماعى هو أكثر الجوانب تأثرا 
باآلثار السالبة للتهريب وهــو يسهم بصورة فعالة فى االستاب 
الثقافى وهم الموروثات الثقافية واالجتماعية الفاضلة للمجتمع 
وذلك عبر إدخال كثير من الموروثات الصوتية المقروءة والمرئية 

والمسموعة.
ــدول ودخولها  األثــر األمــنــي: تعتبر حركة تهريب السلع بين ال
بطرق غير مشروعة وبدون ضوابط إجرائية من محفزات اإلرهاب 
الدولى واألعــمــال اإلرهابية إذ يمكن أن تدخل الباد أسلحة أو 
متفجرات أو أشخاص خطرون دولًيا أو عصابات منظمة لاتجار 

فى البشر مما يهدد أمن وسامة الدولة أمنًيا.
 وفى النهاية خفض موارد الدولة السيادية من جمارك وضرائب 
وتأمينات، إلى جانب طرد االستثمارات وفرص 
العمل التى تأتى معها، فالعالم اجمع يتجه 
ــادة العرض  نحو سياسات تعتمد على زي
الــكــلــى، ولــيــس عــلــى إدارة الــطــلــب بــدأت 
النشاطات غير القانونية على الحدود عبر 
توفير الخدمات التى يحتاجها المسافرون 
ــادة، مــثــل خــدمــات الــهــاتــف والــصــرافــة  ــ ع
وتوفير الطعام، على قارعة الطريق وبدون 
ترخيص. فى مناطق الجنوب الشرقي، ال 
يكلف تجار العملة أنفسهم عناء االختباء، 
ويديرون أعمالهم علناً، فتتطّور إلى تهريب 
لمختلف الــبــضــائــع االســتــهــاكــيــة كــالــمــواد 
الغذائية واألجــهــزة اإللكترونية والبنزين، 
مستفيدين من الــفــارق الكبير فى األسعار. 
السودان يتمتع بحدود برية مفتوحة مع العديد 
من الــدول غير الحدود البحرية، ويعتبر من 
أكثر الدول التى تنتشر فيها ظاهرة التهريب، 
سواء منه أو إليه، مما له أثر كبير على اقتصاده 

الذى يعانى من كثير من األزمات«.

وكشفت الدراسة أن أثر التهريب على اقتصاديات الــدول كبير 
ومدمر، خاصة إذا كانت أسعار كثير من السلع الضرورية فى دول 
ما أقل من أسعارها فى الدولة المجاورة التى لها منافذ حدودية 
معها. بالتأكيد ستتسرب السلع لدول الجوار، وهو ما يحدث فى 
السودان فى االتجاهين، إذ تهرب منه كثير من السلع إلى الدول 
التى تكون فيها أسعارها مرتفعة خاصة المنتجة محلًيا، وبالعكس 
تهرب إليه من دول الجوار أو عن طريقها سلع أخرى تكون مرتفعة 

األسعار فى الداخل. 
إن غول التهريب يتسبب فى خسائر تتجاوز 10 مليارات جنيه 
سنوياً، نطالب األجهزة الرقابية المعنية بمكافحة التهريب الذى 
أضحى يهدد صناعة الغزل والنسيج باالنهيار، ألن ضبط عمليات 
االستيراد عبر فــرض رســوم وضريبة المبيعات سيجعل المنتج 
المصرى األقــدر تنافساً من ناحية السعر والجودة. شهد السوق 
المصرى فى اآلونة األخيرة أزمة كبيرة استحوذت على االهتمام فى 
كافة األوساط االقتصادية والمالية سواء حكومية أو قطاع أعمال 

أو حتى على مستوى الشارع المصرى وهى أزمة نقص السيولة.
ومن أخطر الممارسات التى تمارسها مافيا تهريب المنسوجات 
فى مصر أن بعض المهربين يلجأ إلى استيراد المنسوجات من 
آسيا والصين التى تنتج منسوجاتها بأسعار متدنية ال سبيل 
لمنافستها ويكتب عليها )صنع فى مصر( ويتم تصديرها إلى 
الواليات المتحدة وتخصم من حصة مصر التصديرية إلى السوق 

األمريكى واألسواق األوروبية. 
ــاك« حولته مافيا تهريب المنسوجات  ــدروب كما أن نظام »ال
المصرية إلى نوع جديد من التهريب المقنن حيث يتم استيراد 
كميات من المنسوجات لتصنيعها وإعادة تصديرها ولكن ال يتم 
تصدير ســوى ٥0٪ منها والباقى يدخل فى السوق مهربا عن 
طريق التحايل فى أذون التصنيع واستغال نسبة الفاقد التى 
تحددها وزارة الصناعة لهذه المصانع على النسيج المستورد 
والــذى يتراوح ما بين 20٪ إلى ٥0٪ فى بعض النوعيات بدون 
دفع أى رســوم جمركية أو ضريبة مبيعات وبالتالى يكون سعر 
المستورد أقل من سعر المنتج الوطني. وحذرت غرفة الصناعات 
النسيجية باتحاد الصناعات المصرية من أن التهريب يعتبر 
من الجرائم االقتصادية الخطيرة التى تصيب صناعة النسيج 
والــمــابــس الــجــاهــزة المصرية فــى مقتل، ويــحــرم الــدولــة من 
تحصيل قيمة الرسوم الجمركية المقررة عن السلع التى يتم 

تهريبها.
ــراض الــتــى تهدد  وكشفت أن التهريب يعتبر مــن أخــطــر األمــ
الصناعة الوطنية فــى الــوقــت الحالى نــظــرا للخسائر الكبيرة 
التى يتكبدها االقتصاد من جــراء ذلــك، باإلضافة إلى رداءة تلك 

المنتجات واحتماالت إصابة من يستخدمها بأمراض عديدة.
 مشيرا إلى أن تلك البضائع المهربة تضيع على الدولة سنويا 
٥0 مليار جنيه نتيجة للتهرب الضريبى والجمركى خاصة بعد 
تزايد حجمها عقب انــدالع ثورة 2٥ يناير وما أعقبها من انفات 
امنى لتصل تكلفتها حسب دراسات حديثة إلى ثلث تكلفة التجارة 

الشرعية.
 ويعد ســؤال لــمــاذا تقف الحكومة مكتوفة األيـــدى أمــام هذه 
الظاهرة ولمصلحة من يستمر التهريب الذى مأل األسواق بالسلع 
الرديئة مجهولة المصدر، ودمــر الصناعة المحلية وشــرد آالف 
العمال بسبب إغاق اآلالف المصانع خصوصا فى قطاع المابس 

الجاهزة والغزل والنسيج سؤاال مشروعا.
وأن الحد من تلك الظاهرة يساهم بشكل كبير فى دعم الصناعة 
المحلية، ويوفر للدولة مليارات الجنيهات، خاصة بعد وصول 
إجمالى قيمة الرسوم المهدرة سنويا على الدولة إلى ٥0 مليار 
جنيه، بسبب عــدم مكافحة التهريب وعـــدم اتــخــاذ اإلجـــراءات 
والقرارات الازمة للحد من االستيراد وللحفاظ على حق الدولة 

فى تحصيل مواردها السيادية الضائعة.

بعض مالمح مشروع 
قانون الجمارك الجديد

ــات  ــوب ــق ــع ــيــظ ال ــغــل ¿  ت
على المخالفات وجــرائــم 

التهريب الجمركى.
ــال الــتــى  ــعـ ¿ حــصــر األفـ
تــشــكــل مــخــالــفــة جمركية 

وتشديد العقوبات عليها.
¿ معالجة الــقــصــور فى 
الـــنـــص الــحــالــى بــتــجــريــم 
الــعــجــز الــثــابــت فــى قــوائــم 
الشحن وتــجــريــم الــشــروع 

قى التهريب الجمركى.
ــى  ــ ــع الـــحـــد األدنـ ــ ¿ رفـ
واألقــــــصــــــى لـــعـــقـــوبـــتـــى 
الحبس والغرامة وجعلهما 
ــى جـــرائـــم  ــ وجــوبــيــتــيــن ف
التهريب الجمركى بقصد 

االتجار.
¿ تغليظ التعويض بحيث 
أصبح يعادل مثلى الضريبة 
ــدال مــن مثل  الــجــمــركــيــة بـ
الــضــريــبــة فـــى الــقــانــون 
الحالى، وإذا كانت البضائع 
ــاف الــمــمــنــوع  ــ ــن ــن األصــ مـ
استيرادها يكون التعويض 
مــعــادال لمثلى قيمتها أو 
ــى الـــضـــريـــبـــة أيــهــمــا  ــل ــث م
أكبر مــع الحكم بمصادرة 
البضائع الممنوعة وجوبياّ.

¿ أجـــاز الــحــكــم بعقوبة 
مـــصـــادرة الــبــضــائــع محل 
ــم تــكــن من  الــتــهــريــب إذا ل
ــوع  ــنـ ــمـ ــمـ ــاف الـ ـــ ــنــ ــــ األصـ

استيرادها.
¿ راعى معالجة القصور 
ــود فـــى الــقــانــون  ــوجـ ــمـ الـ
الــحــالــى والــــذى لــم ينص 
عــلــى مضاعفة التعويض 
فــى حــالــة رفــض التصالح 
ورفع الدعوى الجنائية إذا 
ــا ثــبــت أن الــمــتــهــم سبق  م
لــه ارتــكــاب جريمة تهريب 
جمركى أخــرى قبل مضى 

خمس سنوات.
¿ قصر قــبــول التصالح 
ــب  ــري ــه ــت ــع مــرتــكــبــى ال ــ م
الــجــمــركــى عــلــى المرحلة 
ــقــة على  ــســاب ــة ال ــي ــن ــزم ال
ــات لحث  ــ ــدور حــكــم ب ــ صـ
مرتكبى هذه الجرائم على 
التصالح وعــدم إطالة أمد 

النزاع.
¿ اعتبار جريمة التهريب 
الــجــمــركــى جــريــمــة مخلة 

بالشرف واألمانة.



كيف يتم ضمان 
حقوق العاملني 

بالفضائيات فى ظل 
األزمات املتالحقة 
التى تعرضت لها؟
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األزمة المستمرة بين مدينة اإلنتاج اإلعالمى ومجموعة قنوات الحياة فتحت ملف مصير ومستقبل العاملين فى مختلف القنوات الفضائية

عقوبات رادعة 
ضد العاملين 

بقنوات الجزيرة
فى سرية تامة.. يتم حاليا 
ــرارات ضد  ــ ــخــاذ قـ ــة ات دراســ
ــرو الــعــامــلــيــن  ــي ــاســب ــاء م ــنـ أبـ
ــقــنــوات الــقــطــريــة وفــى  ــى ال ف
مقدمتها قناة الــجــزيــرة ممن 
رفـــضـــوا انـــهـــاء تــعــاقــداتــهــم 
والـــعـــودة إلـــى مــصــر تفعيالً 
لــقــرار الــســلــطــات المصرية 
بقطع العالقات المصرية مع 
قــطــر،  ومــشــاركــتــهــم فــى بث 
الــشــائــعــات واألكـــاذيـــب حــول 

مصر حتى اآلن.

باألسماء: انقسامات داخل مجلس نقابة اإلعالميين حول شروط الحصول على العضوية
فــتــحــت األزمــــة الــمــســتــمــرة حــتــى اآلن 
بين مدينة اإلنــتــاج اإلعــالمــى ومجموعة 
ــوات الــحــيــاة مــلــف مصير ومستقبل  ــن ق
العاملين فى مختلف القنوات الفضائية 
وكيفية ضمان حقوقهم فى ظل األزمــات 
المالية المتالحقة التى تعانى منها معظم 
القنوات، كما فتحت تلك األزمة ملف مدى 
أحقية انضمام العاملين بتلك القنوات إلى 

نقابة اإلعالميين.
وقد كان لهذه القضية األخيرة نصيب 
كبير فى مجريات األحــداث داخل مجلس 
النقابة خالل األيام الماضية، حيث انقسم 
المجلس الــى فريقين أحدهما يتزعمه 
حمدى الكنيسى رئيس اللجنة التأسيسية 
للنقابة ويــرى أن من حق العامل فى تلك 
القنوات االنضمام للنقابة بمجرد تقديم 
خطاب من القناة أو أى شىء يفيد عمله 
فى القناة حتى لو كان فيديو لتتر البرنامج 

الذى يعمل به.
 ويضم هذا الفريق الى جانب الكنيسى 
ــة مــبــروك  ــاديـ ــى ونـ ــمــن عــدل كـــال مـــن: أي
وحمدى متولى ورشا نبيل وريهام السهلى.

أمــا الفريق الثانى المعارض النضمام 
هــؤالء العاملين للنقابة إال بعد استيفاء 
الشروط المطلوبة ومنها التعيين فى القناة 
والتأمين عليهم داخلها، فيضم كال من: د. 
طارق سعدة وكيل أول النقابة وخالد فتوح 
ومحجوب سعدة وممدوح يوسف وسهام 

صالح.
الجدير بالذكر أن القانون رقم 93 لسنة 

2016 والــذى نشر بعد تصديق الرئيس 
عــبــدالــفــتــاح الــســيــســى عــلــيــه بــالــجــريــدة 
الرسمية للدولة فى العدد 52 مكرر فى 
أول يناير 2017 حدد فى المادة السابعة 

منه شروط االنضمام للنقابة وهى:
1- أن يكون مصرياً.

 2- أن يكون متمتعاً باألهلية المدنية 
الكاملة.

 3- أن يكون حاصالً على مؤهل عال.
 4- أن يــكــون مــحــمــود الــســيــرة حسن 

السمعة.
 5- أال يــكــون قــد ســبــق الــحــكــم عليه 
بعقوبة جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف 

أو األمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره.
 6- أال يكون قد سبق إدانته بحكم أو 
قرار تأديبى نهائى الرتكابه إحدى األفعال 
المخلة بالشرف أو باألمانة، مالم تنقض 
خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم أو 

القرار النهائي. 
ــم يــنــص فــى هــذه  ــقــانــون ل ورغـــم أن ال

ــى ضــــــرورة تـــوافـــر شـــروط  ــل ــادة ع ــ ــم ــ ال
التعيين والتأمين للراغب فى االنضمام 
للنقابة،  إال أن اللجنة التأسيسية لنقابة 
اإلعالميين قد عقدت اجتماعا يــوم 12 
مـــارس 2017 برئاسة حــمــدى الكنيسى 

ووضعت قواعد لاللتحاق بالنقابة ومنها:
ــى  ــعــضــو عــمــلــه األصــل - أن يـــكـــون ال
اإلعــــالم الــمــرئــى والــمــســمــوع أو مهنته 
الــرئــيــســيــة )الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــإعــالم، 
مدينة اإلنــتــاج اإلعــالمــى، وشــركــة صوت 

القاهرة للصوتيات والمرئيات، والقنوات 
والمحطات الفضائية واألرضية الخاصة 
والعامة ومكاتبها فى القاهرة والخارج، 
والهيئة الــعــامــة لالستعالمات، وكليات 

وأقسام اإلعالم فى الجامعات بمصر(. 
- حاصل على مؤهل عاٍل.

- ُيقيد العضو بجدول تحت التدريب 
بــعــد أن يمضى عــامــيــن كاملين بتعاقد 
معتمد )الحــظ تعاقد معتمد( من إحدى 
ــة أو  ــي ــرئ ــم ــيـــة ال الــمــؤســســات اإلعـــالمـ
المسموعة العاملة والمعتمدة فى المجال 
والتى تخضع لقانون االستثمار المصري، 
وبالنسبة لخريجى كلية اإلعــالم يقتصر 

التدريب على عام  واحد.
والسؤال: متى سيتم حسم هذا الملف 
ــل اللجنة التأسيسية؟ وهـــل تكون  داخـ
الغلبة للفريق الذى يقوده حمدى الكنيسى 
بالسماح بانضمام العاملين دون توافر 
شــروط التعيين والتأمين استنادا إلى أن 
القانون لم ينص على ذلك؟ أم سيتمسك 
أعضاء الجبهة الرافضة لذلك بموقفهم 
ــشــروط الــتــى اعتمدتها  اســتــنــادا الـــى ال
اللجنة التأسيسية ووافــق عليها األعضاء 
باإلجماع فى اجتماعهم السابق اإلشــارة 

إليه؟
والسؤال األهم: كيف يتم ضمان حقوق 
العاملين بالفضائيات فــى ظــل األزمــات 
المتالحقة التى تعرضت لها وأدت إلى 
االستغناء عن المئات من العاملين خالل 

األشهر الماضية؟

حكاية مخرج أبلغ عن وقائع 
فساد فتم إيقافه عن العمل

خروج آمن ألحد القيادات فى ماسبيرو

اختفاء »ختم النسر« يكشف 
المستور داخل التليفزيون

منصب كبير فى انتظار شريف فؤاد

مفاجأة مثيرة فى انتظار نهلة 
عبدالعزيز بعد عودتها من أمريكا

عجائب المؤهالت لقيادات ماسبيرو

أحد المسئولين البارزين فى ماسبيرو،  تم االتفاق على خروجه بشكل آمن خالل 
االسابيع القادمة وعــدم فتح ملفاته السوداء مقابل السماح له باستكمال »السبوبة« 
الجديدة والتى ستكون بمثابة مكافأة نهاية الخدمة له فى منصبه، كما تم االتفاق على 

بقائه فى منصبين آخرين يتوالهما حالياً داخل وخارج المبنى.

بــدون تعليق.. فــى الــوقــت الــذى تم 
فيه إقصاء حملة شهادات الدكتوراه 
فى ماسبيرو ومنهم د. هانى جعفر و 
د.على مبارك ود. هويدا فتحى ود. 
مصطفى عبدالوهاب ود. أحمد حمادة 
وغيرهم الكثيرين ممن تــم ابعادهم 
عن المناصب المهمة داخــل المبنى،  

نجد أن المشهد فى ماسبيرو يتصدره 
حسين زين الذين تم تعيينه فى البداية 
بمؤهل متوسط ثم حصل على معهد 
كفاية إنتاجية وكذلك مجدى الشين 
رئيس قطاع التليفزيون الحاصل على 
ــالم دور ثــانــى جامعة  بــكــاوريــوس اعـ

القاهرة دفعة 1986؟!!

واقعة مثيرة للدهشة حدثت منذ 
ــام داخــل قطاع التليفزيون، حيث  اي
اختفى ختم النسر الخاص بالقطاع 
من داخل ادارة الملفات بالدور الـ 11،  
وعندما فقد المسئولون األمــل فى 
العثور على الختم،  قاموا بتقديم بالغ 
فى مباحث التليفزيون حــول اختفاء 
الختم،  وعندما قام ضباط المباحث 

بــفــتــح تــحــقــيــق حـــول الــواقــعــة 
فوجئ الجميع بمن يبلغهم 

بالعثور على الختم وكان 
ذلــك الساعة الثالثة 
والربع عصراً  وكانت 
الـــمـــفـــاجـــأة أنــــه تم 
الــعــثــور عــلــى الختم 
»مزنوقاً« داخــل درج 
ــذى يتم  ــ الــمــكــتــب الـ

وضــغــه فيه عـــادة ويتم 
ــدرج بــالـــ  ــ ــذا الـ ــالق هـ إغــ

»القفل«.
 ورغـــم الــعــثــور على الختم إال أن 
السيدة المسئولة عــن الختم قامت 
بصحبة عــاصــم الــحــنــك مــديــر عــام 
شــئــون العاملين بــــاإلدارة المركزية 
ــة والــتــى يترأسها  ــ ــ لــلــشــئــون اإلداري
ــى مكتب  محمد صبحى بــالــنــزول إل
أمــن ماسبيرو، وفوجئ رجــال األمن 
بهذه السيدة تصرخ بأعلى صوتها 
وتكشف مع الحنك فى بــالغ رسمى 
أن الختم لــم يكن مختفياً بــل تمت 
ــاعــل وأنـــهـــا قــامــت  ســرقــتــه بــفــعــل ف
بالبحث عنه داخل الدرج المخصص 

له عــدة مــرات إال أنها لم تعثر عليه 
ثم فوجئت بأنه موجود،  وأكدت هذه 
السيدة ومعها عاصم الحنك أنهما 
قــررا تقديم البالغ لتبرئة ساحتهما 
من أية قرارات أو أوراق يتم استخدام 
ختم شعار الجمهورية الخاص بقطاع 
التليفزيون فيها.. المصادر المطلعة 
أكــدت أن الحنك قــام بــاإلبــالغ خوفاً 
مــن أن يــتــعــرض ألى مساءلة 
ــة أنــــــه الـــمـــرشـــح  ــاصــ خــ
األقــوى لرئاسة اإلدارة 
الـــمـــركـــزيـــة لــلــشــئــون 
ــث إن  اإلداريــــــــة حــي
رئـــيـــســـهـــا الــحــالــى 
ــد صــبــحــى  ــ ــم ــحــ ــ م
ــوف يـــخـــرج على  ســ
الــمــعــاش خــالل شهر 
سبتمبر الــقــادم. وهنا 
نتساءل: هل هناك عالقة 
بين واقعة اختفاء ختم النسر 
ــخــاص بــقــطــاع الــتــلــيــفــزيــون، وبين  ال
االجتماع المغلق الــذى عقده خمسة 
من القيادات العليا فى القطاع فى 
ــان مخصصا  الــيــوم الــتــالــى والـــذى ك
ــرات والــتــجــديــدات  ــي ــي ــغ ــت لــبــحــث ال
الخاصة برؤساء اإلدارات المركزية 
ومــدراء العموم , ونظرا لحالة اللغط 
التى أثــارهــا اختفاء ثــم العثور على 
هــذا الختم أطالب الجهات المعنية 
بضرورة إجراء تحقيق عاجل فى هذه 
ــا اســرار  الــواقــعــة ألنها تخفى وراءهـ

وبالوى كثيرة للغاية.

الكثيرون ربــطــوا بين حصول اإلعــالمــى شريف فــؤاد )الشهير بالمذيع المالكى 
للرئيس( على دورة تدريبية من هيئة الرقابة اإلدارية والتى كان عنوانها »تعزيز القدرات 
القيادية للكوادر الشابة المتميزة« وبين قرب توليه منصب أكبر بدال من منصبه الحالى 

كمدير عام التنسيق بين قطاعى األخبار والتليفزيون. 

فى إطــار المعركة المشتعلة بين مجدى الشين 
رئيس قطاع التليفزيون ونهلة عبدالعزيز رئيسة 
القناة الثانية،  قرر الشين منح ناهد سالم نائب 
ــإدارة القناة خالل  رئيس القناة الثانية تفويضاً ب
الفترة التى ستقضيها نهلة فى الواليات المتحدة 
األمريكية لزيارة نجلها األكبر المقيم هناك منذ 
سنوات. يأتى هذا القرار بهدف استفزاز نهلة التى 
رفضت منح ناهد أي صالحيات على مــدار أكثر 
من عام والقيام بمهام منصبها لدرجة أن ناهد لم 
تكن تمارس أي صالحيات أو تحضر إلى المبنى 
إال أليــام قد تعد على أصابع اليد الواحدة خالل 

تلك الفترة.
 الجدير بالذكر أن الخالفات بين الشين ونهلة 
زادت حدتها مؤخراً بسبب غضبها من قرار رئيس 
القطاع باسناد مهمة اإلشــراف المالى واإلدارى 
على البرنامج اليومى »كــالم فــى الصميم » إلى 
نائبه عبدالرحمن صبحى، والمعروف أن نهلة غير 
راضية عن البرنامج بسبب خالفاتها مع طاقم 
العمل به وفى مقدمتهم المخرج خالد مصطفى، 
الجدير بالذكر أن هناك مفاجأة مثيرة سوف تكون 
فى انتظار نهلة عبدالعزيز رئيسة القناة الثانية 

عقب عودتها من الواليات المتحدة األمريكية !!!

ــى أســامــة البهنسى رئــيــس قــطــاع القنوات  رســالــة إل
المتخصصة: مــا السبب وراء ايــقــاف المخرج أحمد 
عبدالجواد بقناة نايل اليــف عــن العمل؟ وهــل صحيح 
أن هــذا الــقــرار جــاء عقب قيامه بالكشف عــن بعض 

ــل الــقــنــاة من  وقــائــع الــفــســاد داخـ
بينها قيام أحمد مصطفى مدير 
ادارة التقارير باضافة أسماء الى 
مــيــزانــيــات بعض الــبــرامــج بــدون 
وجــه حــق وكتابة أســمــاء لــم تكن 
مــوجــودة فــى التقرير الـــذى يتم 
تسليمه للمكتب الفنى للقناة؟ 
ولماذ رفضت يا بهنسى التحقيق 
فى هذه الواقعة التى تضمنتها 
شــكــوى رســمــيــة تـــم تقديمها 
إلــيــك؟ ومـــا حقيقة الموافقة 
على قيام المخرج محمد عمر 

بكتابة اسمه على 4 حلقات من برنامج »ميوزيك بوكس« 
لم يقم بإخراجها؟ هذه تساؤالت وليست اتهامات ألى 
شخص وننتظر الـــرد مــن ذوى الــشــأن ونتعهد بنشره 
كامالً ألن هدفنا األول واألخير تحقيق المصلحة العامة 

والحفاظ على المال العام.

نهلة

بهنسى

زين الشني



غالى ومتعب 
يتزعمان جبهة 

الالعبني.. 
والبدرى يضغط 

على اإلدارة 
للموافقة
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البساط
األخضر

تسيطر حالة مــن القلق على 
العبى فريق سموحة بعدما أعلن 
التشيكى فرانز ستراكا، املدير 
الفنى اجلديد للفريق أن جميع 
الالعبني سيتم إعــادة تقييمهم 
ــفــتــرة  بــشــكــل شـــامـــل خــــالل ال
املقبلة، ملوحاً باالستغناء عن 
أى العــب لــن يكون فــى مستوى 

تطلعات اجلهاز الفني.
ويـــتـــخـــوف العـــبـــو الــفــريــق 
ــام املـــدرب  ــي الــســكــنــدرى مـــن ق
التشيكى مبذبحة على مستوى 
ــق، مـــن خــالل  ــريـ ــفـ صـــفـــوف الـ
ــرض مــجــمــوعــة كــبــيــرة منهم  عـ

للبيع وضم أسماء بديلة.
ــدد ســتــراكــا عــلــى العبى  وشــ
سموحة أنه ليس أمامه متسعا 
ــراء الــتــجــارب،  ــوقــت إلجــ مــن ال
خــصــوصــاً أن الــفــريــق مرتبط 
بخوض مباراة نصف نهائى كأس 
مصر أمام فريق النادى األهلي، 
وهى البطولة التى يتطلع الفريق 
السكندرى لتحقيق لقبها إلنقاذ 

موسمه.
وجتــدر اإلشـــارة إلــى أن إدارة 
ــرج عــامــر،  ســمــوحــة بــرئــاســة فـ
كــانــت قــد تــعــاقــدت مــع ستراكا 
ــفــاً ملــؤمــن  لــقــيــادة الــفــريــق خــل
ــذى  سليمان مـــدرب الــفــريــق ال
ترك منصبه مؤخراً بعد انتهاء 

تعاقده مع النادي.

شبح »مذبحة ستراكا« 
يثير رعب نجوم سموحة

أخبار النجومأخبار النجومأخبار النجومأخبار النجومأخبار النجوم
أصدقاء أشيمبونج 

يطلبون تيشرت الزمالك
ظهير القلعة البيضاء يبحث 

عن »بنت الحالل«
قمر يوكل محاميًا إلنهاء 
أزمة سيارته مع التأمين

حقق الغانى بنيامين أشيمبونج مهاجم 
الــزمــالــك الجديد شــهــرة سريعة فــى بــالده 
بعد انضمامه للقلعة البيضاء خالل الفترة 

الماضية قادماً من صفوف نادى الداخلية.
وكــان الالعب حصل على إذن من الجهاز 
الفنى بالسفر إلى بالده لمدة أسبوع لقضاء 
فترة أجــازة مع اسرته، وتفاجأ الالعب من 
اهتمام الجميع به هناك من وسائل االعالم 
والجماهير وخــالفــه، كما طلب أصــدقــاؤه 
منه الحصول على قميص الزمالك، وهو ما 

وعدهم به الالعب خالل الزيارة المقبلة.

ــرة حسنى فتحى الظهير األيــمــن  ــدأت أسـ بـ
للزمالك تحركاتها إليــجــاد »عــروســة« لالعب، 
ليتمكن من دخــول قفص الزوجية خــالل الفترة 

المقبلة.
ــأن يــتــزوج مــن نفس  وتــرغــب عائلة الــالعــب ب
بلدته »الفيوم« خــالل األشهر القليلة المقبلة، 
ــاج إلــى  ــرة دائـــمـــاً يــحــت ــكـ ــب الـ خــاصــة أن العــ

االستقرار.
ــيــض خــالل  ويــشــارك فتحى مــع الــفــريــق األب
الــمــبــاريــات األخــيــرة بــصــورة أســاســيــة، فــى ظل 
اقتناع البرتغالى أوجستو ايناسيو المدير الفنى 

بقدراته.

لجأ خالد قمر مهاجم نادى الزمالك ألحد 
المحامين النــهــاء كــافــة الترتيبات الخاصة 
بــإصــالح ســيــارتــه عــن طــريــق إحـــدى شركات 
التأمين، التى سبق وقام الالعب بشراء وثيقة 

تأمين على سيارته لديها.
وتعرض قمر مؤخرا لحادث مرورى قوى أدى 
لتلفيات كبيرة بسيارته، لكنه نجى من الحادث 
دون إصــابــات، ليبدأ رحلة إصــالح السيارة، 
إال أنــه اكتشف ضــرورة إنهاء بعض المسائل 
القانونية مــع شركة التأمين قبل الــبــدء فى 

إصالحها.

 »تعديل الالئحة« ُينذر
بـ»خريف غضب« داخل األهلى 

كتب – ضياء خضر 

كتب – محمد الصاوى 

ستراكا

ــرة الــقــدم األول  لــم يــتــرك العــبــو فــريــق ك
بــالــنــادى األهــلــى فــرصــة انــتــهــاء منافسات 
بطولة الدوري، حتى بدأت أصوات مطالبهم 
فى التعالى داخــل أروقــة الفريق وجــدران 
الــقــلــعــة الـــحـــمـــراء، حــيــث تــلــخــصــت تلك 
المطالب فى ضــرورة تعديل الشق المالى 
المنصوص عليه فــى الئــحــة الــفــريــق قبل 

انطالق منافسات الموسم الجديد.
ويرى العبو المارد األحمر أن المكافآت 
المنصوص عليها فــى الالئحة ســواء تلك 
الخاصة بالفوز بالمباريات أو البطوالت، 
تــعــد ضئيلة لــلــغــايــة وال تــتــنــاســب مــع كم 
االنجازات التى يحققها الفريق، مطالبين 
بزيادة قيمة المكافآت ألكثر من الضعف، 
ال سيما أن قيمتها يتم احتسابها بالجنيه 
المصري، الذى انخفضت قيمة صرفه أمام 
ــدوالر األمــريــكــى ألكــثــر مــن النصف فى  ــ ال

األشهر األخيرة.
وأمــام المطالب المتزايدة لالعبين فى 
هذا الخصوص تدخل الثنائى حسام غالى 
وعماد متعب، كونهما قائدى الفريق والثنائى 
األقـــدم بين صــفــوفــه، حيث نقال مطالب 
الــالعــبــيــن للمدير الــفــنــى حــســام الــبــدرى 
وكــذلــك لسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، 

حيث نقلها األخير بــدوره إلى إدارة النادى 
بشكل شفهى.

المفاجأة تمثلت فى الرفض القاطع الذى 
أبدته إدارة النادى برئاسة محمود طاهر 
تجاه مطالب الالعبين، حيث أكــد رئيس 
ــه ال مــجــال حالياً  ــنــادى لمدير الــكــرة أن ال
إلجــراء أى تعديل على الئحة الفريق والتى 
تراها اإلدارة مجزية بالنسبة لالعبين من 

حيث المكافآت.
ــض طــاهــر لــتــعــديــل الــالئــحــة  إال أن رفـ
ومضاعفة الــمــكــافــآت الــتــى تنص عليها، 
كــان لــه سبب آخــر وهــو انتخابات مجلس 
اإلدارة الــتــى مــن الــمــقــرر إجــرائــهــا أواخــر 
ــعــام الـــجـــاري، حــيــث يــتــخــوف طــاهــر من  ال
أن يقدم على زيـــادة المكافآت خشية أن 
تستغل الجبهة المعارضة له ذلــك، وتتهمه 

ــنــادى على فــريــق كرة  ــوارد ال بــإهــدار مـ
القدم، وإهمال باقى األلعاب واألنشطة 

الرياضية بالنادى.
ــدرك العــبــو  ــ ــه ي ــ وفـــى الـــوقـــت ذات
الفريق أنه فى حال إذا مرت الفترة 

ــة الــمــوســم  ــطــالق الــمــتــبــقــيــة عــلــى ان
الجديد دون تنفيذ مطلبهم، فــإن ذلك 

ــراء أى تــعــديــل على  ــ يــعــنــى اســتــحــالــة إجـ
الالئحة قبل عام على األقل، خصوصاً أنه 
من غير المعتاد أن يتم تعديل الئحة الفريق 

فى منتصف الموسم.
مخاوف الالعبين هــذه دفعت الالعبين 
لمطالبة غالى ومتعب بضرورة الضغط على 
إدارة النادي، لتنفيذ مطالب الفريق، وهو ما 
استجاب له قائدو الفريق فعالً حيث بادرا 
بالضغط على حسام البدرى إلجباره على 
وضع هذا المطلب على رأس الئحة طلباته 

للموسم الجديد.
ــام  التمسك مــن  معسكر الالعبين  وأمـ
والرفض من اإلدارة ومحاوالت التوسط من 
البدري، تشير الدالئل إلى أن الفترة المقبلة 
قد تشهد صداًما معلًنا بين العبى الفريق 
األحمر ورئيس الــنــادي، وهــو ما قد يهدد 

مسيرة الفريق فى االرتباطات المتبقية 
لـــه هـــذا الــمــوســم، وفـــى مقدمتها 

 بطولتى دورى أبــطــال أفريقيا، 
وكأس مصر.  

أزمات ُتحاصر كوبر 
قبل مواجهة أوغندا

عــاد األرجنتينى هيكتور كوبر، المدير 
ــى القاهرة  الفنى للمنتخب الــوطــنــي، إل
ــاء الــمــاضــي، مــن أجــل االســتــعــداد  ــع األرب
الستئناف تصفيات كــأس الــعــالــم، حيث 
سيلعب منتخب مصر مع أوغندا، فى 31 

أغسطس و5 سبتمبر.
ومــن المتوقع أن يواجه 
ــات، يرصدها  كوبر 3 أزمـ
»صـــــوت الـــمـــاليـــيـــن« فى 

السطور التالية:
اإلجازات

اعتاد مدرب إنتر ميالن 
ــول  ــدخـ ــابـــق عـــلـــى الـ الـــسـ
فـــى إجـــــازة عــقــب انــتــهــاء 
ــة  ــي ــرســم ــات ال ــ ــاري ــ ــب ــ ــم ــ ال
للمنتخب، وهو األمر الذى 
يخالف تفاصيل تعاقده مع 
الجبالية، الذى ينص على 
إجـــازة سنوية لــمــدة شهر 

مدفوع األجر.
ــوات داخــل  وتــعــالــت أصــ
مجلس إدارة اتحاد الكرة 
مــطــالــبــةً بـــضـــرورة تفعيل 

العقد فى هــذا الصدد، وفــرض عقوبات 
على كوبر فى حالة مخالفة ذلك.

ــه  ــر قـــد حــصــل عــلــى إجــازت ــوب وكــــان ك
األخيرة عقب مباراة تونس، التى خسرها 
منتخب مصر بهدف دون رد، فى مستهل 
التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم 

إفريقيا 2019.

الدورى الجديد
ــتـــراضـــه على  أبـــــدى كـــوبـــر اعـ
تحديد مــوعــد انــطــالق الموسم 

الجديد فى سبتمبر المقبل، 
دون االستقرار على برنامج 
المنتخب الــمــصــري، حيث 
ــات مع  ــ يخشى حـــدوث أزم
لجنة المسابقات، برئاسة 
عــــامــــر حـــســـيـــن؛ بــســبــب 
مـــعـــســـكـــرات 
المنتخب، على 

غرار الموسم الجاري.
ويــرغــب المدير الفنى 
ــد مـــواعـــيـــد  ــديـ ــحـ فــــى تـ
معسكرات المنتخب، حتى 
يستطيع خــوض مباريات 

ودية.
باسم مرسي

يــتــعــرض كــوبــر لضغوط 
ــبـــل بــعــض  ــيـــرة مــــن قـ ــبـ كـ
ــس إدارة  ــاء مــجــل ــضــ أعــ
ــقــدم، وعــدد  اتــحــاد كــرة ال
ــن، مـــن أجــل  ــي مـــن الــالعــب
إعــادة باسم مرسي، العب 
ــى صــفــوف  ــ ــك، إل ــالـ ــزمـ الـ
المنتخب المصرى مجدًدا.

ــمــســك بــاســتــبــعــاد  ــر قـــد ت ــوبـ وكـــــان كـ
الالعب مؤخًرا من مواجهة تونس، على 
خلفية اعتراضه على تغييره فى مباراة 
»الفراعنة« أمــام غــانــا، لحساب الجولة 
الــثــانــيــة مــن تــصــفــيــات مــونــديــال روســيــا 
2018، والتى انتهت بفوز منتخب مصر 

بهدفين دون رد.

 المقاصة ألنطوى:3
خلص نفسك وتعالى!

وجه مسئولو نادى 
ــاصــة  ــق ــم ــر ال مـــصـ
ــة حــاســمــة  ــ ــالـ ــ رسـ
للغانى جــون أنطوى 
ــادى  ــ ــنـ ــ ــم الـ ــاجــ ــ ــه ــ م
ــي، الـــذى قضى  األهــل
الـــمـــوســـم الــمــنــقــضــى 
ــاراً فــــى صــفــوف  ــ ــعـ ــ مـ
الفريق الفيومي، مفادها 
أن عليه انهاء ارتباطه مع 
القلعة الحمراء دون توريط 
المقاصة فى دفع أى مبالغ مالية، 
إذا ما كان يرغب فى االستمرار 
ــادى الــفــيــومــى  ــنـ فـــى صــفــوف الـ

بشكل نهائي.
ــغ إدارة  ــل ــان األهــلــى قــد أب ــ وك
ــشــرطــه الــحــصــول  ــاصــة ب ــق ــم ال
على مبلغ مليون دوالر للسماح 
ألنطوى باالنتقال إلى األول بشكل 
نهائي، وهو المبلغ الــذى رفضته 
إدارة الــلــواء محمد عبد السالم 
واعتبرته مبالغاً فيه للغاية ويفوق 

قدرات النادي.
وبدورها حاولت إدارة المقاصة 
االســتــفــادة مــن مساعى األهلى 
لــلــحــصــول عــلــى العــــب الــفــريــق 
الــفــيــومــى هــشــام مــحــمــد، حيث 
أخطرت إدارة المقاصة نظيرتها 
فى األهلى برغبتها فى الحصول 
على خدمات أنطوى وميدو جابر 
ــارة لمدة موسم  على سبيل االعـ
ــى 9 ماليين  واحـــد بــاالضــافــة إل

جنيه، مقابل رحيل هشام محمد 
لألهلي.

رت إدارة  لكن إدارة األهلى خَيّ
المقاصة بين 3 العبين آخرين 
الختيار 2 من بينهم وهم محمد 

ــر  ــشــهــي ــى ال ــ ــ ــدى زك ــ ــم حــ
بـ«جدو الصغير« وأحمد 
حمدى وأحمد رمضان 

بيكهام.
وأمــام رفض األهلى 
إقـــحـــام أنـــطـــوى فى 
ــة مع  ــي ــادل ــب صــفــقــة ت
ــد،  ــمـ ــحـ هـــــشـــــام مـ
اضـــــطـــــرت إدارة 
الــمــقــاصــة إلبـــالغ 
أنطوى أن عليه فك 
ــبــاطــه لألهلى  ارت
بمعرفته وتسوية 
ــوره مــع القلعة  أمـ
الــحــمــراء، إذا ما 
كــــان يـــرغـــب فى 

االنتقال للمقاصة 
بشكل نهائى بداية من 

الموسم الجديد.
ــل تسعى  ــاب ــمــق ــى ال فـ
إدارة األهـــلـــى لتسويق 
أنطوى فى عدة دوريات 
عربية أمــالً فى وصول 
عـــرض لــلــحــصــول على 
خدماته يعوض النادى 
األحــمــر مــالــيــاً مقابل 
التفريط فــى المهاجم 
الغانى الذى كلف ضمه 

ــة الــحــمــراء  ــن ــخــزي ال
مبلغاً ضخما.

كتب – محمد الصايغ
كتب – ضياء خضر 

متعب

غالى

البدرىطاهر

كوبر
أنطوى

باسم
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البساط
األخضر

رأى

 محمد الراعى

بطولة البزنس والفشل
¿ البطولة العربية فشلت فنًيا قبل 
أن تبدأ، ولكنها بالطبع تحقق مكاسب 
مــالــيــة بالجملة لــلــشــركــات الــراعــيــة 
وأصــبــحــت صــفــقــات بــزنــس علنية، 
البطولة دون المستوى ومعظم الفرق 
ظهرت بمستوى ضعيف وتشعر أنها 
دورة ودية بين أندية الدرجة الثانية أو 
دورى مــدارس، التوقيت غير مناسب 
خاصة أنــه فــى نهاية موسم لمعظم 
األنـــديـــة وبـــدايـــة الــمــوســم آلخــريــن، 
واعتبرتها أغلب األندية كأنها فترة 
إعـــداد للموسم الــجــديــد وتــدريــبــات 
رسمية، وهــذه البطولة تسبب ضررًا 
كبيًرا لالعبين الدوليين المصريين 
ــاق خــاصــة قبل  ــاإلرهــ ــ ــتــهــم ب إلصــاب
مباراة المنتخب مع أوغندا.. وأخطأ 
مسئولو االتحاد العربى إلقامتها فى 
ــى مــوســم مشحون  هــذا التوقيت وف
ــة للمنتخبات  ــي ــدول بــالــمــبــاريــات ال
ــة، ولكن أصبحت الشركات  ــدي واألن
ــتــى تــحــدد مــواعــيــد  ــة هــى ال ــراعــي ال
البطوالت والفرق المشاركة، وليس 

مهًما االستفادة فنًيا المهم البزنس.
ــوأ دورى فــى تــاريــخ  ¿ انــتــهــى أســ
الــكــرة الــمــصــريــة، الــتــحــكــيــم فاشل 
ومــشــاكــلــه قــاتــلــة، غــيــاب الجماهير 
للسنة الــرابــعــة على الــتــوالــى، دورى 
ــق، كل  ــرهـ غــيــر مــنــتــظــم وطـــويـــل ومـ
األندية دون المستوى ولم يظهر العب 
بمستوى ثابت طوال الموسم، األهلى 
فــاز باللقب ليس ألنــه األفضل ولكن 
ألن كل األندية أســوأ منه، نتمنى أن 
يضع اتحاد الكرة خطًطا مستقبلية 
لتطوير الــكــرة وانــتــظــام المسابقات 

كفانا عشوائية ومجامالت.
¿ أصبحت الــتــجــاوزات األخالقية 
شــعــار الــكــرة الــمــصــريــة وجماهير 
األهلى سبت والدة باسم مرسى وقام 
ــارة غير أخالقية  الــالعــب بعمل إشـ
للجماهير، وقـــام مــيــدو بسب عامر 
حسين رئيس لجنة المسابقات على 
مــواقــع الــتــواصــل، وقــام عماد متعب 
وحــســام غــالــى بسب حــســام الــبــدرى 
هـــذا الــمــوســم، بــاخــتــصــار اختفت 
األخــالق من مالعبنا وأطالب اتحاد 
الكرة بإنشاء لجنة القيم لمعاقبة أى 
من عناصر اللعبة إذا تجاوز أخالقيا 
ألن ما يحدث يؤكد أن الكرة المصرية 

ال رياضة وال أخالق.

كتب – محمد الصايغ

:» ضياء السيد فى حواره لـ»

أخبار النجومأخبار النجومأخبار النجوم
سكن مشترك للحضرى 

وفتحى فى السعودية
صالح يسابق الزمن لتجديد 

رخصته اإلنجليزية
فسح زوجية لرمضان 

وحبيبة فى لندن
اقترح عصام الحضرى حارس مرمى منتخب 
مصر وفريق التعاون السعودي، على مصطفى 
فتحى زميله فــى صفوف األخــيــر، ايــجــاد سكن 
مشترك لهما يقيمان فيه خالل الموسم المقبل 

فى المملكة.
وجــاء اقتراح الحضرى نظراً ألنه سيقيم فى 
السعودية بمفرده لتعذر اصطحابه ألسرته نظراً 
الرتــبــاط أوالده بــالــدراســة فــى مــراحــل التعليم 

المختلفة.
فى حين يتواجد مصطفى فتحى فى السعودية 
أيضاً بمفرده كونه غير متزوج، وهــو ما شجعه 

على القبول بفكرة الحضري.

يسعى محمد صـــالح نــجــم منتخب مصر 
والمحترف فى صفوف ليفربول اإلنجليزي، 
لتجديد رخصة القيادة الخاصة به فى إنجلترا، 
والــتــى كــانــت قــد أوقــفــت بعد انتهاء ارتباطه 

بنادى تشيلسى قبل نحو موسمين.
وسيتوجب على صــالح الــخــضــوع الختبار 
قــيــادة لتجديد رخصته، خصوصاً أن نظام 
الــقــيــادة فــى إنجلترا يختلف عــن معظم دول 
العالم، حيث تتميز السيارات اإلنجليزية بوجود 
الــمــقــود ومقعد الــســائــق فــى الــجــانــب األيمن 
للسيارة، وليس فــى الجانب األيــســر كما هو 

معتاد.

حــرص رمضان صبحى صانع ألعاب منتخب 
ــادى ســتــوك سيتى اإلنــجــلــيــزي، على  ــ مــصــر ون
اصطحاب زوجته حبيبة إكرامي، فى عدة جوالت 
ترفيهية فى العاصمة البريطانية لندن إلطالعها 

على أبرز معالم مدينة الضباب.
ويسعى رمــضــان الستغالل أى فــتــرات راحــة 
يحصل عليها من تدريبات فريقه االستعداداية 
ــد، لــلــتــنــزه مـــع زوجـــتـــه والــتــى  لــلــمــوســم الــجــدي
اصطحبها للعيش معه فــى إنجلترا بعد إتمام 
زفافها قبل نحو شهر من اآلن، وكان رمضان قد 

قضى إجازة شهر العسل فى جزر المالديف.

إعداد: محمد الصايغ- سارة عبدالباقى

 أبو جبل يعود للصورة
فى الزمالك.. والسبب حارس طنطا

انتظروا الفراعنة فى مونديال روسيا.. وأؤيد استمرار إيناسيو مع الزمالك
ــمــدرب الــعــام الــســابــق للمنتخب  اســتــطــاع ضــيــاء الــســيــد، ال

المصري، أن يحفر اسمه بين سجالت المدربين العظماء.
نجح فى صناعة جيل من الشباب طــوال مسيرته التدريبية 

التى تتسم بالتألق والنجاح من فريق لفريق.
التقت »صوت الماليين« مع ضياء السيد لتحاوره فى العديد 

من النقاط الخاصة بالساحرة المستديرة.
¿ ما حقيقة توليك تدريب فريق رأس الخيمة اإلماراتي؟

- بالفعل اتفقت مع نــادى رأس الخيمة على كافة تفاصيل 
التعاقد، ولكن يتبقى فقط التوقيع بشكل رسمى من أجل إنهاء 

األمر.
¿ ولــكــن تــــردد أنـــك تلقيت عــرًضــا مــن اتــحــاد الــكــرة الــمــصــرى 

لتدريب المنتخب األوليمبي؟
- لم يحدث ذلك على اإلطالق وكل ما يتردد فى هذا الشأن 

ال أساس له من الصحة.
¿ ومــاذا تفضل الرحيل إلــى اإلمـــارات أم تدريب منتخب مصر 

األوليمبى فى حالة وجود عرض؟
- وقتها سيكون هناك مقارنة بين العرضين من أجل اختيار 
األفضل بينهما والذى يضيف لى ولتاريخى التدريبي، وبعدها 

سيتم حسم الموقف.
¿ ما رأيك فى األرجنتينى هيكتور كوبر مع منتخب مصر؟

- كوبر ناجح مع المنتخب بشكل كبير حتى اآلن، وبصماته 
ظهرت على أداء المنتخب بشكل عام وبعض الالعبين بصفة 

خاصة.
¿ ولكن يتعرض النتقادات كثيرة بسبب االعتماد على خطة 

بعينها ما ردك؟
- كل مدير فنى له وجهة نظره الفنية والتى يرى أنها تتناسب 
مــع الالعبين المتواجدين معه، وهــذا حقه، ونحن كمحللين 
وخبراء ال نملك انتقاده إال فى بعض األمور البسيطة، لكن فى 

النهاية فهو يؤدى دوره بإتقان.
¿ هل تتوقع وصول مصر لمونديال روسيا؟

- بكل تأكيد فهناك فرصة كبيرة للوصول إلى كأس العالم، 
خصوًصا فى ظل تصدر الفراعنة للمجموعة برصيد 6 نقاط، 
ويتبقى الفوز على أوغندا فى المواجهة المقبلة من أجل حسم 

التأهل بصورة كبيرة.
¿ ومـــا الــصــعــوبــات الــتــى ســتــواجــه كــوبــر قــبــل الــمــونــديــال حــال 

التأهل؟
- بصراحة الــدورى المصرى ضعيف جًدا وهذا مؤشر غير 
جيد بالنسبة الستعدادات المنتخب، ففى حالة قوة الــدوري، 
يعود ذلك على المنتخب من خالل امتالكه ألفضل الالعبين، 
وما يوضح ضعف المسابقة هو فارق النقاط الكبير بين جميع 
الفرق المشاركة، إضافة إلى حسم األهلى للقب منذ فترة ليست 

بالقليلة.
¿ وهل ترى أن ضعف المسابقة يعود إلى مجلس اتحاد الكرة؟

- من وجهة نظرى أن اتحاد الكرة برئاسة هانى أبوريدة يمر 
بحالة عدم استقرار، هناك لوائح لم تطبق ومواعيد مباريات 
ــادات ترفض إقــامــة مــبــاريــات، كلها أمــور  غير مستقرة واســت

ُتضعف المسابقة وتؤثر على المنتخب فى النهاية.
¿ ما رأيك فى أزمة البدرى وغالي؟

- أى ناٍد فى العالم يمر بأزمات وخالف البدرى وغالى يحدث 
عادة، ولكن قيمة النادى األهلى أن األمر ال يؤثر على الفريق أو 

الالعبين، وسيتم تجاوز األزمة بشكل سريع جًدا.
¿ هل أنت مع أم ضد اعتزال عماد متعب؟

- متعب اعــتــزالــه مــرفــوض ألنــه قيمة كبيرة داخــل النادى 
األهلي، باإلضافة إلى أنه يستطيع قيادة الهجوم األحمر خالل 

الفترة المقبلة نظًرا لخبراته وإمكانياته.
¿ ما رأيك فى مستوى الزمالك؟

- مشكلة الزمالك ال تتعلق بمدير فنى فقط، أنــا أرى أن 
الالعبين المتواجدين فى الوقت الحالى يتحملون نسبة الخطأ 

األكبر فى تدهور مستوى الفريق وليس الجهاز الفنى بمفرده.
¿ هل تؤيد رحيل إيناسيو؟

- إيناسيو اليــزال يحتاج وقًتا حتى يستطيع التعرف على 
إمكانيات الالعبين بشكل جيد، ومن وجهة نظرى أن استمراره 

أفضل للزمالك فى الوقت الحالي.

مـــازال الــحــديــث عــن الصفقات الجديدة 
واألســمــاء التى سترحل هــو الشغل الشاغل 
ــك فــى الــفــتــرة  ــزمــال ــادى ال ــ ــل جــــدران ن داخــ
األخيرة، خصوصاً فى ظل المساعى المكثفة 
التى تبذلها إدارة النادى لرسم مالمح الفريق 
فى الموسم الجديد بشكل مبكر، حتى يتسنى 
للفريق األبيض التحضير لمنافسات الموسم 

المقبل بذهن صاف.
ــاء يفاضل محمد إبراهيم  ــن فــى تلك األث
صــانــع ألــعــاب فــريــق الــزمــالــك بين الــعــروض 
التى تلقاها من أندية سموحة واإلسماعيلى 
ووادى دجلة والمصرى واالتحاد السكندرى 
ــة مــن الموسم  ــداي لــالنــتــقــال إلـــى أحــدهــم ب

المقبل، تحسبا لرحيله عن الفريق األبيض 
فى الفترة المقبلة..

وكان فاروق جعفر المستشار الفنى لمجلس 
إدارة نـــادى الــزمــالــك كشف فــى وقــت سابق 
عن رأيــه برحيل الثنائى محمود عبد الــرازق 
شيكاباال ومحمد إبراهيم عن القلعة البيضاء 
فى الفترة الحالية، وترك مجلس إدارة النادى 
األبيض القرار للمدير الفنى للفريق البرتغالى 

إيناسيو.
وأعــلــنــت الخمسة أنــديــة عــن رغبتهم فى 
التعاقد مع الالعب فى الموسم المقبل، فى 
حال إعالن الزمالك عن رحيل محمد إبراهيم 

عن صفوف الفريق األبيض. 
وتغيب محمد إبراهيم عــن الزمالك منذ 
بداية الشهر الجارى عن مباريات وتدريبات 
الفريق األبــيــض، بسبب اإلصــابــة بشرخ فى 

الساق اليسرى تعرض له خالل كرة مشتركة 
مع إبراهيم صالح زميله فى الفريق األبيض 
فى المران الذى سبق مواجهة كابس يونايتد 

فى دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا.
ــدد مــســئــولــو نــادى  ــرى جـ ــن نــاحــيــة أخــ ومـ
الــزمــالــك مفاوضاتهم مــع محمد أبــو جبل 
حارس مرمى الفريق السابق والعب سموحة 
الحالى للتعاقد معه خــالل الفترة المقبلة، 
من أجل تدعيم مركز حراسة المرمى بداية 
من الموسم المقبل، فى ظل حالة التوتر التى 
تشهدها عالقة مرتضى منصور رئيس النادى 
بأحمد الشناوى حارس مرمى الفريق الحالي.

وكــان رئيس الزمالك اتهم أحمد الشناوى 
بالهروب من المباريات األخيرة وقرر إحالته 
للتحقيق فى القلعة البيضاء، ورحب أبو جبل 
بالعودة لصفوف الفريق األبيض، خاصة أن 

تعاقده مــع الــنــادى السكندرى ينتهى بنهاية 
الموسم المقبل.

ــزمــالــك  ــن إدارة ال وطـــلـــب الـــحـــارس مـ
الــتــفــاوض مــع مسئولى ســمــوحــة مــن أجــل 
رحيله فى الفترة الحالية لالنتقال للقلعة 

ــقــاالت  ــت ــرة االن ــت ــالل ف الــبــيــضــاء مــجــددا خـ
الصيفية الحالية، إال أن إصابة مهدى سليمان 
الحارس البديل بسموحة تهدد عودة أبوجبل 

للنادى األبيض مجددا فى الوقت الحالي.
تأتى مفاوضات الزمالك مع أبو جبل 
تحسبا لتعثر المفاوضات التى يجريها 
النادى األبيض مع طنطا لضم إسالم 
ــر، فى  ــيـ ــرمــى األخـ ــارس م ــارق، حــ ــ طـ
ظــل مــغــاالة أبــنــاء السيد الــبــدوى فى 
المطالب بالحصول على مقابل مادى 

وثالثة العبين.

أسباب تهدد استمرار 
عمرو جمال مع األهلى
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يبدأ الجهاز الفنى للنادى األهلى بقيادة حسام البدري، مرحلة 
االستعداد للموسم الجديد، بتحديد قائمة الراحلين عن القريق.

ويعقد البدرى جلسة مع محمود طاهر، رئيس النادي، خالل 
الساعات المقبلة، من أجل حسم العديد من الملفات الهامة.

ويعتبر عمرو جــمــال، مهاجم األهــلــي، على رأس الالعبين 
المرشحين للرحيل عن القلعة الحمراء بداية من الموسم المقبل.

وتلقى الــالعــب الملقب بـــ»الــغــزال« بعض الــعــروض مــن أجل 
الرحيل، والذى يأتى على رأسها فريق بيدفيست الجنوب أفريقى 

والذى أبدى اهتمامه بضم الالعب.
ويرصد »صــوت الماليين« األسباب التى تدفع عمرو جمال 
للرحيل عــن القلعة الحمراء خــالل فترة االنــتــقــاالت الصيفية 

المقبلة.
a.وليد أزارو

تعاقد النادى األهلى مؤخًرا مع المغربى وليد أزارو قادًما من 
نــادى الدفع الحسنى الجديدي، من أجــل تدعيم هجوم القلعة 

الحمراء.
تواجد أزارو فى قائمة النادى األهلي، يقلل من مشاركة الغزال 
ــدورى أو الكأس أو  فى المباريات المقبلة ســواء فى مسابقة ال

دورى أبطال أفريقيا.
بقاء متعب

أبى عماد متعب، زميله بالفريق، أن يعتزل الساحرة المستديرة 
بنهاية الموسم الجاري، حيث صمم على االستمرار فى المالعب.

عــدم اعــتــزال متعب يمثل صــداًعــا لعمرو جمال فيما يخص 
مسألة المشاركة، السيما فى ظل الخبرات التى يمتلكها األول 

مقارنة به.
االحتراف

يرغب عمرو جمال، فى خــوض تجربة احتراف فى الموسم 
المقبل، فى محاولة إلثبات أنــه كــان األحــق بالمشاركة بشكل 

أساسى مع الفريق.
احــتــراف عمرو جمال فــى الموسم المقبل، قــد يعزز فرص 
تواجده داخــل صفوف المنتخب المصري، ليكون الخيار األول 

للخواجة األرجنتيني.

كتبت – سارة عبد الباقى 

حوار – محمد الصايغ

كتب – محمد الصاوى

جمعة ومرعى.. أبرز الوجوه الجديد فى معسكر المنتخب
يبدأ األرجنتينى هيكتور كوبر، المدير 
الــفــنــى للمنتخب الــوطــنــي، اســتــعــداداتــه 
لتصفيات كأس العالم روسيا 2018، عقب 

عودته من اإلجازة التى حصل عليها.
وهناك العديد من األسماء المطروحة، 
ــة  ــن ــراع ــف ــمــيــص ال ــل ارتــــــــداء ق ــ ــن أجـ ــ م
فــى معسكر المنتخب المقبل فــى شهر 

أغسطس.
ويستعد منتخب مصر لمواجهتى أوغندا 
فــى الــفــتــرة مــن 27 أغسطس وحــتــى يوم 
5 مــن شــهــر سبتمبر الــمــقــبــل، فــى إطــار 

تصفيات كأس العالم 2018.

ــع ألــعــاب  وأصــبــح صــالــح جــمــعــة، صــان
النادى األهلي، محط اهتمام العديد من 
األندية العربية من أجل ضمه خالل فترة 

االنتقاالت الصيفية المقبلة.
ومن الممكن أن يلجأ كوبر إلى االستعانة 

بصالح جمعة فى معسكر الفراعنة المقبل، 
خاصة أنه نجح فى تعويض غياب عبد الله 
السعيد، زميله بالفريق، فى آخر مواجهات 

ألصحاب الرداء األحمر.
وظهر صالح جمعة فــى 17 مــبــاراة مع 

القلعة الحمراء فى الموسم الحالي، تمكن 
ــداف وصناعة  ــراز 3 أهــ خــاللــهــا مــن إحــ

مثلهما.
وواجه األرجنتينى العديد من االنتقادات 
ــرعــي، مــهــاجــم إنبى  لــعــدم ضــم عــمــرو م
الــســابــق والــنــجــم الساحلى الــحــالــي، إلى 
صفوف المنتخب المصرى فى المعسكر 
األخير، خاصة أن الالعب يقدم مستويات 

طيبة مع فريقه البترولي.
ويأمل مرعى فى الحصول على فرصة 
داخــل منتخب مصر، من أجل إثبات ذاته 

وأحقيته فى ارتداء قميص الفراعنة.
وشارك مرعى مع إنبى هذا الموسم فى 
31 مباراة، أحرز خاللها 12 هدًفا، ونجح 

فى صناعة 7 أهداف.

السيد

صالح

مرعى

عمرو

أبوجبل



األخيرة

 تفاصيل القصة يتناقلها المعنيين باألمر 
فى أروقة العديد من الجهات الرسمية، منها 
وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية، إال 
أن حدة الحديث بشأنها بلغت ذروتها داخل 
وزارة التنمية المحلية، التى تلقت وحدها كماً 
هائاًل من المذكرات والشكاوى المشفوعة 
بالعديد مــن الــوثــائــق والــتــقــاريــر الرسمية، 
جميعها يكشف حجم وبشاعة الوقائع وما 

تحويه من تفاصيل.
مضمون ما وصــل إلــى مكتب وزيــر التنمية 
المحلية، يــدور فى رغبة البحث عن أسباب 
تـــغـــاضـــى مـــحـــافـــظ اإلســـكـــنـــدريـــة، بــحــكــم 
مسئولياته، عن إلزام مرؤسيه المعنيين بتنفيذ 
الــتــوصــيــات الــصــادرة مــن الــلــجــان المشكلة 
بمعرفة الرقابة اإلداريـــة، بإغالق المصانع 
العشوائية التى تقوم بتصنيع حديد الصلب 
ــذى يهدد  ــر ال ــدون ترخيص، األم »البليت« ب
سمعة الصناعات المحلية، ويضرب مستقبلها 
فى مقتل، وهما مصنع »الــرضــوان« لتصنيع 
الحديد الصلب، ومصنع »شــمــال إفريقيا« 

لدرفلة المعادن وتشكيلها.
هذه الواقعة »واقعة دهس قرارات اإلغالق« 
ــزة الـــدولـــة عـــن تنفيذ  ــهـ تــكــشــف عــجــز أجـ
القرارات الرسمية، وعجزها عن فرض هيبة 
الدولة على العابثين بالقانون، ممن يحتمون 

بأصحاب النفوذ.
ــر التنمية  رغــم علم الــوزيــر المختص »وزيـ
ــجــرى، إال أنـــه الــتــزم  المحلية« بــمــا جـــرى وي
ــم يــبــادر بــحــث مــرؤســيــه ومنهم  الــصــمــت ولـ
محافظ اإلســكــنــدريــة على الــتــحــرك لتنفيذ 
الــقــانــون، وكــأن مشاهد العبث تــدور فــى بلد 
آخر وتتبع حكومة أخرى، ورغم علم المحافظ 
نفسه بكافة التفاصيل، إال أنــه أيضا، التزم 

الصمت.
األمــر لم يتوقف عند حــدود وزارة التنمية 
المحلية، القضية ذاتــهــا، وصــلــت عبر عدة 
شــكــاوى، وفــق مــا لــدى مــن مــذكــرات، وصلت 
أيـــضـــاً إلـــى مــؤســســة الـــرئـــاســـة، واألجـــهـــزة 
ــس الـــــــــوزراء، جميعها  الـــســـيـــاديـــة، ومــجــل
ــراء تــراخــى  يتضمن صــراخــا مــشــروعــا، جــ
بعض المسئولين بالجهاز اإلدارى للدولة عن 
إغالق مصنعين، يقعان داخل نطاق محافظة 
اإلسكندرية، يعمالن بــدون ترخيص، فضال 
عن المخاوف من تنامى نشاط الصناعات 
الــعــشــوائــيــة الــتــى تــســىء منتجاتها لسمعة 

الصناعة الوطنية، وتذهب بها خــارج دائــرة 
المنافسة مع المنتجات المستوردة، فضاًل 
عن اإلســاءة لالستثمارات الجادة فى مجال 
الصناعات الثقيلة، على رأسها صناعة حديد 
ــر حـــرض األجــهــزة  ــ ــيــت«، األم ــل ــب الــصــلــب »ال
الــرقــابــيــة عــلــى مــداهــمــة مــواقــعــهــا، لفحص 

أنشطتها. 
خــــالل األيـــــام الــقــلــيــلــة الــمــاضــيــة شكلت 
الــرقــابــة اإلداريـــــة لجنة مــن الهيئة العامة 
للتنمية الصناعية والهيئة القومية للتأمينات 
االجتماعية وممثلين عــن الجهات الرسمية 
المعنية باألمر« الكهرباء ومصلحة الضرائب 
والرقابة الصناعية والمواصفات والجودة«، 
أمــا الهدف فهو إجــراء معاينة على الطبيعة 
لعدد من المصانع التى توصف بالعشوائية، 
فـــى مــحــافــظــات اإلســكــنــدريــة والــقــلــيــوبــيــة 

والشرقية.
ــوع، داهــمــت الــلــجــنــة مــواقــع  ــبـ ــذا األسـ  هـ
تلك المنشآت، وبعد إجــراء الفحص الفني 
واإلدارى ومراجعة كافة الملفات المتعلقة 
ــروط االنــشــاء  بالبحث عــن الــتــراخــيــص وشــ
والتشغيل، بمعرفة المتخصصين من الجهات 

الرسمية »الحــظ« الجهات الرسمية، انتهاء 
تقرير أعــمــال اللجنة بتوصيات صريحة ال 
تقبل التأويل أو الــجــدل فــى تفسيرها بغية 
التحايل أو القفز عليها، على رأســهــا غلق 
مصانع إنتاج حديد الصلب »البليت«، ألنها 
ــاع اإلجـــــراءات القانونية  ــب ــدون ات أنــشــئــت بـ
المعمول بها فى مجاالت االستثمار، وبدون 
الــحــصــول عــلــى تــراخــيــص رســمــيــة لــمــزاولــة 
النشاط، فضال عن أنها غير مؤهلة باألساس 

إلنتاج هذا النوع من الصناعات االستراتيجية.
ما نتج عن تقرير اللجنة المشكلة بمعرفة 
الــرقــابــة اإلداريــــة، يفتح الــبــاب واســعــا أمــام 
الـــمـــخـــاوف مـــن اســـتـــمـــرار حــالــة الــفــوضــى 
على المستويات كافة، كما يثير الكثير من 
الشكوك فى كبار المسئولين بالجهاز اإلدارى 
لــلــدولــة، ليس فقط فــى عــدم قــدرتــهــم على 
انفاذ القانون، إنما فى تغاضيهم عمًدا عن 
تأدية مهامهم عمال بالقسم الدستورى الذى 
يؤدونه أثناء توليهم مناصبهم، هؤالء يتسترون 
قصداً على مخالفات وجرائم المحظوظين 

ومحترفى شعار »شيلنى وأشيلك«.
ــون تــبــعــات  ــ ــدرك ــ ــون ال ي ــول ــمــســئ ــؤالء ال ــ هـ
وتــداعــيــات رواج الصناعات العشوائية، وال 
يعنيهم الكوارث الناجمة عن تسريب المنتجات 
الرديئة وانتشارها فى األسواق بصورة  كارثية، 
لكن تبادل المنافع مع العابثين يحتل المرتبة 

األولى فى أجندة أصحاب المواقع الوظيفية.
خـــطـــورة الــقــضــيــة، إن كــنــتــم ال تــعــلــمــون، 
تــتــجــاوز أى أحــاديــث تتعلق بالمخالفات أو 
عدم الحصول على تراخيص، بعيًدا عن هذا 
وذاك، هى تهدد سالمة المنشآت والمبانى 

التى تستخدم منتجات الحديد العشوائية، 
والالفت للنظر، هو إصــرار المسئولين على 
رأس الجهاز التنفيذى لمحافظة اإلسكندرية، 
غـــضـــوا الـــطـــرف عـــن أمــــــور، هى 
بـــاألســـاس مـــن صــمــيــم وظــائــفــهــم، 
بــاعــتــبــار أن مــثــل هـــذا الـــنـــوع من 
القضايا يخص المجتمع والــدولــة، 
ــراد  ــراًدا، وإن كــان األف ــ وال يخص أف
الــمــتــضــررون، قــد شــعــروا بالمخاطر 
وسلكوا الطرق القانونية، ونبهوا من 
ــدوى، إال أن  الــمــخــاطــر، لــكــن دون جــ

صراخهم تبدد.
إن تــقــريــر الــلــجــان الفنية الرسمية 
ــالق مــصــنــعــيــن بــمــديــنــة  ــإغــ ــ أوصــــــى ب
اإلســـكـــنـــدريـــة ومــنــطــقــة بــــرج الـــعـــرب، 
والمفاجأة أن قــرار غلق المصنعين ليس 
هــو األول، بــل صــدر بشأنهما نهاية عام 
2016 أى قبل بضعة أشــهــر، قـــرارا آخــًرا 
من المهندس طــارق قابيل وزيــر الصناعة، 
ــقــرار يحمل رقــم 837، الــمــعــدل بالقرار  ال
ــم 1020 لــســنــة 2016، بتشكيل لجنة  رقـ
لمعاينتهما على الطبيعة، وانتهى تقرير اللجنة 
بإغالقهما، وتغريمه لقيامه بإنتاج حديد 
»بليت« بدون ترخيص، وبدون الحصول على 
موافقات من الجهة المختصة، كما أوصت 
بفك وحدات إنتاج المصنع الثاني، فضال عن 
أن المصنعين غير مالئمين إلنتاج الحديد 
والــصــلــب، كــمــا ال تــوجــد إدارة للتحكم فى 

مواصفات الجودة. 
المثير للدهشة أن المصنعين يمتلكهما 
شخص يدعى »جاو« صينى الجنسية، كالهما 
يحمل اسما تجاريا يختلف عن اآلخر، بما يعنى 
تعدد النشاط فى هذه الصناعة، أما المصنعان 
فهما مصنع »الرضوان«، ومتخصص فى إنتاج 
»أجــســام المحابس واألكــســات«، كما ورد فى 
تقرير اللجنة بأسباب إغالقه، والمصنع الثانى 
يحمل اسم »شمال إفريقيا« ويقوم نشاطه على 
درفلة وتشكيل المعادن، وهذا أيضاً يعنى أنهما 
يزاوالن نشاطهما فى الصناعات االستراتيجية 
الثقيلة، بدون اتباع اإلجــراءات الرسمية، مثل 
الحصول على تراخيص تصنيع حديد، باعتبار 
أن هذا النوع من األنشطة كثيفة الطاقة، يحتاج 
لمالءة مالية لالستثمار فى هذا المجال، كما 
يحتاج خبرات فنية وقــدرة على توفير الطاقة 

المستخدمة فى اإلنتاج.

الصمت العربى على تهويد القدس يثير الريب 

املسئولون ال يدركون تبعات وتداعيات رواج الصناعات العشوائية.. وال يعنيهم الكوارث الناجمة عن تسرب املنتجات الرديئة وانتشارها فى األسواق بصورة كارثية

 تبادل املنافع مع العابثني يحتل املرتبة 
األولى فى أجندة أصحاب املواقع الوظيفية فى دواوين احلكومة

رغم علم وزير التنمية 
املحلية إال أنه التزم 

الصمت ولم يبادر 
بحث مرؤسيه ومنهم 
محافظ اإلسكندرية 

على التحرك لتنفيذ 
القانون.. وكأن مشاهد 

العبث تدور فى بلد آخر 
وتتبع حكومة أخرى

 الواقعة تكشف 
عجز أجهزة 

الدولة عن تنفيذ 
القرارات الرسمية 
وعجزها عن فرض 
هيبة الدولة على 
العابثني بالقانون 

الــدولــة العبرية ال تضع فــى حساباتها، أى تقدير 
للقانون الــدولــى، وال تحترم المقدسات الدينية سواء 

اإلسالمية أو المسيحية.
ال أحــد فــى عالمنا العربى بــات يحمل هــم القدس، 
ولم يعد فى محيطنا المشحون بالصراعات، من يهتم 
بالمسجد األقصى، وال يوجد من يقدر حجم األخطار 
التى تحيط به من كل جانب حق قدرها، أو يضعها فى 
ميزان المخاوف المشروعة على المقدسات، وكأننا 
جميعا، ســواء حكاما أوشــعــوبــا، فقدنا اإلحــســاس بما 
يحاك لمدينة القدس من تدابير فى كواليس ودوائــر 
المخططات الصهيونية للسيطرة عليها، عبر أساليب 
متنوعة، تهدف فى نهاية المطاف إلــى طمس هويتها 
الدينية والتاريخية، لتحقيق غاية لــدى المستوطنين 
وغالة التطرف بما يعرف بالتهويد، وهى قضية خطيرة، 
إن كنتم يا معشر الحكام والشعوب من المحيط إلى 

الخليج ال تعلمون.
الجميع وقــف صامًتا 

أمام جريمة إغالق 
الــــمــــســــجــــد 

األقصى فى وجــه المصلين، الذين اختلطت دموعهم 
بــدمــوع األقــصــى الــتــى يئست مــن الــبــكــاء على الــعــرب، 
وهى جريمة ال تقل عن الجرائم اإلرهابية، منعوا دخول 
المصلين للمسجد األقصى، بقرار همجى، قابله صمت 
عــربــى يثير الــريــب، وتعاملت معه حــمــاس الــتــى تطلق 
على نفسها »حــركــة الــمــقــاومــة اإلســالمــيــة« بــقــدر من 
تهاون بغيض، يؤكد ما يحيط بقادتها من شكوك، ترقى 
لمستوى الخيانة للقضية األساسية فى الوجدان العربى 

واإلسالمى.
ــه تفسير  إن قـــرار إغـــالق المسجد األقــصــى، لــيــس ل
سوى، أن الدولة العبرية ال تقيم وزنا للعرب، وال تضع فى 
حساباتها، أى تقدير للقانون الدولى، وال تحترم المقدسات 
الدينية ســواء اإلســالمــيــة أو المسيحية، فهى تعلم أنها 
ستتخذ قـــرارات تحرض على وضعها فى بــؤرة المقاومة 
ومــرمــى ســهــام الغضب الشعبى، لتحقيق هــدف مــا، ثم 
تتراجع تدريجيا فور تحقيق الهدف ولو كان سياسيا فقط، 
وهــى تعلم أيضا، أن تراجعها سيبدد ما خلفته قراراتها 
مــن ضــبــاب فــى ســمــاء الــبــلــدان العربية، هــى فعلت ذلك 
ثبتت بوابة إلكترونية للكشف عن المعادن، 
إلجبار المصلين 
ــرور  ــمـ عـــلـــى الـ
مـــن خــاللــهــا، 

تمهيًدا إلغالقه تماًما، بما يتيح الفرصة لهدمه، جراء 
استمرار الحفر بحثا عن الهيكل المزعوم، كما وضعت 
ــار غضب  كاميرات تصوير على الــبــوابــات، األمــر الــذى أث
أبناء األرض المحتلة فى الــقــدس، وســرعــان ما تراجعت 
بعد الغضب الفلسطينى العارم كنوع من الهدنة، وتمهيدا 
الستثمار اشتباكات أخــرى، تنفذ من خاللها هدفا جديدا 
بعدما أدركت أن أقصى ما تفعله الشعوب هو التظاهر، ثم 

االنكفاء على مشكالتهم الذاتية. 
ــرى فــى الــقــدس  ــراءة الــدقــيــقــة لــمــشــاهــد مــا جـ ــقـ الـ
المحتلة، تؤكد حزمة من الحقائق، مفادها، أن حكومة 
االحتالل ليست بحاجة لتغيير الوضع الراهن فى الحرم 
القدسى بهذه الصورة، فقرار التهويد ليس وليد جريمة 
إغالق الحرم القدسى أمام المصلين، ووضع البوابات 
اإللكترونية، ثــم الــعــودة بعد الفضيحة السياسية إلى 
التفتيش اليدوى، األمر برمته له جذور فكرية وسياسية. 

 ولوال هذه القناعات الفكرية والسياسية، التى تمثل 
استراتيجية الصهاينة ما كانت سلطات االحتالل تجرؤ 
على ما قامت بفعله، لكن ما يغل يد إسرائيل عن األقصى 
ــوقــت، هــو تحسسها خــطــورة تأجيج الوضع  لبعض ال
وإشعال النيران فى موقع حساس له قدسية لملياري 
مسلم فى كل بقاع األرض، لــذا معركة القدس ستظل 

قائمة رغم محاوالت تهويدها المستمرة.

سيد سعيد يكتب:

يتستر على قرارات إغالق مصانع 
احلديد العشوائية فى اإلسكندرية؟ 

لو أن جزءًا من تفاصيل تلك الواقعة، حدث على استحياء، فى أى دولة على اتساع الخريطة الجغرافية 
للعالم، النقلبت الدنيا رأسا على عقب، وصارت الواقعة عنوانا رئيسيا، بارزا، فى كل نشرات األخبار 

ومانشيتات الصحف، ولن تهدأ  أجهزة الدولة ومؤسساتها الرسمية إال بمحاكمة المتورطين فيها، 
والمتسترين عليها، مهما بلغ نفوذهم وتأثيرهم، ومهما كانت مواقعهم فى دوائر السلطة، لكن فى بالدنا لم 

يحدث، ولن يحدث ألن الفساد بلغ حدًا يثير الشكوك فى قدرة الدولة على بتره، الصحف ألقت الضوء على 
واقعة بعينها، والفضائيات أفردت لها مساحات زمنية، لكن لم يتحرك أحد. 

أما التفاصيل فتتجاوز حدود أفرادها، وتمتد الى المجتمع بأكمله، هى، إن شئنا الدقة، نموذًجا صارًخا 
للفساد اإلدارى وموًتا للضمائر، وبروًزا لسطوة المصالح على الدولة والقانون، تتلخص الكارثة فى تغاضى 

المسئولين داخل دواوين الحكومة عن ظاهرة انتشار صناعة ثقيلة، تدخل فى نطاق الصناعات االستراتيجية 
المهمة، تركوها تتنامى علنا ويتسع نشاطها بفجاجة، رغم أنها بدون تراخيص، تركوها بدون إدراك للنتائج 

الكارثية المترتبة على انتشارها، وهى صناعة حديد الصلب »البليت«. 

األقصى يبكى على العرب
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