كرسى
على
الصراع
السادات يعتمد على «المنايفة» والشباب المدرب فى الخارج
الرئاسة دخل «مرحلة الجد» خالد على مسنود من معارضى النظام والنشطاء السياسيين
عنان يلتقى بـ«األشراف» ويتجول فى العزاءات السياسية

السيسى وترامب ..وجه ًا لوجه

أسباب نفسية
وراء اإلبقاء على
شريف إسماعيل

غضب أمريكى من تنويع مصادر تسليح الجيش المصرى
الـ«سى آى إيه» يرفض التخلى عن دعم الجماعات اإلسالمية

الدور الخفى
لطارق عامر فى
التعديل الوزارى

البنك الدولى يكشف
أكاذيب الحكومة

أسرار هروب البنوك
العربية واألجنبية من
العمل فى السوق المصرية

فى ذكراه المائة

األسرار الخاصة فىحياة
الزعيم

جمال عبدالناصر
ملف خاصp.8-9

المجالس االستشارية للرئيس ..هل لها دور فعال أم أنها «كمالة عدد»؟!!
رئيس مجلس اإلدارة

سيد سعيد
رئيس التحرير

محمد طرابيه
اإلصدار الثانى  -العدد 225
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الثمن  ٢جنيه

WWW.Soutalmalaien@yahoo.com

مفاجأة ..التعديالت الجديدة على قانون تنظيم األسرة مخالفة للدستور
خطاب رسمى لوزير الزراعة يكشف:

مخطط إسرائيلىالحتكار
تجارة البذور المهندسة وراثيا
بمساعدة المنظمات الدولية

األهلى يعلن
الطوارئ لتأمين
لقب الدورى
الزمالك يرسم
خريطة صفقاته
فى «ميركاتو» الشتاء

التحرش الجنسى بالفنانات
حكايات وأسرار

محمد صالح يتعاقد
مع شركة إنجليزية
لتحويل منزله
إلى متحف

شريهان ُتفاجئ
الجمهور بحذف
رسالتها
إلى عهد التميمى
عبر انستجرام
أسرار لقاء زكريا عزمى
مع «عبدالقدوس»
هذا األسبوع

فساد حصرى فى التليفزيون المصرى!!!!
 30شخص ًا استولوا على مليون و 112ألف جنيه
فى برنامج واحد بدون وجه حق

اإلخوان يخترقون مدينة البعوث التابعة لجامعة األزهر

(طارق عامر)
أقوى رجل
فى مصر

طاقية
اإلخفا

تالميذ محافظ البنك المركزى يتصدرون
المشهد فى التعديل الوزارى األخير
ذلك للعمل كخبيرة فى صندوق النقد الدولى،
ثم اختيار خالد بــدوى تلميذه أيضا ً وزيــراً
لقطاع األعمال العام بعد أن كان يشغل
منصب الرئيس لشركة األهلى كابيتال،
وهــو مــن أهــم تــامــيــذه منذ أن عمل
رئيسا ً للبنك األهلى من قبل ..طارق
عامر أيضا تم اختيار زوجته الدكتورة
دالــيــا خــورشــيــد وزيــــــــرة االستثمار
السابقة لتترأس شركة إيجل كابيتال
والــتــى اشــتــرت إمــبــراطــوريــة أحمد
أبوهشيمة اإلعالمية.

على ما يبدو أن طارق عامر محافظ البنك المركزى
قد أصبح أقوى رجل فى مصر ،فالرجل يحظى بثقة تامة
من الرئيس السيسي ،عامر الــذى سيطر على الشئون
االقتصادية فى الحكومة بعد تفرده بالحديث والتفاوض
مع صندوق النقد الدولى ،نتيجة عالقاته القوية مع وزير
المالية عمرو الجارحى والذين تصدوا لتمدد الدكتورة
سحر نصر وزيــرة االستثمار.
طــارق عامر كــان لــه دور بــارز فــى اختيار عــدد كبير
من الــوزراء والمسئولين فى المناصب القيادية ومنها:
اختيار تلميذته رانيا المشاط وزيــرة للسياحة بعد أن
كانت تعمل وكيلة محافظ البنك المركزى وانتقلت بعد

املوقع االلكترونى

WWW.Soutalmalaien.com
أسبوعية  -شاملة  -مستقلة تصدر بترخيص
من املجلس األعلى للصحافة عن دار
«عيون» للصحافة والطباعة والنشر
والتوزيع «ش.م.م»
نائبا رئيس التحرير:

محمد عبداللطيف
أحمـ ـ ــد سعيد
مدير التحرير:

ب ـ ــالل الـ ـ ــدوى
املدير الفنى:

عـدنان خليل
سكرتير التحرير:

محمد سعيد
الرياضة:

محمد الراعى
املستشار القانونى:

عصام االسالمبولى
جرافيك:

أحمـ ـ ــد محمـ ـ ــود
إخراج:

أحمد الريس
جمع تصويرى:

محمود محسن
املراجعة اللغوية:

عبد الصمد جابر
املقاالت املنشورة تعبر عن رأى أصحابها.
االعالنات واالشتراكات
يتم االتفاق عليها مع ادارة اجلريدة
اإلدارة والتحرير26:شارع عدنان املدني-
الصحفيني -نهاية أحمد عرابى  -املهندسني
فاكس وتليفون33450694-33450728 :
اإلمييلSoutalmalaien@yahoo.com:
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تــســاءل الكثيرون عــن ســر اإلبقاء
عــلــى الــمــهــنــدس شــريــف إســمــاعــيــل
كرئيس للوزراء حتى اآلن رغم ظروفه
الصحية الصعبة؟!
فى هذا السياق كشفت مصادرنا
المطلعة أن األطــبــاء المعالجين
لرئيس الحكومة أكــدوا أن الحالة
النفسية الــجــيــدة ستساعد فى
تحسن الحالة الصحية للمهندس
شريف إسماعيل ،والــحــل فى

إسماعيل
عامر

التعامل معه نفسيا ً وأن اإلبقاء عليه من
شأنه أن يتعافى سريعاً.
وقد تم رفع األمر للرئاسة التى وافقت
عــلــى طــلــب األط ــب ــاء ،نتيجة الــعــاقــات
الوثيقة بين الرئيس السيسى والمهندس
شريف إسماعيل خاصة أنه خالل فترة
توليه الــــوزارة أبــلــى بـــاءاً حسنا ً وقــام
بتنفيذ خطة سريعة لترشيد الــدعــم،
وبــالــتــالــى التحكم فــى عــجــز الــمــوازنــة
العامة للدولة.

مخطط إسرائيلى الحتكار تجارة البذور المهندسة وراث ًيا بمساعدة المنظمات الدولية
نسرين إمام

ج ــريدة

بأمر األطباء ..أسباب نفسية وراء اإلبقاء
على شريف إسماعيل فى رئاسة الحكومة

فجر أحــد خــبــراء مــركــز الــبــحــوث الــزراعــيــة،
مــفــاجــأة مــن الــعــيــار الــثــقــيــل ،حــيــث أكــــد فى
خطاب رسمى لوزير الزراعة ،أن هناك مخططًا
إسرائيليا ،الحتكار تجارة البذور المهندسة وراثيا
بمساعدة المنظمات الدولية.
وأوضح أنه على الرغم من أننا نفتخر كخبراء
بمركز البحوث الزراعية وبكليات الــزراعــة فى
جامعات مصر باعتبارهما قلعة بحثية من القالع
الــكــبــيــرة فــى الــشــرق األوســــط ونــمــلــك العقول
البحثية الماهرة المتخصصة فى إنتاج التقاوى،
إال أن الميزانيات المخصصة لهما تقف معوقا
كبيرا فنضطر إلى االستيراد من الخارج كبلد مثل
أمريكا تعتبر من رواد صناعة البذور مثل العدس
والقطن والحمص والقمح وفــول الصويا ،فهى
المحتكرة إلنتاج البذور فى العالم المعدلة وراثيا
فهذا التعديل ال يهدف فى مضمونه إلى تحسين

وإعادة بيعها لدول العالم بأسعار مرتفعة فمزارعو
الــهــنــد قــامــوا بــعــمــل حــمــلــة مــعــارضــة ضــد هــذه
الشركات االقليمية المحتكرة لحق ملكية البذور
المحسنة  patenting seedوأيضا فى المؤتمر
السنوى لمجلس الحبوب العالمى الذى عقد فى
لــنــدن تعرضت امــريــكــا لهجوم شــديــد مــن وزيــر
الغذاء الهندى لقيامها لتسجيل نوع من أنواع األرز
وهو البسمتى تتحكم فى إنتاجه وتسويقه وهذا
يعتبر قرصنة اقتصادية لدرجة أنها تمنع أى دولة
تنافسها كالسعودية مثال منذ ما يقرب من قرن
من الزمان قامت بزراعة القمح وتصديره إال أنها
غضبت منها بحجة أن زراعــة السعودية للقمح
والشعير فيه إهدار للمياه الجوفية وأجبرتها على
منع زراعة القمح واالعتماد على االستيراد بنسبة
ميه فى الميه بعد أن كانت مصدرة له وإذا نظرنا
إلى دولة مثل لبنان فقيرة زراعيا تستورد معظم
حبوبها من الــخــارج باستثناء الفواكه والخضار
فرغم فايض الــمــزارع اللبنانى مــن كــســاده فإن

النوعية واإلنــتــاج بمعنى أن الــمــزارع ال يستطيع
أن يخزن بذوراً منها للموسم القادم ألنهم عدلوا
جيناتها لتصبح عقيمة اإلنتاج.
وأض ــاف أن األصــنــاف األمريكية تحتوى فى
تــركــيــبــهــا عــلــى مــضــاد لــلــحــشــرات تــقــضــى على
الــحــشــرات النافعة والــضــروريــة لــلــتــوازن البيئى
كما ت ــؤدى إلــى قتل أنـــواع مــن الــحــيــوانــات التى
تتغذى على هــذه النباتات المنتجة مــن البذور
المعدلة وراثيا ،ولم يكف أمريكا احتكار البذور
فــى موطنها وفقط بــل توسعت فــى إنتاجها من
خالل دول حليفة لها كاستراليا والهند وتركيا بل
امتدت إلى معظم دول العالم من خالل المنظمات
الدولية كالفاو وغيرها وترفع لها تقارير سرية
بحالة الزراعة فى هذه الــدول من دراســة للتربة
والــزراعــات والــبــذور حيث تختار األصلح لترسل
فريقا تجاريا للشراء أو الستثمار أرض زراعية
إلنتاج البذور فى هذه الدول وشحنها ألمريكا أو
لمراكز قريبة لها فى تركيا أو أستراليا لتعقيمها

رئيس مجلس األعمال المصرى األمريكى
يستبعد تراجع سعر الدوالر
ت ــوق ــع عــمــر مــهــنــا رئ ــي ــس مجلس
األعـ ــمـ ــال ال ــم ــص ــرى األم ــري ــك ــى أن
يشهد عــام  2018جــذب المزيد من
االســتــثــمــارات االجــنــبــيــة الــمــبــاشــرة،
وتحقيق مزيد مــن التحسن والتهيئة
لبيئة ومناخ االعمال ،وتيسير وإسراع
وتيرة إج ــراءات إقامة المشروعات..
ورغــــم اســتــبــعــاده احــتــمــالــيــة تــراجــع
ســعــر الـــــدوالر ،فــإنــه تــوقــع أن يتمتع
بحالة مــن الــثــبــات النسبى واالق ــاع
عن االتجاهات الصعودية فى سعره،
مشيرا إلــى التأثير اإليــجــابــى لثبات

سعر الدوالر وتوافره على دوران عجلة
اإلنــتــاج المحلية وتشجيع االستثمار
المحلى واألجنبى.
وت ــوق ــع مــهــنــا زيـــــادة مــعــدل الــنــمــو
الصناعى بشكل الفــت العام المقبل،
نتيجة ما تم من إصالحات اقتصادية
واســعــة الــعــام الــمــاضــى ،إل ــى جانب
الــتــوقــعــات بــزيــادة ال ــص ــادرات نتيجة
زيـــادة تنافسية المنتج المصرى فى
الخارج بعد قرار تحرير سعر الصرف،
ونتيجة زيــادة اإلنتاج المحلى المتوقع
ودعمه لزيادة أرقام الصادرات.

مهنا

رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقارى:

مخزون العقارات الشاغرة يضم  2.5مليون وحدة سكنية

مى

أكـــــدت مـــى عــبــد الــحــمــيــد رئــيــس
صندوق دعم وضمان التمويل العقارى
أنه يجرى العمل حاليا على تنفيذ 500
ألف وحدة سكنية على مرحلتين ،األولى
منهما تضم  230ألف وحدة وتم تنفيذ
نسبة كبيرة منها وتسليمها للمواطنين،
والمرحلة األخــرى سيتم االنتهاء منها
بالكامل خالل العام المقبل.
ولفتت عبد الحميد إلى أنه تم توفير
الــدعــم الــخــاص بــالــوحــدات الــجــديــدة
والـــوحـــدات الــقــائــمــة ،وذلـ ــك لتحريك
مــخــزون الــعــقــارات الــشــاغــرة الــتــى يبلغ

تنص فى أحد موادها على عدم استفادة الطفل الثالث ألى أسرة بالدعم الذى تقدمه الدولة

المنظمة المصرية لحقوق اإلنسان :التعديالت الجديدة على قانون تنظيم األسرة مخالفة للدستور
ماهر عبده
أعربت المنظمة المصرية لحقوق اإلنسان عن قلقها البالغ إزاء
ما تم تداوله من مناقشات داخل لجنة التضامن االجتماعى بمجلس
النواب بشأن مشروع قانون «تنظيم األســرة» والذى يتضمن العديد
من المثالب ويتعارض مع الدستور المصرى ..وكان النائب محمد
المسعود عضو مجلس النواب عن حزب المصريين األحرار ،قال إن
مشروع قانونه بشأن تنظيم األســرة ،الذى تقدم به للمجلس يهدف
إلى حل األزمــة السكانية فى مصر ،حيث ينص المشروع فى أحد
مواده على عدم استفادة الطفل الثالث ألى أسرة بالدعم الذى تقدمه
الدولة.
كما نص مشروع القانون على مصطلح «األسرة المتميزة» ،والتى
ال يزيد على أربعة أفراد ،وقرر القانون لها بعض ميزات العينية التى
تقررها لها الدولة ،كما تمنح األسرة المتميزة بعض الميزات بشأن
القروض للمشروعات الصغيرة.
ونص القانون أيضا على إنشاء «المجلس القومى لرعاية األسر
المتميزة» وتــكــون لــه الشخصية االعــتــبــاريــة ،ويــهــدف إلــى اقتراح
الحوافز والتيسيرات المادة والمعنوية التى تشجع األسرة على تنظيم
النسل واقتراح التشريعات والقرارات التى من شأنها تحد من الزيادة
السكانية وتعمل على تنظيم النسل ووضــع السياسات اإلعالمية
والتثقيفية التى من شأنها الحد من النسل وتنظم األسرة ،والتنسيق
مع األجهزة القومية والمحلية للوصول إلى الهدف الرئيسى وهو
تحديد النسل وتنظيم األسرة.
وكشفت المنظمة أن مشروع قانون تنظيم األســرة الجديد الذى
يناقشه البرلمان مخالف للدستور المصرى فى الــمــواد « 8تقوم
الدولة على التضامن االجتماعى» والمادة « 9تلتزم الدولة بتكافؤ
الــفــرص بين المواطنين» والــمــادة  11فقرة أخــيــرة «تلتزم الدولة
بتوفير الرعاية والحماية لألمومة والطفولة» ،كما أن مشروع قانون
تنظيم االســرة الجديد يخالف العهد الدولى للحقوق االقتصادية
واالجتماعية المادة العاشرة فقرة « 3وجــوب اتخاذ تدابير حماية
ومساعدة خاصة لصالح جميع األطفال والمراهقين دون تميز بسبب
النسب أو غيره من الظروف» ويخالف مشروع القانون اتفاقية األمم
المتحدة الخاصة بحقوق الطفل الصادرة فى نوفميبر  1989والتى
أسست مبدأ المصلحة الفضلى للطفل فى أى إجــراءات أو تدابير
أو تشريعات تقوم بها الدولة وتكفل الدولة إلى أقصى حد ممكن
بقاء الطفل ونموه المادة  ..6وطالبت المنظمة البرلمان بالعدول
عن مشروع قانون األســرة وعدم إقــراره لما ينطوى عليه من تمييز
وإخالل بالحق فى المساواة بين األفراد.
ومن جانبه أكد الدكتور حافظ أبو سعدة –رئيس المنظمة-أن
عدم استفادة الطفل الثالث من كل صور الدعم يعد مخالفا للدستور
وأن حرمانه من حقوقه يعد جريمة وأن تجربة الصين فى تحديد
النسل بطفلين فقط ،ال يمكن تطبيقها فى مصر.
وأضاف أبوسعدة أنه يجب العمل على تحقيق المصلحة الفضلى
للطفل بدال من هذه الصورة االنتقامية التى جاء بها مشروع القانون،
وأنه يجب العدم السير إلى مثل هذه المشروعات ألنها تتعارض مع
الشريعة والدستور..

أمريكا تلزم لبنان على استيراد إنتاجها من التفاح.
وقــال الخبير فى مذكرته :بالنسبة لمحاربة
أمريكا مصر من خالل مخططها إلثيوبيا بهدف
تقنين كميات المياه المتدفقة إلى مصر إلجبار
مصر على االستيراد الزراعى ومنعها من اإلنتاج
الــزراعــى وتحقيق االكتفاء الــذاتــى مستقبال بل
منع دول الخليج مــن االســتــثــمــار الــزراعــى فى
مصر بحجة بناء السد وتقليل نسبة المياه لمصر
انــنــى أطــلــب م ــن الــريــس عــبــدالــفــتــاح السيسى
رئــيــس لجمهورية تخصيص أراضـــى بمشروع
المليون فدان إلنتاج التقاوى والبذور فى الحبوب
والــخــضــار والــفــاكــهــة والــمــحــاصــيــل المختلفة
بإنشاء كيان مستقل لها يضم الكفاءات النادرة
مــن الــبــاحــثــيــن المتخصصين فــى المحاصيل
والوراثة واألمراض والحشرات واألراضى والمياه
وتخصيص ميزانية كبيرة لهذا المشروع القومى
الــعــمــاق الـــذى يعتبر نقطة تــحــول فــى تــاريــخ
الزراعة المصرية.
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عددها نحو  2.5مليون وحــدة ،مشيرة
إل ــى أن ــه سيتم تسليم  30أل ــف وحــدة
سكنية للمتقدمين باإلعالن السابع خالل
األيام المقبلة ،كما سيتم تسليم الوحدات
تبعا للمتقدمين باإلعالن الثامن بداية
 ،2018أمــا اإلعــان التاسع فسيتم بدء
االستعالم الخاص به خالل يناير ،مشيرة
إلــى أنــه تم تخصيص العديد من الفتة
خالل السنوات الـ 4الماضية على صعيد
 3قطاعات ،األول :اإلسكان االجتماعى،
والــثــانــى :صــنــدوق الــتــمــويــل الــعــقــارى،
والثالث :شركات القطاع الخاص.

مليارات جنيه فاتورة
استيراد التليفون المحمول
فى  6أشهر فقط

مؤخرا أن حجم استيراد مصر للهواتف
كشفت أرقــام صــادرة
ً
المحمولة ،بلغ نحو  350مليون دوالر ،وذلك خالل األشهر الستة
األخيرة ،أى ما يعادل  6مليارات جنيه ،على الرغم من ارتفاع أسعار
الهواتف بعد تعويم الجنيه وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وقد سبق وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء فى
شهر إبريل الماضى أن قيمة واردات مصر من الهواتف المحمولة
بلغت  176.4مليون دوالر ،وذلك خالل ثالثة أشهر فقط من يناير
وحتى إبريل .2017
ويقدر أبو بكر الجندى رئيس الجهاز ،قيمة واردات مصر من
أجهزة الهواتف المحمولة بنحو  10مليارات جنيه ،مؤكدا أن
هناك زيــادة ملحوظة فى تدفق أجهزة
الموبايل إلى مصر ،رغم أن خطوط
الــمــحــمــول الــجــديــدة الــتــى تدخل
السوق سنويا تبلغ نحو مليون خط
فقط.
وأكــد أن الــزيــادة فى استيراد
أجهزة (الموبايل) تعكس اهتمام
ال ــم ــواط ــن ال ــم ــص ــرى بــشــراء
األجـــهـــزة الــحــديــثــة ســنــويــا،
والـ ــتـ ــوسـ ــع فــــى اس ــت ــخ ــدام
التطبيقات الحديثة ألجهزة
الــمــحــمــول ،الــتــى أصبحت
منتشرة بين جميع شرائح
المجتمع.

شريهان ُتفاجئ الجمهور بحذف رسالتها إلى عهد التميمى عبر انستجرام
جعلت الفتاة الفلسطينية عهد التميمى
التى تحدت قــوات االحتالل اإلسرائيلية
وصفعت أحد الجنود على وجهه ،العديد
من نجوم الفن واإلع ــام يتحدثون عنها
ويدعمونها مثل المذيع اللبنانى طونى
خليفة من قبل ،ثم الفنانة شريهان.
ون ـ ــش ـ ــرت شــــريــــهــــان ،عـــبـــر م ــوق ــع
«إنــســتــجــرام» ،ع ــددا مــن الــصــور للفتاة
الــفــلــســطــيــنــيــة وهـ ــى بــيــن أي ـ ــدى ق ــوات
االحــــتــــال ،وعــلــقــت بــكــلــمــات م ــؤث ــرة،
ووصــفــتــهــا بــالــخــيــر والــعــهــد والــكــرامــة
والصمود والــعــزة واالنــتــصــار للحق على
الباطل داعية الله أن يسترد حقها فى

حــيــاة كــريــمــة وحــريــة لــهــا هــى والشعب
الفلسطينى.
واعــتــبــرت شــريــهــان التميمى ابنتها
وابنة األمة العربية ،قائلة بأنها شاهدت
فــى عينيها الشجاعة والكبرياء واألمــل
والدفاع عن الحق.
كما أشارت شريهان إلى أنها تتألم وهى
ترسل لعهد التميمى هذه الرسالة وهى
فــى األســبــوع الـــ 3مــن اعتقالها بسجون
االحتالل ،ودعت الله أن يفك أسرها هى
وكــل المعتقلين ،وأرســلــت قبالتها لقلب
عهد وكل أسرتها.
وبــعــد أقـــل مــن  24ســاعــة عــلــى نشر

شريهان هــذه الكلمات الــمــؤثــرة ،قامت
شــريــهــان بــحــذف الــصــور والــرســالــة من
حسابها دون توضيح أى أسباب.
لكنها خرجت اليوم عن صمتها لتوضح
عبر «تويتر» أن إدارة تطبيق انستجرام
قــام بحذف الرسالة والــصــورة ،وغــردت:
حــذَ َفــت إدارة االنستجرام رسالتى لكى
« َ
يا صغيرتى سنا ً  ..و لكنك كبيرة وعظيمة
جــداً إراد ًة وصبراً وإص ــراراً وصموداً ..
صوتك هو الحق يا من قولتى أن االحتالل
يمنعنى من أنى أحلم !!! صوتك هو الحق
يا يا عهد ،واللهم ال تجعلنى أقول أو أؤيد
أو أدعم غير الحق».

شريهان

هل هناك تنسيق
بين هذه المجالس
وبين بعض الجهات
ذات الصلة مثل
نقابة علماء مصر
والمراكز البحثية
والمتخصصة؟!!

من المؤكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى حينما أصدر قرار ًا جمهوري ًا برقم  60لسنة
 2015بإنشاء  4مجالس تخصصية تتبع رئيس الجمهورية مباشرة ،وتتولى المعاونة فى
رسم السياسة العامة للدولة وإعداد الدراسات الشاملة فى كافة مجاالت العمل الوطنى التى
تدخل فى اختصاص كل مجلس تخصصى ،كان يسعى إلى تحقيق هذه األهداف التى تخدم
الكثير من القطاعات الحيوية والمهمة فى المجتمع المصرى.
ونظرا ألهمية هذه األهداف رأينا أن نفتح هذا الملف الخاص بالمجالس التخصصية
التابعة للرئاسة لنتعرف على ما حققته من أهداف على أرض الواقع منذ تأسيسها فى عام
 2015وحتى اآلن.

محمد طرابيه يكتب:

على
المكشوف

المجالس االستشارية للرئيس السيسى

لماذا ال يتم عمل جلسات
استماع لألعضاء فى مجلس
النواب لطرح رؤاهم وأفكارهم
فى مختلف القضايا بد ًال من
سياسات (الجزر المنعزلة)؟
فى البداية نشير إلى أن هذه المجالس هى:
 المجلس التخصصى لتنمية المجتمع المجلس التخصصى للتعليم والبحثالعلمى
 المجلس التخصصى للتنمية االقتصادية المجلس التخصصى للسياسة الخارجيةواألمن القومى
ويــكــون لــكــل مجلس
مـ ــن ه ـ ــذه الــمــجــالــس
شــخــصــيــة اعــتــبــاريــة
مستقلة ،ويجوز إنشاء
م ــج ــال ــس تــخــصــصــيــة
أخرى بقرار من رئيس
الجمهورية.
ويــنــص الــقــرار على
تــشــكــيــل كــــل مــجــلــس
تــخــصــصــى مـ ــن ع ــدد
مــن األعــضــاء مــن ذوى
الــكــفــاءات والــخــبــرات
الــعــلــمــيــة والــعــمــلــيــة
شوقى
الــفــاعــلــة فــى الــمــجــال
الـــمـــتـــعـــلـــق ب ــن ــش ــاط
الــمــجــلــس ،مــع ضمان
تمثيل مالئم للشباب،
على أن يكون أداء عمل
أعــضــاء الــمــجــالــس أو
المستعان بهم
الخبراء ُ
تطوعياً ،ويصدر بتعيين
أعــــضــــاء الــمــجــالــس
التخصصية ق ــرار من
رئيس الجمهورية.
و ُيـــــعـــــيـــــن رئـ ــيـ ــس
الجمهورية ُمنسقا ً لكل
مجلس تخصصى من
بــيــن أحــــد أعــضــائــه،
أبوالنجا
وفــــــى حـ ــالـ ــة حــضــور
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة
إحــدى جلسات أى من
المجالس تكون له رئاسته.
ويــنــص ال ــق ــرار عــلــى أن كــل مجلس يتولى
وضع نظام العمل الخاص به ،وإصــدار الئحته
الداخلية لتنظيم سير العمل بــه دون التقيد
بالنظم والقواعد السارية فى الجهاز اإلدارى
للدولة.
ولكل مجلس أن يشكل من بين أعضائه أو
الخبراء الذين يستعين بهم من غير األعضاء
لجانا ً تختص بنوع معين من النشاط ،ويرأس كل
لجنة أحد أعضاء المجلس.
ويجوز إنشاء لجنة اتصال لتنسيق العمل بين
المجالس التخصصية أو بعضها أو المجالس
االستشارية األخرى فى المسائل المشتركة.
وهــنــا نــســأل :هــل تــم بــالــفــعــل إنــشــاء هــذه
اللجنة الخاصة بالتنسيق بين هذه المجالس
اإلستشارية؟ وما هى القضايا التى قامت فيها
بهذا التنسيق؟
من ناحية أخرى ينص قرار تشكيل المجالس
التخصصية على أن مــن حقها وفــى سبيل

المجلس التخصصى للتنمية االقتصادية
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى القرار الجمهورى
رقــم  124لسنة  2015بتشكيل المجلس التخصصى
للتنمية االقتصادية.
ويضم المجلس فى عضويته الدكتورة عبلة محيى
الــديــن ،والــدكــتــورة عــا الــخــواجــة ،والــدكــتــورة سحر
عبدالمنعم ،والدكتور خالد عز الــديــن ،ودينا هيزر،
ومحسن عادل حلمى ،وياسمين حسن المرسى.
يختص المجلس التخصصى للتنمية االقتصادية
بــدراســة واقــتــراح السياساة االقتصادية واإلنتاجية
العامة للبالد فى كافة المجاالت بما يتضمن تدعيم
وتنمية الــقــدرة اإلنتاجية وحسن اســتــخــدام الــمــوارد
المتاحة باألساليب العلمية والتكنولوجية.
ويختص بــدراســة واقــتــراح الخطط العلمية التى
تستهدف زيادة اإلنتاج وتعظيم االقتصاد القومى وتوفير
مستلزمات اإلنتاج وتطويرها بالمشاركة مع القطاع
الــخــاص ،ودراسـ ــة مــوقــف العمالة واقــتــراح الخطط
والبرامج العامة لحسن استخدام الموارد البشرية ورفع
كفاءتها اإلنتاجية ..وكذلك بحث سبل القضاء على
أية معوقات تؤثر على عملية النمو االقتصادى واقتراح
التغييرات التنظيمية والتكنولوجية المطلوبة إلقامة
قاعدة اقتصادية قوية .ودراســة كيفية تطوير وتنظيم
الوحدات اإلنتاجية المتوسطة والصغيرة والصناعات
الحرفية واألســر المنتجة بما يخدم تعظيم االقتصاد
القومى ،وتقديم الــدراســات عــن األس ــواق الخارجية
وإمكانيات التوسع فى تصدير المنتجات المصرية لها.

هل لها دور فعال أم أنها «كمالة عدد»؟!!
أقترح أن يتم عمل موقع إلكترونى أو صفحة على الفيس بوك وتخصيص رقم تليفون
محمول الستقبال رسائل الواتس آب من المواطنين والدارسين والمتخصصين

أداء مهامها أن تستعين بالمسئولين والخبراء
والفنيين من كافة أجهزة الدولة ،وعلى جميع
الجهات المعنية تزويد المجالس التخصصية
بما تطلبه منها من مستندات ومعلومات وبيانات
تتصل باختصاصاتها ..ولذلك نسأل :هل قامت
تلك المجالس باالستعانة بالفعل بمثل هؤالء
المسئولين والخبراء؟ وما هى طبيعة القضايا
والملفات التى تمت االستعانة بهم فيها؟ وبهذه
المناسبة أقترح أن يتم عمل موقع إلكترونى
أو صفحة على الفيس بوك أو تخصيص رقم
تليفون محمول الستقبال رسائل الــواتــس آب

من المواطنين والدارسين والمتخصصين والتى
تتضمن اقتراحات وأفكارا ووجهات نظر حول
مختلف القضايا التى تناقشها هذه المجالس،
وفـــى تــصــورى الــخــاص أن تنفيذ مــثــل هــذه
االقتراحات ســوف يساعد على تقديم الكثير
من اآلراء واألفكار التى تؤدى إلى إثراء الحوار
حول تلك القضايا ،ومن الممكن أيضا ً أن يتم
استدعاء أصحاب األفــكــار وال ــرؤى لالستماع
إليهم وبحث كيفية تنفيذها على أرض الواقع؟
وهنا نشير إلى أن هذا االقتراح يعد تطبيقا ً
لما أعلنه الرئيس السيسى فى بداية تشكيل

المجلس التخصصى لتنمية المجتمع
فى  8مــارس  2015أصــدر الرئيس
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســى ،ال ــق ــرار رقــم
 126لسنة  2015بتشكيل المجلس
التخصصى لتنمية المجتمع.
وتضمنت المادة األولــى فيه على أن
يشكل المجلس من« :محمد أحمد رضا
زعــزوع؛ محمد عادل محمد ندا؛ راندا
محمود رزق فاخر؛ عبير عبد المحسن
إبراهيم قاسم؛ ريم وائل محمود محمد؛
شريف أبو النجا الجزار؛ أسامة السيد
مــحــمــود؛ ســمــيــة بــهــى ال ــدي ــن محمد
عثمان؛ كمال جاد شاروبيم سعد؛ عزة
أحــمــد عــبــد الــمــقــصــود هــيــكــل؛ أحــام
فــاروق عبد الحميد عبد العزيز؛ هدى
سليمان حسين دحروج؛ سارة مصطفى
أحــمــد حــمــزة؛ أيــمــن على محمد عبد
الوهاب؛ أحمد سيد عبد الكريم مراد.
ويختص المجلس التخصصى لتنمية
المجتمع بخمسة أهداف هى:
 دراسة واقتراح السياسات العامةالتى تستهدف إقامة مجتمع قائم على
أسس العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص
واالحترام المتبادل وتقبل اآلخر
 تــخــطــيــط وتــنــظــيــم األنــشــطــةوالــخــدمــات والــبــرامــج االجتماعية

الــخــاصــة بــجــمــيــع أف ـ ــراد المجتمع
بالتنسيق مع مختلف جهات المجتمع
الــرســمــيــة وغــيــر الــرســمــيــة بــهــدف
تــحــســيــن حــيــاة ال ــف ــرد ودم ــج ــه فى
المجتمع.
 دراســة واقتراح الخطط الفعليةالــمــتــعــلــقــة بــتــطــويــر مــنــاهــج تنمية
المجتمع المختلفة ومنها التنمية
االقتصادية المجتمعية
 بناء القدرات المجتمعية والتنميةالسياسية القائمة على المشاركة
المجتمعية والــتــنــمــيــة المستدامة
وممارسة العمل المجتمعى وتمكين
المجتمع وغيرها من المناهج بهدف
ربط أواصر المجتمع وتطوره.
 المساهمة فــى تــطــويــر بــرامــجالمؤسسات المعنية بتنمية المجتمع
ف ــى ك ــاف ــة الــمــنــاحــى االجــتــمــاعــيــة
واالقــتــصــاديــة والــبــيــئــيــة والثقافية
والسياسية ،مع التركيز على أنشطة
التنمية المجتمعية الريفية وذلك فى
إطــار خطة التنمية الشاملة للدولة،
بــاﻹضــافــة إلــى سائر المسائل التى
تــدخــل فــى اخــتــصــاصــات المجلس
والتى يحيلها إليه رئيس الجمهورية.

هذه المجالس أثناء إلقاء خطابه فى جامعة
القاهرة لتكريم أوائــل الخريجين ..حيث قال
إن ــه ح ــرص عــلــى تشكيل مــجــالــس تخصصية
تابعة لرئاسة الجمهورية ،لالستماع إلى نتاج
مشددا على أهمية أن تقوم
رؤى متنوعة وثرية،
ً
بتقديم حلول عملية للتغلب على التحديات التى
تــواجــه مختلف القطاعات فــى مصر؟ وشــدد
الرئيس فى نفس اللقاء على ضــرورة تحقيق
الــمــزيــد مــن الــتــعــاون والتنسيق بين المراكز
البحثية الــمــصــريــة وتعظيم وتفعيل دوره ــا
للمساهمة فى مواجهة التحديات التى تواجه

المجلس التخصصى للسياسة
الخارجية واألمن القومى
يختص الــمــجــلــس التخصصى
للسياسة الخارجية واألمن القومى
بـ:
 اق ــت ــراح الــســيــاســة الــعــامــةلــتــنــمــيــة وت ــدع ــي ــم ال ــع ــاق ــات
الـ ــمـ ــصـ ــريـ ــة بـــــــــدول الـــعـــالـــم
والمنظمات اإلقليمية والدولية،
بــمــا يــــؤدى إلـ ــى تــعــظــيــم الـ ــدور
ال ــم ــص ــرى وت ــك ــري ــس مــكــانــتــهــا
إقليميا ً ودولياً.
 ال ــم ــس ــاه ــم ــة فــــى تــعــزيــزعــاقــات مــصــر الــخــارجــيــة بما
ال يــتــعــارض مـــع خصوصيتها
الداخلية.
 اقتراح المبادرات التى تساهمفــى دعــم الــســام واالســتــقــرار فى
المحيط اإلقليمى والدولى.
 اقتراح السياسة العامة للدولةالــخــاصــة بتحقيق أم ــن وســامــة
البالد داخليا ً وخارجيا ً بالتنسيق
مع الجهات المعنية بالدولة.

هل تم تنفيذ وعد
الرئيس بأن يكون هناك
تواصل مع علماء مصر
بالخارج فى المجاالت
المختلفة؟
المجتمع المصري ،مع عرض مقترحات عملية
قــابــلــة للتنفيذ فــى ه ــذا الــصــدد ،فــضـ ًـا عن
التواصل مع علماء مصر بالخارج وتوثيق الصلة
فيما بينهم وبين الجامعات والمراكز البحثية
المصرية للتعرف على أحدث السبل والوسائل
التعليمية والتكنولوجية.
مــن نــاحــيــة أخــــرى ،نــشــيــر إلـــى أن قـ ــرارات
التشكيل الخاصة بتلك
المجالس االستشارية
ت ــت ــض ــم ــن ق ـ ــي ـ ــام كــل
مـــجـــلـــس تــخــصــصــى
بــتــقــديــم اق ــت ــراح ــات ــه
وتـ ــوصـ ــيـ ــاتـ ــه لــلــســيــد
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة،
وتبلغ تلك المقترحات
والــتــوصــيــات لــلــوزارات
واألجـــــهـــــزة الــمــعــنــيــة
لــمــعــاونــتــهــا فـــى رســم
ســيــاســاتــهــا ومــمــارســة
أنـ ــشـ ــطـ ــتـ ــهـ ــا ..وه ــن ــا
عزة
ن ــس ــأل :ه ــل ت ــم تنفيذ
هـ ــذا األمـــــر؟ ومـ ــا هى
طبيعة وعــدد القضايا
ال ـ ــت ـ ــى ق ـ ــدم ـ ــت تــلــك
الــمــجــالــس اقــتــراحــات
بشأنها؟ وهل تم إرسال
تــلــك االقــتــراحــات إلــى
الـــــــــوزارات واألجـــهـــزة
المعنية؟ وهل تم األخذ
بها وتنفيذها على أرض
الواقع أم تم حبسها فى
األدراج كما هى عادتنا
فى مصر منذ عشرات
السنوات؟!!
وبـــــاإلضـــــافـــــة لــمــا
شعالن
ـددا من
ســبــق نــطــرح عـ ـ ً
ال ــت ــس ــاؤالت المتعلقة
بــــــهــــــذه الـ ــمـ ــجـ ــالـ ــس
االستشارية ونتمنى أن تكون هناك إجابات عنها:
هــل عــقــد أو يعقد أعــضــاء ه ــذه المجالس
االســتــشــاريــة اجــتــمــاعــات دوريــــة مــع الــــوزراء
المعنيين؟ وه ــل هــنــاك أى ن ــوع مــن التنسيق
مــع المستشارين بهذه الـ ــوزارات لمنع تضارب
االخــتــصــاصــات ولتقليل الــوقــت فيما يتعلق
بــالــدراســات الــخــاصــة بــالــمــشــروعــات؟ ولــمــاذا
ال يــظــهــر أعــضــاء ه ــذه الــمــجــالــس فــى بــرامــج
التليفزيون والفضائيات للحديث عن المجهودات
الــتــى يــقــومــون بها واألفــكــار الــتــى قــدمــوهــا فى
مختلف القضايا؟ ولــمــاذا ال يتم عمل جلسات
استماع إليهم فى مجلس الــنــواب لطرح رؤاهــم
وأف ــك ــاره ــم ف ــى مــخــتــلــف الــقــضــايــا بــــدالً من
سياسات (الجزر المنعزلة)؟ وهل يقومون بعقد
اجتماعاتهم بصفة دورية أم «حسب الظروف»؟
وهل هناك تنسيق بين هذه المجالس وبين بعض
الــجــهــات ذات الصلة مثل نقابة علماء مصر
والــمــراكــز البحثية والمتخصصة والــتــى يزيد
عددها فى مصر حاليا ً على  50مركزاً؟!!

المجلس التخصصى للتعليم والبحث العلمى
فـ ــى  6مــــــارس  2015أصـ ــدر
الرئيس عبدالفتاح السيسى القرار
الجمهورى رقــم  125لسنة 2015
بــتــشــكــيــل الــمــجــلــس الــتــخــصــصــى
للتعليم والبحث والعلمي.
ويــضــم الــمــجــلــس فــى عضويته
الدكتور طارق شوقى (وزير التربية
ولتعليم الــحــالــى) والسيد جويس
رف ــل ــة وال ــدك ــت ــورة آم ـ ــال عــيــســوى
والدكتور أحمد الحيوى والدكتورة
ه ــدى أب ــوش ــادى والــدكــتــورة ران ــدا
عبدالكريم والــدكــتــور تامر النادى
والدكتور أشــرف شعالن والدكتورة
نيفين خالد والسيدة ملك زعلوك
والدكتور هشام الديب.
ويختص المجلس التخصصى
للتعليم والــبــحــث الــعــلــمــى بسبعة
أهداف هى :المساهمة فى تحديد
الخطوط العامة للسياسة التعليمية
فــى كــل مــراحــل التعليم ونوعياته
المختلفة وربـ ــط الــتــعــلــيــم بخطة
التنمية الشاملة للدولة وتطويره بما
يحقق األه ــداف القومية فى إطار
السياسة العامة للدولة.
وس ــي ــع ــاون الــمــجــلــس الــمــراكــز

والهيئات والمعاهد فى مجال دعم
البحث العلمى وتطبيق التكنولوجيا
الحديثة ودراس ــة وســائــل النهوض
بها واقــتــراح سبل تطوير أنشطتها
ومستوى أدائها.
وســيــتــعــاون م ــع جــهــات اإلنــتــاج
وم ــؤس ــس ــات األبـ ــحـ ــاث الــعــلــمــيــة
والتطبيقات التكنولوجية بالداخل
وال ــخ ــارج والــمــســاهــمــة فــى اتــخــاذ
اإلجـــــراءات الكفيلة لــضــمــان نقل
نتائج البحوث العلمية إلى مجاالت
التطبيق.
كما يختص باقتراح التشريعات
الجديدة لتنشيط البحوث العلمية
والتكنولوجية فى الدولة والمساهمة
فى دراسة مشروعات إنشاء مراكز
البحوث الجديدة وتقديم التوصيات
الــخــاصــة ب ــه ــا ..والــمــســاهــمــة مع
الــجــهــات الــمــعــنــيــة ف ــى الــتــعــريــف
بنتائج البحوث العلمية التى تمت
فى الــخــارج وإمكانية تطبيقها فى
الــوطــن ،واإلســهــام فــى نشر الوعى
العلمى والــثــقــافــة العلمية بهدف
بــهــدف تــعــمــيــق الــفــكــر واألس ــل ــوب
العلمى بين جماهير المواطنين.

هل يتم تنفيذ
آراء ومقترحات
هذه المجالس
على أرض الواقع
أم يتم حبسها
فى األدراج؟!!

هل أعضاء هذه
المجالس يعقدون
اجتماعات دورية
مع الوزراء المعنيين
ومستشاريهم لمنع
تضارب االختصاصات؟

لماذا ال يظهر
األعضاء فى
برامج التليفزيون
والفضائيات للحديث
عن األفكار التى
قدموها فى مختلف
القضايا؟
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التهديد بقطع
املعونات وغضب
أمريكى من تنويع
مصادر التسليح
للجيش املصرى

نهاية «شهر العسل» بين مصر واألمريكان

ترامب والسيسى وج ًها لوجه

الشارع
السياسى

المخابرات
األمريكية
ترفض التخلى
عن الجماعات
اإلسالمية حتى ال
ينكشف مخططهم

ترامب

ســـؤال يــتــبــادر لــأذهــان :مثقفين ..نخبة..
إعالميين ..صحفيين ..مسئولين ..سياسيين..
نواب برلمان ..يتساءل الجميع :هل انتهى شهر العسل
بين مصر وأمريكا؟! ما حدود عالقتنا بها اآلن؟! وإلى
أين وصلت العالقات خاصة بعدما حدث فى مجلس
األمن من قيادة مصر للتحالف ضد قرار الرئيس دونالد
ترامب بنقل سفارة أمريكا إلى القدس ..والقضاء بذلك
على القضية الفلسطينية.
فى بداية تولى الرئيس السيسى للمسئولية كرئيس
لمصر ..كانت العالقة مع الواليات المتحدة األمريكية
فى وضع صعب ..وكانت إدارة «أوباما» قد وصلت لطريق
مسدود مع مصر خاصة بعد الدعم الواضح لألمريكان
لجماعة اإلخوان اإلرهابية واستمرار ضغطهم على
مصر من أجل عدم التصعيد مع اإلخــوان والقبول
بهم فــى الحياة السياسية ودخــولــهــم المعترك
السياسى مرة أخــرى ووصــل األمــر إلى تنامى أصوات
ترفض ثورة  30يونيو  2013وال تعترف به.
وعــلــى أثــر ذلــك وبضغوط قــويــة مــن ن ــواب الكونجرس
المؤيدين لـ«أوباما» أقدم «أوباما» على عدم السماح بحصول
مصر على أموال المعونة األمريكية المنصوص عليها فى اتفاقية
السالم مع الرئيس السادات ..إضافة إلى فرض عقوبات على مصر
وعدم السماح بعودة الطائرات التى بحوذة األمريكيين والتى كانت
فى فترة الصيانة هناك وعددهم « »6طائرات ..وقامت إدارة «أوباما»
بمعاداة ثورة  30يونيو علنا حينما اتخذت هذه القرارات ..وكانت
الرؤية االستراتيجية المصرية أن يتم اللجوء إلى تنويع مصادر
السالح واللجوء إلى السالح الروسى والصينى والفرنسى واأللماني..
حتى ال تصبح أمريكا دولــة تفرض وصاياها على مصر ..وبالفعل
نجحت مصر فى تنويع مصادر السالح ..وحينما أتى «دونالد ترامب»
ليرأس الــواليــات المتحدة األمريكية ويجلس فى البيت األبيض كان
الرئيس السيسى أول المتوقعين بنجاحه واستقبله فى محل إقامته أثناء
تواجده فى اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة وبــدأت العالقات
تتحسن مع األمريكان بنجاح «تــرامــب» وانعكس ذلــك على سماح ترامب
بعودة الطائرات المصرية مرة أخرى والتى ظلت فى مرحلة الصيانة لفترات
طويلة ..وعاد جزء من المعونة األمريكية ..وكان الرئيس ترامب استقبل أول
رسالة تهنئة من الرئيس السيسى بمناسبة نجاحه فى االنتخابات الرئاسية
األمريكية ..وتصاعدت العالقات ووصلت ألعلى مستوى فى االجتماع العربى
اإلسالمى األمريكى فى المملكة العربية السعودية وافتتح الملك سلمان
والرئيس السيسى والرئيس األمريكى مركز اعتدال لمكافحة اإلرهــاب فى
السعودية.

وفجأة تحول األمر وتحولت وجهات نظر ترامب غير المتوافقة مع جهاز
مخابراته « »C.I.Aإلــى توافق تــام معها ..واالستعداد لتنفيذ المخطط
األمريكى بأسرع ما يمكن ..وكانت وجهة نظر المخابرات األمريكية أننا
ال يمكن االستغناء عن عمالئنا المنتشرين فى الجماعات اإلسالمية
والتنظيمات المتطرفة المتواجدة فى جميع أنحاء العالم وخاصة فى الشرق
األوســط ..وانقسم الكونجرس بين أعضاء هل يتم اعتبار جماعة اإلخوان
إرهابية أم ال؟!
وهو ما سينتهى فى النهاية إلى فضح اإلدارة األمريكية ودورهــا فى دعم
اإلخوان طويلة عقود مضت ..وخاصة خالل الفترة من السبعينيات وحتى
اآلن.
كل هذا على عكس هوى النظام المصرى لكن األمريكان اختاروا االستمرار
فــى دعــم اإلخـــوان ألن مصالحهم ترتبط بــهــم ..ورفــعــوا شــعــار« :نتخلى
عــن المبادئ فــى سبيل تحقيق المصالح» ..وشاهدنا بعد ذلــك تحوال
فى وجهة النظر األمريكية وطلبت اإلدارة األمريكية من مصر تدريب
القوات المتخصصة للعمل فى سيناء ..لكن ذلك قوبل بالرفض المصرى..
واستمرار طلب األمريكان فى عهد أوباما وترامب للسماح بتواجد أكبر
للقوات األمريكية فى قوات حفظ السالم ..لكن ذلك قوبل بالرفض المصرى
وتذرعت أمريكا بالمخاطر التى تسببها تواجد لتنظيم داعش فى سيناء.
فى نفس الوقت خرج الرئيس التركى أردوغــان ليشير إلى ضلوع الواليات
المتحدة األمريكية فى نقل إرهابيين داعــش فى سوريا إلى سيناء ..فى
مكيدة سياسية واضحة المعالم للنظام المصري ،بعدها قامت القوات
المسلحة المصرية بضبط معدات ذات تقنية عالية ومتقدمة جدا مع
العناصر اإلرهابية المقبوض عليهم فى سيناء والواحات وهو
ما يؤكد حجم الدعم اللوجيستى الخارجى للعناصر
اإلرهابية ..مثلما أكد أردوغان واتهم أمريكا.
ومـــن الــمــاحــظ أيــضــا أن الــواليــات
الــمــتــحــدة األمــريــكــيــة قــد تتبعت
الرئيس السودانى عمر البشير
لــــدى الــمــحــكــمــة الــجــنــائــيــة
الدولية ..وبعد رفــع الحظر
عـــلـــى «عــــمــــر الــبــشــيــر»
بــمــســاعــدة األم ــري ــك ــان
بـــدأ البشير يصعد من
استفزاز مصر وتقديم
شـــــكـــــوى ضـــــد مــصــر
فــــى مــجــلــس األمــــن
بــخــصــوص حــايــب
وشالتين.

السيسى

مصر منزعجة!
إسرائيل تزيد ميزانية
األمن إلى  63مليار شيكل
خـ ــبـ ــر أزعــــــــج ال ــح ــك ــوم ــة
المصرية تم نشره فى الصحف
اإلســرائــيــلــيــة يــفــيــد باعتماد
الحكومة اإلسرائيلية للميزانية
ل ــل ــع ــام الـــجـــديـــد وال ــخ ــط ــة
االقتصادية لعام  2019حيث
وصلت الميزانية الجديدة إلى
« »397مليار شيكل ..وبلغت
مــيــزانــيــة األمـ ــن حــولــى «»63
مــلــيــار شــيــكــل ،وهـــو مــا جعل
الحكومة المصرية تقلق وتبدى
انــزعــاجــهــا م ــن ت ــزاي ــد حجم
مــيــزانــيــة األمـــــن ..خــاصــة أن
نسبة من هذه الميزانية تذهب
لقوات إسرائيلية على الحدود
مع مصر ويتم اإلنفاق بجزء من
هذه األموال على أجهزة أمنية
لها أذرع فى سيناء.

تفاهمات أمنية بين مصر
والسعودية لمنع عقد اجتماعات
اإلخوان فى موسم الحج والعمرة

الحقائق الغائبة فى قضية استعانة مصر بإسرائيل فى معالجة مياه الصرف الصحى
أثارت تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى
حــول معالجة مــيــاه الــصــرف الصحى وإق ــدام
الدولة على اإلنفاق على معالجة مياه الصرف
الصحى ألنه توجد مشكلة مع إثيوبيا فى حصة
مصر مــن مياه النيل بعد بناء ســد النهضة..
وذلـــك بــعــد أن خ ــرج نتنياهو رئــيــس الــــوزراء
اإلسرائيلى وأكد أن إسرائيل لها باع طويل فى
معالجة مياه الــصــرف الصحى ولديها خبراء
عالميين ق ــادري ــن عــلــى نــجــاح جميع تــجــارب

معالجة مياه الــصــرف الصحى لتوفير المياه
للشعب اإلسرائيلي.
بنيامين نتنياهو أكــد أن إســرائــيــل تستطيع
الــتــعــاون مــع أى دولـــة عــربــيــة تــحــتــاج خــبــرات
إسرائيل فى هذا الشأن ..وهو ما ربطه البعض
مع تصريحات الرئيس السيسى بــأن إسرائيل
هى التى تساعد مصر فى معالجة مياه الصرف
الصحي.
وهو ما نفاه الجانب المصرى وأكد أن مصر

طالب باألزهر «نواة» للتنظيم الدولى ومتهمين فى قضايا عنف

اإلخوان يخترقون مدينة المبعوثين
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تشديدات لم يسبق لها مثيل فى «مدينة المبعوثين»
التابعة لجامعة األزهر ،ونفس التشديدات فى جامعة
األزهر وخاصة على الجنسيات غير المصرية ،نتيجة
ورود معلومات هامة عــن تــواجــد عناصر إخوانية
تــمــارس نشاطها بــيــن المبعوثين الــذيــن يــدرســون
بجامعة األزهــر ..ولديهم تواصل مع عناصر أخرى

فى عــدد من الكليات بجامعة األزه ــر ..خاصة بعد
الكشف عــن وجــود طلبة منتمين لجامعة اإلخــوان
متواجدين فى مدينة المبعوثين ومتهمين فى قضايا
عنف وتطرف وبتنفيذ عمليات إرهابية ضد الجيش
والشرطة وتواصلهم مع التنظيمات اإلرهابية الموالية
لجماعة اإلخوان.

تعالج مياه الصرف الصحى بخبرات مصرية
وأموال مصرية ودون تدخل من إسرائيل.
بل العكس هو الصحيح ..بأن إسرائيل تحارب
مــصــر بــقــوة فــى أفــريــقــيــا وتــقــف حــجــر عثرة
وتساند أثيوبيا بقوة فى بناءها لسد النهضة،
بل أنها تساعد فى تحويله وتمدها بالخبراء
اإلسرائيليين فى مجال الــرى وتحاول الضغط
على مصر مــن أجــل قــبــول بــاألمــر الــواقــع فى
أثيوبيا.

كشفت مــعــلــومــات ســريــة تــم تناقلها بــيــن مصر
والــســعــوديــة عــن قــيــام جماعة اإلخـــوان اإلرهابية
باستخدام أساليب جديدة لتجنيد عناصر جديدة
لتنظيم اإلخـ ــوان لينضموا إلــى صــفــوف التنظيم
المتواجد فى « »89حتى اآلن.
وكشفت الــمــصــادر المطلعة أن تنظيم اإلخــوان
يقوم بتجنيد عناصر جــديــدة خــال أداء مناسك
الحج والعمرة ،ويستغل التنظيم الدولى لإلخوان
هذه المناسك فى االجتماع هناك سنويا وتحديد
التكليفات للعناصر القيادية والنشطة ،وإعطاء
التعليمات بتوفير الــتــمــويــات الــازمــة لعناصر
التنظيم خــاصــة فــى ظــل الــمــأزق الــتــى تعانى منه
الجماعة فى مصر.
وأكــدت المعلومات أن التنظيم فى مصر يحصل
على أكــبــر قــدر مــن التمويل نتيجة تــعــرض بعض
قــيــادات التنظيم للحبس أو المطاردة أو هروبهم
لــلــخــارج وه ــذا يستلزم توفير مبالغ مالية كبرى
لعائالتهم وذويهم وأقاربهم.

الصراع على كرسى الرئاسة دخل (مرحلة الجد)
(خالد على)
يعتمد على
المعارضين للنظام

(عنان) يلتقى
باألشراف ويجهز
نفسه منذ ( )6شهور
ويتجول فى العزاءات
السياسية

الشارع
السياسى

( )6أبريل تعلن
دعمها له فى
المحافظات

على

عنان

قائد احلرس
اجلمهورى
األسبق يدعم
(عنان)

يعرض نفسه على أعضاء
حزبه فى المحافظات..
دورا فى
وعائلته تلعب ً
التأثير على الرأى العام

عزمى
النجمى

(السادات) يعتمد على
(المنايفة) وحزبه
(اإلصالح والتنمية) وشباب
تم تدريبه فى الخارج

(النجمى) محامى
حقوقى شهير يهتم
بقضايا عربية
وأوروبية وأفريقية..
لم يحالفه الحظ فى
الفوز رغم ترشحه
كثيرا

عصمت

جمعيته الخيرية تحصل على
تمويل خارجى منذ 2006

بالل الدوى
كشفت األي ــام الماضية عــن خريطة المنافسة
الفعلية على كرسى الرئاسة ..فبعد إعالن عدد كبير
من المرشحين عن ترشحهم وإقدامهم على جمع
التوكيالت من المحافظات نجدنا أمــام مرشحين
أقوياء ومنهم الفريق سامى عنان «رئيس أركان حرب
الــقــوات المسلحة األســبــق» وخالد على «المحامى
العمالى مدير مركز الدفاع عن الحقوق االقتصادية
واالجتماعية» وعبدالفتاح السيسى «الرئيس الحالي»
وأنـ ــور عصمت ال ــس ــادات «عــضــو مجلس الــنــواب

الــســابــق» وعــاطــف النجمى «الــمــحــامــى بالنقض»
إضافة إلى الدكتورة منى برنس والتى على ما يبدو
بــدأت عملية جمع توكيالت لها فــى المحافظات
وأعلنت عن ذلك على صفحتها على مواقع التواصل
االجتماعى وعبر صفحتها الشخصية على الفيس
بوك.
البعض أكــد أن المنافسة اشتعلت خاصة بعد
دخول الفريق سامى عنان السباق الرئاسى بقوة..
وإلى عملية رصد شاملة لتحركات كل مرشح:
الفريق سامى عنان
مــنــذ م ــا يــقــل ع ــن  6شــهــور وهـ ــو يــتــحــرك فى
اتــجــاه التواجد المستمر فــى األوس ــاط السياسية
واإلعــامــيــة والمجتمعية ..وال يــتــرك أى مناسبة
اجتماعية إال وتراه متواجداً بها مثال يحرص الفريق
ســامــى عــنــان عــلــى الــتــواجــد فــى جميع الــعــزاءات
السياسية فــى مــصــر ،فــقــد حــضــر عـــزاء الكاتب
الصحفى إبراهيم نافع رئيس تحرير «األهـــرام»،
وتحدث مع عدد كبير من اإلعالميين والصحفيين،
ويصر دائما على اختيار الــعــزاءات التى يصاحبها
صخب اجتماعى ويصر على الذهاب إلى العزاءات
الخاصة بــاألحــزاب والقوى السياسية والمثقفين،

فقد حضر عــزاء الدكتور رفعت السعيد الرئيس
الــســابــق لــحــزب الــتــجــمــع ،والــتــقــى م ــع عـــدد من
الشخصيات السياسية الكبرى فــى عــزاء الكاتب
الصحفى صــاح عيسي ..إضافة إلــى أنــه ال يترك
عــزاءات زمــاءه فى القوات المسلحة الذين زاملوه
وعملوا معه وتتلمذوا على يديه ومنذ فترة يعقد
الفريق سامى عنان جلسات مع عــدد من أنصاره
ويستقبلهم فى منزله فى القطامية ..إضافة إلى
كثرة تنقالته للقاء العائالت المحسوبة عليه والتى
يعتمد عليها حيث إنه يدعى أنه لديه روابط عائلية
متشعبة فــى معظم المحافظات ومنها محافظة
الدقهلية ومحافظة الغربية ومحافظة كفر الشيخ
ومحافظة اإلسكندرية والقاهرة بطبيعة الحال..
ولديه فرع لعائلته فى الصعيد ..إضافة إلى معارفه
وأصدقائه ..وعالقات أبنائه خاصة المتواجدين فى
اإلسكندرية ..إضافة إلى أنه يستند على حزبه الذى
أســس ويــرأســه وهــو حــزب «مصر الــعــروبــة» ويضم
نجله سمير ويتولى منصب نائب رئيس الحزب..
وسامى بلح أمين عام الحزب ..ورجب هالل حميدة
أمين عــام مساعد الــحــزب ..والــلــواء نجيب رشــوان
قائد الحرس الجمهورى األسبق والذى يشغل منصب

أمين عــام مساعد رئيس الــحــزب ..كــل هــذا جعل
أسهم الفريق سامى عنان فــى ازديـــاد خاصة أنه
يدعى أنه ينتمى لـ«األشراف» وتعتبر نقابة األشراف
مصدرا للقوة فى اكتساب أصوات كثيرة فى عدد من
المحافظات.
خالد على المحامى العمالى
يعتمد على المعارضين السياسيين غير المؤيدين
للنظام الحالي ..ومنهم الدكتور نور فرحات «أستاذ
القانون جامعة المنوفية» والــذى يعتبر أحــد أكبر
الداعمين لـ«خالد علي» وذلــك بعد الدعم الكبير
الــذى قدمه له خــال قضية «تيران وصنافير» فى
المحكمة ..إضــافــة إلــى الــدعــم الشعبى الــواضــح
لحركة « 6أبريل» فى المحافظات لخالد على بعد
إعالنها عن دعمه والمساعدة فى جمع التوكيالت
بــالــمــحــافــظــات ،إضــافــة إل ــى ع ــدد مــن األوسـ ــاط
الحقوقية المنتشرة فى مصر ..وعدد من أصدقائه
المحامين الحقوقيين وجميعهم مــن المعارضين
للنظام الحالي!
محمد أنور عصمت السادات
يعتمد على شعبيته الهائلة بين أف ــراد دائــرتــه
حيث إنه كان خاض انتخابات البرلمان خالل عصر

تقرير رسمى على مكتب رئيس الوزراء:

اكتشفنا غاز فى قرية «كفر
الجزيرة» بمدينة زفتى
قرية «كفر الــجــزيــرة» بمركز زفتى بمحافظة
الغربية تم الكشف فيها عن وجــود كميات كبرى
من الغاز بها.
وتحولت أنظار وزارة البترول إلى كفر الجزيرة..
وتم االهتمام باألمر ..وقام وزير البترول المهندس
طــارق المال بتشكيل لجنة عليا إلدارة غاز «كفر
الــجــزيــرة» واالهــتــمــام بــه ..األمــر الــذى أدى إلى
بــدأ عمليات بحث شاملة عــد مــن المناطق فى
وسط الدلتا منها محافظة دمياط ومحافظة كفر
الشيخ ،ومحافظة الدقهلية ..إضافة إلى محافظة
اإلسكندرية.
ومن المعروف أن كفر الشيخ بها حقل غاز كبير
ويعتبر بمثابة أحــد المساهمات فى احتياجات
مصر من الغاز خالل السنوات الماضية.
وقد تم رفع تقرير لرئيس الوزراء يفيد بمستقبل
باهر للغاز فى مصر خــال السنوات القادمة..
وتحقيق االكتفاء الذاتى فى خالل عامين ..وبدأ
التصدير فى مدة تقترب من األربعة سنوات.

جماعة اإلخـــوان وحــصــل على « »200ألــف صوت
انتخابى من « »3مراكز فى تال بمحافظة المنوفية..
ويعتبر قــوتــه المالية سبب رئيسى النــتــشــاره فى
المحافظات واســتــنــاده على رئاسته لحزبه حزب
«اإلصــاح والتنمية» ،إضافة إلى عدد من الشباب
ال ــذى يــرتــبــط بــهــم ج ــدا نتيجة رئــاســتــه لــعــدد من
المنظمات الحقوقية والجمعيات الخيرية وظل
لفترات طويلة يحصل على تمويالت خارجية من
عدد من الدول األوروبية ..ولديه عالقات كبرى مع
عــدد من المنظمات الحقوقية بــالــخــارج ..والــرأى
الــعــام ال ينسى أنــه كــان ضمن الــحــضــور الجتماع
رسمى كبير فــى السفارة الفرنسية بالقاهرة مع
قيادات كبرى فرنسية وتم التطرق خالل االجتماع
لتسليح الــقــوات المسلحة وحــقــوق اإلنــســان وكــان
موقفه سلبى إلى أقصى مدي.
عاطف النجمى  -محامى
اشتهر بــأنــه لــديــه مــركــز حقوقى يهتم بقضايا
حقوقية عربية وأوروبية وأفريقية وكان قد سبق له
الترشح من قبل للرئاسة ضد حسنى مبارك ،وترشح
فى انتخابات  ،2012لكنه لم يحالفه الحظ لتوفير
شروط الترشح.

الوزارة الوحيدة الهادئة فى الحكومة
عماد الدين

كيف سيتم تمويل مشروع التأمين الصحى الجديد؟!

اق ــت ــراح ــات مــتــعــددة خــرجــت م ــن لجنة
الــصــحــة بمجلس ال ــن ــواب مــن أج ــل توفير
ميزانية لقانون التأمين الصحى الجديد
الــذى أقــره مجلس الــنــواب مــؤخــرا ..بعد أن
نجحت الحكومة فــى التنسيق بينها وبين
البرلمان ،وتشكيل لجنة من وزارة الصحة بها
أحد مساعدى الوزير للتأمين الصحى وهو
الدكتور على حجازى والبرلمان الذى فوض
لجنة الصحة ورئيسها الدكتور أيمن أبوالعال.
وقــد عقد الــدكــتــور أيمن أبــوالــعــا رئيس
لجنة الصحة بمجلس الــنــواب اجتماعات
عــديــدة وتلقى ع ــددا مــن االقــتــراحــات وتم
تلخيصها فــى اقــتــراحــات ج ــادة وتقديمها
لرئيس المجلس لتبنيها ..وعــرضــهــا على
الحكومة لتنفيذها حتى يتم نشر التأمين
الصحى وسط جموع المصريين ومن أّم هذه
المقترحات اآلتى:

ف ــرض نـصــف جـنـيــه عـلــى مـبـيـعــات شــركــات
األدوية على كل علبة دواء تقوم ببيعها.
فــــرض جــنــيــه عــلــى جــمــيــع ال ــس ــي ــارات
الــمــارة على الــطــرق السريعة وجميعها من
السيارات المالكى التى تسافر للعين السخنة
واإلســمــاعــيــلــيــة واإلس ــك ــن ــدري ــة والــســاحــل
الــشــمــالــى والــصــعــيــد وبــورســعــيــد وطنطا
والمنصورة ،إضافة إلى سيارات النقل أيضا،
ولــن يسبب هــذا أى عــائــق أم ــام الــســيــارات
المارة خاصة إذا كانت هذه األموال ستذهب
لــعــاج فــقــراء مــصــر وتطبيق نــظــام تأمين
صحى عالمي.
فرض  10جنيه على أى خط محمول جديد
يتم بيعه وهذا يسهل جمع أموال تذهب لعالج
ـوع ــا م ــن أن ـ ــواع الـعــدالــة
الـمـصــريـيــن ويـمـثــل ن ـ ً
االجتماعية التى ننشدها جميعا ونطالب بها
ليال ونهارا.

فــرض  10جنيهات زي ــادة على مبيعات
التبغ ،لتمويل مشروعات قــانــون التأمين
الصحى ولإلسراع فى تطبيقه على مستوى
الجمهورية بعد أن كانت هناك آراء تطالب
بتطبيقه على عشر ســنــوات على أن يتم
تطبيقه فى عــدد محدود من المحافظات
ثــم بعد ذلــك يتم تعميمه فــى حالة توفير
الميزانية المطلوبة والتى بلغت  80مليار
جنيه.
كــانــت هــنــاك إحــصــائــيــة مــســتــفــزة جــدا
رصدها مجلس النواب وهى «حجم مبيعات
البيتش باجى من الــخــارج» يبلغ  600مليون
جنيه ســنــويــا ..لــذلــك ارت ــأت لجنة الصحة
فــى الــبــرلــمــان مــن ضـ ــرورة ف ــرض ضــرائــب
جديدة على دخــول «البيتش باجي» لمصر،
واالســتــفــادة بــهــذه األمـ ــوال مــن أجــل تمويل
مشروع التأمين الصحى على المصريين.

وزير المالية يدعم نوابه
الثالثة بعد إشادة السيسى
وزارة المالية تعيش حالة من الهدوء التام خاصة بعد اطمئنان
الثالثة المساعدين لوزير المالية عمرو الجارحى الستمرارهم فى
مناصبهم وهم :الدكتور محمد معيط نائب الوزير لشئون الخزانة
العامة ،وأحمد كوجاك وعمرو المنيري ،بعد تأكيدات جاءت لهم
من مكتب الوزير تفيد بحرص الوزير على استحرارهم بجواره بعد
نجاحهم فى أداء مهامهم رغم صغر سنهم ،ونجاح محمد معيط
فى االستحواذ على ثقة الرئيس السيسى خالل كافة االجتماعات
التى يحضرها ويقدم عرضا جديدا للموازنة العامة للدولة ،وما
تحتاجه وأهــم الــقــرارات المطلوب اتخاذها لتعديل مسار عجز
الــمــوازنــة وال ــذى كــان قــد وصــل ألرق ــام غير مسبوقة فــى تاريخ
مصر حيث وصل عجز الموازنة إلى  ..٪97ووصل نسبة الديون
الداخلية إلى أرقــام خطيرة ..والديون الخارجية إلى أرقــام تنبأ
بخطورة الوضع االقتصادي ..واستطاعت مجموعة عمل «عمرو
الجارحي» النجاح فى تحقيق معدالت مقبولة ومعقولة وتم تقليل
نسبة عجز الموازنة وخرجت مصر من أزمــة كبرى كــادت تطيح
باقتصادها.
«عمرو الجارحي» نجح فى خلق جيل جديد من القيادات قادرة
على تحمل المسئولية ..ووصــل األمــر لرئاسة ال ــوزراء ورئاسة
الجمهورية وهو ما قابلوه بمدح شديد ورضاء تام.

سر لقاء «زكريا عزمى»
بـ«محمد عبدالقدوس»

رئيس ديوان مبارك:
اإلخوان سبب البالء
فى مصر
مــصــادفــة غــريــبــة حــدثــت أثــنــاء
عــزاء السيدة «هــايــدى سالم» نجلة
ص ــاح ســالــم عــضــو مجلس قــيــادة
الثورة فى  23يوليو  1952وذلك بعد
تواجد الدكتور زكريا عزمى رئيس
ديوان رئيس الجمهورية األسبق فى
الــعــزاء ..وجلوس الكاتب الصحفى
محمد عبدالقدوس بجانبه ،ودارت
بينهما مــنــاقــشــات وتــحــدثــا سويا
حديث مطول خــال الوقفات التى
كان يقفها القارئ الذى كان يتلو آيات
الذكر الحكيم فى العزاء.
الــدكــتــور زكــريــا عــزمــى استقبل
عــدد كبير مــن أصــدقــائــه ومعارفه
ف ــى الـ ــعـ ــزاء وت ــح ــدث مــعــهــم لكن
صــوتــه ارت ــف ــع خـــال الــحــديــث مع
«ع ــب ــدال ــق ــدوس» وات ــه ــم «عــزمــى»
جماعة اإلخــوان بأنهم سبب البالء
فى مصر.
سر تواجد زكريا عزمى فى العزاء
لوقت طويل هو العالقات العائلية
لــلــمــرحــومــة «ه ــاي ــدى ســالــم» حيث
إنــهــا شقيقة «دودى ســالــم» زوجــة
أشرف بكير سكرتير الرئيس مبارك
لسنوات طويلة ..وتــزامــل «عزمى»
مع «بكير» سنوات طويلة بمؤسسة
الرئاسة ..وكــان آخر أفــراد يتركون
الــعــزاء هــو الــدكــتــور زكــريــا عزمى
والفنان كريم عبدالعزيز.
وقــد فسر البعض ذهــاب «محمد
عــبــدالــقــدوس» ل ــع ــزاء بــنــت عضو
مجلس قيادة الثورة على أنه بمثابة
صلح بين اإلخ ــوان وثــورة  23يوليو
ونكاية فــى ثــورة  30يونيو ..2013
والرئيس السيسى ومحاولة منهم
للصلح مع التاريخ.
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دخول مستثمرين
جدد من قطر
واإلمارات العربية
املتحدة والكويت
إلى السوق املصرية

نفتح الملف الشائك ونكشف باألسماء

خفايا هروب البنوك العربية واألجنبية من العمل فى السوق المصرية

فى
الممنوع

عمليات التخارج بدأت
فى عام  2013ببنكى
«سوسيتى جنرال» و«بى
إن بى باريبا» الفرنسى

اإلطار المؤسسى
والقانونى لعمل البنوك
األجنبية فى مصر
أعــطــى ق ــان ــون الــبــنــك الــمــركــزى
لــلــبــنــوك األجــنــبــيــة ح ــق فــتــح ف ــروع
لها داخــل الــســوق المصرية بشرط
خضوع تلك الفروع إلى قانون السوق
المصرية وإش ــراف البنك المركزى
الــمــصــرى ،ووض ــع الــبــنــك الــمــركــزى
بــعــض ال ــش ــروط الــتــى بمقتضاها
يستطيع أى فــرع مــن ف ــروع البنوك
األجنبية ممارسة عمله داخل القطاع
الــمــصــرى ،وأهــمــهــا؛ أال يــقــل رأس
الــمــال الــمــدفــوع مــن البنك األجنبى
للبنك المركزى عن  50مليون دوالر
أو ما يعادلها بالعمالت الحرة ،كما
صــرح بــأن للمصريين ولغيرهم حق
تملك رؤوس أمــوال البنوك األجنبية
دون التقيد بحد أقصى ،ولكن على
كــل شخص اعــتــبــارى يملك مــا يزيد
عــلــى  %5مــن رأس الــمــال المصدر
ألى بنك وبــمــا ال يــجــاوز  %10منه،
أن يــخــطــر الــبــنــك الــمــركــزى كــنــوع
مــن الــرقــابــة والمتابعة على مالك
ومتخذى قـــرارات البنوك الخاصة
واألج ــن ــب ــي ــة ،أم ـ ــا مـ ــا ي ــخ ــص حــق
تــمــلــك نــســبــة أعــلــى مــن  %10فيما
ف ــوق وتـ ــؤدى إل ــى تملك حــق اتــخــاذ
القرارات الخاصة بالبنك فإنه وجب
عليه الــرجــوع إلــى البنك المركزى
والــحــصــول على مــوافــقــة مــن البنك
المركزى بهذه النسبة.
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تحديات
تواجه القطاع
المصرفى

واقع القطاع المصرفى يؤهله بالفعل لممارسة
دور تنموى وتمويلى جيد فى السوق المصرية
فى المرحلة القادمة ولكن لكى تقود البنوك هذا
النمو البــد أن تتجاوز خمسة تحديات رئيسية،
نستطيع من خالل معالجتها رسم مالمح قطاع
مصرفى أكثر تأثيرا فى السوق.
وأهم هذه التحديات:
 -1انخفاض معدل التغطية المصرفية فى
السوق المصرية مقارنة بعدد السكان حيث ال
تتعدى هــذه النسبة  %14حاليا مقابل  %70فى
المتوسط عالميا ،وال تــزيــد عــدد الحسابات
المصرفية فــى كــافــة الــبــنــوك على  10ماليين
حساب تقريبا تشمل حسابات األفراد والشركات
بل والهيئات العامة.
 -2وم ــن ثــم عــلــى الــبــنــوك تــطــويــر سياسات
االنتشار الجغرافى والوصول إلى هذه األماكن،
وكــذلــك العمل على اجــتــذاب مزيد مــن العمالء
للتعامل عبر الجهاز المصرفى فى إطــار خطط
مدروسة للتحول إلى المجتمع الالنقدى حيث ال
تزال عمليات التبادل السلعى عبر «الكاش» هى
السائدة فى السوق المصرية بيعا وش ــراء ،فى
الوقت الذى تتراجع فيه عمليات «الكاش» فى كل
بالد العالم.
 -3سياسات التركز االئتمانى ،وصاحب هذا
التركز االئتمانى على صعيد المقترضين تركز
مماثل على صعيد القطاعات االقتصادية ومن ثم
يصبح من الضرورى إعادة النظر فى السياسات
االئــتــمــانــيــة المتبعة بحيث تــكــون أكــثــر عــدالــة
وانــحــيــازه إلــى التنوع االقــتــصــادى فــى مجاالته
المختلفة.
 -4وجـــــود اق ــت ــص ــاد مــــــوازى بــحــجــم كبير
يــقــدره البعض بنسبة  %30مــن الناتج القومى
اإلجــمــالــي ،ظــل لسنوات طويلة وال يــزال خــارج
النطاق الرسمى لعمل البنوك وظلت أنشطة هذا
االقتصاد الموازى ال تعتمد على البنوك سواء فى
التمويل أو ايداع المتحصالت الناتجة عنه ومن
ثم حرم الجهاز المصرفى من كمية سيولة هائلة
تسرب معظمها فى عمليات استهالكية أو تجميد
نسبة ال بأس بها فى عقارات وأراض ومن ثم لم
يستفد منها االقتصاد االنتاجى.
 -5ضـــــرورة مــســانــدة الــقــطــاع الــمــصــرفــى
لــلــمــشــروعــات الــصــغــيــرة والــمــتــنــاهــيــة الصغر
باعتبارها بوابة التشغيل والتوظيف فى مجتمع
يعانى من نسبة بطالة مرتفعة ،فهذه المشروعات
ليست كفيلة فقط بامتصاص جانب من العمالة
الــعــاطــلــة وشــبــاب الــخــريــجــيــن ،بــل إن لــهــا دورا
مــســانــدا للنمو مــن خــال إمـــداد المشروعات
األكبر حجما بالمواد الخام والسلع الوسيطة أو
نصف المصنعة ،إلــى جانب خدمات لوجستية
أخ ــرى مثل أنشطة النقل والتعبئة والتغليف
واألنشطة الفرعية ،أو مقاوالت الباطن التى ال
تستغنى عنها الشركات الكبيرة وهــى خدمات
ال تستطيع ســوى الشركات الصغيرة تقديمها
إلى جانب أن المشروعات الصغيرة والمتناهية
الصغر تتيح سلعا وخــدمــات تلبى احتياجات
شرائح واسعة من السكان السيما سكان المناطق
العشوائية والفقيرة والــمــدن الريفية الصغيرة
نظرا النخفاض أسعار هذه السلع.
 -6ومــن ثــم توفير قيام البنوك تمويل جيد
لهذه المشروعات بعيدا عن التعقيدات اإلدارية
واللجوء الــى مؤسسات التمويل الوسيطة ،مثل
الشركات والجمعيات بهدف الوصول إلى أكبر
ع ــدد مــن الــعــمــاء المحتاجين لــهــذا التمويل
والــراغــبــيــن فــى إقــامــة مــشــروعــات صــغــيــرة أو
التوسع فــى مشروعات قائمة هــو أمــر مطلوب
وبشدة.
 -7ضرورة لجوء البنوك إلى مزيد من الجهد
الــخــاق والــمــبــدع فــى ابــتــكــار آلــيــات عــمــل فى
مجاالت التوظيف والتشغيل وتوليد األرباح نتيجة
عمليات حقيقية مفيدة لبقية أطراف السوق.

السوق المصرية شهدت تخارج عدد كبير من البنوك األجنبية الكبرى من السوق بسبب األوضاع االقتصادية
خالد عبدالرحمن
يعد القطاع المصرفى المصرى من القطاعات
الحيوية التى شهدت نمو مضطردا فى العقد
األخير ،وبلغت نسبة النمو فى األصول نحو %60
بين عامى  2015و ،2016وبذلك تمثل البنوك
المصرفية بشقيها األجنبى والمحلى الوعاء
األكــبــر لــمــدخــرات المواطنين ،كما يمثل هذا
القطاع حلقة االتصال األكثر أهمية مع العالم
الخارجي ،هــذا ،وقد أصبح القطاع المصرفى
معيارا ومؤشرا مهما للحكم على مدى
ضعف أو قوت االقتصاد المحلى
عـــاوة على قابليته لجذب
رؤوس األمــــوال المحلية
والخارجية.
وتــــكــــمــــن أه ــم ــي ــة
البنوك فــى أنــهــا هى
الــمــحــفــز الــرئــيــســى
لــــــبــــــدء الــــــــــــدورة
االقــتــصــاديــة ،حيث
تبدأ بتوفير القروض
قـــــصـــــيـــــرة األجـــــــل
للشركات ومؤسسات
االقتصاد القومى بغرض
تــمــويــل عــمــلــيــة اإلن ــت ــاج،
كما أن نفس الـ ــدورة تنتهى
بسداد ديون مؤسسات االقتصاد
القومى لــدى البنوك نفسها ،ويمثل
البنك المركزى المصرى المحور الرئيسى لهذا
القطاع ،لما يقوم به من دور فى إدارة السياسة
النقدية والمصرفية ،والحفاظ على االستقرار
المالى وبالتالى إرساء أسس نمو اقتصادى قابل
لالستمرار ،ولكن بعد ثــورة  25يناير وحــدوث
بعض الهزات العنيفة لالقتصاد المصري ،حدث
بعض الخلل فى عجلة االقتصاد القومى أدت إلى
تخارج عدد من البنوك وهنا يثور تساؤل رئيسى
مــفــاده ،لماذا تتخارج بعض البنوك من السوق
المصري؟ ولصالح من؟ وهل التخارج يتم لصالح
بنوك ومستثمرين محليين أم مستثمر أجنبى
وعربي؟
ه ــذه بــعــض الــتــســاؤالت الــتــى أجــابــت عليها
دراســة مهمة للغاية صــدرت مؤخراً بعنوان
«ال ــق ــط ــاع الــمــصــرفــى الــمــصــرى
وإشكالية التخارج من السوق»
والتى أعدها ماهر أحمد
شـ ــرف ال ــدي ــن الــبــاحــث
فــى شــئــون التخطيط
والتنمية.
فــــــى الــــبــــدايــــة
كـــــــشـــــــف شـــــــرف
ال ــدي ــن أن خريطة
أو هــيــكــل الــقــطــاع
الــــمــــصــــرفــــى فــى
مــصــر تــبــدأ بالبنك
الــمــركــزى الــمــصــرى،
الــــــذى يــنــظــم وي ــح ــدد
الــســيــاســة الــنــقــديــة التى
تسير عليها الدولة ،والبنوك
العاملة داخل القطاع المصرفى
ال ــم ــص ــرى ،ويــتــبــع الــبــنــك الــمــركــزى
عدد من بنوك القطاع العام مثل (بنك التنمية
الصناعية والعمال المصرى ،البنك الرئيسى
للتنمية واالئتمان الزراعى ،بنك مصر) ،والبنوك
األهلية والتجارية مثل (البنك األهلى المصرى،
وبنك اإلسكندرية ،وبنك القاهرة) ..بجانب فروع
البنوك العربية واألجنبية العاملة داخل القطاع

المصرفى المصرى مثل (بنك باركليز مصر،
بنك البركة ،بى إن بى باريبا ،بنك بيريوس ،بنك
كريدى اجريكول) ،وبلغ إجمالى البنوك العاملة
فــى مصر  40بنكا ً تعمل جميعها تحت مظلة
البنك المركزى وإشرافه على مجاالت عملها.
وكشف الــدراســة خفايا وأســرار أزمــة تخارج
البنوك األجنبية مــن الــســوق المصرية ،والتى
بـــدأت فــى أعــقــاب ثـــورة  25يــنــايــر  2011ومــا
تبعها من تداعيات سلبية عديدة أثــرت بشكل
واضح على االقتصاد المصرى ،أدت إلى تراجع
االحــتــيــاطــى األجــنــبــى بشكل كبير ليفقد نحو
 21مــلــيــار دوالر مــنــذ يــنــايــر 2011
حتى ديسمبر  ،2012مــا أدى
إل ــى تــهــاوى قــيــمــة الجنيه
الــمــصــرى ليفقد نسبة
كـــبـــيـــرة مـــــن قــيــمــتــه
أمـ ــام الـــــدوالر نهاية
عـــــام  ،2012وم ــع
زيـ ــادة الــطــلــب على
ال ــدوالر وانخفاض
مــــوارد مــصــر منه،
اضــطــرت الحكومة
المصرية إلــى طلب
قـ ــرض م ــن صــنــدوق
النقد الدولى للحفاظ
على الهيكل االقتصادى
لمصر سليم معافى ،ومن
أجــلــه بـــدأت مــصــر فــى تنفيذ
بــرنــامــج إصــــاح اقــتــصــادى طبقا
لشروط صندوق النقد الدولي ،من أجل الحصول
على القرض وقد حققت بعض خطوات البرنامج
ـضــا الخسائر لالقتصاد
بعض المكاسب وايـ ً
المصرى والبنوك العاملة به.
وشهد السوق المصرى على مــدار السنوات
األرب ــع الماضية تــخــارج عــدد كبير مــن البنوك
األجنبية الكبرى مــن الــســوق ،بسبب األوضــاع
االقتصادية التى تشهدها البالد حالياً ،حيث
تــم تنفيذ  7صفقات بيع وتــخــارج لمؤسسات
مصرفية أجنبية من القطاع المصرفى ،وتنتمى
معظم هــذه الصفقات ل ــدول فرنسا واليونان
وأمريكا وكندا ،وأدت إلى دخول مستثمرين جدد
من قطر واإلم ــارات العربية المتحدة والكويت
إلى السوق المصرية.
ب ــدأت عمليات تــخــارج فــروع
الــبــنــوك األجــنــبــيــة الــكــبــرى
مــن مصر فــى عــام 2013
ب ــب ــن ــك ــى «س ــوس ــي ــت ــى
جــنــرال» و«ب ــى إن بى
ب ــاري ــب ــا» الــفــرنــســى
بــعــدمــا قـــــررا بيع
وحـــدتـــهـــا بــمــصــر
لمجموعة QNB
ال ــق ــط ــري ــة وبــنــك
«اإلمـــــــــــارات دب ــى
ال ــوط ــن ــى» ،وخـــروج
الـــبـــنـــك «الـــوطـــنـــى
العمانى» بعد أن تمت
الموافقة من قبل البنك
ال ــم ــرك ــزى الــمــصــرى على
إجــــراءات وقــف العمليات فى
ـضــا بيع أنشطة خدمات
مــصــر ،وأيـ ً
التجزئة المصرفية وخــدمــات البطاقات فى
مصر إلى البنك «التجارى الدولى» ،واستحواذ
البنك «العربى األفريقى الدولى» على محفظتى
الــقــروض والــودائــع بنك «نــوفــا سكوشيا بنك»
الكندى داخــل جمهورية مصر العربية ،وصفقة
بيع بنك «بيريوس مصر» للبنك األهلى الكويتى،

وك ــان أهــم هــذه الــبــنــوك الــتــى قــامــت بالخروج
مــن الــســوق الــمــصــرى بنك باركليز (بريطانى
الجنسية) بشكل رسمى مــن الــســوق المصرى
كجزء من خطة التخارج من أفريقيا وذلــك بعد
بيع وحــدتــه المصرفية لـــ«الــتــجــارى وفــا بنك»
المغربى ،وكان آخرهم البنك «األهلى اليونانى»
الذى وافق البنك المركزى مؤخرا على تخارجه
مــن الــســوق المصرية وبــيــع وحــداتــه إلــى بنك
«التجارى وفا بنك».
وتبين تلك الصفقات الــتــواجــد الخليجى
ودخــولــه بــقــوة لالستثمار فــى وح ــدات القطاع
المصرفى المصري ،فى حين تخارج
البنوك األجنبية حيث تواجد
بنك قطر الــوطــنــى األهلى
لــلــمــرة األولـ ــى فــى مصر
باالستحواذ على بنك
«ســوســيــتــيــه جــنــرال»
فى مصر ،واستحوذ
بنك اإلمــــارات دبى
الوطنى على وحــدة
ب ــن ــك «بـــــى إن بــى
بــاريــبــا» فــى مصر،
ـرا صفقة بيع
وأخ ــي ـ ً
بــنــك بــيــريــوس مصر
للبنك األهلى الكويتى.
وتتكون خريطة البنوك
العربية والخليجية العاملة
فــى الــســوق الــمــصــريــة ،مــن 5
بــنــوك إمــاراتــيــة و 3بــنــوك بحرينية،
واحدا لكل من قطر
وبنكين لدولة الكويت ،وبنكًا
ً
والسعودية واألردن ،باإلضافة إلى بنوك مملوكة
بحصة ملكية متساوية بين مصر والكويت هو
البنك الــعــربــى األفــريــقــى الــدولــي ،وبــنــك آخر
مملوك بين مصر وليبيا هو المصرف العربى
الــدولــى ،بــاإلضــافــة إلــى بنكين لبنانيين هما
«عودة» و«بلوم».
وتمثل دولــة اإلمــارات العربية المتحدة ،أكبر
الــدول العربية واألجنبية المتواجدة فى مصر
من حيث عدد البنوك التابعة لها ،حيث يبلغ عدد
البنوك اإلماراتية العاملة فى القطاع المصرفى
المصرى  5بنوك وهــى بنك أبوظبى الوطنى،
ومــصــرف أبــوظــبــى اإلس ــام ــى ،وبــنــك االتــحــاد
الوطنى ،وبنك المشرق ،وبنك اإلمارات دبى
الوطنى.
ورصــــــــدت ال ـ ــدرس ـ ــة أه ــم
األس ــب ــاب الــتــى أدت إلــى
تخارج البنوك األجنبية
من مصر وهى:
 -1رفــع حــد رأس
المال المدفوع:
كـــشـــف مـــشـــروع
ال ــق ــان ــون الــجــديــد
لــلــبــنــك ال ــم ــرك ــزى،
والجهاز المصرفى،
عن رفع الحد األدنى
لرأسمال البنوك إلى
 1.5مليار جنيه ،بــدالً
مــن نــصــف مــلــيــار ،األمــر
الذى يعنى أن هناك  9بنوك
بحاجة إلــى إجـــراء زيـ ــادات فى
رؤوس أموالها للتوافق مع الحد األدنى
الــجــديــد ،ح ــال إقـ ــرار مــشــروع قــانــون البنوك
الــجــديــد ،وهـــى :التنمية الصناعية والــعــمــال
المصري ،مصر إيران للتنمية ،االستثمار العربي،
التجارى وفــا المغربى (باركليز سابقاً) ،وبنك
« ،« ABCكريدى أجريكول ،التعمير واإلسكان،
البركة مصر ،االتحاد الوطنى.

 -2رفع نسبة االحتياطى اإللزامى:
رفـ ــع الــبــنــك ال ــم ــرك ــزى الــمــصــرى نسبة
االحتياطى النقدى على البنوك بنحو  4نقاط
مئوية ،ليصل االحتياطى النقدى من البنوك
المحلية لدى البنك المركزى إلى  %14بدال من
 ،%10على أن يبدأ تطبيق الــقــرار من أكتوبر
الــمــاضــى ،أى أن البنوك ملزمة أن تضع %4
زيادة من ودائعها فى البنك المركزى بدون أى
فائدة أو استثمار خــال مــدة عملها ما يمثل
اقــتــطــاع مــن أربـــاح تلك الــبــنــوك ورأس مالها
ورفع هذه النسبة يمثل زيادة فى تكلفة البنوك،
نتيجة الــفــرصــة الضائعة مــن عدم
اســتــخــدام رصيد تلك النسبة
ضمن السيولة المستثمرة،
وتعتبر نسبة االحتياطى
اإللزامى أحد األدوات
الــســيــاســة الــنــقــديــة
الـــتـــى يــســتــخــدمــهــا
ال ــب ــن ــك ال ــم ــرك ــزى
فـــى الــتــأثــيــر على
عدد من المتغيرات
االقتصادية المهمة،
مثل نسبة السيولة
ب ــال ــب ــن ــوك ،وم ــع ــدل
الــتــضــخــم ،ومــعــدالت
منح االئــتــمــان وغيرها،
كــمــا أن رفـ ــع االحــتــيــاطــى
اإللــزامــى يــؤدى إلــى تراجع فى
نسب السيولة فى البنوك المحلية
بنسب تزيد على معدالتها الحالية ،وذلك يجعل
البنوك تعمل على جــذب المزيد من الودائع،
لتعويض مبالغ السيولة التى تم سحبها منها.
 -3قرار البنك المركزى برفع أسعار الفائدة
ارتفاع االحتياطى اإللــزامــى قد يدفع البنوك
إلــى خفض تدريجى ألســعــار الفائدة الدائنة
المدفوعة للعمالء على الودائع قصيرة األجل،
من أجل تعويض الخسائر التى ستلحق بها من
القرار السابق ،األمر الذى قد يزيد فى المقابل
من الطلب على الودائع الثالثية (الشهادات)
ذات الــعــائــد المرتفع ،ولــكــن لــم يتحقق ذلك
ألن قــرار البنك المركزى برفع أسعار الفائدة
يعنى تقليل مكاسب وأربــاح تلك البنوك بشكل
مــضــاعــف ،حــيــث أعــلــنــت لجنة السياسة
الــنــقــديــة بــرئــاســة طــــارق عــامــر،
محافظ البنك المركزى رفع
أسعار الفائدة على اإليداع
واإلقــراض بمقدار 200
ن ــق ــط ــة أســــــــاس مــن
 %14.75ل ـــ%16.75
لــــــــإيــــــــداع ،ومــــن
 %15.75لـ%17.75
لإلقراض.
يـــعـــتـــبـــر تـــدفـــق
االســـــتـــــثـــــمـــــارات
األجنبية المباشرة
مــن الــعــوامــل المهمة
فـــى تــحــقــيــق الــتــنــمــيــة
االقتصادية ،وال شك فى
أن عدم وجود نظام مصرفى
مــتــطــور يــــؤدى إلـ ــى تــــردد تلك
االستثمارات فى الــدخــول والمشاركة
فــى الــنــشــاط االقــتــصــادى ،حيث إن مــن أهم
شــروط نجاح هــذه االستثمارات وجــود جهاز
مــصــرفــى قـــادر عــلــى الــتــعــامــل بــكــل كــفــاءة مع
احتياجاتها ،ســواء تلك المتعلقة باالقتراض
بأنواعه المختلفة أو تلك ال متعلقة بعالقاتها
الخارجية.

تنفيذ  7صفقات بيع وتخارج لمؤسسات أجنبية من القطاع المصرفى
معظم هذه الصفقات لدول فرنسا واليونان وأمريكا وكندا

فــى تطور مفاجئ شهدت املــؤشــرات الفرعية ملؤشر سهولة
ممارسة األعمال فى مصر ،الصادر عن البنك الدولى ،تراجعا
حــادا ،إذ تراجعت  8مؤشرات مقارنة بتحسن مؤشرين فقط،
يأتى ذلك فى الوقت الذى تنفذ فيه احلكومة املصرية برنامجا
لإلصالح االقتصادى بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية.
ومن خالل مؤشرات قياسية ملستوى األداء فى  186بلد ًا فى
جميع أنحاء العالم ،يقوم تقرير ممارسة أنشطة األعمال مبتابعة
ما يقرب من  3200إصــاح ،بقياس وتتبع ما طرأ من تغيرات فى
اإلجراءات احلكومية املطبقة بشكل رئيسى على الشركات املحلية
الصغيرة واملتوسطة .ويتكون مؤشر سهولة األعمال  10مؤشرات
فرعية وهى؛ بدء النشاط التجارى ،واستخراج تراخيص البناء،
وتوصيل الكهرباء ،وتسجيل امللكية ،واحلصول على االئتمان،
وحماية املستثمرين ،ودفــع الضرائب ،والتجارة عبر احلــدود،

وإنفاذ العقود ،وتسوية حاالت اإلعسار باإلضافة إلى القواعد
املنظمة لتوظيف العاملني.
هذه احلقائق املثيرة رصدتها دراسة مهمة للغاية صدرت منذ
أيام بعنوان «ملاذا لم تنعكس إجراءات اإلصالح االقتصادى الشاق
على حتسني مناخ بيئة األعمال املصرية؟» والتى أعدتها منى
حجازى الباحثة االقتصادية واملهتمة باسواق املال اإلقليمية
والدولية ،والتى تــرد على الكثير من األكــاذيــب والتصريحات
املغلوطة التى يدلى بها الكثير من الــوزراء وكبار املسئولني فى
احلكومة احلالية برئاسة املهندس شريف إسماعيل.
وكشفت الدراسة أنه على الرغم من تنفيذ احلكومة املصرية
إصالحات اقتصادية منذ نهاية عام  2015سعي ًا إلنعاش االقتصاد
مع تطبيق إجــراءات برنامج اإلصــاح االقتصادى منذ نوفمبر
 2016التى اشتملت على زيــادة أسعار الطاقة والــدواء وحترير

سعر صــرف اجلنيه مقابل ال ــدوالر األمريكى وبالتالى ارتفاع
ملعدالت التضخم زادت على  %30وإقرار قوانني جديدة لالستثمار
واخلدمة املدنية وتعديالت على قانون ضريبة الدخل وإقــرار
قانون ضريبة القيمة املضافة واملوافقة مبدئي ًا على قانون
اإلفــاس ،وهــذا ما ساعد على تعزيز ثقة املستثمرين وجذب
رؤوس األموال األجنبية خاصة فى قطاعى الطاقة والتصنيع.
ونحن إذا نعرض لتفاصيل هذه احلقائق والوقائع التى رصدتها
تلك الدراسة ،نتمنى أن تقوم كل اجلهات املعنية فى مصر بالتعامل
معها بشكل جاد ،واتخاذ اإلجــراءات التى من شأنها مواجهة هذه
العقبات واملشاكل واألزمات التى تعوق مناخ االستثمار فى مصر فى
احلاضر واملستقبل القريب.

خالد عبدالرحمن

البنك الدولى يكشف أكاذيب احلكومة

تعومي اجلنيه
أدى لزيادة
التضخم
بنسبة %30

عالم
البيزنس

مصر فى املركز الـ 167دول ًيا
فى مؤشر دفع الضرائب

الوطن العربى والتقرير العام ملمارسة األعمال
اتضح من التقرير وجــود تباين فى ترتيب
دول مجلس التعاون اخلليجى ،التى تعتمد
بشكل كبير على عــائــدات النفط فــى متويل
إيــراداتــهــا وهــى تضم السعودية واإلمـ ــارات
والكويت والبحرين وقطر وسلطنة عمان -على
مؤشر سهولة ممارسة أنشطة األعمال لعام
 2018مقارنة بالعام السابق.
وم ــن املــاحــظ تــقــدم ث ــاث دول خليجية
فــى تــقــريــر ممــارســة أنــشــطــة األعــمــال لعام
 2018وهــى اإلمـــارات والسعودية والكويت؛
حيث إن األولــى تقدمت على كل دول املنطقة
املــدرجــة فــى تقرير هــذا الــعــام وهــى صاحبة
ثانى أكبر اقتصاد خليجى ،وقفزت  5درجات
فى الترتيب الدولى من تصنيف  2017لتحتل
املرتبة  21عاملي ًا مقارنة باملركز  26فى العام
املاضى؛ حيث نفذت اإلم ــارات العدد األكبر
من اإلصــاحــات فى املنطقة خــال اخلمسة
عشر عاماً املاضية وأضافت هذا العام تنفيذ
 4إصالحات مبا فى ذلك تعزيز الرقابة على
اجلودة فى أنشطة البناء وخفض الوقت الالزم
للحصول على تراخيص البناء.
أمــا الثانية وهــى دولــة السعودية صاحبة
أكبر اقتصاد فــى منطقة اخلليج ومركزها
الــعــاملــى بعد تقدمها مبــركــزيــن عــن ترتيبها
فى العام احلالى حللولها فى املركز  92من
املركز  94عاملي ًا ونفذت اململكة  6إصالحات

حالة انفصال بني سياسات
احلكومة وواقع االستثمار
مــؤشــر بــدء النشاط الــتــجــارى :الــذى
يــقــيــس احلــــد األدنــــــى مـــن رأس املـــال
واإلجــــــراءات والــوقــت والــتــكــلــفــة ،لبدء
تشغيل النشاط التجارى رسمي ًا
وفى التقرير احلالى جند أن مصر تراجعت
فى هــذا املؤشر إلــى املركز  103بعد ما كانت
فى املركز  73ثم  39فى األعــوام السابقة وهذا
يدل على حالة االنفصال بني وزارة االستثمار
وواقــع االستثمار فى مصر بسبب اإلج ــراءات
والتعقيدات التى مير بها مناخ االستثمار فى
مصر ،على الــرغــم أن البنك الــدولــى يقول إن
مــصــر نــفــذت  7إص ــاح ــات خ ــال الــســنــوات
األخــيــرة ،ولــذلــك تــراجــع الــوقــت املطلوب لبدء
األعــمــال إلــى النصف ليسجل  14.5يوما مع
انخفاض التكاليف إلى  %7.4من دخل الفرد.
وبالنظر إلــى الـــ 15عام ًا املاضية جند أن هذه
اإلجــــراءات كــانــت تتطلب  39.5يــومـ ًا بتكلفة
 %65.6من دخل الفرد.

مصر فى املركز الـ 109عامل ًيا
ملؤشر تسوية حاالت اإلعسار
 -8تسوية حاالت اإلعسار :يقيس هذا املؤشر
تفاصيل كثيرة تخص مــدى قــدرة الــدولــة على
اســتــعــادة الــديــون بضمانات معينة وتصفيتها
ووضع اإلجراءات الالزمة لذلك حلفظ احلقوق،
ومــن جــانــب الــدائــنــن يستخدم تقرير سهولة
ممارسة أنشطة األعــمــال أسعار الفائدة على
اإلقراض من صندوق النقد الدولى مع احتساب
تكلفة البيانات الالزمة لذلك.
واحتلت مصر املركز الـــ 109عــام  2017ثم
أصبحت  115فى تقرير العام احلالى

من بينها حتسني كفاءة نظام إدارة األراضــى
لتيسير عملية تسجيل املــلــكــيــة وتسجيل
األراض ــى بكفاءة ،حيث يستغرق نقل امللكية
 1.5يوم فقط دون تكلفة ،كما أن السعودية
تنفذ سلسلة مــن اإلصــاحــات االقتصادية
فى إطار خطة «رؤيــة  »2030التى تهدف إلى
تخلص االقتصاد من االعتماد على اإليرادات
النفطية.
أم ــا عــن الــكــويــت فتقدمت  6مــراكــز إلــى
املرتبة  96عاملي ًا بعد أن كانت هــى الدولة
الوحيدة من بني دول مجلس التعاون اخلليجى
خــارج حاجز أفضل  100اقتصاد فى مجال
سهولة األعــمــال الــتــجــاريــة ..نتيجة حرص
هــذه الـــدول دائــم ـاً على تطبيق الــعــديــد من
اإلصــاحــات واإلجــــراءات التى أسهمت فى
حتسني بيئة األعمال التجارية واالستثمارية
وبالتالى تعزيز ثقة املستثمرين بها.
فــى املــقــابــل تــراجــعــت الــبــحــريــن وسلطنة
عمان؛ حيث إن األولى جاءت فى الترتيب بني
دول اخلليج رغم تأخرها  3مراكز لتحل فى
املركز  66دولياً مقارنة بالعام املاضى عند ،63
أما الثانية فقد فقدت  5مراكز لتحتل املرتبة
الــــ 71عــاملــيـاً مــقــارنــة بــاملــركــز  66فــى تقرير
 ،2017وجاءت سلطنة عمان فى املرتبة الثالثة
خليجياً ،بينما بقت دولة قطر فى املرتبة الـ83
عاملياً دون تغيير عن العام السابق.

مصر تتراجع  6مراكز فى ترتيب سهولة ممارسة أنشطة األعمال
بــالــرجــوع إل ــى تــقــريــر ممــارســة
أنشطة األعمال لعام 2017/2016
الـــصـــادر ع ــن مــؤســســة الــتــمــويــل
الدولية التابعة للبنك الــدولــي،
جن ــد حتــســنً ــا ف ــى تــرتــيــب مصر
لتحتل املرتبة  122مــن بــن 199
دولـــة مــقــارنــة باملرتبة  131عام
 ،2015وذلـــك التحسن نــاجت عن
الــتــقــدم فــى تــأســيــس الــشــركــات
فـــأصـــبـــح ذلـــــك أيـــســـر نــتــيــجــة
اســتــحــداث وحـــدة متابعة تعمل

عـــلـــى الــتــنــســيــق مــــع مــصــلــحــة
الضرائب وممثلى هيئة التأمينات
االجتماعية نيابة عــن صاحب
الــعــمــل ،وحــمــايــة حــقــوق األقلية
من خالل تعزيز دورهــم فى اتخاذ
الــقــرارات الرئيسية التى تخص
الــشــركــات ،وحتــســن فــى احلصول
على الكهرباء ،وتسجيل امللكية
واستخراج التراخيص وتراجع فى
التجارة عبر املحيطات والضرائب.
ولــكــن بالنسبة لتقرير الــعــام

احلـــالـــى  2018/2017جنـــد أن
تقرير البنك الدولى أظهر أن مصر
تراجعت  6مراكز فى ترتيب سهولة
ممــارســة أنــشــطــة األع ــم ــال لهذا
الــعــام لتحتل املــركــز  128مــن بني
 190اقتصاد ًا على مستوى العالم
وذلك مقارنة باملركز  122فى العام
املــاضــي ،وأن مــصــر حققت بعض
التطورات خالل السنوات املاضية
حيث نفذت  28إصــاحـ ًا لكنها ال
تزال حتتاج ملزيد من العمل.

تراجع الترتيب العاملى فى مؤشر احلصول مصر حتتل املركز الـ119
على االئتمان بسبب ارتفاع أسعار الفائدة عامل ًيا فى مؤشر تسجيل امللكية
 -5مــــؤشــــر احلـ ــصـ ــول
على االئــتــمــان :يقيس هذا
املؤشر مــدى سهولة الدولة
وجـــهـــازهـــا امل ــص ــرف ــى فــى
الــتــعــامــل م ــع املــســتــثــمــريــن
فــــى املـ ــعـ ــامـ ــات الــبــنــكــيــة
ووســــائــــل الـــدفـــع والــنــظــم
الــازمــة لالئتمان وسهولة
اإلقراض واالقتراض ونسبة
الفوائد على ذلــك ،مع وضع
مــجــمــوعــة مــن الــتــشــريــعــات

واإلج ــراءات الــازم توافرها
لتقدمي تسهيالت ائتمانية
للمستثمر.
وتزامن ًا مع ارتفاع أسعار
الــفــائــدة تراجعت مصر فى
هــذا املــؤشــر إلــى املــركــز 90
مــقــابــل  82لــلــعــام املــاضــى
عــاملــيـ ًا رغــم إنشائها وحــدة
م ــت ــخ ــص ــص ــة ل ــائ ــت ــم ــان
وتسجيلها  8نقاط فى مؤشر
املعلومات االئتمانية.

 -4مــؤشــر تــســجــيــل املــلــكــيــة:
ه ــذا املــؤشــر يـــدرس اخلــطــوات
والوقت والتكلفة الالزمة لتسجيل
ملكية املــشــروع على اعــتــبــار أن
رجــل األعــمــال يريد شــراء أرض
مسجلة بالفعل خالية من النزاع،
مــع وجـــود بنية حتتية مناسبة
وشــفــافــيــة للمعلومات وتغطية
جغرافية.
وفــى مصر أصبح من الصعب
التعامل مع التراخيص الالزمة
لتسجيل امللكية بسبب ارتــفــاع

ت ــك ــال ــي ــف ت ــس ــج ــي ــل الــتــحــقــق
والتصديق على عقد البيع ،لذلك
سجلت مصر تراجع ًا فى مؤشر
تسجيل امللكية بـ 10مراكز لتصل
إلى املركز  119عاملياً.
وتشير البيانات إلى أن تكاليف
التسجيل بلغت  %1.1من إجمالى
تكاليف امللكية مقابل  %0.5للعام
املاضى مع تراجع األيام املطلوبة
إلى  60يوماً مقابل  75يوماً العام
املاضى وعلى الرغم من ذلك لم
تشهد اإلجراءات أى تغيير.

 172يو ًما الستخراج
تراخيص البناء
 -2مؤشر استخراج تراخيص البناء :هذا
املؤشر يقيس مدى سهولة اإلجراءات والوقت
والتكلفة لبناء املشروع مبا فى ذلك احلصول
على التراخيص والتصاريح الــازمــة لذلك
وتقدمي املطلوب لها ،وأيــضـ ًا يقيس مراقبة
جود البناء وسالمته.
وبالنسبة لترتيب مصر جند أنها تراجعت
مركزين فى هذ املؤشر مقارنة بالعام املاضى
لــتــحــتــل امل ــرك ــز  66عــاملــي ـاً م ــن أصـــل 190
دول ــة ،وارتــفــع الــوقــت ال ــازم للحصول على
التراخيص إلــى  172يوم ًا مقابل  145يوم ًا
العام املاضى ،أما بالنسبة للتكاليف فوصلت
إل ــى  %1.9مــن إجــمــالــى قيمة الــعــقــار هــذا
العام مقابل  %1.6العام املاضى واإلجــراءات
ارتفعت إلى  19إجراء مقابل  17إجراء العام
املاضى ..وعلى الرغم من ذلك فهى األفضل
فى منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

 -6مؤشر دفــع الضرائب :يسجل هذا
املؤشر الضرائب اإللزامية التى يجب أن
تدفعها الشركات متوسطة احلجم خالل
سنة معينة ،كما يقيس العبء اإلدارى
فى دفع الضرائب.
وف ــى مــصــر مت تــوســيــع نــطــاق الــوعــاء
الضريبى مثل ضريبة القيمة املضافة
والــضــريــبــة عــلــى األربــــاح الرأسمالية
لــتــنــويــع م ــص ــادر اإليـــــــرادات لتغطية
النفقات العامة ،ومع ذلك تراجعت مصر
من املركز  151إلى املركز  162ثم إلى
املركز  167فى سياق متطلبات اإلصالح
الضريبى التى التزمت به احلكومة فى
بــرنــامــج اإلصـ ــاح االقــتــصــادى ،وقــال
البنك الــدولــى إن مصر كانت أظهرت
أقل تقييم فى مؤشر دفع الضرائب.

جناح فى مؤشرى حماية
املستثمرين األقلية وإنفاذ العقود
كشف تقرير البنك االدولى عن جناح
احلكومة املصرية فى مؤشرين فقط من
بني املــؤشــرات العشرة السابق اإلشــارة
اليها وهما:
 -1مؤشر حماية املستثمرين األقلية:
ويقيس ذلــك مــدى ق ــدرة الــدولــة على
حــمــايــة املــســاهــمــن األقــلــيــة مــن ســوء
اســتــخــدام أصـــول الــشــركــات مــن قبل
املــديــريــن لتحقيق مــكــاســب شخصية
وك ــذل ــك حــمــايــة حــقــوق املــســاهــمــن،
وحتقيق متطلبات الشفافية لــدى هذه
الشركات واملؤسسات لتقليل املخاطر
املحتملة من ســوء املعاملة ،وذلــك عبر
زي ـ ــادة حــقــوقــهــم ودورهـــــم ف ــى اتــخــاذ
الــقــرارات الرئيسية للشركات وحتسن
املناخ التنظيمى احلاكم للقطاع املالى
غير املصرفى.
لــكــن تسجيل املــلــكــيــة أصــبــح أكثر
صعوبة نتيجة لــزيــادة تكلفة التحقق
والتدقيق واملصادقة على عقود البيع،
وعــلــى الــرغــم مــن ذل ــك حتــســن ترتيب
مصر فقد احتلت املــركــز ال ـــ 81مقابل
 114العام املــاضــى ،نتيجة اإلج ــراءات
التى اتخذتها مصر حلماية املستثمرين
األقــلــيــة وتــعــزيــز ح ــق ــوق املــســاهــمــن
األقلية ودورهــم فى القرارت الرئيسية
للشركات.
 -2مؤشر إنفاذ العقود:
يوضح هذا املؤشر مدى قدرة الدولة
على حــل آى مشكلة ن ــزاع جت ــارى عن
طريق العمليات القضائية مع أخذ فى
االعتبار اجلودة والوقت والتكلفة.
وبالنسبة لوضع مصر فى هذا املؤشر
فقد حتسن ترتيبها لتحتل املركز 160
عاملياً مقابل  162العام املاضى.
ويستغرق نقل امللكية ما يزيد على
 22يوم ًا وتكاليف تبلغ  %4.2من قيمة
الــعــقــار فــى املــتــوســط فــى دول منظمة
التعاون االقتصادى والتنمية ذات الدخل
املرتفع ،وبالتالى ميكن للمؤشر أن يسير
إلى مجموعة من الدالئل عن أثر قرار
تعومي اجلنيه املصرى على مناخ األعمال
فى مصر بعد مرور عام على القرار.

 %244.9زيادة فى تكلفة
احلصول على الكهرباء
 -٣احلصول على الكهرباء :يقيس هذا املؤشر
الوقت والتكلفة واإلجـ ــراءات الــازمــة حلصول
املنشأة على توصيل الكهرباء بشكل دائم.
وبالنسبة لتقرير ممــارســة األعــمــال ملصر
للعام اجلديد جند أن احلصول على الكهرباء
أقــل ســوءاً عن باقى املــؤشــرات بسبب تخفيض
عدد األيام املطلوبة للحصول على الكهرباء لبدء
النشاط ،لكن التكلفة للحصول عليها زادت من
 %244.9كنسبة من نصيب الفرد من الدخل
القومى إلى  %324.7بعد التعومي للعام احلالى.
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أحزان عائلية فى املرحلة االبتدائية
ولد جمال عبد الناصر فى  ١٥يناير  ١٩١٨فى ١٨
شارع قنوات فى حى باكوس الشعبى باإلسكندرية.
كان جمال عبد الناصر االبن األكبر لعبد الناصر
حسني الذى ولد فى عام  ١٨٨٨فى قرية بنى مر فى
صعيد مصر فى أســرة من الفالحني ،ولكنه حصل
على قــدر من التعليم سمح له بــأن يلتحق بوظيفة
فى مصلحة البريد باإلسكندرية ،وكان مرتبه يكفى
بصعوبة لسداد ضرورات احلياة.
التحق بروضة األطفال مبحرم بك باإلسكندرية،
ثم التحق باملدرسة االبتدائية باخلطاطبة فى عامى

قرأ عن الثورة
الفرنسية و«نابليون»
و«اإلسكندر»
و«يوليوس قيصر»
و«غاندى»

كان معجب ًا بأشعار
أحمد شوقى وحافظ
إبراهيم وقرأ عن
سيرة النبى محمد
وعن أبطال اإلسالم

أعجب برواية توفيق
الحكيم «عودة الروح»
التى تتحدث عن
ضرورة ظهور زعيم
للمصريين يستطيع
توحيد صفوفهم
ودفعهم نحو النضال
فى سبيل الحرية

كان يخرج مع زمالئه
كل عام فى الثانى من
شهر نوفمبر احتجاج ًا
على وعد «بلفور»
الذى منحت به
بريطانيا لليهود وطن ًا
فى فلسطين

حكاية أول مظاهرة ودخوله السجن
استمر فى نشاطه السياسى وأصبح رئيس احتاد مدارس النهضة الثانوية
التحق جمال عبد الناصر فى عام  ١٩٢٩بالقسم الداخلى فى
مدرسة حلوان الثانوية وقضى بها عاماً واحداً ،ثم نقل فى العام
التالى  - ١٩٣٠ -إلى مدرسة رأس التني الثانوية باإلسكندرية
بعد أن انتقل والده إلى العمل مبصلحة البوسطة هناك.
وفى تلك املدرسة تكون وجــدان جمال عبد الناصر القومى؛
ففى عــام  ١٩٣٠استصدرت وزارة إسماعيل صدقى مرسوم ًا
ملكياً بإلغاء دستور  ١٩٢٣فثارت مظاهرات الطلبة تهتف بسقوط
االستعمار وبعودة الدستور.
ويحكى جمال عبد الناصر عن أول مظاهرة اشترك فيها:
«كنت أعبر ميدان املنشية فى اإلسكندرية حني وجدت اشتباك ًا
بني مظاهرة لبعض التالميذ وبني قوات من البوليس ،ولم أتردد
فى تقرير موقفى؛ فلقد انضممت على الفور إلى املتظاهرين،
دون أن أعــرف أى شــىء عن السبب الــذى كانوا يتظاهرون من
أجله ،ولقد شعرت أننى فى غير حاجة إلــى ســؤال؛ لقد رأيت
أفراداً من اجلماهير فى صدام مع السلطة ،واتخذت موقفى دون
تردد فى اجلانب املعادى للسلطة.
ومــرت حلظات سيطرت فيها املــظــاهــرة على املــوقــف ،لكن
سرعان ما جاءت إلى املكان اإلمدادات؛ حمولة لوريني من رجال
البوليس لتعزيز الــقــوة ،وهجمت علينا جماعتهم ،وإنــى ألذكر
أنى  -فى محاولة يائسة  -ألقيت حجراً ،لكنهم أدركونا فى ملح
البصر ،وحاولت أن أهــرب ،لكنى حني التفت هوت على رأسى
عصا من عصى البوليس ،تلتها ضربة ثانية حني سقطت ،ثم
شحنت إلى احلجز والــدم يسيل من رأســى مع عدد من الطلبة
الذين لم يستطيعوا اإلفالت بالسرعة الكافية.
وملا كنت فى قسم البوليس ،وأخــذوا يعاجلون جــراح رأسى؛
سألت عن سبب املظاهرة ،فعرفت أنها مظاهرة نظمتها جماعة
مصر الفتاة فى ذلك الوقت لالحتجاج على سياسة احلكومة.
وقد دخلت السجن تلميذاً متحمس ًا ،وخرجت منه مشحون ًا
بطاقة من الغضب»( .حديث عبد الناصر مع «دافيد مورجان»
مندوب «صحيفة الصنداى تاميز» .)١٩٦٢/٦/١٨
ويعود جمال عبد الناصر إلى هذه الفترة من حياته فى خطاب
لــه مبــيــدان املنشية باإلسكندرية فــى  ١٩٥٤/١٠/٢٦ليصف
أحاسيسه فى تلك املظاهرة وما تركته من آثار فى نفسه« :حينما
بدأت فى الكالم اليوم فى ميدان املنشية .سرح بى اخلاطر إلى
املاضى البعيد ..وتذكرت كفاح اإلسكندرية وأنــا شــاب صغير
وتذكرت فى هذا الوقت وأنا اشترك مع أبناء اإلسكندرية ،وأنا
أهتف ألول مرة فى حياتى باسم احلرية وباسم الكرامة ،وباسم
مصر ..أطلقت علينا طلقات االستعمار وأعوان االستعمار فمات
من مات وجرح من جرح ،ولكن خرج من بني هؤالء الناس شاب

صغير شعر باحلرية وأحس بطعم احلرية ،وآلى على نفسه أن
يجاهد وأن يكافح وأن يقاتل فى سبيل احلرية التى كان يهتف
بها وال يعلم معناها؛ ألنه كان يشعر بها فى نفسه ،وكــان يشعر
بها فى روحــه وكــان يشعر بها فى دمــه» ..لقد كانت تلك الفترة
باإلسكندرية مرحلة حتول فى حياة الطالب جمال من متظاهر
إلى ثائر تأثر بحالة الغليان التى كانت تعانى منها مصر بسبب
مقال كتبه جمال عبد الناصر بعنوان «فولتير رجــل احلرية..
حتكم االستعمار وإلغاء الدستور «وقد ضاق املسئولون باملدرسة
بنشاطه ونبهوا والده فأرسله إلى القاهرة.
وقد التحق جمال عبد الناصر فى عام  ١٩٣٣مبدرسة النهضة
الثانوية بحى الظاهر بالقاهرة ،واستمر فى نشاطه السياسى
فأصبح رئيس احتاد مدارس النهضة الثانوية.
وفى تلك الفترة ظهر شغفه بالقراءة فى التاريخ واملوضوعات
الوطنية فقرأ عن الثورة الفرنسية وعن «روسو» و»فولتير» وكتب
مقالة بعنوان «فولتير رجل احلرية» نشرها مبجلة املدرسة .كما
قرأ عن «نابليون» و»اإلسكندر» و»يوليوس قيصر» و»غاندى» وقرأ
رواية البؤساء لـ«فيكتور هيوجو» وقصة مدينتني لـ«شارلز ديكنز».
كذلك اهتم باإلنتاج األدبى العربى فكان معجباً بأشعار أحمد
شوقى وحافظ إبراهيم ،وقرأ عن سيرة النبى محمد وعن أبطال
اإلسالم وكذلك عن مصطفى كامل ،كما قرأ مسرحيات وروايات
توفيق احلكيم خصوص ًا رواي ــة عــودة ال ــروح التى تتحدث عن
ضرورة ظهور زعيم للمصريني يستطيع توحيد صفوفهم ودفعهم
نحو النضال فى سبيل احلرية والبعث الوطنى.

التحالف مع اإلخوان فى حادث املنشية وراء اإلطاحة مبحمد جنيب
وبعد جنــاح حركة اجليش قــدم محمد جنيب على أنــه قائد
الثورة  -وكــان الضباط األحــرار قد فاحتوه قبلها بشهرين فى
احتمال انضمامه إليهم إذا ما جنحت املحاولة  -إال أن السلطة
الفعلية كانت فى يد مجلس قيادة الثورة الذى كان يرأسه جمال
عبد الناصر حتى  ٢٥أغسطس  ١٩٥٢عندما صــدر قــرار من
مجلس قــيــادة الــثــورة بضم محمد جنيب إلــى عضوية املجلس
وأسندت إليه رئاسته بعد أن تنازل له عنها جمال عبد الناصر.
وبعد جناح الثورة بثالثة أيام  -أى فى  ٢٦يوليو  -أجبر امللك
فاروق على التنازل عن العرش البنه أحمد فؤاد ومغادرة البالد.
وفى اليوم التالى أعيد انتخاب جمال عبد الناصر رئيساً للهيئة
التأسيسية للضباط األحرار.
وفى  ١٨يونيو  ١٩٥٣صدر قرار من مجلس قيادة الثورة بإلغاء
امللكية وإعالن اجلمهورية ،وبإسناد رئاسة اجلمهورية إلى محمد
جنيب إلــى جانب رئاسته لــلــوزارة التى شغلها منذ  ٧سبتمبر
 ،١٩٥٢أما جمال عبد الناصر فقد تولى أول منصباً عاماً كنائب
رئيس الــوزراء ووزير للداخلية فى هذه الــوزارة التى تشكلت بعد
إعالن اجلمهورية .وفى الشهر التالى ترك جمال عبد الناصر
منصب وزير الداخلية  -الذى تواله زكريا محيى الدين  -واحتفظ
مبنصب نائب رئيس الوزراء.
وفــى فبراير  ١٩٥٤استقال محمد جنيب بعد أن اتسعت
اخلالفات بينه وبني أعضاء مجلس قيادة الثورة ،وعني جمال عبد

الناصر رئيساً ملجلس قيادة الثورة ورئيساً ملجلس الوزراء.
وفى  ١٧أبريل  ١٩٥٤تولى جمال عبد الناصر رئاسة مجلس
ال ــوزراء واقتصر محمد جنيب على رئاسة اجلمهورية إلــى أن
جــرت محاولة الغتيال جــمــال عبد الناصر على يــد اإلخ ــوان
املسلمني عندما أطلق عليه الرصاص أحد أعضاء اجلماعة وهو
يخطب فى ميدان املنشية باإلسكندرية فى  ٢٦أكتوبر ،١٩٥٤
وثبت من التحقيقات مع اإلخوان املسلمني أن محمد جنيب كان
على اتصال بهم وأنه كان معتزماً تأييدهم إذا ما جنحوا فى قلب
نظام احلكم ..وهنا قرر مجلس قيادة الثورة فى  ١٤نوفمبر ١٩٥٤
إعفاء محمد جنيب من جميع مناصبه على أن يبقى منصب
رئيس اجلمهورية شاغراً وأن يستمر مجلس قيادة الثورة فى تولى
كل سلطاته بقيادة جمال عبد الناصر.
وفــى  ٢٤يونيو  ١٩٥٦انتخب جــمــال عبد الــنــاصــر رئيس ًا
للجمهورية باالستفتاء الشعبى وفقاً لدستور  ١٦يناير  ١٩٥٦أول
دستور للثورة.
وفــى  ٢٢فــبــرايــر  ١٩٥٨أصــبــح جــمــال عبد الــنــاصــر رئيس ًا
للجمهورية العربية املتحدة بعد إعالن الوحدة بني مصر وسوريا،
وذلــك حتى مــؤامــرة االنفصال التى قــام بها أفــراد من اجليش
السورى فى  ٢٨سبتمبر .١٩٦١
وظل جمال عبد الناصر رئيس ًا للجمهورية العربية املتحدة
حتى رحل فى  ٢٨سبتمبر .١٩٧٠

.١٩٢٤ ،١٩٢٣
وفــى عــام  ١٩٢٥دخــل جمال مــدرســة النحاسني
االبتدائية باجلمالية بالقاهرة وأقام عند عمه خليل
حسني فى حى شعبى ملدة ثالث سنوات ،وكان جمال
يسافر لــزيــارة أســرتــه باخلطاطبه فــى العطالت
املدرسية ،وحني وصل فى اإلجازة الصيفية فى العام
التالى  - ١٩٢٦ -علم أن والدته قد توفيت قبل ذلك
بأسابيع ولــم يجد أحــد الشجاعة إلبالغه مبوتها،
ولكنه اكتشف ذلك بنفسه بطريقة هزت كيانه  -كما
ذكر لـ «دافيد مورجان» مندوب صحيفة «الصنداى

تاميز»  -ثم أضاف« :لقد كان فقد أمى فى حد ذاته
أمــراً محزن ًا للغاية ،أما فقدها بهذه الطريقة فقد
كان صدمة تركت فيه شعوراً ال ميحوه الزمن ..وقد
جعلتنى آالمى وأحزانى اخلاصة فى تلك الفترة أجد
مضضاً بالغاً فى إنــزال اآلالم واألحــزان بالغير فى
مستقبل السنني».
وبــعــد أن أمت جــمــال السنة الثالثة فــى مدرسة
النحاسني بالقاهرة ،أرسله والــده فى صيف ١٩٢٨
عند جده لوالدته فقضى السنة الرابعة االبتدائية
فى مدرسة العطارين باإلسكندرية.

فى ذكراه المائة

األسرار اخلاصة والسياسية
فى حياة الزعيم
جمال عبدالناصر
متر هذا األسبوع الذكرى املائة مليالد الزعيم اخلالد جمال عبدالناصر،
القائد الفعلى لثورة يوليو عام  ،1952ورائــد حركات التحرير فى الشرق
األوسط والدول األفريقية ،وهو ثانى رؤساء اجلمهورية بعد زوال حكم امللك
فاروق ،كما أنه أبرز مؤسسى حركة دول عدم االنحياز.
ويؤكد املــؤرخــون أنــه لم يحظ أى رئيس أو شخصية سياسية فى القرن
العشرين بحجم الشعبية التى متتع بها عبدالناصر والتى كانت نابعة من املد
الشعبى وحب اجلماهير له.
والذى لم يكن نابعا من اخلوف أو النفاق الرخيص ،وهو ما جتلى بوضوح فى
جنازته والتى توصف بأنها واحدة من أكبر اجلنازات فى التاريخ وشارك فيها
أكثر من ثالثة ماليني شخص ..وبهذه املناسبة ننشر هذا امللف من واقع ما
سجلته د .هدى جمال عبدالناصر حول حياة الزعيم الراحل ،حيث تكشف
أسرار ًا ومعلومات ووقائع ال يعلم الكثيرون عنها شيئ ًا.

ناصر ممث ًال لدور «يوليوس قيصر» على مسرح مدرسة النهضة
أصيب فى مظاهرات الطلبة عام  1935ضد االحتالل اإلجنليزى بجرح فى جبينه سببته رصاصة مزقت اجللد ولكنها لم تنفد إلى الرأس

فى  ١٩٣٥فى حفل مدرسة النهضة الثانوية لعب
الطالب جمال عبد الناصر دور «يوليوس قيصر»
بطل حترير اجلماهير فى مسرحية «شكسبير» فى
حضور وزير املعارف فى ذلك الوقت.
وق ــد شــهــد ع ــام  ١٩٣٥نــشــاطـاً كــبــيــراً للحركة
الوطنية املــصــريــة الــتــى لعب فيها الطلبة الــدور
األســاســى مطالبني بــعــودة الدستور واالستقالل،
ويكشف خطاب من جمال عبد الناصر إلى صديقه
حسن النشار فى  ٤سبتمبر  ١٩٣٥مكنون نفسه
فى هذه الفترة ،فيقول« :لقد انتقلنا من نور األمل
إلى ظلمة اليأس ونفضنا بشائر احلياة واستقبلنا
غــبــار املـــوت ،فــأيــن مــن يقلب كــل ذلــك رأســـاً على
عقب ،ويعيد مصر إلى سيرتها األولى يوم أن كانت
مالكة الــعــالــم ..أيــن مــن يخلق خلف ًا جــديــداً لكى
يصبح املــصــرى اخلــافــت الــصــوت الضعيف األمــل
الذى يطرق برأسه ساكناً صابراً على اهتضام حقه
ساهي ًا عــن التالعب بوطنه يقظ ًا عالى الصوت
عظيم الرجاء رافع ًا رأسه يجاهد بشجاعة وجرأة
فى طلب االستقالل واحلرية ...قال مصطفى كامل
«لو نقل قلبى من اليسار إلى اليمني أو حترك الهرم
من مكانه املكني أو تغير مجرى «النيل» فلن أتغير

عن املبدأ»..
كل ذلــك مقدمة طويلة لعمل أعظم فقد تكلمنا
مرات عدة فى عمل يوقظ األمة من غفوتها ويضرب
على األوتار احلساسة من القلوب ويستثير ما كمن
فــى الــصــدور ..ولــكــن كــل ذلــك لــم يــدخــل فــى حيز
العمل إلــى اآلن«( ..خــطــاب عبد الناصر حلسن
النشار.)١٩٣٥/٩/٤ ...
وبعد ذلك بشهرين وفور صدور تصريح «صمويل
هور» -وزير اخلارجية البريطانية  -فى  ٩نوفمبر
 ١٩٣٥معلناً رفض بريطانيا لعودة احلياة الدستورية
فى مصر ،اندلعت مظاهرات الطلبة والعمال فى
الــبــاد ،وقــاد جمال عبد الناصر فــى  ١٣نوفمبر
مظاهرة من تالميذ املــدارس الثانوية واجهتها قوة
من البوليس اإلجنليزى فأصيب جمال بجرح فى
جبينه سببته رصاصة مزقت اجللد ولكنها لم تنفد
إلى الرأس ،وأسرع به زمالؤه إلى دار جريدة اجلهاد
التى تصادف وقــوع احلــادث بجوارها ونشر اسمه
فى العدد الذى صدر صباح اليوم التالى بني أسماء
اجلرحى( ..مجلة اجلهاد .)١٩٣٥
وعــن آثــار أحــداث تلك الفترة فى نفسية جمال
عبد الناصر قــال فى كلمة له فى جامعة القاهرة

فى  ١٥نوفمبر « :١٩٥٢وقــد تركت إصابتى أثــراً
عزيزاً ال يزال يعلو وجهى فيذكرنى كل يوم بالواجب
الوطنى امللقى على كاهلى كفرد من أبناء هذا الوطن
العزيز ..وفى هذا اليوم وقع صريع الظلم واالحتالل
املرحوم عبد املجيد مرسى فأنسانى ما أنا مصاب
به ،ورسخ فى نفسى أن على واجباً أفنى فى سبيله
أو أكــون أحــد العاملني فــى حتقيقه حتى يتحقق؛
وهــذا الــواجــب هــو حترير الــوطــن مــن االستعمار،
وحتقيق سيادة الشعب .وتــوالــى بعد ذلــك سقوط
الشهداء صرعى؛ فازداد إميانى بالعمل على حتقيق
حرية مصر».
وحتت الضغط الشعبى خاصة من جانب الطلبة
والعمال صدر مرسوم ملكى فى  ١٢ديسمبر ١٩٣٥
بعودة دستور .١٩٢٣
ووص ــف جــمــال عبد الــنــاصــر شــعــوره فــى كتاب
«فلسفة الــثــورة» فــقــال« :وف ــى تلك األيــــام قدت
مظاهرة فى مدرسة النهضة ،وصرخت من أعماقى
بطلب االستقالل التام ،وصرخ ورائى كثيرون ،ولكن
صراخنا ضاع هباء وبددته الرياح أصداء واهية ال
حترك اجلبال وال حتطم الصخور».
وكان من نتيجة النشاط السياسى املكثف جلمال

عبد الناصر فى هذه الفترة الــذى رصدته تقارير
البوليس أن قــررت مدرسة النهضة فصله بتهمة
حتريضه الطلبة على الــثــورة ،إال أن زمــاءه ثــاروا
وأعــلــنــوا اإلضـــراب الــعــام وهـــددوا بحرق املدرسة
فتراجع ناظر املدرسة فى قراره.
ومنذ املظاهرة األولــى التى اشترك فيها جمال
عبد الناصر باإلسكندرية شغلت السياسة كل
وقته ،وجتــول بني التيارات السياسية التى كانت
موجودة فى هذا الوقت فانضم إلى مصر الفتاة
ملــدى عــامــن ،ثــم انــصــرف عنها بعد أن اكتشف
أنها ال حتقق شيئاً ،كما كانت له اتصاالت متعددة
باإلخوان املسلمني إال أنه قد عزف عن االنضمام
ألى مــن اجلماعات أو األح ــزاب القائمة ألنــه لم
يقتنع بجدوى أياً منها« ،فلم يكن هناك حزب مثالى
يضم جميع العناصر لتحقيق األهداف الوطنية».
كذلك فإنه وهو طالب فى املرحلة الثانوية بدأ
الــوعــى العربى يتسلل إلــى تفكيره ،فكان يخرج
مــع زمــائــه كــل عــام فــى الثانى مــن شهر نوفمبر
احــتــجــاج ـاً عــلــى وع ــد “بــلــفــور«الــذى مــنــحــت به
بريطانيا لليهود وطن ًا فى فلسطني على حساب
أصحابه الشرعيني.

سرا فى حرب الفدائيين ضد القوات
اشترك مع رفاقه من الضباط األحرار ً
البريطانية فى منطقة القناة التى استمرت حتى بداية 1952
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خفايا قبوله فى الكلية احلربية بعد عام من سقوطه فى «كشف الهيئة»
ملا أمت جمال عبد الناصر دراســتــه الثانوية وحصل
على البكالوريا فى القسم األدبى قرر االلتحاق باجليش،
ولقد أيقن بعد التجربة التى مر بها فى العمل السياسى
واتــصــاالتــه بــرجــال السياسة واألحــــزاب الــتــى أثــارت
اشــمــئــزازه منهم أن حترير مصر لــن يتم باخلطب بل
يجب أن تقابل القوة بالقوة واالحتالل العسكرى بجيش
وطنى.
تقدم جمال عبد الناصر إلى الكلية احلربية فنجح فى
الكشف الطبى ولكنه سقط فى كشف الهيئة ألنه حفيد
فالح من بنى مر وابن موظف بسيط ال ميلك شيئاً ،وألنه

اشترك فى مظاهرات  ،١٩٣٥وألنه ال ميلك واسطة.
وملــا رفضت الكلية احلربية قبول جــمــال ،تقدم فى
أكتوبر  ١٩٣٦إلــى كلية احلــقــوق فــى جامعة القاهرة
ومكث فيها ستة أشهر إلــى أن عقدت معاهدة ١٩٣٦
واجتهت النية إلى زيــادة عدد ضباط اجليش املصرى
من الشباب بصرف النظر عن طبقتهم االجتماعية أو
ثروتهم ،فقبلت الكلية احلربية دفعة فى خريف ١٩٣٦
وأعلنت وزارة احلربية عن حاجتها لدفعة ثانية ،فتقدم
جمال مرة ثانية للكلية احلربية ولكنه توصل إلى مقابلة
وكيل وزارة احلربية اللواء إبراهيم خيرى الذى أعجب

بصراحته ووطنيته وإصـــراره على أن يصبح ضابط ًا
فوافق على دخوله فى ال ــدورة التالية؛ أى فى مارس
.١٩٣٧
لقد وضــع جمال عبد الناصر أمــامــه هــدفـ ًا واضح ًا
فى الكلية احلربية وهو “أن يصبح ضابط ًا ذا كفاية وأن
يكتسب املعرفة والــصــفــات الــتــى تسمح لــه بــأن يصبح
قائداً« ،وفع ً
ال أصبح «رئيس فريق» ،وأسندت إليه منذ
أوائــل  ١٩٣٨مهمة تأهيل الطلبة املستجدين الذين كان
من بينهم عبد احلكيم عامر ..وطوال فترة الكلية لم يوقع
على جمال أى جزاء ،كما رقى إلى رتبة أومباشى طالب.
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تخرج جمال عبد الناصر مــن الكلية احلربية بعد مــرور
 ١٧شهراً ،أى فى يوليو  ،١٩٣٨فقد جرى استعجال تخريج
دفعات الضباط فى ذلك الوقت لتوفير عدد كاف من الضباط
املصريني لسد الفراغ الذى تركه انتقال القوات البريطانية
إلى منطقة قناة السويس.
وقد كانت مكتبة الكلية احلربية غنية بالكتب القيمة ،فمن
الئحة االستعارة تبني أن جمال قرأ عن سير عظماء التاريخ
مثل «بــونــابــرت» و«اإلســكــنــدر» و»جــالــيــبــاردى»و»بــســمــارك»
و«مصطفى كمال أتاتورك» و«هندنبرج» و«تشرشل» و«فوش»..
كما قرأ الكتب التى تعالج شئون الشرق األوســط والسودان
ومــشــكــات الــــدول الــتــى عــلــى الــبــحــر املــتــوســط والــتــاريــخ
العسكرى ..وكذلك قرأ عن احلرب العاملية األولى وعن حملة
فلسطني ،وعن تاريخ ثورة ( ..١٩١٩الكتب التى كان يقرأها
عبد الناصر فى الكلية احلربية).
التحق جمال عبد الناصر فور تخرجه بسالح املشاة ونقل
إلى منقباد فى الصعيد ،وقد أتاحت له إقامته هناك أن ينظر
مبنظار جديد إلى أوضاع الفالحني وبؤسهم .وقد التقى فى
منقباد بكل من زكريا محيى الدين وأنور السادات.
وفى عام  ١٩٣٩طلب جمال عبد الناصر نقله إلى السودان،
فخدم فى اخلرطوم وفــى جبل األولــيــاء ،وهناك قابل زكريا
محيى الدين وعبد احلكيم عامر ..وفى مايو  ١٩٤٠رقى إلى
رتبة املالزم أول.
وفى نهاية عام  ١٩٤١بينما كان «روميل» يتقدم نحو احلدود
املصرية الغربية عــاد جمال عبد الناصر إلــى مصر ونقل
إلى كتيبة بريطانية تعسكر خلف خطوط القتال بالقرب من
العلمني.
رقى جمال عبد الناصر إلى رتبة اليوزباشى (نقيب) فى
 ٩سبتمبر  ..١٩٤٢وفى  ٧فبراير  ١٩٤٣عني مدرس ًا بالكلية
احلربية ..ومــن قائمة مطالعاته فى هــذه الفترة يتضح أنه
قــرأ لكبار املــؤلــفــن العسكريني مــن أمــثــال «لــيــدل هــارت»
و«كالوزفيتز» ،كما قرأ مؤلفات الساسة والكتاب السياسيني
مثل «كرومويل» و«تشرشل» ..وفى هذه الفترة كان جمال عبد
الناصر يعد العدة لاللتحاق مبدرسة أركان حرب.

الدور اخلفى لزوجته حتية
مع «الضباط األحرار»
فى  ٢٩يونيو  ١٩٤٤تزوج جمال عبد الناصر من حتية
محمد كاظم  -ابنة تاجر مــن رعــايــا إي ــران  -كــان قد
تعرف على عائلتها عن طريق عمه خليل حسني ،وقد
أجنــب ابنتيه هــدى ومنى وثالثة أبناء هم خالد وعبد
احلميد وعبداحلكيم ..لعبت حتية دوراً مهماً فى حياته
خاصة فى مرحلة اإلعداد للثورة واستكمال خاليا تنظيم
الضباط األحــرار ،فقد حتملت أعباء أسرته الصغيرة
 هــدى ومنى  -عندما كــان فــى حــرب فلسطني ،كماساعدته فى إخفاء السالح حني كان يــدرب الفدائيني
املــصــريــن للعمل ضــد الــقــاعــدة البريطانية فــى قناة
السويس فى .١٩٥٢ ،١٩٥١

قرار تقسيم فلسطني بداية انطالق تنظيم الضباط األحرار
ذهب إلى مفتى فلسطني الذى كان الجئ ًا يقيم فى مصر اجلديدة وعرض عليه خدمات التنظيم كمدربني لفرقة املتطوعني وكمقاتلني معها
شهد عــام  ١٩٤٥انــتــهــاء احل ــرب العاملية
الثانية وبداية حركة الضباط األحرار ،ويقول
جمال عبد الناصر فــى حديثة إلــى «دافيد
مورجان»« :وقد ركزت حتى  ١٩٤٨على تأليف
نواة من الناس الذين بلغ استياؤهم من مجرى
األمور فى مصر مبلغ استيائى ،والذين توفرت
لديهم الشجاعة الكافية والتصميم الكافى
لــإقــدام على التغيير الـ ــازم ..وكنا يومئذ
جــمــاعــة صــغــيــرة مــن األص ــدق ــاء املخلصني
نحاول أن نخرج مثلنا العليا العامة فى هدف
مشترك وفى خطة مشتركة».
وع ــق ــب ص ـ ــدور ق ـ ــرار تــقــســيــم فلسطني
فــى سبتمبر  ١٩٤٧عقد الضباط األح ــرار
اجتماع ًا واعتبروا أن اللحظة جاءت للدفاع
عن حقوق العرب ضد هذا االنتهاك للكرامة
اإلنسانية والعدالة الدولية ،واستقر رأيهم
على مساعدة املقاومة فى فلسطني.
وفى اليوم التالى ذهب جمال عبد الناصر
إلــى مفتى فلسطني ال ــذى كــان الجــئ ـ ًا يقيم

فــى مــصــر اجلــديــدة فــعــرض عليه خدماته
وخدمات جماعته الصغيرة كمدربني لفرقة
املتطوعني وكمقاتلني معها ..وقد أجابه املفتى
بأنه ال يستطيع أن يقبل العرض دون موافقة

احلكومة املصرية ..وبعد بضعة أيــام رفض
العرض فتقدم بطلب إجــازة حتى يتمكن من
االنضمام إلــى املتطوعني ،لكن قبل أن يبت
فــى طلبه أمــرت احلكومة املصرية اجليش

رسمياً باالشتراك فى احلرب ..فسافر جمال
إلى فلسطني فى  ١٦مايو  ،١٩٤٨بعد أن كان
قد رقى إلى رتبة صاغ (رائــد) فى أوائل عام
.١٩٤٨
لقد كان لتجربة حرب فلسطني آثار بعيدة
على جــمــال عبد الــنــاصــر فعلى حــد قوله:
«فلم يكن هناك تنسيق بني اجليوش العربية،
وك ــان عمل الــقــيــادة على أعــلــى مستوى فى
حكم املــعــدوم ،وتــبــن أن أسلحتنا فــى كثير
من احلاالت أسلحة فاسدة ،وفى أوج القتال
صدرت األوامر لسالح املهندسني ببناء شاليه
لالستجمام فى غزه للملك فاروق».
وقــد بــدا أن الــقــيــادة العليا كانت مهمتها
شيء واحد هو احتالل أوسع رقعة ممكنة من
األرض بغض النظر عن قيمتها االستراتيجية،
وبغض النظر عما إذا كانت تضعف مركزنا
العام فى القدرة على إحلاق الهزمية بالعدو
خالل املعركة أم ال.
وقـــد كــنــت شــديــد االســتــيــاء م ــن ضــبــاط

الفوتيالت أو محاربى املكاتب الذين لم تكن
لديهم أية فكرة عن ميادين القتال أو عن آالم
املقاتلني.
وجــاءت القطرة األخيرة التى طفح بعدها
إلى بأن أقود قوة
الكيل حني صدرت األوامر ّ
من كتيبة املشاة السادسة إلى عراق سويدان
التى كان اإلسرائيليون يهاجمونها ،وقبل أن
أبــدأ فى التحرك نشرت حتركاتنا كاملة فى
صحف القاهرة .ثم كان حصار الفالوجا الذى
عشت معاركه؛ حيث ظلت الــقــوات املصرية
تــقــاوم رغــم أن الــقــوات اإلســرائــيــلــيــة كانت
تفوقها كثيراً مــن ناحية الــعــدد حتى انتهت
احلــرب بالهدنة التى فرضتها األمم املتحدة
فى  ٢٤فبراير .١٩٤٩
وقد جرح جمال عبد الناصر مرتني أثناء
حرب فلسطني ونقل إلى املستشفى .ونظراً
للدور املتميز الذى قام به خالل املعركة فإنه
منح نيشان «النجمة العسكرية» فــى عام
.١٩٤٩

أسرار التعجيل مبوعد
الثورة رغم التخطيط
لقيامها فى عام 1955
بـ ـع ــد رج ـ ــوع ـ ــه م ـ ــن ف ـل ـس ـط ــن إل ــى
ال ـقــاهــرة أص ـبــح ج ـمــال عـبــد الـنــاصــر
واث ـق ـ ًا أن امل ـعــركــة احلـقـيـقـيــة ه ــى فى
مصر ،فبينما كان ورفاقه يحاربون فى
فلسطني ك ــان الـسـيــاسـيــون املـصــريــون
يكدسون األم ــوال مــن أرب ــاح األسلحة
الـ ـف ــاس ــدة الـ ـت ــى اشـ ـت ــروه ــا رخ ـي ـصــة
وباعوها للجيش.
وق ـ ـ ـ ــد أص ـ ـ ـبـ ـ ــح مـ ـقـ ـتـ ـنـ ـعـ ـ ًا أن ـ ـ ـ ــه م ــن
الـضــرورى تركيز اجلهود لضرب أسرة
مـحـمــد ع ـلــى؛ ف ـكــان امل ـلــك ف ـ ــاروق هو
ه ــدف تنظيم الـضـبــاط األحـ ــرار منذ
نهاية  ١٩٤٨وحتى .١٩٥٢
وقد كان فى نية جمال عبد الناصر
القيام بالثورة فى  ،١٩٥٥لكن احلوادث
أمـلــت عليه ق ــرار الـقـيــام بــال ـثــورة قبل
ذلك بكثير.
وبـ ـع ــد عـ ــودتـ ــه مـ ــن ف ـل ـس ـطــن عــن
جـمــال عـبــد الـنــاصــر مــدرس ـ ًا فــى كلية
أرك ـ ـ ــان حـ ــرب ال ـت ــى كـ ــان ق ــد جن ــح فــى
امتحانها بتفوق فى  ١٢مايو ..١٩٤٨
وب ـ ـ ــدأ م ـ ــن جـ ــديـ ــد ن ـ ـشـ ــاط ال ـض ـب ــاط
األح ـ ـ ـ ـ ــرار وتـ ــأل ـ ـفـ ــت جلـ ـن ــة ت ـن ـف ـيــذيــة
ب ـق ـيــادة ج ـم ــال ع ـبــد ال ـن ــاص ــر ،وتـضــم
ك ـم ــال ال ــدي ــن ح ـســن وع ـب ــد احلـكـيــم
عــامــر وحـســن إبــراهـيــم وص ــاح سالم
وع ـب ــدال ـل ـط ـي ــف ال ـ ـب ـ ـغـ ــدادى وخ ــال ــد
محيى الــديــن وأن ــور ال ـســادات وحسني
الشافعى وزكريا محيى الدين وجمال
س ــال ــم ،وهـ ــى ال ـل ـج ـنــة ال ـت ــى أصـبـحــت
مـجـلــس ال ـث ــورة فـيـمــا بـعــد ع ــام ،١٩٥٠
.١٩٥١
وفــى  ٨مــايــو  ١٩٥١رقــى جـمــال عبد
الـنــاصــر إلــى رتـبــة البكباشى (مـقــدم)
وفـ ــى ن ـفــس الـ ـع ــام اشـ ـت ــرك م ــع رفــاقــه
مــن الـضـبــاط األح ـ ــرار س ــر ًا فــى حــرب
الـفــدائـيــن ضــد ال ـق ــوات البريطانية
ف ــى م ـن ـط ـقــة ال ـق ـن ــاة الـ ـت ــى اس ـت ـمــرت
ح ـت ــى ب ــداي ــة  ،١٩٥٢وذلـ ـ ــك ب ـتــدريــب
املتطوعني وتــوريــد الـســاح ال ــذى كان
يتم فــى إطــار الــدعــوى للكفاح املسلح
من جانب الشباب من كافة االجتاهات
السياسية والذى كان يتم خارج اإلطار
احلكومى.
وإزاء تـ ـط ــورات احلـ ـ ــوادث الـعـنـيـفــة
امل ـتــوال ـيــة ف ــى ب ــداي ــة ع ــام  ١٩٥٢اجتــه
تـ ـفـ ـكـ ـي ــر ال ـ ـ ـض ـ ـ ـبـ ـ ــاط األحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار إل ـ ــى
االغتياالت السياسية ألقطاب النظام
القدمي على أنه احلل الوحيد ..وفع ًال
ب ــدئ ــوا ب ــال ـل ــواء ح ـســن س ــرى ع ــام ــر -
أحــد ق ــواد اجلـيــش الــذيــن تــورطــوا فى
خــدمــة مـصــالــح الـقـصــر  -إال أن ــه جنا
م ــن املـ ــوت ،وك ــان ــت م ـحــاولــة االغـتـيــال
تـ ـل ــك ه ـ ــى األول ـ ـ ـ ــى واألخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ال ـت ــى
اشترك فيها جمال عبد الناصر ،فقد
وافـقــه اجلميع على ال ـعــدول عــن هذا
االجت ـ ــاه ،وصـ ــرف اجل ـه ــود إل ــى تغيير
ثورى إيجابى.
وم ـ ـ ـ ــع ب ـ ـ ــداي ـ ـ ــة مـ ــرح ـ ـلـ ــة ال ـت ـع ـب ـئ ــة
ال ـثــوريــة ،ص ــدرت م ـن ـشــورات الضباط
األحـ ـ ـ ـ ــرار الـ ـت ــى ك ــان ــت ت ـط ـب ــع وتـ ـ ــوزع
سـ ــراً ..وال ـتــى دع ــت إل ــى إع ــادة تنظيم
اجل ـيــش وتـسـلـيـحــه وت ــدري ـب ــه بـجــديــة
ب ـ ـ ــد ًال مـ ــن اقـ ـتـ ـص ــاره ع ـل ــى احل ـف ــات
واالسـ ـتـ ـع ــراض ــات ،ك ـمــا دعـ ــت احل ـكــام
إلـ ــى ال ـك ــف ع ــن ت ـبــذيــر ثـ ـ ــروات ال ـبــاد
ورفـ ـ ـ ــع مـ ـسـ ـت ــوى م ـع ـي ـش ــة ال ـط ـب ـق ــات
الفقيرة ،وانتقدت االجتــار فى الرتب
والنياشني ..وفــى تلك الفترة اتسعت
ف ـض ـي ـح ــة األسـ ـلـ ـح ــة ال ـ ـفـ ــاسـ ــدة إل ــى
جانب فضائح اقتصادية تورطت فيها
حكومة الوفد.
ث ــم حـ ــدث ح ــري ــق الـ ـق ــاه ــرة ف ــى ٢٦
يناير  ١٩٥٢بعد انــدالع املظاهرات فى
القاهرة احتجاج ًا على مذبحة رجال
البوليس باإلسماعيلية التى ارتكبتها
الـ ـق ــوات ال ـع ـس ـكــريــة ال ـبــري ـطــان ـيــة فى
ال ـي ــوم ال ـس ــاب ــق ،وال ـت ــى ق ـتــل فـيـهــا ٤٦
ش ــرطـ ـيـ ـ ًا وج ـ ـ ــرح  ..٧٢لـ ـق ــد أش ـع ـلــت
احل ـ ــرائ ـ ــق فـ ــى ال ـ ـقـ ــاهـ ــرة ولـ ـ ــم تـتـخــذ
السلطات أى إجراء ولم تصدر األوامر
للجيش بالنزول إلى العاصمة إال فى
الـعـصــر بـعــد أن دم ــرت ال ـنــار أربعمائة
م ـب ـن ــى ،وت ــرك ــت  ١٢أل ـ ــف ش ـخ ــص بــا
م ــأوى ،وقــد بلغت اخلسائر  ٢٢مليون
جنيه.
وفـ ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ــك الـ ـ ــوقـ ـ ــت كـ ـ ـ ــان يـ ـج ــرى
صــراع ـ ًا ســافــر ًا بــن الـضـبــاط األح ــرار
وب ــن امل ـلــك ف ـ ــاروق فـيـمــا ع ــرف بــأزمــة
ان ـت ـخ ــاب ــات نـ ـ ــادى ضـ ـب ــاط اجلـ ـي ــش..
حيث رشــح املـلــك ال ـلــواء حسني سرى
ع ــام ــر املـ ـ ـك ـ ــروه مـ ــن ضـ ـب ــاط اجل ـيــش
ل ـي ــرأس الـلـجـنــة الـتـنـفـيــذيــة لـلـنــادى،
وق ـ ــرر ال ـض ـب ــاط األح ـ ـ ــرار أن ي ـقــدمــوا
ق ــائـ ـم ــة م ــرش ـح ـي ـه ــم وع ـ ـلـ ــى رأسـ ـه ــم
ال ـل ــواء مـحـمــد جنـيــب ل ـلــرئــاســة ،وقــد
مت ان ـت ـخــابــه بــأغ ـل ـب ـيــة ك ـب ــرى وبــرغــم
إلـغــاء االنـتـخــاب بتعليمات مــن امللك
شخصي ًا ،إال أنه كان قد ثبت للضباط
األح ـ ـ ــرار أن اجل ـي ــش مـعـهــم يــؤيــدهــم
ضــد املـلــك ،فـقــرر جـمــال عبد الناصر
 رئيس الهيئة التأسيسية للضباطاألحـ ــرار  -تـقــدمي مــوعــد ال ـث ــورة التى
كــان م ـحــدد ًا لها قبل ذلــك عــام ،١٩٥٥
وحتــرك اجليش ليلة  ٢٣يوليو ١٩٥٢
ومت اح ـ ـتـ ــال م ـب ـن ــى ق ـ ـيـ ــادة اجل ـيــش
ب ـكــوبــرى الـقـبــة وإل ـق ــاء الـقـبــض على
ق ــادة اجلـيــش الــذيــن كــانــوا مجتمعني
لـ ـبـ ـح ــث مـ ــواج ـ ـهـ ــة حـ ــركـ ــة الـ ـضـ ـب ــاط
األحرار بعد أن تسرب خبر عنها.

عدم موافاة جهاز
املحاسبات باملستندات
الدالة على حساب
قيمة إجمالى الغرامات
املوقعة على الشركة

اشتباك

بالمستندات :خريطة الماليين ال ُمهدرة فى شركة مطاحن شمال القاهرة
شاغرا وإسناد
خفايا بقاء منصب رئيس مجلس اإلدارة
ً
مهامه لقائم باألعمال منذ أكتوبر 2016
يبدو أن مسلسل التالعبات والمخالفات التى تشهدها منظومة الخبز الجديدة ،لم يعد ً
قابل لالنتهاء،
حيث تتوالى تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات ،لتكشف عن المزيد من التجاوزات ووقائع إهدار المال
ً
العام من الصوامع والشون وشركات تخزين القمح
ومرورا بقطاعات المطاحن
وصول إلى المخابز العامة
ً
القاهرة
وتوريد الدقيق ،وحول شركة مطاحن شمال
مؤخرا تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات،
صدر
ً
مجلس
رئيس
منصب
الذى استهل مالحظاته بالتعليق على بقاء
شاغرا منذ أكتوبر  ،2016حيث
اإلدارة
ً
دون
تم إسناد مهام المنصب لقائم باألعمال
قرارا بشأن تعيين رئيس جديد.
اتخاذ
ً
ومن المقاعد الشاغرة إلى الطاقات العاطلة ،تناول الجهاز المركزى للمحاسبات فى تقريره قيمة
الطاقات غير المستغلة والتى بلغ إجمالي ما أمكن حصره منها نحو 589.3مليون جنيه ،تتمثل في
أراضي ومبانى وآالت ومعدات ووسائل نقل ،خاصةً وأنه تم تعديل نشاط الشركة وإضافة نشاط
االستثمار العقاري بعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية منذ يوليو ،2015إال أنه حتى اآلن لم
يتم االستثمار في هذا المجال ،وأوصى التقرير بضرورة حصر الطاقات التى يمكن استغاللها وإجراء
دراسات الجدوى االقتصادية الالزمة.

إيمان بدر
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مليون جنيه قيمة الضريبة على
النخالة وقيمة الفروق الضريبية
بلغت  21.7مليون
فــيــمــا يــتــعــلــق ب ــال ــض ــرائ ــب
الــمــســتــحــقــة ع ــل ــى ال ــش ــرك ــة،
تــطــرق الــتــقــريــر إل ــى الضريبة
على مبيعات الــنــخــالــة ،والتى
بــلــغــت ن ــح ــو 86مــلــيــون جــنــيــه،
في حين قامت الشركة بتعلية
مبلغ  27.9مليون جنيه فقط
لــمــقــابــلــتــهــا ،فــضــاً ع ــن عــدم
ســدادهــا ،على الرغم من ورود
كــتــاب مــن مصلحة الــضــرائــب
عــلــى الــمــبــيــعــات لــلــشــركــة عن
ف ــح ــص ال ــف ــت ــرة الــضــريــبــيــة،
يــتــضــمــن هـ ــذا الــكــتــاب ف ــروق
ضريبية بلغت نحو 21.7مليون
جــنــيــه ،ب ــاإلض ــاف ــة لــمــطــالــبــة
الشركة بضرورة سداد الغرامة
المستحقة عــن الــتــأخــيــر في
الــســداد والــتــى تــســاوى  65فى
المئة من إجمالي المبلغ.
وأوصـــــى الــتــقــريــر بــضــرورة
تــكــويــن مخصص بــكــامــل قيمة
المطالبات الضريبية مع مراعاة
الغرامات المستحقة السداد،
ـاء على التوجيهات الــوزاريــة
بــنـ ً
في هذا الشأن.

وع ــل ــى ذكــــر األصــــــول الــعــاطــلــة وغــيــر
المستغلة ،أوضح التقرير أن أصول الشركة
مازالت تتضمن أراضــي آلت إليها بالتأميم
تــبــلــغ قيمتها  16.06مــلــيــون جــنــيــه ،كما
تتضمن أراضي ليس لها عقود ملكية مرفوع
بشأنها قضايا مازالت متداولة ،فيما لم يتم
إشهار قــرار التأميم ،مشيراً إلى أنه يتعين
اتــخــاذ اإلجـ ــراءات الــازمــة لتقنين أوضــاع
هــذه األراض ــي بما يحفظ حقوق الشركة
ويحافظ على ممتلكاتها.
وعــلــى الــرغــم مــن سـ ــداد كــامــل تكلفة
األراضـ ــي واإلن ــش ــاءات الــخــاصــة بمجمع
مطاحن مدينة السالم منذ مارس ،2017
والتي تبلغ نحو 25.7مليون جنيه ،منها
 18مليون جنيه قيمة غــرامــات تأخير
وفــوائــد تمثل  250فــى الــمــائــة مــن قيمة
األرض واإلنــشــاءات ،وعلى الرغم من ذلك
مـــازال الــنــزاع القضائى قــائــمـا ً بين شركة
المطاحن وبــيــن محافظة الــقــاهــرة بشأن
تقدير قيمة األرض ،كــمــا لــم تتم مــوافــاة
الجهاز المركزي للمحاسبات بالمستندات
الدالة على حساب قيمة إجمالي الغرامات
الموقعة على الشركة منذ عام  1992وحتى
عام  ،2014ولم يتبين للجهاز الرقابى كيف
تم حساب قيمة هذه الغرامات خاصةً وأن
مطالبات محافظة الــقــاهــرة غير مطابقة
للمبالغ المسددة وبعضها بــدون تفاصيل،
ومن ثم طالب مراقب الحسابات الذى أعد
التقرير بموافاة الجهة الرقابية بالموقف
النهائي لمحافظة الــقــاهــرة بشأن إصــدار
مــا يــؤيــد ملكية الشركة لتلك األص ــول من
مستندات مع إجــراء التسويات الالزمة فى
ضوء هذه المستندات.
وفـــى الــســيــاق ذاتـ ــه ل ــم يــتــبــيــن الــمــوقــف
الــقــانــونــى واآلثـــــار الــمــالــيــة الــنــاتــجــة عن
المساحة المستقطعة من أرض شونة العاشر
من رمضان والمسجلة بإسم شركة شمال
القاهرة والمقدر مساحتها بنحو 21ألف
متر مربع ،والتي تم استقطاعها من الشركة
عــام  ،2015بــهــدف إنــشــاء صــوامــع مدينة
العاشر من رمضان ،خاصةً في ظل وجود
مساهمة من القطاع الخاص في رأس مال
الشركة ،وأكد المركزى للمحاسبات أن تلك
المالحظات تكررت اإلشارة إليها في تقارير
سابقة ،ولكن إدارة مطاحن شمال القاهرة
إتبعت سياسة «الــطــنــاش» حيث لــم تكلف
نفسها عــنــاء اإلفــصــاح عــن مــا تــم فــي هذا
الشأن باإليضاحات المتممة ،وشدد التقرير
على أهمية الــوقــوف على الوضع القانوني
والمالي لتلك المساحة المستقطعة وموافاة
الجهاز بما يؤكد أحقية الشركة فيما سوف
يتحقق من إيراد الصومعة.
وانــتــقــل الــتــقــريــر إلـــى حــســاب التكوين

 589.3مليون جنيه قيمة ما أمكن حصره
من الطاقات العاطلة وغير المستغلة

أصول الشركة مازالت تتضمن
أراضى آلت إليها بالتأميم تبلغ
قيمتها  16.06مليون جنيه
رغم سداد  25.7مليون جنيه تكلفة مجمع مطاحن مدينة
السالم مازال النزاع قائم ًا بين الشركة ومحافظة القاهرة
االستثمارى الذى تضمن نحو 66.64مليون
جنيه ،تحت مسمى تطوير مطحن فؤاد ،ولم
يتم االنتهاء بعد من أعمال التطوير وإعادة
تأهيل المطحن رغم مرور أكثر من  3سنوات

بسبب عدم تمكن إدارة الحسابات من تحديد الموردين
الحقيقيين لمواد تعبئة وتغليف المكرونة

حساب الموردين دائن بنحو  61.4مليون
جنيه ومدين بنحو  5.88مليون جنيه
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ظهر حساب الموردين دائنا بنحو 61.4مليون جنيه ،ومدينا
بنحو 5.88ماليين جنيه ،وتضمنت أرصــدة الموردين مبلغ
تقديريا تخص موردى مواد التعبئة والتغليف
 4.5مليون جنيه
ً
لمنتجات الــشــركــة مــن الــمــكــرونــة ،نتيجة عــدم تمكن إدارة
الحسابات من تحديد الموردين الحقيقيين ،نظراً لتأخر ورود
المستندات من قطاعات الشركة المختلفة ،كما تضمنت أرصدة
الموردين نحو 2.6مليون جنيه بالخطأ تحت مسمى موردى قطع
الغيار ،على الرغم من توريد تلك األصناف من الموردين.
وفــى سياق متصل يزخر ملف أرصــدة العمالء بالعديد من
وقائع تأخر المديونيات ،وعلى سبيل المثال يتضمن رصيد
الشركة العامة لمخابز القاهرة مبلغ  4.5مليون جنيه ،من ضمن
قيمة المديونية المستحقة منذ عامين ،أما رصيد شركة «كوين»
البالغ  21مليون جنيه ،فقد لوحظ بشأنها تأخر العميل في سداد
قيمة ما تم سحبه من منتجات الدقيق.
وبشكل عام بلغت أرصدة الحسابات المدينة نحو 6.85مليون
جنيه ،تتضمن  6ماليين جنيه تمثل إجمالي ما أمكن حصره من
األرصدة المتوقفة إلى جانب وجود عجوزات على بعض العاملين
بالشركة.

على إسناد تلك األعمال للمورد ،فضالً عن
ارتفاع تكلفة األمــوال المستثمرة في إعادة
التأهيل عن الموازنة االستثمارية المعتمدة
للعام المالي ،والبالغة نحو28

مليون جنيه فقط ،وذلــك نتيجة التأخر في
تنفيذ قــرار مجلس إدارة الشركة الصادر
منذ عــام  ،2013ووتــرتــب على ذلــك تحمل
الشركة أعباء إضافية إلتمام تلك األعمال

بلغت نحو 27مليون جنيه نتيجة تحرير سعر
الصرف ،وأوصى الجهاز بسرعة االنتهاء من
أعمال التطوير.
وفى ملف المخزون كشف التقرير أنه تم
إدراج األرصــدة الدفترية للمخزون بالمركز
المالي لتبلغ  32.1مليون جنيه ،نظراً لعدم
إجــــراء ج ــرد فعلى لــلــمــخــزون ،فــض ـاً عن
عــدم إجـــراء تصفية صفرية كاملة لكافة
أنـــواع القمح األجــنــبــى والمحلى بصوامع
ومطاحن الشركة ،ويتصل بذلك إثبات رصيد
كميات األقماح المملوكة للهيئة العامة للسلع
التموينية والبالغة نحو 87383طنا بالصوامع
دفتريا ،حيث لم يتم إجراء جرد
والمطاحن
ً
فعلى لها فى تاريخ إعداد القوائم ،كما لم يتم
التحقق من صحة األوزان واألرصـــدة ،كما
تضمن حساب المخزون السلعى أصناف
راكدة وبطيئة الحركة من قطع غيار ومهمات
بلغت تكلفتها  3.13مليون جنيه ،أوصــى
التقرير بضرورة االستفادة منها بما يحقق
ربحية للشركة.
ومـــن الــمــخــزون ال ــراك ــد إلـــى األرصــــدة
المتوقفة حيث تضمنت أرصـــدة العمالء
مبالغ متوقفة بلغت قيمتها نحو 1.73مليون
جنيه ،مرفوع بشأنها قضايا ،على الرغم من
تكرار توصيات الجهاز المركزى للمحاسبات
فى تقاريره المتتالية حــول ضــرورة متابعة
الدعاوى المرفوعة بشأن تلك المديونيات
واتخاذ الالزم لتحصيلها.
وإذا كانت إدارة الشركة ال تهتم بتحصيل
مستحقاتها ،فهى أيــضـا ً ال تنشغل بتطبيق
معايير وقــواعــد منظومة الخبز الجديدة،
حيث رصد التقرير عدم قيام الشركة بإثبات
كميات األقــمــاح الــتــى تــم طحنها منذ بدء
تطبيق الــمــنــظــومــة فــي أغــســطــس ،2017
وبلغ إجمالي ما أمكن حصره منها 95919
طــن قمح مختلف الــدرجــات ،بلغت قيمتها
نحو 384مليون جنيه ،كما لم تقم بتسجيل
قيمة كميات الدقيق المنصرفة كمبيعات
إنتاج تــام والبالغة نــحــو 75224طناً ،بقيمة
قــدرهــا  353مليون جنيه ،والحــظ التقرير
أيضا ً أنــه لم يتم اإلفــصــاح في االيضاحات
المتممة عن أسباب انخفاض أرقام المبيعات
التى حققتها الشركة مقارنةً بنفس الفترة
مــن الــعــام الــســابــق ،فــي مــخــالــفــة واضــحــة
للمعيار المحاسبى المصرى الخاص بعرض
القوائم المالية ،باإلضافة إلى وجود خسائر
كشفت عنها قوائم التكاليف بلغت قيمتها
نحو 1.839مليون جنيه ،ناتجة عن أنشطة
المكرونة والمخابز والتخزين ،وشدد التقرير
عــلــى ضـ ــرورة دراسـ ــة أســبــاب تحقيق تلك
الوحدات لخسائر والعمل على معالجة تلك
األسباب واتخاذ الالزم لتحقيق أرباح تتناسب
مع حجم الشركة وطاقاتها اإلنتاجية.

فضيحة أمام النيابة بسبب تداخل كميات
األقماح المحلية مع المستوردة

مخالفة صارخة لنص القرار الوزارى الخاص
بإجراء محاسبة شهرية لمنظومة الخبز الجديدة
رصيد الهيئة
العامة للسلع
التموينية 67
مليون جنيه
ولم يتم إجراء
المطابقة
الالزمة معها

أيــضــا تــعــامــات شركة
تــنــاول الــتــقــريــر
ً
مطاحن شمال الــقــاهــرة مــع الهيئة العامة
للسلع التموينية ،حيث ظهر رصيد الهيئة
ومدينا
دائنا بنحو 67مليون جنيه،
ً
بالدفاتر ً
بــنــحــو 100.11مليون جنيه ،حيث لــم يتم
إجراء المطابقات الالزمة مع الهيئة ،كما لم
يتم إجراء المطابقات على أرصدة عموالت
التخزين بالمخالفة لنص القرار الوزاري رقم
 24لسنة  ،2017الخاص بإجراء المحاسبة
الشهرية فــى إطــار تطبيق منظومة الخبز
الجديدة.
وعلى ما يبدو ال ترغب الشركة فى إجراء
المطابقات مع غيرها من الشركات ،بعدما
أظــهــرت المطابقة التى أجرتها مــع شركة
صوامع العبور حول كميات األقماح الواردة،
أظــهــرت تــداخــل كميات األقــمــاح المحلية
مع المستوردة ،حيث تم التحفظ على تلك
الواقعة التى وضعت أمام النيابة.

العالم السرى إلمبراطورية الفساد فى مصر

أحمد اجلمال:
املجتمع بعد أن كان
زارعا بان ًيا
صان ًعا ً
حتول إلى مجتمع
ً
سارقا ناه ًبا ً
شافطا!!!

عبدالحليم قنديل :مصر كانت تنافس كوريا الجنوبية فى التنمية وأصبحت تنافس بوركينافاسو فى الفساد
أحد فوق المساءلة وأنه أطاح بمسئولين
داخـــل مؤسسة الــرئــاســة نفسها حين
أثبتت الــرقــابــة اإلداريــــة تورطهم فى
وقائع فساد.
وفــــى س ــي ــاق مــتــصــل قــــال الــرئــيــس
الــســيــســى مـــــرارًا وتــــكــــرارًا إن الــدولــة
المصرية لديها اإلرادة الجادة لمكافحة
قرا بأن معدالت
الفساد والتصدى لهُ ،م ً
ارتفاعا
الفساد فى مصر مازالت تشهد
ً
كبيرا من المؤسسات
عددا
متزايدا ،لكن
ً
ً
ً
المصرية حققت معدل األمانة والسالمة
والجودة ،بدون التعامل بمفهوم المحاباة
والواسطة.
وخالل كلمته فى جلسة «اسأل رئيس»
ضمن فعاليات المؤتمر الــدورى الثالث
جــه فى
للشباب ،قــال السيسى إنــه تــو ّ
إحــدى المرات بالنصح لرئيس
هيئة الرقابة اإلدارية

إميان بدر
تُعرف المنظمات الدولية الفساد بأنه
«سوء استغالل الوظيفة العامة من أجل
مصالح خــاصــة» ،وح ــول هــذا المفهوم
دأب الــكــاتــب الــصــحــفــى عبدالحليم
قنديل على أن يصف مصر بأنها كانت
فــى الحقبة الناصرية تنافس كوريا
الجنوبية فــى مــعــدالت النمو ،بينما
وصلت فى أواخــر عهد الرئيس األسبق
حسنى مــبــارك إلــى أن حققت مراكز
متقدمة للغاية ،ولكن فى ارتفاع مؤشرات
الــفــســاد ،وأصــبــحــت تنافس ً
دول مثل
بوركينافاسو ،ولخص هذه الفكرة الكاتب
أحمد الجمال الــذى ينتمى إلــى نفس
موضحا أن المجتمع
المدرسة الناصرية،
ً
الذى بنى السد العالى وصروح الصناعة
بانيا،
زارعا
صانعا
مجتمعا
العمالق كان
ً
ً
ً
ً
ثــم تــحــول فــى زمـــن االنــفــتــاح ليصبح
شافطا ،وبغض
ناهبا
قــا
مجتمعا ســار ً
ً
ً
ً
النظر عن رد أصحاب الفكر الرأسمالى
على هذا الطرح ،وتأكيدهم على أن فكرة
تأميم المصانع وتأسيس القطاع العام هى
التى فتحت الباب أمام نهب أموال الدولة
والبطالة المقنعة ،تبقى حقيقة أن مصر
سجلت أعلى معدالت الفساد فى أواخر
عرفت
عهد مبارك ،وهى الفترة التى ُ
بزمن أحمد عز ،أو عصر الخصخصة
و«المصمصة».
وألن الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح
وزيرا للدفاع،
السيسى منذ أن كان
ً
رأى فــيــه الــمــصــريــون صـــورة
الزعيم الــذى تصدى للمشروع
الصهيو أمريكى وأسقط الفاشية
الدينية ،فقد أعلن منذ أن كان
ـيــا أن نجله تقدم
ً
مرشحا رئــاسـ ً
للعمل فى وزارة الخارجية مرتين
وتم رفضه ،األولى وقتما كان والده
رئيسا للمخابرات الحربية ،والثانية
ً
ـرا للدفاع ،وظل السيسى
حين كان وزيـ ً
بعد توليه رئاسة مصر يعلن أن ال

قنديل

جنينة

أسرار اإلطاحة بهشام جنينة حين
تحدث عن أرقام الفساد

فى زمن شريف إسماعيل
وطارق عامر

بالتوقف عــن إعـــان األرقــــام والنسب
الخاصة بمؤشرات الفساد فى المؤسسات
الــحــكــومــيــة ،مــمــا تعطى انــطــبــاعـ ًا بــأن
األوضاع فى الدولة ال تسير على مايرام،
مشيرا إلى الدعم الكبير المقدم لألجهزة
ً
الرقابية ،فى إطــار محاربة الفساد فى
المؤسسات العامة بالدولة المصرية،
ومن هنا تتضح أسباب غضب الدولة من
المستشار هشام جنينه حين تحدث عن
رئيسا
أرقام الفساد الضخمة وقتما كان
ً
للجهاز الــمــركــزى للمحاسبات ،ووصــل
األمــر إلى اإلطاحة بالرجل من منصبه
وتوجيه التهم له ،ليتحول إلى معارض
شرس ومرشح محتمل لمنافسة السيسى
فى انتخابات الرئاسة التى أوشكت على
أن تبدأ.

تقسيم المصريين إلى أغنى طبقة وأفقر شعب
= هروب االستثمارات وإجهاض خطة التنمية
جورج إسحاق :محاربة الفساد خطوة أساسية على طريق النمو
ح ــول اآلثــــار السلبية الــنــاتــجــة عــن تقسيم
الــمــصــريــيــن إل ــى مجتمع أغــنــى طبقة وأفــقــر
شعب ،التى تنتج عن غياب المساواة والعدالة
مؤخرا دراسة بعنوان
فى توزيع الثروات ،نشرت
ً
«االقتصاد السياسى للفساد وعدم المساواة»،
أعدها الباحث حسين سليمان بمركز األهــرام
لــلــدراســات ،أوضــح خاللها أنــه مــع زي ــادة عدم
الــمــســاواة فــى الــدخــل والــثــروة ،يتصاعد عدم
االســتــقــرار االجتماعى والسياسي ،وذلــك فى
صــوره العنيفة وغير العنيفة ،والقانونية وغير
القانونية على حد ســواء ،وهو مايغذى
مــنــاخ عـ ــدم الــيــقــيــن ف ــى البيئة
السياسية المحيطة ،بمايدفع
لــتــراجــع االســتــثــمــار ،نــظـ ًـرا
لحساسيته البالغة تجاه
عدم اليقين ،وهو مايؤدى
لتراجع النمو االقتصادي.
وهـ ــو م ــا يــعــيــدنــا إلــى
تـــصـــريـــحـــات الــمــفــكــر
السياسى جــورج إسحاق،
حين أكد أن محاربة الفساد
وال ــت ــص ــدى لــجــمــيــع صـــوره
خ ــط ــوة أس ــاس ــي ــة عــلــى طــريــق
تحقيق التنمية وزيــادة معدالت النمو
جميعا
االقتصادي ،بشكل يشعر المصريين
ً
بتحسن أوض ــاع حياتهم ،ولــيــس طبقة بعينها
تجنى ثمار النمو فى قمة المجتمع ويبقى غالبية
الشعب فى القاع يعانون األمرين.
وعلى جانب آخر أشارت الدراسة إلى محورية
دور التدخل الحكومى من خالل سياسات إعادة
التوزيع فى الحد من عدم المساواة ،وذلك بغض
النظر عــن التأثير النهائى للتدخل ذاتــه على
االستثمار والنمو.
وفيمايتعلق بــالــفــســاد وتــأثــيــره عــلــى درجــة
الــمــســاواة فــى الــدخــل والــثــروة ،تــطــرق الخبير
االقتصادى فى ورقته البحثية إلى بعض مظاهر
الفساد الشائعة فى المجتمع ،وأبرزها التهرب
الضريبى وسوء اإلدارة والمعامالت التفضيلية
موضحا
واإلعفاءات للشرائح األكثر دخال وثروة،
ً
أن الفساد يــؤدى إلــى تآكل تصاعدية النظام
الــضــريــبــى ،بــمــا قــد يــصــل إل ــى إعـ ــادة الــتــوزيــع

مــن الــشــرائــح األق ــل دخــا إلــى األعــلــي ،وليس
العكس ،وهو مايعنى زيــادة عدم المساواة ،كما
قد يــؤدى الفساد إلــى تحويل دفــة اإلنفاق على
برامج الحماية االجتماعية ،كأن يتم دعم سلع
وخدمات تستهدف الشرائح األكثر دخــا بدال
من استهداف الفقراء كما هو مفترض من هذا
النوع من اإلنــفــاق ،أو أن يتم ببساطة اختالس
مخصصات الدعم والضمان االجتماعى.
وأضافت الدراسة أن الفساد كذلك يؤدى إلى
خلق سوق مواز ،التى تعرف لدى العامة بالسوق
ال ــس ــوداء ،لــلــحــصــول عــلــى الــخــدمــات
العامة واالجتماعية مقابل دفع
الـــــرشـــــاوى ،وه ـ ــو مـ ــا يـ ــؤدى
لحرمان الــشــرائــح الفقيرة
من هــذه الخدمات بسبب
مــحــدوديــة قــدرتــهــا على
الدفع ،وينتج عن الفساد
أيضا ارتفاع كلفه تشغيل
الجهاز اإلدارى الحكومى،
وبــاألخــص بند الــرواتــب،
وه ــو مــا يقلص مــن الحيز
إسحاق
المالى المتاح لبنود اإلنفاق
االجتماعى األخ ــرى مــن جانب
كالتعليم والــصــحــة ،ويــركــز اإلنــفــاق
االجتماعى فى صورة رواتب للعاملين فى هذه
القطاعات وليس االستثمار والتطوير من جانب
آخــر ،بما يتسبب فــى تــدهــور جــودة الخدمات
االجتماعية العامة وعدم كفايتها ،وهى الخدمات
الموجهة باألساس للشرائح األقل دخال ،والتى
قد ال تتمكن من الحصول على هذه الخدمات
فى السوق.
وبالعودة إلى االستثمارات وطــرق جذبها،
كشفت الدراسة أن الفساد قد يضيف أعباء
إضــافــيــة على االســتــثــمــارات والــمــشــروعــات
الصغيرة للفئات األقل دخال ونفوذا ،بالمقارنة
بالتسهيالت لــرجــال األعــمــال المقربين من
الموظفين العموميين ،وهو ما يرفع من كلفة
تشغيل الــمــشــروعــات الــصــغــيــرة ويــحــد من
قــدرتــهــا على النمو بالمقارنة بمشروعات
الشرائح األكثر ثــراء ،بما يحد من الحراك
االقتصادى.

إسماعيل

عامر

هؤالء هم المستفيدون من سياسات
الحكومة وال عزاء للفقراء
بما أننا نعيش عصر اإلصالح
االقـــتـــصـــادى ب ــق ــي ــادة حــكــومــة
الــمــهــنــدس شــريــف إســمــاعــيــل،
وعلى طريقة المصرفى العبقرى
طــــارق ع ــام ــر ،شــــددت الــورقــة
البحثية عــلــى أهــمــيــة مكافحة
الفساد فــى مصر فــى المرحلة
الراهنة ،على خلفية بدء تطبيق
بــرنــامــج اإلصــــاح االقــتــصــادى
المطبق حــالـ ًـيــا ،بــهــدف إصــاح
ســـوق صـــرف الــنــقــد األجــنــبــى،
وخــفــض عجز الــمــوازنــة والــديــن
الحكومى.
وحـــذر الــبــاحــث مــن أن ينتج
عــن اإلص ــاح االقــتــصــادى زيــادة
مباشرة فى عدم المساواة ،فمع
ارتــفــاع التضخم نتيجة تحرير
سوق الصرف األجنبى باألساس،
يزداد عدم المساواة؛ ألن الشرائح
األكثر ثــراء عــادة ما تمتلك دخال
مرتبطا بالتضخم ،كمدخرات
بنكية أو سندات بفائدة متغيرة،
وبالتالي يقل تأثرها به بالمقارنة
بــالــشــرائــح األق ــل ث ــراء أصــحــاب
الدخول الثابتة؛ وباإلضافة لذلك
ً
دخـــا،
تــكــون الــشــرائــح األك ــث ــر
أكثر قــدرة على تحصين قدرتها
الــشــرائــيــة م ــن خـــال التخلص

من النقود المحلية واستبدالها
بالعقارات أو الذهب أو العمالت
األجنبية أو غيرها مــن مخازن
الــقــيــمــة الــتــقــلــيــديــة الــمــكــلــفــة،
وبالتالى تتجنب فقدان جزء كبير
من قيمة ثرواتها جراء التضخم،
على العكس من الشرائح األفقر،
التي يغلب التكوين النقدى على
حيازاتها.
وانــتــقــل «ســلــيــمــان» إل ــى ملف
مشيرا إلــى أنــه مع
دعــم السلع،
ً
إصــاح برنامج الدعم وتحريك
أسعار السلع والخدمات لتقترب
م ــن قــيــمــتــهــا الــســوقــيــة ،كــجــزء
مــن اإلصـــاح االقــتــصــادى ،ومع
الــتــحــول نــحــو ال ــدع ــم الــنــقــدى
للمستحقين ،ستواجه الشرائح
األق ــل دخ ــا ،تــراجــعــا ح ــادا فى
قدراتها الشرائية التى ستُستهلك
فــــى الـــــوفـــــاء ب ــاالح ــت ــي ــاج ــات
األساسية بأسعارها الجديدة،
بــمــا سيقلص مــن قــدرتــهــا على
تمويل االستثمار فى رأس مالها
البشرى (كالتعليم والصحة) أو
المادى لزيادة دخلها المستقبلى،
وه ــو مــا ســيــقــوض مــن الــحــراك
االقـــتـــصـــادى ل ــج ــزء أك ــب ــر من
المجتمع ويعزز عدم المساواة.

أحمر

خريطة الفساد فى
مصر «شكل تانى»
املقرحى

عالقة الفساد ببرنامج المقرحى يطالب بإنشاء
اإلصالح االقتصادى مفوضية لمحاربة الفساد

ُ
المطبق حال ًيا

خط

تعديل تشريعات االستيالء على
المال العام وإلغاء التقادم
يقول المؤرخون إن البيروقراطية المصرية،
لم تخلو من الفساد فى أى يوم من أيام التاريخ،
وأقــدم نموذج لهذا الفساد ،كانت رسائل الفالح
الفصيح فى العصر الفرعونى ،الــذى كان يشكو
فيها للفرعون من فساد وظلم حاكم اإلقليم،
الذي يعادل المحافظ اآلن ،وكان الفالح يشكو
من استيالء هذا الحاكم الفاسد على أرضه ،كما
يفرض ضرائب جائرة عليه.أما التاريخ القريب
فيكشف لنا أنــه فى عهد «مــبــارك» قــرر رئيس
الرقابة اإلدارية اللواء أحمد عبد الرحمن وقتها،
أن يستدعى أحــد الــوزراء لسؤاله على خلفية
وجــود أدلــة تثبت فــســاده ،وعلم مــبــارك بذلك
فقرر معاقبة رئيس الرقابة اإلداريــة بأن أقاله
من منصبه ،وأبقى على وزيــر اإلسكان المتهم.
وعن الرئيس عبدالفتاح السيسى تؤكد الوقائع
أنه لم يقرر فقط أن يحارب الفساد ،ولكنه ليس
مستعدا ألن يتوقف فى هذه الحرب عند مستوى
ً
معين ،بدليل أنه هو الذى أعطى أوامــره بإجبار
الوزير صــاح هــال على االستقالة من منصبه
كوزير للزراعة ،قبيل دقائق من القبض عليه
ومحاكمته ،ومــازال يقضى فترة العقوبة داخل
محبسه.وفى محاولة لتقديم روشتة حقيقية
للقضاء على الفساد ،قال اللواء فاروق المقرحى
مساعد وزيــر الداخلية األســبــق ،ورئيس جهاز
سابقا ،أن الرئيس السيسى
مباحث األموال العامة
ً
بالفعل لــديــه إرادة قــويــة وصــارمــة للتصدى
الفتا إلى أنه على القيادة
للفساد والقضاء عليه،
ً
السياسية من أجل تحقيق هذا الهدف ،أن تنشئ
المفوضية المصرية العليا لمكافحة الفساد،
وتطلق يــدهــا.وأضــاف رئــيــس مباحث األم ــوال
سابقا ،إنه على مجلس
العامة والنائب البرلمانى
ً
النواب أن يعدل القوانين الخاصة باالستيالء
على المال العام والفساد الذى يصاحبه ،مطالبا
تحديدا.
بإلغاء المواد الخاصة بمدد التقادم
ً

نصيب شريحة الـ %1األكثر ثراء
وحدهم  %19.1من إجمالى الدخل
ونصيب الـ  %50الفقراء  %18.2فقط
تبدو عالقة الفساد بعدم
المساواة فى أوضح صورها
فى منطقة الشرق األوســط
وشمال إفريقيا ،وفيما يتعلق
بــالــوضــع ف ــى مــصــر أوض ــح
ال ــب ــاح ــث حــســيــن ســلــيــمــان
أن مؤشر الفساد العالمى
 CPIمنذ إطــاقــه فــى عام
 ،1995لـــم يــحــقــق نتيجة
تزيد على  37من  ،100كما
حــقــقــت مــصــر تــراجــعــا فى
نتيجة المؤشر من  2014إلى
 ،2016كما ُيصنف %68.2
من أصحاب المشروعات فى
مصر الفساد كعائق رئيسى
أمام أنشطتهم ،ونتيجة ذلك
يشهد توزيع الدخل فى مصر
مــســتــوى مــرتــفــع مـــن عــدم
الــمــســاواة كــذلــك ،ففى عام
 ،2015كــان نصيب شريحة
الـــ  %10األكثر ثــراء %48.5
مــن إجــمــالــى الــدخــل ،وكــان
نصيب ال ـــ  %1األكــثــر ثــراء
وحدهم  %19.1من إجمالى
الـ ــدخـ ــل فـ ــى مـــصـــر ،وه ــو
مايفوق نصيب الـــ %50األقل
دخال ،والبالغ فى العام ذاته
 %18.2فقط.
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التحرش يتخذ أشكا ًال
مختلفة بعضها
قد يكون فى صورة
حترشات إلكترونية

أهل

مفاجآت جديدة حول قضايا التحرش واالبتزاز الجنسى

المشرفون فى العمل والرؤساء أبرز المتهمين فى هذه القضايا

غالبية االبتزاز تتعرض له المتدربات والطالبات ومن ال تزال إجراءاتهن تحت الطلب (كالمعامالتوالقضايا والمراجعات)
سحر الشربينى

بلدنا

حظيت قضية التحرش الجنسى فى اآلونــة األخيرة
باهتمام العديد مــن األوســـاط اإلعــامــيــة واألكاديمية
والــمــجــتــمــعــيــة وعــلــى كــافــة مــســتــويــاتــهــا االجــتــمــاعــيــة
واالقتصادية والسياسية ،حتى أصبحت جزءا من خطاب
الحياة اليومية بين النساء فى المجتمع المصري ،فقديما ً
كانت الــمــرأة تخشى أن تتحدث وتصرح بتعرضها ألى
شكل مــن أشــكــال التحرش فقد كــن يعتبرنه فــى إطــار
«العيب» .ولكن مع تفاقم المشكلة وزيادتها وتعدد صورها
وجدن أن السبيل أمامهن هو التحدث حول هذه المشكلة
ومحاولة البحث عن حلول لها.
إذ أصبحت مشكلة حقيقية تعانى منها النساء فى
المجتمع المصرى بصفة عامة وبشكل يومى ســواء فى
األماكن العامة كاألسواق والمواصالت العامة والشوارع
أو األماكن الخاصة مثل المؤسسات التعليمية و أماكن
العمل والنوادى الرياضية ..الخ.
وينظر للتحرش الجنسى على أنه أحد أشكال التمييز

التحرش يصيب المرأة ببعض
المتغيرات الفسيولوجية
الخوف من «العار
والفضيحة» يمنع اإلبالغ
عن  %95من الوقائع
ظ ــاه ــرة االبـــتـــزاز الجنسى
درســـت بشكل مستفيض فى
الــمــجــتــمــعــات األكـــثـــر درايــــة
بــأهــمــيــة ال ــب ــح ــث الــعــلــمــى،
وب ــن ــاء عــلــى هـــذه ال ــدراس ــات
وضعت العديد مــن الضوابط
وال ــس ــي ــاس ــات االجــتــمــاعــيــة
واآلل ــي ــات التنفيذية لحماية
األفــراد من االبتزازوالتحرش
الــجــنــســى ..بــيــنــمــا ف ــى بعض
الــمــجــتــمــعــات ومــنــهــا العربية
ال ت ــزال الــظــاهــرة بعيدة حتى
عــن الــنــقــاش الــعــلــمــى ،وليس
ال ــدراس ــة ،رغــم مــا يــثــار حول
الموضوع من قصص مختلفة.
أن الــتــحــرشــات الجنسية
منتشرة وبــشــدة بــيــن طبقات
الشعب الــمــصــرى المختلفة،
وأن نسبة مــا يتم اإلب ــاغ عنه
من هذه الحاالت ال تتجاوز %5
فقط مما يعنى وج ــود فتيات
وسـ ــيـ ــدات ك ــث ــي ــرات يخشين
اإلفصاح عما جرى لهن خوفا
مـــن «الــــعــــار» أو الــفــضــيــحــة
المترتبة عليها!

وســوء الهضم ومتغيرات نفسية وعصبية والقلق
والتوتر العصبى ينتج عن التحرش الجنسى أثار سلبية
متعددة للمرأة مثل بعض المتغيرات الفسيولوجية
سوء الهضم ومتغيرات نفسية وعصبية مثل اإلحساس
بالخجل والعار الشديد واالعتراض الصامت واالنكفاء
على الذات باإلضافة إلى القلق والتوتر العصبي.
التحرش الجنسى جريمة منتشرة فى كافة أنحاء
العالم ،ولكنها بدأت تتزايد وتظهر بحدة فى كثير من
مجتمعاتنا العربية ،لذا يجب علينا التوعية بها والعمل
على مواجهتها .والتحرش الجنسى هو محاوله استثارة
جنسيا دون رغبة الطرف اآلخــر،
امــرأة  -أو طفل -
ً
ويشمل اللمس أو الكالم أو المحادثات التليفونية أو
المجامالت غير البريئة .يحدث التحرش عــادة من
رجــل فى موقع القوة بالنسبة لألنثى أو للطفل ،مثل
المدرس و التلميذة ،الطبيب و المريضة ،أو حتى رجل
دين ومتعبدة ..ولكن الحاالت األكثر واألغلب هى التى
تحدث فى مكان العمل.
ومن أمثلة هذا السلوك :النظرة الخبيثة بينما
تمر من أمــام الشخص ،التلفظ بألفاظ ذات
معنى جنسى ،تعليق صور جنسية أو تعليقات
جنسية فى مكان يعرف الشخص أنها سوف
تــرى هــذه األشــيــاء ،لمس الجسد ،النكات
أو القصص الجنسية التى تحمل أكثر من
معنى.
تتسم حاالت التحرش الموثقة فى مصر
بأربع مواصفات غريبة قد ال توجد فى أى
بلد فى العالم :أوال التحرش يكون جماعيا
وقد يصل العدد إلى مائة رجل أو أكثر،
يلتفون حول فتاة ويتزاحمون للوصول إلى
جسدها بطريقة همجية،
وثانيا تتم العملية فى وضح النهار وفى
الميادين العامة أمــام مــرأى ومسمع من
الناس ،ومــن تبقى من شرطة ال تتدخل
وال تستطيع تــقــديــم الــحــمــايــة حــتــى لو
أرادت ،وثالثا تشمل عمليات التحرش
الــســافــرات والــمــحــجــبــات والــمــنــقــبــات،
وهذا يعنى أن األنثى هى الضحية كونها
أنــثــى وقــد تــكــون المنقبة أخــتــا أو أما
أو جــدة ألحــد المتحرشين ،وأخــيــرا يقع
الــلــوم فــى هــذه العمليات الوحشية على
المرأة نفسها ،كما أفتى بذلك أحد شيوخ
السلفية عادل عبد المقصود الذى وضع
اللوم بنسبة  ٪100على عاتق الفتاة.

بخالف كونه أحد أخطر المشكالت االجتماعية الحالية
لكال طرفى عملية التحرش القائم بها والواقعة عليه،
وبطبيعة الحال تجد أن النساء هن الغالبية العظمى ممن
تقع عليهن التحرش برغم أن الــدراســات تشير لوجود
فئات أخرى قد يكون ضحيته للتحرش مثل المراهقين
واألطفال واألقليات ،إال أن الشائع أن النسوة هن األكثرية
من ضحايا التحرش الجنسى.
ومن ثم فالتحرش الجنسى مسلك أو تصرف مجرم
أو محرم قانونا ً سواء فى أماكن العمل أو المؤسسات
التعليمية المختلفة ،ومع هذا نجد أن التحرش شائع
ويتخذ أشكاال مختلفة
بعضها قد يكون فى
صــــورة تــحــرشــات
إلــكــتــرونــيــة من
خ ــال التقنيات
الـــحـــديـــثـــة لـــذا
فــتــركــيــزنــا بــهــذا
ال ــب ــح ــث يــنــصــب

على العوامل المؤدية إلى ظاهرة التحرش الجنسى ودور
الخدمة االجتماعية فى التعامل معها ..يعتبر العنف
ظاهرة اجتماعية رافقت ظهور اإلنسان على األرض منذ
القدم حتى قبل أن ينتظم البشر فى تجمعات فرضتها
ظروف الحياة ،ولعل األسباب التى أدت إلى ظهور العنف
فــى أشكاله األول ــى تبرر لإلنسان البدائى لــجــوءه إليه
كشرط الزم الستمراره فى الحياة ،فممارسة العنف
ضد جميع كائنات الطبيعة وكــل من كــان يهدد
وج ــوده وحياته بــدءا بالحيوانات التى قتلتها
إمــا لتكون طعاما لــه ،أو ليتجنب
أن يكون طعاما لها وانتهاء
بأخيه اإلنــســان كما أن
التحرش الجنسى
بــاألطــفــال ظهر
كوباء اجتماعى
فـــــى اآلونـــــــة
األخــــــــيــــــــرة
نــتــيــجــة لــمــا

قضية أمن قومى ..وزارة الخارجية
األمريكية توزع على رعاياها من
السائحين منشورات باألماكن «الخطرة»
التحرش لم يعد ظاهره فردية مختفية تمارس فى الخفاء ولكنها أصبحت بالفعل
مشكلة أمن قومى ومن المعروف أن وزارة الخارجية األمريكية توزع على رعاياها من
السائحين منشورات باألماكن «الخطرة» التى ال يجب التواجد فيها إال بجماعات وكذلك
قائمة بالكلمات التى تعبر عن التحرش ليحذرها السائحات ،وذلك باعتبار
القاهرة على رأس قائمة الدول التى تحدث فيها التحرش فى العالم !!
أن انتشار التحرش الجنسى فــى المجتمع المصرى سببه ذلك
التدهور الذى تشهده األوضاع االقتصادية وازديــاد معدالت الطالق
والكبت الجنسى ،معتبرين أن الظاهرة ال ترتبط فقط بالمناطق
الفقيرة بل وببعض األماكن الراقية.
ويرتكز مفهوم االبتزاز أو التحرش الجنسى على مجموعة
عــوامــل ولــعــل مــن أهــمــهــا :أن تــكــون هــنــاكمسائل معلقة
بيد الشخص الــذى يمارس فعل االبــتــزاز الجنسي ،كأن
يكون مشرف أو رئيس أو مسئولفى حقل العمل ،وأن
يكون للفرد المبتز جنسيا حاجة لديه فى شكل معاملة
أو مراجعة أو أى كانتالحاجة المعلقة بيد الفاعل
وبقراره.
غالبية من يمارسون االبــتــزاز الجنسى ،المشرفون
فى العمل والرؤساء ..وقرابة  %95من جرائم التحرش
واالبتزاز غير مسجلة ،إلى جانب أن معظم التحرش
الجنسى يقع مــن الــرجــل على الــمــرأة ..علما بأن
غالبية االبتزاز تتعرض له المتدربات والطالبات
ومن ال تزال إجراءاتهن تحت الطلب (كالمعامالت
والقضايا والمراجعات).
واالبتزاز الجنسى ال يقع من الرجل فقط بل
من المرأة أيضا على الرجل،ويتمثل االبتزاز
الجنسى ال ــذى تــقــوم بــه الــمــرأة للرجل فى
شكل تجملها وحركتها وتميعها وترنمها ،أو
إظهارها للرغبة المباشرة فى الجنس من
الرجل.

التحرش بالفنانات ..حكايات وأسرار
العـدد 225
األربعاء 2018/1/17

أثمرت عنه العولمة والفضائيات الفاضحة التى تثير
الــشــهــوات وتشجع على ارتــكــاب الخطيئة  ،فأطفاالً
يرتكبون المعصية وهــم ال يستطيعون فهم مــا يفعلون
والسبب أنهم يقلدون مشاهد رأوهــا على الفضائيات،
وآخرين تدفعهم ظروفهم وما يعانوه من أمراض نفسية
واجتماعية وحرمان إلى ذات الجريمة البشعة والصحية
هم أطفال أبرياء تختفى مالمح طفولتهم خلف ستار أياد
ملوثة امتدت إليها ودنست عالمهم البرىء.
فى هذا السياق كشفت دراســة مهمة أعدها د .عادل
عــامــر رئــيــس مــركــز المصريين لــلــدراســات السياسية
واالقــتــصــاديــة بــعــنــوان «الــتــحــرش الجنسى وأثـــره على
المجتمع» لــه بعض الــتــأثــيــرات على قــطــاع السياحة،
مشيراً إلــى أنــه ال يمكن تحقيق مــعــدالت نمو سياحى
مرتفعة دونما التصدى إلى بعض التحديات ،التى يجب
أن نوجهها بحزم وشــدة كظواهر التحرش ،والتسول،
والــمــغــاالة فــى االس ــع ــار ،ونــظــافــة الــمــواقــع السياحية
واألثرية ،مؤكدا أهمية الوعى السياحى فى مواجهة تلك
التحديات.

غادة عبدالرازق :راكب دراجة ضربنى على «مؤخرتى»
فيفى عبده :شخص وضع يده على ظهرى فى عزاء كرمية مختار
سما املصرى :التحرش يشعرنى بأنوثتى وتسعدنى كلمة «مزة»
مايا دياب :فتاة قامت بلمس أقدامى بشكل غريب فى إحدى احلفالت
نيكول سابا :هددت سائق تاكسى بإلقاء نفسى من السيارة
ميس حمدان :أحد املدرّسني حاول التحرش بى

خسارة اقتصادية
للشركات والمؤسسات
التحرش واالبتزاز الجنسى ،يؤدى إلى خسارة الكثير
مــن الشركات والمؤسسات ،ويعطل عملياتاإلنتاج
وسير العمل ،ويكسب كثير من بيئات العمل سمعة غير
محترمة ،ما يؤدى إلى تدنى استقطابهاللكفاءات العالية
من الخبرات المهنية ،ويدفع بكثير من العاملين فيها
إلى هجر بيئة العمل وتدنى روحهمالمعنوية فى بيئة
العمل ..ومن جهة أخــرى التحرش واالبــتــزاز الجنسى
يــؤدى إلــى تدمير لــأفــرادوالمنظمات ،فاألشخاص
الذين تعرضوا لمضايقات جنسية تتدمر عواطفهم
ورغباتهم الجنسية فــى الــمــنــزل،ويــصــابــون بنوع من
حاالت االكتئاب ،وتتكسر روابطهم األسرية.

ال أحــد بعيد عــن ظــاهــرة الــتــحــرش الجنسى،
والفنانات كباقى الفتيات يتع ّرضن لمضايقات فى
يومياتهن تقع فى خانة التحرش سواء أكان لفظيا ً
أو جسدياً .وقــد ســردت بعض الفنانات اللواتى
وقعن ضحية التحرش قصصهن بجرأة ،ما يشجع
بــاقــى الــفــتــيــات عــلــى التحلى بالشجاعة لفضح
المتحرش.
إليكم روايــات بعض الفنانات العربيات اللواتى
تعرضن للتحرش ،وكيف كانت ردة فعل كل منهن:
الفنانة مايا دياب تحدثت فى إحدى مقابالتها
التليفزيونية عن تعرضها للتحرش ولمواقف غير
الئقة أكثر من مرة خالل حياتها المهنية ،إن كان
خالل صعودها على المسرح أو فى أماكن مزدحمة
بالناس ،من دون إعطاء تفاصيل عن أى حادثة.
وانــتــشــر فيديو لمايا خــال إح ــدى حفالتها،
ُيظهر تع ّرضها للتحرش من قبل فتاة تعمدت لمس
قدم مايا بشكل غريب ومفاجئ عند اقترابها من
طاولتها ،فجاء رد فعلها سريعا ً وابتعدت عن الفتاة.
الفنانة نيكول سابا اعترفت بتعرضها للتحرش
الجنسى من قبل سائق سيارة أجــرة عندما كانت
ال ت ــزال فــى ســن الــمــراهــقــة ،فعمد الــســائــق إلى
تغيير مسار الطريق التى يفترض أن يسلكها وقام
بتصرفات غريبة ،فشعرت بالقلق وفتحت باب
السيارة ،وصرخت على السائق إلنزالها كما هددته
برمى نفسها من السيارة ،ما جعله يوقفها وينزلها.
الفنانة دومينيك حــورانــى تعرضت ألكــثــر من
حالة تحرش فى الهند خــال تصوير حلقات من
برنامجها «دومينيك حول العالم».
ونشرت حــورانــى فيديو لجولتها فى األســواق
الشعبية فــى الــهــنــد ،واســتــغــربــت ردة فعل بعض
األشخاص الذين حاولوا تقبيلها من دون موافقتها
خــال التقاطها الــصــور معهم ،مــا جعلها تغادر
المكان مسرعة.
الممثلة المصرية غــادة عبد ال ــرازق تعرضت

للتحرش أكــثــر مــن م ــرة .وإح ــدى الــروايــات التى
تذكرها حصلت معها قبل الشهرة من قبل شخص
كان يركب دراجــة هوائية ..فى حين كانت تمشى
عــلــى الــطــريــق ق ــام بــضــربــهــا عــلــى مــؤخــرتــهــا من
الخلف ..وتحدثت عن الذهول الذى شعرت به بعد
هذه الحادثة.
الفنانة المصرية فيفى عبده واجــهــت موقفا ً
خالل تصوير مشهد من أحد أفالمها ،إذ قام أحد
األشخاص بوضع يديه على ظهرها فصفعته على
وجهه باعتبار أنــه تحرش بها وال يحق له لمسها
بهذه الطريقة.
وفــى حــادثــة وثقتها الكاميرات خــال تقديم
واجب العزاء فى الفنانة الراحلة كريمة مختار،
استغل شــاب انشغال فيفى عبده مــع عــدد من
محبيها الذين تجمعوا إللقاء التحية عليها ،ووضع
يــديــه عليها مــن الــخــلــف ،فصرخت عليه أمــام
الجميع.
الفنانة االستعراضية سما المصرى أكدت فى
حديث صحفى أنها تعرضت لتحرشات لفظية
كثيرة أثناء ذهابها بالدراجة الهوائية إلــى مقر
لجنتها االنتخابية ،ولكنها لــم تسع إلــى تقديم
محاضر ضــد أح ــد ،وقــالــت إنــهــا ســعــدت بهذا
التحرش ،ألنــه يشعرها بأنوثتها ،كــون الجمهور
يناديها بـ«مزة».
الــفــنــانــة مــيــس حــمــدان أعــلــنــت عــن تعرضها
للتح ّرش الجنسى أكثر من مرة خالل سيرها فى
الشارع ومن قبل أحد المد ّرسين عندما كانت ال
تــزال فى مرحلة الــدراســة ،وتحدثت عن تع ّرض
الكثير من الفتيات اللواتى تعرضهن للتحرش
ولكن ليس لديهن الــجــرأة لإلفصاح عن ذلــك..
وشجعت الفتيات على إخبار أهاليهم فى حال
تعرضن ألفــعــال مماثلة كما دعــت األهــالــى إلى
توعية بناتهم حيال هــذه الظاهرة ومــا يجب أن
يقمن به فى حال اقترب منهن أى شخص.

توقعات بـ(جر رجل)
قيادات بارزة مت
تهديدها بكشف املستور
إذا لم يتم إنهاء القضية

فساد حصرى فى التليفزيون المصرى!!!
سر ضغوط شريف فؤاد لمشاركة
خيرى رمضان برنامجه الجديد

رشا

السيسى

العاملون فى قطاع
األخبار «مرعوبين»
من القناة الجديدة

نقل «من ماسبيرو»
للفضائية المصرية
الموجهة ألمريكا

حالة من القلق تنتاب الكثير من
المسئولين والــعــامــلــيــن فــى قطاع
األخــبــار بسبب عــدم وضــوح الرؤية
فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــقــنــاة اإلخــبــاريــة
الـ ــجـ ــديـ ــدة الـــتـــى دعـــــا الــرئــيــس
عبدالفتاح السيسى إلــى إنشائها
مــنــذ عـــدة أشــهــر ،ويــجــرى العمل
على قــدم وســاق الفتتاحها قريبا،
حيث يتم االنــتــهــاء خــال أي ــام من
اختيار طاقم العمل الكامل للقناة..
وكشفت مصادرنا المطلعة أن هناك
مــخــاوف داخــل القطاع مــن أن يتم
تهميشه لــصــالــح الــقــنــاة الــجــديــدة
نظراً ألنها تحظى بدعم ومساندة
الــرئــيــس السيسى وكــافــة الجهات
العليا فى الدولة والدليل على ذلك
أنــه تم رصــد مبلغ  3مليارات جنيه
 أكـــرر مــلــيــارات – لــإنــفــاق علىالمرحلة األولــى لتأسيس  3قنوات
تابعة لــهــذه الــقــنــاة الــجــديــدة حيث
سيبث إرســالــهــا بــالــلــغــات العربية
واإلنجليزية والفرنسية ..كما أن
العاملين بالقطاع يخشون أن يتم
التعامل مع القناة الجديدة على أنها
المتحدث باسم الرئاسة والجهات
العليا وهــو مــا سيؤدى الــى سحب
البساط من تحت أقدامهم ،والتعامل
معهم على أنهم «درج ــة تانية» فى
اإلعالم المصرى الرسمى!

فــى سرية تــامــة ..وفــى محاولة
المتصاص ثــورة غضب  9مذيعين
ومــذيــعــات وأكــثــر مــن  10مخرجين
و 12مــعــداً ومــعــهــم الــبــروديــوســر
مجدى عبدالعال الشهير بالسوبر،
يتم حاليا ً دراســة نقل برنامج «من
مــاســبــيــرو» مــن الــقــنــاة األولـ ــى الــى
القناة الفضائية الثانية الموجهة
ألمريكا التى ال يشاهدها الجمهور
الــمــصــرى فــى الـــداخـــل .،الــجــديــر
بالذكر أن «من ماسبيرو» تم إلغاؤه
بعد التعاقد عــلــى برنامج «مصر
الــنــهــاردة» الـــذى ســيــقــدمــه خيرى
رمــضــان ورش ــا نبيل وس ــوف يبدأ
بثه خالل األيام القادمة على شاشة
القناة األولــى والفضائية المصرية
وراديــــو مــصــر مــن الــعــاشــرة مساء
وحتى منتصف الليل ..وبالمناسبة
أســــــأل :كــيــف لـــم يــنــتــبــه ال ــس ــادة
المسئولون الــى أن اإلصـ ــرار على
اسم «مصر النهاردة» حتى ولو كان
االســـم مــســجـاً بــاســم التليفزيون
المصرى منذ أن كان يقدمه خيرى
رمضان ومحمود سعد ،سوف يحدث
«لخبطة» لــدى المشاهدين خاصة
رواد مــواقــع الــتــواصــل االجتماعى
نظراً ألن هناك برنامجا يحمل نفس
االســم ويقدمه محمد ناصر يوميا ً
على قناة «مكملين» اإلخوانية.

فتح ملفات فساد
ميزانيات البرامج
ج ــه ــات رق ــاب ــي ــة تــســتــعــد لفتح
ملفات الفساد وإهــدار المال العام
فــى مــيــزانــيــات بــعــض الــبــرامــج فى
قريبا ..ومن
القناتين األولى والثانية ً
المتوقع أن تطال االتهامات قيادات
حالية وسابقة تمت إحالتها للمعاش
خالل األشهر الماضية!

زين

«عزومة» تكشف عن
التغييرات الجديدة
أحد رؤساء القنوات المتخصصة
أقــام «عــزومــة» لعدد مــن أصدقائه
المقربين أبلغهم خاللها أن حسين
زين رئيس الهيئة الوطنية لإلعالم
قام بإرسال مذكرة لمجلس الــوزراء
تتضمن تــرشــيــحــه لــرئــاســة قطاع
المتخصصة خلفا ً ألسامة البهنسى
ال ــذى تــم ترشيحه مــن جــانــب زين
أيضا ً لرئاسة قطاع التليفزيون خلفا ً
لمجدى الشين.

شخصا استولوا على مليون و 112ألف
باألسماء30 :
ً
جنيه فى برنامج واحد بدون وجه حق
محمد عثمان
رغم كل محاوالت التعتيم و«الطرمخة»
السابقة على العديد مــن وقــائــع الفساد
داخــل ماسبيرو ،إال أن هناك بشائر تؤكد
أن األمــل ال يــزال قــائــمـاً ،عــن طريق قيام
بعض الجهات القضائية والرقابية بدورها
المطلوب فــى مكافحة الــفــســاد ،وهــو ما
يشير  -حــتــى ول ــو ك ــان بنسبة ضئيلة –
إلـــى أن الــفــاســديــن س ــوف يــواجــهــون فى
األي ــام الــقــادمــة مــواجــهــات عنيفة تكشف
الستار عن الكثير والكثير من وقائع الفساد
الصارخة التى سبق أن كشفنا المئات منها
فى نفس هذا المكان طوال أربع سنوات.
أق ــول هــذا الــكــام بــعــدمــا انتهت نيابة
األم ــوال العامة من التحقيقات فى وقائع
الفساد التى كشفها البالغ المقدم للنائب
العام من اإلعالمية د .هويدا فتحى رئيسة
القناة الثانية السابقة فى  20أكتوبر عام
 2014والــــذى تــحــول إل ــى قضية رقمها
 2145لسنة  2016والمقيدة برقم  19لسنة
 2015حــصــر أمـ ــوال عــامــة نــيــابــة وســط
القاهرة الكلية ضد طاقم العمل لبرنامج
(مصر األهــم) الــذى كــان يبث على القناة
الثانية ،هذا البالغ تضمن اتهامات ألكثر
من  30شخصية من العاملين بالقناة الثانية
ألفا
باالستيالء على مبلغ مليون وً 112
جنيها بــدون وجــه حق على مــدى 4
و529
ً
سنوات.
وكشفت تحقيقات القضية التى باشرها
المستشار مينا ناصر رئيس نيابة األموال
العامة – نيابة وسط القاهرة الكلية الكائن
مقرها بشارع بيرم التونسى بمنطقة زينهم
 عــن ت ــورط مجموعة مــن العاملين فىالبرنامج ببند كتابة اسكريبت فى صرف
مبالغ مالية كبيرة بدون وجه حق منذ عام
 2013وحتى شهر أغسطس  2016وهم:
ألفا و319
منال عــازر وحصلت على ً 111
جنيها ،ســيــدة أحــمــد على وحصلت على
ً
جنيها ،ميرفت حــجــازى وحصلت
4139
ً
جنيها ،خالد مصطفى
ألفا و795
على ً 70
ً
 1374جــنــيـ ًـهــا ،أشـ ــرف الــزغــبــى وحصل
جنيها ،ثريا جمال زاد
ألفا و840
على ً 43
ً
جنيها ،عبير كمال
4950
على
وحصلت
ً
جنيها.
قاسم وحصلت على 450
ً
كما كشفت التحقيقات عــن أســمــاء عدد
مــن مــســاعــدى إخــــراج الــتــقــاريــر ومبالغهم
المنصرفة بدون وجه حق فى نفس البرنامج
(مــصــر األهـ ــم) فــى الــفــتــرة مــن عــام 2013
وح ــت ــى أغــســطــس  2016ح ــي ــث قــامــوا
باالستيالء على مبلغ  44ألفا ً و 200جنيه،
وتضم القائمة أسماء كال مــن :وائــل حسن،
محمد صالح ،شيماء سعيد ،عيد ربيع بدران.
الغريب فى هذا األمر هو الفارق الكبير بين
قيمة المبالغ المستولى عليها دون وجه حق،
حيث كانت فــى  2013مبلغ  39ألفا و800
جنيه فى حين انخفض الرقم فى عام 2016
إلى  1500جنيه فقط!.
وفــى هــذا السياق كشفت التحقيقات
عــن تــورط عــدد مــن معدى فــقــرات الهواء
فى الحصول على  663ألفا ً و 750جنيها
بدون وجه حق بواقع  208ألفا ً و 350جنيها
فى  ،2013ومبلغ  112ألفا ً و 500جنيه فى
 ،2014و 193ألفا ً و 950جنيها فى ،2015
و 121ألفا ً و 950جنيها فى  ،2016وتضم
القائمة أســمــاء كــا مــن :دينا إسماعيل،
عبير كــمــال قــاســم ،أحــمــد عـــادل ،خالد
عبده الوصيف ،نــزار أحمد بكرى،
منال عــازر ،شريف ابراهيم ،خالد
مصطفى ،هشام محمد ،حنان سيد،
صفاء عبداللطيف ،نيفين رأفــت،
سامى عبدالمنعم ،ثريا جمال زاد،
خليل محمود ،هانى صالح الدين،
دعاء محمد).
عددا ليس بالقليل من
والغريب أن
ً
هذه األسماء لم يعمل فى البرنامج

لمدة عام كامل فى بعض األحيان أو عمل
لخمسة أو سبعة أشهر فقط فى العام.
أمـ ــا عــن مــعــدى فــقــرات ال ــه ــواء ،فقد
كــشــفــت الــتــحــقــيــقــات ع ــن اســتــيــاء 27
شخصا ً على مبلغ  79ألــفـا ً و 750جنيها
بدون وجه حق.
ومـ ــن نــاحــيــة أخـــــرى ،ت ــم الــكــشــف عن
استيالء  17من مخرجى التقارير على 115
ألــف جنيه خــال الفترة من  2013وحتى
.2016
الجدير بالذكر أن المتهمين فى القضية،
يقومون بسداد المبالغ التى كشفت نيابة
األمــوال العامة اإلستيالء عليها بدون وجه
حق ،وقد قامت إحدى المعدات بسداد 61
ألف جنيه كما قام  4آخرين بسداد مبلغ 10
آالف جنيه كفالة فى نفس القضية لحين
استكمال التحقيقات.
ومــن بين المفاجآت الجديدة فــى هذا
الملف أن منال عــازر التى تم الكشف عن
حصولها على مبلغ يتجاوز الـــ  100ألف
جنيه نفت حصولها على هذا المبلغ كامالً
وهو ما يشير إلى وجود شخصيات أخرى
كــانــت تتالعب فــى الــمــيــزانــيــات ،وكشفت
مــصــادرنــا الــمــطــلــعــة أن أحـــد المتهمين
الــبــارزيــن فــى القضية ك ــان يــقــوم بكتابة
المبالغ التى حصل عليها العاملين وبعض
القيادات فى أجندة صغيرة كان يطلق عليها
فــى جلساته الخاصة «أجــنــدة الجمعية»،
وق ـ ــام الــشــخــص الــمــشــار ال ــي ــه بــإطــاق
تهدايدت بكشف المستور عن قائمة أسماء
الــكــبــار الــذيــن حصلوا على نسبة ليست
بالقلية من األمــوال المستولى عليها ،اذا
لــم يتم الــتــدخــل على أعــلــى مستوى و«لــم
الــدور» والموافقة على سداد هذه المبالغ
بالتقسيط المريح بعد سداد نسبة تقترب
من نصف هذا المبلغ كدفعة أولى.
وبعد أن استعرضنا هذه الوقائع نطرح
مجموعة من التساؤالت منها:
كيف سيتم التعامل مع كل من ثبت تورطه
فــى اإلستيالء على المال العام فى هذه
القضية؟ وهل ستتم محاسبة كل من سهل
ه ــذا اإلســتــيــاء أو «طــرمــخ» عــلــيــه؟ وهــل
يتم استدعاء مجدى الشين رئيس قطاع
التليفزيون للتحقيق معه فى هذه القضية
خــاصــة أن كــل الــوقــائــع الــتــى أشــرنــا إليها
وكشفتها التحقيقات حدثت خــال تولى
الشين منصب رئيس التليفزيون؟ وعلى
أى أسـ ــاس تــمــت الــمــوافــقــة عــلــى تسوية
هــذه المبالغ المنهوبة بشكل (تــم االتفاق
على قيام مــن استولوا على هــذه المبالغ
بردها وقد حدث ذلك بالفعل خالل األيام
الماضية داخــل مكتب محمد حسن مدير
عام الشئون المالية) ،والمفاجأة أن رد تلك
المبالغ يتم بالتقسيط وبعلم ومباركة جهات
عليا حيث سيتم رد نصف المبالغ التى تم
االستيالء عليها بشكل عاجل مع تقسيط
بــاقــى المبالغ على عــدة أقــســاط!؟ وهل
الــذيــن أبــرمــوا هــذا االتــفــاق دون محاسبة
المتهمين وضعوا فى اعتبارهم أن مثل هذه
التسهيالت ســوف تكون حــافــزاً مشجعا
لوقائع جديدة من االستيالء على المال
العام تطبيقا ً لشعار «من أمن العقاب أساء
األدب»!.

إحدى المعدات قامت
بسداد  61ألف جنيه
و 4آخرين سددوا 10
آالف جنيه كفالة لحين
استكمال التحقيقات

بكرى

برنامج خاص
لمصطفى بكرى
بــعــد أســابــيــع مــن مــشــاركــتــه فى
حلقة االثــنــيــن مــن كــل أســبــوع من
برنامج «مــن ماسبيرو» الــذى تقرر
إلــغــاؤه ،يستعد الــكــاتــب الصحفى
والنائب البرلمانى مصطفى بكرى
لــتــقــديــم بــرنــامــج خـــاص ب ــه خــال
األس ــاب ــي ــع ال ــق ــادم ــة عــلــى شــاشــة
القناة األولــى ،حيث يستضيف أحد
الـــوزراء للحديث عــن المشروعات
واإلنـــجـــازات الــتــى تــتــم عــلــى أرض
الــواقــع .مــصــادرنــا المطلعة أكــدت
أن هناك بعض الشخصيات البارزة
داخـ ــل قــطــاع الــتــلــيــفــزيــون تــحــاول
استغالل عــاقــات بكرى المتميزة
بـــدوائـــر صــنــع الـــقـــرار ف ــى مصر
للحصول لنفسها عــلــى امــتــيــازات
خاصة داخل المبنى!

ماسبيرو

محمد صبحى
يعيش حالة
نفسية سيئة

مــحــمــد صــبــحــى رئــيــس
اإلدارة الــمــركــزيــة للشئون
اإلداريـــة بقطاع التليفزيون
والــــــــذى أحـ ــيـ ــل لــلــمــعــاش
لــبــلــوغــه ال ــس ــن الــقــانــونــيــة
مــــنــــذ أســـــابـــــيـــــع ،يــعــيــش
حــالــة نفسية سيئة بسبب
خــوفــه مــن إدانــتــه فــى عــدد
مــن القضايا الــتــى يتم فتح
ملفاتها حاليا ً داخ ــل بعض
الجهات القضائية والرقابية،
ولذلك يرفض صبحى الرد
عــلــى ات ــص ــاالت عـــدد كبير
م ــن زم ــائ ــه بــالــتــلــيــفــزيــون،
وقـــد حـــدث ذلـــك مــنــذ أيــام
حيث قــام عــدد مــن زمالئه
بــاإلتــصــال بــه عــلــى تليفونه
الخاص إلبالغه بوفاة والد
عــاء حــافــظ رئــيــس اإلدارة
المركزية للشئون القانونية
بقطاع التليفزيون ،إال أنه
لــم ي ــرد س ــوى عــلــى اتــصــال
عبدالحكيم التونسى مدير
عـــــام اإلعــــــــداد والــتــنــفــيــذ
س ــاب ــقــاً ،وخــــال االتــصــال
أبــلــغــه صــبــحــى أنـ ــه يــعــانــى
ظروف صحية صعبة بسبب
مضاعفات مرض السكر!!!

«شهور الحمل»
تكشف واقعة فساد
م ــس ــئ ــول بـ ـ ــارز بـ ــإحـ ــدى ق ــن ــوات
«اإلعـــام الــبــديــل» الــجــديــدة ،والتى
خــصــصــت لــهــا مــبــالــغ مــالــيــة طائلة
استعداداً لبدء بثها قريبا ،تم تحويله
لمحاكمة تــأديــبــيــة فــى جــهــة عمله
األصــلــيــة «مــاســبــيــرو» بسبب قيامه
بتسهيل استيالء إحدى زميالته على
الــمــال الــعــام بــدون وجــه طــوال فترة
حملها والتى أمضتها فى بيتها دون
الــذهــاب للمبنى ،ومــع ذلــك تقاضت
مستحقاتها المالية خالل تلك الفترة.
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المعركة المحلية
«عربون» حجز
مكان ًا فى التشكيل
األفريقى

األهلى يعلن الطوارئ لتأمين لقب الدورى
كتب – ضياء خضر

البساط
األخضر

مختار

مختار يغلق باب
الرحيل أمام
هداف اإلنتاج
رفـــض مــخــتــار مــخــتــار الــمــديــر
الــفــنــى لــفــريــق اإلنـــتـــاج الــحــربــى
التفريط فى خدمات عمر السعيد
م ــه ــاج ــم الـــفـــريـــق ،خ ـ ــال فــتــرة
االنتقاالت الشتوية الحالية.
وأبـــلـــغ مــخــتــار إدارة ال ــن ــادى
العسكرى بحاجة الفريق لجهود
السعيد ،داعــيـا ً إلــى عــدم مناقشة
أى عروض تصل لالعب مهما كان
المقابل المادى المعروض فيها.
وك ــان ــت الــفــتــرة الــمــاضــيــة قد
شــهــدت تـ ــوارد أنــبــاء مختلفة عن
اهــتــمــام عــدة أنــديــة فــى مقدمتها
الزمالك بالحصول على خدمات
هدف اإلنتاج ،فضالً عن تلقيه عدة
عروض من فرق عربية.
ويــعــول مختار بشكل كبير على
جهود السعيد لقيادة الفريق لتثبيت
أقدامه فى المنطقة اآلمنة بجدول
ترتيب الدوري ،واالبتعاد عن خطر
المؤخرة.
بــدوره علق مجدى عبد العاطى
الـــمـــدرب ال ــع ــام لــفــريــق اإلن ــت ــاج
الــحــربــى عــلــى آخ ــر المستجدات
فيما يخص مصير السعيد مؤكداً
أن مفاوضات األندية األخرى لضم
عــمــر السعيد متوقفة اآلن ،وأن
الالعب مستمر حتى نهاية الموسم
ال ــج ــارى ،ويــشــارك فــى تــدريــبــات
الفريق بصورة طبيعية.

ما إن حسم فريق النادى األهلى لقب كأس السوبر
على حــســاب المصرى البورسعيدى ،حتى اتجهت
أنــظــار حــســام الــبــدرى م ــدرب الفريق صــوب بطولة
الدورى والتى يحمل الفريق األحمر لقبها.
وسريعاً طوى البدرى صفحة كأس السوبر
معلن ًا أنــه ال صــوت يعلو على صوت
بطولة الدورى ،والتى يسعى الفريق
لالحتفاظ بلقبها المحبب إلى
قــلــبــه وخــزيــنــة ألــقــابــه ،حيث
وض ــع الــبــدرى هــدف ـاً واحـــداً
أم ــام نــجــوم الــفــريــق األحــمــر
يــتــمــثــل ف ــى ان ــت ــزاع صـ ــدارة
جــدول ترتيب المسابقة من
اإلســمــاعــيــلــى وال ـ ــذى يحكم
قــبــضــتــه عــلــيــهــا مــنــذ بــدايــة
الموسم.
وفــى سبيل تحقيق هــذا الهدف
ستكون نقاط المباريات القادمة
لــأهــلــى ف ــى بــطــولــة ال ـ ــدورى
مسألة حــيــاة أو مــوت للفريق
األح ــم ــر ومـ ــدربـ ــه الــســاعــى
لمواصلة السير على طريق
النجاح واأللقاب.
ولــم يفت الــبــدرى الفرصة
لتحفيز نجوم والعبى المارد
األحمر من أجل تحقيق الهدف
الــمــتــمــثــل فــى اإلب ــق ــاء عــلــى درع
ال ــدورى داخــل قلعة الجزيرة ،حيث
أكد المدرب لالعبيه أن فرصة المشاركة
متاحة للجميع بداية من الوقت الحالى ،مؤكداً
نيته منح الفرصة للعناصر التى ابتعدت عن المشاركة
فى الفترة الماضية لتقديم أوراق اعتمادهم وإثبات
م ــدى جــدارتــهــم بــالــحــصــول عــلــى مــكــان بالتشكيل
األساسى للفريق األحمر.
ويبرز فى مقدمة األسماء التى ينتظر حصولها على
فرصة المشاركة فى الفترة المقبلة كل من حسين
السيد وميدو جابر وكريم نيدفيد ،وأحمد حمودى
ومروان محسن.
على جانب آخر تدور حرب باردة بين حراس مرمى
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الــفــريــق األحــمــر وبــاألخــص بين محمد الشناوى
وشريف إكرامى ،فى ظل المستويات المميزة التى
يقدمها األول فى المباريات األخيرة ونجاحه فى
الحفاظ على نظافة شباكه فى مباراتى الزمالك
والسوبر أمام المصرى البورسعيدى.
ومــؤخــراً الحــظ الجميع داخ ــل فــريــق األهلى
الجهد المضاعف ال ــذى بــات يبذله إكــرامــى فى
الــتــدريــبــات ســعــيـاً مــنــه الس ــت ــرداد مكانه
كحارس أساسى للفريق ،حيث يتخوف
حــارس الفراعنة من البقاء لفترة
طويلة أسيراً على دكة البدالء،
وهــــو مـــا يــعــنــى خــروجــه
بالتبعية مــن حسابات
الجهاز الفنى للمنتخب
الــوطــنــى فــى المرحلة
المقبلة والتى ستشهد
التحضير للمشاركة فى
منافسات كأس العالم.
البدرى
ويــمــارس إكــرامــى ضغوطاً
مــكــثــفــة عــلــى ط ـ ــارق ســلــيــمــان
م ــدرب ح ــراس مــرمــى الفريق
لدفعه إلقناع البدرى بإعادة
إك ــرام ــى لــلــعــريــن األحــمــر،
ومنحه فرصة جديدة إلثبات
ذاتــــه وطـــى صــفــحــة األداء
المتذبذب الــذى قدمه فى
أوقات سابقة.
لكن ثبات المستوى الذى
يتمتع به الشناوى والثقة التى
إكرامى
يكتسبها مــبــاراة تلو األخــرى،
أصبحا بمثابة الكابوس إلكرامى
خصوص ًا أنــه ي ــدرك جــيــداً أنها
تــنــقــص بــالــمــقــابــل مــن رصــيــده لــدى
الجهاز الفنى ،وتدفعه باتجاه أن يصبح
الخيار الثانى فى مركز حراسة المرمى.
وتشير الدالئل إلى أن إكرامى لن يستسلم
بسهولة فــى معركة الــصــراع على العرين
األحــمــر ،خصوص ًا بسبب حلم التواجد مع
الفراعنة فى كأس العالم ،وهو ما يدفعه نحو
االستماتة بشدة السترداد مكانه فى المرمى
األحمر.

كتب – محمد الصايغ

الشناوى

األربعاء 2018/1/17

اقـ ــتـ ــرب مــحــمــد ال ــش ــن ــاوى،
ح ــارس مــرمــى الــنــادى األهــلــى،
من االنضمام لمعسكر المنتخب
المصرى فى شهر مارس المقبل،
خصوصا بعد المستوى الالفت
ً
للنظر الذى ظهر عليه فى الفترة
األخيرة.
ويعد انضمام الشناوى لمعسكر
مارس ،خطوة مهمة لمشاركته فى
مــونــديــال كــأس العالم فــى روسيا
 ،2018السيما أنــه سيكون ثبت
قدمه مع الفراعنة.
وي ــرص ــد «ص ـ ــوت الــمــايــيــن»،
األس ــب ــاب الــتــى تُــمــهــد انــضــمــام
الشناوى لمعسكر مارس.
مشاركته األساسية
أصــبــح ال ــش ــن ــاوى الــحــارس
األساسى للنادى األهلى هذا
الموسم ،األمــر الــذى يجعله
يدخل ضمن القوام األساسى
للفراعنة.
وابتعد شريف إكرامى عن
الــمــشــاركــة مــع األهــلــى منذ
فــتــرة ليست بالقليلة ،األمــر
ال ــذى يجعل فــرص انضمامه
لمعسكر مـــارس صــعــبــة ،حــال
استمرار الوضع على ذلك.
وش ــارك الشناوى مــع األهلى
فـــى  11مــــبــــاراة حــتــى اآلن،

البدرى يفتح باب المشاركة
أمام المجمدين

وسكنت شباكه  4أهداف فقط ،إضافة إلى
أنه خرج بشباك نظيفة فى  7مواجهات.
يأتى ذلــك فــى الــوقــت الــذى شــارك فيه
إكرامى فى  4لقاءات مع أصحاب الــرداء
األحمر ،وسكنت شباكه  4أهــداف ،وخرج
بشباك نظيفة مرتين.
اهتزاز الشناوي
اهــتــز مستوى أحــمــد الــشــنــاوي ،حــارس
مرمى نادى الزمالك ،بشكل كبير فى الفترة
األخيرة ،األمر الذى تجلى فى مباراة القمة
أمام األهلى.
وفـ ــاز األهــلــى عــلــى غــريــمــه التقليدى
الزمالك بثالثية نظيفة ،ويتحمل الشناوى
المسئولية كاملة عن األهداف التى سكنت
مرماه.
وأعــلــن مــرتــضــى مــنــصــور ،رئــيــس نــادى
الزمالك ،عرض الحارس للبيع بعد أخطائه
الــكــارثــيــة ،األمـــر الـــذى يــنــذر بــاســتــمــرار
اهتزاز مستواه ً
خصوصا بعد الحالة
أيضا،
ً
النفسية السيئة التى تسيطر عليه.
وشارك الشناوى فى  16مباراة مع أبناء
قلعة ميت عقبة ،وسكنت شباكه  16هد ًفا،
وخرج بشباك نظيفة فى  6مباريات.
أرقام عواد
يمتلك محمد الــشــنــاوى ،أرقــا ًمــا تفوق
نسب ًيا محمد عــواد ،حــارس اإلسماعيلى،
األمر الذى يعزز فرص انضمام األول حال
المقارنة بينهما.
وشارك عواد مع فريق الدراويش فى 18
مباراة فى الموسم الحالى ،سكنت شباكه
 13ه ــد ًف ــا ،فــض ـ ً
ا عــن خــروجــه بشباك
نظيفة فى  8لقاءات.

إكرامى يتربص السترداد
العرين األحمر

دجلة يتحدى شبح
الهبوط بورقة المكافآت
كتب – محمد الصاوى
اتفق طارق العشرى مدرب فريق وادى
دجــلــة مــع إدارة الــنــادى على مضاعفة
مــكــافــآت الــفــوز الــمــنــصــوص عليها فى
الئــحــة الــفــريــق ،وذلـ ــك بــهــدف تحفيز
الــاعــبــيــن لتصحيح وض ــع الــفــريــق فى
مسابقة الدورى.
ويأمل العشرى أن تسهم تلك الخطوة
فــى تحسين الــحــالــة النفسية لالعبى
الفريق الدجالوى ،وتدفعهم لبذل جهد
مضاعف فــى الــمــبــاريــات ووض ــع أقــدام
الــفــريــق على طــريــق الــفــوز ،بما يضمن
له االبتعاد عن شبح الهبوط إلــى دورى
المظاليم.
ويولى العشرى اهتمام ًا خاص ًا للحالة
المعنوية لالعبى فريقه ،خصوص ًا وأنه
يــرى أن تراجعها هو أحــد أسباب تردى
نتائج الفريق فى الفترة الماضية ،ودخوله
فى دوامــة فــرق المؤخرة بجدول ترتيب
مسابقة الدورى.
وفــى شــأن آخــر دخــل مسئولو النادى
ف ــى مــفــاوضــات رســمــيــة لــضــم حــمــادة

عــوض الله مدافع الفريق األول
لكرة القدم بنادى قنا ،خالل
موسم االنتقاالت الشتوية
الجارية.
ب ــدوره ــا أرس ــل ــت إدارة
دجلة فاكس ًا رسمي ًا إلدارة قنا
طلبت فيه الحصول على خدمات
الــاعــب ،وذلــك استناداً إلــى رؤية
فنية لطارق العشرى المدير الفنى،
بعدما نــال الالعب إعجابه خالل
مباريات فريقه بالقسم الثانى.
م ــن جــهــتــه أبــــدى أشــــرف السيد
المدير الفنى لفريق قنا ،تحفظه على
رحيل عوض الله خالل فترة االنتقاالت
الشتوية الــجــاريــة ،ويتنافس على ضم
الالعب كل من أندية أسوان واأللمونيوم.
ويــــرى الــعــشــرى أن الــخــط الخلفى
لفريقه بحاجة لتدعيم عاجل من أجل
ضبط إيقاعه ،خصوص ًا أن اهتزاز أداء
العبيه كلف الفريق فــقــدان الكثير من
النقاط منذ انــطــاق النسخة الحالية
من بطولة الــدورى ،وهو ما جعل
الفريق فى النهاية بموقف
ال يحسد عليه.

كورس بدنى مكثف لـ«شبيطة» فى المقاصة
كتب – ضياء خضر

العشرى

كــلــف عــمــاد ســلــيــمــان الــمــديــر الفنى
لفريق مصر المقاصة م ــدرب األحــمــال
الخاص بالفريق الفيومى بإعداد برنامج
تأهيل بدنى مكثف لالعب الفريق الجديد
مصطفى شبيطة ،وذلك بهدف رفع مستوى
اللياقة البدنية لــاعــب المنضم حديث ًا
ألبناء الفيوم.
وي ــرغ ــب ســلــيــمــان ف ــى االعــتــمــاد على
شبيطة بشكل أساسى فى الفترة القادمة
لسد الفراغ الذى خلفه رحيل نجم الفريق
حسين الشحات ،والــذى انتقل مؤخراً إلى
صفوف فريق العين اإلماراتى على سبيل
اإلعارة.

أخبار النجوم
أخبار النجوم
أخبار النجوم
تهنئة بيضاء لكوفى
جرعة عسل يومية
بالمولود الجديد
لنجوم الزمالك

العـدد 225

ُ
أسباب تعجل بانضمام
«الشناوى» لمنتخب مصر

يحرص العبو الفريق األول لكرة القدم بنادى
الزمالك على تناول عسل النحل بصفة يومية بناء
على تعليمات الجهاز الطبى للفريق األبيض ،لما
يترتب عليه من فوائد عديدة.
ونصح الجهاز الطبى الالعبين بتناول ملعقة
عسل صــبــاحـ ًا قبل اإلفــطــار مــن أجــل منحهم
الطاقة الالزمة على مدار اليوم ،وهو ما يلتزم به
الالعبون.
كما طالب الجهاز الطبى للفريق الالعبين
بــضــرورة االلــتــزام بالعادات العذائية السليمة،
واالبتعاد عن بعض أنواع األطعمة غير الصحية
وباألخص الوجبات الجاهزة.

حفنى

ق ــدم ع ــدد مــن العــبــى الــفــريــق األول لكرة
القدم بنادى الزمالك تهنئة لزميلهم السابق
البوركينى محمد كوفى مدافع فريق المصرى
الــبــورســعــيــدى الــحــالــى ،بعد أن ُرزق مــؤخــراً
بمولود جديد أطلق عليه اسم «قاسم».
ويعتبر «قــاســم» هــو االبـــن الــرابــع لالعب
البوركينى ،حيث إنــه لديه فاطمة وإبراهيم
وعبد الله إلى جانب قاسم.
وقــدم كوفى لزمالئه القدامى الشكر على
تهنئتهم له بمناسبة مولوده الجديد ،متمنيا
لهم التوفيق مع القلعة البيضاء خالل الفترة
المقبلة.

وك ـ ــان شــبــيــطــة ق ــد ان ــض ــم إلـ ــى صــفــوف
المقاصة قبل أيــام قــاد ًمــا من بتروجت على
سبيل االنــتــقــال الــنــهــائــى ،حــيــث وق ــع العــب
األهــلــى األســبــق على عقد مــدتــه  3سنوات
ونصف.
وعقب انتقاله إلى الفريق الفيومى كشف
شبيطة العــب مصر للمقاصة أن مشاركة
المقاصة المنتظرة بالنسخة الجديدة من
مسابقة دورى أبــطــال إفريقيا ،كــانــت أحد
متحمسا لالنضمام
األســبــاب الــتــى جعلته
ً
للفريق الفيومى.
وفـــــى هـــــذا الـ ــصـ ــدد قـــــال شــبــيــطــة فــى
تصريحات لــه «انتقلت مــن فــريــق كبير إلى
فريق آخــر كبير ،وأســعــى لتقديم أداء جيد
ومميز مع المقاصة».
وأضـــــاف «أتــمــنــى أن يــوفــقــنــى ال ــل ــه مع

المقاصة وتكون تجربة ناجحة فى مشوارى
الكروى».
وأكمل «طموحى كبير مع المقاصة خاصة
أن الفريق يلعب هذا الموسم فى بطولة دورى
أبطال إفريقيا».
وف ــور التعاقد معه أنــهــى ن ــادى المقاصة
إجـــــراءات قــيــد الــاعــب فــى قــائــمــة الفريق
اإلفريقية التى ستشارك فــى دورى أبطال
إفريقيا للعام الجارى.
وتجدر اإلش ــارة إلــى أن شبيطة البالغ من
العمر  31عا ًما بدأ مسيرته الكروية فى النادى
األهــلــى قبل أن يــخــرج مــن القلعة الحمراء
على سبيل اإلعــارة لعدة فــرق مثل المصرية
لالتصاالت ووادى دجلة ،ولعب أيضا لفترة
فى ليرس البلجيكى قبل أن ينضم لصفوف
بتروجت عام .2013

أخبار النجوم
أخبار النجوم
بالى ستيشن هدية
لباسم من المدام

كوفى

قامت زوجة باسم مرسى مهاجم الفريق األول
لكرة القدم بنادى الزمالك بشراء أحدث «بالى
ستيشن» موجود فى األسواق ،وأهدته إلى زوجها
بمناسبة عيد ميالده.
واحتفل مرسى هذا الشهر بعيد ميالده الـ26
واستقبل هدية زوجته بفرحة كبيرة ،حيث قام
بالتقاط صورة مع «البالى ستيشن» وعلق عليها
قائالً« :أحلى هدية من أغلى حد فى حياتى».
ويعتمد إيهاب جــال المدير الفنى للزمالك
عــلــى ب ــاس ــم م ــرس ــى ف ــى تــشــكــيــلــه األس ــاس ــى
للمباريات األخيرة ،منذ أن تولى المسئولية الفنية
للقلعة البيضاء.

باسم

التعاطف
الجماهيرى
وحب الالعبين
أهم األسباب

الزمالك

يرسم خريطة صفقاته فى «ميركاتو» الشتاء
كتبت – سارة عبدالباقى

أبوجبل

حدد إيهاب جالل المدير الفنى للفريق
األول لكرة القدم بنادى الزمالك باالتفاق
مع مجلس اإلدارة الصفقات التى يحتاجها
الــفــريــق خــال فــتــرة االنــتــقــاالت الشتوية
الحالية بعد التعاقد مــع حــمــدى النقاز
الظهير األيمن للنجم الساحلى التونسى،
وتــم االســتــقــرار على التعاقد مــع مهاجم
أفريقى مميز بــاإلضــافــة إلــى ظهير
أي ــس ــر وحــــــارس مـــرمـــى ،وكـــان
مرتضى منصور رئيس النادى
األبــيــض مــنــح الــمــديــر الفنى
الــصــاحــيــات الــمــطــلــقــة فى
تحديد الراحلين والصفقات
الــــجــــديــــدة ف ـ ــى ال ــف ــت ــرة
الحالية.
وفــى نفس الوقت فتح
مــســئــولــو الــزمــالــك بــاب
الــمــفــاوضــات مــع محمد
أب ــوج ــب ــل حــــــارس مــرمــى
ســمــوحــة والعــــب الــفــريــق
السابق للتعاقد معه خالل
الــفــتــرة الــحــالــيــة تحسب ًا
لــرحــيــل أحــمــد الــشــنــاوى
حارس مرمى الفريق فى
ظل تلقى األخير عروض
لـ ــاحـ ــتـ ــراف ،فــض ـ ً
ا
عــن تــرحــيــب مرتضى
منصور رئيس النادى
ب ــب ــي ــع الــــاعــــب فــى
الفترة الحالية.

أبوجبل فى الصورة..
قمر وأوباما بانتظار
«تحديد المصير»
فــى ســيــاق آخــر أصــبــح محمد رمضان
صــانــع ألــعــاب الــزمــالــك قــريــبـاً مــن البقاء
خــال الفترة الحالية بعدما أبــدى إيهاب
جالل قناعته الكاملة بقدرات وإمكانيات
الــاعــب لــيــخــرج مــن دائــــرة المرشحين
للرحيل خــال فــتــرة االنــتــقــاالت الشتوية
الحالية بعدما شهدت األيام األخيرة دخول
أكــثــر مــن نــاد فــى مــفــاوضــات مــع الالعب
عــقــب إعـ ــان مــســئــولــو الــقــلــعــة البيضاء
ترحيبهم بإعارته لنهاية الموسم الجارى،
وبالفعل طلبت أندية االتــحــاد السكندرى
وال ــم ــص ــرى وم ــص ــر الــمــقــاصــة وإنــبــى
وبتروجت ضمه.
ويترقب الثنائى يوسف أوباما وخالد قمر
قرار إيهاب جالل النهائى بخصوص تحديد
مصيرهما بعدما طلب المدير الفنى مهلة
أســبــوع مــن مجلس اإلدارة لتقديم تقريره
الــنــهــائــى بــخــصــوص الــاعــبــيــن الــراحــلــيــن،
وأصبح استمرار الثنائى المذكور مع القلعة
البيضاء أمر صعب لكن القرار النهائى فى
يد المدير الفني.
وتأكد خــروج أحمد مجدى العب فريق

البساط
األخضر

الــزمــالــك مــن القائمة اإلفريقية للفريق
األبيض ،التى تم إرسالها لالتحاد األفريقى
خالل الفترة الماضية بعد الموافقة على
انتقاله لالتحاد السكندرى لمدة موسم
ونــصــف ف ــى ظ ــل خ ــروج ــه م ــن حــســابــات
الجهاز الفنى.
وسيتواجد فــى القائمة  25العــبـ ًا :هم
أحــمــد الــشــنــاوى ومــحــمــود عــبــد الــرحــيــم
«جنش» وعمر صــاح فى حراسة المرمى
وح ــازم إم ــام وعــلــى جبر ومحمود حمدى
«الــونــش» ومــحــمــود عــاء ومحمد مجدى
ومؤيد العجان وأحمد فتوح وطــارق حامد
ومحمود عبد العاطى دونجا ومحمد أشرف
«روقــــا» وأحــمــد تــوفــيــق ومــحــمــد الشامى
وعــبــد الــلــه جمعة وأيــمــن حفنى وأحــمــد
مدبولى وكابونجوكاسونجووباسم مرسى
وأتشيمبونج ومعروف يوسف وأحمد رفعت
وأحمد داوودا وصالح عاشور ،وكان الجهاز
الفنى السابق بقيادة المونتنيجرى نيبوشا
قام باستبعاد أوباما ومحمد رمضان وخالد
قــمــر ومــحــمــد إبــراهــيــم ،وم ــن الــمــقــرر أن
يحسم إيهاب جــال المدير الفنى موقف
الــاعــبــيــن الــمــســتــبــعــديــن خـ ــال الــفــتــرة
الحالية ..وفى سياق آخر كشف مرتضى
منصور رئيس نــادى الزمالك عــن عقد
اجــتــمــاع لمجلس اإلدارة فــى السادسة
مــســاء األربـــعـــاء الــمــقــبــل ،وأوضــــح أنــه
يعتذر عن عدم حضور االجتماع ،وأشار
مرتضى إلى أنه ينتظر حكم القضاء فيما
يخص بطالن عضوية هانى العتال نائب
رئيس النادى الحالى ،ويطالب باحترام
كلمة القضاء.

رأى

 10أرقام تلخص الدور األول للدورى
كتب – محمد الصايغ
انطلقت السبت الماضى مباريات الدور الثانى لمسابقة
الدورى العام ،حيث بدأت بمنافسات الجولة الثامنة عشر.
وشهدت مباريات المسابقة المحلية فى جوالتها الـ17
ع ــد ًدا مــن األرقـــام والــظــواهــر المثيرة التى يستعرضها
«صوت الماليين» كالتالى:
أو ًال 152 :مباراة لعبت فى  17جولة ،وتم تأجيل مباراة
األهلى مع المقاولون العرب بسبب انشغال الفريق األحمر
بمباريات دورى األبطال األفريقى.
ثان ـ ًـي ــا 78 :ركــلــة ج ــزاء تــم احتسابها فــى المسابقة،
ويتصدر المقاصة أكثر األندية حصو ًال على ركالت جزاء
برصيد  ،8ثــم األهــلــى والــزمــالــك والمقاولون برصيد 7
ركــات ،بينما النصر القاهرى األكثر احتسابا ضــده 9

«تخمة»
الصفقات
تربك مدرب
«زعيم الثغر»

ضربات ،يليه اإلنتاج الحربي ،وادى دجلة .7
ً
ثالثا 376 :هدفا تم تسجيلها فى  17جولة للمسابقة،
ويتصدر األهلى قائمة األكثر تهدي ًفا فى المسابقة برصيد
 36هد ًفا ،يليه المقاصة فى المركز الثانى برصيد 31
هد ًفا.
رابـ ًـعــا 538 :بطاقة صفراء تم إشهارها فى المسابقة،
ويتصدر فريق طنطا قائمة الــفــرق األكــثــر حــصــو ًال على
الكارت األصفر برصيد  42إنذا ًرا ،ثم الرجاء برصيد .41
خــامـ ًـســا 21 :بطاقة حمراء تم إشهارها فى المسابقة،
حتى اآلن ،ويتصدر فريق المصرى والمقاولون قائمة
األكثر حصوالً على البطاقات الحمراء برصيد .4
ـادس ــا :جــون أنــطــوى مهاجم مصر المقاصة هــداف
سـ ً
الدور األول للمسابقة برصيد  11هدفا فى  17جولة ،يليه
عمر السعيد مهاجم اإلنــتــاج الحربى فى المركز الثانى
برصيد  10أه ــداف ،ثم الثالثى حسين الشحات ووليد

ب ــي ــن عــشــيــة وض ــح ــاه ــا تــغــيــر
الحال داخل صفوف فريق االتحاد
الــســكــنــدرى ،حيث تحولت معاناة
الفريق من وجــود نقص فى بعض
مــراكــزه إلــى وف ــرة عــدديــة بفضل
الصفقات الجديدة ،وهــو ما جعل
اإلسبانى ماكيدا مدرب الفريق فى
حيرة من أمره.
وأصــبــح مــاكــيــدا فــى مــوقــف ال
يحسد عليه الختيار العناصر التى
سيشكل منها قوام فريقه األساسى
فى المرحلة المقبلة ،والتى يسعى
خاللها «زعيم الثغر» لالبتعاد عن

دوامـ ــة الــهــبــوط وتــفــادى االن ــزالق
فيها.
وكان مجلس إدارة نادى االتحاد
برئاسة محمد مصيلحى قد بادر
إلــى ضــم عــدد كبير مــن الالعبين
المتميزين بجانب االستغناء عن
بعض الالعبين ،حيث بدأ الميركاتو
الشتوى بإنهاء إجـــراءات التعاقد
مع أحمد سمير العــب نــادى وادى
دجلة والــزمــالــك السابق ،لتدعيم
الجبهة الــيــســرى لــلــفــريــق ،بسبب
إص ــاب ــة ال ــاع ــب هــشــام شــحــاتــة
فــى مــبــاراة األهــلــى ،والــتــى يغيب

أزارو وكالديرون  9أهداف.
سابعا :أقوى خط هجوم من نصيب األهلى برصيد 36
ً
هدف ًا فى  16مباراة وما زال لديه مباراة مؤجلة فيما يعد
فريق الرجاء هو أقل الفرق تسجيال ،حيث سجل العبوه 8
أهداف فقط خالل  17مباراة.
ثامنًا :أقوى خط دفاع من نصيب األهلى إذ تلقت شباكه
 10أهــداف فى  16لقاء ،بينما أضعف خط دفــاع فريق
مصر المقاصة تلقت شباكه  31هدفا فى  17مباراة.
تاسعا 5 :أندية تتصدر قائمة أكثر األندية تعاد ًال ،هى
ً
إنبى وطالئع الجيش واالتحاد السكندرى والنصر وطنطا
برصيد  7تعادالت فى  17جولة.
عــاشـ ًـرا :محمد عــادل ،محمود البنا أكثر الحكام ظهورا
« »10مــرات ،يليهما أحمد الغندور ،جهاد جريشة محمد
فاروق أمين عمر ،محمد الصباحى « ،»9إبراهيم نورالدين،
محمود عاشور « »8مرات.

على أثرها الالعب لفترة طويلة،
كما نجح مسئولو زعيم الثغر فى
حسم صفقة ويلسون أكاكبو العب
المصرى البورسعيدى.
فيما أنهى االتحاد إجراءات ضم
 ٣العبين من الزمالك على سبيل
اإلعارة وهم :أحمد مجدى وأحمد
كابوريا ورزاق سيسيه.
كــمــا نــجــح االت ــح ــاد ف ــى الــفــوز
بــخــدمــات شــوقــى الــســعــيــد العــب
العربى الكويتى بعد فسخ تعاقده
مع ناديه.
بــيــنــمــا ن ــج ــح م ــج ــل ــس إدارة

االتــحــاد فــى ضــم كــريــم مصطفى
وكريم الديب ،من نادى المقاولون
الــعــرب ،فــى صفة تبادلية مقابل
انتقال حسام باولو مهاجم الفريق
ال ــس ــك ــن ــدرى لـ ــلـ ــذئـ ــاب ..ب ـ ــدوره
استقر ماكيدا على منح كل العب
مــن الــعــنــاصــر الــجــديــدة الفرصة
فى مباريات الفريق ،للحكم على
مستوى كل منهم عن قرب وتكوين
رأى فنى قاطع عن كل العب فيهم،
تــمــهــيــداً لــاســتــقــرار عــلــى تشكيل
الــقــوام األســاســى وال ــذى سيعتمد
عليه إلى نهاية الموسم الجارى.

أخبار النجوم
أخبار النجوم
أخبار النجوم
الشيخ يستعجل حضور
صالح يحول منزل
زوجته للمملكة
الزوجية إلى متحف

كلف محمد صــاح نجم منتخب مصر وفريق
لــيــفــربــول اإلنــجــلــيــزى إحـ ــدى شــركــات الــديــكــور
البريطانية لتصميم دوالب خــاص يضع بداخله
الـــــدروع وال ــج ــوائ ــز الــتــى حــصــدهــا ف ــى الــفــتــرة
الماضية.
وكــشــف صــاح لمسئولى شــركــة الــديــكــور عن
رغبته فى أن يكون هــذا ال ــدوالب بمثابة متحف
مصغر يسجل تاريخ تألقه مع الساحرة المستديرة.
وك ــان صــاح قــد تــوج مــؤخــراً بجائزة أفضل
العــب أفــريــقــى لــعــام  ،2017كما فــاز مــؤخــراً
بجائزة العب الشهر فى ليفربول ،وذلــك للمرة
الرابعة فى  5أشهر.

صالح

طالب أحمد الشيخ مهاجم النادى األهلى
المعار فى صفوف فريق االتــفــاق السعودى
إدارة األخير بــاإلســراع فى إكمال إجــراءات
استقدام زوجته من مصر.
ويشعر الشيخ بوحدة شديدة منذ سفره إلى
المملكة العربية السعودية مؤخراً لالنتظام
فى صفوف االتــفــاق ،وهــو ما دفعه لمطالبة
مسئولى النادى أكثر من مرة بإكمال إجراءات
االستقدام الخاصة بزوجته.
وكــان األهلى قد أعــار الشيخ إلــى االتفاق
لمدة  6أشهر بداية من يناير الجارى وحتى
نهاية الموسم.
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جالل

عوامل ُتمهد لنجاح
إيهاب جالل مع
الفريق األبيض

منذ أن أعلن مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور،
تنصيب إيهاب جالل مدي ًرا فن ًيا للفريق بداية من الفترة المقبلة
خل ًفا للمونتيجرى نيبوشا ،آمال جماهير الزمالك معلقة بالمدرب
الجديد أم ً
ال فى أن ينتشل الفريق األبيض من دوامة التخبط التى
ابتلعته فى الفترة الماضية.
وكان نادى الزمالك قد قرر إقالة نيبوشا من تدريب الفريق ،عقب
الخسارة أمام فريق طالئع الجيش بهدف دون رد ،ضمن المباراة
المؤجلة بينهما من األسبوع التاسع لمسابقة الدورى المصرى.
وبــدأ جــال مهمته مــع أبــنــاء ميت عقبة منذ لقاء القمة أمــام
األهلى ،ضمن منافسات الجولة الـ 17من مسابقة الدورى المصرى،
والذى خسره بثالثة أهداف دون رد.
وتــرصــد «ص ــوت الــمــايــيــن» 3 ،عــوامــل تمهد نــجــاح جــال مع
الزمالك.
تاريخه
نجح إيــهــاب جــال مــع فريق مصر المقاصة ،فــى التغلب على
العديد مــن الفريق الكبيرة فــى مسابقة الـــدورى أمــثــال األهلى
والزمالك.
واستطاع جالل قيادة فريق مصر المقاصة للعب فى دورى أبطال
أفريقيا بعد حصوله على المركز الثانى بمسابقة الدورى بالموسم
الماضى.
وقاد فريق إنبى فى الموسم الحالى إلى تحقيق ما يقرب من 6
انتصارات منذ توليه المسئولية الفنية للفريق خل ًفا لطارق العشرى.
تجربة الجوهرى
يعد إيــهــاب جــال ،هــو ثــان مــدرب محلى مــن خــارج أبــنــاء نــادى
الــزمــالــك ،حيث سبق للجنرال الــراحــل محمود الجوهرى قيادة
الفريق عام .1993
وكانت تجربة الجوهرى مع الفريق األبيض مكللة بالنجاح ،حيث
فاز ببطولة أفريقيا لألندية أبطال الدورى عام 1993م.
وحــصــد كــأس الــســوبــر األفــريــقــي ،بعد أن تغلب على األهلى
المصرى فى جوهانسبرج مطلع عام 1994م.
مطلب جماهيرى
يعتبر تولى إيهاب جــال القيادة الفنية لفريق الزمالك مطلب
جماهيري ،وكذلك من جانب بعض العبى الزمالك السابقين.
وكان أحمد حسام ميدو ،المدير الفنى السابق لفريق وادى دجلة،
قد تمنى تولى جــال القيادة الفنية للزمالك ،الفتًا إلــى أنــه يعد
األنسب فى هذه المرحلة.
تهافت الجماهير والعبى الزمالك السابقين على تولى جالل
المسئولية الفنية ،سيساهم بقوة فى نجاحه مع الفريق األبيض
وحصد البطوالت.

إعداد :محمد الصايغ -سارة عبدالباقى

محمد الراعى

األهلى سوبر الوحشني

¿ فــوز األهلى بالسوبر وتصدره لقمة
ال ــدورى ليس ألنــه األفــضــل ولكن بسبب
سوء مستوى المنافسين ،ورغم فوزه على
الزمالك إال أن الفريق األبيض قدم عرض
أفضل ،ورغــم فــوز األهلى على المصرى
فى السوبر إال أن خطأ الحارس مسعود
أهدى له البطولة ،باختصار األهلى سوبر
الوحشين.
¿ أخ ــط ــاء أح ــم ــد ال ــش ــن ــاوى ح ــارس
الــزمــالــك الــمــتــكــررة وتسببه فــى هزيمة
فريقه فــى القمة وقبلها الهزيمة أمــام
المقاصة وسموحة بأخطاء ساذجة يؤكد
ما تردد من جلوس الحارس مع الخطيب
وت ــرك آل الشيخ لالنتقال لألهلى عن
طــريــق عقد ســعــودى ،وأطــالــب مسئولى
الزمالك بطرد هذا الحارس غير األمين،
وأطــالــب المنتخب باستبعاد مثل هذه
النوعية مــن الالعبين التى تبيع ناديها
ومنتخبها مــن أجــل الــفــلــوس ،عــفـ ًـوا إنه
احتراف فاسد.
¿ محمد صالح يواصل حصد الجوائز
واأللــقــاب المحلية والدولية ،يقترب من
تحقيق إنجاز عالمى غير مسبوق للكرة
المصرية وقد ينضم إلى ريال مدريد فى
الموسم الجديد ،وقد يصعد بمصر إلى
الــدور الثانى فى مونديال روســيــا ،نجاح
صالح ليس وليد الصدفة ولكن ألنه العب
مــوهــوب ومــلــتــزم أخــاقــيــا ،ول ــن تتوقف
طموحاته وأصبح قدوة لكل األجيال.
¿ مــركــز تسوية الــنــزاعــات الرياضية
باللجنة األوليمبية أصبح مصدرًا لألزمات
والمشاكل فى الوسط الرياضى سواء فى
األندية واالتحادات.
عـــــددا من
وأصـــــدر مــركــز الــتــســويــة
ً
األحكام المتناقضة فى بعض النزاعات
الخاصة بانتخابات األندية واالتحادات،
وال نعرف على أى أساس تم إصــدار هذه
األحــكــام ،ألن معظمها تخالف اللوائح
والقوانين ولكن مــن الــواضــح أن اللجنة
األوليمبية تتدخل فى هذه األحكام لعمل
مواءمات خاصة ال نعرفها من أجل تسيير
األمور فى األندية واالتحادات.
¿ مــركــز تــســويــة ال ــن ــزاع ــات يخالف
رسوما مالية عن
أيضا ويتقاضى
ً
الدستور ً
كل قضية ينظرها ،وال يوجد قانون يعطى
الحق فــى الحصول على رس ــوم ،وهناك
مخالفة مالية أكــبــر ،أيــن تــذهــب أمــوال
رس ــوم القضايا؟ وكــيــف يحصل أعضاء
مركز التحكيم على مقابل مالى؟ خاصة
رئيس اللجنة األوليمبية؟ رغم أن قانون
الرياضة لم ينص على ذلك.
بــاخــتــصــار مــركــز تــســويــة الــمــنــازعــات
مخالف للوائح والــقــوانــيــن ،وإنــشــائــه لم
يحسم القضايا واألزمــــات فــى الوسط
ال ــري ــاض ــى ،والبــــد م ــن إع ـ ــادة تصحيح
سريعا ،والبــد أن يتدخل الوزير
األوضــاع
ً
بتعديل الالئحة الخاصة بمركز التسوية
وتعديل قانون الرياضة أو إصــدار قانون
خــاص بتحصيل الــرســوم ،مــن العيب أن
يكون مركز التحكيم الرياضى الذى يطبق
القانون هو نفسه مخالف للقانون!

الشناوى يحارب
الحسد بـ«الدم»

الشيخ

تلقى محمد الشناوى حــارس مرمى النادى
األهلى نصيحة من بعض المقربين منه بضرورة
ذب ــح أضــحــيــة وتــوزيــع لحومها عــلــى الــفــقــراء،
لتحصين نفسه ضد أعين الحاسدين فى ظل
المستوى المميز الذى يقدمه فى الفترة األخيرة.
ونجح الشناوى فى الدفاع عن مرمى الفريق
األحمر فى مباراة القمة أمــام الزمالك ،ولقاء
السوبر أمام المصرى واللذين لم تهتز خاللهما
شباك الشناوى بأى هدف.
ويعتزم الشناوى استغالل أقرب إجازة يحصل
عليها من تدريبات الفريق لتنفيذ تلك النصيحة
وذبح أضحية أمام منزله.

الشناوى

العـدد 225
األربعاء 2018/1/17

األخيرة
العـدد 225

األربعاء 2018/1/17

سيد سعيد
يكتب:

قبل أن تقرأ ...نعلم ويعلم غيرنا أن أى تعديل أو تغيير وزارى ،تم أو سوف يتم ،هو مجرد إجراء شكلى ال يلبى الرغبة الشعبية الملحة،
بسبب الواقع ،للتعديل فى الحقائب أو تغيير الحكومة بأكملها ،فقد اعتدنا خالل عدة عقود مضت ،على حقيقة ثابتة لم تتغير ،ويبدو
أبدا ،مفادها أننا ال ندرى سبب اختيار المسئول فى موقعه الوزارى ،أو سبب إبعاده عن منصبه ،كما أن المسئول ذاته ،سواء
أنها لن تتغير ً
ً
مكسورا ،وال يشعر
وينصرف
ا،
منتشي
المسئول
يأتى
دقة،
أكثر
بمعنى
أو
أبعدوه،
ولماذا
اختياره،
تم
لماذا
يعرف
ال
ا،
وزير
محافظا أو
كان
ً
ً
ً
جدا ،مثل تورط وزير أو محافظ
به المواطن ،فالعديد من هؤالء جاء وغادر بدون أن يعرف المواطن العادى اسمه ،إال فى حاالت نادرة ً
أو نائب محافظ فى قضية فساد ،وما كان للرأى العام أن يعرف الفئة األخيرة إال بتفعيل دور األجهزة الرقابية واألمنية فى إطار توافر
اإلرادة السياسية الرامية لتطهير مؤسسات الدولة من الفاسدين.
تابعت بقدر وافر من االهتمام مثل بقية المهتمين بالشأن العام ،األحاديث المتناثرة هنا وهناك حول إجراءات متوقعة لتغيير
وزارى ،بسبب الظروف الصحية للمهندس شريف إسماعيل ،كما تناقلت الصحف والمواقع اإلخبارية ،األمر الذى فتح حنفية
التكهنات على مصراعيها فى الترشيحات ،بما كان يعنى أن الحكومة بكاملها كانت محل نظر ،وفجأة تم التغيير فى بعض الحقائب،
وكالعادة لم يلب التعديل المحدود ،الطموحات الشعبية ،التى تنتظر إحداث تغيير ملموس فى األمور الحياتية على مستوى شرائح
المجتمع ،الذى يئن من سوء األوضاع االجتماعية واالقتصادية ،ما دفع لإلحباط ،خاصة أن التغيير جاء متزامنً ا مع حراك شعبى
ملموس ،تأكدت فيه الثقة بالقيادة السياسية ،بل بلغ الحراك مرحلة مهمة من مراحل تجسيد الوفاق الشعبى بااللتفاف حول
الرئيس عبد الفتاح السيسى ،إلكمال مشروعه النهضوى والتنموى لمستقبل هذا البلد ،كما جاء متزامنً ا ً
أيضا مع اإلعالن الرسمى
لفتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

التعديل الوزارى إجراء شكلى
وال يلبى طموحات الشعب

الضرورة باتت
ملحة اآلن لتفعيل
مفهوم املسئولية
السياسية
للوزير بداية من
التفتيش فى ذمته
املالية واألخالقية
ومدى قدرته على
اتخاذ القرار

أى مسئول لن يقدم
ً
جديدا يفيد
املواطن العادى
البسيط سيكتب
رسميا
وثيقة فشله
ً
نــعــلــم ويــعــلــم الــجــمــيــع أي ـ ً
ـض ــا ،أن الــقــيــادة
السياسية فتحت الباب واس ًعا أمام الممارسة
الديمقراطية الحقيقية ،بــأن يتولى البرلمان
وفق الدستور الموافقة على تعديل الحكومة أو
تغييرها ،حتى يتسنى له مراقبتها ومحاسبتها،
لكن فى المقابل أى فشل للحكومة فى أى ملف
من الملفات المرتبطة بحياة الــنــاس ،هو فى
النهاية محسوب على القيادة السياسية ،بما
يعنى أن الــمــوروث الثقافى المصرى ،اليــزال
يــؤمــن بــأن كــل شــىء يقع على عــاتــق الرئيس،
لــذا تبدو الــضــرورة ملحة اآلن وقبل أى وقت
قـــادم لتفعيل مــفــهــوم المسئولية السياسية
والــتــكــنــوقــراطــيــة للمسئول الــــــوزارى ،بــدايــة
مــن التفتيش فــى ذمــتــه الــمــالــيــة واألخــاقــيــة
ومــدى قدرته على اتخاذ القرار ،وليس انتهاء
بتقديمه خطة إلنجاز المهام خالل فترة زمنية
محددة ،وتقديم كشف حساب ،ما الذى أنجزه
وم ــا الــمــعــوقــات الــتــى وقــفــت فــى طــريــقــه ،كى
يــعــرف الــــرأى الــعــام بشفافية مطلقة سبب
االختيار وسر اإلبعاد ،خاصة إذا علمنا أن قوة
الــدولــة وصالبتها ،تتوقف على مــدى تلبياتها
الحتياجات المواطن العادى.
القصد أن مفهوم الــرضــا عــن السلطة أو
الــغــضــب عــلــيــهــا ،ال يــتــوقــف عــلــى تصريحات
المسئول أو وعوده التى تشبه وعود المرشحين
فــى االنتخابات البرلمانية ،فجميعها يتبخر
بمجرد حلف اليمين أمام كاميرات المصورين،
إنــمــا يــرتــبــط الــرضــا والــغــضــب ،بــمــدى كــفــاءة
المسئول وقدرته على تلبية مطالب واحتياجات
المواطن األساسية ومــدى تمتع المواطن بكل
حقوقه الــدســتــوريــة وه ــذه بديهيات معلومة،
وعلينا النظر إلــى أوضــاع بلدان كثيرة ،حدث
فيها الغضب على الحكومات من غالء األسعار
وغياب الرقابة والفساد من تونس إلى إيران.
عــنــدمــا أتــحــدث عــن ضــــرورة الــكــشــف عن
أسباب اختيار المسئول ،ليس من قبيل الترف
السياسى ،إنما إلشراك المواطن فى المعرفة
وهــذا حقه ،فالمواطن الــعــادى فــى الــريــف أو
الــمــديــنــة ،ســـواء يعيش فــى مــســتــوى معيشى
مقبول أو مــتــدن ،هــو بــاألســاس شخص عملى
وال يهوى التظاهر أو االحــتــجــاج على األمــور
الحياتية ،كما أنــه ال يــرغــب فــى التعامل مع
السلطة ،لكنه ال يملك ســوى الدعاء عليها أو
الصبر على الــبــاء ،ألن الفئات الفقيرة فى
مجتمعاتنا تعتبر الحكومات المتعاقبة علينا
ابتالء ،سوف ينتهى يو ًما ما من األيــام ،قناعة
بــأن الله لطيف بالعباد ،فمثل هــذه الفئة من
شــرائــح المجتمع ،ال يهمها كــثــيـ ًرا إعــانــات
الرفاهية على شاشات التليفزيون ،وال تهتم
على اإلطــاق بما ترصده عدسات المصورين
من بذخ فى الحفالت الصاخبة التى تنفق عليها
عشرات الماليين ،يعنيها فقط لقمة العيش
والستر ،تريد دواء للعالج ومصرو ًفا للتنقل بح ًثا
عن الرزق الحالل.
جــانــب آخ ــر يــبــدو رصـــده مهما فــى سياق

الحديث عــن التعديل فــى حكومة المهندس
شريف إسماعيل ،بعيدً ا عن األسماء التى تم
اختيارها لتولى المسئولية ،وبعيدً ا ً
أيضا عن
الــدخــول فــى تفاصيل تخص الـــــوزارات التى
ستستقبل الــوزراء الجدد ،من ناحية تأثير تلك
الــوزارات على الــرأى العام ،فالمواطن الكادح،
ربــمــا لغياب إشــراكــه فــى الــمــعــرفــة ،ال يــدرى
أهمية تناغم المنظومة الحكومية ،من السياحة
إلى الصحة ومن التعليم إلى اإلدارة المحلية،
ومــن التموين إلــى التضامن االجتماعى ومن
اإلســكــان إلــى الــنــقــل ،جميعها حلقات تحقق
التكامل للنهوض االقــتــصــادى واالجتماعى،
لــذا فإننى أدع ــو الحكومة فــور االنــتــهــاء من
مراسم تولى المسئولية ،اإلعــان عن خطتها،
وقدرتها على اإلنجاز فى المجاالت المتنوعة،
على األقــل كى تتوافر الثقة فى القادم يحمل
أمال يحقق للمواطن البسيط الحد األدنى من
متطلبات الحياة ،مطلوب مثال خطة السياحة
فى كيفية عودتها وتشغيل الشباب فى المناطق
السياحية الــتــى تــأثــرت بفعل اإلرهـ ــاب تــارة،
وبفعل مساعى دول إقليمية فى تشوية الصورة
األمنية فــى مصر ،بما يؤثر على اقتصادها
بالسلب ،فالمواطن البسيط ال يستمع كثيراً
للجدل السياسى الــدائــر وال ينتبه للوعود،
باعتبار أنها جــزء من دغدغة المشاعر ،كما
أنه اعتاد عبر أربعة عقود على سماع الوعود
التى لم تأت ،وال يقابلها سوى الشكوى إلى الله،
مرة بالدعاء أن تتحقق ومــرات بأن يصب جام
غضبه على الذين وعدوه ،لكنه فى النهاية أيقن
أن بقاء الوزير مشروط بقدرته على الكالم،
ملموسا
فالمواطن لم يلمح شيئا
ً
من كل هذا الصخب والضجيج
أمام الشاشات أو التصريحات
للصحف والمواقع اإللكترونية،
حيث جــرت العادة أن الــوزراء
فـــى ديـ ــارنـ ــا يــتــحــدثــون وال
ينجزون ،يتفاخرون بما ال
يملكون.
فـــــى الـــنـــهـــايـــة لــم
يـــعـــد الـــمـــواطـــن
ال ــب ــس ــي ــط الــــذى
أصــبــح م ــادة دسمة
لالستهالك الحكومى
عبر التصريحات الوردية
يتأثر بالوعود البراقة فى
إص ــاح أحــوالــه ،وال يبالى بما
يعد به السياسى بعبارات بليغة يظن أنها
ستنهى أزماته اليومية ،ألنه يسمع وعو ًدا
من شخص ال يبحث عن مأوى ،لكنه يقيم
فى أرقى األحياء ولديه خزين يكفى لثراء
أحفاد أحفاده من بعده ،ال يبحث عن قوت
يــومــه ،ال يرسل ابنه وابنته لــمــدارس آيلة
للسقوط بال مقاعد للجلوس وبال معلمين،
حيث يذهب بعضهم إن لم يكن أغلبهم للمدارس
حتى يعقدوا صفقات مع بعض الغالبة للدروس

أى سياسة ألى حكومة بدون برنامج
عمل يتم محاسبتها على أساسه لن
تنجح فى تلبية االحتياجات الضرورية

قوة الدولة وصالبتها
تتوقف على مدى تلبية
احلكومة الحتياجات
املواطن العادى

الخصوصية ،أو إرشادهم للذهاب إلى مراكز
عشوائية وفى النهاية يخرج الطالب من تلك
المدارس بال مهارات أو مواهب كما أن الغالبية
ال تجيد الكتابة أو الحد األدنــى من المعرفة،
وبالتالى ال يجد وظيفة وإن استطاع أن يكافح
لتطوير مــواهــبــه ستضيع الــفــرصــة ولــن يجد
عمال ،ألن والده ال يعرف فالن النائب أو عالن
الــوزيــر ،وإذا ح ــاول الــهــرب مــن حــالــة البؤس
الناتجة عن تــردى أداء الحكومة ،ربما ينجح
أو يموت غر ًقا ،أو تنجح الجماعات اإلرهابية
الكارهة للحياة فى استقطابه وتجنيده ليقتل
ويدمر بالرصاص أو ينفجر مع حــزام ناسف
ليذهب لالستمتاع بالحور العين كما أفهموه بعد
تغييب عقله ،كل هذا العبث جاء نتيجة لتراكم
العشوائية فى حياتنا ،فضال عن عدم محاسبة
الوزير عن أخطائه السياسية ،فشل التعليم
خطأ سياسى ،تــرك الخدمات األساسية
وفى مقدمتها الصحة ،جريمة سياسية،
انتشار األمراض الوبائية ،جريمة
ً
أيضا ،اختفاء أدوية األمراض
المزمنة جريمة ،عــدم ربط
التعليم باالستثمارات المتوقعة
كارثة.
فى النهاية يمكن القول والتأكيد
عليه ،أن أى مسئول لن يقدم جديدًا
يفيد المواطن العادى البسيط،
سيكتب وثيقة فشله رسم ًيا،
خــاصــة إذا علمنا أن أى
ســـيـــاســـة ألى حــكــومــة
بـــدون بــرنــامــج عــمــل يتم
محاسبتها على أساسه،
ل ـ ــن ت ــن ــج ــح ف ـ ــى تــلــبــيــة
االحــتــيــاجــات الــضــروريــة
للشرائح المجتمعية ،فقط
سـ ــوف تــنــجــح ف ــى تحقيق
أكــبــر ق ــدر مــن الــظــهــور على
الــفــضــائــيــات ،كــمــا أن أى مسئول
وزارى لن ينجح طالما ابتعد بطريقة أو
بأخرى عن احتياجات المواطن العادى ،وما
لم تهتم الدولة بابتكارات تحوى إبداعا لحل
المشكالت المزمنة ومــا أكــثــرهــا ،لــن تجد
قبوال شعبيا أو رضا سياسى ،أما المشكالت
المزمنة فهى معلومة للكافة ،وألهميتها فى
صياغة مستقبل هذا البلد ،جعلتها القيادة

السياسية فــى أولــويــات اهتماماتها ،وأكــدت
عليها فى أكثر من مناسبة ،وهى مشاكل التعليم
والصحة والمستشفيات الحكومية التى تعانى
من اإلهمال وسوء اإلدارة بالقرى والنجوع ،وهى
وحــدات صغيرة ،لكنها كانت فى أزمنة سابقة
تقدم الخدمة للناس ،ويرضون بما يقدم لهم،
واألهم مشكلة البطالة التى تتفاقم يو ًما بعد يوم.
إن الغاية من سرد هذه األمور ،ووضعها على
الطاولة كملفات ساخنة ،يجب أن تحتل أولوية
فــى استراتيجية الحكومة للتقليل مــن حجم
األعــبــاء التى أثقلت كاهل الــمــواطــن الــعــادى،
وجعلته على هامش الحياة ،خاصة أن المواطن
نفسه لمس فى اآلونة األخيرة ،أمو ًرا من شأنها
التحفيز على الغضب ضد الحكومات المتعاقبة
واتهامها بالفشل فى تلبية احتياجاتها ،ألنه
لمس وشاهد فى نفس الوقت حقيقة ال يمكن
إغــفــالــهــا ،وهــى أن تــوافــر اإلرادة يمكننا من
تــجــاوز كــل األزمـــات والمشكالت الــتــى تواجه
الــدولــة ،فعندما تــوافــرت اإلرادة السياسية
فــى إنــجــاز مــشــروعــات استراتيجية ،تحققت
فى فترة زمنية الفتة لالنتباه ،ولعل حفر قناة
السويس الــجــديــدة ،دليال واقعيا للتأكيد أن
الــوعــود تتحقق ،مــشــروع العاصمة اإلداريـــة،
يسير العمل بها على قــدم وســـاق ،إنــجــازات
الكبارى والطرق والكثير من المشروعات التى
تــشــرف على تنفيذها الــقــوات المسلحة ،كل
ذلك ساهم بصورة وأخــرى فى االلتفاف حول
الرئيس السيسى ،ألنه حين وعد نفذ ،فلماذا
ال يعى الوزراء حجم المسئولية ،بالمناسبة هذه
المشروعات التى نتحدث عنها تمت وصارت
ملموسة بما فيها الــبــدء الفعلى فــى محطة
الضبعة النووية ،وجميعها يسير بالتزامن مع
حــرب شرسة تخوضها الــدولــة ضــد اإلرهــاب
على جبهات عدة وفى ظل أجواء دولة وإقليمية
معقدة ،فإن لم تنتبه الحكومة الجديدة لمهمتها
الحقيقية بعيدً ا عن التصريحات البراقة سوف
نمضى فى طريق مجهول ،وسوف تزداد أعداد
البطالة ،وســوف تتاح الفرصة أمــام كــل قوى
الشر والــظــام للتأثير على الشباب ودخوله
دوامــة التطرف والــيــأس وســوف نجنى جميعا
كأفراد ومجتمع ثمار إهمالنا للتعليم والصحة.
فهل تــدرك الحكومة الحالية أو الحكومات
الــقــادمــة أن الــحــكــايــة تــبــدأ وتــنــتــهــى مــن عند
المواطن ،فعندما نصلح أحوال الصحة ،سنصنع
جيال عف ًيا لديه القدرة على اإلنــجــاز ،وعندما
نصلح التعليم سيكون لدينا جيل بــل أجيال
قــادمــة لديها الــقــدرة على اإلبـ ــداع واالبــتــكــار،
والدخول بخطوات واثقة لتحقيق طموحاتنا التى
هــى طموحات القيادة السياسية ،نحو التألق
والرقى والوصول بالدولة لمكانتها الطبيعية بين
البلدان المتقدمة والمؤثرة فى صناعة القرار
الدولى ،فهل تدرك الحكومة مهمتها الحقيقية
بأن مهمتها فى هذه الفترة الزمنية الفارقة هى
اإلبــداع من أجل المواطن وهل ستفعل ما يوكل
إليها من مهام ..إذا لم تدرك فهذه مصيبة.
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