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السفير المصري لـ«الميثاق»:

االخوان في مصر فرطوا باألمن القومي
قال سعادة السفير أشرف عبدالوهاب عقل سفير جمهورية مصر الشقيقة لدى بالدنا إن جماعة "اإلخوان المسلمين" ال تعترف بالوطن ّوال
المحلية ،ولكنهم يرون أن لهم تنظيمًا دوليًا هدفه إقامة خالفة إسالمية ،وبالتالي مصر كانت خطوة في سبيل تحقيق هدفهم الذي لم يتحقق
الشعب.
بفضل ثورة  30يونيو وقيام الجيش بواجبه في تحقيق
مطالب ّ
أمر مخالف للحقيقة لعدة أسباب أولها :أن القوات
انقالب
هو
الجيش
به
قام
ما
أن
عن
ث
يتحد
من
أن
"الميثاق"
وأوضح السفير المصري في حوار مع ّصحيفة
ّ
ّ
المسلحة وفقًا لبيان ّالقائد العام لم تتول مقاليد الحكم وإنما تم تكليف رئيس المحكمة الدستورية العليا لتولي منصب رئيس الجمهورية مؤقتًا لحين إجراء
انتخابات رئاسية مبك ّرة ونص البيان على قيام رئيس المحكمة بأداء اليمين أمام الجمعية العمومية للمحكمة المشهود لها بالنزاهة واالستقاللية الكاملة
والسمعة الدولية المتميزة.
ّ
وأكد السفير المصري أن األمريكيين والدول الغربية ساعدوا اإلخوان المسلمين في الوصول إلى السلطة في مصر وغيرها لتحقيق أهداف ومآرب خاصة
وعندما تصل هذه الجماعات اإلسالمية إلى نتيجة مفادها أن يكونوا ضد أمريكا ستقف أمريكا ضدهم وسترفع شعار "اإلسالم هو اإلرهاب" لتضرب هنا
وهناك ،وعن حقيقة األوضاع في مصر وغيرها من التطورات في سياق هذا الحوار :
حوار /جمال مجاهد

♢ كيف تقرأ المشهد السياسي ف��ي مصر
وإسقاط حكم اإلخوان وعزل الرئيس مرسي في
ظل حديث البعض عن أن ما حدث في  30يونيو
كان انقالبًا عسكريًا ولم يكن ثورة؟
 ما ح��دث ويحدث في مصر هو ح��راك شعبي يعبرّعن إرادة ماليين المصريين ..في  30يونيو حركة تمرد
ومعها العديد من القوى السياسية دعت لحشد يعتبر
أكبر حشد للشعب المصري بكافة أطيافه ويمكن توصيفه
بأنه أكبر حشد بشري في التاريخ ش��ارك فيه أكثر من
ّ
دة هي
 33مليون متظاهر خرجوا ينادون بمطالب محد ّ
الحرية والديمقراطية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة،
ولم تقتصر تلك الحشود على القاهرة وحدها بل رآها
الجميع في كافة ميادين األقاليم والمحافظات.
هذا إنجاز كبير جدًا ألنه ضم أيضًا أناسًا كثيرين من
جميع مناطق مصر ل��م يجمعهم س��وى ح��ب الوطن
والمطالبة بقيم نبيلة وإعالء المصلحة الوطنية ّوالحرية
والديمقراطية التي افتقدت خالل العام الذي تولى فيه
الرئيس السابق محمد مرسي مقاليد األمور في البالد..
هناك البعض يرى أن الديمقراطية هي صندوق االنتخابات
فقط ،نحن نرى أن الديمقراطية بدايتها هو صندوق
االنتخابات ،هي عملية مستمرة بدايتها الصندوق وتنتهي
عند حد معين جوهرها هو التعبير الكامل عن إرادة
الشعوب وتحقيق مطالبها ..وأي نظام سياسي ال يمكنه
االستمرار في الحكم بدون توافر القبول الشعبي الواسع
واإلرادة الشعبية حتى ولو كان هذا النظام جاء وفق اآللية
الديمقراطية المعتادة وهي صندوق االنتخابات ..وبالتالي
يمكن القول إن ما حدث استكمال لثورة  25يناير ،هو
ثورة ثانية بكل المقاييس ..في  25يناير 2011م لم
يخرج هذا الكم الهائل من
البشر ،العدد لم يكن يزيد
على  20مليون شخص،
هذه المرة العدد أكثر من
 33مليونًا.
ّ
كان ال بد للقوات المسلحة
ال �م �ص��ري��ة ع �ن��دم��ا رأت
ه��ذا الحشد الهائل ووفقًا
ل�م�ه��ام�ه��ا ال��م��ح��ددة في
دس �ت�ّ�ور ع��ام ّ  2012أن
ت�ت��دخ��ل وت�ح��ق��ق مطالب
الشعب ،وج��اء البيان الذي
ألقاه ّالقائد العام للقوات
ال�م�س��ل�ح��ة وزي� ��ر ال��دف��اع
واإلنتاج الحربي الفريق أول
عبد الفتاح السيسي ّ
وحدد
فيه خارطة الطريق إلنقاذ البالد من العبث بهويتها
ومصالحها ويحقق مطالب أبناء الشعب الذين خرجوا
يوم  30يونيو في إقامة نظام ديمقراطي ال يقصي أحدًا
ويحقق قيم الحرية ّوالعدالة والديمقراطية.
إن ّبيان القوات المسلحة قد تم ّإعداده بعد تشاور كامل
ومكثف للقائد العام للقوات المسلحة مع الرموز والقيادات
السياسية والدينية في البالد ،وفي مقدمتهم حركة ّ
تمرد
بلورة اإلرادة الشعبية
الذين كان لهم الدور المهم في ّ
الدعوة النتخابات رئاسية مبكرة والدكتور محمد
بإطالق ّ ً
البرادعي ممثال لجبهة اإلنقاذ الوطني التي تنضوي تحتها
غالبية أح��زاب المعارضة ورئيس ح��زب النور السلفي
الدكتور يونس مخيون والكاتبة المعروفة سكينة فؤاد،
ً
فضال عن فضيلة اإلمام األكبر شيخ األزهر الدكتور أحمد
ّالطيب وقداسة بابا األقباط األنبا تواضروس الثاني ،والذين
أك��دوا جميعًا دعمهم الكامل لخريطة المستقبل التي
ّ
تضمنها بيان القائد العام.
ّ
كما تضمن ال�ب�ي��ان ع��دة ن�ق��اط مهمة على المسار
الديمقراطي والتي تضمن االحترام الكامل لحقوق اإلنسان
وحقوق المرأة وحكم القانون والفصل بين السلطات ومنها
تشكيل حكومة كفاءات وطنية قوية وق��ادرة تتمتع
بجميع الصالحيات وتشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية
لعدم إقصاء أي فصيل سياسي وتمكين ودمج الشباب في
مؤسسات الدولة.

«اإلخوان» ال يعترفون بالوطن ولهم
تنظيم دولي هدفه إقامة دولة الخالفة
استقواء التيارات الدينية بالخارج مرفوض
القوى السياسية والدينية في مصر أيدت خارطة المستقبل

ازدادت ديون مصر في عام من  35مليار الى  49مليار
ّ
مرسي أغلق  2400مصنع في عام ..ونفر المستثمرون

إذا أردت توصيف اإلنقالب هو حركة عسكرية تقوم
بها والمعروف ان االنقالبات تقوم بغرض االستيالء على
السلطة ألطول فترة ممكنة لتحقيق أهداف ليست عامة
يحدث
بل خاصة بالجيش أو بمن قاموا باإلنقالب وهذا لم ّ
في مصر ألن الجيش لم يستولي على السلطة بل سلمها
في الحال.
الجيش كان يرى أن هناك ّ مخاطر على الهوية المصرية
واألمن القومي فأراد أن يجنب البالد هذه الفتنة والحرب
األهلية ،وانتهز الظرف واغتنم الفرصة التي ربما لن تسنح
له بعد ذلك إلنقاذ البالد من كارثة
كبرى كانت ستحيق ّ بها.
إن ال��ق��وات ال�م�س��ل�ح��ة وج��دت
لزامًا عليها في ظل ّانسداد أفق
أي ح��ل س�ي��اس��ي ي�م��ك��ن ال��وط��ن
من عبور هذه األزم��ة ومن خالل
االستجابة إلى إرادة الشعب وبعد
م �ح��اوالت مضنية م��ع مؤسسة
ال��رئ��اس��ة ل��دف �ع �ه��ا ل ّ�لاس�ت�ج��اب��ة
لإلرادة الشعبية وتجنبًا الحتمال
ص��دام��ات ك��ارث �ي��ة ،ض� ��رورة أن
تطرح خارطة طريق ّ
تؤمن لمصر
استكمال مسيرة البناء المؤسسي
لديمقراطية راس ّ�خ��ة وال رغبة
فيها للقوات المسلحة في إدارة
البالد وإنما إعادة الوطن إلى المسار الديمقراطي الصحيح.
تنظيم دولي
♢ عاشت مصر خالل سنة من عهد الرئيس
السابق محمد مرسي أوضاعًا اقتصادية وسياسية
متدهورة ..كيف قاد هذا التدهور إلى اندالع ثورة
 30يونيو؟
 ّسأحدثك عن الوضع االقتصادي بكل صراحة ،ليس
دفاعًا عن نظام الرئيس السابق حسني مبارك ألنني من
معارضيه ّ
وتعرضت لظلم في أواخر أيام نظام مبارك..
كنا ال نرضى ومعي مجموعة من الزمالء الوطنيين في
الخارجية المصرية عما حدث لبالدنا ..كنت دائمًا في
مقاالتي ومقابالتي أرجع ذلك إلى الفساد والظلم االجتماعي
وسيطرة رأس المال على الحكم وعدم تحقيق أهداف
ثورة  23يوليو 1952م لتصل البالد إلى حالة من ّ
التردي
واالنحطاط على كل المستويات ثم لتصل إلى  25يناير
2011م ،وبالتالي كان ال بد من هذه الثورة العظيمة.
أي��ام م�ب��ارك ك��ان عندنا  36مليار دوالر احتياطي
بالعمالت األجنبية في البنك المركزي وصل إلى  13مليار
دوالر خ�لال ع��ام بتدهور غير مسبوق ال يكاد يكفي
احتياجات البالد لعدة أشهر ..كان عندنا ديون خارجية
 35مليار دوالر وصلت إلى  49مليار دوالر ..كان عندنا
دي��ون داخلية تريليون و 200مليار جنيه وصلت إلى
تريليون و 700مليار جنيه ..كان عندنا نسبة بطالة
 %8خالل عام وصلت إلى ما يزيد على  ،%14ناهيك

❞ الشعب خرج رافضًا
لإلقصاء واإلبعاد
❞ الجيش المصري
قام بواجبه ألن البديل
كان حرب أهلية

دهشوش ينفي اكاذيب صحيفة الناس
نفى الشيخ فهد دهشوش عضو مؤتمر الحوار
الوطني رئيس فرع المؤتمر بمحافظة حجة
نفيا قاطعا ما نشرته صحيفة «الناس» من مزاعم كاذبة.
واك��د القيادي المؤتمري دهشوش ان الخبر كاذب
ومفبرك وعار عن الصحة وعبارة عن مكايدة اعالمية
الغرض منها االساءة للعالقة الممتازة التي تربطه بفخامة
المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد

االعلى للقوات المسلحة الذي يكن له الجميع كل االحترام
والتقدير ويعتبرونه هامة وطنية شامخة.
واكد انه سيقاضي الصحيفة ،ولن يترك
هذا الخبر الكاذب دون ان يعاقب
م� ��روج� ��وه ،وح��م��ل ال�ص�ح�ي�ف��ة
المسؤولية الكاملة في اختالق
اخبار كاذبة.

عن األزم��ات في نقص السوالر ال��ذي ك��ان يتم تهريبه
مع البنزين إلى قطاع غزة ..أكثر من  700ألف لتر من
السوالر وأكثر من  800ألف لتر من البنزين كان يتم
تهريبها يوميًا إلى غزة ..انقطاعات في الكهرباء بصورة
مستمرة ،تدهور كافة مرافق البالد ،عدم تحقيق أي
تقدم في ملف النظافة ..البنية األساسية والمشاكل التي
تحدث فيها يوميًا ،هروب المستثمر األجنبي ،هروب
المستثمر المحلي ،إغالق أكثر من  2400مصنع خالل
العام الماضي ،هروب عائالت بكاملها من رجال األعمال
ومن الرأسمالية الوطنية إلى الخارج ،هروب الكفاءات،
هروب كثير من األقباط إلى خارج البالد ..تدهور الشأن
العام ،تدهور القضايا الوطنية ،االستعداد لمنح العديد
من اإلخوة الفلسطينيين في قطاع غزة جنسيات مصرية
ومحاوالت تسكينهم في سيناء تمهيدًا القطاعهم جزء
من سيناء إلقامة غ��زة الكبرى بما يتوافق مع أه��داف
إسرائيل ..هناك أيضًا مسائل حاليب وشالتين وغيرها
والتفريط في األمن القومي المصري.
كما ترى هناك تيارات إسالمية ال تعترف بالوطن وال
المحلية ،ولكنهم يرون أن لهم تنظيمًا دوليًا معروفًا له
هدف إقامة خالفة إسالمية وأستاذية العالم ،وبالتالي
مصر كانت خطوة في سبيل تحقيق هذا الهدف ،ولكن
الله كان لهم بالمرصاد ألن مصر دولة رائ��دة ولها دور
إقليمي ودول��ي واض��ح ..كيف ألي فصيل أن ينكر قيمة
مصر وأهميتها وأن يصل بنا إلى هذا الحال من اإلسفاف
والذلة ،نحن كنا على وشك أن نستجدي لقمة العيش من
دول أخرى ،لم يكن هناك مال ،المصانع أغلقت ،تدهورت
البنية األساسية ،حدث تدهور في كافة مناحي الحياة..
هل يجوز هذا!؟ مصر سلة غالل العالم.
دائمًا نقول من يسير وفق شرع الله ويعمل ما ّ عليه
ّ
ويغلب مصلحة بالدنا ويعرف قيمتها ،الله سيمكن له
 100سنة ،ومن يخالف ذلك سيخرج من اللعبة بإرادة
الشعب ..ولذلك عندما ج��اء  30يونيو ورأت القوات
ّ
وقائدها العام أن هناك إرادة شعبية ،قام
حة
المسل
بالخطوات التي ّاتخذها ً
بناء على التوافق الوطني واإلرادة
الشعبية ألن البديل كان حربًا أهلية.
الفترات
أسوأ
التي ّ
توجهها إلى جماعة اإلخوان
♢ ما الرسالة
العربي "اليمن ،تونس،
المسلمين في دول الربيع
الدرس ّ
ومما حدث من إسقاط
ليبيا" لالستفادة من
الرئيس محمد مرسي؟
لحكم اإلخوان وعزل
ّ
 الرسالة واض�ح��ة ..م��ن سيغلب مصلحة ب�ل�اده ،منسيعمل على حل مشاكل البسطاء والفقراء ،من سيعرف
قيمة بلده كما ج��اءت في الديانات السماوية وغيرها،
من سيعمل على تعزيز أهمية ومكانة بلده وتوثيق
عرى وأواص��ر الصالت بين شعوبها دون تمييز بين أي
من ّ
مكونات الشعب سواء في اليمن أو في أي بلد عربي،
وي�ع��رف ق��دره��ا وقيمتها ويعمل على إح��داث تحول
ديمقراطي وتنمية حقيقية ويعمل على استغالل كل

ّ
مكونات بلده ّ ومقوماتها الثقافية واالقتصادية وغيرها..
الكون بالنسبة
كل من سيغلب ناموس الله وسنته في ّ
لخلقه ويعمل على تعزيز مكانة بالده سيمكن الله له إلى
يوم الدين ..اآليات القرآنية تدل على ذلك ،وليست اآليات
القرآنية ّ
للتشدق بها لمصلحتك عندما تكون ًلك مصلحة
وعندما تخالف مصلحتك تقوم بتأوليها تأويال مخالفًا..
أب�دًا ..الحالل ّبين والحرام ّبين كما يقول الرسول عليه
الصالة والسالم ..الله عز وجل يقول "هذه طريقي أدعو
إلى الله" ،والطريق المستقيم والصحيح هو أقصر طريق..
م ��ن ال ي �ع �م��ل ع �ل��ى ت�ع��زي��ز
مصلحة بلده وم��ن تآمر على
بلده و م��ن سيسعى لتمكين
عناصره لن ينجح ..نحن مررنا
بفترة م��ن أس��وأ الفترات في
ت��اري��خ م �ص��ر ..ن �ظ��ام أخ��ون��ة
ال��دول��ة واإلم�س��اك بمفاصلها،
انتشرت في كل شيء ،تعيين
أشخاص بال كفاءات ،االستحواذ
على المجالس النيابية ،تمرير
دس �ت��ور ي�ح�ت��وي ع�ل��ى كافة
النقائص وبذور الشقاق رفضه
الجميع ..هناك في ال��وزارات
وف ��ي ت�ش�ك�ي��ل ال �ح �ك��وم��ة لم
يشارك بها أحد من ّ
المكونات
السياسية األخرى ،وبالتالي ال بد ألي تنظيم أن يقوم على
تحقيق قيم العدالة والديمقراطية وقيم الدين الصحيح
وأن ال يقصي أحدًا وأن يعمل على توظيف ّ
مقدرات بالده
وقدراتها في خدمة شعبها ،وأن يكون جزءًا من نسيج
الشعب الواحد ال ّ
يميز نفسه عن أي فئة وال تستحوذ
أي فئة على ّ
مقدرات البالد ألنه في النهاية ال يصح إال
الصحيح ..وشعبنا شعب جبار وفرعون يظل ساكتًا حتى
تأتي لحظة الحسم ال يستطيع أحد أن يقف أمامه ،وبالتالي
ال بد من روشتة ّ
تتضمن تغليب المصلحة الوطنية العليا
على ما عداها ،تعزيز مقومات صمود أي بلد عربي ،تغليب
سنة الله في الكون ،مساعدة الناس وتحقيق مصالحهم،
االرتقاء بكافة مظاهر الحياة والرقي ببالدنا ،البناء على
يحتاج
ما هو قائم وتنقيته ،يعني لو كان هناك أي شيء ّ
شعبية وبما يغلب
إلى تطوير والبناء عليه فليتم بإرادة ّ
المصلحة الوطنية ،باإلضافة إلى تحقيق تطلعات الشعوب
عمومًا دون ّ
جرها إل��ى نفق مظلم من الحرب األهلية
واإلشاعات وغيرها من ّ
الترهات التي تستهدف أمنها،
وتعزيز األمن فال تنمية وال اقتصاد وال سياحة بدون أمن..
مصر عظيمة وتمتلك مقومات كثيرة جدًا ولكن ينقصنا
الوعي واإلرادة.
ّ
تدخل خارجي
♢ الواليات المتحدة األمريكية وألمانيا طالبتا
السلطات المصرية باإلفراج عن الرئيس المعزول
مرسي ،فيما وصفت تركيا ما يحدث في مصر بأنه

ّ ً
انقالب عسكري ..أال ّ
يعد هذا تدخال خارجيًا في
المصري؟
الشأن
ّ
 طبعًا ..ه��ذا تدخل من الخارج في الشأن المصري،والخارجية المصرية ّ
تحركت وتحدثت مع كل هؤالء ألن
هذا شأن داخلي ..الرئيس السابق يلقى معاملة طيبة وال
تتم إهانته إطالقًا وهو في مكان آمن خوفًا على حياته..
وعندما ترى التيارات المصرية المختلفة أن يطلق سراحه
سيتم ذل��ك ..هناك تهم ّ
موجهة لمرسي بالهروب من
سجن وادي النطرون في القضية المشهورة وهناك تهم
أخ��رى عليها أدل��ة كما ق��رأت في وسائل إع�لام مصرية
من بينها اإلخالل باألمن القومي للبالد ..وبالتالي أعتقد
أن ما يقوم به هؤالء إما يصدر عن عدم فهم بطبيعة
بالدنا وطبيعة أهلها أو تحقيق أغراض ومصالح خاصة،
وأنت تابعت الدور الذي قامت به السفيرة األمريكية في
القاهرة ..ما أغضب األمريكيين أن ما حدث يوم  30يونيو
وما قام به الفريق السيسي تم ً
بناء على توافق وطني وإرادة
شعبية ولم يكونوا على علم به ،ألنه كان الخوف أنه لو
سيتم إحباط كل ذلك ..التيارات اإلسالمية جاءت
علموا به ّ
في فترة حققت لألمريكيين كل ما يريدونه ولعبوا مع
األمريكيين لعبة استذكاء ،بمعنى أنهم يحصلون منها على
ما يريدون في سبيل تحقيق مصالحهم ..أمريكا نظرتها
قاصرة وليس أدل على ذلك من موقفها من الثورة اإليرانية
وما خسرته بعد ذلك وإن ّ
طورت رؤيتها بحيث تصبح
مع إرادة الشعوب ..لكن أنا أرى أن الموقف األخير يجافي
الحقيقة ..الهاجس األكبر حاليًا هو اإلسالم في مواجهة
الغرب بمعنى أن األمريكيين وال��دول الغربية ساعدوا
اإلخوان المسلمين والتيارات اإلسالمية في الوصول إلى
السلطة في بالدنا جميعًا لتحقيق أهداف ومآرب خاصة
وعندما تصل هذه الجماعات والتيارات اإلسالمية إلى
نتيجة مفادها أن يكونوا ضد أمريكا ستجد أمريكا ضدهم
وسترفع شعار "اإلسالم هو اإلرهاب" لتضرب هنا وهناك،
تتحقق في ً أوقات معينة وبعد ذلك تحدث
ألن مصالح آنية ً
المواجهة إن عاجال أو آجال ،وهذا أمر مفروغ منه ..ولكن
ما يحدث حاليًا من جانب التيارات اإلسالمية في مصر من
االستقواء بالغرب هو مرفوض تمامًا ،لن يقبله الشعب
وستكون نتائجه وخيمة.
الجميع يشاهد ّ
المحر ضين يوميًا في ميدان رابعة
العدوية وغيره من الميادين وه��ذا ال يجوز وال يصح،
أنا سمعت أحد قياداتهم الدينية يقول "إما أن نحكمكم
أو نقتلكم" ،فاستغربت ،إذا أن��ت ّقتلت الشعب فمن
ستحكم!؟ ه��ذا منطق مغلوط ويوضح أن الهدف هو
السلطة والسيطرة واالستحواذ
لتحقيق أوهام لن تتحقق ألن
سنة الله الغالبة في الكون وهذا
خالف ما يدعو إليه هؤالء.
ال�� �ل� ��ه ع � ��ز وج � � ��ل ي� �ق ��ول
"واعتصموا بحبل الله جميعًا
وال ّ
تفرقوا" ،حتى لو كان يرى
أن السلطة أخ��ذت منه ،هناك
سبل مشروعة كثيرة ،لكن أن
يقوم بهذا الحشد ويهجم على
دار الحرس الجمهوري ليسقط
ك��ل ه��ذا ال �ع��دد م��ن الضحايا
وهناك أدل��ة وتسجيالت على
م��ن ق��ام بهذا العمل ،وهناك
أي�ض�ًا م��ن أدل ��وا بشهاداتهم
لوجه الله ،وهناك أناس مصابون
من الخلف ،هل يجوز هذا!؟ هل تريد أن ّ
تورط الحرس
ّ
مرة أن منشآته مقدسة
الجمهوري!؟ الحرس أكد أكثر من ّ
ال يستطيع أحد االقتراب منها وحذر أكثر من مرة بأن
كل من يقترب منها سيطلق عليه النار ،وبالتالي محاوالت
الحشد والتصعيد والزحف على الميادين ستبوء بالفشل
ألن أعدادهم يتم التضخيم لها من قبل قناة الجزيرة
وبعض القنوات األخرى إلعطائها حجمًا أكبر من حجمها
وإيهام العالم الغربي بأن هناك انقسامًا في مصر وكل
طرف مساوي لآلخر ،وهذا كالم غير منطقي.
هناك شباب يزج بهم في أتون مظاهرات ويدفع بهم
لشن حرب لن تقوم في مصر كنانة الله في أرضه ،مصر
محروسة وإن شاء الله لن يحدث فيها حرب أهلية ..هذه
األمور ستنتهي ،لكني أدعو التيارات اإلسالمية إلى تغليب
المصلحة الوطنية وإع��ادة تنظيم صفوفهم للمشاركة
السياسية على قدر حجمهم واالستفادة من
في العملية ّ
أخطائهم والتعلم منها واختيار الكفاءات وتغليب مصلحة
بالدنا ألنها بالدهم أيضًا وهم جزء منها ..إلى أين سيذهبون
عليهم أن يعملوا لتحقيق حياة كريمة لهم وألوالدهم
ويعيشوا جنبًا إلى جنب ّمع بقية أفراد الشعب المصري..
في النهاية عليهم أن يغلبوا حكمة الله فأي ضرر سيكون
عليهم وعلى غيرهم أما إذا أرادوا الضرر على غيرهم
فقط فهذا ًلن يحدث ..الشعب المصري واع ويقظ وأدرك
كل شيء عمال بحكمة ربنا "أما الزبد فيذهب جفاءًا وأما ما
ينفع الناس فيمكث في األرض".

❞ ارتفعت البطالة بعودة مرسي
الى  %14بعد ان كانت %8
❞ مصر عاشت في
عهد مرسي أسوأ
الفترات في تاريخها

ابناء السبرة في إب يحملون سميع مسئولية حرمانهم من الكهرباء
حمل ابناء مديرية السبرة بمحافظة اب وزير الكهرباء صالح
سميع مسئولية تحويل محطة كهرباء خاصة بمديريتهم
الى منطقة صهبان بـمديرية السياني من قبل فرع المؤسسة العامة
لكهرباء بالمحافظة .وأوضحت مذكرة المجلس المحلي بالمديرية
والمرفوعة لمحافظ اب القاضي احمد عبدالله
الحجري وامين محلي المحافظة امين الورافي،
أفادت بقيام فرع المؤسسة العامة الكهرباء
بالمحافظة بتحويل محطة كهرباء ميتم

السبرة الي منطقة صهبان السياني.
وأكد ابناء المديرية -في مذكرتهم -أنه اذا لم تستجب مؤسسة
الكهرباء لمطالبهم بإعادة المحطة الى مكانها السابق فسوف يقومون
بالتصعيد ضد مؤسسة كهرباء المحافظة حتى تتم اإلستجابة
لمطالبهم.
من جانبه وجه امين على الورافي االمين العام للمجلس المحلي
بالمحافظة ،مدير عام المؤسسة العامة لكهرباء بسرعة العمل
بمذكرة محلي المديرية.

