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طاقية
اإلخفا

الترقيات والسفريات يجب أن تتم 
مبباركة األجهزة األمنية والرقابية

ملنع هروبهم للسودان وعدم إدخال السالح الليبىقرار من شريف إسماعيل للجهات احلكومية

قوات لتتبع اإلرهابيني فى 
»جبال برنيس« و»سيوة«

وضع تليفونات »3« مساعدين لوزيرة 
االستثمار حتت املراقبة طوال الـ24 ساعة

املال السايب داخل وزارة الشباب والرياضة

تخصيص 15 مليون 
جنيه من موازنة الوزارة 
ملسابقة إبداع اجلديدة 

كشفت مصادر رفيعة املستوى أن هناك 
عمليات سرية تقوم بها القوات املسلحة فى 
جبهتني بهدف القضاء على أى اختراقات 

لألمن القومى.
اجلبهة األولى: جبال برنيس على احلدود 
ــع املــثــلــث اجلنوبى  ــوازى م ــت ــال اجلــنــوبــيــة ب
الشرقى مــع البحر األحــمــر، وهــى اجلبال 
التى ال توجد بها أى وسيلة للحياة لكنها 
تــقــع حتــت ســيــطــرة اجلــمــاعــة اإلســامــيــة 
واإلخوان والذين يستخدمونها للهروب عبر 
طريقني للبحر األحمر واآلخر للهروب إلى 

احلــدود السودانية عبر الـــدروب اجلبلية، 
وتتم عمليات التهريب مقابل أموال بالدوالر 
وتبلغ قيمة تهريب الفرد الواحد »15« ألف 

دوالر.
اجلبهة الثانية: عمليات عسكرية متواصلة 
فــى واحـــة ســيــوة ملنع تهريب الــســاح عبر 
واحــة جعنوب وعبر احلــدود الليبية، طوال 
الـــ24 ساعة العمليتني السريتني هدفهما، 
قطع الطريق على االرهابيني فى االختباء 
والهروب، ومنع تهريب الساح الليبى إلى 

مصر.

قــرار سرى لكل املصالح احلكومية واملؤسسات والهيئات 
والــوزارات مبقتضاه »ضرورة استشارة اجلهات األمنية حول 
الــقــرارات اجلديدة« وأخــذ رأى اجلهات األمنية والسيادية 
والرقابية على الــســواء، خاصة ما يتعلق بقرار من شأنها 

الترقيات والسفريات وتصعيد القيادات.
القرار السرى يقضى بضرورة إباغ  جهاز األمن الوطنى 
والرقابة اإلداريــة، ملتابعة أى ترقيات أو تصعيد القيادات، 
وأخذ آرائهما، لتكون آراء أساسية والبد من العودة إليهما، 

ورأيهما ضرورى جدا.
ــر ملــا قــبــل الــفــوضــى فــى مصر  جـــاء ذلـــك لــيــعــود بــنــا األمـ
واضعاف األمن فى مصر واألجهزة الرقابية وعدم الرجوع 
ــة للدولة تقع فــى أخطاء  ــ لهما، ممــا جعل اجلــهــات اإلداري
كثيرة، وانتشر به املنتمون جلماعة اإلخــوان بل وحصولهم 
على ترقيات ومناصب كثيرة خال السنوات الثاثة ملا بعد 
أحداث يناير 2011، ووصل لذروته خال عام حكم اإلخوان، 

وحصلوا على ترقيات غير قانونية وال يستحقونها.
ــوزراء األسبق فى  كــان املهندس إبراهيم محلب رئيس الـ
الفترة بعد ثورة 30 يونيو 2013 قد رفض أى تدخات أمنية 
ورقابية فى اختياراته للمسئولني املعاونني معه من الــوزراء 
واملسئولني، حتى ال يقال عنه أنــه »يتحرك بتقارير أمنية 
ويختار الوزراء طبقا آلراء األمن«، لكن جاء املهندس شريف 
إسماعيل ليقول: إن األمــن مينى اللى بشوف بها، والرقابة 
ــة تعمل خلدمة مصر والبــد من النظر بعني االعتبار  اإلداري

لتقاريرها السرية.

يبدو أن املهندس خالد عبدالعزيز وزير 
ــوال  ــى أمـ ــاضــة يــتــصــرف ف ــري الــشــبــاب وال
الـــوزارة وكأنها )تكية( أو أنها مــن ميراثه 
العائلى.. فبعد أشهر قليلة من قرار الوزير 
بسحب مسابقة )إبــداع( من قطاع القنوات 
املتخصصة بسبب الكشف عــن جتـــاوزات 
مالية جسيمة مت حتويلها إلى نيابة األموال 
العامة وغيرها من اجلهات الرقابية، ونقل 
املسابقة إلى قطاع التليفزيون وتخصيص 
ــوزارة لها، إال  15 مليون جنيه من موازنة ال
أن وزير الرياضة قام بعقد اتفاق مشبوه مع 
حسني زين رئيس قطاع املتخصصة لتقدمي 
برنامج جديد بعنوان »الهدف« على شاشة 
ــذى يقوم بتسليط  قناة النيل للرياضة، وال
الضوء على أنشطة واجنـــازات الـــوزارة فى 

عهد عبدالعزيز.
ــم تنتظر يــاوزيــر  وهــنــا نــتــســاءل: ملـــاذا ل

الرياضة انتهاء التحقيقات فى التجاوزات 
التى شهدتها مسابقة ابـــداع على مــدى 4 
سنوات؟ وهل ثبتت لك بــراءة زين و)شلته( 
مـــن االتـــهـــامـــات املــوجــهــة الــيــهــم فـــى هــذه 
القضية؟ وما هو الفارق بني هذا البرنامج 
اجلديد وبني مسابقة ابداع التى تذاع حاليا 
عبر شاشتى الفضائية املــصــريــة والقناة 

الثانية؟
 وهــل لــديــك فــائــض فــى امليزانية داخــل 
الــوزارة حتى تنفق كل هذه املايني من أجل 
ــث عــن اجنــازاتــك  )تلميع( نفسك واحلــدي
الوهمية رغم أن الواقع يؤكد أن حال مراكز 
الشباب فى الريف والصعيد )يصعب على 
الكافر(؟ وأين الرئيس عبدالفتاح السيسى 
ــواصــل الــتــزام  واجلــهــات الــرقــابــيــة الــتــى ت
الصمت جتاه وقائع إهدار مئات املايني من 

املال العام؟

كشفت مــصــادر مطلعة أنـــه مت وضـــع ثــاثــة من 
مساعدى وزيرة االستثمار الدكتورة سحر نصر، حتت 
املراقبة املستمرة واللصيقة طوال األربعة والعشرين 

ساعة، ملاذا؟!
ــرة االســتــثــمــار  ــ ــورة ســحــر نــصــر وزي ــت ــدك قـــررت ال
والتعاون الدولي، عقد لقاء مع »40« من كبار رجال 
األعــمــال فى مصر، اللقاء كــان ايجابيا، وفــى نهاية 

ــررت الــوزيــرة الكشف عــن مفاجأة  االجــتــمــاع قـ
للمستثمرين ورجــال األعــمــال، وقالت لهم: 

أعلن لكم عن قيامى بتخصيص جلنة 
مشكلة مــن ثــاثــة مــن كبار 

مــســاعــدى مــن أجـــل بحث 
أى مشكلة تتعرضون لها، 

وعليكم اللجوء إليهم فى أى وقت طــوال الـ24 
ساعة، وهم لديهم كافة السلطات حلل جميع 
مشاكلهم مــع اجلــهــات املعنية، وأتـــرك لكم 
أسماء الثاثة مساعدين وأرقام تليفوناتهم، 

ومن حقكم االتصال بهم فى أى وقت!!
بطبيعة احلـــال، قامت األجــهــزة املعنية 

مبراقبة أرقــام تليفوناتهم اخلاصة طــوال اليوم، 
ووضعهم حتت املاحظة املستمرة، من أكثر من جهاز 

رقابى والهدف من وراء ذلك:
1- حل مشكات املستثمرين وتسهيل عملهم.

2- الشفافية فى التعامل مع املستثمرين.
3- منع أى تعامات غير قانونية بني املساعدين 

الثاثة ورجال األعمال واملستثمرين.

آخرها أمير الدمنارك وميركل 
وميسى وويل سميث

تفاصيل خطة احلراسات اخلاصة لتأمني زيارات كبار الشخصيات العاملية ملصر
اهتمام غير مسبوق  بقطاع  احلــراســات اخلاصة 
بــوزارة الداخلية.. وذلــك خالل تلك الفترة احليوية 
التى تشهد فيها مصر.. تنامى حركة السياحة مؤخرا 
واستضافة مصر للعديد مــن الشخصيات املهمة.. 
واملــؤثــرة دولــيــا.. طبعا يتم ذلــك بالتعاون مع شرطة 
السياحة واألمن العام واملباحث اجلنائية وبالتنسيق 
مع مديريات األمن فى املحافظات خاصة املحافظات 
التى حتظى باهتمام سياحى ومنها محافظة اجليزة 
والــقــاهــرة واالســكــنــدريــة وجــنــوب سيناء ومــطــروح 
والبحر األحمر واألقصر وأســوان.. احلراسات اخلاصة 
عملت على تأمني جميع الوفود األجنبية املهمة إلى 
مصر بالتعاون مع قــوات خاصة من الــقــوات املسلحة 
ومنها تأمني زيــارة جنم كرة القدم فى فريق برشلونة 
»ميسى« وويل سميث النجم السينمائى املعروف وأمير 
الدامنارك الذى يزور االسكندرية.. إضافة إلى قيام 
القوات اخلاصة التابعة للقوات املسلحة بتأمني زيارة 
املستشارة األملانية »اجنيال ميركل« واالستعداد أيضا 
لتأمني زيــارة عــدد من الــرؤســاء والــوقــود خــالل شهر 
ابريل القادم.. خاصة تلك املجموعات الروسية التى 
تأتى إلى مصر لبحث عودة السياحة إلى مصر والوفود 
الفرنسية أيضا.. والوفود البريطانية التى تذهب إلى 

شرم الشيخ!

إسماعيل

سحر

محلب

ميسى فى 
األهرامات

ويل سميث 
فى األهرامات

ميركل



على
المكشوف

اجلارحى طالب بعد ثورة 
يناير بإنشاء صندوق 
للتبرع من أجل مصر 

ثم رفض املساهمة فى 
صندوق »حتيا مصر«
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نادر رياض رئيس ومؤسس 
شركة بافاريا مصر كان 

أحد المهرولين لالنضمام 
للجنة تواصل اإلخوانية.. 
لكنه سارع بالتنصل منها 

عقب ثورة 30 يونيو 

حسام الشاعر حصل على 
25 مليون متر أيام مبارك 

وتقرب من قيادات اإلخوان 
وتولى رئاسة غرفة شركات 

السياحة حتى اآلن 

الغالبية العظمى من 
السياسيين ورجال 

األعمال ينطبق 
عليهم وصف 

)اآلكلون على كل 
الموائد( 

لم أنتم يومًا ألى حزب أو تيار سياسى.. وقد حرصت طوال حياتى على أن يكون قرارى ورأيى نابعًا من قناعاتى 
الشخصية ألكتب ما أعتقد أنه صحيحًا وأحرص كل الحرص على تحقيق الصالح العام.. لذلك أدقق فى كتاباتى 

لتخرج معبرة عن رأى محايد ال يخضع ألهواء شخصية أو حسابات وتوازنات سياسية، ولذلك حينما أكتب ال 
أدافع عن شخص أو تيار.. بل أطرح آراء وأفكاًرا قابلة للمناقشة وتبادل وجهات النظر حولها بكل ترحاب وود 

واحترام.
فى هذا السياق أشير إلى قضية )األخونة( التى تظهر على الساحة بين الحين واآلخر.. حيث نجد اتهامات 

توجه ضد بعض األشخاص بأنهم ينتمون لجماعة اإلخوان اإلرهابية وأنهم وراء كل المصائب التى تحدث فى 
مصر.. فى حين يتم التغاضى عن توجيه مثل هذه االتهامات ألشخاص آخرين ثبتت عالقتهم بالصوت والصورة 

والمستندات الرسمية مع اإلخوان وحققوا من ورائهم مكاسب مادية ال تحصى.. ولكن يبدو أنها سياسة )الخيار 
والفقوس( التى تحكم كل شىء فى مصر منذ سنوات وحتى اآلن.

محمد طرابيه يكشف

خفايا عالقة رموز نظام السيسى بجماعة اإلخوان

ــوان أو  ــد على أننى ال أدافـــع عــن اإلخـ وهنا أؤك
غيرهم مــن الــتــيــارات.. فالكل عندى ســواء أمــام 
القانون.. وكل من أجرم فى حق وطنه أو خان بلده 
أو ساعد على إشاعة الفنت وقــام بالتحريض على 
القتل أو شارك فيه أو قام بتنفيذ أجندت خارجية 
تهدد الصالح العام ملصر.. يجب أن يحاكم محاكمة 
عادلة وينال جزاءه العادل أياً كان شخصه وموقعه 

أو التيار الذى ينتمى اليه.
لكن ما يدهشنى أن هناك اتهامات تكال للبعض 
لياًل ونهاراً وبعضها لألسف تتم مبساعدة أجهزة 
عليا ومهمة فى الــدولــة.. وفــى الوقت نفسه جند 
أشخاصاً ربطتهم مصالح بجماعة اإلخوان وغيرها 
ــوز عــصــر الــرئــيــس  ــ ــهــم مـــن رم ــك جنـــد أن ــع ذلـ ومـ
عبدالفتاح السيسى ويتم التغاضى عــن ملفاتهم 
الــســوداء وعالقاتهم الغامضة واملثيرة للجدل مع 
اإلخوان منذ قيام ثورة 25 يناير وزادت بشكل خاص 
خــالل الــعــام الـــذى تــولــى فيه محمد مــرســى حكم 
مصر.. ومــع ذلــك ال يتم فتح ملفاتهم ملجرد أنهم 
حاليًا مقربون من النظام واحلكومة وشخصيات 
فاعلة فــى دوائـــر صنع الــقــرار بعدد مــن اجلهات 

املهمة.
ــام بعض األســمــاء  فــى هــذا الــســيــاق أتــوقــف أمـ
البارزة التى ال تزال لها مكانة بــارزة فى املشهدين 
السياسى واالقــتــصــادى فــى الــوقــت احلــالــى رغم 
عالقاتهم الوطيدة ومحاوالتهم املستميتة للتقرب 

واالستفادة من اإلخوان.
القائمة تبدأ باملهندس شريف إسماعيل رئيس 
الوزراء احلالى الذى قام بإطالق حليته طوال فترة 
وجود اإلخــوان فى السلطة حتى يكون فى الصورة 
ويواصل حتقيق أحالمه السياسية.. وبــداًل من أن 
يتم استبعاده من املشهد عقب ثورة 30 يونيو فوجئنا 
بتصعيده السياسى غير املبرر حيث تولى وزارة 

البترول ومن بعدها رئاسة الوزراء حتى اآلن.
ونفس الوضع تقريًبا تكرر مع املهندس إبراهيم 
محلب رئــيــس الــــوزراء الــســابــق ومستشار رئيس 
اجلمهورية احلــالــى لشئون املــشــروعــات القومية 
الكبرى والــذى كان أحد الشخصيات البارزة التى 
ــواصــل( اإلخــوانــيــة  ــادرت باالنضمام جلمعية )ت بـ
التى ترأسها القطب اإلخوانى حسن مالك وعقدت 
7 اجــتــمــاعــات فــى فــنــدق كمبنسكى املــطــل على 
كورنيش النيل.. وملن ال يعلم فقد كانت مهمة هذه 
اللجنة حتقيق التواصل بني محمد مرسى كرئيس 

للجمهورية فى ذلك الوقت وبني رجال األعمال.
وكـــان مــن قــيــادات هـــذه اللجنة الــتــى كـــان من 
أبــرز أهدافها أن تكون بدياًل جلميع التنظيمات 
االقــتــصــاديــة مــثــل احتـــاد الــصــنــاعــات وجمعيات 
املستثمرين والــغــرف الــتــجــاريــة.. الــدكــتــور أحمد 
العزبى صاحب صيدليات العزبى الشهيرة.. وكذلك 
محرم هالل الذى استغل عالقاته مع رموز فى نظام 

مبارك الذين لعبوا دوراً مؤثراً فى األحــداث بعد 
الــثــورة، رغــم أنــه كــان ضمن قائمة قياديى احلزب 
الوطنى، وشغل منصب أمني احلزب مبدينة العاشر 
ــــدالع الـــثـــورة. وكــذلــك رجــل  مــن رمــضــان، حــتــى ان
ــب صاحب مصانع  األعــمــال الشهير د. حسن رات
أسمنت سيناء ورئيس مجلس إدارة قنوات املحور 
وجامعة سيناء وغيرها والذى كان له ارتباط وثيق 
بجماعة اإلخوان لدرجة أنه بعد ثورة يناير قال إن 
ــده أسماه حسن البنا راتــب تيمنًا باسم حسن  وال
البنا مؤسس جماعة اإلخـــوان.. ويكفى أن نشير 
إلــى أن حسن راتــب حصل على امتياز خــاص من 
املجلس األعلى للجامعات فى عــام حكم اإلخــوان 
حيث مت منح جامعة سيناء قـــراراً بــأن يلتحق بها 
الطالب بأقل 15% عن اجلامعات احلكومية مقابل 
10% فقط جلميع اجلامعات اخلاصة األخرى على 
مستوى اجلمهورية. )راتــب قام باستضافة مهدى 
عاكف مرشد اجلماعة السابق وأقام له حفل تكرمي 

خاص فى جامعة سيناء(.
وبالطبع ال ميكن أن ننسى أيضًا رجل األعمال 
ــالم اجلــديــد  ــراطــور اإلعــ ــب أحــمــد أبوهشيمة )ام
ورئيس شركات حديد املصريني.. الخ( وأبرز الوجوه 
االقتصادية التى صعدت بسرعة الصاروخ خالل 
عهدى اإلخوان والسيسى.. وكشفت تقارير إعالمية 
أن حسن مالك دخــل فى شراكة مع »أبوهشيمة« 
بنسبة كبيرة فى استثمارات مصنع احلديد فى بنى 
سويف، بجانب شركاء قطريني أبرزهم محمد بن 
سحيم عم الزوجة الثانية لتميم أمير قطر احلالى 
)سحيم وأبوهشيمة كانوا شركاء حلسن راتب فى 

قناة املحور بنسبة 49% خالل عام حكم اإلخوان(.
ــارة اليها..  وبــاإلضــافــة لــألســمــاء الــســابــق اإلشــ
نشير إلى أنه ال ميكننا أن نفتح هذا امللف دون أن 
نذكر اســم املهندس محمد زكــى السويدى رئيس 
ائــتــالف دعــم مصر الــذى يعد الظهير السياسى 
األول للرئيس واحلكومة داخــل مجلس الــنــواب.. 
كما أنه يشغل فى نفس الوقت منصب رئيس احتاد 
الصناعات املصرية عالوة على العديد من املناصب 
األخرى منها عضوية مجلس إدارة املجلس القومى 
لالعتماد، واملجلس االستشارى لكلية إدارة األعمال 
باجلامعة األمريكية بالقاهرة، ومجلس إدارة شركة 
أيادى لالستثمار والتنمية، حسبما ذكر موقع قائمة 

فى حب مصر الرسمى.
ــه عــضــو مــجــلــس إدارة مــركــز حتديث   كــمــا أنـ
الصناعة )IMC( ومجلس إدارة مرفق الكهرباء 
والهيئة التنظيمية حلماية العمالء ومجلس إدارة 
ــادميــى  ــاد األك ــم الــهــيــئــة الــوطــنــيــة للتعليم واالعــت

واجلودة.
وألنه رجل لكل العصور نشير إلى أن والده زكى 
ــشــورى السابق  الــســويــدى كــان عــضــواً مبجلس ال
عن احلــزب الوطنى املنحل عن دائــرة ديــرب جنم 

بالشرقية.. أمــا محمد الــســويــدى فقد بــادر بعد 
سقوط احلزب الوطنى باالنضمام جلمعية تواصل 
اإلخوانية وكــان معه أيضًا فى نفس اجلمعية ابن 
عمه رجل األعمال املعروف أحمد أحمد السويدى 

العضو املنتدب ملجموعة السويدى اليكتريك. 
نأتى إلــى كــادر آخــر من كــوادر جمعية تواصل 

اإلخوانية وهو املهندس حسني صبور الرئيس 
الشرفى جلمعية رجــال األعمال املصريني 

والذى كان مقرباً من نظام مبارك بدليل 
اعــتــرافــه أن مــبــارك كــان قــد كلفه 

بتنطبيق نظام اخلصخصة الذى 
تسبب فى تخريب االقتصاد 

ــق  املــــصــــرى. وقـــــد أطــل
ــور تــصــريــحــات  ــبـ صـ

مـــســـتـــفـــزة مــنــذ 
ــام قــال فيها  أي

ــا :  ــ ــيـ ــ ــرفـ ــ حـ
»الـــســـيـــســـى 

ــع الــشــعــب  ــدّلـ مـ
والزم يشد أكتر«.

وتضم القائمة أيضاً 
ــال مــحــمــد  ــ ــمـ ــ رجـــــل األعـ

عــبــدالــفــتــاح املـــصـــرى رئــيــس 
الغرفة التجارية ببورسعيد ونائب 

رئيس االحتاد العام للغرف التجارية.
ــقــة رجــل  ــســاب ــاف لــألســمــاء ال ــضـ ويـ

األعــمــال نــيــازى ســالم رئيس ومــؤســس بنك 
ــد األعــضــاء  ــان أحـ ــصــرى والــــذى كـ الــطــعــام امل

ــبــارزيــن باجلمعية رغـــم أنـــه قـــال حــرفــيــا عقب  ال
جنــاح ثــوة 30 يونيو : »أقــســم بــاهلل العلى العظيم 
أن بنك الطعام املصرى وكذلك نحن جميع أفراد 
عائلة سالم ال ينتمى أى منا ال من قريب وال بعيد 
وال عالقة لنا مطلقًا وال بــأى شكل مــن األشكال 

باإلخوان املسلمني وال بأى فصيل دينى آخر«.
ــم جمال  ــر اسـ وبــالــطــبــع ال ميــكــن أن نــغــفــل ذكـ
اجلــارحــى واسمه الكامل جمال عبد الــقــادر عبد 
البصير اجلــارحــى أحــد أبــاطــرة صناعة احلديد 

والصلب ومؤسس شركات ومصانع مجموعة البحر 
األحمر، والــذى سبق أن أعلن عقب ثورة 25 يناير 
أن الشباب الذين فجروا الثورة البيضاء أياديهم 
بريئة من أى عمليات تخريب تعرضت لها البالد 
وأضــاف انــه قــرر املشاركة فى إعــادة بناء الوطن 
وذلك بالتكفل بإعادة بناء وإصالح وجتهيز 3 أقسام 
شرطة من تلك التى تعرضت للحريق واإلتالف 
وأن إعادة التجهيز ستشمل املبانى واآلثاث 
وأجهزة االتصاالت والكمبيوتر والفرش 
وغــيــرهــا مــن الـــلـــوازم، حتى تصبح 

أفضل مما كانت عليه قبل ذلك.
وطــالــب “اجلـــارحـــي” من 
وســـائـــل اإلعــــــالم تبنى 
ــشــاء  ــى إن ــ الـــدعـــوة إل
صــــنــــدوق أو أى 
مسمى للتبرع 
ــل  مــــــن اجــ
مــــــصــــــر، 
تشرف عليه 
جـــهـــة مـــوثـــوق 
فيها وتــوجــهــه إلى 
اإلصالحات الوطنية. 
ورغم أن الرئيس السيسى 
ــام بــتــأســيــس صــنــدوق  ــ قـــد ق
حتيا مصر إال أنه لم يتم الكشف 
اذا مــا كـــان اجلــارحــى قـــام بالتبرع 
لهذا الصندوق أم ال رغــم أنــه كــان أحد 
املــشــاركــني فــى حفل اإلفــطــار الـــذى اقامه 
الرئيس السيسى فى 14 يوليو 2014 بحضور 
مجموعة مــن رجــال األعــمــال على رأســهــم ياسني 
منصور، أحمد السويدى، محمود العربى رئيس 
مجموعة شركات العربى واملهندس إبراهيم العربى، 
حسن راتـــب، أحمد بهجت، أحمد هيكل، محمد 
ابوالعينني، صفوان ثابت إلى جانب عدد كبير من 

رموز القطاع اخلاص.
وبــاإلضــافــة لالسماء السابقة نشير إلــى اسم 
ــاض رئيس ومــؤســس شركة بافاريا مصر  ــادر ري ن

والذى كان أحد املهرولني لالنضمام للجنة تواصل 
اإلخوانية.. إال أنه سارع بالتنصل منها عقب ثورة 
30 يونيو.. وقــد مت تعيينه رئيسًا ملجلس األعمال 
املصرى األملانى ملدة ثالث سنوات تنتهى فى مايو 

 .2018
وهناك أيضا رجل األعمال حسام الشاعر عضو 
مجلس إدارة االحتـــاد املــصــرى للغرف السياحية 
ورئــيــس غرفة شــركــات السياحة والـــذى كــان أحد 

أقطاب جلنة تواصل اإلخوانية. 
اجلــديــر بــالــذكــر أن الــدكــتــور سمير صبرى 
املحامى كــان قــد تقدم ببالغ إلــى النائب العام 
ضــد رجـــل األعــمــال حــســام الــشــاعــر الصديق 
املــقــرب للرئيس السابق حسنى مــبــارك وجنله 
جمال لتخصيص مساحة قدرها 25 مليون متر 
مربع بسعر املتر دوالر واحد له ولم يسدد منها 
سوى 2..5 مليون دوالر برأس حنكوراب مبنطقة 
رأس نياس مستغال عالقته بالرئيس السابق 
وجنله وقيامهما بإصدار تعليمات ملحافظ البحر 
األحــمــر الــســابــق بتخصيص املــســاحــة بــاألمــر 
املباشر وباملخالفة للقواعد القانونية.. وأكــد 
صــبــرى فــى بــالغــه أن حــســام ســالمــة لــم يسدد 
باقى املبلغ املتفق عليه وقيمته 22..5 مليون دوالر 
بالرغم من تسلمه املساحة بالكامل ويعد حسام 
الشاعر كما ورد فــى الــبــالغ- الصديق الثالث 
للرئيس السابق حسنى مبارك بعد حسني سالم 

وجمال عمر.
ــع رصــدنــاهــا بــاألســمــاء  ــوقــائ هـــذه احلــقــائــق وال
لنكشف أن الغالبية العظمى من السياسيني ورجال 
الــعــمــال ينطبق عليهم وصـــف )اآلكـــلـــون عــلــى كل 
ــوالء واالنــتــمــاء  ــه عــن الـ ــرددون املـــوائـــد(.. وأن مــا ي
وحب الوطن ليس إال مجرد شعارات هدفها )الشو 
اإلعالمى( وحتقيق املزيد من املكاسب واألرباح التى 

تؤدى إلى تضخم أرصدتهم داخل مصر وخارجها.
لذلك أطالب كافة اجلهات املعنية بإعادة فتح 
ملفات رجــال األعــمــال الــذيــن ذكــرنــا أسماءهم 
وغيرهم.. ليعرف الــرأى العام حقيقة انتمائهم 
واستفادتهم مــن جماعة اإلخـــوان ؟ ومــا الــذى 
قدموه ملصر عامة وصندوق )حتيا مصر( الذى 
أسسه الرئيس السيسى خالل املرحلتني احلالية 

والقادمة.
ــى أن يــتــم كــشــف احلــقــائــق كــامــلــة بال  وأمتــن
حسابات سياسية أو توازنات اقتصادية.. وفى 
تصورى أنــه لو مت فتح امللف – مبا يرضى اهلل 
– فسوف يتم الكشف عن مفاجآت وجتــاوزات 

وفضائح تشيب من هولها الولدان.
 فهل يتم حتقيق حلم )تــعــريــة( هـــؤالء وكشف 
حقيقتهم أم سيتم إبقاء احلــال على ما هو عليه 
وعلى املتضرر اللجوء إلى اهلل عز وجل فهو وحده 

القادر على كل شىء؟

إبراهيم محلب كان أحد الشخصيات البارزة التى بادرت 
باالنضمام للجنة »تواصل« اإلخوانية التى كان هدفها 

حتقيق التواصل بني محمد مرسى ورجال األعمال 

حسن راتب حصل على امتيازات خاصة فى عام حكم 
اإلخوان وأقام حفال لتكرمي مهدى عاكف فى جامعة سيناء 

حسن مالك دخل فى شراكة مع »أبوهشيمة« بنسبة 
كبيرة فى استثمارات مصنع احلديد فى بنى سويف 

بجانب شركاء قطريني 

نيازى سالم رئيس ومؤسس بنك الطعام املصرى 
أقسم باهلل العلى العظيم أنه ال ينتمى للجماعة 

رغم مسارعته لالنضمام جلمعية حسن مالك 

شريف إسماعيل قام بإطالق حليته طوال فترة وجود اإلخوان فى السلطة حتى يكون فى الصورة ويواصل حتقيق أحالمه السياسية

رئيس ائتالف دعم مصر احلالى بادر 
باالنضمام للجنة تواصل اإلخوانية 

وشارك فى اجتماعاتها بفندق كمبنسكى 

نطالب كل اجلهات
 املعنية بإعادة فتح ملفات

 رجال األعمال الذين ذكرنا 
أسماءهم وغيرهم ليعرف الرأى 

العام حقيقة انتمائهم
 واستفادتهم من جماعة

 اإلخوان

صبوراجلارحىمالك

محلب

حسني صبور صديق مبارك وحليف اإلخوان 
ويحرض السيسى ضد الشعب حالًيا 
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ماهر عبده

كتبت نسرين إمام: 

منع شراء 
السيارات اجليب 

و«الصالون« 

حكايات
وأسرار

خطة حكومة شريف ملواجهة التالعب فى األموال واملمتلكات العامة
« تنشر باملستندات »

 فى إجــراءات جديدة وحاسمة للتصدى للفساد 
املالى واإلدارى اتخذت حكومة شريف اسماعيل 
العديد من اإلجراءات فى هذا الشأن.. وقد حصلت 
»صــوت املــايــن« على أوراق ومستندات تتضمن 
هذه االجـــراءات فى إطــار خطة احلكومة للتقشف 
وترشيد النفقات واحلــد من عجز املــوازنــة العامة 
للعام املالى اجلــارى »2016- 2017« فى املصالح 
احلكومية واجلهاز اإلدارى للدولة والهيئات اخلدمية 
واملحليات والهيئات االقتصادية، وذلــك فى إطار 
تنفيذ احلــكــومــة لتعليمات الــرئــيــس عبد الفتاح 
السيسى، ودعوته لترشيد النفقات فى احلكومة فى 

ظل الرظوف التى تعانى منها الباد.
وحصلت »صــوت املــايــن« على الكتاب الــدورى 
رقم 9 لسنة 2017 تفعيا للكتاب الــدورى الصادر 
مــن األمــانــة العامة ملجلس الـــوزراء رقــم 220535 
املــؤرخ فى 20 أكتوبر 2016 والــقــرار الــصــادر عن 
اللجنة الـــوزرايـــة االقــتــصــاديــة بجلستها رقــم 35 
املنعقدة بتاريخ 19 أكتوبر 2016 برئاسة املهندس 
شريف اسماعيل رئيس الـــوزراء بترشيد االنفاق 
احلــكــوى ألقــصــى درجـــة ممكنة ومت التأكيد على 
عـــدة نــقــاط أهــمــهــا: حــظــر صـــرف أى مــبــالــغ من 
االستثمارات املمولة من القروض أو املنح إال بعد 
احلــصــول على مــوافــقــة وزارة التخطيط واملالية 
وبعد تعديل موازنة اجلهات مع مع قطاع املوازنة 
ــوزارة املالية،كذلك يحظر قانونا  العامة املختص ب
جتــاوز االعــتــمــادات االستثمارية على مستوى كل 
جهة مــن جهات املــوازنــة العامة للدولة وفــى حال 
ــدوث جتــــاوزات ال يــتــم تسويته اال بــعــد اجـــراء  حـ

التحقيقات الــازمــة فــى هــذا الــشــأن والتأكد من 
املساءلة القانونية للمتسبب فى ذلــك، حظر شراء 
سيارات الركوب »الصالون واجليب واالستيشن أًيا 
كان مصدر متويلها وحتويل سيارات الركوب والنقل 
للعمل بالغاز الطبيعى بدال من تسييرها بالبنزين او 
السوالر، حظر شراء األدوات املكتبية واألثاث فيما 
يجاوز االعتمادات املدرجة باملوازنة، على أن يتم 

اتباع خطة االحال واالستبدال التى تقوم بها الهيئة 
العامة للخدمات احلكومية واتــبــاع نظام الشراء 

املركزى وفقا ملاسبق ذكره من قواعد.
ــن« عــلــى الــكــتــاب  ــايـ كــمــا حــصــلــت »صــــوت املـ
الـــدورى رقــم 10 لسنة 2017 بشأن تفعيل صرف 
مستحقات العاملن إلكترونيا من خــال منظومة 
الدفع والتحصيل اإللكترونى، وإلزام وحدات اجلهاز 

االدارى للدولة واملحليات والهيئات االقتصادية 
بضرورة صرف مستحقات العاملن لديها أًيا كانت 
مسمياتها وقيمتها أو اجلهات الواردة منها من خال 
نظام الدفع اإللكترونى ببطاقات الـ »ATM« وعلى 
اجلهات غير املتنعاقدة مع البنوك االسراع بالتعاقد 
 »ATM»معها حتى يعمم صرف املرتبات بنظام الـــ
وسرعة استخراج بطاقات للعاملن غير املسجلن 

فى منظومة الدفع االلكترونى،على ان يكون آخر 
موعد لصرف املرتبات بشكل غير الكترونى فى 15 

ابريل 2017.
وكانت وزارة املالية قد أصدرت مخاطبات للجهاز 
االدارى للدولة واملحليات لتنفيذ بنود التقشف التى 
احتوت على 8 توصيات، تنص جميعها على إلزام 
املصالح احلكومية وكــافــة أجــهــزة الــدولــة بترشيد 
اإلنفاق العام، ومنها حظر قيام الوزراء واملحافظن 
ــاء مصالح الهيئات اخلدمية واالقتصادية  ورؤسـ
واجلــهــاز اإلدارى للدولة بصرف أى مخصصات 
ــور وحــوافــز  ــادات مــالــيــة مــن مــرتــبــات وأجــ ــم ــت واع
ومــكــافــآت ومــتــغــيــرات بــعــيــداً عــن املــوازنــة العامة 
املــرصــودة فــى الــعــام املــالــى احلــالــى 2017-2016 
حتى ال تتحمل الدولة متمثلة فى وزارة املالية أعباء 
مالية جديدة خارج املوازنة العامة كما كان معموالً 
به فى قانون 47، وكذلك حظر صرف مكافآت نهاية 
اخلدمة للعاملن على اعتماد موازنات هذه اجلهات 
تنفيذاً ألحــكــام التأشيرات املرافقة لقانون ربط 

املوازنة العامة للدولة للعام املالى احلالى.
كما شملت الــقــرار أن القانون اجلديد للخدمة 
املدنية اجلــديــد 81 لسنة 2016 ألغى التعيينات 
ــور واملــرتــبــات واحلــوافــز على الباب  وصـــرف األجـ
السادس وهو الباب املخصص للمشروعات القومية 
واالستثمارية، بعدما ثبت ان رؤســاء املصالح كانوا 
يستغلون هـــذا الــبــاب كوسيلة مــن وســائــل تعين 
ــارب، مــن ميزانية هذه  ــ املحاسيب واملــعــارف واألق
املــشــروعــات، ثم يتم التجديد لهم سنويًا، ثم بعد 
الــثــورة مت تعيينهم على الــبــاب األول، وهــو البند 
املخصص لصرف أجور ومرتبات العاملن املدنين 
املثبتن فــى املصالح احلكومية واجلــهــاز اإلدارى 

للدولة، مما كان ميثل عبئاً مالياً على خزانة الدولة.

حظر صرف أى مبالغ من االستثمار ات املمولة من القروض أو املنح إال بعد احلصول على موافقة وزارة التخطيط

وزارة التنمية 
املحلية حتت قبضة 

»رجالة بدر«

ــد  ــم يــســتــطــع الـــوزيـــر اجلــدي لـ
ــور هــشــام الــشــريــف وزيــر  ــت ــدك ال
التنمية املــحــلــيــة أن ينكر حالة 
التخوف الشديد التى انتابته، من 
وجود فلول أحمد زكى بدر، وزير 
التنمية املحلية املقال فى التعديل 

الوزراى األخير.
ــى مــقــالــيــد  ــث يــســطــيــر عــل حــي
الـــوزارة رغــم رحيل الــوزيــر الذين 
يتبعونه، ألنــه هــو الــذى أتــى بهم 
ــؤالء الـــلـــواء  ــ لــــلــــوزارة، وأبـــــرز هـ
ــن الــعــام  احــمــد عــبــد املــنــعــم األمـ
ــإدارة املحلية، الـــذى لــديــه كل  ــ ل
البيانات عــن الــقــيــادات املحلية، 
ــام الـــــوزارة، ــواء فــى ديــــوان عـ  ســ
أو فى القطاعات التابعة للوزارة، 
او قيادات املحافظات والوحدات 
املحلية، وثانى رجالة بــدر اللواء 
ولــيــد مــشــرفــة، مــديــر الــعــاقــات 
ــر،  ــوزي ــر مكتب ال ــدي ــعــامــة، وم ال
ــل صــغــيــر وكــبــيــرة  والــــذى يــعــلــم ك
عن الديوان العام، واللواء سامى 
رضـــوان مــديــر األمـــن، والـــذى مت 
تعيينه، بإيعازات من بدر، ولذلك 
مت تعيينه بــدون مسابقة، وهو ما 

يخالف القانون.
ــر املــحــســوب على  والــفــل اآلخــ
ــدر، الدكترو عــادل شكرى  زكــى ب
ــوارد،  مستشار الــوزيــر لتنمية املـ
وهو واحد من أخطر، رجالة بدر 
الذين يهددون بكشف أى مشاكل 
وأســرار الــوزارة إذا ما قام الوزير 
احلالى باتخاذ أى قرار بنقله، الى 

مكان آخر، 
هـــذه الــقــيــادات نــظــرا لقوتها، 
وعلمها بكل صغيرة وكبيرة فى 
الــوزارة، ورغــم مــرور شهرين على 
ــى الــشــريــف وزارة التنمية  ــول ت
املحلية إال أنــه لم ميلك الشريف 
إال فــى الــدخــول معهم فــى هدنة 
ــعــة، حـــتـــى يـــحـــن وقـــت  مــصــطــن
الهيكلة، والتخلص منهما على 
طريقة محمد على من املماليك 

فى مذبحة القلعة.

قانون اخلدمة املدنية »مرفوع من اخلدمة »وكلمة السر« الالئحة التنفيذية«

ثورة الغضب جتتاح املحافظني ضد وزير التنمية املحلية اجلديد
غضب فى املحافظات من عدم قيام الوزير 
اجلــديــد الــدكــتــور هــشــام الــشــريــف وزيــر 
التنمية املحلية بــالــرد على اتصاالت 
ــدم مــتــابــعــة  ــ ــعــض املــحــافــظــن وعـ ب
أعمالهم، وعــدم حتركه من مكتبه 
طــوال الفترة املاضية، واهتمامه 
فــقــط بــتــطــويــر الــهــيــكــل اإلدارى 
ــعــمــل عــلــى حتــديــث  لـــلـــوزارة وال

اإلدارة بها وميكنته.
ــن املــحــافــظــن  ــدد كــبــيــر مـ عــ
قاموا باللجوء إلى رئيس الوزراء 
شخصيا ملتابعة األعمال معه، 
والــتــحــدث مــبــاشــرا مــع رئيس 

بعض املحافظني 
اشتكوا لرئيس 

الوزراء عدم اهتمام 
الوزير اجلديد 

باملحافظات

ــف إســمــاعــيــل عبر  الــــــوزراء املــهــنــدس شــري
خــط التليفون الساخن املــوجــود مــع الــســادة 

املحافظن.
ــوزراء عدم  ــ املحافظون اشــتــكــوا لرئيس ال
ــر اجلــديــد بشئون املحافظن  ــوزي اهــتــمــام ال
ومتابعة افتتاح املشروعات اجلديدة اجلاهزة 
لافتتاح خــال الفترة الــقــادمــة، لكن رئيس 
الوزراء أراد التنسيق مع املحافظن بخصوص 

املشروعات اجلديدة.
املصادر أكــدت أن الوزير اجلديد الدكتور 
هشام الشريف جــاء بتكليف لهيكلة اجلهاز 
اإلدارى فى الـــوزارة، واملحافظات ولن يشغل 
باله مبا يحدث فى املحافظات من مشروعات.

رغم مــرور أكثر من شهرين على املدة 
املحددة إلعان الائحة التنفيذى لقانون 
اخلــدمــة املــدنــيــة، 81 لسنة 2016، إال 
أنه يبدو أنها لن ترى النور، خاصة 
ــاز املــركــزى  بــعــد أن أعــلــن اجلــه
لــتــنــظــيــم واإلدارة أن إقـــرار 
مجلس الـــوزراء لها منتصف 
شهر فبراير املاضى، بشكل 
مبدئى وليس نهائيا، األمر 
ــــى حــالــة  ــب ف ــســب ــذى ت ــ ــ ال
مــن االرتــبــاك والــشــلــل بن 
جهات حكومية كثيرة، من 
اخلاضعن لقانون اخلدمة 
املدنية الصادر بقرار رقم 81 
لسنة 2016، الــذى مبوجبه 

ألغى العمل بقانون نظام العاملن املدنين 
بالدولة، السيما فيما يخص النصوص 
التى حتتاج إلــى قــواعــد تفصيلية فيتم 
ــدور هــذه  ــاء الــعــمــل بــهــا حلـــن صــ ــ إرجـ
الائحة ، كالتعيينات اجلــديــدة وصرف 
املكافآت واحلوافز، والتقييمات وغيرها؛ 
ما يترتب عليه حــدوث تأخير فى بعض 
احلاالت؛ حلن خروج الائحة التنفيذية 

إلى النور.
فعقب صــدور أى قانون يصبح الشغل 
ــدور الــائــحــة  الــشــاغــل هــو انــتــظــار صــ
التنفيذية، حتى إذا مــا صــدرت ظهرت 
واضحة العورات القانونية التى تضيف أو 
تعدل أو حتذف نصوًصا من القانون ..، 
ــة مبــئــات  ــدولـ ولـــهـــذا ميــتــلــئ مــجــلــس الـ

القضايا بعدم قانونية هذه اللوائح .
وتعد اللوائح التنفيذية ،  هى التى تصدر 
ــذا الــنــوع   ــون ،  وهـ ــقــان تــنــفــيــًذا ألحــكــام ال
ــرورة صــدور  قــد ينص الــقــانــون على ضـ
الائحة أو ال ينص ، وهنا تكون السلطة 
تقديرية وتــصــدرهــا احلــكــومــة إذا كان 
األمــر يحتاج أو ال  وفــى جميع احلــاالت 
يجب أن تتفق نصوص الائحة مع أحكام 
القانون الصادرة لتنفيذه ،  فا يجوز أن 
تعدل فى النص أو تغير فيه أو أن تضيف 
إليه أو أن تنتقص فيه ، وإذا حدث شىء 
مــن ذلـــك تــعــد مــخــالــفــة، وميــكــن الطعن 
واحلكم بإلغاء ما صدر من مخالفات من 

نصوص الائحة الصادرة .  
ثاثة أشهر هى عمر الفترة الزمنية، 

التى حددتها احلكومة لانتهاء من إعداد 
الــائــحــة التنفيذية، بعد إجـــراء حــوار 
مجتمعى حولها باعتبارها أهم من مواد 
الــقــانــون نفسه، الــتــى انتهت فــى يناير 
ــرور أكثر  ــاضــى، وعــلــى الــرغــم مــن مـ امل
ــحــددة إال أن  ــدة امل مــن شــهــريــن عــلــى املـ
ورش العمل، لدراسة الائحة التنفيذية 
للقانون مازالت مستمرة وكان آخرها يوم 
السبت املاضى باجلهاز املركزى للتنظيم 

واالدارة.
وأصــبــح مستقبل، وطــرق التعامل مع 
العاملن فى احلكومة عــاوات وحوافز، 
ــازات بــدون أجر  وبــدل نبوتيجيات وإجــ
ــرار الائحة  متوقفة ومجمدة حلــن إقـ

التنفيذية.

منع جتاوز االعتمادات االستثمارية على مستوى كل جهة من جهات املوازنة العامة للدولة

منع شراء األدوات 
املكتبية واألثاث 

فيما يجاوز 
االعتمادات 

املدرجة باملوازنة

جتميد حوافز ومكافآت العاملني ومستحقات »النوبتجيات« بسبب تأخر تنفيذ الالئحة 

هشام الشريف: ال يتابع املحافظني.. ال يعرف شيًئا عن املشروعات اجلاهزة لالفتتاح

حتويل متوين 
عربات القطاع 

احلكومى للعمل 
بالغاز الطبيعى

وقف التعيينات احلكومية 
على الباب السادس 

والصناديق اخلاصة وإلغاء 
نظام املكافآت الشاملة 

الشريف



الشارع
المصرى

تصادم مع أبومازن 
وفتح أبواب مصر 

على مصراعيها 
أمام محمد دحالن
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»أحمد عماد« اتفق مع اتحاد 
الصناعات والغرف التجارية على 

زيادة األسعار خالل »3« شهور

نقابة الصيادلة تعطش سوق 
الدواء للضغوط على وزير الصحة 

للتراجع عن زيادة سعر الدواء
ــرة عــقــدهــا  ــي ــث ــفــاهــمــات ك ت
الــدكــتــور أحــمــد عــمــاد الــديــن 
وزير الصحة مع غرفة صناعة 
ــدواء باتحاد الصناعات فى  ال
حــضــور شعبة الـــدواء باتحاد 
الــغــرف الــتــجــاريــة.. مــن أجل 
عــدم التصعيد خــال الفترة 
ــدم اعـــطـــاء  ــ ــ ــة.. وع ــ ــادم ــ ــق ــ ال
الفرصة لنقابة الصيادلة فى 
اشعال أزمــة جديدة فى سوق 
ــدواء.. واألضــرار بالمصالح  ال
ــدات  ــديـ ــهـ ــتـ ــد الـ ــعـ الـــعـــلـــيـــا بـ
المتوالية من قبل النقابة بغلق 
ــال أزمـــة  ــعـ الــصــيــدلــيــات واشـ
بحجة الدفاع عن المواطنين 

الغابة.
الوزير اتفق مع شعبة األدوية 
وغــرفــة صــنــاعــة الــــدواء على 
ارتــفــاع أســعــار 15٪ مــن بعض 
ــاف.. بــنــســبــة تقترب  ــ ــن األصــ
مــن 25٪ خــال الــثــاث أشهر 
القادمة.. األمر الذى استدعى 
الصيادلة إلى تعطيش السوق 
ــة واالســتــعــداد  ــ واخــفــاء األدوي
لــتــخــزيــنــهــا لــبــيــعــهــا بــالــســعــر 
الـــجـــديـــد بــعــد مـــــرور ثــاثــة 
ــرأى  ــ أشـــهـــر.. مــمــا يــجــعــل ال
ــام يغضب طـــوال الثاثة  ــع ال
أشهر ويضغط على الحكومة 
للتراجع عن األسعار الجديدة.

بالل الدوى

أسرار انقالب الرئاسة ضد وزير اخلارجية

»أبوالعطا« تعرض للوم شديد بسبب مصافحته للمندوب اإليرانى فى األمم املتحدة

زيادة خالفاته 
مع السفراء 

خالل الفترة 
الماضية

الرئاسة تتواصل 
مع مندوب مصر 

باألمم المتحدة دون 
التنسيق مع شكرى

انتهى التعديل الوزارى المزعوم.. وانتهت 
العاصفة التى ثــارت حول وزيــر الخارجية 
سامح شــكــرى.. ليبقى فى منصبه.. لكن 
ما هى كواليس بقاءه فى منصبه؟! ومــاذا 
حدث داخل المبنى الشاهق على كورنيش 
النيل؟! وهل بالفعل طالبت المملكة العربية 

السعودية باستبعاده؟!
وهـــل نــجــح ســامــح شــكــرى فـــى الــمــهــام 
الــمــوكــلــة إلــيــه؟! أم أنـــه ينفذ التعليمات 
الصادرة له فقط؟ وما دوره فى الخافات 
التى تحدث داخل جامعة الــدول العربية؟! 
وهل سامح شكرى له أى دور فى القضية 
الفلسطينية.. أم أنــه ليس صاحب قــرار 

فيها؟!
االجابة عن كل هــذه التساؤالت المهمة 

فى السطور القادمة:
إذا أردنــا مناقشة الكواليس داخل مبنى 
وزارة الــخــارجــيــة فــيــجــب علينا تقسيم 
الملفات الــتــى سنناقشها.. ألهميتها.. 

ولكثرة التفاصيل بها ومن بينها:
1- الخافات فى وزارة الخارجية بين 

السفراء:
أولــى الــخــافــات بين الــســفــراء تنحصر 
بــيــن ســامــح شــكــرى نفسه وبــيــن السفير 
عمرو أبوالعطا مندوب مصر الدائم لدى 

األمــم المتحدة.. خاصة بعد تنامى دور 
السفير عمرو أبوالعطا وفتح خــط دائــم 
بينه وبين مؤسسة الرئاسة بشكل مباشر 
دون الرجوع إلى وزير الخارجية.. خاصة 

فيما يتعلق بالموقف السورى.. والقضية 
الفلسطينية.. والموقف من إيــران.. 

ــورة  فــقــد ثـــار وزيـــر الــخــارجــيــة ث
عــارمــة حينما عــلــم أن مؤسسة 

ــم مع  ــ ــاســة عــلــى تــواصــل دائ ــرئ ال
عمرو أبوالعطا.

ــه يــتــم  تمهيد  ســامــح شــكــرى شــعــر أنـ
األرض لـ»عمرو أبوالعطا« ليتولى الــوزارة 
ــن بـــعـــده.. وأصـــر عــلــى مــعــرفــة أســبــاب  م
تواصل أبوالعطا مع الرئاسة.. لكن الرئاسة 
هى التى أقدمت على التواصل مع أبوالعطا 
مــبــاشــرة.. خاصة أن التليفون المحمول 
لوزير الخارجية تم رصده وتتبع المكالمات 

الخاصة به فى إيطاليا وألمانيا.
سامح شكرى المغضوب عليه.. أصبح 
اآلن يصارع السفراء البارزين بحجة أنه 
البـــد وأن يــعــرف كــل صــغــيــرة وكــبــيــرة فى 

ــدأت خــافــاتــه مع  ــ ــشــاهــق.. وب المبنى ال
»عمرو أبوالعطا« فى أثناء اشتعال األزمة 
السورية فى األمــم المتحدة.. ودور مصر 
فيها.. ودخوله فى جــدال غير مطلوب مع 

مــنــدوب المملكة العربية السعودية بعد 
انتهاء وقــائــع الجلسة!! عــمــرو أبوالعطا 
تــعــرض لــلــوم شــديــد جـــدا حينما صافح 
الــمــنــدوب اإليــرانــى فــى األمــم المتحدة.. 
مما أغضب الكثيرين فــى داخــل مصر 

وخارجها.
ــازن:  ــومـ 2- الـــخـــافـــات مـــع أبـ
كــان سامح شكرى سيئا جــدا فى 
تعاماته مــع القضية الفلسطينية 
مــنــذ مــا يــقــرب مــن »6« أشــهــر.. فقد 
تــصــادم مــع الرئيس الفلسطينى أبــومــازن 
ــرى تــتــم إدارتـــهـــا مع  ــدأت تـــوازنـــات أخـ ــ وب
محمد دحــان- عضو المجلس التشريعى 
الفلسطينى ورئيس جهاز األمــن الوقائى 
الفلسطينى األسبق.. وفتح له أبواب الحوار 
على مصراعيها حــول الشأن الفلسطينى 
رغم أنه حينما يأتى إلى مصر يكون موفدا 
ــارات ومستشارا أمنيا  رسميا لدولة اإلمـ
ــد.. وكــان سامح شكرى هو  لمحمد بن زاي
نفسه الذى مهد األرض لـ»محمد دحان« 
لكى يدخل مصر ويتعرف أكثر وأكثر على 

جميع المسئولين المصريين الكبار.
البعض انتقد سامح شكرى لكنه يدافع 
عنه ويــصــرح بــأن الملف الفلسطينى فى 
أيدى الجهات السيادية.. وأن كل تحركاته 
فى الــوزارة يتم التنسيق فيها مع الجهات 
السيادية والدليل أن هناك تنسيقا طوال 
الـ24 ساعة مع الجهات السيادية فى كافة 
القضايا.. مــن أجــل حــل مشكات جميع 
المصريين التى تطرأ فى الحال بالتواصل 

مع السفارات.
اخــتــفــاء دور ســامــح شــكــرى فــى جامعة 
الــدول العربية: وزيــر الخارجية متهم بأن 
ــدول العربية..  دوره غــائــب فــى جامعة الـ
ــرأت عــلــى جامعة  واالنــقــســامــات الــتــى طـ
الــدول العربية سببها الــدور الغائب لوزير 
الخارجية المصرى وعدم رأب الصدع مع 
المملكة العربية السعودية التى طالبت 

باستبعاده من منصبه.
»سامح شكرى« المغضوب عليه اآلن.. 
والـــذى تحولت كافة مهامه إلــى تكليفات 
ينقلها كما هى.. ليس لديه رؤية محددة أو 

وجهة نظر.
ــم اســتــبــعــاده مــن إدارة  ســامــح شــكــرى ت
ــمــانــى مــع اثــيــوبــيــا والـــســـودان  الــمــلــف األل
وأوغندا ورواندا.. وجميع دول حوض النيل 

ووضعه فى يد الجهات السيادية.
والــــســــؤال: إذا كـــانـــت جــمــيــع مــلــفــات 
ــد الــجــهــات الــســيــاديــة؟!  الــخــارجــيــة فــى ي
والــمــلــفــات الــتــى كــانــت بــحــوذة الخارجية 
وكــانــت تتحكم فيها قــد تــم نقلها أيضا 
للجهات الــســيــاديــة.. فــمــاذا يفعل سامح 

شكرى فى منصبه؟!
والسؤال األهم: هل أصبح وزير خارجية 
مصر مجرد »عسكرى مــراســلــة«.. وذلــك 

ألول مرة فى تاريخ الخارجية المصرية.

هــل يستطيع الــدكــتــور على مصيلحى 
وزيــر التموين والتجارة الداخلية التغلب 
على حيتان الــغــرفــة الــتــجــاريــة؟! ســؤال 
مهم.. مازال يبحث عن إجابة حتى اآلن؟!

حينما جاء على مصيلحى إلى منصبه 
بالتوافق مع البرلمان والحكومة.. كانت 
بــــادرة جـــيـــدة.. وقــتــهــا شــعــرت قــيــادات 
الغرفة التجارية وتحديدا »االتحاد العام 
للغرف التجارية« بالحرج فقد اعتادوا 
ــر التموين.. بل إنهم  السيطرة على وزي
مــن يــرشــحــوه.. لتولى المهمة.. ليعمل 
على خدمتهم وخــدمــة مصالحهم.. هم 
الذين يحددوا فتح باب استيراد السكر 
واألرز.. هم الذين يحددوا أسعار السلع 
األساسية.. هم المسموح لهم ممارسة 
النشاطات االحــتــكــاريــة.. دون رقيب أو 
حسيب.. وإذا اقترب منهم الوزير ينقلبون 
عــلــيــه.. ويــحــاولــون تقليب عليه الـــرأى 
العام.. بل إخفاء السلع والتصعيد ضده 
فى وسائل اإلعام.. مثلما حدث من قبل 
مــع الــلــواء محمد على مصيلحى الذين 
أسقطوه خال مدة تقترب من 60 يوًما.. 
ألنه حارب المافيا وحاول إصاح المايل.

أمــا الــوزيــر الجديد »على مصيلحى« 
فــقــد تــولــى منصبه وهـــو يــقــدم فــروض 
ــوالء والــطــاعــة لــاتــحــاد الــعــام للغرف  الـ
التجارية بدبلوماسية شديدة ثم فاجأهم 
بتخفيض سعر السكر إلــى 10 جنيهات 
ــراد حتى  ــي ــاب االســت ونـــصـــف.. وفــتــح بـ

يتم توفير السكر للمواطنين وبأسعار 
معقولة ويقضى على المتحكمين فى 
ــتــعــاون مع  ــقــوم بــال األســـــواق عــلــى أن ي
الــشــركــات الحكومية لاستيراد ويغلق 
الباب أمــام التجار الكبار الذين يمثلون 
»مافيا التموين فى بر مصر«.. ثم يتبع 
ــك الـــقـــرار الــحــيــوى بــتــوفــيــر »310«  ذلـ
مايين جنيه من الكارت الذهبى للمخابر 
شــهــريــا.. وهـــو مــا أغــضــب مــافــيــا تجار 
الدقيق خاصة فى شعبة المخابز بالغرف 
التجارية فى كل من اإلسكندرية والجيزة 

وكفر الشيخ فقط.
»على مصيلحى« يحظى بمساندة من 
المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء 
شخصًيا.. ومساندة غير مسبوقة من 
مجلس الــنــواب مــن أجــل ترشيد الدعم 
ــداره..  وتوصيله لمستحقيه وعـــدم إهــ
ومــحــاربــة الــفــســاد.. وتعميم البطاقات 

اإللكترونية.
ماذا كان رد فعل االتحاد العام للغرف 

التجارية على قرارات الوزير الجديد؟!
اجتمع االتحاد العام للغرف التجارية 
ــتــجــار فى  ــذى يــضــم حــيــتــان ال ــ ــو ال ــ »وه
ــمــجــاالت«.. وقـــرروا  مصر فــى جميع ال
الــدخــول فــى »لــعــبــة الــقــط والـــفـــأر« مع 
الــوزيــر الجديد.. والبوابة كانت إشعال 
الموقف فــى الـــرأى الــعــام ضــد الــوزيــر.. 
واستخدام قرار تقليل حجم احتياجخات 
الكارت الذهبى من »3000« رغيف إلى 

ــف.. واالدعــــاء بــأن الــوزيــر  »500« رغــي
سيعرض مصر لثورة جياع.. لثورة الشعب 
ــه يــحــارب رغيف العيش الــذى  ضــده ألن
يحتاجه الــمــواطــنــون الــغــابــة.. وقـــرروا 
إسقاط مصيلحى الجديد فى 60 يوًما 
أخرى مثلما أسقطوا مصيلحى القديم.. 

ووضعوا الخطة كاآلتى:
ــر بــاتــحــاد  ــمــخــاب 1- قـــيـــام شــعــبــة ال
الــغــرف التجارية بــإبــاغ جميع الغرف 
بــالــمــحــافــظــات بـــضـــرورة الــهــجــوم على 
الوزير ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية 
واالدعــاء بأن »رغيف العيش خط أحمر« 
وتوفير كل الدعم لشعبة المخابز لإلعداد 
لحمات ضد الوزير.. والتصعيد للتمهيد 

إلسقاط الوزير فى خال »60 يوًما«.

دوره مغيب
 داخل جامعة الدول 
العربية والسعودية 

طلبت استبعاده
 من منصبه

االحتاد العام للغرف التجارية يتوعد »على مصيلحى«: 
»مش هياخد فى إيدينا »60« يوًما إلسقاطه«

أبوالعطا
أبومازن

دحالن

عماد

إسماعيل

عبدالعال

مصيلحى
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قضية
ساخنة

ــوزراء اجلــدد  ــ ــان عــن أســمــاء الـ عــقــب اإلعــ
ــوزارى، تنفس اجلميع  الذين شملهم التعديل ال
الصعداء برحيل السيدة داليا خورشيد، وزيرة 
االستثمار السابقة التى لم نسمع عنها شيئا 
ــوال الــشــهــور الــتــى تولت  ولـــم يــذكــر اســمــهــا طـ
خالها احلقيبة، إال حينما تدخلت الستبعاد 
اإلعامية رانيا بــدوى من قناة »أون إى«، بعد 
أن وصفت »بـــدوى« الــوزيــرة بأنها أســوأ وزيــرة 
استثمار فى تاريخ مصر، وعوقبت بــأن كانت 
أولى حلقات برنامجها مع عمرو أديب هى آخر 
ظهور لها على شاشة قناة رجل األعمال أحمد 

أبو هشيمة.
ــذا الـــتـــفـــاؤل بــرحــيــل  ــم مـــن هــ ــرغـ وعـــلـــى الـ
ــوزارة لــوزيــرة التعاون  ــ »خــورشــيــد« وبــإســنــاد ال
ــكــن رأى  ــصــر، ول ــى الــنــشــيــطــة ســحــر ن ــدولـ الـ
املتخصصون أن دمج وزارتى االستثمار والتعاون 
ــى لــيــس قــــراًرا صــائــًبــا، ألن هــنــاك ثمة  ــدول ال
تناقض بني جذب االستثمارات وبني احلصول 
على املنح واملعونات والقروض، ووصف البعض 

»نصر« بأنها قدمت نفسها من أول يــوم تولت 
فيه »التعاون الدولى« على أنها سيدة القروض 
األولــى، وظلت طيلة الفترة التى حملت خالها 
احلقيبة جتمع املايني واملليارات من الدوالرات، 

على سبيل املنح والقروض التى تورطت الدولة 
فــى ســـداد فــوائــدهــا وأقــســاطــهــا، وتضاعف 
الدين اخلارجى دون أن يتحقق أى حتسن فى 
االقتصاد أو االستثمار، ألن املنح واملعونات ال 

تبنى اقتصاًدا بل تثقل كاهل السياسة وحتاصر 
حرية القرار.

وعــلــى جــانــب آخــر فــإن الــواقــع على األرض 
رمبــا جــاء لصالح الـــوزراء اجلــدد، حيث تراجع 
ــدوالر ليكسر حــاجــز الـــــ16 جنيها،  ــ ســعــر الـ
واحتفى »املطباتية« فى وسائل اإلعــام بهذا 
ــار لــم تنخفض بشكل  الــتــراجــع، ولــكــن األســع
يشعر به املواطن العادى، فى حني عاد الدوالر 
إلــى االرتــفــاع بشكل جعل اخلبراء »الفاهمني« 
من رافضى سياسة »التطبيل«، يــؤكــدون على 
أنـــه يــجــب أال نــفــرح بــانــخــفــاض ســعــر العملة 
األجنبية؛ ألنــه تراجع غير مستند على غطاء 
دوالرى حقيقى، وإمنا يرتبط بعمليات املُضاربة 
واملُقامرة، وحتى ارتفاع قيمة االحتياطى النقدى 
الــذى يتباهى به محافظ البنك املركزى طارق 
عامر ويعتبره أهم إجنازاته، فهو ارتفاع أشبه 
بـ«كذبة إبريل« مبناسبة أن شهر الكذب على 
األبــواب؛ حيث زاد االحتياطى بالفعل، ولكنها 
ــقــروض،  زيـــادة تكونت مــن الــودائــع واملــنــح وال
بينما ال تقوى اقتصاديات الـــدول إال بجذب 
االستثمارات وتشجيع الزراعة و الصناعة، من 
أجل زيــادة الصادرات وحتقيق االكتفاء الذاتى 

من السلع الضرورية.
وممــا سبق تتضح أهمية جــذب االستثمار 
األجنبى ألى دولـــة تــريــد أن تنهض، وبالنسبة 
ملصر حتديًدا فإن زيادة االستثمارات هى األمل 
الوحيد إلنقاذ االقتصاد، حيث تؤدى التدفقات 
االستثمارية األجنبية إلى زيادة الدخل القومي، 
ــم البنية  وإحــــداث الــتــطــور الــتــكــنــولــوجــي، ودعـ
التحتية للمجتمع، ومكافحة البطالة التى بلغت 
نسبتها 13.1%عـــــام 2016 وفــقــًا للتقديرات 
الدولية، إضافة إلى األهمية الكبرى لاستثمار 
األجنبى فى توفير العملة الصعبة للدولة، خاصة 
مع تزايد حجم الفجوة بني الصادرات، والواردات 
املــصــريــة، حيث بلغ حجم الــصــادرات 14.73 
مليار دوالر فقط عام 2016، فى حني بلغ حجم 

الواردات لنفس العام 50.07 مليار دوالر.
ــســطــور الــتــالــيــة نـــحـــاول أن  ــاق ال وفـــى ســي
نستعرض اخلريطة االستثمارية ملصر خال 
السنوات القليلة املاضية، وكيف حتركت أسهم 
ــرز  التدفقات األجنبية صــعــوًدا وهــبــوًطــا، وأب
األسباب التى تــؤدى للتراجع مع اقتراح حلول 
للتعامل معها، وخلق مناخ جاذب لاستثمارات 

ورءوس األموال.

إميان بدر

قائمة »الهروب الكبير« تضم شركات مرسيدس وجنرال موتورز 
ونستلة وبنكى »بى إن بى« أرابيا وسوستيه جنرال

ارتفاع معدالت 
التضخم بسبب 

قرار تعومي اجلنيه 
وحترير سعر الصرف 

زيادة معدالت 
الفساد وتأخر 

مرتبة مصر فى 
مؤشراته الدولية

زيادة االحتياطى النقدى »كذبة إبريل« 

شبهات عدم الدستورية تطارده ومجلس 
النواب »خايف« يوافق عليه

تقليل اإلجراءات والروتين الحكومى الخاص بمصالح المستثمرين

أسرار هروب املستثمرين

ــول أوضـــــاع االســـتـــثـــمـــارات األجــنــبــيــة  حــ
ــة بعنوان  فــى الــبــاد، صـــدرت مــؤخــرا دراسـ
»هروب االستثمارات.. سوق طارد وإجراءات 
لــلــجــذب«، أعــدهــا الــبــاحــثــان هــديــر شحاتة 
وأحمد حسن، أوضحا خالها أن مصر تُعد 
واحــدة ضمن أفضل الــدول جذباً لاستثمار 
على مستوى القارة األفريقية، والدول النامية 
على حد ســواء، حيث متتلك مصر اقتصاداً 
متنوعًا يعتمد على مجموعة من القطاعات، 
إضــافــة إلــى تــوافــر األيـــدى العاملة، واملوقع 
اجلــغــرايف، كما تعد مصر سوقًا استهاكياً 
كبيراً حيث يتعدى عــدد السكان 90 مليون 
ــل ذلـــك كشفت  ــرغــم مــن ك نــســمــة، وعــلــى ال
ــدراســة عــن خـــروج الــعــديــد مــن الشركات  ال
واملصانع األجنبية من السوق املصرية على 
رأسها مرسيدس، وجنرال موتورز، ونسلتة، 
إضافة إلــى العديد من البنوك، مثل إعان 
بنك بيريوس عن عزمه بيع وحدته فى مصر، 
وخـــروج بنكى »بــى إن بــي« أرابــيــا وسوستيه 

جنرال.
وأشارت الدراسة إلى أن خروج العديد من 
املستثمرين، والشركات األجنبية من مصر 
مؤخراً له تداعياته السلبية على االقتصاد 
املــصــرى، حيث سيؤدى ذلــك إلــى ضعف ثقة 
الشركات األجنبية املتواجدة، وغير املتواجدة 
فى االقتصاد املصرى، وزيادة حدة أزمة نقص 

الدوالر، ومعدالت البطالة.
ــه تعرضت الــدراســة إلى  وفــى السياق ذات
أبرز أسباب هذا الهروب الكبير لاستثمارات 
ــى مــقــدمــة تلك  ــه ف ــن مــصــر، مــوضــًحــة أنـ م
العوامل تأتى املخاطر السياسية واألمنية 
ــداث السياسية  املــتــزايــدة الناجمة عــن األحـ
الــتــى مـــرت بــهــا مــصــر مــنــذ ثـــورة 25 يناير 
2011وحتى اآلن، حيث من الصعب أن يُخاطر 
ــرؤوس أموالهم فى بيئة تتسم  املستثمرون ب

بعدم االستقرار السياسى.
ــة أن تـــراجـــع  ــ ــدراسـ ــ ــت الـ ــالـ ــني قـ ــى حــ ــ ف
أداء االقــتــصــاد الــكــلــى فــى مــصــر مــنــذ ثــورة 

يــنــايــر وحــتــى اآلن، يــعــد مــن أســبــاب هــروب 
االســتــثــمــارات، بينما يــرى بعض اخلــبــراء أن 
هذا التراجع جاء نتيجة للهروب نفسه، وحول 
تلك النقطة تقول األرقــام أن مصر تُعانى من 
ارتــفــاع معدل التضخم الــذى ســجــل%20.73 
فى ديسمبر 2016 مقارنة بـ 15.72% خال 
شهر أكتوبر من نفس العام، وجاء ذلك كنتيجة 
مــبــاشــرة لــتــعــومي ســعــر صـــرف اجلــنــيــه أمــام 
العمات األجنبية، حيث تراجعت قيمة اجلنيه 
بأكثر من نصف قيمته أمام الدوالر بعد قرار 
التعومي، ومــا زاد الوضع االقتصادى ســوًءا، 
تــصــريــحــات بــعــض مسئولى صــنــدوق النقد 
الدولي، بأنهم قد أخطأوا فى توقعاتهم لقيمة 
اجلنيه املصرى بعد التعومي، كما يُعد تراجع 
الصادرات املصرية أيضًا مؤشراً سلبيًا على 
أداء االقــتــصــاد املــصــرى، حيث بلغت قيمة 
الصادرات املصرية 14.73 مليار دوالر فقط 
عام 2016 مقارنة بـ 19.03 مليار دوالر عام 

.2015
أمــا السبب الـــذى يــأتــى دائــمــا ضمن أبــرز 
العوامل املؤدية إلى أزمات مصر االقتصادية، 
ويعد القاسم املشترك األكبر فى كل الدراسات 
البحثية فهو الفساد ومــا يصاحبه من حالة 
البيروقراطية وترهل النظام اإلدارى داخل 
أروقة الهيئات احلكومية، حيث يُجمع اخلبراء 
على أن هذا املناخ يُعد عامًا أساسيًا لعدم 
مجئ االستثمارت إلــى مصر، ويبرهن على 
ذلك مرتبة مصر املتأخرة فى مؤشر مدركات 
الفساد، حيث حتتل مصر املرتبة 88 من أصل 
168 دولة عام 2015، مقارنة بالترتيب 94 من 
بني أصل 175 دولة عام 2014، وفقًا لترتيب 
منظمة الشفافية العاملية، وعلى الرغم من 
تقدم ترتيب مصر بني الــدول فى املؤشر، إال 
أن درجات مصر فى املؤشر انخفضت من 37 
درجة عام 2014، إلى 36 درجة عام 2015، ما 
يؤكد زيادة حجم الفساد فى مصر، وأن الوضع 
يتطلب اتباع الكثير من السياسات واإلجراءات 

ملحاربة الفساد وتشجيع االستثمارات.

مفاجأة: قانون االستثمار اجلديد 
ليس هو احلل الوحيد

روشتة جديدة جلذب املليارات دون مشاكل وأزمات

اقترحت الدراسة مجموعة من السياسات واإلجــراءات 
الــواجــب على مصر تنفيذها حتى تستطيع جــذب املزيد 
مــن االستثمارت، وهــى سرعة االنتهاء مــن إقـــرار قانون 
االستثمار اجلــديــد، والعمل على تسريع إجـــراءات فض 
ــروتــني  ــزاعــات االقــتــصــاديــة، وتقليل اإلجـــــراءات وال ــن ال
احلكومى اخلــاص مبصالح املستثمرين، إضافة إلى عقد 

العديد من املــؤمتــرات، والــنــدوات خــارج مصر من خال 
السفارات املصرية املتواجدة فى بلدان العالم للتسويق 
االستثمارى، وعرض الفرص املتاحة للمستثمرين األجانب، 
وعـــدم مــزاحــمــة الــدولــة للقطاع اخلـــاص فــى األنشطة 
االقــتــصــاديــة وفــتــح املــجــال أمـــام الــقــطــاع اخلـــاص ليكون 

املسئول عن إنتاج السلع اخلاصة.

كثُر احلديث عن قانون االستثمار اجلديد 
بوصفه املنقذ األوحد واحلل النهائى جلميع 
ــا ما  ــًم مشاكل االســتــثــمــار فــى مــصــر، ودائ
تتكرر التصريحات بــشــأن ُقـــرب موافقة 
مجلس النواب على مشروع القانون املوجود 
حــالــًيــا فــى األدراج، واحلــقــيــقــة أنـــه على 
الــرغــم مــن أن القانون يتمتع بالعديد من 
املزايا، ولكنه يحمل فى طياته مشاكل رمبا 
تفوق مزاياه، التى من أهمها: أنه ال يجوز 
اتخاذ أى إجــراءات من شأنها التمييز ضد 
املشروعات أو تأميمها أو فرض احلراسة 
عليها أو احلجز اإلدارى عليها إال مبوجب 
أمر قضائى نهائى أو حكم بات، كما ال يجوز 
نزع ملكية املشروعات، إال للمنفعة العامة 

مقابل تعويض عادل يدفع مقدماً.
ومــن بني مميزات مشروع القانون أيًضا 
أنــه يلزم الهيئة العامة لاستثمار بتوفير 
كــل البيانات، واإلحــصــائــيــات، واملعلومات 
ــة أى نــشــاط استثمارى،  اخلــاصــة مبــزاول
إضافة إلــى تكليفها كذلك بإنشاء قاعدة 
خرائط تفصيلية على مستوى اجلمهورية 
ــى  ــقــارات واألراضــ ــع ــل ال مــحــدداً عليها ك

املتاحة لاستثمار.
كما أن القانون يتعامل مع مشكلة تهريب 
األمــوال وحتويلها بطرق غير شرعية حيث 
يعطى احلق فى حتويل األرباح اخلاصة بأى 
مشروع استثمارى للخارج دون شــروط أو 
قيود، إلــى جانب إعفاء اآلالت، واملعدات، 
والسلع الرأسمالية من الرسوم واجلمارك 
ــة بسرعة  والضرائب، وإلــزام اجلهة اإلداري
ــت فـــى طــلــبــات املــســتــثــمــريــن فـــى مــدة  ــب ال

أقصاها 30 يوما.
 أمــا امليزة األهــم والتى طاملا طالب بها 
املستثمرون واالقــتــصــاديــون فهى اإلعفاء 
الكامل من اجلــمــارك، واإلعــفــاء من نصف 
ــراد  ــ ــى األفـ ــل املـــقـــررة عــل ــدخـ ــة الـ ــب ضــري

والـــشـــركـــات ملـــدة 10 ســـنـــوات لــلــشــركــات 
املُصدرة كلياً، إضافة إلى متكني املشروعات 
االستثمارية مــن استيراد ماحتتاجه دون 

احلاجة لقيدها فى سجل املستوردين.
ــا، يــواجــه  ــزايـ ــذه املـ ــى الــرغــم مــن هـ وعــل
مــشــروع الــقــانــون الــعــديــد مــن االنــتــقــادات 
الــتــى أعــلــن عنها خــبــراء االقــتــصــاد خال 
ــام،  مــنــاقــشــة املـــســـودة عــبــر وســائــل اإلعــ
ولــعــل تــلــك االنــتــقــادات هــى الــســبــب وراء 
تباطؤ مجلس النواب، وعــدم موافقته على 
املــشــروع وإصـــداره حتى اآلن، حيث يقول 
معارضو املشروع إن تولى هيئة االستثمار 
مسؤلية تخصيص األراضــى بــداًل من هيئة 
املجتمعات العمرانية، سيؤدى إلى تضارب 

األدوار بني وزارتى اإلسكان، واالستثمار.
ولــعــل السبب األبـــرز وراء تـــردد مجلس 
النواب وعــدم إقدامه على مترير املشروع 
هــو شبهة عــدم الدستورية، حيث يخالف 
ــدرة الــنــيــابــة العامة  الــدســتــور فــى عـــدم قـ
ــوى جنائية أو التحقيق  على رفــع أى دعـ
فــى اجلــرائــم الــتــى قــد يرتكبها املستثمر، 
إال بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة 
لاستثمار، إضــافــة إلــى منح الصاحية 
للهيئة العامة لاستثمار إلعطاء األراضــى 
دون مقابل ألغـــراض التنمية فقط خال 
اخلمس سنوات التالية إلصدار هذا القانون 
فى املناطق التى يُحددها رئيس اجلمهورية، 
وهــو أمــر محفوف باملخاطر خــاًصــة وأن 
لدينا جتربة سيئة السمعة ناجتة عن صدور 
قــــرارات تخصيص األراضــــى بــاملــجــان أو 
بأسعار رمزية لبعض رمــوز نظام املخلوع 
»مــبــارك« واملــقــربــني مــنــه، وهــى األراضـــى 
التى تقوم جلنة املهندس إبراهيم محلب 
باستردادها حالًيا بعد ثبوت تاعب هؤالء 
بــأمــوال الــدولــة، واستيائهم على أراضــى 

باملايني مقابل ماليم.

سحر نصر قدمت نفسها بصفتها سيدة القروض األولى 

هؤالء وراء تطفيش 
املستثمرين من مصر

المعونات ال تصنع اقتصاًدا وال تجذب استثمارات

التدفقات ارتفعت بسبب 
مؤمتر شرم الشيخ االقتصادى 

وتراجعت عقب تولى داليا 
خورشيد حقيبة االستثمار

ــن صــافــى  ــة عــ ــ ــدراسـ ــ ــت الـ ــدثـ حتـ
الــتــدفــقــات خـــال الــفــتــرة مــن يناير 
2011 وحــتــى مــا بعد تــولــى الرئيس 
ــيــد  ــاح الـــســـيـــســـى مــقــال ــتـ ــفـ ــدالـ ــبـ عـ
احلــكــم، حيث كانت قيمة التدفقات 
االستثمارية األجنبية فى الربع األول 
مــن عــام 2011 تبلغ 163.6 مليون 
دوالر، بينما تراجعت التدفقات لتصل 
فى الربع األخير من نفس العام إلى 

858.2 مليون دوالر فقط.
ــة أن صــافــى  ــــدراســ ــت ال ــحـ وأوضـ
ــات االســـتـــثـــمـــارات األجــنــبــيــة  ــق ــدف ت
املباشرة فى مصر، حققت أقل قيماً 
لها خــال الـــ 18 شهًرا التى أعقبت 
ثــورة يناير، وهــى الفترة التى سبقت 
ــوان إلـــى ســدة  ــ ــول جــمــاعــة اإلخـ وصــ
احلكم، وأرجعت ذلــك بشكل رئيسى 
ــة األمــنــيــة، وعــدم  ــراجــع احلــال إلـــى ت
ــت مــنــه مصر  ــى عــان ــت االســتــقــرار ال
إبــان الثورة، واالحتجاجات واملطالب 

الفئوية التى حلقت بها.
وعلى جانب آخر شهد الربع األول 
من عامى 2015، و 2016 أعلى قيم 
لصافى هذه التدفقات، حيث سجلت 
صــافــى الـــتـــدفـــقـــات2547.4 مليون 
دوالر، خــال الــربــع األول مــن العام 
2015، ويعود ذلك بشكل رئيسى إلى 
املــؤمتــر االقــتــصــادى الـــذى ُعــقــد فى 
مدينة شرم الشيخ، فى ذلك الوقت، 
وحالة التفاؤل التى سبقته، أمــا عن 
ــام 2016 فقد  ــع ــع األول مــن ال ــرب ال
سجلت فيه صافى التدفقات 2772.9 

مليون دوالر.
ــع جند  ــائ ــوق ــام وال ــ وبتحليل األرقـ
ــرة االستثمار السابقة داليا  أن وزيـ
خورشيد قد أدت اليمني الدستورية، 
وتسلمت مهامها كــوزيــرة فــى أواخــر 
ــا يــعــنــى أن  ــو مـ ــارس 2016، وهــ ــ مـ
التدفقات االستثمارية كانت مرتفعة 
ــد« حــقــيــبــة  ــ ــي ــورشــ ــى »خــ ــولـ حـــتـــى تـ
االستثمار، ثم اسقبلتها بــأن عــاودت 

الهبوط.

باألرقام 
والوقائع:

سحر 

رانيا داليا

مبارك
محلبعبدالعال



عدم التصديق على 
القانون حتى اآلن 
يفتح املجال واسعًا 

أمام انتشار األخبار 
حول خضوع مصر 
للضغوط الدولية 
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فى
الممنوع

محمد طرابيه

أين احلقيقة.. السادات وأبوبكر أكدا إعادة الرئيس القانون للبرملان.. والقصبى: لم نرسله للرئاسة حتى اآلن!!

األسرار املمنوعة فى قضية عدم التصديق على قانون اجلمعيات األهلية

فى العدد رقم 201 الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 
الماضى نــشــرت مــقــااًل بعنوان »ضــغــوط دولية 
على الرئيس السيسى لمنع التصديق على قانون 
الجمعيات األهلية« والذى أشرت فى بدايته إلى 
موافقة مجلس النواب فى جلسته التى عقدها 
يــوم 29 نوفمبر 2016.. باألغلبية على مشروع 
قانون الجمعيات األهلية، بعد األخذ بمالحظات 

قسم التشريع بمجلس الدولة.
وفى نفس الجلسة قال الدكتور على عبدالعال، 
رئيس مجلس الــنــواب، عقب الموافقة النهائية 
على القانون،: »إن هذه رسالة لكل العالم أن مصر 
دولــة مستقلة ذات سيادة وهــذا المجلس متحد 

على قلب واحد«. 
وفى نفس المقال المشار إليه كشفت عن لغز 
عــدم التصديق على القانون من جانب الرئيس 
عبدالفتاح السيسى رغم أنه من المعتاد أن يتم 
ــراره إلى  إرســـال القانون مــن البرلمان عقب إقـ
رئيس الجمهورية للتصديق عليه قبل نشره رسميا 
فى الجريدة الرسمية )الوقائع المصرية( ليصبح 

قانوناً نافذاً. 
وقــلــت إن عــدم التصديق على الــقــانــون يثير 
الشكوك حول األسباب الحقيقية لهذا التأخير.. 
ويؤكد بالفعل أن هذا األمر تقف وراءه الضغوط 
الدولية التى تمارسها بعض الــدول الكبرى وفى 
مقدمتها الواليات المتحدة األمريكية وأيضاً عدد 
من المنظمات الدولية الكبرى التى كانت وال تزال 
لها اعتراضات على هذا القانون. ومما يؤكد على 
وجــود ضغوط دولية على مصر ، بسبب قانون 
الجمعيات األهلية.. إعالن السيناتور األمريكى 
الجمهورى ليندسى جراهام، تقديم مشروع قانون 
فى مجلس الشيوخ األمريكى، لتعليق المساعدات 
إلى مصر، بسبب أسماه قمع منظمات المجتمع 

المدنى. 
وكشفت أن هناك ضغوطًا غير معلنة تتعرض 
لها مصر حاليًا من دول فى االتحاد األوروبــى، 
بخالف الضغط الداخلى لمنع التصديق على هذا 

القانون.
وقد يسأل البعض: ما سبب عودتى للكتابة فى 
هذا الموضوع اآلن؟!! ورداً على هــؤالء أقــول إن 
السبب يعود إلى الجدل الذى حدث خالل األيام 
الماضية وتسبب فــى حــدوث بلبلة لــدى الــرأى 
الــعــام. حيث أكــد النائب محمد أنــور الــســادات 
والـــذى تــم إســقــاط عضويته مــن مجلس النواب 
فى األسابيع القليلة الماضية – فى بيان له - 
قيام الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعادة قانون 

الجمعيات األهلية مرة أخرى للبرلمان لتعديله.
ــد أبــوبــكــر  ــده خــال ــ ــذى أك ــ ــر ال ــ ــو نــفــس األم وهـ
ــى  ــذى أدل ــ الــمــحــامــى واإلعـــالمـــى الــمــعــروف وال
بتصريحات قــال فيها حرفيا » إن عــودة قانون 

الجمعيات األهلية للظهور مرة أخــرى تحت قبة 
البرلمان يعود إلــى أن القانون معيب.. وأوضــح 
أن إعادة القانون للبرلمان مرة ثانية الهدف منه 
إدخال تعديالت على بعض المواد التى تعرضت 
النتقادات من المجلس القومى لحقوق اإلنسان 

والجمعيات األهلية ومنظمات المجتمع المدنى.
ورداً على كــالم الــســادات وأبوبكر قــال النائب 
ــهــادى القصبى، رئــيــس لجنة التضامن  عبد ال
االجتماعى واألســرة بمجلس الــنــواب، إن قانون 
الجمعيات األهلية الــذى أقــره البرلمان مؤخرا 

ــه إلــى رئاسة  مـــازال بالمجلس ولــم يتم إرســال
الجمهورية. 

ــاف القصبى أن الــقــانــون الــمــكــون مــن 8  وأضـ
مواد إصدار و89 مادة الزال فى المجلس، حيث 
إن البرلمان لديه كم كبير من التشريعات يقوم 
رئيس المجلس الدكتور على عبد العال بإرسالها 
لرئيس الجمهورية وفق أولويات وضوابط معينة. 
وأشـــار إلــى أن الدستور يلزم المجلس بإرسال 
مشروعات القوانين التى يقرها تحت القبة إلى 
رئيس الجمهورية، ويحق له إصــدار القوانين أو 

االعتراض عليها طبقا للمادة 123 من الدستور.
فى هــذا السياق نتساءل: ما الموقف الحالى 
لقانون الجمعيات األهلية الجديد وهــل تمت 
إعــادتــه للبرلمان أم ال؟ وإذا لــم يكن قــد أرســل 
ــرئــاســة كــمــا أعــلــن رئــيــس لــجــنــة الــتــضــامــن  ــل ل
البرلمانية فما هى الموانع التى منعت مجلس 
النواب من إحالته للرئيس عبدالفتاح السيسى 
إلقراره كما هو متبع فى كل القوانين التى يقرها 
البرلمان؟ وما هى طبيعة القوانين التى تحدث 
عنها القصبى وزعـــم فيها أن أجــنــدة المجلس 
متخمة بالعديد من القضايا والقوانين التى حالت 

دون إرسال القانون للرئيس؟
ونتساءل أيــضــًا: هــل هناك عالقة بين تجدد 
الجدل حول وجود ضغوط دولية على مصر لمنع 
التصديق على قانون الجمعيات األهلية الجديد 
وبين الزيارة المرتقبة التى سيقوم بها الرئيس 
السيسى للواليات المتحدة قريبًا؟ ومــا يدفعنا 
لعدم استبعاد هذا الطرح أن الواليات المتحدة 
ممثلة فى العديد من الجهات ودوائر صنع القرار 
عارضت ومــا تــزال التصديق على القانون، وما 
مــدى صحة مــا يــتــردد حــول قيام البنك الدولى 
بتأجيل منح الشريحة الثانية مــن قــرض الـــ12 
مليار دوالر بسبب القانون الجديد للجمعيات 

األهلية؟
ويؤسفنى القول إن عدم التصديق على القانون 
حتى اآلن يفتح المجال واسعاً أمام انتشار األخبار 
وتـــردد الشائعات حــول خضوع مصر للضغوط 
الــدولــيــة وأنــنــا كنا وال نـــزال خاضعين لـــإرادة 
األمريكية وال نستطيع الوقوف أمــام اإلمــالءات 
والضغوط التى تمارسها المنظمات الدولية ضد 

مصر؟
لذلك أتمنى أن يكون الرد على مثل هذه األخبار 
والشائعات فى أسرع وقت ممكن وذلك من خالل 
قيام مجلس النواب على الفور بإرسال القانون 
للرئاسة ليقوم الرئيس السيسى بالتصديق عليه 
لنثبت ألنفسنا وللعالم أننا أصبحنا نتعامل مع 
الدول الكبرى والمنظمات العالمية بطريقة )الند 
للند( وأن عصر )األسياد والعبيد( قد ولى وانتهى 

إلى غير رجعة.
وأتصور أنــه اذا لم يحدث ذلــك فسوف نسمع 
اتهامات للنظام والحكومة ال حصر لها خالل 
الفترة القادمة؟ فهل نتعلم من أخطائنا أم نكرر 

أخطاء الماضى؟. 

ما املوانع التى 
منعت مجلس 

النواب من إحالته 
للرئيس إلقراره 
كما هو متبع فى 
كل القوانني التى 

يقرها البرملان؟

اجلهاز يطالب 
املواطن بالتحول 

اإللكترونى.. 
ومازال يستخدم 

القلم والورقة 

السيسىالساداتالقصبى

هل هناك عالقة بني جتدد اجلدل 
حول وجود ضغوط دولية على مصر 

ملنع التصديق على القانون وبني الزيارة 
املرتقبة للسيسى ألمريكا؟

اعتذارات الشباب 
تهدد التعداد 

السكانى بالفشل 
حالة من القلق تسيطر على العاملين فى 
الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء، 
بسبب كثرة اعتذارات الشباب الذى قرر 
العمل بمراحل التعداد السكانى التى 
بــدأت فى شهر يناير الماضى، مقابل 
2000 جنيه شهريا خالل مدة التعداد، 

تخصم منها الضرائب.
ســبــب اعـــتـــذارات الــشــبــاب يــرجــع، 
ألســـبـــاب كــثــيــرة عــلــى رأســـهـــا ضعف 
المقابل المادى، الذى يرونه ال يتناسب 

مــع المشاق والمتاعب والمخاطر التى 
يواجهونها خالل عملية التعداد، فضال عن أن 

كونها وظيفة مؤقتة، وبعد انتهاء مراحل التعداد 
فى يونيه المقبل سينتهى دور الشباب ويعودون 

من جديد لالنضمام فى صفوف البطالة.
المثير أن عدد الشباب الذين يعملون حالًيا 
فى التعداد بمحافظتى القاهرة والجيزة 800 
مندوب فقط، من إعالن طلب فيه الجهاز عمل 

5 آالف شاب.
ولم يكن ذلك األمر وحده السبب الذى يهدد 
إجــــراءات الــتــعــداد بالفشل وإنــمــا أيــضــا عدم 
تعاون المواطنين مع موظفى التعداد، فثقافة 
المواطن المصرى لم تصل لمساعدة الشخص 
الــذى يعمل من أجــل تقديم خدمه لــه، فيمتنع 
الكثير عن اإلدالء بأى معلومات خاصة، خوفا 
من أن تكون تلك المعلومات مرتبطة بالضرائب 
الــعــقــاريــة، وفــئــة المثقفين وصــفــوة المجتمع 
وحاملو المؤهالت العليا هم أكثر من يمتنعون 
عن االدالء ببياناتها، بدال من أن تكون الفئة التى 
يجب أن تساعد الموظفين وتقنع من هم أقل 

ثقافة أو تعليما.

ــادات الــجــهــاز  ــ ــي ــ ــن ق ــاقــض غـــريـــب مـ ــن ــى ت فـ
المركزى للتنظيم واإلدارة قرر طبع االف النسخ 
الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية بعد 
اعــتــمــادهــا مــن مجلس الــدولــة، وتــوزيــعــهــا على 
المديريات واالدارات بالمصالح الحكومية مما 
يكلف خزينة الــدولــة مبالغ مالية كــبــيــرة، هى 
احــوج مــا يكون إليها، االمــر الــذى يتناقض مع 
دعوات الجهاز المستمرة بتحويل جميع موظفى 
الحكومة،والجهاز االدارى إلكترونيا، وتقديم 

خدمة مميكنة.
المثير أن األمــر ال يقتصر فقط على زيــادة 
االعباء المالية على خزينة الدولة، لكن عنصر 
الوقت والزمن وانجاز المصالح، لن يكون على 
ــرام اذا استمرت المخاطبات بين الجهاز  مــا ي
ومؤسسات الحكومة بالشكل التقليدى الذى يهدر 

الوقت والجهد أيضا.
وأكــد مصدر داخــل الجهاز أن رئيس الجهاز 
يعتمد بشكل كبير فــى كــل خطواته التنفيذية 
بالجهاز على عالقاته الكبيرة والوثيقة بــوزارة 

التخطيط.
وكــان مجلس الخدمة المدنية قد وافــق على 
مــشــروع الــالئــحــة التنفيذية لــقــانــون الخدمة 
المدنية رقــم 81 لسنة 2016، ثــم وافــق عليها 
مجلس الوزارء الذى أرسلها بدوره لمجلس الدولة 

لمراجعتها آلخر مرة.

التنظيم واإلدارة 
يناقض قراراته 

بعد تورطه فى بيع »بطاطس 
التحاليل« حلسابه الشخصى

نائب وزير الزراعة ُيعني 
»عديله« سكرتيًرا مبكتبه 

مقابل 10 آالف جنيه
ــور  ــت ــدك ــغــل ال اســت
ــداد،  ــحــ ــ ــوت ال ــفـ صـ
نــــــــائــــــــب وزيــــــــــر 
الـــــزراعـــــة لــشــئــون 
ــة وقـــطـــاع  ــع ــاب ــت ــم ال
الــخــدمــات، منصبه، 
ــغــالل حيث  ــوأ اســت أســ
ــام بتعيين »عــديــلــه« »مصطفى.  ق
ــوان عام  ــدي م« سكرتيرا لمكتبه ب
الــــــوزارة، مــقــابــل 10 آالف جنيه، 
يتقاضاها حصيلة أجــره الوظيفى 
مضافا إليه الــحــوافــز والمتغيرات، 

واسهرات والنوبتجيات.
وقالت مصادر بديوان عام الــوزارة 
أن السكرتير الــجــديــد، ســطــا على 
ــى بــاســم  ــرســم ــمــتــحــدث ال مــكــتــب ال
الوزير، وعندما لجأ إلى نائب الوزير 
وشكا لــه مــن السكرتير الــخــاص به، 
ــه بــالــحــرف الــواحــد »شوفلك  قـــال ل

مكتب جنب مكتب الوزير«.
وأضــافــت الــمــصــادر أن السكرتير 
الجديد، سبق وأن تورط فى مخالفات 
مالية جسيمة فى عهد الوزير األسبق 
أيمن فريد أبو حديد، حيث استطاع 
ان يستولى على بطاطس التحاليل، 
أثناء عمله أمين مخازن مبنى مشروع 

العفن البنى، وتقدر كميات البطاطس 
الــتــى كـــان يستولى عليها 3 أطــنــان 

بطاطس سنوًيا. 
ــادر أن حيلته  ــمـــصـ ــت الـ ــ ــاف وأضــ
ــر األســبــق،  ــوزي انكشفت فــى عــهــد ال
وتــم التستر عليها بمعرفة »عديله« 
لهذا توسط لــدى الــوزيــر وأقعنه، أن 
فضح هــذه المخالفة سيفتح أبــواب 
التحقيقات، وألسنة وسائل اإلعــالم 
ضده، حيث ظل السكرتير فى سرقة 
البطاطس وبيعها لحسابه الشخصى، 
طــوال فترة تولى أبــو حديد منصبه 
ــوزارى، وتــم االتــفــاق على أن يسدد  الـ
السكرتير مــا حصل عليه وأخـــرون 
من البطاطس، بتنازلهم عن رواتبهم 
الشهرية لمدة عامين، ويكتفيا فقط 
بالحوافز والــمــتــغــيــرات، ونقلهم من 
مــشــروع الــعــفــن الــبــنــى ونــقــلــهــم الــى 

قطاعات أخرى.
ــه  ــادر إلـــــى أنـ ــصــ ــ ــم ــ وأشـــــــــارت ال
بمجرد تعيين الــدكــتــور عبد المنعم 
البنا منصب الــوزيــر، استطاع نائبه 
السيطرة على فكره وعقله، بدعوى 
ــه الــنــاصــح  ــ ــى الـــــوزراة وأن خــبــراتــه ف
األمــيــن لــه وذراعـــه اليمنى، مستغال 

ذلك فى تحقيق مكاسب شخصية.

نسرين إمام

البنا

إسماعيل
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تقرير أمريكى يفضح أدق أسرار جماعة اإلخوان

 د. مصطفى الفقى:  العالقات الطيبة بني السيسى وترامب ال تكفى وحدها لتحسن العالقات بني مصر وأمريكا
 أكــد الكاتب واملفكر السياسى د. مصطفى 
الفقى أن إدارة الرئيس األمريكى دونالد ترامب 
ومجموعته ينظرون إلــى الــدولــة املصرية فى 
وضعها الراهن نظرة تقوم على عدد من الركائز 
مــن بينها أن كثيًرا مــن املصريني يعولون على 
تفاعل الكيمياء الشخصية بني الرئيسني ترامب 
والسيسى، وهــذا أمــر ال يـُـؤخــذ على إطالقه، 
فالعالقات بني احلكام ال تكفى وحدها لتحسن 
ــدول، كما أن الواليات املتحدة  العالقات بني ال
هى دولــة مؤسسات رغــم أن النظام األمريكى 
هو نظام رئاسى يتمتع فيه رئيس اجلمهورية 
بصالحيات واسعة، ومع ذلك فقد شهدنا عبر 
التاريخ تدهوراً فى العالقات بني الــدول نتيجة 
غياب ذلــك التفاعل الكيميائى بني شخصيات 

احلــكــام، ومــن املــؤكــد أنــه ســوف تستجد على 
الطريق نقاط خــالف بــني القاهرة وواشنطن 
قد يكون أكثرها موقف الدولتني من القضية 
الفلسطينية واحتماالت شروع الرئيس األمريكى 
اجلــديــد فــى مــحــاولــة إعـــالن الــقــدس عاصمة 
لـ»إسرائيل« بينما ستكون هناك على اجلانب 
اآلخر نقاط توافق فى سياسة الدولتني، مصر 
والــواليــات املتحدة، وتتجسد فى احلــرب على 
اإلرهـــاب الــذى تقوم فيه مصر، منفردة، بدور 
فعال وتــدفــع فيه ثمنًا أسبوعيًا مــن شهدائها 

األبرار.
ــكــالم للفقى - أن نعترف   كما يجب - وال
هنا بــأن هناك إحساسًا أمريكيًا ودولــيــًا بأن 
ظروف مصر منذ عام 2011 حتى اآلن ال تبعث 

بــالــضــرورة على التفاؤل املطلق، بــل إن هناك 
من يــرون أن الــدور املصرى قد تراجع إقليمياً 
ــداخــل، فــضــاًل عن  بسبب االنــشــغــال بشئون ال
املشكالت االقتصادية واألمنية املتراكمة، وإذا 
كنا ال نختلف مــع القائلني بــأن أهمية الشرق 
األوســـط بالنسبة لــلــواليــات املتحدة قــد بــدأت 
فى التراجع هى األخـــرى، فــإن ذلــك يجعل من 
ــدور املــصــرى فى  ــ االعــتــمــاد األمــريــكــى عــلــى ال
املنطقة موضعًا للتساؤل، الذى ال ميكن اجلزم 
فيه بحماس أمريكى منتظر للسياسات املصرية 

عربياً وإفريقياً.
وقـــال د. الــفــقــى: يـــدرك الــرئــيــس األمريكى 
ترامب وإدارته أن مصر دولة مأزومة اقتصادياً، 
ــادر الرئيس اجلــديــد بــســؤال الرئيس  ولــذلــك ب

ــهــاتــفــى عـــن ظـــروف  ــه ال ــصــال املـــصـــرى فـــى ات
االقتصاد املصرى، ورد عليه الرئيس السيسى 
رداً موفقاً حني قال »يكفى أننا نحارب اإلرهاب 

وحدنا على امتداد أربعني شهراً حتى اآلن«.
وأشــار إلى أن مصر كانت سباقة عندما دعا 
رئيسها إلى جتديد اخلطاب الدينى منذ سنوات 
ثالث، فلقد كانت قاهرة األزهر الشريف، رائدة 
فى هذا السياق، وهو أمر يعطيها ميزة أمام إدارة 
الرئيس األمريكى اجلديد، كما يضع على عاتقها 
فى الوقت نفسه مسئولية قيادة تيار إسالمى 
معتدل على امتداد العاملني العربى واإلسالمى، 
وتلك هى أفضل خدمة تقدمها مصر لإلسالم 
احلنيف بل وللمسلمني فى بقاع األرض، وال أرى 

دولة إسالمية مؤهلة لذلك أفضل من مصر.

ــمــني« على  ــســل ــاعــة »اإلخــــــــوان امل تـــقـــوم جــم
نشر أيديولوجيا عنيفة وإقــصــائــيــة. فمواقعها 
اإللــكــتــرونــيــة وحساباتها على مــواقــع التواصل 
ــآمــر املــعــاديــة  ــت ــّج بــنــظــريــات ال ــع ــمــاعــى ت االجــت
للمسيحيني وللسامية. وقــد هـــددت الشبكات 
التابعة لها فــى إسطنبول الرعايا األجــانــب فى 

مصر. 
كما تبّنى قادتها ومنصاتها الرئيسية العنف 
واالستشهاد صراحًة. أما شعارها - الذى يختتم 
بـ »اجلهاد سبيلنا، واملــوت فى سبيل اهلل أسمى 
ــذى قد  أمانينا« - فيترك الشك بشأن املــدى ال
يصل إليه أعضاؤها خالل سعيهم لتحقيق هدف 
»اجلماعة« األسمى املتمثل بتأسيس سلسلة من 
الثيوقراطية اإلســالمــيــة ]قــائــمــة على السلطة 
ــة إسالمية  الــديــنــيــة[، وعــلــى املـــدى الطويل »دولـ

عاملية«.
هذه احلقائق رصدها تقرير أمريكى مهم للغاية 
ــدره معهد واشنطن بعنوان »عــلــى الــواليــات  أصـ
املتحدة احلــذر من املبالغة فى استخدام أوراقها 

ضد »اإلخوان املسلمني«.
وكشف التقرير الــذى أعــده الباحث السياسى 
ــك تــراجــر املتخصص فــى الــشــئــون املصرية  إريـ
واجلــمــاعــات اإلســالمــيــة أن إدارة تــرامــب محقة 
فى قلقها إزاء »اإلخــوان املسلمني« وإلى أى مدى 
تشجع هذه »اجلماعة« اإلرهــاب. ولكن إذا مضت 
قدماً باخلطة التى نشرتها بعض التقارير لتصنيف 
»اجلــمــاعــة« منظمة إرهــابــيــة، فستواجه عقبتني 

تقنيتني تكتسيان أهمية كبيرة:
أواًل، ال تُعتبر جماعة »اإلخوان« منظمة منفردة 
بل هى حركة دولية تشمل العشرات من املنظمات 
ــة وعــمــومــًا،  الوطنية املنبثقة عنها فــى 70 دولـ
تتشارك املنظمات املنبثقة عن هــذه »اجلماعة« 
خاصيتني مشتركتني: تُخِضع أعضاءها لعمليات 
تلقني عــقــائــدى متــتــد عــلــى عـــدة ســنــوات يجرى 
خاللها اختبار التزام »اإلخوان« املحتملني بالدافع 
الباحث لـ »اجلماعة« واستعدادهم التباع األوامر. 

ــوان« تسلساًل قيادياً  وتعتمد منظمات »اإلخــ
صــارمــاً، حيث تقوم الــقــيــادة املــركــزيــة داخــل كل 

منظمة بإمالء األدوار على اخلاليا 
املحلية، التى تُعرف باسم »األُسر« 
ــى ميــكــن حــشــدهــا لــلــقــيــام  ــتـ والـ
بأنشطة متنوعة تشمل الوعظ، 
وتــنــظــيــم احلــمــالت الــســيــاســيــة، 
وتــوفــيــر اخلــدمــات االجتماعية، 

والعنف. 
وأشـــار التقرير األمــريــكــى إلى 
أنه على الرغم من أوجــه التشابه 
التنظيمية، إال أن كل منظمة وطنية 
تابعة لـــ »اإلخــــوان« تـــؤدى مهامها 
عــلــى نــحــو مــســتــقــل، وقـــد عملت 
هــذه املنظمات فــى بعض األحيان 

لتحقيق أهداف متناقضة. 
ــال، فــى الوقت  فعلى سبيل املــث
الــذى عملت فيه جماعة »اإلخــوان 
املسلمني الــســوريــة« على اإلطاحة 

بـــنـــظـــام األســـــــد، حتـــالـــفـــت حــركــة 
»حماس« مع النظام وأبقت مقرها فى 

دمشق حتى عام 2012.
 وعــلــى الــرغــم مــن أن »مكتب اإلرشـــاد 

الــعــاملــى«، الـــذى يــرأســه اســمــيــاً املــرشــد العام 
محمد بديع املسجون حالياً، يتولى مراقبة أنشطة 
مختلف منظمات »اجلماعة« ويساعد على تنسيق 
املراسالت بينها، إال أنه ال يدير أنشطتها - ويُعزى 
السبب جزئيًا إلى أن االنقسامات التكتيكية بني 
مختلف فــروع »اجلماعة« جتعل هــذا األمــر شبه 

مستحيل.
ومــن الناحية الــنــظــريــة، ميكن إلدارة ترامب 
التغلب على هذه العقبة من خالل اتخاذها خطوة 
بسيطة تقوم على تصنيف منظمات »اإلخـــوان« 

الفردية، كما فعلت إدارة كلينتون مع »حماس«.
 لكن مع ذلــك سيطرح األمــر حتديات لــإلدارة 
األمريكية مــن ناحية تطبيق ذلــك على الصعيد 
الــعــاملــي. ففى النهاية، ورغـــم تركيز »اإلخـــوان« 
على الــوحــدة الداخلية والــطــاعــة، تــواجــه بعض 
أهم منظماتها فى الواقع انقسامات كبيرة. وفى 
ــوان  مــصــر، أّدت احلملة الــتــى تــعــرض لها »اإلخـ
املسلمني« بعد اإلطاحة مبحمد مرسى فى يوليو 
2013 إلى جتريدها من قادتها، مما جعلها غير 
قادرة عمليًا على توجيه أى نوع من النشاط على 

نــطــاق وطــنــى فــى مــصــر، ســـواء أكــانــت عنيفة أو 
غير ذلك. وفى األردن، استمالت احلكومة فصيل 
»احلمائم« املوالى للنظام نسبياً وحظرت ما يسمى 

»بالصقور« املتحالفني تقليدياً مع »حماس«. 
ــوان املسلمني السورية«  وكــانــت جماعة »اإلخــ
تــواجــه انقسامات حــادة بشأن مسائل تكتيكية 
لعقود من الزمن، رغم أن قيادتها احتدت مجدداً 
بعد عــام 2011 حــول هــدف مشترك متّثل بدعم 

االنتفاضة ضد نظام األسد.
ــا الــعــقــبــة الــثــانــيــة أمـــام تصنيف جماعة  أمـ
»اإلخــــوان« كمنظمة إرهــابــيــة أجنبية فترتبط 
بــالــســؤال املـــحـــّدد حـــول مــا إذا كــانــت أنشطة 
»اجلماعة« تُلبى املعيار القانونى لالشتراك فى 
»أعمال عنف مدّبرة وذات دوافع سياسية تُرتكب 
ضد أهداف غير قتالية تنفذها جماعات إقليمية 
أو وكــالء ســريــون«. ويقينًا، تستوفى »حماس« 
هذا املعيار ألنها تستهدف مدنيني بهدف قتلهم. 

ولكن فى معظم احلاالت األخرى، 
ــوخــى مــنــظــمــات »اإلخــــــوان«  ــت ت
ــذر لــتــجــنــب تــخــطــى احلـــّد  احلــ
الفاصل بني التعبير عن تقارب 
إيديولوجيتها مــن الهجمات 
اإلرهابية - التى تقوم بتنفيذها 
بشكل مثمر - واإليـــعـــاز إلــى 
ــا بــتــنــفــيــذ هــجــمــات  ــه أعــضــائ

إرهابية فعلية.
فعلى سبيل املثال، أصدرت 
جــمــاعــة »اإلخــــــوان املسلمني 
ــاء عندما  ــ ــان رث ــي ــة« ب املــصــري
قتلت القوات األمريكية أسامة 
ــام 2011،  ــ ــى عـ ــن الدن فــ ــ ب
ــل مــنــتــظــم  ــشــك ــى ب ــن ــث ــى ت ــ وهـ
على االعــتــداءات التى تشنها 
»حماس« على إسرائيل، وكما 
ــوة  ــر ســـابـــقـــاً، دعـــمـــت دعـ ــ ُذكـ
اجلـــهـــاد فـــى ســـوريـــا فـــى عــام 
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ولكن ليس هناك ما يدل على أنها 
أرسلت بالفعل املساعدات أو العناصر 
لــدعــم تنظيم »الــقــاعــدة« أو »حــمــاس« أو 
اجلماعات السورية اإلرهابية املختلفة. أما حملة 
القمع الشديدة التى ُشنت ضد »اإلخــوان« منذ 
اإلطــاحــة مبــرســى عــام 2013، فقد جعلت من 
املستحيل تقريباً على »اجلماعة« اإليعاز بالقيام 
بهذا النوع من األنشطة، حتى لو كانت متيل إلى 
ذلك، ألن قادتها من مختلف املستويات معتقلون 

فى السجون أو مشتتون فى املنفى حالياً.
 ومــع ذلــك، هناك العديد من التقارير التى 
أفادت عن وجود متعاطفني مع جماعة »اإلخوان 
املسلمني املصرية« )وأعضاء فيها على األرجح( 
يقاتلون فى سوريا، ومؤخراً أُدين رجل من والية 
أريزونا األمريكية بالتعاون مع كــوادر »اإلخــوان 
املسلمني« فى تركيا ملساعدة طالب على السفر 
لالنضمام إلى تنظيم »الدولة اإلسالمية«. لكن 
هــذه تبدو وكأنها أفــعــال فــرديــة، وليس هناك 
أى دليل حتى اآلن على أن هذه القرارات كانت 
مــوجــهــة مــن قــبــل سلطة أعــلــى ضــمــن جماعة 
»اإلخــوان املسلمني املصرية« - التى، نكرر مرة 

أخــرى، حتى ال وجــود لها، نظراً لالنقسامات 
العميقة فى صفوف »اجلماعة« منذ عام 2013.

وأوضحت الدراسة أن معظم الفصائل املنبثقة 
عن »اإلخـــوان« فى أشكالها احلالية هى أقرب 
إلــى جماعات حتض على الكراهية من كونها 
تنظيمات إرهابية: فهى تعزز التعصب ]الديني[ 
وتــتــبــنــى هــجــمــات ضــد مــجــمــوعــة واســعــة من 
األهـــداف بدافع أيديولوجى، ولكن فى معظم 
احلاالت، ال توجد أدلة كافية إلثبات أنها نظمت 
تلك الــهــجــمــات، فــضــاًل عــن ذلـــك، ونــظــراً إلى 
ــوان املصرية«  النفوذ التاريخى جلماعة »اإلخـ
على احلركة األوســع نطاقًا، أّدى فشل مرسى 
فــى مصر واالنــهــيــار الــالحــق لهذه »اجلماعة« 
إلــى فقد احلركة الدولية مصداقيتها إلــى حد 
كبير، وأصبح العديد من فروع »اإلخوان« أضعف 
بكثير مما كانوا عليه قبل انتفاضات »الربيع 
العربي« فى عام 2011، ومن هذا املنطلق، تبدو 
معظم منظمات »اإلخوان« فى املوقع الذى تريده 
إدارة ترامب بالفعل: مهمشة وأكثر قــدرة على 
نشر الكراهية من العمل على أساسها، وهناك 
الكثير الذى ميكن أن تقوم به اإلدارة األمريكية 
إلبقاء جماعة »اإلخـــوان« محاصرة، على غرار 
تعزيز تعاونها مع شركائها فى الشرق األوسط 
الذين يعارضون »اجلماعة« ويتحدثون علناً عن 
أيديولوجية »اإلخـــوان« القائمة على الكراهية 

والعنف.
وفى املقابل، إذا حاولت إدارة ترامب وفشلت 
فى تصنيف جماعة »اإلخوان« كمنظمة إرهابية 
أجنبية، قــد يــكــون لــذلــك نتائج عكسية: فمن 
املرجح أن تعتبر منظمات »اإلخوان« هذا الفشل 
نــصــراً وتستخدم تصنيفًا فــاشــاًل كدليل على 
ــاء - بشكل خــاطــئ - أنــهــا غير عنيفة.  اإلدعــ
ــاخ الــســيــاســى املستقطب فى  ونــظــراً إلـــى املــن
واشنطن، فإن تصنيفاً فاشاًل جلماعة »اإلخوان« 
ــى بعض  ــد يــجــعــل كلمتها مــســمــوعــة أكــثــر ف ق
األوساط السياسية ودوائر صنع السياسات فى 

نهاية املطاف. 
لذا على اإلدارة األمريكية احلــذر من اتخاذ 
خطوات مبالغ فيها: فهى قد تُضفى الشرعية 
على »اإلخوان« بطرق ال تقصدها وبطرق بالكاد 

تستحقها منظمات »اجلماعة«.

ملف 
خاص

حركة دولية تشمل العشرات من املنظمات الوطنية املنبثقة عنها فى 70 دولة

مواقعها اإللكترونية وحساباتها على مواقع التواصل االجتماعى مليئة بنظريات التآمر املعادية للمسيحيني وللسامية

أزمة متوقعة بني القاهرة وواشنطن بسبب إعالن القدس عاصمة لـ»إسرائيل«
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 نهاية أسطورة »جبل احلالل« )احللقة الثانية( 

املشهد 
الرابع

املشهد 
اخلامس

قصة لقاءات »الشاطر« مع وزير الداخلية فى »الظوغلى«

خفايا إصرار اإلخوان على اإلفراج عن شقيق زعيم تنظيم القاعدة
منذ اللحظات األولى لتولى اللواء منصور العيسوى منصبه 
اجلديد كـ »وزيراً للداخلية« فى )٦ مارس ٢٠١١( وهو أخذ على 
عاتقه حتقيق هدفني إثنني ال ثالث لهما وهما )الهدف األول: 
بعد اقتحام مقرات أمن الدولة قرر الوزير حل اجلهاز وتعديل 
قانونه الداخلى وتفكيك بعض اإلدارات املهمة بداخله منها 
إدارة متابعة النشاط املتطرف وإدارة متابعة النشاط الشيعى 
وإدارة متابعة نشاط املجتمع املدنى ومنظمات حقوق اإلنسان( 
و)الهدف الثانى: دراسة كافة امللفات املتعلقة باملعتقلني املنتمني 
جلماعة اإلخـــوان والتنظيمات املتطرفة التابعة لها متهيداً 
لــإفــراج عنهم وذلــك بعد التحفظ عليهم أثناء وجــود حبيب 
العادلى على كرسي وزير الداخلية رغم أن قرار التحفظ عليهم 
جاء خلطورتهم الشديدة على املجتمع وخطورة أفكارهم على 
النسيج الوطنى وطبقاً لقانون الطوارئ الذى مت تطبيقه طوال 
الثالثني عاماً املاضية(، بسرعة مذهلة كانت لقاءات متوالية يتم 
جتهيزها بني »وزير الداخلية منصور العيسوى وخيرت الشاطر 
نائب املرشد العام لإخوان« فى مكتب الوزير بـ )الظوغلى(، 
وكانت هــذه االجتماعات تتم بصورة مستمرة وبصفة دوريــة 
ــى مــن الــصــبــاح، من  ــ وبعضها اســتــمــر حــتــى الــســاعــات األول
أجــل وضــع قوائم بأسماء املُفرج عنهم، وخــالل اللقاءات بني 
»العيسوى والــشــاطــر« صمم »الــشــاطــر« على وضــع »محمد 
الظواهرى _ زعيم السلفية اجلهادية وشقيق أمين الظواهرى 

زعيم تنظيم القاعدة« كأول اسم فى قوائم املُفَرج عنهم.
.. فى )١٧ مارس ٢٠١١( مت اإلفراج عن »محمد الظواهرى« 
من »سجن العقرب _ شديد احلراسة« ومعه )٥٩( من العناصر 
املتطرفة التابعة للجماعة االسالمية والسلفية اجلهادية 
وتنظيم اجلــهــاد وجميعهم مــن املحكوم عليهم بــاإلعــدام أو 
باملؤبد فى قضايا مهمة منها قضايا )العائدون من ألبانيا 
وأفغانستان _ قضية اغتيال الرئيس الراحل السادات منهم 
عبود وطـــارق الــزمــر _ محاولة اغتيال الرئيس مــبــارك فى 
أديس أبابا _ قضية الناجون من النار _ قضية تنظيم التكفير 
والــهــجــرة(.. وكانت عناصر كثيرة من املتطرفني فى انتظار 
»محمد الظواهرى« أمــام بــاب »سجن العقرب« واحتفلوا به 
احتفااًل خاصًا، ثم احتفلوا أيضًا بـ )الشيخ نبيل املغربي _ 
أحد كبار قادة تنظيم اجلهاد واملتهم فى قضية اغتيال الرئيس 
ــســادات وقــضــى ٣٠ عــامــاً فــى الــســجــن(، وكــانــت العناصر  ال

املتطرفة وهى حتتفل بأهم قياديني فى التنظيمات املتطرفة 
وهما »الظواهرى واملغربي« جُتهز ملا هو آت ومت التخطيط له، 

كاآلتى:
١_ ال يذهب »الشيخ نبيل املغربي« إلى مسقط رأســه فى 
كفر الشيخ بل سيذهب إلى إحدى الشقق فى مصراجلديدة مت 
جتهيزها له مخصوص لكى يقود منها التنظيمات املنتشرة فى 

القاهرة واملحافظات والوادى والدلتا.
٢_ يذهب »الشيخ محمد الــظــواهــرى« إلــى سيناء ليزور 
تالميذه فى التنظيمات التى تنتظره فى رفــح والشيخ زويد 
مع جتهيز لقاءات له فى »جبل احلالل« مع العناصر القيادية 

والفاعلة فى التنظيمات
.. أمت »محمد الــظــواهــرى« زيــارتــه لـــ«رفــح والشيخ زويــد 
وجبل احلالل« وأمضى هناك )٤٨( ساعة، اتفق خاللها على 
ضـــرورة توحيد الــهــدف فيما بينهم وتنحيه أى خــالفــات _ 
خاصًة اخلالفات املتعلقة باألمور املادية والتمويالت _ بينهم 
والسعى لتنفيذ كل ما تطلبه جماعة اإلخــوان منهم حتى يتم 
تطبيق الشريعة اإلسالمية والعمل على مساندة رؤية جماعة 
اإلخوان التى تتبناها فى العمل السياسي حتى تصل للسلطة 
وتنجح فى تطبيق شرع اهلل وهزمية العلمانيني والليبراليني.. 
أنهى »الظواهرى« زيارته لـ »رفح والشيخ زويد وجبل احلالل« 

وعاد إلى القاهرة، وما أن عاد وذهب إلى منزله وإجته لغرفة 
نومه فى فجر ليلة )١٩ مــارس ٢٠١١( أن داهمته قــوات من 
جهة أمنية سيادية وألــقــت القبض عليه للتحقيق معه بعد 
تفاهماته وإتفاقياته مع اإلرهابيني.. واستمر التحقيق ملدة 
ــوم كــامــل ومت حتــذيــره مــن اإلقـــدام على هــذه اخلــطــوة مرة  ي
ثانية وبعدها مت التحفظ عليه حتى يــوم )١٨ إبريل ٢٠١١( 
ومت اإلفــراج عنه.. شعر »الظواهرى« أن هناك أجهزة أمنية 
أخــرى فى مصر _ رغم إنهيار جهاز أمن الدولة _ ما زالت 
تعمل على تتبع التنظيمات التى يُطلق عليها بـ)التنظيمات 
اجلــهــاديــة( لكنهم _ فــى حقيقة األمــر _ تنظيمات إرهابية 
متطرفة، وقام »الظواهرى« بنقل ذلك ألعضاء مكتب إرشاد 
ــوان، وعلى إثــر ذلــك قــرروا _ قــيــادات اإلخــوان  جماعة اإلخـ
والظواهرى _ إقامة أكبر تظاهرة لهم فى ميدان التحرير فى 
)٢٢ إبريل ٢٠١١( يحضرها جميع اعضاء التنظيمات التابعة 
للمتطرفني من الذين يتبنون أفكار تنظيم القاعدة، وبالفعل 
مت التنسيق على نطاق أوســع وكانت النتيجة كاآلتى: توافد 
أعضاء تكفيريني متطرفيني للتظاهر وكانت الهتافات هى: 
)»املرة دى بجد.. مش هانسيبها حلد« و«إسالمية إسالمية.. 
رغم أنف العلمانية« و«يا أوباما يا أوباما.. كلنا هنا أسامة« و«يا 
مشير خد قــرار.. إما جنة وإمــا نــار« و«يــا مشير قول احلق.. 

إسالمية وال أل«(، إضافة إلى اخُلطب التى كان يلقيها قيادات 
التكفيريني أمــام جموع املتظاهرين ورفــعــوا شعار )هانطبق 
الشريعة اإلسالمية(، واألخطر من كل هــذا وذاك هــو: قيام 
»الظواهرى« بإلقاء كلمة أمــام املتظاهرين قدم فيها الشكر 
لقيادات تنظيم القاعدة ومنهم أسامهة بن الدن وامتدح أمين 
الظواهرى شقيقه وقال عنه: إن شقيقى أمين الظواهرى هو 
مثلى األعلى وكل أفكاره قامت على اإلسالم الصحيح وهو ليس 
دمويا أو إرهابيا بل أنه ال يريد شيئاً غير اإلسالم الصحيح وأن 
فكرنا نحن كـ«سلفية جهادية«مرتبط بفكر »تنظيم القاعدة« 

ونحن نرى هذا الفكر بأنه )الفكر اإلسالمى الصحيح(.
ومــع نهاية التظاهرات التى قادها »الــظــواهــرى« وضحت 
الصورة كاماًل أمام جميع املتابعني للشأن السياسي، ووضحت 
الــصــورة أكتر وأكتر لــدى األجــهــزة األمنية والسيادية من أن 
هذه التنظيمات تتجه مبصر نحو الهاوية وأن ُقوتها وأهدافها 
وأعضاءها وأفكارها تنذر مبخاطر جسيمة وتهديدات ُمرعبة 
ال حتمد عقباها وستُحدث انقسامًا بني أبناء الوطن ألنها 
ــي« الــذى ميثل  مبثابة »بعث جديد للفكر املتطرف اإلرهــاب
خطورة على مصر.. لكن جماعة اإلخـــوان حسمت موقفها 
بــضــرورة العمل على تقوية »شــوكــة« التنظيمات التى تتبنى 
فكر تنظيم الــقــاعــدة الستخدامها لــلــدفــاع عنها وتخويف 
وترويع القوى السياسية واملعارضني واستخدامها فيما بعد 
للتصدى للجيش والشرطة فى الوقت احلاسم.. فى مثل هذه 
األثناء صدرت التعليمات اإلخوانية بالعمل على عودة جميع 
التكفيريني ملصر من أجل املساهمة فى تشكيل جبهات أكتر 
وأشــمــل وأعـــم، على أن تكون كــل هــذه اجلبهات تؤمتر بأمر 
ــوان ومكتب اإلرشـــاد، وفوجئنا جميعًا مبطار القاهرة  اإلخـ
يستقبل آالف التكفيريني الذين هربوا للخارج فى السابق 
وقرروا العودة ملصر، وكان املشهد جديًدا على الدولة املصرية 
أن نرى كبار قيادات االرهابيني العائدين الى مصر يدخلون 
ــا ال، فقد مت تدمير جهاز أمن  البالد بكل سهولة ويـُـســر، ومِل
الــدولــة ومت »قصقصة ريــشــه« وتسريح أكفأ وأهــم ضباطه 
وتغيير قانونه رغم أنه من أهم أجهزة االستخبارات الداخلية 
فى العالم، ليس هذا فقط بل ومنع جهاز أمن الدولة _ ِبِفعل 
فاعل _ من القيام مبهامه الوطنية حلماية مصر _ أم الدنيا _ 

من جحيم اإلرهاب واإلرهابيني.

الشاطرالعيسوى
الظواهرى

.. جاءت أحداث )٢٥ يناير ٢٠١١( لتثبت _ مبا 
ال يدع مجااًل للشك _ أن هناك مخطًطا إخوانًيا 
حمساوًيا مبساعدة تركيا وإيران والسودان وقطر 
إلحـــداث فــوضــى وتــخــريــب فــى مصر وإســقــاط 
الشرطة وإدخــال البالد فى نفق ُمظلم تكون فيه 
الكلمة األولـــى واألخــيــرة للميليشيات املتطرفة 
املسلحة التى تسيطر عليها جماعة اإلخــوان كل 
هذا _ بطبيعة احلــال _ حتت إشــراف الواليات 
املتحدة األمريكية، فقد كــان االتــفــاق على قيام 
العناصر اإلخوانية بالهجوم على أقسام الشرطة 
فى توقيت واحــد واملحاكم والسجون مبساعدة 
مــن كتائب عزالدين القسام اجلــنــاح العسكرى 
حلــركــة حــمــاس وتنظيم جيش اإلســـالم وحــزب 
اهلل وهو ما حدث منذ مساء ليلة )٢٨ و٢٩ يناير( 
وبحسب تأكيدات أهم شخصية فى مصر وقتها 
وهــو الــلــواء مصطفى محمود عبدالنبي رئيس 
هيئة األمن القومى التابع جلهاز املخابرات العامة 
ــادرة عــن جهاز  املــصــريــة فــى مــذكــرة رسمية صـ
املخابرات العامة املصرية قــال فيها اآلتــى نصاً 
)دعت جماعة اإلخــوان أعضاءها وأنصارها إلى 
االحتشاد فى ٢٨ يناير إلنهاك الشرطة وهاجموا 
األقسام وأحرقوها واستولوا على األسلحة بها 
وظهرت نوعية غريبة من البشر أتــت من جبال 
وسط سيناء وظهرت عناصر من »كتائب القسام 

ــالم« وحـــزب اهلل اللبنانى ومعهم  وجــيــش اإلســ
أسلحة ومت إمدادهم بأسلحة كثيرة حصل عليها 
اإلخــوان، وفى نفس الوقت جاءت مجموعات من 
غــزة تابعة لكتائب القسام وجيش اإلســالم بعد 
اقتحام احلـــدود نتيجة انشغال قــوات الشرطة 
فى شمال بالدفاع عن مقراتها التى هاجمتها 
عناصر إخوانية وأحرقوها ودخــول قوات حرس 
احلـــدود فــى مــعــارك مــع اإلرهــابــيــني فــى املنطقة 
احلــدوديــة وانــتــشــارهــم فــى رفــح والــشــيــخ زويــد 
والعريش، وصدور قرار من حركة حماس بتقدمي 
ــى تدهور  دعــم لــإخــوان فــى سيناء ممــا أدى إل
الوضع األمنى فى سيناء، وكانت عناصر إخوانية 
تصطحب العناصر الغزاوية منذ دخولهم احلدود 
املصرية حتى الوصول إلى سجنى أبو زعبل واملرج 
واقتحامهما بالذخيرة احلية وتهريب قيادات 
اإلخوان وحزب اهلل والقسام املتواجدين بداخلهما 
وتهريبهم عبر األنفاق وآخرين نُقلوا إلى السودان 
ثم لبنان، ثم ذهبت بعض عناصر عزالدين القسام 

للقاهرة وتواجدوا فى ميدان التحرير(.
_ كـــان حـــدوث الــتــدهــور األمــنــى فــى سيناء 
مبثابة »فرصة العمر« لإرهابيني، وخلقت هذه 
االضطرابات األمنية والسياسية فراغاً أمنياً لم 
تشهده سيناء من قبل، فى حني أن قبائل سيناء 
كــانــوا فــى األصـــل ميلكون أسلحة بــكــثــرة، هذا 
فضاًل عن تدفق األسلحة احلديثة واملتطورة إلى 
اإلرهابيني فى سيناء بشكل لم يسبق له مثيل 
من )ليبيا( عبر عناصر إخوانية استولت على 

أسلحة _ مت احلصول عليها من مخازن السالح 
التابعة للجيش الليبى بعد سقوط القذافى _ ومت 
تهريبها إلى منطقة )الكفرة( الليبية القريبة من 
احلدود املصرية ليتم إرسالها إلى )واحة جغبوب( 
عبر بحر الرمال جنوب غرب واحة سيوة، ومنها 
تنقل الى سيناء عن طريق عناصر إخوانية فى 
ــم مــن كــل هــذا وذاك هو:  أســيــوط.. لكن األهـ
بداية تركيز الشبكات الدولية املتطرفة _ التى 
تطلق على نفسها لقب »الشبكات اجلهادية« 
_ اهتمامهم على سيناء وحتديداً جبل احلالل 
بالتوازى مع دعوة أمين الظواهرى زعيم تنظيم 
القاعدة _ وهو عضو سابق فى تنظيم اجلهاد _ 
جميع أعضاء التنظيم بالذهاب إلى سيناء وإحياء 
تنظيم »طالئع الفتح« الــذى كــان يقوده شقيقه 
»محمد الظواهرى« مبساعدة »احمد عشوش«.. 
لكنهما كانا محبوسني فى سجن العقرب الشديد 
احلــراســة، هنا التقطت التنظيمات اإلرهابية 
ــتــى خــرجــت لــلــنــور من  املــنــتــشــرة فــى ســيــنــاء وال
جــحــورهــا فــى »مـــغـــارات جــبــل احلــــالل« رســالــة 
أميــن الــظــواهــرى وعملوا جميعًا على أن يكون 
هدفهم األول هو )ضرورة الصغط على السلطات 
املصرية بشتى الوسائل إلخــراج من السجن كل 
من: محمد الظواهرى وأحمد عشوش ومجدى 
سالم و٩ قيادات أخــرى من كبار قيادات تنظيم 

اجلهاد والسلفية اجلهادية واإلخوان(.
.. فى هذه األوقات ظهرت قيادات جديدة على 
سطح املشهد فى سيناء نتيجة سيطرة جماعة 

اإلخــوان على جميع مساجد رفح والشيخ زويد 
والعريش والتى يبلغ عددها )٨٥( مسجدا، كان 
جميع األئــمــة بها مــن املحسوبني على اإلخــوان 
والسلفيني ومنهم )أسعد البيك _ رئيس جمعية 
أهــل السنة واجلــمــاعــة وفيما بعد ظهر دوره 
فى الوساطة لعودة اجلنود السبعة املخطوفني 
فى منتصف مايو ٢٠١٣( و)محمد أحمد على 
_ الشهير بأبو أســامــة املــصــرى ولــديــه حراسة 
خاصة ومصاب مبرض البهاق وفيما بعد ظهر 
دوره فــى قــيــادتــه لتنظيم أنــصــار بيت املقدس 
اإلرهابى( و)محارب أبو منير _ القيادى اجلديد 
بالسلفية اجلــهــاديــة وفيما بعد ظهر دوره فى 
خطف اجلــنــود( وكــانــوا »البيك واملــصــرى وأبــو 
منير« املسئولون عــن عمليات التحريض ضد 
اجليش والشرطة، إضافة إلى تورطهما فى جميع 

العمليات االرهابية،
ــق ٣  ــواف فــجــأة فــى ظــهــيــرة يـــوم )اخلــمــيــس امل
مارس ٢٠١١( عمت الفرحة جميع أرجاء سيناء 
ومغاراتها وتنظيماتها وإرهابييها، كانوا يباركون 
لبعضهم، ويتواصلون مع بعضهما البعض، وكانت 
طلقات النار فى الهواء منتشرة فى سماء شمال 
وشرق ووسط سيناء، لدرجة ان بعض التنظيمات 
نزلت الى الشوارع بسيارات دفع رباعى لالحتفال 
والسير فى الطريق رافعني أعالمهم السوداء، 
ووصلت الفرحة إلى جنوب غزة ونزلت سيارات 
الــدفــع الرباعى الــشــوارع أيــضــًا مرفوعًا عليها 
االعالم السوداء وانتقلت عناصر حمساوية آتية 

عبر األنفاق لالحتفال فى شــوارع رفح والشيخ 
زويد والعريش، كانت فرحة التنظيمات اإلرهابية 
واضحة فى هذا اليوم.. لم يكن هذا اليوم فرحًة 
للتنظيمات اإلرهــابــيــة فقط بــل أنــه كــان مبثابة 
)الفرحة الكبرى( جلماعة اإلخــوان، وكان سبب 
الفرحة واالحــتــفــاالت هــو: اإلفـــراج عن »خيرت 

الشاطر«.
_ وفــى الليل: كانت جميع التنظيمات فى 
ســيــنــاء قــد تلقت تعليمات ســريــعــة ومــبــاشــرة 
ومحددة وصريحة وال تقبل تقدمي أى أعذار من 
»خيرت الشاطر« وهذه التعليمات هى )ضرورة 
احلــضــور لــلــقــاهــرة للمشاركة فــى تــظــاهــرات 
غــداً اجلمعة فى ميدان التحرير والتى أطلق 
عليها »جمعة اإلصــــرار«( وحينما ســأل قــادة 
التنظيمات عــن أســبــاب التظاهرة قــال قــادة 
االخـــوان فــى سيناء: أن خــيــرت الشاطر قرر 
تنظيم تظاهرة لإسالميني من أجــل الضغط 
على املجلس األعلى للقوات املسلحة لإفراج 
عن قيادات التنظيمات ومنهم محمد الظواهرى 
واحــمــد عشوش ومــجــدى سالم وطـــارق الزمر 
وعاصم عبداملاجد ونصر الدين غزالنى وعادل 
شــحــتــو(.. هنا لــم يصدق أعــضــاء التنظيمات 
اإلرهابية أنفسهم وتعالت األصــوات فى نفس 
واحــد والهتاف ))تــكــبــيــرررررررر.. اهلل أكبر، 
إسالمية إسالمية ____ تكبيررررررر.. اهلل 
أكبر، إسالمية إسالمية ____ تكبيررررر.. 

اهلل أكبر، إسالمية إسالمية((.

ميليشيات مسلحة تسيطر عليها جماعة اإلخوان 
تحت إشراف الواليات المتحدة األمريكية
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إهدار  ثروة مصر العقارية داخل شركة زهراء املعادى لالستثمار والتعمير

املديونية املستحقة للشركة عن األراضى امُلباعة تبلغ 61.4 مليون جنيه

إميان بدر
خــال األيـــام القليلة الماضية ظــل رئيس 
شركة الريف المصرى الستصاح األراضــى 
ضيًفا على غالبية وسائل اإلعام من الصحف 
إلــى الفضائيات المحسوبة على النظام، ولم 
يدخر الرجل جهًدا فى الحديث عن إنجازات 
الشركة المنوط بها استصاح المليون ونصف 
ــدان، كــجــزء أســاســى مــن البرنامج  المليون فـ
االنتخابى للرئيس عبدالفتاح السيسى، وبغض 
النظر عن المشروع ومدى جدواه االقتصادية، 
وعلى فرض أنها الشركة األنجح والتى ستنجز 
المشروع األعظم فى تاريخ الزراعة المصرية، 
لكن يبقى الــســؤال هو إذا كنا نُحكم سياسًيا 
ــد، هل  ــصــوت األوحــ ــد وال ــرأى األوحــ ــ بفكر ال
يستقيم االقتصاد بنظرية الشركة الوحيدة 
اليتيمة، أم يحتمل مجال الزراعة الذى تميزت 
به مصر منذ آالف السنين، يحتمل أن تتنافس 
فيه مئات الشركات، والسؤال األهم هو لماذا 
ال نسمع عن باقى الشركات الحكومية العاملة 
ــى،  ــزراع األراضــ ــتـ فــى مــجــال اســتــصــاح واسـ

نعلم أن مصر هى الــدولــة الوحيدة التى 
تعانى من أزمات فقر وبطالة ولديها طوابير 
من مايين العاطلين فى الوقت الــذى تُغلق 
فيه عشرات المصانع وتتوقف عن العمل؛ 
ألنــهــا ال تــجــد شــبــابــا يــقــبــلــون الــعــمــل بها، 
واألغـــرب أنها الــدولــة الوحيدة أيًضا التى 
لديها مايين الوحدات السكنية والعقارات 
الُمغلقة خاوية على عروشها، على الرغم 
من تفاقم أزمة اإلسكان التى انعكست على 
تضخم أعداد ومساحات سكان العشوائيات 
ــل أدت إلـــى ارتـــفـــاع مــعــدالت  والــمــقــابــر، ب

العنوسة والطاق وأطفال الشوارع.
وعلى الرغم من ذلك ال تــزال الحكومات 
المتعاقبة منذ عــهــدى الــســادات ومــبــارك 
وحتى يومنا هذا، تُصر على بناء المزيد من 
الوحدات والمدن، يتم بيعها لمن ال يحتاجون 
إليها، ليترك هـــؤالء الشقق مغلقة بهدف 
»التسقيع« والبيع بعد سنوات وربما عقود، 
فيما يتمسك آخرون بالحياة فى العشش أو 
فى بيوت آيلة للسقوط لعدم وجــود قوانين 
تحمى المواطن من سوء تصرف الحكومة أو 

حتى من شر نفسه وطمعه الشخصى.
ــاق يــؤكــد الــخــبــراء أن  ــســي وفـــى هـــذا ال
المنظومة العقارية فــى مصر تحتاج إلى 
ثـــورة حقيقية إلصـــاح الــتــشــريــعــات التى 
تنظم هــذا النشاط التجارى المهم، والــذى 
يساهم فــى الناتج القومى بنسب ضخمة 
كما يعمل به وبقطاعاته المختلفة مايين 
من المصريين، ومن ثم تبدأ تلك الخطوات 
اإلصاحية من داخــل شركات الدولة التى 
تستثمر أمــوال المواطن المصرى ذاتــه فى 
مجال العقارات واإلنشاءات المعارية، ومن 
ــراء الــمــعــادى لاستثمار  بينها شــركــة زهــ
والتعمير، التى صدر مؤخًرا بشأنها تقرير 
مــن الجهاز الــمــركــزى للمحاسبات، تناول 
ماحظات الجهة الرقابية على األداء المالى 
واإلدارى للشركة، حيث كشف التقرير عن 
مفاجأة تتعلق بمعاناة الشركة ذات األصول 
ــة نقص  ــمــارات الضخمة مــن أزمـ ــث واالســت
سيولة، ومن هنا أوصــى مراقب الحسابات 
الــذى أعد التقرير بضروة إعــادة النظر فى 
حساب التوزيع المقترح فى ضوء التزامات 
الشركة الحتمية وعلى خلفية ضعف السيولة 
النقدية والتى بلغت فقط 50.5 مليون جنيه، 
مما اضطر مجلس اإلدارة إلى اتخاذ قراره 
بــعــرض قطعة أرض مــمــيــزة مــن ممتلكات 
الشركة للبيع، ورأى المركزى للمحاسبات أنه 
كان من األفضل استغال مثل هذه األراضى 
فى إقامة مشروعات واالستفادة من عائدها 
لصالح الشركة، بداًل من أن تضطر الشركة 

أكثر من 140 مليون 
جنيه قيمة

األرصدة املتوقفة 
واملتأخرة 

سر الفارق بني 
أرقام السجالت 

املالية وبيان 
إدارة األراضى 

وال نــقــرأ عنها إال مــا تُمنى بــه مــن فشل وما 
ــجــاوزات، تكشف  يحاصرها مــن مخالفات وت
عنها تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، 
علًما بأننا حتى على الصعيد الرقابى نهتم 
فقط بما يصدر عن هيئة واحــدة وحيدة هى 
ــة التى لديها حق ضبط  هيئة الرقابة اإلداريـ
ــا باقى  المخالفين وتحقيق الــمــخــالــفــات، أم
الجهات واألجهزة الرقابية وعددها أكبر مما 
يتصور الكثيرون، فتكتفى بإصدار التقارير التى 
تبقى حبيسة األدراج، بعد أن فقد البرلمان ظله 
ولم يعد يجرؤ حتى على استخدام تلك التقارير 
كمادة لاستجوابات ومساءلة الحكومة، كما 
كان يحدث فى أعتى عهود الفساد إبــان حكم 

حسنى مبارك ولجنة سياسات ولده جمال.
وحــول إحــدى أعــرق الــشــركــات العاملة فى 
ــدر الجهاز  ــى، أصـ ــ مــجــال اســتــصــاح األراضـ
الــمــركــزى للمحاسبات تقريره مــؤخــًرا، وفى 
ــاز بالتحليل  ــجــه ــاول ال ــن ــت ســيــاق ســـطـــوره ي
والماحظات أداء الشركة العربية الستصاح 
األراضــــى كــشــركــة مساهمة مــصــريــة، تعمل 
بأموال الشعب ومنوط بها استثمار تلك األموال 
فى المجال الــزراعــى، ولكنها فى الوقت ذاته 

نفسها لشراء أراض جديدة لتقيم عليها ما 
التزمت به من مشروعات.

ولكن على ما يبدو اتخذ مجلس اإلدارة 
قراره وفضل البيع؛ لعلمه أن تاريخ الشركة 
ــجــاز وتنفيذ الــمــشــروعــات ال يبشر  مــع إن
بتحقيق أى أربـــاح أو مــكــاســب، بدليل أن 
ــرق إلـــى  ــطـ ــســه تـ ــف الـــتـــقـــريـــر الـــرقـــابـــى ن
ــجــاهــزة، ليوضح  حــســاب الــمــشــروعــات ال
أن رصــيــد أعــمــال الــمــرافــق الــعــامــة ضمن 
تلك المشروعات بلغ 134.8 مليون جنيه، 
منها فقط 2 مليون جنيه تخص أعمال تم 

تتقاعص عن الحفاظ على أموالها وممتلكاتها 
نفسها، حيث جــاء فــى التقرير أن األصــول 
الثابتة تتضمن أراضى ومبانى مملوكة للشركة 
ولــم يتم تسجيلها تبلغ قيمتها 7.77 مليون 
ــرب أن أراضـــى الشركة تتضمن  جنيه، واألغـ
أيًضا 335 فدانا بمنطقة البستان، لم يتم إبرام 
التعاقد الخاص بها من األســاس، على الرغم 
من أن قيمتها تبلغ 5.4 مليون جنيه، وهو ما 
يهدد تلك األموال بالضياع واإلهدار، فى الوقت 
الــذى يحتاج قطاع استصاح أراضــى الدولة 
إلــى كل جنيه وكــل شبر من األرض الصالحة 
للزراعة، على خلفية ما تواجهه كافة المجاالت 
االقتصادية من أزمــات طاحنة، تتعلق بنقص 
السلع خاصة الــزراعــيــة والــغــذائــيــة، وتدهور 
الـــصـــادارات والــتــذبــذب الجنونى فــى أسعار 
ــدوالر، الــذى تصُعب معه عمليات استيراد  الـ

غالبية احتياجات المواطن المصرى.
ولـــم تــتــوقــف قــائــمــة الــمــخــالــفــات عــنــد حد 
التقاعس عن تسجيل وإثبات ملكية األراضى، 
ولكن فيما يتعلق بالمشروعات رصــد تقرير 
المركزى للمحاسبات األمــوال الُمدرجة ضمن 
رصيد أعــمــال تحت التنفيذ بقائمة المركز 

تنفيذها خــال عــام 2016 محل الفحص، 
والباقى أعمال ُمرحلة منذ عدة سنوات.

ومــن المشروعات الــجــاهــزة إلــى حساب 
المشروعات تحت التنفيذ، والــذى تضمن 
ــه، أغــلــبــهــا يــتــمــثــل فى  ــي ــون جــن ــي 8.1 مــل
مــصــروفــات أمــن وحــراســة ومــيــاه وكهرباء 
ومهمات إصاح، منها 1.4 مليون تم صرفها 
ــام المنقضى مــحــل الــفــحــص –  ــع خـــال ال

.-2016
وإذا كــانــت إدارة الــشــركــة تتعامل بهذه 
الكيفية مــن »الــطــنــاش« مــع مــا لــديــهــا من 

المالى للشركة، حيث بلغت قيمتها نحو 31.66 
مليون جنيه، تمثل أرصدة متوقفة وُمرحلة منذ 
ســنــوات سابقة، عــن عمليات لــم يــرد بشأنها 
مستخلصات، كما لــم تــحــرص الــشــركــة على 
تطبيق المعيار المحاسبى المصرى الخاص 

بعقود اإلنشاء.
ــى بغرض  فــى حين تضمن حــســاب األراضــ
البيع استصاح وحراسة قطعة أرض بمساحة 
5500 فــدان، تقع بمطنقة الحسينية، ُمرحلة 
ــوات ســابــقــة، دون أن يــتــم بيعها أو  مــنــذ ســن
االســتــفــادة منها، وأوصـــى التقرير الرقابى 
بــضــرورة اتــخــاذ الـــازم بشأن تلك المساحة، 

وبيعها أو استثمارها لصالح الشركة.
وعلى ما يبدو ال تحرص اإلدارة على بيع تلك 
القطعة؛ ألنه حتى األراضى التى بيعت بالفعل 
لم يتم تحصيل جانب كبير من قيمة ثمنها حتى 
كتابة التقرير، الــذى تحدث عــن هــذا الفشل 
الذريع باألرقام والوقائع موضًحا أن المديونية 
المستحقة للشركة عن قيمة األراضى الُمباعة 
حتى 12/31/ 2016، بلغت 61.4 مليون جنيه، 
ــى أن تلك  طبًقا للسجات الــمــالــيــة، واألدهــ
القيمة تم وضعها وفًقا لبيان إدارة األراضــى 

ــراءات التى تتخذها  مــشــروعــات، فــإن اإلجــ
للحفاظ على ممتلكاتها وأراضيها وأصولها 
تُعد نموذجا واضًحا يجسد نظرية »تكبير 
ــدمــاغ«، حيث ظهر رصيد حساب غطاء  ال
خطابات الضمان بقائمة المركز المالى 
ــراء  ــانــت »زهــ بــنــحــو 1.9 مــلــيــون جــنــيــه، ك
المعادى« قد أصدرتها باسم حى المعادى 
ــم تــقــم إدارة  وحـــى الــبــســاتــيــن، ومـــع ذلـــك ل
الشركة بتسجيل الــوحــدات، كما لــم تهتم 
بإجراء التسوية الازمة لهذه الخطابات مع 

البنك.

بالشركة، لتقدر فقط بـــ60.1 مليون، وهو ما 
يدل على عدم قيام اإلدارات المختصة بإجراء 
المطابقات والتسويات الــازمــة، تاركة األمر 
للجهاز المركزى الــذى أوصــى تقريره بدراسة 

أسباب الفروق، بعد إجراء المطابقات.
وفى ضوء ما سبق ليس غريًبا على مثل هذه 
الشركة، أن تهمل فى تحصيل مستحقاتها لدى 
العماء، وأن تطبق نظرية إن »مــال الحكومة 
سايب ومالوش صاحب«، حيث بلغت األرصدة 
الــمــديــنــة الــمــتــوقــفــة والــمــرحــلــة مــنــذ ســنــوات 
140.2 مليون جنيه، شاملة المتأخرات لدى 
العماء والموردين والمقاولين، ومدينى أقساط 
األراضـــى، وهــو مــا يوحى بــأن كــل مــن يتعامل 
مــع تــلــك الــشــركــة مــن جميع الــفــئــات ال يهتم 
بــأن يسدد لها مــا عليه مــن مستحقات، ولما 
ال إذا كانت هــى نفسها تتقاعص عــن اتخاذ 
ــراءات استعادة حقوقها، وترفع شعار إنه  إجـ
»جار مخاطبة العماء« و«جــار اتخاذ الــازم«، 
ــجــارى، الـــذى ربــمــا يجرى  وال عـــزاء للسيد ال
بسرعة تقل عن سرعة السلحفاة ومــن ثم لم 
يصل إلــى شء، أو لعله يجرى ليطارد سراب 

منذ عدة سنوات.

وفى السياق ذاته لم تقم الشركة بتسجيل 
3 شــقــق مــمــلــوكــة لــهــا بــمــنــطــقــة العجمى 
باالسكندرية رغم صدور حكم صحة ونفاذ 
بشأن اثنين منها، والثالثة مازالت متداولة 
فــى ســاحــات المحاكم، كما تضمن حساب 
األصــول الثابتة لديها أصــول مُهلكة دفترًيا 
ــدات  ــاث ومــع ــ تــتــمــثــل فـــى وســـائـــل نــقــل وأثـ
مكاتب، لم يتم إجراء الدراسة الازمة للعمر 
االنتاجى الُمقدر لها، والقيمة التخريدية 
لكل أصــل، حسبما تنص معايير المحاسبة 
المصرية، وبالتالى لم تهتم اإلدارة بدراسة 
المنفعة االقتصادية الناتجة من استخدام 

هذه األصول.
أما ملف تعامات شركة زهــراء المعادى 
مع عمائها، فيزخر بالعديد من المخالفات 
والمشكات ذات األرقام سداسية األصفار، 
حــيــث بــلــغــت إجــمــالــى الــمــتــأخــرات لــدى 
العماء من أراض ووحــدات سكنية وإداريــة 
ومحات بمجمع الحرفيين، بلغت نحو 31.4 
مليون جنيه، بنسبة 14.6% من األقساط 
المستحقة والــمــتــأخــرات، وقــامــت الشركة 
بتكوين مخصص عنها كديون مشكوك فى 
تحصيلها بنحو 20 مليون جنيه، حيث تبين 
عــدم ســداد أى مبالغ من المستحق ســداده 
والمتأخرات من عماء أحد المشروعات، 
ــن عــمــاء  ــ وانـــخـــفـــاض الــمــتــحــصــات م
مشروعات أخــرى، إلى جانب وجود العديد 
من الشيكات المرتدة والتى بلغت قيمتها 

22.6 مليون جنيه، خال عام واحد.
واستكمااًل إلعمال سياسات تكبير الدماغ 
والطناش على الحقوق، تغاضت الشركة عن 
تطبيق بنود التعاقد مع العماء المتوقفين 
عن الــســداد، حيث خالفت المادة 4/3 من 
العقود المبرمة معهم، والتى تنص على أنه 
فــى حالة االمتناع أو التأخر على السداد 
بدفعتين متتاليتين، يعتبر العقد مفسوخا 
من تلقاء نفسه، دون الحاجة إلى إجــراءات 
قانونية أو حكم قــضــائــى، ومــن ثــم أوصــى 
تقرير المركزى للمحاسبات بضرورة تنشيط 
التحصيل والعمل على تطبيق بنود العقد 
ودراســــة مـــدى كــفــايــة المخصص المكون 
للديون المشكوك فى تحصيلها، حفاًظا على 

أموال الشركة التى هى أموال عامة.
وعلى ذكر األموال المهدرة والمهددة تناول 
التقرير حساب اإليـــرادات الــذى بلغ 13.8 
مليون جنيه، قيمة فــوائــد تأخير العماء، 
ــراء  ــذا الــمــبــلــغ وإجــ وشــــدد عــلــى دراســــة هـ
التسويات الازمة فى ضوء ما تم تحصيله 
منها، مع متابعة نتائج الدعاوى المرفوعة 

على بعض العماء المتأخرين.

مسلسل الفساد داخل الشركة العربية الستصالح األراضى.. العرض مستمر

لهذه األسباب.. مجلس اإلدارة اضطر إلى عرض قطعة أرض مميزة من ممتلكات الشركة للبيع وجتاهل اعتراض اجلهات الرقابية

الشركة تعانى من ضعف فى السيولة النقدية رغم أصولها واستثماراتها الهائلة

رصيد أعمال مرافق المشروعات الجاهزة 134.8 مليون جنيه منها 
2 مليون فقط عن 2016 والباقى أعمال مُرحلة منذ عدة سنوات

حساب المشروعات تحت التنفيذ يتضمن 8.1 مليون جنيه مصروفات 
أمن وحراسة ومياه وكهرباء منها 1.4 مليون تم صرفها خالل 2016 

إجمالى المتأخرات لدى العمالء من أراضى ووحدات ومحالت 
31.4 مليون وشيكات مرتدة بـ 22.6 مليون خالل عام واحد

الشركة 
متتلك أراضى 
ومبانى لم يتم 

 تسجيلها
 بـ 7.77 مليون

13.8
مليون جنيه 
قيمة فوائد 

تأخير العمالء 

خفايا عدم تسجيل 
الوحدات اململوكة 
للشركة والصادر 

بشأنها أحكام
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ماسبيرو

حكاية شبكة توظيف األموال داخل التليفزيون املصرى
ال يكاد يمر يوم إال ويتم الكشف عن وقائع وفضائح 
جديدة فى ماسبيرو، اليوم ســوف نكشف باألسماء 
والتفاصيل الكاملة النقاب عن حكاية شبكة توظيف 

األموال داخل قطاع التليفزيون .
ــى نــنــفــرد بــالــكــشــف عن  ــت الــتــفــاصــيــل الــمــثــيــرة ال
تفاصيلها تتضمن قيام محمد كامل أحد مدراء اإلنتاج 
بالتليفزيون والذى حصل على إجازة بدون مرتب لمدة 
سنة بإقناع زميل له اسمه طلعت محمد بالحصول 
على قــرض بمبلغ مليون جنيه على أن يقوم محمد 
كامل بتوظيفه له مقابل عائد شهرى كبير للغاية. وقام 

طلعت بإعطاء المليون جنيه لكامل.
ولــم يكتف كامل بذلك حيث قــام بالحصول على 
250 ألف جنيه من زميله كمال نادى مهندس الديكور 
بقطاع التليفزيون وهــو المبلغ الـــذى حصل عليه 
كمكافأة نهاية الخدمة، وقــام كمال أيضًا بإحضار 
أحد اللواءات من أصدقائه ومنح كامل مبلغ 400 ألف 
جنيه )كمال نادى مهدد حالياً بالحبس بعد قيام اللواء 
بإجباره على توقيع شيكات وايــصــاالت أمانة بقيمة 
المبلغ باعتباره الذى قام بتعريفه بكامل وكان وسيطاً 

فى االتفاق بينهما(.
المهم أن هــذا األمــر ظل ســراً ال يعلمه أحــد، حتى 

جاء موعد تجديد إجازة محمد كامل من التيلفزيون، 
وبالطبع ال يمكنه الــذهــاب للمبنى حيث إنــه مختف 
وقام بتغيير جميع أرقام تليفوناته المحمولة واألرضية 
ــم يــقــم بــصــرف الــعــائــد  وكــذلــك عــنــوان مسكنه ولـ
المتفق عليه لضحاياه إال لعدة أشهر، وهــداه تفكيره 
الشيطانى لحيلة ذكية تحقق له هدفه بــدون )وجع 
ــاغ(، حيث طلب مــن شقيقته الــذهــاب لماسبيرو  دمـ
لتجديد اإلجـــازة أمــس، وقــامــت شقيقته باالتصال 
بــاإلدارة المركزية للشئون اإلداريــة بقطاع التليفزيون 
وأبلغته باألمر حيث أكدت له أن معها توكيل عام من 
ــق محمد  ــازة، وواف شقيقها وترغب فى تجديد اإلجـ
صبحى رئيس اإلدارة المركزية للشئون اإلداريــة على 
ذلك ألنه أمر قانونى، إال أن أحد الخبثاء من الذين 
يرغبون فى )خــزوقــة( مجدى الشين رئيس القطاع 
انتقامًا منه بسبب خالفات شخصية حالية بينهما 
واشــعــال أزمـــة داخـــل الــقــطــاع للكشف عما آل اليه 
التليفزيون فى عهده، قــام بتسريب الخبر لضحايا 
كــامــل، الــذيــن انــتــظــروا شقيقته أمـــام المبنى وفــور 
دخولها قاموا باصطحابها إلــى مباحث التليفزيون 
لتحرير محضر ضدها بحجة أن عليها أحكام قضائية 
بهدف الضغط على شقيقها للظهور وإعــادة المبالغ 
المستولى عليها )حدثت اشتباكات وتراشق باأللفاظ 
داخــل مقر المباحث نعتذر عن نشرها حرصا على 
عدم خدش الحياء العام(، وقام المسئولون فى االمن 

بطلب بطاقتها الشخصية، وبالكشف عنها تبين أنه ال 
توجد ضدها أحكام، وقرروا إرسال مندوب من األمن 

معها إلنهاء إجراءات اإلجازة وهو ما حدث بالفعل.
ولــم تنته فصول هــذه الواقعة المثيرة عند هذا 
الــحــد، حيث رصــدت كاميرات قطاع األمــن وقــوف 
األشــخــاص المنصوب عليهم أمــام المبنى انتظاراً 
لــخــروج شقيقة كــامــل مــن المبنى لــالحــتــكــاك بها 
والتشاجر معها، وتــفــاديــا لــحــدوث ذلــك قــام بعض 
ــاب آخــر وهــو مــا حدث  األشــخــاص بتهريبها مــن ب
بالفعل، وظل هؤالء األشخاص ينتظرون لفترة طويلة 
إال أنهم اضطروا فى النهاية لالنصراف بعد اكتشاف 
أنهم تعرضوا لخدعة وأن شقيقة كامل قد غادرت 

المبنى.
وهنا نتساءل: هل تتوقف تــطــورات هــذه القضية 
ــحــد أم ســتــشــهــد فــصــولــهــا تــصــعــيــداً  عــنــد هـــذا ال
وأحداثا ساخنة جديدة؟ وهل هناك ضحايا آخرون 
لهذا الشخص؟ وهــل لــدى قــيــادات األمــن بالمبنى 
ومجدى الشين رئيس القطاع علم بمثل هذه الوقائع 
ــوال؟ ومـــا هى  ــ والــشــبــكــات الــخــاصــة بتوظيف األمـ
اإلجــراءات التى سيتم اتخاذها للتعامل مع مثل هذا 
الــوقــائــع الفاضحة والكاشفة لحالة الــتــردى التى 
وصل اليها قطاع التليفزيون حالياً؟ وهل عدوى هذه 
الشبكات أصابت القطاعات األخرى داخل ماسبيرو 

أم قطاع التليفزيون وحده؟!!

مذيع شهير متهم بـ»اخليانة« والنصب

تسجيالت سرية فى راديو النيل

الظروف الصحية 
متنع صفاء حجازى 
من العودة ملاسبيرو

محمد عثمان

 فى سرية تامة.. يتم تخصيص سيارة 
لزوجة رئيس أحد القطاعات الحاليين 
فى ماسبيرو السيارة يتم استخدامها 
فى )المشاوير( الخاصة وشراء )لوازم( 

البيت و)فسحة( العيال!!

مكتب رئيس اتــحــاد اإلذاعــة 
والتليفزيون تلقى خالل األيام 
ــورة رســمــيــة من  الــمــاضــيــة صــ
حكم حبس القيادى البارز فى 
ماسبيرو لــمــدة 3 ســنــوات فى 
واقعة اتهامة ب )هتك عرض( 
إحــدى الطالبات الجامعيات، 
الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر أن هـــذا 
الــشــخــص قـــام بــالــطــعــن على 
الحكم الــصــادر ضــده ويحاول 
جــاهــداً التصالح مــع أســرة 
ــق بعض  ــاة عـــن طــري ــت ــف ال

الوسطاء. 
ــة  ــكــامــل - الـــقـــصـــة ال
ــات(  ــن ــي ــوب ــب ل )بـــتـــاع ال
وشــهــرتــه )جـــوز الست( 
المرشح بقوة لمنصب 
ــى الــتــلــيــفــزيــون  مــهــم فـ
المصرى خــالل الفترة 
القادمة.. حكايات مثيرة 
وحـــصـــريـــة.. انــتــظــرونــا 

قريًبا.

تخصيص سيارة لـ)مشاوير( 
الهامن و)فسحة( العيال

مكتب رئيس االحتاد يتلقى 
إخطارًا بحكم حبس قيادى 

بالتليفزيون 3 سنوات

مــذيــع شهير )كعبه عــالــى حاليًا( 
ومــقــرب مــن دوائــــر صــنــع الـــقـــرار وتــم 
تصعيده إداريــاً منذ عدة أشهر، كان مثار 
حديث عــدد مــن العاملين والبرامجيين 
ــام الماضية،  داخـــل ماسبيرو خــالل األيـ
ــرص تــصــعــيــده مــرة  الــحــديــث تــنــاول فـ
أخــرى فــى التغييرات الــقــادمــة بسبب 
عــالقــاتــه مــع بــعــض الــجــهــات العليا 
ــارزة. أما  وشخصيات برلمانية بـ
المفاجأة األخــطــر التى كشفت 

ــذا الــمــذيــع له  عــنــهــا الــمــنــاقــشــات أن هـ
قضية مثيرة للغاية تتعلق بقيامه بالنصب 
على إحــدى السيدات عقب زواجها منها 
واستيالئه على ثروتها العقارية المتمثلة 
فى عــدة عقارات بمواقع متميزة بإحدى 
المحافظات البحراوية ثم اكتشفت خيانته 
لــهــا مــمــا دفــعــهــا لطلب الــطــالق دون أن 
تسترد األموال التى )لهفها( هذا اإلعالمى 

المسنود!!!
تغيير المسميات الوظيفية.. ممنوع

- مصادرنا المطلعة أكــدت أن الفترة 
القادمة لن تشهد أى تصعيدات أو تغيير 
المسميات الوظيفية للعاملين فى ماسبيرو 
انتظاراً للهيكلة المنتظر إجراؤها داخل 
المبنى عقب اقــرار التشكيالت الخاصة 
بالهيئة الوطنية لإلعالم والمجلس األعلى 
لــإلعــالم. حيث إنــه مــن المنتظر تقليل 
عدد اإلدارات المركزية واإلدارات العامة 
بالقطاعات والقنوات بعد انشاء ما يسمى 

بالقطاع المرئى.

تــلــقــى ابــراهــيــم الــعــراقــى المكلف 
بــرئــاســة اتــحــاد اإلذاعــــة والتليفزيون 
ــدار تــعــلــيــمــات فــوريــة  ــإصـ مــطــالــبــات بـ
بفتح تحقيق عاجل فى الوقائع المهمة 
والمتعلقة بقيام وليد رمضان المدير 
التنفيذى لرادايو النيل وماهر عبدالعزيز 

رئــيــس مجلس االدارة بالتسجيل لكل 
مــن يدخل مكتبيهما بــالــراديــو كما يتم 
ترك التسجيل مفتوحا عندما يدخالن 
أى مكتب وعندما يجلسان مع العاملين 
ــات.  ــ ــاء االذاعـ ــ ــى راديــــو الــنــيــل ورؤسـ ف
ــكــن ســوى  ــم ي الــمــفــاجــأة أن مـــاهـــر لـ

مراسل وليس اعالميا وال اداريـــا تعود 
ان يضع التسجيل ليسجل لمصادره 
، أمــا ولــيــد فهو اورجــنــســت تــعــود على 
العمل فى المالهى الليلية وتعود تسجيل 
المقطوعات الموسيقية التى يعزفها 

وهو ليس اعالميا؟!!!

ــمــؤشــرات أن  ــل ال  تــؤكــد ك
صفاء حجازى رئيسة اتحاد 

ــة والــتــلــيــفــزيــون والــتــى  ــ اإلذاعـ
ــا فى  ــدأت رحـــلـــة عــالجــه ــ بـ

الخارج بقرار من الرئيس 
عــبــدالــفــتــاح الــســيــســى لن 
تعود مرة أخرى لماسبيرو 

ــا  ــه ــت ــور حــال ــ ــدهـ ــ بـــســـبـــب تـ
الصحية – شفاها الله وعافاها 
ــر وســــــوء - ومـــن  ــل شــ ــ ــن ك ــ م
المنتظر أن تقوم صفاء خالل 
ــام الــقــادمــة بــإصــدار بيان  األيـ

رسمى تعلن فيه اعتذارها عن 
استكمال مهمتها فى رئاسة االتحاد 
وتوجيه الشكر للرئيس وكــبــار رجــال 
الــدولــة على رعايتهم لها واهتمامهم 

بمتابعة حالتها الصحية.

هيكل يتراجع عن 
دعم الشني

سمير سالم يناقض نفسه

شوقية عباس جتامل مدينة 
اإلنتاج بـ 500 ألف جنيه

خــالــد السبكى الــمــديــر الــعــام بالقطاع 
االقتصادى كشف عن مفاجأة مثيرة تتعلق 
برغبة شوقية عباس رئيسة القطاع والتى 
انتهت مــدة خدمتها رسميا يــوم 2 مــارس 
الــحــالــى، فــى اصـــدار شيك بمبلغ نصف 
مليون جنيه ألســامــة هيكل رئيس مجلس 
ــاج اإلعــالمــى )شوقية  ــت إدارة مــديــنــة اإلن
عــضــو مجلس إدارة الــمــديــنــة ممثلة عن 
اتحاد اإلذاعــة والتليفزيون( لتمكين هيكل 
من سداد رواتب العاملين بالمدينة، وكشف 
السبكى أن هذه المحاوالت ال تزال مستمرة 
رغــم رفــض القيادات إصــدار هــذا الشيك 
حيث إن المدينة مديونة التحاد االذاعــة 
والتليفزيون بمبلغ ٧ ماليين جنيه عن نفس 
قيمة االستديو رقــم ٦0١ الــمــراد اصــدار 

شيك بقيمة إيجاره؟!
فى هذا السياق نشير إلى أن هيكل أحد 
الداعمين بقوة لتجديد مدة خدمة شوقية 
فى رئاسة القطاع لدورها الكبير فى سداد 
مديونيات ماسبيرو للمدينة والتى تجاوزت 

الـ١00 مليون جنيه خالل الفترة الماضية.

ــالم  أســـامـــة هــيــكــل رئــيــس لــجــنــة اإلعــ
والثقافة بمجلس النواب قرر التراجع عن 
دعم مجدى الشين رئيس قطاع التليفزيون 
لتولى منصب مهم فــى الهيئة الوطنية 

ــالم أو الــمــجــلــس الــوطــنــى  ــإلعـ لـ
ــا  لــتــنــظــيــم اإلعـــــــالم. مــصــادرن
المطلعة أكدت أن أسباب عدم 
اســتــمــرار دعــم هيكل لالشين 
ــشــكــاوى  ــى ال ــ يــرجــع إل
والـــبـــالغـــات الــتــى 
قدمت ضده لعدد 
ــات  ــ ــه ــجــ ــ مــــــن ال
ــة  ــ ــ ــادي ــ ــ ــي ــ ــســ ــ ــ ال
والـــــرقـــــابـــــيـــــة 
ــة  ــ ــي ــ ــائ ــضــ ــ ــق ــ وال

والــتــى كشفت عن 
الكثير من التجاوزات 

المالية واإلدارية داخل 
التليفزيون، باإلضافة 
لعدم استجابة مجدى 
للنصائح التى قدمت 
إليه بتهدئة األوضــاع 

داخل القطاع والتصالح 
ــن حدثت  ــذي ــع خــصــومــه ال م

بينه وبينهم مشاكل وأزمـــات 
خالل الفترة الماضية. 

- سمير سالم رئيس القناة األولــى والــذى يستعد للخروج للمعاش خالل 
األسابيع القليلة القادمة،  يكرر فى معظم لقاءاته األخيرة أنه لم ولن يسعى 
لطلب مد خدمته، وأن كل ما يريده أن يقضى األيام األخيرة فى منصبه دون 
إثارة المزيد من المشاكل ضده، ولذك فإنه يقوم بإحالة أى شكوى تقدم إليه 

للشئون القانونية للتحقيق فيها واصدار القرار.
الغريب أن هذا الكالم يتناقض مع قيام سمير بالتجهيز لخريطة القناة 
البرامجية فى شهر رمضان القادم رغم أنه سوف يخرج للمعاش أوائل شهر 

أبريل المقبل!!!

الشني

صفاء

سالم

شوقية

هيكل
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حل إشكالية احلبس صوت الناس
االحتياطى يوفر على 

الدولة نحو 20-10 
مليار جنيه سنوًيا

مراعاة التوزيع اجلغرافى 
اجليد للمساجني 

للتخفيف عن ذويهم 
أثناء الزيارات

فنجان قهوة مع ديدة

بقلم/ منال سناء

 »عالم مزيف«
صــبــــــــاح جــديــد ويـــوم مــشــرق… أكــتــب لكـــــــــم 
فنجــــــــــان جديدا وغريبا ولكنه بكل أســــف أصبــح 
واقــع نعيشه؛ جند البعض رفضه والبعض اآلخـــر 

استسلم له.. وقلة حاولوا التغيير ففشلوا.
ــدة نشرب قهوتنا وتذكرنا  اتفضلوا معنا أنــا ودي
أحــبــاب رحــلــوا وذكــريــات غابت وضحكنا وبكينا ثم 
سرحنا طــويــا وبــعــيــدا؛ وقاطعت ديـــدة وقــلــت لها: 
مــبــروك يــاديــدة عـــلـــي)Account(ايـــه الــشــقــاوة ده 
أصبحِت من متابعى ال)Face book( رددت على 
وقــالــت: عــارفــة جدتك )خــديــجــة( جــارتــى هــى اللى 
عاملته وعلمتنى عليه، وانـــت عــارفــة انــى شطورة 

وتعلمت بسرعة.
سألتها ســؤال ويارتنى مــا ســـألـــتـــه؟؟؟؟!!!!!!!!!! 
ــدة( كــانــت أقــــــــــوى  ــ عــارفــن زعبيب أمشير )دي
وسمعت منها كــام… وأمــثــال… وحكم؛ وزعلت قوى 
Ac�  على حالنا……… الســــــــــــؤال )طــب عاملتى
count للعائلة وواحد لألصدقاء( رددت: ليه ممنوع 

األختاط وال حرام؟؟
ومن يعقل كامك ده ما العيلة عارفة األصدقاء 
هم أصا مش غرب وكلنا عايشن مع بعض وعارفن 
بعض عليكى حــاجــات غريبة يــا حفيدتى؛ وبعدين 
تعالى هنا صحيح فريدة بنتك قالت: نفس كامك 
وقلت: عليها عيلة وصغيرة، من فيكم علمت التانية 
ايــه الــلــى انــتــم فيه ده تستخدموا املــوضــوع خطأ، 

وفهمتوا أصل احلكاية خطأ.
وبنتك علمتنى حاجة غريبة أعرف أعمل احلظر 
ازاى، وملــا سألتها: قالت عشان اللى يضيقك على 

طول )Block( وترتاحى منه.
وسألتها: أى شخص يا فريدة حتى لو كانت بنت 
عمك أو خــالــك؛ وبسرعة رددت حتى لــو كــان بابا 
واألكــثــر أملــا ملــا ورتــنــى أن لها صفحتن شخصيتن 
)لألصدقاء/ العائلة( شىء مؤسف جــدا…. وأنتى يا 

هامن عندك كام أكيد تاته)للشغل/ األصدقاء…..(.
ــا حزينة حلالكم ومــا وصلتم إلــيــه؛ ذكــر تينى  أن
بقصة قرأتها وشعرت أن بها تهويل وفيما يبدو أنها 

واقعية جدا.
“جدران با معارف”

كان هناك )رجل وزوجته وأبنائه الستة( يعيشون 
فى منزلهم وكــانــوا ليس لهم عاقة بجيرانهم؛ وال 
عاقة بأهله وأهلها، هو وهى اختاروا الوحدة والعزلة 
والغربة؛ ظنوا أن هكذا تستقيم حياتهم ويعيشون 

سعداء.
ــوم شــعــرت الــزوجــة بـــآالم الـــوالدة اتصلت  وفــى ي
بزوجها وحضر مسرعا وأخذها وترك الصغار الستة 
مبفردهم وأغلق الباب باملفتاح ولم يتصل بأهله أو 
أهــل زوجــتــه؛ أو حتى يُخبـر جــيــرانــه. وفــى طريقه 
للمستشفى اصطدم بسيارة وتوفى ونُقلت الزوجة بن 
احلياة واملوت وظلت بغيبوبة ثاثة أيام وأفاقت وكانت 
فقدت جنينها وتــذكــرت أطفالها الــصــغــار؛ عندها 
اتصلت بأهلها؛ وذهب أهلها وكسروا الباب ليجدوا 

الصغار فارقوا احلياة من اجلوع والعطش.
ــنــا نسمع صراخهم  وســألــوا اجلــيــران )قــالــوا(:ُك
وبكائهم واعتقدنا أنهم يلعبون وُكــنــا نقول كــم هم 
ُمزعجون وذهب الصغار ضحية انعدام العاقات بن 

األهل وبن اجليران.
هكذا أصبح حالنا مع أسرنا ال يعلم األخ شيئا عن 

أخته وأخيه،
وكــل شخص يعيش داخــل قوقعة وحظر نفسه ال 
تعامل مـع جيران، وال تعامل مــع أهل، وال تعامل مـع 

أصدقاء.
بكل أسف استخدمتم صفحاتكم وبصور وهمية 
وأسماء غير حقيقية وأصحاب مزيفون واستهوتكم 
اللعبة وتعيشون بعزلة وفــى وحــدة وتشعرون بنشوة 

االبتعاد.
كل شخص يجلس كالصنم أمــام جهازه ويتعامل 

مبشاعر مزيفة خالية من املصداقية.
أصبحتم مدمنن جتلسون على الفيس بوك أكثر 

من جلوسكم معنا ومـــع أوالدكم. 
أصــبــحــتــم ال تــتــصــلــون بــأصــدقــائــكــم وتهنئتهم 
تستكفون بوضع ورود وتــورت ملناسباتهم السعيدة 

وتكتبون تدوينة على حوائطهم.
ــاذا بــكــل ســيــئ وكــل  ــر تــشــعــرون مبــ ــن آن آلخـ ومـ
أســـوء )Feel I( تتباهون على بعضكم تارة بصوركم 
باملصايف والرحات؛ وتارة ببطوالت أوالدكــم؛ وتارة 
أخــرى بعدد معارفكم مــن الشخصيـــات املرموقة 

والتقاط الصـــور معهم.
عالم مزيف وأناس مزيفة، وال أحــب االنتماء إليه؛ 
عاملى الواقعى يتكون من نبض وبسمة وكلمة وأخت 

وجارة وصديقة؛ عالم ممتع وحيوى.

مطالبة وزارة 
الداخلية والنائب 

العام بسرعة 
تنفيذ قواعد 

اإلفراج الصحى

تشكيل لجنة من وزارة الداخلية لمتابعة أعمال لجنة 
حقوق اإلنسان بمجلس النواب والتنسيق معها فى كافة 
المجاالت سواء فى تقاريرها عن حالة حقوق اإلنسان فى 
مصر.. أو التنسيق مع الوزارة من أجل زيارة السجون.. أو 
التعرف على بعض المظالم التى تصل للبرلمان من النواب.

مجلس النواب وتحديدا لجنة حقوق اإلنسان بالبرلمان 
والتى يرأسها النائب عــاء عابد بعد اإلطــاحــة برئيسها 
السابق أنور عصمت السادات.. وقد فتح البرلمان صفحة 
جديدة مع وزارة الداخلية للتنسيق الكامل فيما بينهما.. 
ولتسهيل عمل لجنة حقوق اإلنسان بالبرلمان.. واالستفسار 
ــتــى تــتــعــرض بــحــالــة حقوق  عــن أى مــشــكــات لــلــنــواب وال

اإلنسان فى مصر.

أكدت تقرير أمن شديد األهمية أن هناك تحديدا »252« 
حكما قضائيا غيابيا على عدد من أبناء سيناء وقبائلها، 

تحديدا فى العريش والشيخ زويد ورفح ونخل وبئر العبد.
وأكد التقرير أن أقل حكم قضائى على الفرد الواحد من 
هؤالء المحكوم عليهم يصل لـــ»75« عاًما، وأن هذه األزمة 
فى يد السلطات العليا التى طلبت كشوفا بأسماء وبطبيعة 
وضــع هــذه األسماء واألحــكــام واالنتماء للقبائل، من أجل 
دراستها، وكيفية ايجاد مخرج قانونى لألزمة المترتبة 
ــام، واالســتــعــداد خــال الــفــتــرة القادمة  على هــذه األحــك
لتشكيل لجنة قانونية لدراسة كل حالة على حدة واعطاء 
االستشارة القانونية باألمر، ومكونة من أحد المستشارين 
فى وزارة العدل، ووزارة الداخلية، والنيابة العامة، ورئاسة 

الجمهورية، وجهة سيادية كبرى.

بتعليمات من اللواء مجدى عبدالغفار

صدرت ضد بعضهم أحكام 
بالسجن ملدة 75 عاًما

فتح صفحة جديدة بني جلنة 
حقوق اإلنسان بالبرملان والداخلية

جلنة عليا لإلفراج عن 
»252« من أبناء سيناء

إلغاء »احلبس االحتياطى« واالكتفاء بتحديد إقامة املتهم داخل املنزل

رغم اعتراضى على األداء العام لمجلس النواب فى 
الــوقــت الــحــالــى، ورغـــم كشفى للكثير مــن الــتــجــاوزات 
والمخالفات القانونية والدستورية التى تحدث تحت 
قبة البرلمان الذى يترأسه الدكتور على عبدالعال، إال 
أننى أؤكد فى نفس الوقت أن هناك الكثير من القضايا 
والموضوعات المهمة للغاية التى يتم طرحها ولكنها ال 

تخرج إلى حيز التنفيذ. 
من بين هذه القضايا واألفكار التى أرى أنها جديرة 
باالهتمام والتطبيق نظرًا للفائدة الكبيرة التى تعود 
على المجتمع من كافة النواحى السياسية واالجتماعية 
واألمنية وأيضًا االقتصادية، قضية السجون وحقوق 
السجناء فى مصر والتى تكون دائما محل انتقاد من 
جانب الجهات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق 

اإلنسان.
فى هذا السياق، كشفت مصادرنا المطلعة أن لجنة 
ــنــواب بــرئــاســة عــاء عابد  حــقــوق اإلنــســان بمجلس ال
أوشكت على االنتهاء من تقريرها الخاص بالسجون، 
والــذى سوف يتضمن المطالبة بأهمية مراعاة التوزيع 
الجغرافى الجيد للمساجين للتخفيف عن ذويهم أثناء 

الزيارات.
وفــى تــصــورى الــخــاص أن هــذا االقــتــراح مهم للغاية 
ويعالج أخطاء كثيرة وأزمــات ال حصر لها تحدث على 
أرض الواقع بسبب بعد أماكن السجون التى يتم إيداع 
المساجين بها عن أماكن إقامة ذويهم، وأتمنى أن تكون 
هناك أولوية لسرعة تطبيق هــذا االقــتــراح على أرض 

الواقع.
من ناحية أخرى يطالب التقرير بأهمية مراعاة تطبيق 
القانون فيما يتعلق بــاإلفــراج الصحى عن المساجين 
مع اتخاذ اإلجراءات الازمة والسريعة من جانب وزارة 

الداخلية والنائب العام حفاظاً على حياة المرضى.
وتعليقًا على ذلــك أرى أن هــذا االقــتــراح مهم للغاية 
لمراعاة ظروف المرضى من السجناء، ولكن فى نفس 
الوقت ينبغى أن يكون هناك تدقيق شديد فى هذا األمر 

لمنع حدوث تاعبات فى التقارير الصحية!
وأكــدت اللجنة فى تقريرها أن الحبس االحتياطى 
يجب أال يكون عقوبة، ويجب وضــع تشريع ينظم هذا 
األمر السيما أنه يحّمل الدولة أكثر من طاقتها، فنحو 
50% ممن يتواجدون بالسجون يندرجون تحت »الحبس 
االحتياطى، ولــذلــك تــم اقــتــراح أن يتم إلــغــاء »الحبس 
االحتياطى« فى بعض الحاالت التى ال تشكل تهديداً 
لألمن القومى واألمــن العام واالكتفاء بتحديد إقامة 

المتهم داخل المنزل.
ويــؤكــد التقرير الــذى سيناقشه مجلس الــنــواب فى 
جلسته العامة قريباً أن حل إشكالية الحبس االحتياطى 

سيوفر على الدولة نحو 10�20 مليار جنيه سنوياً.
وأوصــت اللجنة بإعداد تشريع لحل إشكالية الحبس 
االحتياطى، بحيث يتم توفير وســائــل بديلة عنه فى 
الحاالت التى ال تمثل خطراً على األمن القومى، وذلك 
للقضاء على التكدس فى السجون كما أنــه يوفر على 

الدولة المليارات.
وفــى تــصــورى أن مبلغ الــعــشــرة أو العشرين مليار 
جنيه الــذى يمكن توفيره سنويًا كفيل فى ظل ظروفنا 
اإلقتصادية بأن يكون لهذ االقتراح أولوية فى التطبيق، 
السيما وأنه إلى جانب المليارات التى يوفرها فإنه يعالج 
مشاكل وأزمــات تحدث بسبب الظلم الــذى يتعرض له 

الكثيرون داخل الحبس اإلحتياطى.
وفى النهاية أقــول: أتمنى أن يتم عرض هذا التقرير 
على المجلس فــى أقــرب وقــت ممكن، وأتمنى أال يتم 
)ركــنــه( فــى األدارج والتعامل معه مثل الــعــشــرات من 
التقارير المهمة التى أصدرها مجلس النواب ولكن لم 

يتم تطبيقها على أرض الواقع.

فى تقرير رسمى ملجلس النواب

املنظمة املصرية حلقوق اإلنسان تطالب وزير الداخلية
بالعدول عن قرار تعديل الئحة السجون

أعربت المنظمة المصرية لحقوق اإلنسان عن قلقها البالغ 
من قــرار وزارة الداخلية رقم 345 لسنة 2017، بتعديل بعض 
أحكام الائحة الداخلية للسجون، وطالبت المنظمة بالعودة 
إلى الائحة التى تم التوافق عليها بين المجلس القومى ووزارة 

الداخلية.
ــواد من  ــع مـ حــيــث تضمنت هـــذه الــتــعــديــات اســتــبــدال أربـ
الــائــحــة، تتعلق بالحد األقــصــى لحجز المحكوم عليهم فى 
الغرف شديدة الحراسة، والحد األقصى لسن إيــداع األطفال 
فى حضانة السجن، ومــحــددات استعمال القوة مع السجناء، 
وإجراءات زيارة وفد المجلس القومى لحقوق اإلنسان للسجن. 
باإلضافة لتشديد المادة الخاصة بالحبس االنفرادى بتعميمها 
على كافة السجون بعد أن كان مقصوًرا على الليمانات، وزيادة 

مدتها من 15 يوًما إلى 6 أشهر.
وكشف تقرير للمنظمة أنه بقراءة سريعة لائحة المشار إليها 

بعاليه فقد تضمنت التعديات التالية وهى:
 1� تعديل مدة الحبس االنفرادى

نصت الــمــادة 82 على أن »يوقع على المحكوم عليه جزاء 
الوضع بغرفة خاصة شديدة الحراسة تتوافر فيها الشروط 
الصحية لمدة ال تزيد على ستة أشهر … بــقــرار مــن مساعد 
الوزير لقطاع مصلحة السجون، بناًء على طلب مأمور السجن، 
وبعد أخذ رأى طبيب السجن، وتحرير أقوال المسجون وتحقيق 

دفاعه وشهادة الشهود«
وحدد التعديل الحاالت التى يجوز فيها فرض هذه العقوبة، 
ومن أبرزها: »إحــراز أشياء يحتمل حصول أذى منها للغير أو 
ألمن السجن، إشعال النار داخل غرف السجن، إتاف شىء من 
محتويات السجن، ارتكاب أى أفعال من شأنها اإلخــال بأمن 

السجن«.
وهنا فــإن هــذه الــمــادة قبل التعديل تؤكدا وجــود ما يسمى 
بـ«فرقة التأديب المخصوصة«، وهى غرفة كان يقتصر وجودها 
على الليمانات فقط وليس كل السجون، أما بعد التعديل فقد 
تغير االسم ليكون الغرف شديدة الحراسة كما أنه طبقا للتعديل 
لم يعد وجــود هذه الغرفة مقصوًرا على الليمانات التى يودع 
فيها المحكومين بأحكام مشددة، وهو ما يعنى السماح بالحبس 
االنفرادى فى كل السجون لمدة 6 أشهر، بداًل من 15 يوًما فقط 

فى السجون شديدة الحراسة كما كان الوضع سابًقا.
وبالتالى فالحبس االنفرادى كان لمدة 15 يوًما، ويتم تنفيذه 
على المحكوم عليه إذا ارتــكــب مخالفة تنص عليها القانون 
وليس من حق رئيس القطاع وال أى أحد أن يجددها، لكن بهذه 
التعديات والتى عملت على زيادة مدة الحبس االنفرادى إلى 6 
شهور وتعميمها فى كافة السجون دليل واضح على زيادة القمع 

واالنتهاكات الصارخة التى تحدث فى حق المعتقلين
 2� تنظيم زيارة أعضاء المجلس القومى لحقوق اإلنسان

كما تناول القرار إضافة مواد لائحة المعمول بها، منها: مع 
مراعاة األحكام الــواردة بالمادة 42 من قانون تنظيم السجون، 
التى تجيز منع الزيارة مطلقا أو مقيدا، بالنسبة إلى الظروف 
ــات معينة ألســبــاب صحية أو متعلقة بــاألمــن، يجوز  فــى أوقـ

ألعضاء المجلس القومى لحقوق اإلنسان زيارة السجن وتفقد 
مرافقه، وتلقى شكاوى المسجونين طبقا ألحكام المادة 73 من 
قانون تنظيم السجون. وذلك بعد الحصول على تصريح مسبق 
من النائب العام، محددا به السجن المصرح بزيارته وأسماء 
الزائرين من األعضاء. مع تقديم التسهيات الازمة لتنفيذ تلك 
الزيارات، وذلك فى المواعيد التى تحددها إدارة السجن وخال 

فترات العمل الرسمية.
ومن هنا فإن هذا التعديل ينال من مبدأ استقال المجلس 
القومي، وينال من المقترحات المطروحة على قانون المجلس، 
والتى تتضمن حقه فى زيارة السجون والتفتيش عليها باإلخطار 
وليس بالتصريح، ويعد انتهاكا الستقال المجلس القومى 

لحقوق اإلنسان
 3 � محددات استخدام القوة مع المسجونين

اشتمل قرار وزير الداخلية بتعديل الائحة الداخلية للسجون 
على تعديل آخر، يتعلق بمحددات استعمال القوة مع المسجونين 
»دون اإلخــال بحق الدفاع الشرعى«. وتبدأ تلك اإلجــراءات 
ــذارات الشفوية المسموعة من مأمور السجن أو  بتوجيه اإلنـ
أقــدم ضابط عامل فى السجن، ثم استخدام خراطيم المياه، 
ــهــراوات  فــاســتــخــدام الــغــاز المسيل لــلــدمــوع، ثــم اســتــخــدام ال

الباستيكية، وأخيرا إطاق الخرطوش.
 4� إيداع األطفال داخل حضانة السجن

اشتمل التعديل على قبول إيــداع أطفال السجينات داخل 
حضانة السجن حتى سن أربع سنوات، بداًل عن سنتين، األمر 

الذى يمثل عنصر إيجابيا لحقوق األطفال.
وإذ تـــرى المنظمة أن هـــذه الــتــعــديــات تنهى عــلــى كل 
مساحات الحريات المتاحة للسجين وزيـــادة فى سلطات 
السجون، وأعطت إدارة السجن الحق فى استخدام المزيد 

من العنف ضد المساجين، وهى تعديات ال يمكن بأى حال 
من األحوال قبولها حيث تجيز حبس السجين حبسا انفراديا 

لفترات طويلة وتحرمه من الزيارة ومن رؤية أهله.
وأكدت المنظمة المصرية لحقوق اإلنسان أن هذا التعديل 
يشكل اعــتــداء على ضمانات وحقوق السجناء التى نصت 
عليها وراعتها المواثيق والتشريعات الدولية، والتى أكدت 
على كون السجناء لهم حقوق يجب التمتع بها رغم العقوبات 

السالبة للحرية.
ومن جانبه أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية 
لحقوق اإلنسان أنه يجب على وزارة الداخلية العدول عن هذا 
القرار وفتح حوار مجتمعى للقوى السياسية حول هذا القرار 
الستطاع رأى القوى السياسية والمجتمعية ووضع تعديل 

لائحة ولكن بما يضمن حقوق السجناء.
وأشــار أبوسعدة إلــى أن األمــم المتحدة وصفت الحبس 
االنــفــرادى فى الفصل السادس من »بروتو كول اسطنبول« 
الموقع فــى جينيف 2004، بــأنــه يــرقــى إلــى حــد التعذيب 

النفسى.
وطــالــب أبوسعدة بــضــرورة الــعــودة إلــى الائحة التى تم 
التوافق عليها بين المجلس القومى ووزارة الداخلية فى عهد 
اللواء/محمد إبراهيم وزيــر الداخلية والتى تعتبر تطوًرا 
إيجابًيا لصالح حقوق اإلنــســان وحقوق السجناء،حيث إن 
زيــادة مدة الحبس االنــفــرادى يعتبر انتهاكا جسيما لحقوق 
اإلنسان كما أن استخدام الخرطوش يعتبر من األمــور التى 
تمثل خطورة على حياة السجناء واستخدام الغاز المسيل 
للدموع قد يــؤدى إلــى حــدوث حــاالت اختناق ونذكر بذلك 
ماحدث داخــل سيارة الترحيات حيث أطلق الغاز المسيل 

للدموع وأدى إلى اختناق النزال ء داخلها.

إبراهيمأبوسعدة

محمد عثمان
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الطرق املتهالكة حتصد أرواح 15 ألف قتيل وتهدد حياة 60 ألف مصاب سنوًيا

قائمة بأسماء طرق املوت فى مصر
طــريــق الــغــردقــة الـــدائـــرى.. ويتسبب فى 
تكرار احلوادث بشكل يومى بسبب التصميم 
اخلـــاطـــئ لــلــطــريــق ومـــا بـــه مـــن منحنيات 
مصممة وفتحات وملفات مت وضعها دون أى 

خبرة فى الطريق 
ــة.. وخــطــورة  ــران ــزعــف طــريــق الــســخــنــة ال
ــه وخــطــورتــه  ــ الــطــريــق سببها عـــدم ازدواجـ
اجلبلية الــوعــرة، نتيجة كثرة املنحنيات به، 

النحصاره بني اجلبل والبحر.
فى محافظة املنيا هناك العديد من الطرق 
املتهالكة ومنها الطريق الصحراوى الغربى 
بــزمــام مــركــز املنيا وحــتــى مــركــز بنى مــزار 
شمال املحافظة بطول 50 كيلو مترا تقريبا، 
إذ تشهد تلك املنطقة تآكال كبيرا لطبقة 
األسفلت، ووصل األمر إلى اقتالع األسفلت 
متاما فى بعض املناطق، باإلضافة إلى وجود 
هبوط أرضى مبناطق أخرى، إلى جانب عدم 
وجود أعمدة إنارة، وكل ذلك يتسبب ذلك فى 

حوادث عديدة بالطرق.
الـــطـــريـــق الــــزراعــــى »مـــصـــر- أســـــوان« 
وبالتحديد باملنطقة التى تقع بزمام قرية 
ــرمــواس بطول  احلواصلية وحــتــى مــركــز دي
65 كيلو مترا تقريبا، إذ يعانى الطريق من 
الــضــيــق الــشــديــد وعـــدم وجـــود فــاصــل بني 
االجتاهني، باإلضافة إلى عدم وجود حواجز 
خرسانية على جانب ترعة اإلبراهيمية التى 
متتد بطول املحافظة، ودائما ما يشهد ذلك 
ــارات بــالــتــرعــة، ووفــاة  الــطــريــق ســقــوط ســي

املواطنني غرقا
فى بنى سويف يحصد نفق سنور بالطريق 
الصحراوى الشرقى دماء عشرات املواطنني، 
ــورة الــطــريــق وكــثــرة املنحنيات،  بسبب وعــ
وهو ما تسبب فى ازديــاد معدالت احلوادث 
به خــالل الثالثة أعــوام املاضية، ففى عام 

2014 ذكــرت إحصائية احلــوادث مبحافظة 
بنى سويف أن عدد ضحايا حــوادث الطرق 
باملحافظة بلغ 296 متوفيا و3 آالف و503 
مصابني، خالل عام 2014، وكان لـ«الطريق 
الــصــحــراوى الــشــرقــى الــكــرميــات« وخاصة 
ــو صــالــح« النصيب  ــ ــور« و»أب منطقتى »ســن

األكبر من هذه احلوادث.
تعانى محافظة دمياط من إهمال العديد 
من الطرق الرئيسية، فطريق ميناء دمياط 
لــم يتم االنــتــهــاء بعد مــن تــطــويــره، ويشهد 
حــوادث مرورية بصفة مستمرة حتى أطلق 
ــالوة على  ــوت، عــ ــ ــق املـ عــلــيــه الــبــعــض طــري
ــاط الــدولــى الـــذى حــصــد أكبر  طــريــق دمــي

عــدد ممكن من املــارة ومــن أســوأ الطرق فى 
املحافظة طــريــق دمــيــاط - املــنــصــورة وهو 
طريق غير مـــزدوج وضيق وتكثر بــه احلفر 
واملطبات العشوائية والتى يبلغ عددها 80 
مطبا ويقوم بعملها مواطنون دون الرجوع 
للجهات املختصة، وطريق الزرقا املنصورة 
بطول حــدود محافظة دمياط والــذى يعانى 
إهماال جسيما بسبب كثرة احلفر واملطبات، 
وهناك طريق عزبة البرج دمياط الذى يخدم 
عشرات اآلالف من املواطنني بداية من عزبة 
اللحم بدمياط مــرورا بالبصايلة واخلياطة 
وطبل والرطمة والشيخ ضرغام وكفر حميدو 

وصوال إلى مدينة عزبة البرج.

طريق »دمنهور – املحمودية – رشيد« أحد 
أكثر الطرق من حيث معدالت احلــوداث فى 
املحافظة، فالطريق فــردى وال يتسع ألكثر 
من سيارة، وبالرغم من ذلك فهو يعمل فى 
االجتــاهــني، إضافة إلــى ســوء حالة الرصف 
فى كل الطريق ووجود املطبات فى محافظة 
الدقهلية يوجد الكثير والكثير من الطرق 
املتهالكة منها على سبيل املثال ال احلصر 
طريق »جمصة- املنصورة« الــدولــى، والــذى 
أنــشــئ منذ مــا يــقــرب مــن 7 ســنــوات فقط، 
إال أنــه حصد أرواح الــعــديــد، وأصــبــح فى 
تعداد الطرق املتهالكة، المتالئه باملطبات 
العشوائية واحلــفــر واالنــهــيــارات األرضــيــة، 

مبا يعادل كل 300 متر بطول الطريق املمتد 
ألكثر مــن 50 كيلو، وطــريــق«دكــرنــس- منية 
النصر الذى شهد العديد من احلوادث بسبب 
تهالكه ووجود احلفر واملطبات، وطريق »بنى 
عبيد- ميت فــارس«، والذى يلقبه املواطنون 
بـ«عنق الزجاجة«، لضيقه وامتالئه باملطبات 

الصناعية وازدحامه طيلة الوقت. 
ــن طــرق  ــى مــحــافــظــة الــشــرقــيــة 90% م ف
الشرقية الــبــالــغ أطــوالــهــا 3200 كــم مربع 

متهالكة وحتتاج إلى صيانة عاجلة.
ــطــرق احلــيــويــة الــتــى بــني مــركــزى بيال  ال
واحلامول مثل كفر الشيخ والرياض وسيدى 
ســالــم وغــيــرهــا كلها متهالكة وبــهــا عيوب 
خطيرة حيث اليوجد بها مصدات جانبية 
كما انها مليئة باملطبات التى اقامها االهالى 
مبعرفتهم على ارتــفــاعــات غير عــاديــة مما 
يؤدى إلى تدمير السيارات خاصة أن الطريق 

غير مضاء لياًل.
فــى املنوفيه أكــدت االحصائيات تدهور 
شبكة الطرق داخل املحافظة، خاصة الطرق 
التى تربط القرى مبراكز املحافظة طريقى 
مصر إسكندرية الــصــحــراوى املـــار مبدينة 
ــار مبدينتى قويسنا  الــســادات والــزراعــى امل
وبــركــة الــســبــع حــيــث شــهــد األخــيــر حـــوادث 
أسفرت عن ضحايا الطريق 68 حالة وفاة 
و450 مصابا فــى مسافة كيلو مترين بني 
بركة السبع وقويسنا باملنوفية على الطريق 

الزراعي.
طريق القناطر ميت عفيف، والــذى يربط 
الباجور بالقناطر اخليرية مرورا بجسر النيل 
وقرى أشمون، من أخطر الطرق التى تفتقد 
إلى أعمال الصيانة حيث لم يشهد أية أعمال 
للصيانة منذ ما يزيد على 15 عاما، وأصبح 

مليئا باحلفر واملطبات العشوائية.

أسباب حوادث 
الطرق

حسب اإلحصائيات إن من 
ــد حـــوادث  ــزاي ــاب ت أهـــم أســب
الطرق هى األخطاء البشرية 
الــتــى تــقــف وراء )85%( من 
احلوادث التى تقع فى الوطن 
ــا لـــدراســـة  ــق ــى، وطــب ــربـ ــعـ الـ
مجلس وزراء الداخلية العرب 
ــات الــســائــقــني  ــي ــوك فــــإن ســل
تتحمل 73% من أسباب هذه 
ــســبــب ســوء  ــت احلــــــــوادث، وي
األحـــــوال اجلـــويـــة فـــى وقـــوع 
4% مـــن احلــــــــوادث، بينما 
تتسبب وعــورة الطرق وعدم 
سالمتها فــى حــوالــى 7% من 
إجمالى حــوادث السير، كما 
ــارات  ــســي ــة ال تــتــســبــب ســالم
فــى نسبة قــدرتــهــا بـــ 7% من 
ــوادث وفــى دراســات  تلك احلـ
أخــرى بـ 22%، بينما يتسبب 
استخدام »الهاتف املحمول« 
أثــنــاء قــيــادة الــســيــارات فيما 
ــقــل عــن 6% مــن إجــمــالــى  الي
ــوفــيــات الــنــاجتــة عن  عـــدد ال
حوادث املرور طبقا للدراسات 
التى أجريت فى هــذا الشأن 
كما تــتــوزع نسب أخــرى على 
ــاالة وعــدم  ــب ــالم اإلهــمــال وال
التركيز الذهنى أثناء القيادة 
ناهيك عــن عــدم ربــط حــزام 
ــوء تــقــديــر حجم  األمــــان وســ
اخلــطــر، فــضــال عــن الــقــيــادة 
فى حالة اإلجهاد أو النعاس 
ــيـــر الــكــحــول  ــأثـ ــت تـ أو حتــ

واملخدرات. 

سحر الشربينى

صدمات نفسية للمصابني وتكون غير 
مقصورة على مرتكب احلادث بل متتد إلى 
مرافقيه وأسرهم جميعاً وحتى من يشاهده 
ــن تــعــرضــوا إلعـــاقـــات نــاجــمــة عن  ــذي ال
تعرضهم حلــوادث مرورية ميكن أن يعانوا 
من صعوبات فى التكيف مع أسلوب حياتهم 

اجلديد
تصاعد مشاعر التوتر لــدى املصابني 
ويصبحون أكثر قلقا واكتئابا ومييلون إلى 

العزلة واالنسحاب.
ــة مهمة أعــدهــا الــدكــتــور  كشفت دراســ
حــمــود الــشــريــف عــن املــشــكــالت النفسية 
التى ميكن أن تنجم عن التعرض خلبرات 
صــادمــة بــصــورة مباشرة أو غير مباشرة 

كالتعرض للحوادث املرورية أو مشاهدتها
فقد ينتج عن احلوادث املرورية صدمات 
نفسية للمصابني وهـــى ال تقتصر على 

ــادث بــل متــتــد إلـــى مرافقيه  مــرتــكــب احلــ
وأسرهم جميعاً وحتى من يشاهد احلادث. 
وقد تظهر أعراض هذه االضطرابات بعد 
عدة أسابيع من اإلصابة بالصدمة أو عدة 
شهور أو سنوات حسب ظــروف كل حالة 

على حدة.
ــار الــبــحــث إلـــى أن مـــن تــعــرضــوا  ــ وأشـ
ــات نــاجــمــة عــن تعرضهم حلـــوادث  إلعــاق
مــروريــة ميكن أن يعانوا من صعوبات فى 
سبيل تكيفهم مع أسلوب حياتهم اجلديد، 
ــد تتغير شخصياتهم ورمبـــا تتصاعد  وق
مشاعر التوتر لديهم ويصبحون أكثر قلقا 

واكتئابا ومييلون إلى العزلة واالنسحاب.
ويــرى الباحث أن من املناسب أن نشرح 
للمصابني وعــائــالتــهــم أن تــلــك املشاعر 
ردود أفــعــال طبيعية، وأنــهــا قــد تتالشى 
مع الوقت، لكن إذا استمرت لفترة زمنية 

جتـــاوزت الشهر أو كــانــت حدتها مقلقة 
بدرجة ملحوظة فمن املهم عند ذلك إحالة 
املــصــاب للخدمات النفسية لعالجه من 

اضطراب ما بعد الصدمة.
واضطراب ما بعد الصدمة من األبعاد 
النفسية ذات الصلة بــاحلــوادث املــروريــة 
التى أوالهــا علماء النفس اهتماما كبيرا. 
ويــعــرف الــدلــيــل التشخيصى اإلحصائى 
الرابع لالضطرابات العقلية اضطراب ما 
بعد الصدمة املــروريــة على أنــه متالزمة 
مكونة من ثالث مجموعات من املؤشرات 
ــراض: الــشــعــور بــالــصــدمــة بــصــورة  ــ ــ واألع
ــداث،  ــأحـ ــر ال إرادى لـ ــذكـ مـــتـــكـــررة )تـ
كــوابــيــس(، خــدر انفعالى )يــجــد املصاب 
صعوبة فى الشعور بانفعاالت إيجابية(، 
ــرات املــتــصــلــة  ــيـ ــثـ وجتـــنـــب األنــشــطــة واملـ
بالصدمة، واســتــثــارة حــادة )ردود أفعال 

رعـــب مــبــالــغ فــيــهــا، أرق(، كــمــا يتطلب 
ــراب مـــا بــعــد الــصــدمــة  ــطـ تــشــخــيــص اضـ
ــراض ظــاهــرة ميكن  ــ ــذه األعـ أن تــكــون هـ
ــل من  ــ ــى األقـ ــعــد شــهــر عــل مــالحــظــتــهــا ب
التعرض للصدمة وأن تــؤدى إلــى تعطيل 
أو إعاقة فاعلية املصاب أو تتسبب له فى 

درجة جوهرية من الضيق.
وأضــاف الباحث إن األحــداث التى تنتج 
ــرورى تـــؤدى الـــى تهديد  ــ ــادث املـ عــن احلــ
ــاة الــشــخــص أو  حــقــيــقــى أو مــــدرك حلــي
اآلخرين، كما تنتج عن إصابته هو أو غيره 
بجروح خطيرة أو تعرض كيانه الفيزيقى 
أو الــنــفــســى هـــو أو اآلخـــريـــن لــتــهــديــد، 
واالستجابة النموذجية ملثل هذه املشاعر 
ــات هــى اخلــوف العميق والشعور  واملــدرك
بالعجز إزاء تلك األحـــداث ورمبـــا ظهور 

استجابات رعب حقيقى.

ويتمثل هذا االضطراب املنهك فى أفكار 
مسيطرة مرتبطة بــاحلــادث املـــرورى مثل 
ــراد الذين  ــ ــاعـــات، حيث يجد األف االرجتـ
تــعــرضــوا لــلــحــادث أنــفــســهــم يسترجعون 
ــعــاودون التفكير فيه  سيناريو احلـــادث وي
ويعيشونه مـــرة أخــــرى، وتــعــد الكوابيس 
واألحـــالم املزعجة الــتــى تــؤثــر على قــدرة 
املصاب على النوم من األعــراض الناجمة 
عن األحداث الصادمة، كما ميكن أن يعانى 
املصابون فى احلوادث املرورية من ذكريات 
معيقة وقلق شديد، كما أن من األعــراض 
ــا بــعــد الــصــدمــة  ــتــى متــيــز اضـــطـــراب م ال
جتــنــب املــصــابــني للحديث عــن خبرتهم، 
وتفادى رؤية أو سماع ما قد يذكرهم بتلك 
اخلبرة املؤملة، وقد يجد املصابون أنفسهم 
يحاولون التهرب من اآلخرين ورمبا يؤدى 

إلى انعزالهم وشعورهم بالوحدة النفسية.

مصر حتتل املركز األول عاملًيا فى حودث الطرق حسب إحصائية منظمة الصحة العاملية

اآلثار النفسية للحوادث املرورية

احلوادث ُتسبب ضغوطًا حادة ينجم عنها حدوث خلل فى التركيب الكيماوى ملخ اإلنسان
تقدر خسائر مصر سنوًيا من حوادث الطرق وفقًا آلخر إحصائيات صدرت عن 
اجلهاز املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء نحو30 مليار جنيه، هذا غير اخلسارة 
البشرية والتى بلغ عدد ضحاياها خالل عام واحد نحو60 ألف مصاب و15 ألف 
قتيل والطرق املكسرة حسب ما ورد فى اإلحصائيات تستنزف أكثر من 400 قتيل 
ومصاب يوميا، فى حوادث ناجتة عن عيوب فى التخطيط الهندسى وعيوب فى 
الطريق سواء من حالة الرصف وإنشاء مطبات غير هندسية أو ضعف اإلضاءة 

الليلية واإلشارات الضوئية. 
وبعدما كانت حتتل مصر املركز العاشر عامليًا فى حوادث الطرق فقد قفزت خالل 
فترة وجيزة إلى املركز األول حسب إحصائية منظمة الصحة العاملية، فمصر كما 
أكد الكثير من اخلبراء ال يوجد بها شبكة طرق مطابقة للمواصفات، وال تقتصر 
حــوادث الطرق على اخلسارة املادية والبشرية فقط بل هناك اآلثــار النفسية 
التى ترافق وقوع احلادث املرورى ودلت عليها الكثير من الدراسات والبحوث التى 
ــوادث املــروريــة مبثابة  ناقشت هــذا اجلانب، حيث ُتؤكد هــذه الــدراســات أن احل
صدمات نفسية قد يتلقاها أطراف احلادث املرورى والتى قد ُتسبب ضغوطًا حادة 
ينجم عنها حدوث خلل فى التركيب الكيماوى ملخ اإلنسان، مما ُيؤدى إلى أعراض 
فسيولوجية جسيمة ُتعرف بالضغوط الصدمية، وهى ال تقتصر على مرتكبى 

احلادث فقط، بل قد متتد إلى مرافقيه وأسرهم جميعًا. 
ولذلك نسأل: ألم يكن من باب أولى أن نوجه االهتمام لشبكة الطرق املتهالكة 
والتى حتصد آالف من األرواح ال ذنب لها ومحاولة إصالحها وترميمها وإزالــة 
املطبات واملنحنيات واحلفر منها بداًل من إنشاء شبكة طرق وكبارى جديدة قد 

تكلفت حوالى 80 مليار جنيه.  

الطرق والكبارى اجلديدة تكلفت 80 مليار جنيه أما القدمية فال تزال خارج حسابات كبار املسئولني 
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البساط
األخضر

تــلــقــى العـــبـــو فـــريـــق ســمــوحــة 
وعداً من فرج عامر رئيس النادى 
باحلصول على مكافأة استثنائية 
ــصــوص عــلــيــهــا فى  ــن بــخــاف امل
الئحة الفريق، فى حال جناحهم 
فى تأكيد تأهلهم إلــى دور الـــ16 
الــثــانــى للبطولة الكونفيدرالية 

األفريقية.
وكـــان الــفــريــق الــســكــنــدرى قد 
قطع خطوة كبيرة نحو دور الـ16 
الثانى بعد الفوز العريض الذى 
حققه على أولينزى ستارز الكينى 
برباعية نظيفة فــى ذهـــاب دور 

الـ16 األول.
وتسعى إدارة الــنــادى لتحفيز 
الاعبني لتكرار الــفــوز فــى لقاء 
اإلياب وعدم السماح بتولد أى نوع 
من التراخى لديهم، خشية حدوث 
أى مفاجآت فى املباراة املقبلة قد 
تــؤدى إلــى انتهاء مغامرة الفريق 

األفريقية بشكل مبكر.
ورغـــــــم الـــنـــتـــيـــجـــة الــكــبــيــرة 
الــتــى حققها ســمــوحــة فــى لقاء 
الــذهــاب الـــذى أقــيــم على ملعب 
برج العرب، إال أن مؤمن سليمان 
ــق يــبــقــى مــتــخــوفــاً  ــفــري ــدرب ال ــ م
ــعــودة  ــقــاء ال مــن ســيــنــاريــوهــات ل
ــم شــكــل  ــل ــع ــه ال ي ــ ــاً أنـ خـــصـــوصـ
الظروف التى سيقام فيها اللقاء 
ــذى يستضيفه ملعب الفريق  الـ

الكينى بعد أيام.
ــا يــقــلــق مــؤمــن  ولـــعـــل أكـــثـــر مـ
سليمان هو طبيعة وحالة أرضية 
ــنــى، حيث  ــكــي مــلــعــب الــفــريــق ال
يتخوف من أن تكون بحالة سيئة 
لــدرجــة تــؤثــر عــلــى أداء فريقه، 
وتشكل عنصراً مرجحاً لصالح 

العبى أولينزى ستارز. 

فرج عامر يغرى العبى سموحة 
ملواصلة املغامرة اإلفريقية

أخبار النجومأخبار النجومأخبار النجومأخبار النجومأخبار النجوم
ظهير سموحة ينعى والدته 

وشقيقته بـ»صدقة«
محترف إنبى يطلب تدخل 

»اخلارجية« حلل أزمة الدوالرات
 رمضان صبحى يطلب 

إقامة لزوجته فى إجنلترا
حــرص أيمن أشــرف ظهير أيسر فريق 
ــادى ســمــوحــة عــلــى عمل  ــن ــكــرة األول ب ال
»صدقات جارية« ترحمًا على روح والدته 
وشقيقته اللتين وافتهما المنية فى شهر 
سبتمبر الماضى إثــر حــادث ألــيــم، حيث 
صدمتهما ســيــارة أثــنــاء عبورهما طريق 

الكورنيش باإلسكندرية.
ويعيش العــب الفريق السكندرى حالة 
نفسية سيئة منذ رحيل والدته وشقيقته، 
وهو ما يجعله حريصا على زيارة قبرهما 

من وقت آلخر.

جلــأ الــهــنــدوراســى مــاريــو مارتينيز صانع 
ــى وزارة اخلــارجــيــة فى  ألــعــاب فــريــق إنــبــى إل
باده بهدف إيجاد حل لألزمة التى تعرض لها 
مؤخراً بعدما احتجزته سلطات مطار القاهرة 
أثناء سفره خــارج الباد بسبب حيازته ملبلغ 

مالى يصل لنحو 40 ألف دوالر.
وصــادرت السلطات مبلغ 30 ألف دوالر من 
العــب انبى وسمحت لــه بالسفر بـــ10 آالف 
دوالر فقط، وهــو مــا دفعه للجوء إلــى وزارة 
اخلارجية فى باده لتسريع اجراءات استعادته 

لباقى املبلغ .

شـــرع رمــضــان صبحى العـــب منتخب 
مصر واملحترف فى صفوف ستوك سيتى 
االجنليزى فى انهاء األوراق اخلاصة بعمل 
إقــامــة لزوجته حبيبة إكــرامــى حتضيراً 
النتقالها للعيش معه فى إجنلترا مبجرد 

إقامة حفل زفافهما فى يونيو املقبل.
وكان رمضان قد عقد قرانه على حبيبة 
جنلة إكــرامــى الشحات - حــارس األهلى 
السابق - فى شهر يناير املاضى ملنح نفسه 
وقــت كــافــى النــهــاء أوراق إقامتها والتى 

تستلزم وجود وثيقة زواج.

»قائمة املطرودين« قنبلة موقوتة فى األهلى 

كتب – ضياء خضر 

فرج

ــة ٌينتظر أن تتصاعد حــرارة  تــلــوح بـــوادر أزمـ
فصولها داخــل النادى األهلى فى الفترة املقبلة، 
فــى ظــل وجـــود صـــدام غــيــر معلن – حــتــى اآلن 
– بــني حسام الــبــدرى مــدرب فريق الــكــرة األول 
بالنادى، وبني جلنة الكرة بسبب قائمة الاعبني 
املنتظر االستغناء عن خدماتهم بشكل نهائى فى 
نهاية املوسم اجلــارى بالتزامن مع فتح باب فترة 

االنتقاالت الصيفية.
ــان الــبــدرى قــد أبــلــغ مسئولى جلــنــة الــكــرة  وكـ
شفهياً بقائمة مبدئية لاعبني الذين ال يرغب فى 
استمرارهم مع الفريق فى املوسم اجلديد، وضمت 
القائمة كل من عمرو جمال ومسعد عوض وباسم 
على ومحمد جنيب وعلى معلول وصبرى رحيل 
، إلــى جانب الثنائى املعار جــون أنطوى ومحمد 

حمدى زكى »جدو الصغير«.
وبرزت شرارة اخلاف بني البدرى وجلنة الكرة 
بسبب اعــتــراض األخــيــرة على فــكــرة االستغناء 
بشكل نهائى عن بعض تلك األسماء وبالتحديد 
الثاثى معلول وأنطوى وحمدى زكــى، حيث ترى 

¿ ما رأيك فى حكم حل اجلبالية؟
¿ ¿ القرار كان صادًما بالنسبة جلميع 
األعضاء، ولكن فى النهاية ال تعليق على 
أحــكــام الــقــضــاء بحل املــجــلــس، لوجود 
ــراء العملية  بعض املخالقات أثــنــاء إجـ

االنتخابية.
¿ وماذا عن قرار اجلبالية فيما بعد؟

¿ ¿ هــنــاك مــوقــف مــوحــد سيلتزم به 
كــافــة أعــضــاء املــجــلــس مبــا يــصــب فى 
صالح للكرة املصرية، وأعتقد أن املجلس 
سيواصل السير فى الطريق القانونى 
بالطعن على احلكم للعودة من جديد إلى 

كراسى احلكم فى احتاد الكرة.
¿ مــا الــســبــب وراء الـــصـــدام بينك وبــن 
ــا قـــبـــل حــل  ــى فـــتـــرة مــ هـــانـــى أبـــــو ريــــــدة فــ

املجلس؟

¿ ¿ ال يوجد صــدام، أبو ريــدة ال يزال 
صديًقا لى، وأنــا أحبه وأحترمه كثيًرا، 
ولكنى أردت الكشف عــن وجـــود بعض 
املشاكل داخل أروقة اجلباية عبر املقال 

الذى نشرته فى إحدى الصحف.
أنا بطبيعتى ال ميكننى العمل فى مكان 
به أزمات، واندهشت من غضب أعضاء 
مجلس االحتاد بسبب املقال الذى كتبته 

وانتقدت أبو ريدة وأعضاء االحتاد.
¿ مــا هــى املشاكل التى تقصدها والتى 

أشرت إليها فى مقالك؟
¿ ¿ أشرت فى حديثى، إلى مساعدته 
لشركة »بريزينتشن« فى ظهورها على 
الساحة الرياضية، والــتــى كانت سبًبا 
فى خسارة املنتخب األول لبطولة األمم 
األفريقية باجلابون، بسبب املضايقات 
التى تسببها جلهاز والعبى املنتخب فى 

املعسكرات.
لم أجتاوز فى حق أبو ريدة، واندهشت 
ــت لــه  ــدمـ ــى قـ ــنـ ــم أنـ ــ ــن غـــضـــبـــه، رغـ ــ م

نصيحتى، ولكن كما قلت، أبو ريدة يسعى 
لتطوير الكرة املصرية، بغض النظر عن 
وجــود أى سلبيات داخــل عمل املجلس 

احلالى.
¿ ما رأيك فى أزمة التحكيم األخيرة؟

¿ ¿ ال أرى أن هناك أزمة من األساس، 
اخلطأ الــذى ارتكبه جهاد جريشة فى 
مــبــاراة الزمالك ومصر املقاصة، خطأ 
بــشــرى، وليس بــه أى تعمد، وهــذا أمر 

وارد فى كرة القدم.
عصام عبد الفتاح يبذل مجهوًدا كبيًرا 
من أجل تطوير التحكيم فى مصر، وقبله 
رضــا البلتاجى أيــًضــا، واحتــاد الكرة ال 
يتوقف عن دعم اللجنة فى توفير كافة 

االحتياجات.
¿ وما ردك على اتهام مجدى عبد الغنى 
ــال الــعــام فــى بــث مــبــاريــات  لــك بـــإهـــدار املــ

املمتاز »ب«؟

¿ ¿ مــجــدى عبد الغنى لــم يقل هذا 
الكام أمــامــى، وإذا كــان ميلك أى أدلة 
فليذهب إلى النائب العام، ويقدم كافة 
األدلــة لديه، وهــذه االتهامات أرفضها 

متاًما.
حققنا أرباًحا وصلت إلى أكثر من 60 
مليون جنيه فــى املــزايــدة التى طرحها 
احتــاد الــكــرة، لبيع حقوق بــث مباريات 
ــازت بــهــا شركة  ــتــى فـ املــمــتــاز »ب«، وال

»فيوتشر« ميديا.
¿ هــل طــلــبــت تــوســط بــعــض األصــدقــاء 
ــب رئـــيـــس  ــائــ لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى مـــنـــصـــب نــ

االحتاد؟
¿ ¿ بالفعل حدث ذلك، طلبت من وسطاء 
ــث مع  ــاحلــدي ــة ب ــاي خــــارج مــجــلــس اجلــب
ــاد، مــن أجــل املــوافــقــة على  أعــضــاء االحتــ
ــاد منصب نــائــب الــرئــيــس لـــى، وكــان  إســن
ذلك فى بداية تولى املجلس احلالى عقب 
االنتخابات مباشرة، وأعتقد أن هــذا هو 

حق مشروع لى، وألى عضو داخل االحتاد.

اللجنة أن الاعبني الثاثة لم يحصلوا على فرصة 
عادلة مع الفريق األحمر ويستحقون التواجد معه 

فى املوسم القادم.
وفى الوقت ذاته متسك البدرى بضرورة تنفيذ 
مطلبه باالستغناء عن كافة األسماء املشار إليها 
بــا استثناء إلفــســاح املــجــال أمـــام ضــم عناصر 
جديدة يعزز بها صفوف الفريق األحمر بداية من 

املوسم اجلديد.
وتأتى تلك األزمة لتزيد من حدة اخلاف القائم 

أصاً بني البدرى وجلنة الكرة، خصوصاً أن األول 
يــرى أن أعــضــاء اللجنة غير متفرغني لعملهم 
وأنــه كمدير فنى وبالتبعية الفريق لم يحققا 

أى استفادة من وجودهم، فضاً عن غضب 
املــديــر الفنى مــن االنــتــقــادات الفنية التى 
يوجهها بعض أعضاء اللجنة له فى االعام 
وباألخص الشيخ طه اسماعيل من خال 

عمله كمحلل بأحد البرامج الرياضية.
ويعول البدرى على ورقتني حلسم هذا اخلاف 
لصاحله واخلــروج منه منتصراً من خال اقتراح 
االستغناء عن الثنائى جون أنطوى وجدو الصغير 
عن طريق إدخالهم فى صفقات تبادلية، وضم 
عناصر جديدة مكانهم واالســتــفــادة منهما فى 

تقليل القيمة املالية لتلك الصفقات.
كما يأمل الــبــدرى فى أن تلعب ورقــة املقابل 
املادى الضخم دوراً فى تسهيل رحيل على معلول، 
والــذى يسعى نــادى الترجى التونسى للحصول 
على خدماته مبقابل مــادى مغر، وهو ما يجعل 
مــدرب الفريق مطمئناً إلــى حد كبير خصوصاً 
أن إدارة األهلى قد ال تتردد فى االستغناء عنه 
فى سبيل احلصول على مبلغ مالى ضخم، يجعلها 

تتغاضى عن حتفظات جلنة الكرة بالنادى.

كتب – ضياء خضر 

:» كرم كردى فى حواره لـ»

تسيطر حــالــة مــن االســتــيــاء داخـــل اجلهاز 
الفنى ملنتخب مصر للمحليني بقيادة هانى 
رمـــزى؛ بسبب اخــتــيــارات بعض الاعبني فى 
مــعــســكــرات املنتخب الــوطــنــى خـــال الفترة 

املقبلة.
األزمــة تكمن، فى أن اجلهاز الفنى ملنتخب 
املحليني طالب أكثر من العب مبسابقة الدورى 
املمتاز االنضمام فى املعسكرات املقبلة، إال أن 

هناك حالة رفض باإلجماع من كبار الدورى.
ــدورى االنضمام  ويعتبر سبب رفــض كبار الـ
ملنتخب املحليني، هو وجود أكثر العب من دورى 
الدرجة الثانية »املظاليم« فى معسكرات املنتخب، 
األمر الذى يعتبره بعض الكبار إهانة ملشوارهم 

الكروى وعدم إرضاء لطموحاتهم الدولية.

منتخب املحليني، لم يكن لديه تواجد على 
الساحة األفريقية خال األربع أعوام املاضية، 
ويعتمد فى األساس على بناء جيل ثاٍن ملنتخب 
مصر األول، حيث تعد هــذه املــرة هى األولــى 
التى يتم فيها تشكيل منتخب املحليني الذى 
يستعد للمشاركة فى بطولة األمم التى تقام فى 

كينيا العام املقبل.
وسيواجه منتخبنا الوطنى نظيره املغربى، 
فــى التصفيات املؤهلة ألمم أفريقيا، والتى 
تعتمد على خروج اخلاسر من مباراتى الذهاب 
والعودة، حيث يتم تسريح املنتخب نهائًيا حال 

عدم النجاح فى الوصول إلى البطولة.
ــا تــلــك الــفــتــرة الــزمــنــيــة الــقــصــيــرة قد  ورمبـ
تكون عائًقا للجهاز الفنى؛ بسبب عدم تأقلم 
الاعبني وعــدم االنــســجــام بينهم خــال تلك 
الــفــتــرة، وقــلــة املــعــســكــرات بسبب ارتــبــاطــات 
الاعبني بأنديتهم خال مباريات الــدورى أو 

كأس مصر وإفريقيا، وستقوم املعسكرات مع 
منتخب مصر األول، فقط استعداًدا لتصفيات 

املونديال.
ــا يــقــرب مــن ثاثة  ــزي، خـــاض م ــ هــانــى رم
معسكرات فى الفترة املاضية، من أجل جتهيز 
الاعبني للمشاركة فى لقاء التصفيات املقرر 

له فى شهر أغسطس املقبل.
14 فريقا ممثلة فى قائمة املنتخب األخيرة، 
من بينهم 4 فرق من القسم الثانى، وهى إنبى 
واإلسماعيلى واإلنتاج احلربى وطنطا وطائع 
اجليش واالحتــاد السكندرى، واملقاصة ودجلة 
وبتروجت والنصر للتعدين، والنصر والبلدية 

وإف سى مصر واألسيوطى.
5 فرق صاحبة النصيب األكبر فى انضمام 
العبيها للمنتخب، وهــى إنبى واإلسماعيلى 
واالحتــــاد واملــقــاصــة ودجــلــة، حــيــث انــضــم 4 

العبني من كل فريق لقائمة منتخب املحليني.

ُحكم »احلل« صدم اجلميع.. والقانون سالحنا للعودة للجبالية 

منتخب املحليني 
فى ورطة بسبب 
»جنوم املظاليم«

التزال أصداء احلكم القضائى املفاجئ الذى مت حل 
مجلس إدارة احتاد الكرة مبوجبه هو حديث الصباح 

واملساء بني أعضاء اجلبالية، ومحور أحاديثهم 
وجلساتهم، وقبل أزمة احلكم األخير شهدت أروقة 

اجلبالية العديد من األزمات ما بني أعضاء املجلس 
املنحل، حيث تراشق جميعهم باأللفاظ فى وسائل 

اإلعالم.

كرم كردى عضو مجلس إدارة احتاد كرة القدم املنحل، 
كان السبب احلقيقى وراء هذه األزمات، خاصة بعد مقاله 

الذى نشر فى إحدى الصحف ويحمل بني طياته العديد 
من االتهامات لزمالئه فى مجلس االدارة السابق.

»صوت املاليني« التقت مع كردى، لتحاوره فى العديد من 
النقاط املتعلقة مبستقبل اجلبالية وخلفيات األزمات 

التى سبقت حكم احلل، وإلى تفاصيل احلوار:

حوار – محمد الصايغ 

كتب – محمد الصاوى

البدرى
معلول

عمرو

رمزى

أبوريدةعبدالغنى
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 محمد الراعى

مرتضى واخلطيب واحتاد الفشل
¿ حكم المحكمة بحل اتحاد الكرة بسبب 
بــطــان االنــتــخــابــات الماضية الــتــى أقيمت 
فى أغسطس ليس نهاية المشاكل وال نهاية 
األزمــات ولــن يــؤدى لغضب الفيفا كما يردد 

أعضاء مجلس أبوريدة.
ومن المتوقع أن يستشكل االتحاد وتستمر 
األزمـــة القانونية لــمــدة شهر وفــى النهاية 
تدخل القضية الثاجة بحجزها فــى هيئة 
المفوضين ويظل الموضوع معلقا حتى تنتهى 
مدة المجلس ويظل سيف على رقبة االتحاد 
ويتحكم الــوزيــر فى قـــرارات االتــحــاد أو يتم 
حله بالمحكمة.. ولو رجعنا للناحية القانونية 
فالمفروض يطبق الحكم ويتم حــل مجلس 
اتحاد الكرة ويتم منع أعضاء المجلس من 
تصعيد األمر لاتحاد الدولى وتقوم الوزارة 
بالتاعب باألوراق لتضليل الفيفا لحين مرور 
عــام والــدعــوة النتخابات جــديــدة.. أصبحت 
اللعبة كلها فــى يــد الحكومة وأصــبــح قــرار 
حــل اتــحــاد الــكــرة أو بقائه فــى يــد الــوزيــر.. 
وكالمعتاد تخرج الــكــرة المصرية مــن أزمــة 
لتدخل فى أزمة و«محدش« فاهم حاجة وال 
ــرار القانون  وقــت إلصـــاح الــريــاضــة وال إقـ
الــجــديــد وتــبــقــى مــقــالــيــد الــريــاضــة فــى يد 

العصابة الفاسدة التى تستنزف أموال البلد.
ــحــاد الــكــرة كشفت  ــة الــزمــالــك وات ¿ أزمـ
الفساد الــذى يحكم الكرة المصرية وكشف 
ــفــوضــى والــعــشــوائــيــة والــمــجــامــات  عــن ال
والمحسوبية وأن القانون ال يطبق إال على 
الضعيف.. بصراحة لو ان اتحاد الكرة وجهاد 
جريشة عندهم كرامة ويشعرون بالمسئولية 
كانوا استقالوا فوًرا ألن خطأ ضربة الجزاء 
واضح وفاضح، وفى الدول المتقدمه عندما 
يخطئ المسئول يعترف بخطئه ويستقيل لكن 
فى مصر وفى اتحاد الكرة مخطئين وفاشلين 
ويتطاولون على الجماهير.. عفًوا إن بداية 
ــراف  ــت اإلصــــاح لــلــكــرة الــمــصــريــة هــو االع
بالخطأ وتطبيق القوانين واللوائح كفاية فشل 

وفضائح. 
¿ أزمة الزمالك والمقاصة كشفت حقائق 
البد أن نعترف بها.. أولها أن مرتضى منصور 
قــوى ويــدافــع عن الزمالك بــإصــرار ويحظى 
بحب الجماهير وكشفت الجمعية العمومية 
ــده مــرتــضــى تنفذه  ــري الــطــارئــة أن كــل مــا ي
الجمعية وتدعمه بقوة وأنــه سيكون رئيس 
الــنــادى لــأبــد عكس مــا يــحــدث فــى األهلى 
حيث أقحم محمود طاهر نفسه فى معركة 
الزمالك وأصدر بيانات تقلل من قيمة النادى 
العريق وكشفت رئيسه وأن هناك من يحكم 
ويتحكم فى محمود طاهر ويضلله.. باختصار 
أزمة الزمالك والمقاصة كشفت قوة مرتضى 
ــراره رئــيــًســا تــاريــخــًيــا دون منافس  ــم واســت
وكشفت األزمة أن محمود الخطيب هو رئيس 

األهلى القادم ولن يكون له منافس.
¿ فوز الزمالك وسموحة الكبير باألربعة 
فى إفريقيا يسهل من مهمتهما فى مباراة 
العودة بدور الـ32 وأتوقع صعود األهلى أيضا 
رغم الفوز الصعب على بيدفيست الجنوب 
افريقى بالقاهرة 1 صفر ولكن األهلى سيقدم 
عرًضا قوًيا فى مباراة العودة بجوهانسبرج 
ــجــدارة.. ونفس األمــر  وقـــادر على التأهل ب
بالنسبة للمصرى الــذى خسر فــى مالى 2 
صفر بالظلم التحكيمى لكن أثق فى عزيمة 
ــه فــى تحقيق  ــرار حــســام حسن ورجــال وإصــ
ــدور الــــ16 بالكونفيدرالية  الــفــوز والتأهل ل

اإلفريقية إن شاء الله. أخبار النجومأخبار النجومأخبار النجوم
بوسترات هدايا معروف 

وستانلى لألقارب
»شارة احلظ« سر تألق 

مصطفى فتحى
 رفعت يستعد ألول 

خطوات القفص الذهبى
حــرص الثنائى النيجيرى مــعــروف يوسف 
وستانلى أوهاويتشى العبا الفريق األول لكرة 
القدم بنادى الزمالك على طباعة »بوسترات« 
كبيرة لهما بقيمص الزمالك قبل السفر إلى 
بادهما ضمن بعثة الزمالك خلــوض مباراة 
اإلياب أمام فريق رينجرز النيجيرى فى دور الـ 

32 من بطولة دورى أبطال إفريقيا.
ــك األمـــر مــن أجــل حــرص الثنائى  وجـــاء ذل
على منح صورهما بالقميص األبيض لذويهم 
وأصدقائهم فى نيجيريا كنوع من أنواع الهدايا 

التذكارية.

يحرص مصطفى فتحى صانع ألعاب 
الفريق األول لكرة القدم بنادى الزمالك 
على إرتداء »شارة« فى يده خال املباريات 
التى يخوضها مع فريقه كنوع من أنــواع 

التفاؤل.
وأهدى أحد األشخاص املقربني لاعب 
هذه الشارة، وقام فتحى بإرتدائها مع أول 
مــبــاراة وجنــح فــى إحـــراز هــدف والظهور 
بشكل ممــيــز، ممــا جعل الــاعــب يتفاءل 
بتلك الشارة ويحرص على ارتدائها فى كل 

املباريات.

يستعد أحمد رفعت صانع ألعاب الفريق 
األول لكرة القدم بنادى الزمالك إلعان 
خطبته خــال الفترة املقبلة وحتــديــداً مع 

أول فترة توقف.
وقــرر رفعت إعــان خطبته على أحــدى 
زمياته فى اجلامعة اخلاصة التى يدرس 
بها، بعد قصة احلب التى جمعتهما خال 
ــة، ومـــن املــقــرر أن يقوم  ــدراسـ ــوات الـ ســن
الاعب بتوجيه الدعوة لزمائه فى الفريق 
وأعــضــاء اجلــهــاز الفنى وكــذلــك مسئولى 
القلعة البيضاء ملشاركته فى حفل اخلطوبة.

إعداد: محمد الصايغ- سارة عبدالباقى

الزمالك يرفض الهدنة مع احتاد 
الكرة ويلوح بورقة التصعيد

ــة مــبــاراة الزمالك واملقاصة  يبدو أن أزم
والتى قرر إدارة النادى األبيض االنسحاب من 
بطولة الدورى لن تعرف طريقها للحل قريباً، 
فى ظل متسك مجلس إدارة نــادى الزمالك 
برئاسة مرتضى منصور بإعادة املباراة بعد 
تفويض اجلمعية العمومية الغير العادية 
لنادى الزمالك مجلس إدارة القلعة البيضاء 

التخاذ القرار املناسب.
وفى مقابل اجلهود التى يبذلها احتاد الكرة 
ومن خلفه وزير الرياضة املهندس خالد عبد 
العزيز حلل تلك األزمــة بشكل ودى، وطلبه 
وساطة بعض الشخصيات فى سبيل حتقيق 
ذلك، إال أن اإلدارة البيضاء متسكت مبوقفها 
وقــررت تصعيد األزمــة إلى أبعد مدى ممكن 
وهو ما حدث فعلياً من خال التقدم بشكوى 

ضــد اجلــبــايــة للفيفا بسبب تطبيق نظام 
االســتــبــدال فــى منتصف املــوســم باملخالفة 
للشروط التى انطلقت بها مسابقة الــدورى، 
ولم تستبعد اإلدارة البيضاء احتمال تصعيد 
األزمــة للمحكمة الرياضية الدولية فى حال 

رفض الفيفا البت فى شكوى الزمالك.

ومن جانبه أكد مرتضى منصور أن النادى 
يتعرض للظلم من جانب احلكام منذ 60 عاماً 
ولم يتحرك أحد لرفع هذا الظلم، والفريق 
خسر البطوالت بسبب توجه احلكام ضده، 
وطالب رئيس الزمالك احتاد الكرة بضرورة 
شطب أحمد سامى مدافع مصر املقاصة، 

مشيراً إلى أن ناديه ال يتم تهديده من احتاد 
الكرة، والنادى األبيض يأخذ قراراته بعيداً 

عن أى ضغوط.
وأكـــد أحــمــد مــرتــضــى مــنــصــور أنـــه طفح 
الكيل من فساد احتاد الكرة الذى حدث فى 
ــح عضو املجلس  الــســنــوات املــاضــيــة، وأوضـ
على أن كل األندية اجلماهيرية مسئولة عما 
حدث بسبب صمتها على الفساد وشدد على 
ضــرورة تكاتف جميع األندية وفى مقدمتها 
األهــلــى والــزمــالــك واالسماعيلى ضــد هذا 

الفساد.
ــار عضو املجلس األبــيــض أن العبى  وأشـ
الفريق أصبح عليهم مسئولية كبيرة بسبب 
الـــدعـــم والـــدفـــاع عــنــهــم مـــن قــبــل املجلس 
واجلمعية العمومية، موكداً أنه يثق فى قدرة 
الفريق على املنافسة على لقب دورى ابطال 

أفريقيا.
ويسعد املــارد األبيض للسفر إلى نيجيريا 

خلوض مباراته أمام فريق رينجرز النيجيرى 
فى إيــاب دور الـ 32 من بطولة دورى أبطال 
إفريقيا، يــوم األحــد املقبل إلــى حــني اتخاذ 
ــرة قــــراره ســـواء بـــإعـــادة مــبــاراة  ــك احتـــاد ال
املــقــاصــة أو رفــض األمـــر، وهــو مــا سيسفر 
عنه موقف القلعة البيضاء باالستمرار فى 

مسابقة الدورى املمتاز من عدمه. 
وحــــرص إســمــاعــيــل يــوســف مــديــر الــكــرة 
بــالــنــادى األبــيــض عــلــى احلــديــث مــع العبى 
الــفــريــق ومطالبتهم بالتركيز فــى مباراته 
اإلفريقية، وعــدم اإلنشغال مبوقف النادى 
سواء باالستمرار فى مسابقة الــدورى أو ال، 
وشدد على أنه قرار مجلس اإلدارة وحده، أما 
الاعبون فمطالبون بالتركيز فى امللعب فقط 
والفوز باملباريات ألن هذا األمر هو أكبر دعم 
ملجلس اإلدارة، الــذى يدخل فــى صراعات 
من أجل الصالح العام للنادى األبيض وفريق 

الكرة األول.

كتبت – سارة عبد الباقى

كتب – محمد الصايغ

كتب – محمد الصايغ

عمرو مرعى.. جولة صراع 
منتظرة بني القطبني 

الثعلب: »التحكيم اإللكترونى« طوق النجاة للدورى 

مفاجأة.. الدورى مهدد باإللغاء

عبدربه يدرس االعتزال 
نهاية املوسم

ــه،  ــ ــى عـــبـــد رب ــرب حــســن ــ ــت ــ اق
العــب الفريق األول لكرة القدم 
بالنادى اإلسماعيلى، من اعتزال 
الساحرة املستديرة بنهاية املوسم 

اجلارى.
وجاء تفكير عبد ربه فى االعتزال، 
بعدما عقد جلسة مع مجلس إدارة 
الـــنـــادى فـــى الــفــتــرة املـــاضـــيـــة، مت 
مناقشة أحــوال الفريق خالها فى 

الفترة األخيرة.
ــادى على  ــ ــن ــ وعـــرضـــت إدارة ال

عبدربه، االعتزال فى نهاية املوسم 
اجلــاري، مقابل أن يتولى مهام مدير 

الكرة فى املوسم املقبل.
ــدى الــاعــب مــوافــقــة مبدئية  ــ وأب
على عــرض مجلس إدارة الــنــادي، 
إال أنـــه طــلــب االنــتــظــار حــتــى نهاية 
املوسم اجلارى من أجل اتخاذ القرار 

النهائى فى هذا الشأن.
ــدأ خــال  ــ ــد ب ــه قـ ــ ــد رب ــان عــب ــ وكـ
الفترة املاضية، التجديد للعديد من 
الاعبني داخــل فريق اإلسماعيلى، 
ــبــعــض اآلخـــر  فــضــاً عـــن إقـــنـــاع ال
ــة  ــهــم؛ بــســبــب األزمـ ــب بتخفيض رات

املالية التى متر بها قلعة الدراويش.

تسيطر حــالــة مــن اجلـــدل على مسابقة 
الــدورى فى الفترة األخير؛ بسبب األزمات 
ــاد كــرة الــقــدم يــوًمــا بعد  الــتــى تــاحــق احتـ
األخــرى على خلفية أزمــة مــبــاراة الزمالك 

ومصر املقاصة.
وكانت مباراة الزمالك واملقاصة قد شهدت 
جــدالً حتكيمًيا؛ بسبب عدم احتساب احلكم 
الدولى جهاد جريشة، لضربة جزاء صحيحة 
للفريق األبيض، بعدما أخــرج مدافع الفريق 

الفيومى الكرة بيده من داخل منطقة اجلزاء.
ــان الــزمــالــك قــد هــدد بــاالنــســحــاب من  وكـ
ــدورى، بعد خسارته أمـــام فريق  ــ مسابقة ال
املــقــاصــة بــهــدف دون رد، حــيــث اعــتــبــر أن 

اخلسارة متعمدة.
ــالـــك، الــدعــوة  ووجــــه رئــيــس نــــادى الـــزمـ
ألعــضــاء مجلس اإلدارة مــن أجــل التصويت 
على االنسحاب من مسابقة الــدورى املمتاز، 
حــيــث مت تــفــويــض رئــيــس الــنــادى 
مرتضى مــنــصــور، بــاتــخــاذ ما 

يراه مناسًبا.
وأكــــــد الـــدكـــتـــور مــحــمــد 
فضل اهلل، اســتــاذ القانون 
ــة  ــعـ ــامـ ــاجلـ ــى بـ ــ ــاضـ ــ ــريـ ــ الـ
ــارات،  ــاإلم األمــريــكــيــة ب

أن مسابقة الــدورى املمتاز هذا املوسم تعتبر 
باطلة، فى حالة تدخل االحتــاد الدولى لكرة 

القدم »فيفا«.
وأضــاف فضل اهلل فى تصريحات خاصة، 
ــأن احتــاد الــكــرة أجــرى تغييرات فــى بعض  ب
لوائح املسابقة بني الدور األول والثانى، األمر 

الذى يعد مخالفة صريحة للوائح.
وأشــار خبير اللوائح، بأن مسابقة الــدورى 
ــدأت عــلــيــه، ومــن  يــجــب أن تنتهى عــلــى مــا بـ
ثــم خــاف ذلــك يعد مخالفة واضــحــة لنظام 

اجلباية.
وكــان احتــاد كرة القدم، قد أجــرى تغييرات 
على الائحة بعودة نظام االستبدال بني الدور 

األول والثانى من مسابقة الدورى املمتاز.

رغم احلكم القضائى الذى صدر بحل مجلس ادارة 
احتاد الكرة بسبب بطان انتخاباته، إال أن حازم إمام 
عضو مجلس اجلباية املنحل كشف عن أمنيته بأن يتم 
االستجابة للمطالب التى كان قد تقدم بها فى الفترة 
السابقة إلدخال تكنولوجيا الفيديو فى التحكيم خال 
املراحل املتبقية من عمر مسابقتى الدورى املمتاز وكأس 
مصر هذا املوسم، بشكل جتريبى فى بعض املباريات 

على أن يتم تعميمها بداية من املوسم املقبل.
ويــرى الثعلب الصغير أن احتــاد الكرة بــات مطالباً 
بضرورة تطبيق التكنولوجيا فى الــدورى خال الفترة 
املقبلة فى ظل األخطاء الواضحة التى حتدث من جانب 
احلكام فى الفترة احلالية، مــشــدداً على أن ذلــك هو 
السبيل الوحيد النقاذ البطولة وضمان العبور بها إلى بر 

األمان بعد األزمات التى ثارت مؤخراً بسبب التحكيم.
ــه يساند  أوضـــح عضو مجلس اجلــبــايــة املنحل أن
ــرورة تطبيق نــظــام احلــكــم اخلــامــس وكــذلــك نظام  ضـ
الفيديو فــى مــبــاريــات الـــدورى املمتاز مــن أجــل إنهاء 
املــشــاكــل، خــاصــة وأنـــه يــرفــض فــكــرة أن تــكــون أخطاء 
احلكام من جمال كرة القدم، موضحاً أن الفرق تتعرض 
للظلم الشديد ويجب اإلســراع فى تطبيق التكنولوجيا 

ــا يــحــدث فـــى الـــدوريـــات  ــى غــــرار مـ عــل
األوروبية الكبرى.

وشــدد الثعلب على أن احتــاد الكرة مطالب 
بضرورة العمل على تقليل األخطاء التى يقع فيها 

احلكام، خاصة أنهم السبب الرئيسى فى كل املشاكل 
ولن تنتهى إال بتطبيق التكنولوجيا احلديثة.

فى اإلطــار ذاتــه أشــارت مصادر داخــل جلنة احكام 
باحتاد الكرة إلى أن األخيرة قررت االستعانة بخبراء 
ــارات، وكذلك بعض  فى مجال التحكيم من دولــة اإلمـ
من الــدول األوروبــيــة لاستفادة من جتربتها فى حكم 
ــدورى املــصــرى املمتاز،  الفيديو املــقــرر تطبيقه فــى الـ
بعد واقعة مباراة الزمالك واملقاصة فى الدورى وعدم 
احتساب احلكم جهاد جريشة لضربة جــزاء لصالح 

النادى األبيض.
وأعلنت املصادر عن موعد الدفع باحلكم اخلامس 
وتطبيق تقنية الفيديو، موضحا أنها ستكون بعد ثاثة 

أسابيع من اآلن.
موضحة أنه يتم تدريب احلكام على احلكم اخلامس 
خال الفترة احلالية، على أن يتم الدفع بهم بعد ثاثة 

أسابيع باملاعب املصرية.

اقترب مجلس إدارة النادى األهلى من إنهاء 
التعاقد مع عمرو مرعى مهاجم الفريق األول 
لكرة القدم بنادى إنبى خال الفترة املقبلة من 
أجــل تدعيم هجوم الفريق األحــمــر بــدايــة من 
املوسم املقبل فى ظل قناعة حسام البدرى املدير 

الفنى للمارد األحمر بحاجته لرأس حربة.
وظهر مهاجم إنبى بصورة مميزة مع فريقه 
منذ انتقاله إليه قادماً من نادى الداخلية حيث 
أحــرز 8 أهــداف هذا املوسم بجانب كونه أحد 
أهم املهاجمني املتواجدين فى الــدورى املصرى 

حالياً.
وكــشــف مــصــدر داخـــل القعلة احلــمــراء أن 
محمود طاهر رئيس النادى األهلى، توصل إلى 
اتفاق لضم مرعى فى نهاية املوسم اجلارى وأن 

الصفقة أوشكت على النهاية.
وأضــاف املصدر بــأن قيمة الصفقة ستكلف 
خزينة األهــلــى مبلغ قيمته 10 مايني جنيه، 
وهــو نفس املبلغ الـــذى دفــعــه املــوســم املاضى 

لإلسماعيلى من أجل احلصول على خدمات 
مروان محسن.

ومن جانبه رد مجلس إدارة نــادى الزمالك 
بــرئــاســة مــرتــضــى مــنــصــور بــضــربــة سريعة 
بخصوص هــذه الصفقة، حيث حصل على 
صور عقود الاعب والتى وقع عليها بالفعل 

فى وقــت سابق لانضمام رسمياً إلــى صفوف 
القلعة البيضاء ابتداء من املوسم املقبل، حال 

موافقة ناديه.
ــيــض أن  وكــشــف مــصــدر داخـــل الــنــادى األب
املجلس يستند حالياً إلى رغبة الاعب وسعيه 
اجلــاد وراء ارتــداء الفانلة البيضاء، باعتباره 
حلماً من أحامه مع كرة القدم وأن النادى يعتبر 
توقيع مــرعــى أفــضــل ســاح ملواجهة حتركات 
األهلى للفوز بالصفقة ورصده 10 مايني جنيه 
دفعة واحــدة للفوز به واحلــصــول على موافقة 
إنبى وشــراء االستغناء اخلــاص به من النادى 

البترولي.
يذكر أن عمرو مرعى هو الصفقة األولى التى 
جتسد فيها صراع أو سباق القطبني نحو دعم 

الصفوف فى املوسم املقبل.

مرعى

جريشة

عبدربه

حازم

أبوريدة

مرتضى

أحمد

كتب – محمد الصاوى



األخيرة

سيد سعيد
يكتب:

كانت تابعة لوزارة األوقاف، ثم استأجرتها وزارة الداخلية، كمزرعة يعمل بها المحكوم عليهم فى سجن المرج وتعرضت للعبث بعد أن 
تركتها مصلحة السجون.

ال حديث يشغل الرأى العام فى مصر اآلن، سوى الخاص بتمثال رمسيس، أو بمعنى أدق »جريمة استخراجه مكسورا بطريقة عشوائية«، 
الواقعة وما احتوته من مشاهد عبثية، أثارت ردود أفعال واسعة النطاق، تجاوزت االهتمام االعالمى فى القنوات الفضائية والصحف، 

وامتد صداها الى المستوى الشعبى، كما أنها فتحت الشهية لتوجيه سهام االتهامات صوب الحكومة، بل صارت مادة خصبة للتداول على 
مواقع التواصل االجتماعى، تراوحت بين الغضب والسخرية، وفى الحالتين كان الهجوم الذعا والئقا بحجم الواقعة، الكاشفة عن فقدان 

الضمير وتنامى ظاهرة الفهلوة فى حياتنا، وعدم اتباع األساليب العلمية فى التعامل مع موروثنا الحضارى، الذى نتغنى به ليل نهار 
ونتباهى به أمام شعوب العالم.

فجأة ودون مقدمات استيقظنا على جريمة بشعة، مضمونها يدور حول استخراج تمثال رمسيس مكسورا من باطن األرض فى منطقة 
المسلة التاريخية بالمطرية، تحت إشراف بعثة ألمانية متخصصة فى التنقيب عن اآلثار وفى وجود الوزير شخصيا، وعلى خلفية 

المشهد العبثى الذى جرى تصويره، قامت الدنيا ولم تقعد، أفتى الجميع، من يعلم ومن ال يعلم، فوجدنا من يدافع عن الوزارة ومن وجد 
الفرصة سانحة أمامه للصراخ فى وجه الحكومة، وبلغت األمور مداها فى السخرية،عندما أدلى بعض المنتمين للتيارات الدينية بتنوع 
مسمياتها، بما يدين الحكومة، رغم أن تلك الفئة من دعاة تحطيم اآلثار، باعتبارها من وجهة نظرهم أصناما، إال أن القنوات المأجورة 

فى اسطنبول، فتحت باب النقاش على مصراعيه ليس هلًعا من الواقعة، وانما إلدانة نظام الحكم من خالل الواقعة. 

املنطقة تعوم 
على بحيرة 

من اآلثار 
وتعرضت 

للنهب واحلفر 
العشوائى من 

بعض املغامرين

مساحتها 55 فداًنا 
وحتتها مدينة »أون« 
التاريخية وهى تضم 

أقدم جامعة علمية فى 
التاريخ اإلنسانى كله 

 وهى جامعة 
»أون« وأقدم »معبد«

كيف يحترم السائح حضارة ال يحترمها أحفاد من صنعوها؟.. وما الذى يدفعه لالنبهار 
بها وهو يرى أننا نستخرجها باللوادر واحلفارات وكأننا نبحث عن ماسورة صرف صحى 

هل غاب عن وزير اآلثار أن الدولة تنفق مئات املاليني من الدوالرات 
جلذب السائحني عبر الترويج للحضارة املصرية وآثارها التاريخية؟

الفهلوة وراء فضيحة كسر متثال رمسيس 
بلغت األمور مداها فى السخرية عندما أدانت التيارات الدينية احلكومة رغم دعواتهم بتحطيمها ألنها أصنام 

بعيدا عن الدخول فى مساحة اجلدل املشحون 
بالدوافع السياسية، علينا التوقف كثيرا أمام 
الواقعة ذاتــهــا، فهى شئنا أم أبينا، متثل حدثا 
جلال، فاستخراج متثال امللك رمسيس من باطن 
األرض على أجــزاء، كاف ألن نعيد جميعا النظر 
فى قراءة ذواتنا مبوضوعية، بعيدا عن العبارات 
االنشائية واملصطلحات احلماسية الرنانة، وكاف 
أيــضــا ألن نــدق نــاقــوس اخلــطــر، لكى نفيق من 
غفوتنا األزلية ونستنهض ضمائرنا احلبيسة فى 
كهوف الالمباالة، واتباعنا ألساليب الفهلوية على 
طريقة »احنا اللى دهنا الهوا دوكــو«، فالفهلوة، 
هى التى أوصلتنا إلى ما نحن فيه اآلن من مآِس 
وترِد على كافة املستويات االقتصادية والثقافية 

واالجتماعية.
وعــلــى الــرغــم مــن أنــنــى لست متخصًصا فى 
مــجــال اآلثــــار، وال أستطيع االفــتــاء فــى فنون 
التنقيب عنها الستخراجها مــن باطن األرض، 
ــا، محبًطا، محرًضا  إال أن املشهد كــان صــادًم
على الغضب، من التعامل بعشوائية وفهلوة مع 
التراث االنسانى والتاريخى، فهذه الطريقة التى 
جرى خاللها استخدام اآلالت البدائية واألوناش 
ــوادر وعــمــال الــتــراحــيــل ومــقــاولــى األنــفــار  ــلـ والـ
النــتــشــال الــتــمــثــال، وصــفــت بـــ »املــهــيــنــة« لتاريخ 
وحضارة هذا البلد، فضال عن ترك رأس التمثال 

عرضة للهو األطفال يزيد »الطني بلة«.
فــى هــذا املــقــال لــن أتــوقــف طويال عندما يتم 
تداوله بشأن االتهامات املوجهة لــوزارة اآلثــار، 
أو نفى الــــوزارة لتلك االتــهــامــات عبر بيانها، 
لكننى أتساءل، والتساؤالت فى ظنى مشروعة، 
ولــو كانت قاسية، فقسوتها لن ترقى بحال من 
األحوال إلى بشاعة وحجم اجلرمية التى وقعت، 
ومــا أقــصــده، لــيــس، فــقــط، اســتــخــراج التمثال 
مكسورا، وإن كان الفعل كارثيا، إمنا فى دالالت 
وتداعيات ما جــرى، وتأثيره على سمعة الدولة 
املصرية فى املحافل العاملية، خاصة املؤسسات 
العلمية املعنية بثقافات الشعوب وحضارتها، 

فضال عن تأثيره املباشر على السياحة.
كيف يتعامل معنا األجانب بعد تلك الفضيحة؟ 
مــع األخـــذ فــى االعــتــبــار أن اســتــخــدام مصطلح 
الفضيحة أقـــل بكثير مــن الــوصــف املــالئــم ملا 
جرى.. هل غاب عن وزير اآلثار أن الدولة تنفق 
مئات املاليني من الدوالرات فى املعارض الدولية 
واالستعانة بشركات متخصصة فــى الدعاية، 
جلذب السائحني عبر الترويج للحضارة املصرية 
وآثارها التاريخية؟ ملاذا ترك مسئولو اآلثار رأس 

التمثال عرضة للعبث؟
ــم يكن اكــتــشــاف أثـــرى بــهــذا احلــجــم يحتاج  أل
ــدراســات علمية للتنقيب بــدال مــن االستعانة  ل
مبقاولى األنــفــار؟ مالذى جعل الـــوزارة تتجاهل 
اإلعالن عن االكتشاف وتصوير احلدث عبر البث 

املباشر؟...و.. و.. الخ.
إن االستهانة بــاالجــابــات الكامنة فــى جوهر 
التساؤالت، جتعل سهام االتهامات موجهة إلى 
احلكومة بأكملها، وليس وزير اآلثار مبفرده وإن 
كان عزله من منصبه بات ضروريا، فالدولة تعانى 
من أوضاع اقتصادية متردية، ومن بينها انحسار 
السياحة وهذا معلوم للكافة وال يحتاج التذكير 
به، كما أن احلكومة تسعى بكل السبل إلعادتها 
بجهود مضنية، لكن فــجــأة يــحــدث مــا ينسف 
كافة اجلهود إلعادة السياحة مرة أخرى..فكيف 
يحترم السائح حــضــارة ال يحترمها أحــفــاد من 
صنعوها؟ ما الذى يدفعه لالنبهار بها، وهو يرى 
أننا نستخرجها وكأننا نبحث عن ماسورة صرف 
صــحــى، نستخدم الــلــوادر واحلـــفـــارات وعمال 

اليومية وكأنها أنقاض لعمارة هاوية.
من خالل متابعتى لردود األفعال، وما أدلى به 
املتخصصون فى مجال اآلثــار أستطيع التأكيد 
على أن وزارة اآلثـــار ارتكبت أخــطــاء جسيمة، 
متثلت فى جملة من النقاط الالفتة لالنتباه، فى 
مقدمتها التسرع فى استخراج التمثال بطرق 
عشوائية كــان مــن نتائجها املــبــاشــرة استخراج 
الــتــمــثــال مــكــســورا فــضــال عــن اســتــخــدام آالت 
ــرى ثقيلة، وكــذلــك عــدم رفــع املياه  بدائية وأخـ
اجلوفية بالطريقة الكافية الستخراج األثر سليما 
كما كــان الفتا، وفــق اخلــبــراء وعلماء اآلثـــار، أن 

حجم التمثال، يؤكد وقوعه ضمن منطقة آثرية 
مهملة مــن جــانــب الــــوزارة، رغــم أن الــدراســات 
واألبــحــاث التى أجريت تؤكد أيضا أن املنطقة 
تــعــوم عــلــى بــحــيــرة مــن اآلثــــار، تــعــرضــت للنهب 
واحلفر العشوائى من بعض املغامرين، الى جانب 
تعرضها للنهب من قبل مافيا األراضــى واحلفر 

أسفل البنايات املقامة عشوائيا.
ما أريد اإلشــارة اليه، وفق قناعاتى، يدور فى 
فلك ذات القضية ومحورها أن مــا جــرى ليس 
ــر تــاريــخــى له  مــجــرد استهتار فــى اســتــخــراج أث
قيمته احلضارية واالنسانية، لكنه منوذج صارخ 
وكاشف عن مساحة القبح التى جتتاح حياتنا 
والــالمــبــاالة السائدة فى شتى املــجــاالت، بداية 
من عشوائية القرارات والتخبط فى السياسات 
وليس انتهاء بأساليب الفهلوة فى التعامل مع 
الــواقــع بكل مفرداته، واملثير فى كل ما يحدث 
هو تلك التصريحات املتضاربة التى يخرج بها 
املسئولون، مرورا بالبيانات التى ال تقدم شيئا وال 

تؤخر شيئا.
ما أرمى إليه ال يدخل دائرة الترف واالسهاب 
ــرؤى دون هــدف أو قصد، إمنــا لكى  فى طــرح ال
نفيق مــن غفوتنا كما أوردت فــى نفس املقال، 
فالقراءة الدقيقة للواقعة ومــا ســوف يليها من 

وقائع أخرى، جتعلنا نصر على الصراخ واخلوف 
من القادم، فيما يتعلق بالتراث، هذه املنطقة التى 
وجد بها األثر، تعاملت معها احلكومات املتعاقبة 
باستهتار غير مــســبــوق، لــو جــرى فــى بلد آخر 

لعلقت الرقاب على املشانق.
أنا ال أذيع سًرا، عندما أقول أن منطقة املسلة 
بحى املطرية، متثل قيمة حضارية فــريــدة من 
نوعها، حيث توجد أسفل املنطقة ومساحتها 55 
فــداًنــا، مدينة أون التاريخية، وهــى تضم أقدم 
جامعة علمية فــى الــتــاريــخ اإلنــســانــى كله وهى 
جامعة »أون«، وأقدم »معبد«، هذه املنطقة األثرية 
ذات األهمية اخلاصة، تعرضت للعبث عبر عدة 
ــاف، باعتبارها  ــوزارة األوق عقود، وكانت تابعة ل
وقفا أهلًيا، ثم قامت وزارة الداخلية من خالل 
مصلحة السجون باستئجارها، كمزرعة يعمل 
بها املحكوم عليهم فى سجن املرج، واستمر هذا 
الوضع إلى الثمانينيات، وبعدها تعرضت املنطقة 
للتعدى واقتطاع أجــزاء وبيعها ملافيا األراضــى 
والبناء عليها، رغم وجود مكتب ملصلحة اآلثار، 
وخــالل العقدين السابقني جــرى احلفر أسفل 
املبانى باجتاه املساحة بأكملها، وأصبحت املنطقة 
مرتعا للمغامرين ومحترفى التنقيب عن اآلثار، 
وفى املاضى القريب تعرضت أجزاء من املساحة 

ــأرض لعمليات السطو والبناء عليها  الكلية ل
علنا، وألن الفهلوة هى امليثاق السائد فى التعامل 
مع التراث االنسانى، لم يكن غريبا أن يحصل 
بناة املنازل على موافقات بتوصيل املرافق »مياه 

وكهرباء وصرف صحى«.
تكمن الفهلوة فى مناحى أخرى كثيرة مرتبطة 
ــة، فــقــصــة اســـتـــخـــراج الــتــمــثــال  ــقــضــي بـــهـــذه ال
ومــحــاوالت اســتــخــراج أثــر آخــر للملك سيتى، 
حتــمــل لــنــا حقيقة دامــغــة عــن تــنــامــى الفهلوة، 
حيث حـــاول بعض رجـــال األعــمــال استثمارها 
ــدر عليهم املــلــيــارات  فــى املــجــال الــعــقــارى مبــا ي
»تفوق الـ50 مليار جنيه«، وباركت احلكومة تلك 
ــوال مــا جــرى فــى 25 يناير 2011  الــتــوجــهــات، ل
كما أن هــذه املنطقة التى حتــوى فــى أحشائها 
أقدم جامع وجامعة فى التاريخ البشرى »جامعة 
علمية ومعبد« تفضح أساليب اجلزر املنعزلة فى 
دواويــن احلكومة، فهى ظلت بعيدة عن البرامج 
السياحية، رغــم أنها ال تبعد ســوى أمتار قليلة 
مزار شجرة مرمي »مسار العائلة املقدسة«، فأى 
عشوائية تلك الــتــى جتــتــاح حياتنا؟ لــم يتوقف 
ــة األخــيــرة  ــ ــدود، فــى اآلون ــر عــنــد هـــذه احلــ األمـ
 صدرت قــرارات حكومية ببناء مدرسة، الى أين 

ستقودنا الالمباالة؟
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