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 40مليار جنيه حجم التهرب الضريبى فى مصر

كرمي عبداجلابر
أكـــد الــدكــتــور عــــادل عــامــر رئــيــس مــركــز
المصريين لــلــدراســات القانونية والسياسية
واالقتصادية وعضو الجامعةالعربية ،أن مشكلة
التهرب الضريبى تواجه جميع بلدان العالم
متقدمة ومتخلفة ،وهــى فــى بعضها مشكلة
صغيرة وفى بعضها اآلخر كبيرة ،ونعتقد أنها
فــى فلسطين مــن الحجم الكبير جــداً بحيث
تؤثر سلبا ً وبقوة على موارد الدولة وعلى األداء
االقتصادى وعلى البنية األخالقية للمجتمع.
وأكــد عامر ان أحــد خــبــراء الــضــرائــب فى
مصر قدر الفاقد الضريبى بسبب التهرب فى
مصر يقدر بـــ 20مليار جنيه مصرى فى ظل
تقارير تتحدث عن أن حجم التهرب الضريبى

فى مصر يصل إلى  5مليارات دوالر ،وعن %30
من حجم االقتصاد المصرى يجرى بصورة غير
رسمية بعيداً عن الدولة ،ما يتسبب فى تضاؤل
ق ــدرة االقــتــصــاد على النمو وه ــدر إمكانيات
الدولة المادية والبشرية.
وأوض ــخ عامر أن التهرب ليس لــه حصيلة
ثابتة ،فقد يختلف من سنة ألخرى ،ولكن تقدر
حصيلة التهرب الضريبى بـــ 5مليارات دوالر
سنوي ًا (  40مليار جنيه تقري ًبا ) وأوضــح أن
هناك تقديرات من بعض الجهات تتحدث عن
إمكانية تحصيل أضــعــاف هــذا الــرقــم لذلك
فــإن التهرب الضريبى يعرقل مشاريع الدولة
فى التنمية االقتصادية ،ومن جانب آخر تجبر
الــدولــة على فــرض ضريبة جــديــدة لتعويض
النقص.
وأكد أن «الكبار» فى مصر ناد ًرا ما يخضعون

املغربى

راسخ

 % 30من حجم االقتصاد املصرى يجرى بصورة غير رسمية بعي ًدا عن الدولة

 7مليارات جنيه سنو ًيا أرباح اإلمبراطورية االقتصادية لإلخوان
خالد عبدالرحمن

كشف الدكتور عبدالخالق فاروق مدير عام إدارة
البحوث بالجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة أن حجم
ممتلكات الجماعة داخل مصر تبلغ  40مليار جنيه،
وحجم أصولها خــارج مصر نحو  25مليار دوالر،
وأن األربــاح المحققة من هذه األصول سنو ًيا تقدر
بحوالى  7مليارات جنيه تنفق على أنشطة الجماعة.
وذكر الدكتور عبدالخالق فاروق أن عدد العاملين
فى تلك اإلمبراطورية االقتصادية يبلغ داخل مصر
نحو  16ألــف عامل وموظف ،وخــارج مصر نحو 3
آالف عامل وموظف ،وغالبيتهم غير مسجلين لدى
أجهزة األمن ،وأن ك ً
ال من نائب المرشد المحبوس

خيرت الشاطر ورجــل األعــمــال المحبوس حسن
مالك ومعه صفوان ثابت ومحمد الــقــزاز يتولون
إدارة اإلمبراطورية داخل مصر.
وأكــد أن مــن يقومون بــإدارتــهــا خــارج مصر هم
سعيد رمضان حفيد البنا والمقيم فى سويسرا،
وغالب همت ويوسف ندا ،وأن نسبة  %25من حجم
أمــوال اإلخــوان يستخدم فى دعــم وتمويل أنشطة
غير مشروعة وأنشطة إرهابية ،وأن عدد األعضاء
المسجلين رسم ًيا فى سجالت اإلخوان يقدر بنحو
 250ألــف عضو ،وأن الــعــدد ازداد بعد وصولهم
للحكم.
وأشــار إلــى أن عــدد رجــال األعــمــال المنتمين
لجماعة اإلخوان يقدر بنحو  7آالف رجل أعمال

وهناك  700سيدة أعمال إخوانية يــدرن األنشطة
بعيدً ا عــن العيون وبواسطة فريق مــن المحامين
والمحاسبين ،وأن جماعة اإلخــوان قامت بتأسيس
نحو  6آالف جمعية أهلية لتكون ستاراً وراء هذه
اإلمبراطورية االقتصادية ،وأن أكبر نسبة أربــاح
تحققت لهم من وراء تجارة شركات الصرافة حيث
تدير نحو  %25من شركات الصرافة فى مصر.

 700سيدة أعمال إخوانية تدرن األنشطة ً
بعيدا عن
العيون وبواسطة فريق من املحامني واملحاسبني
عدد رجال األعمال املنتمني جلماعة اإلخوان يقدر بنحو  7آالف شخص

الشاطر

مالك

لحساب ضريبى عــادل خاصة فى ظل النظام
االسبق ،وضرب مثال بعدد من الشركات ،مثل
شركة االستثمار والتنمية ،التى تتبع لعائلة
وزراء سابقين من عهد الرئيس االسبق مبارك،
هما أحمد المغربي ،وزيــر اإلســكــان األسبق،
ومحمد مــنــصــور ،وزي ــر الــنــقــل ،حيث حققت
شركتهما أربــاحــا قــدرهــا  410ماليين دوالر،
وس ــددت ضريبة قــدرهــا 15.5مــلــيــون دوالر،
أى بنسبة  %3.8رغم أن الضريبة المستحقة
 ،%20أيضا شركة السادس من أكتوبر للتنمية
واالستثمار ،التى يمتلكها مجدى راســخ ،صهر
نجل الرئيس االسبق عالء مبارك ،والتى حققت
 70مليون دوالر بينما دفعت  333ألــف دوالر
ضــرائــب بنسبة  ،%0.5كما أنــهــا لــم تخضع
للفحص الضريبى منذ عام  ،2001باإلضافة
إلى العديد من الشركات التى يمتلكها عدد من

رموز النظام.
وأضـــاف عــامــر أن التجنب الضريبى يعد
مشروعا ال يــؤاخــذ عليها الــقــانــون ،أما
أمـ ـ ًرا
ً
التهرب الضريبى فهو من الجرائم االقتصادية
التى فرضت كافة قوانين الضرائب فى العالم
عقوبات جنائية ومدنية تجاهها.
وواصــل عامر قوله التهرب الضريبى يعتبر
مــن الــظــواهــر الشائعة فــى دول الــعــالــم وفى
مختلف العصور وإن كانت نسبته فــى الــدول
النامية أعلى بكثير من الــدول المتقدمة ،ومن
خالل إحصائية صــادرة عن االتحاد األوروبــى
تبين أن نسبة الــتــهــرب الــضــريــبــى محسوبة
كنسبة الناتج القومى بلغت على مستوى االتحاد
األوروبى بـ %16وتراوحت بين دول االتحاد بين
 %4فى فنلندا و %35فى اليونان ،أما فى البلدان
النامية فال يوجد إحصائيات خاصة بها.

 100نائب مبجلس النواب يعدون تشري ًعا لتصفية اخلاليا النائمة

حظر قبول وإحلاق أقارب القيادات اإلخوانية وعناصر
اجلماعة بكلية الشرطة واألجهزة الرقابية فى الدولة
فــى إط ــار التصدى البرلمانى لمواجهة جماعة
اإلخوان اإلرهابية والقضاء على أية مظاهر لإلخونة
والــخــايــا اإلخــوانــيــة النائمة والخفية داخــل بعض
أجهزة الدولة ،فقد قرر  100نائب من نواب البرلمان
الحشد إلصــدار أول تشريع من هذا البرلمان ينص
على حظر قبول وإلحاق أقارب القيادات اإلخوانية
وعناصر الجماعة بكلية الشرطة واألجهزة الرقابية
فى الدولة.
وأكــد النائب سمير غطاس أحــد الموقعين
على طلب إصــدار هــذا التشريع أن القواعد
الــمــوضــوعــة حــال ـ ًيــا لــحــظــر قــبــول أقـــارب
اإلخــوان مدرجة فى لوائح وقــرارات
إداري ــة وليس تشريعات،
ما يجعل المحامين
المنتمين لعناصر
الـــــجـــــمـــــاعـــــة
يرفعون دعاوى
قــــضــــائــــيــــة
إلبـــطـــال تلك

القرارات ،وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً
بشأن بطالن فصل أق ــارب اإلخ ــوان مــن أكاديمية
الشرطة.
وذكر النائب تامر الشهاوى أحد ضباط المخابرات
السابق أن إعــداد وإصــدار مثل هــذا التشريع يمثل
ضرورة قصوى حال ًيا لحماية وتأمين الدولة المصرية
من محاوالت هدمها وإسقاطها ،والتى تسعى إليها
جماعة اإلخــوان اإلرهابية ،وأن الكثير من القوانين
الحالية ليست كافية المــتــداد الحظر إلــى أقــارب
قيادات وعناصر اإلخوان ً
أيضا.
وأش ــار النائب جمال عبدالعال نائب مدير أمن
القاهرة السابق إلــى أن النص صراحة على حظر
قبول وإلحاق أقــارب كل من انتمى لجماعة إرهابية
وأديــــن فــى أحــكــام قــضــائــيــة ال يــمــثــل أى مخالفة
دستورية ،ألن الدستور الحالى وهو دستور  2014نص
على ضــرورة اتخاذ مؤسسات الدولة كل اإلجــراءات
والضمانات لمواجهة اإلرهــاب والقضاء عليه ،وأن
هذا التشريع المقترح يأتى متطاب ًقا مع هذا النص
الدستورى.
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وزير التعليم
العالى قدم طلب ًا
للمجلس إلبداء
الرأى القانونى

طاقية
اإلخفا

قسم الفتوى والتشريع مبجلس الدولة يحدد مصير انتخابات االحتادات الطالبية باجلامعات
هنادى عاصم
حـ ــددت الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة لقسمى
الــفــتــوى والــتــشــريــع ،بــرئــاســة المستشار
محمد قشطة ،النائب األول لرئيس مجلس
الــدولــة ،جلسة اليوم لنظر طلب الفتوى
المقدمة لها من وزارة التعليم العالي ،حول
صحة إجـــراءات انتخابات اتــحــاد طالب
مصر.
وأجلت الجمعية العمومية ،إلى الجلسة

ذاتــهــا نظر طلب ســابــق مــقــدم مــن وزيــر
التعليم العالى األسبق وائل الدجوى ،بشأن
الئحة االنتخابات الطالبية ً
أيضا.
ك ــان الــدكــتــور أشـــرف الــشــيــحــى ،وزيــر
التعليم العالى والبحث العلمى ،قد تقدم
منذ أيام بطلب فتوى لمجلس الدولة بشأن
تلك االنتخابات التى أجريت فى العاشر
من ديسمبر الماضي ،بمعهد إعداد القادة
بحلوان ،إلبداء الرأى القانونى حول إعادة
االنتخابات من عدمه ،قائال :إنه «سيلتزم

بعدما نشرته «

بقرار مجلس الدولة أيا كان».
يـــذكـــر أن الــلــجــنــة ال ــم ــش ــرف ــة عــلــى
االنتخابات الطالبية قــررت قبول الطعن
الـــخـــاص بــبــطــان ان ــت ــخ ــاب ــات جــامــعــة
الزقازيق ،وارتأت اللجنة والوزارة إزاء ذلك
أن بطالن تلك االنتخابات يؤثر بالتبعية
على نتيجة انتخابات اتحاد طالب مصر،
التى شــارك فيها مسئولو اتــحــاد طالب
الزقازيق ،المقرر بطالن انتخابهما.
وكانت اللجنة قررت بناء على ذلك إعادة

الشيحى

انــتــخــابــات طــاب مصر برمتها ،تالفيا
لذلك البطالن الــذى يهددها ،بحسب ما
أعلنت الـــوزارة ،إال أن ذلــك الــقــرار قوبل
بــاالنــتــقــاد مــن قبل أعــضــاء اتــحــاد مصر
المنتخبين ،وتضامنت معهم شخصيات
سياسية ومنظمات مدنية عــدة ،خاصة
بعد أن أشيع أن قــرار إعــادة االنتخابات
يستهدف إهدار إرادة الطالب ،والعصف
بممثليهم المنتخبين ،الذين لم ينتخبوا
على هوى الوزارة.
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كتب :ماهر عبده
قرر المستشار عادل شاهين مدير نيابة اآلثار إحالة المدير التنفيذى
لمركز ترميم اآلثار بالمتحف المصرى الكبير ورئيس اللجنة الهندسية
لتنفيذ مشروع المتحف المصرى الكبير ومــديــرة المخازن بالمتحف
المصرى الكبير ،إلى المحاكمة العاجلة.
وأثبتت تحقيقات النيابة فى القضية رقم  151بشأن بالغ وزارة اآلثار
حيال تعطل جهاز الميكروسكوب اإللكترونى النافذ والبالغ ثمنه  11مليون
جنيه ،وتعطل وحدة « »EDXالخاصة بجهاز الميكروسكوب اإللكترونى
الماسح والبالغ ثمنه  9ماليين جنيه ،أن المتهم األول سمح بخروج
أجزاء من جهاز الميكروسكوب اإللكترونى النافذ من مركز ترميم اآلثار
بالمتحف المصرى الكبير إلصالحها دون اتخاذ اإلجــراءات والضمانات
الكفيلة بالحفاظ عليها.
كما أنه تقاعس عن اتخاذ اإلجــراءات الالزمة فى حينه حيال تركيب
وحــدة « »UPSلجهاز الميكروسكوب اإللكترونى النافذ حــال التوصية
بتركيبها مــنــذ  ،2011/3/27وأســنــد تشغيل جــهــاز الميكروسكوب
اإللكترونى النافذ إلــى إحــدى الموظفات رغــم عــدم اختصاصها بذلك
والمتهم الثانى تراخى فى اتخاذ اإلجــراءات الالزمة حيال العطل الوارد
بوحدة  EDXلجهاز الميكروسكوب اإللكترونى الماسح لمركز ترميم

اآلثار بالمتحف المصرى الكبير ،والمتهمة الثالثة تقاعست عن إضافة
جهاز الميكروسكوب اإللكترونى الماسح مع وحدة « »EDXإلى مخازن
مركز ترميم اآلثار بالمتحف المصرى الكبير خالل الفترة.
وكانت « صوت الماليين « قد نشرت فى عددها الصادر يوم االثنين
الموافق  14ديسمبر الماضى تقريرا بعنوان» «صوت الماليين» تكشف
فضيحة لــوزارة األثــار بإهدار  100مليون دوالر لبناء حائط بالمتحف
المصرى الجديد» ،وتضمن التقرير تفاصيل اهدار المال العام االهمال
الذى تسبب فى تلف أجهزة ومعدات حديثة غالية الثمن كانت منظمات
دولية قدمتها فضالعن شراء جهاز األشعة السينية من شركة أوروبــت،
وهــو جهاز صمم خصيصا بناء على طلب مــن إدارة المتحف الكبير
الستخدامه فى أغــراض فنية متعلقة بالقطع األثرية ،وتم توريده بمبلغ
 7ماليين جنيه .وهــو يحتاج إلــى غرفة تحكم خاصة بمواصفات فنية
معينة ،حتى يتسنى له العمل دون إلحاق أى ضرر بالعاملين ،إال أن الشركة
الموردة رفضت تركيبه نتيجة لعدم مطابقة الغرفة المعدة للمواصفات
القياسية وكشف التقرير أن مؤسسة الرئاسة إنزعاجها وعلى أثرها قامت
نيابة اآلثاربتشكيل لجنة من أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهره والتى
أعدت تقريرها الفنى وانتهت فيه إلى مسئولية المتهمين عما هو منسوب
إليهم ،حيث قامت النيابة بمواجهة كافة المتهمين بما هو منسوب إليهم،
وانتهت إلى قرارها بإحالتهم للمحاكمه العاجلة.

املستشار القانونى:

عصام االسالمبولى
جرافيك

أحمـ ـ ــد محمـ ـ ــود
التنفيذ

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:

كشف مــصــدر مطلع بمجلس ال ــوزارء
أن رئيس الــوزراء أصدر تعليماته للجهاز
المركزى للتنظيم واإلدارة بوقف إجراءات
المسابقة التى كان يعتزم الجهاز االعالن
عنها فى يناير الجارى ،لتوظيف عاملين
جــدد فــى الجهاز اإلدارى للدولة طبقا
لــلــقــانــون  18لــســنــة  2015والــمــعــروف
بقانون الخدمة المدنية الجديد،والذى
كانت مــواده تنص على اجــراء مسابقتين
فى العام الميالدى احداهما فى يناير
واالخــرى مع السنة المالية الجديدة فى
يوليو لتعيين الخريجين.
وأضــاف المصدر لـ»صوت الماليين»،
أن قــرار رئيس ال ــوزراء جــاء بعد الجدل
الواسع الــذى شهده مجلس النواب حول
قانون الخدمة المدنية واتــجــاه أعضاء
المجلس إلى الغائه ،وعدم االعتراف به
والعودة الى القانون القديم المعمول به
وهو قانون  47لسنة .1978
وأشــار المصدر إلــى أن الــعــودة للعمل

بالقانون القديم فــى حالة إلــغــاء قانون
الخدمة المدنية الجديد ســوف تتسبب
فــى حــالــة ارت ــب ــاك كــبــيــرة فــى سجالت
جهاز التنظيم واإلدارة إلعــادة النظر فى
الدرجات الوظيفية للعاملين بالحكومة
والبالغ عددهم  7ماليين موظف ،والتى
تحتاج إلــى أكثر من ثالثة أشهر إلعــادة
االوضــاع الــى ما كانت عليه قبل تطبيق
االئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.
مــن جانبها قالت فــوزيــة حنفى رئيس
جهاز التنظيم واإلدارة انها لم تتلق اى
تعليمات او توجيهات بشأن االعــان عن
تعيينات جديدة فى الحكومة ،الفتة فى
تصريحات خاصة لـــ»صــوت الماليين»،
أن قــانــون الخدمة المدنية الجديد لم
يتم رفضه ومــا زالــت مديريات التنظيم
واالدارة تعمل ببنوده الواردة فى الالئحة
الــتــنــفــيــذيــة لــه والــتــى تــم تــوزيــعــهــا منذ
شهرين على مديريات التنظيم واإلدارة
بالمحافظات.

منتخب إسبانيا األعلى فى هذا «البزنس» حيث وصلت قيمة العبيه إلى  622مليون يورو
باألرقام :القيمة التسويقية ملنتخبات وجنوم العالم فى كرة القدم
ميسى يتصدر
قائمة الالعبني
بـ 105ماليني يورو
يــبــدو الــتــفــاوت فــى دخـــول العــبــى ك ــرة الــقــدم
امتدادا للتفاوت االجتماعى الــذى بلغ ذروتــه فى
العالم فى العقود األربعة األخيرة مقترنا بصعود
الليبرالية الجديدة التى يــراهــا مــن ينبهون إلى
أخطار هذا التفاوت «متوحشة».
هــذه الحقائق كشفت دراس ــة مهمة أصدرها
د .وحــيــد عبدالمجيد رئــيــس مــركــز الــدراســات
السياسية واإلستراتيجية باألهرام بعنوان « فساد
الفيفا ..والنظام العالمى من الكولونيالية إلى
النيوليبرالية» والتى أكدت أنه يمكن إعطاء فكرة
عن التفاوت فى دخول الالعبين عبر مقارنة بين
قيمة المنتخبات الستة الكبار ،ومنتخبات «القاع»
فى هذا المجال فى «مونديال» البرازيل األخير
والذى اقيم فى عام .2014
حيث كان منتخب إسبانيا صاحب أعلى قيمة

تسويقية فى هــذا «البزنس» ،حيث وصلت قيمة
العبيه إلى  622مليون يــورو ،وتصدرهم أندريس
انيستاتيه بقيمة  55مليون يورو ،وهسك فابريماس
بقيمة  5.5مليون ،وخ ــوان مــاتــا ،وديفيد سيلفا
بقيمة  40مليونا لكل منهما .وجــاء بعده منتخب

البرازيل بقيمة إجمالية  476مليون يورو ،وتصدره
نيمار داسيلفا بقيمة  60مليون ي ــورو .وتبعهما
منتخب فرنسا بقيمة  362مليون يــورو ،وتصدره
بول دروجبا بقيمة  40مليون يــورو ،وكريم بنزيمه
بقيمة  30مليون يورو.
وكان منتخب األرجنتين فى المركز الرابع من
حيث قيمته التسويقية التى بلغت  344مليون يورو،
وتصدره ليونيل ميسى بقيمة  105ماليين يورو
(األعلى على اإلطالق) .وتبعه المنتخب اإلنجليزى
بقيمة إجمالية  334مليون يــورو ،وتــصــدره واين
رونى بقيمة  45مليون يورو ،وجاك ويليستر بقيمة
 33مليون يــورو .وحل المنتخب اإليطالى سادسا
بقيما  323مليون يورو ،وعلى رأسه ماريو بالوتيلى
بقيمة  30مليونا ،وماركيروزيو بقيمة  28مليون
يورو.

أم ـ ــا مــنــتــخــبــات الـ ــقـ ــاع فـ ــى ذل ــك
المونديال ،فكانت منتخب هندوراس
بقيمة  18مــلــيــون يــــورو ،ومنتخبا
اســتــرالــيــا وإيـــــران بــقــيــمــة 21
م ــل ــي ــون يــــــورو ل ــك ــل مــنــهــمــا،
وكــوســتــاريــكــا بقيمة  29مليون
يورو.
والـــــــمـــــــاحـــــــظ أن
الــمــنــتــخــبــات اإلفــريــقــيــة
لــم تكن فــى الــقــاع ،بــل احتل
بعضها مراكز معقولة ،مثل منتخب كــوت ديفوار
بقيمة  121مليون يــورو ،حظى باباتوريه بثالثين
منها ،ومنتخب الكاميرون بقيمة  118مليون يورو،
وتصدره اليكس سونج (العب برشلونة) بقيمة 18
مليون يورو.

محاولة
فى
ان
و
اإلخ
تورط
ملف
فتح
خطة اإلخوان إلنشاء كتائب «األيام احلاسمة»
دفن نفايات خطرة بالصحراء املصرية
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أك ــد ع ــدد مــن نـ ــواب مجلس
الــنــواب الجديد اعتزامهم فتح
مــلــف الــمــحــاوالت واالتــفــاقــات
الــمــشــبــوهــة لــجــمــاعــة اإلخـ ــوان
اإلرهــابــيــة بــشــأن دف ــن نفايات
ضـ ــارة بــالــبــيــئــة فــى الــصــحــراء
الغربية وأيــضـ ًا صــحــراء سيناء
خــــال وجـ ــودهـ ــم فـــى الــحــكــم
مــن خـــال وســاطــة قــامــت بها
إحــــدى الــجــهــات الــتــركــيــة بين
اإلخوان وشركات أوروبية لدفن
النفايات.
وذكــر الدكتور أيمن أبوالعال
نائب حزب المصريين األحــرار
والــمــرشــح لــرئــاســة اللجنة أن
هــنــاك تــقــاريــر عــديــدة متداولة
حول تورط جماعة اإلخــوان من
خــال الــدكــتــور عــصــام الــحــداد
مــســاعــد رئ ــي ــس الــجــمــهــوريــة

ال ــس ــاب ــق فـــى عــهــد الــمــعــزول
والــمــحــبــوس حــالــيـاً بعقد عــدة
لــقــاءات فــى أنــقــرة مــع ممثلين
لشركات أوروبــيــة لالتفاق على
دفــــن شــحــنــات م ــن الــنــفــايــات
الخطرة فى الصحراء الغربية.
وقــال الدكتور أيمن أبوالعال
أن هــــذا الــمــلــف يــجــب فتحه
واالس ــت ــم ــاع إلـــى جــمــيــع وزراء
الصحة والبيئة السابقين وعدد
من الخبراء إلزاحــة الستار عن
كل األسرار حول هذه المعلومات
المتداولة خاصة أن الشركات
الـــتـــى عـــرضـــت عــمــلــيــة دف ــن
الــنــفــايــات تــعــهــدت بــإقــامــة أول
محطة لتحلية المياه فى منطقة
الساحل الشمالى رغم األضرار
الكبيرة التى كانت سوف تصيب
منطقة دفن النفايات.

دراج

رصــدت أجهزة األمــن صــدور تكليفات
مــن ق ــي ــادات إخــــوان ال ــخ ــارج للعناصر
اإلخــوانــيــة داخ ــل مــصــر بــســرعــة إنــشــاء
وإدارة م ــج ــم ــوع ــات مــســلــحــة يــطــلــق
عليها «كتائب األيـــام الحاسمة» تتولى
إدارة العمليات اإلرهــابــيــة فــى القاهرة
واالســكــنــدريــة والــجــيــزة خ ــال أح ــداث
 25يناير ،وأن نجاح تلك الكتائب سوف
يسهل عمل باقى المجموعات اإلخوانية.
وتضمنت المعلومات التى رصدتها
أجــهــزة األمــن قيام إبراهيم منير أمين
عام التنظيم الدولى لإلخوان برصد مبلغ
 10ماليين دوالر إلنشاء وإدارة عمل تلك
الكتائب اإلخوانية المسلحة مستشهداً
بما صدر من كتابات لحسن البنا مؤسس
الجماعة وإيمانه بالتغيير ليس بالدعوة
فقط ولكن بحمل السالح أيضاً وأن إنشاء
التنظيم الخاص أكبر دليل على ذلك.
وكشفت تقارير أجهزة األمن أن كتائب
األيـــــام الــحــاســمــة ســتــضــم مــجــمــوعــات

إخ ــوان ــي ــة م ــن الــشــبــاب وط ــاب
الجامعات يتراوح عدد كل مجموعة
منها مــا بين  5إلــى  9أفـــراد ويتم
التواصل عبر أسماء حركية بشرط
أن يتم إخفاء ساعة الصفر لتحرك
هــذه المجموعات فــى مناطق حيوية
واختيار أهدافها بعناية لتحقيق النجاح
فى تلك المهمة.
وأشـــــــارت ال ــت ــق ــاري ــر األم ــن ــي ــة إلــى
أن كــتــائــب األيـ ــام الــحــاســمــة اإلخــوانــيــة
تخضع إلدارة كل من عمرو دراج وجمال
حــشــمــت الــقــيــاديــيــن الــهــاربــيــن خ ــارج
مصر والمقيمين فى تركيا ،وأن هناك
تــواصــ ً
ا مــع عــنــاصــر استخباراتية
تــركــيــة وعــنــاصــر م ــن الــحــرس
ال ــث ــورى اإليـــرانـــى لمساعدة
هذه الكتائب ومحاولة الدفع
بعناصر مــن كتائب القسام
عــبــر غــــزة لــلــمــشــاركــة فى
عملياتها اإلرهابية.

ميسى

إلى أين وصلت مفاوضات سد النهضة اإلثيوبى؟ وهل وضعت مصر كل السيناريوهات المتاحة أمامها بشأن التعامل مع
تطورات هذه القضية؟ وهل نقل الملف إلى بعض الجهات السيادية كفيل بإنهاء تلك األزمة؟ وما مدى أحقية مصر فى
اللجوء للتحكيم الدولى فى حال رفض أديس أبابا االستجابة للمطالب المصرية؟ وهل هناك إمكانية لعقد اجتماع
عاجل لمجلس النواب تصارح فيه الحكومة النواب والشعب بحقيقة ما وصلت اليه هذه األزمة من تطورات؟ وما هى
التداعيات السلبية على مصر فى الحاضر والمستقبل فى حال إصرار الجانب اإلثيوبى على استكمال المشروع بصورته
الحالية المثيرة للقلق بدون أى تعديالت؟
هذه تساؤالت مشروعة وتشغل أذهان الغالبية العظمى من أبناء الشعب المصرى ولذلك يجب أن تكون هناك إجابات
شافية ووافية من جانب القيادة السياسية والحكومة على كل هذه التساؤالت لطمأنة الشعب على حاضره ومستقبل
األجيال القادمة.
وأعتقد أن هناك أهمية قصوى لمصارحة الشعب بذلك بما ال يضر بالمصلحة العليا لمصر وأمنها القومى .

محمد طرابيه يكشف:

روشتة إنقاذ مصر فى أزمة سد النهضة اإلثيوبى
يجب أن تكون هناك مبادرة
يقودها الرئيس السيسى يدعو
خاللها كال من رئيس الوزراء
اإلثيوبى والرئيس السودانى
إلى قمة ثالثية بغرض وضع
حد للخالفات

فضح نيات إثيوبيا احلقيقية أمام املجتمع الدولى من وراء بناء السد
اللجوء إلى مجلس السلم واألمن اإلفريقى للبحث عن تسوية إفريقية لألزمة على أساس أنها تهدد األمن اإلقليمى فى منطقة حوض النيل
فى هــذا السياق أشير إلــى التصريحات التى
أدلــى بها منذ أيــام الدكتور عبداهلل عبدالسالم،
مدير مركز اليونسكو للمياه باخلرطوم ،والتى قال
فيها إنــه اطلع على دراس ــة إثيوبية «غير معلنة»
لــتــأثــيــرات ســد الــنــهــضــة عــلــى ال ــس ــودان ومــصــر،
واعترفت إثيوبيا فيها بــأن ســد النهضة سيلحق
أضرارا كبيرة مبصر وبالسد العالى.
وأضــاف عبد الــســام« ،أن إثيوبيا تسعى لبناء
عدة سدود للتحكم فى مياه النيل األزرق ،وليس سد
النهضة فقط» ،مشيرا إلى أن دول املنبع تسعى إلى
إلغاء االتفاقيات التاريخية مبا فيها اتفاقية ،1959
املوقعة بني مصر والسودان ،التى تقسم مياه النيل
إلى حصص ،ليصبح نهر النيل «حوضا مشتركا».
وأوضـــح عبد الــســام «أن هــنــاك آثـــارا سلبية
خطيرة لسد النهضة على دولتى املصب السودان
ومــصــر ،ولكن هــذه اآلث ــار تتفاوت وتتضاعف فى
حــالــة مــصــر ،ألن ــه لــيــس لــهــا مـ ــوارد مــائــيــة أخــرى
بخالف نهر النيل ،خاصة أن حصة مصر من مياه
النيل املتفق عليها منذ أكثر مــن  50عاما ثابتة
عند  55.5مليار متر مكعب سنويا عندما كان
عدد سكان مصر أقل من  30مليون نسمة ،واآلن
وقد تضاعف العدد أكثر من  3مرات ،لم تعد هذه
احلصة تكفى مصر التى دخلت دائرة الفقر املائى،
ومع ذلك فإن هناك تهديدات حقيقية تواجه هذه
احلصة املتواضعة من مياه النيل».
من ناحية أخرى أشير إلى دراسة مهمة صدرت
مؤخ ًرا بعنوان «املوقف التفاوضى املصرى فى أزمـة
سد النهضة ..التحديات واخليارات « والتى أعدها
د .عماد حمدى وكشفت أن محادثات سد النهضة
اإلثيوبى بني مصر ،والــســودان ،وإثيوبيا وصلت
إلى مرحلة حرجة بإصرار حكومة أديس أبابا على
مواصلة أعمال البناء ،دون انتظار نتائج الدراسات
الفنية التى من شأنها حتديد آثار بناء السد على
مصالح دولتى املصب ،على الرغم من أن التقارير
والدراسات الفنية األولية تلمح إلى أن سد النهضة
اإلثــيــوبــى يحمل فــى طياته الــعــديــد مــن املخاطر
والتداعيات السلبية على األمن املائى املصرى من
ناحية ،وعلى أمن إقليم حوض النيل بشكل عام من
ناحية أخرى.
وأكــدت أنه توجد بعض االجتاهات لدى مراكز
البحوث وبيوت اخلبرة تؤكد أن رغبة إثيوبيا فى
التحكم مبياه النيل ميكن أن تكون مدخال إلشعال
الصراعات بني دول احلــوض ،وعلى سبيل املثال،
أوضح تقرير خلبراء مجموعة حوض النيل بجامعة
القاهرة أن سد النهضة مبالغ فى حجمه وارتفاعه،
كما أن كفاءته فى توليد الكهرباء متدنية ،وال تبرر
هذا احلجم ،وإيراداته املالية من بيع الكهرباء قد
ال تغطى تكاليفه ،مبا يشير إلى أن الهدف من سد
النهضة هو حتكم إثيوبيا فى مياه النيل ،وتدعيم
قدرتها على تنفيذ سلسلة السدود األخــرى املزمع
إنشاؤها على النيل األزرق ،وعلى نهرى السوباط
وعطبرة.
وأوضــحــت أن لسد النهضة تداعيات إقليمية
تتمثل فى تشجيع بقية دول حوض النيل على تنفيذ
مــشــاريــع الــســدود الــكــبــرى واملــتــوســطــة ،وانضمام
جنوب السودان إلى اتفاقية عنتيبي ،وتنفيذ مشاريع
استقطاب فواقد النهر بتمويل ودعــم دولــى لبيع
املــيــاه ملصر ،وتــوســع الــســودان فــى الــزراعــات على
مياه النيل األزرق ،خصما من حصة مصر املائية.
وليس مستبعدا انضمام السودان التفاقية عنتيبي،
وتنصله من اتفاقية  ،1959ليترتب على ذلك توتر
سياسى متزايد بني مصر ،والسودان ،وإثيوبيا.
وكشفت الــدراســة أن املــفــاوض املصرى يواجه
مجموعة من التحديات التى تؤثر فى قوة موقفه،
وجتعله باستمرار حتت ضغط خــال املحادثات،
أهمها:

أزمات تواجه املفاوض املصرى

أسئلة مهمة تبحث عن إجابات

املوقف السودانى األكثر قربً ا
إلى اجلانب اإلثيوبى
فقدان مصر النفوذ الذى مارسته لفترة
طويلة على القوى املانحة التقليدية
مثل البنك الدولى وبنك التنمية
اإلفريقى ملنع متويل السد
عدم اعتراف إثيوبيا بغالبية االتفاقيات املوقعة
بدعوى أنها متت حتت سلطة االستعمار
الدعم الدولى واإلقليمى إلثيوبيا فى بناء السد
إما بتقدمي التمويل الالزم أو باملساعدة الفنية

هل وضعت مصر كل السيناريوهات
املتاحة أمامها بشأن التعامل مع
تطورات هذه القضية؟
هل نقل امللف إلى بعض
اجلهات السيادية كفيل بإنهاء
تلك األزمة؟
هل هناك إمكانية لعقد اجتماع
عاجل ملجلس النواب تصارح فيه
احلكومة النواب والشعب بحقيقة ما
وصلت إليه هذه األزمة من تطورات؟

 -1املوقف السودانى األكثر قربا إلــى اجلانب
اإلثيوبي ،حيث بات واضحا أن احلكومة السودانية
تنأى بنفسها عــن املــوقــف املــصــري ،وتــرى أن سد
النهضة فى مصلحتها ،ألنه يحد من تراكم الطمى،
ويحسن مــن قدرتها على التحكم فــى فيضانات
النيل ،فضال عن تخطيطها لشراء الكهرباء التى
سيولدها السد لتغطية احتياجاتها من الطاقة.
 -2فــقــدان مصر الــنــفــوذ ال ــذى مــارســتــه لفترة
طويلة على القوى املانحة التقليدية ،مثل البنك
الدولي ،وبنك التنمية اإلفريقى ،ملنع متويل السد،
بعد إعالن املبادئ الذى وقعه الرئيس املصرى مع
نظيره السوداني ،ورئيس الــوزراء اإلثيوبى ،والذى
احتوى على اعتراف ضمنى بالسد ،حيث قدمت
مصر والــســودان شــهــادة املــيــاد احلقيقية للسد
اإلثــيــوبــى ،ال ــذى كــان يعانى مشكالت االعــتــراف
والشرعية.

 -3عــدم اعــتــراف إثيوبيا بغالبية االتفاقيات
املوقعة بدعوى أنها متت حتت سلطة االستعمار،
وتبنيها ملعايير ومــبــادئ قانونية جــديــدة تتجاوز
النظام القانونى القائم ،حيث تعترض متاما على
مبدأ احلقوق التاريخية املكتسبة ،أو مبدأ اإلخطار
املسبق ،فــى حالة القيام بــأى مشروعات تنموية
مائية فى دول أعالى النيل ،وتتحدث عن االستخدام
املنصف للمياه ،كما جاء فى اتفاقية عنتيبى التى
ترفضها مــصــر ،ب ــدال مــن احلــديــث عــن احلــقــوق
التاريخية.
 -4مسارعة إثيوبيا فــى بناء الــســد ،حيث من
املقرر االنتهاء منه ،وبــدء التشغيل التجريبى فى
 ،2017مبا قد يضع املفاوض املصرى أمام أمر واقع
يضعف من موقفه التفاوضى.
 -5الدعم الــدولــى واإلقليمى إلثيوبيا فى بناء
السد ،إمــا بتقدمي التمويل ال ــازم ،أو باملساعدة

الفنية ،حيث بــات السلوك اإلثيوبى -خاصة بعد
زيــارة الرئيس األمريكى بــاراك أوباما ألديس أبابا
فى يوليو  -2015يعبر عن واقع تغير ميزان القوى
اإلقليمى ملصلحة إثيوبيا.
عــلــى اجل ــان ــب اآلخـ ــر نــشــيــر إلـــى أن اخلــبــراء
واملتخصصني أك ــدوا أنــه أم ــام املــفــاوض املصرى
مجموعة مــن الــبــدائــل ميكنه اللجوء إليها ،حال
فــشــل املــفــاوضــات مــع اجلــانــب اإلثــيــوبــي ،وهــى
النتيجة األكثر احتماال ،إذا ما أصرت أديس أبابا
على موقفها من تعطيل إجــراء الــدراســات الفنية،
واالستمرار فى بناء السد ،أبرزها ما يأتي:
 -1الــســعــى إل ــى دف ــع املــفــاوضــات فــى املــســار
الــســيــاســي ،م ــن خـــال م ــب ــادرة يــقــودهــا رئــيــس
اجلمهورية ،يدعو خاللها كال من رئيس الــوزراء
اإلثيوبي ،والرئيس السودانى إلى قمة ثالثية بغرض
وضع حد للخالفات بني أعضاء الفريق التفاوضي،

وإعطاء دفعة للمفاوضات من ناحية املسار الفني،
وتكليف اخلبراء الدوليني ،أعضاء اللجنة الثالثية
الدولية الذين وافقت عليهم الدول الثالث من قبل
عام  ،2012باستكمال الــدراســات الهيدرولوجية،
والبيئية ،واإلنــشــائــيــة للسد .ويــتــم عــرض نتائج
الــدراســات على وزراء اخلارجية والــرى فى الدول
الثالث للتوافق حول النتائج والتوصيات ،والتوصل
إلى اتفاق نهائى حلل هذه األزمة.
 -2اللجوء إلى أدوات القانون الدولى املتعارف
عليها فــى حــل الــنــزاعــات الــدولــيــة ،كاملساعى
احلميدة ،والوساطة ،والتوفيق ،والتحكيم الدولي.
وعلى الرغم من أن هــذه األدوات تتطلب موافقة
الطرفني ،وحيث إنه من املتوقع رفض إثيوبيا ألى
منها ،فإن سعى مصر اجلاد الستخدام أى من هذه
الطرق املتبعة دوليا بحسبانها ،دولة ساعية للسالم،
وحريصة على احلفاظ عليه ،سيفضح نيات إثيوبيا
احلقيقية أمام املجتمع الدولى من وراء بناء السد،
ويضع املفاوض اإلثيوبى حتت ضغط وحرج دائمني
خالل جوالت املفاوضات.
 -3اللجوء إلــى مجلس السلم واألمــن اإلفريقى
للبحث عــن تسوية إفريقية لــأزمــة على أســاس
أنها تهدد األمن اإلقليمى فى منطقة حوض النيل،
وتسهم فى إشعال الصراعات على املــيــاه ،إذا ما
جلــأت بــاقــى دول املنابع لتقليد إثيوبيا فــى بناء
السدود.
 -4التحرك فى مسارات متوازية دولية إلثبات
ضرر السد املدمر على كافة أوجه احلياة فى مصر،
بيئيا ،وزراعيا ،وأمنيا ،واقتصاديا ،واالستعانة بآراء
اجلمعيات املدافعة عن البيئة ،واألخــرى املدافعة
عن السالم وحقوق اإلنــســان ،والتدليل على ذلك
بتقارير معتمدة من منظمة الزراعة والغذاء العاملى
(الفاو) لبيان أثر ذلك على األمن الغذائى فى مصر،
من أجل خلق رأى عام عاملى داعم للموقف املصرى.
 -5اللجوء إلى محكمة العدل الدولية ،استنادا
إلى االتفاقيات الدولية املعنية مبياه األنهار الدولية،
وعلى رأسها االتفاقية التى أقرتها منظمة األمم
املتحدة عــام  ،1997اخلاصة باستخدامات النهر
دولــيــا ،لطلب الفتوى بأحقية مصر فــى حصتها
التاريخية الثابتة من مياه النهر ،استنادا إلى املواثيق
الــدولــيــة ،مــن خ ــال إحـــدى املــؤســســات الــدولــيــة
املعترف بها ،كجامعة الــدول العربية ،أو االحتــاد
اإلفريقي ،أو «الفاو».
 -6التوجه إلى مجلس األمن الدولى الستصدار
قرار يلزم إثيوبيا بوقف أعمال البناء فى السد حلني
إمتام الدراسات الفنية ،حتى ال يؤدى التوتر الذى
خلفته األزمة إلى اشتعال الصراع ،مبا يهدد السلم
واألمن الدوليني.
وعلى الــرغــم مــن أن هــذه الــبــدائــل قــد ال متثل
رادعا كافيا إلثيوبيا للتوقف عن استمرار البناء فى
سد النهضة ،فإن جلوء مصر إليها يحفظ لها اتخاذ
ما تــراه مناسبا من تدابير للحفاظ على حقوقها
فى مياه النهر ،وحماية نفسها من خطر وجــودى
يهددها.
وفى النهاية اقول :بعد كل ما ذكرناه من كوارث
ومخاطر ونتائج سلبية ســوف تلحق مبصر من
جــراء مشروع سد النهضة خاصة فى ظل تعثر
املفاوضات وعدم وجود وضوح تام بشأنها ،وفى
ظل تزايد املخاوف الشعبية بسبب هذه األزمة
فى ظل العشوائية التى تتعامل بها مصر فى هذه
القضية ..يجب أن نطرح عــدة تــســاؤالت منها:
مــا هــى الــبــدائــل املتاحة أمــام مصر اذا فشلت
املفاوضات؟ وهل هذه البدائل مضمونة للحفاظ
عــلــى احلــقــوق املــائــيــة ملــصــر؟ وم ــا هــى طبيعة
هــذه الــبــدائــل؟ وهــل وضعت اجلــهــات الرسمية
والسيادية سيناريوهات ملواجهة كل االحتماالت
التى قد حتدث فى هذه األزمة؟

االستعانة بتقارير
معتمدة من منظمة
«الفاو» لبيان أثر
بناء السد على األمن
الغذائى فى مصر
خللق رأى عام عاملى
داعم للموقف املصرى

على
المكشوف

اللجوء إلى
محكمة العدل
الدولية استنادً ا
إلى االتفاقيات
الدولية املعنية
مبياه األنهار
الدولية

التوجه إلى مجلس
األمن الدولى
الستصدار قرار
يلزم إثيوبيا بوقف
أعمال البناء فى
السد حلني امتام
الدراسات الفنية
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نخترق املحظور وننشر قصة الضابط املخفى هشام عشماوى الذى طلبه السيسى «ح ًيا أو مي ًتا»
هرب من مغارة باملقطم قبل القبض عليه بساعات ..وسافر لتركيا ودخل سوريا وتدرب على صنع املتفجرات

بالل الدوى

الشارع
السياسى

استبعاد وزراء
القوى العاملة
والتعاون الدولى
والصحة واألوقاف

مــن هــو الشخص ال ــذى اهــتــم الرئيس
عبدالفتاح السيسى به ..وأصدر تعليمات
مــشــددة جلميع األجــهــزة املعنية بالدولة
مفادها :أريده ح ًيا أو ميتًا؟
هــذا هــو ال ــس ــؤال؟! أمــا اإلجــابــة فهو:
اإلرهابى هشام عشماوى والذى نقدم لكم
فى السطور القادمة قصته من األلف إلى
الياء.
هــشــام على عشماوى مسعد إبراهيم
االرهــابــى املــطــلــوب لــلــعــدالــة ..والشهير
بـ«هشام عشماوى» ..هو ضابط سابق..
انــضــم لــلــقــوات املــســلــحــة ف ــى منتصف
التسعينيات والــتــحــق بــالــقــوات اخلاصة
«الصاعقة» كفرد تأمني عام  ..1996نقل
بعدها بعد التحقيق معه إلــى األعــمــال
اإلدارية داخل اجليش.
إذن هـ ــل اك ــت ــف ــى هـــشـــام عــشــمــاوى
ب ــذل ــك؟! اإلجـ ــابـ ــة ..ال ألنـــه ظ ــل ينشر
أفــكــاره املــتــشــددة واملــتــطــرفــة حــتــى عــام
 2000وآث ــار الكثير مــن الشبهات ضده
حينما قــام بتوبيخ أحــد قــارئ القرآن فى
أحــد املساجد فــى احلــى العاشر مبدينة
نصر ..وهو مسجد مجاور ملسكنه بشارع
على عــشــمــاوى ..وك ــان السبب أن قــارئ
الــقــرآن فــى املــســجــد أخــطــأ فــى الــتــاوة
كما ادعــى هشام عشماوى بعدها أحيل
للمحكمة العسكرية عام  2007بعد التنبيه
عليه بــعــدم تــكــرار كلماته التحريضية
خــال صــاتــه فــى املــســاجــد ..ثــم انتقل

إل ــى الــتــحــريــض ضــد اجلــيــش ..ليحاكم
ع ــدة مـــرات عــســكــريــا ..ويــتــم استبعاده
نهائيا من القوات املسلحة عــام ..2011
وتنقطع صلته متاما بالقوات املسلحة..
لــيــنــضــم جلــمــاعــة اإلخــــــوان االرهــابــيــة
ويتلقى تعليمات بتشكيله خلية ارهابية
تابعة لــه تضم مجموعة مــن اإلرهابيني
وبينهم « »4عناصر سبق لهم اخلدمة فى
الشرطة واجليش ومنه وليد بــدر وعماد
عبداحلميد ومحمد عويس وجميعهم لهم
عالقة وطيدة بجماعة اإلخوان االرهابية.
هشام عشماوى سافر إلى تركيا فى 27
ابريل  2013عبر ميناء القاهرة اجلوى
وتسلل إلى احلدود السورية التركية وتلقى
هناك تدريبات حول تصنيع املواد املتفجرة
والعمليات القتالية.
وعــقــب ع ــودت ــه م ــن سـ ــوريـ ــا ..ش ــارك
فــى اعتصام رابــعــة مــع جماعة اإلخ ــوان
االرهــابــيــة ..إضــافــة إل ــى مــشــاركــتــه فى
محاولة اغتيال وزيــر الداخلية السابق
محمد إبــراهــيــم ..إضــافــة إلــى مشاركته
فى مذبحة كمني الفرافرة فى  19يوليو
 ..2014هى العملية التى استشهد فيها
 22مجندا ..وشــارك فى مذبحة العريش
الثالثة فى فبراير  2015التى استهدفت
الكتيبة  101واستشهد بها  29مجندا..
واشترك فى التخطيط والتدريب لعملية
اقتحام الكتيبة .101
هشام عــشــمــاوى ..الشهير بـ«املخفى»
ألنــه قــادر على التخفى بــدرجــة كبيرة..
ممكن أن يــتــواجــد على احلـــدود الليبية
الــيــوم ..وبعد أســبــوع ينتقل إلــى احلــدود

عشماوى

الــســودانــيــة ..ونــفــس األس ــب ــوع يــتــواجــد
ف ــى ســيــنــاء ..ث ــم يــنــتــقــل إلـــى املــقــطــم..
طبعا جميع حتــركــات هــشــام عشماوى
وتنقالته تتم عبر الــدروب اجلبلية ويقيم
فــى املــغــارات اجلبلية ..ومعه رجــالــه فى
تنظيمه االره ــاب ــى الـــذى شكله وأطــلــق
عليه فى بداية األمــر «تنظيم أنصار بيت
املقدس» ..ثم بايع أبو بكر البغدادى زعيم
تنظيم داعــش االرهــابــى ..وانضم إليه..
وبعد فترة خرج علينا ليعلن عن تأسيسه
تنظيم جــديــد أطــلــق عليه اســم «جماعة
املــرابــطــون» واطــلــق على نفسه اســم «أبــو
عــمــر» ..وخ ــرج على الـــرأى الــعــام بقول
«يؤمئذ يفرح املــؤمــنــون» وتسجيل فيديو

يحمل هذا العنوان ..وكانت املفاجأة فى
الفيديو هو ظهور زعيم تنظيم القاعدة
الدكتور أمين الظواهرى وهو يدعو األمة
املسلمة واحلــركــة املــجــاهــدة أن تخوض
معركة البيان كما تخوض السنان ..على
حد قوله!
واستمر الفيديو فــى رص ــده للكثير..
ثم كانت كلمة هشام عشماوى الــذى هنأ
فيها األمــة اإلسالمية بحلول عيد الفطر
وقال «عاد العيد علينا بعد أن مضى شهر
اجلهاد واالجتهاد شهر الصيام والقيام
وال ــق ــرآن شــهــر رمــضــان شــهــر الــتــقــوى»
وبعدها بدأ التحريض ضد مصر واجليش
والرئيس عبدالفتاح السيسى مدعيا أن
اجلــهــاد ضــد الــدولــة فــرض عــن على كل
مسلم!
ومن يومها وهشام عشماوى هو العدو
اللدود ملصر والذى ارتبط بعدد من أجهزة
املــخــابــرات الــدولــيــة والــتــى تــســاعــده من
أجل التمادى فى معاداة الدولة واجليش
لصالح اإلخــوان ومخططاتهم ..ومؤخرا
وخـــال الــفــتــرة املــاضــيــة وحت ــدي ــدا منذ
اعتصام رابــعــة ..وهــو يقوم هو وتنظيمه
بأعمال ارهابية إجرامية منظمة جــدا..
وال يحمل تليفون محمول ألنه مدرب على
التخفى ..كــان قــد مت رص ــده فــى إحــدى
املغارات فى جبل املقطم بعد أن اعترف
عليه أحــد أعــضــاء تنظني بيت املقدس
املــقــبــوض عليهم فــى إح ــدى الــقــضــايــا..
وبالفعل مت جتهيز قــوات خاصة مدربة
على أعلى مستوى ..لكنه استطاع الهروب
قبل مجىء القوات بساعات قليلة ..وهرب

إلى الــدروب اجلبلية فى محافظة املنيا..
وتــورط فى حــادث الفرافرة على احلدود
الغربية مع ليبيا لينتقل بعدها إلى الدروب
اجلبلية على احلدود اجلنوبية مع السودان
وهى تلك املنطقة التى كان يتم تهريب منها
قيادات اإلخوان إلى السودان.
أخــطــر مــا فــى قــصــة هــشــام عشماوى
أنـــه اآلن أداة فــى يــد تنظيم الــقــاعــدة
نتيجة التسجيل املصور الــذى خــرج فيه
صـــوت أميـــن ال ــظ ــواه ــرى وت ـــاه حــديــث
هــشــام عــشــمــاوى ضــد اجلــيــش ..وأيضا
عــاقــاتــه مــع أجــهــزة املــخــابــرات الدولية
ومنها املخابرات التركية ..وهــو ما أدى
إلى القيام بالبحث عنه وطلبه «حيا» أيا
كــانــت الــظــروف ..وذل ــك بتعليمات عليا
مــن الــرئــيــس السيسى شــخــصــيــا ..غير
أنــه حتى اآلن يستطيع هشام عشماوى
الهرب ملرات عديدة من جميع املأموريات
التى خرجت للقبض عليه وعددها «»12
مأمورية لكن فى املأمورية األخيرة التى
خرجت األسبوع املاضى حتديدا للقبض
عليه بعد وجود معلومات مؤكدة عن وجوده
فى منطقة إحــدى املــغــارات على احلــدود
اجلنوبية مع السودان لكنه هرب قبلها..
وترك عدداً من أنصاره ..وكانت املفاجأة
أن مت الــقــبــض عــلــى « »3أشــخــاص من
تنظيم جماعة املرابطون التابعة لهشام
عشماوى ..منهم أحد األشخاص من تركيا
ومعهم أجهزة السلكية وأجهزة استقبال
مرتبطة بالقمر الصناعى التركى ..ولهذا
صدرت التعليمات العليا ومفاداها «هشام
عشماوى مطلوب ح ًيا أو ميتًا».

املصير النهائى حلكومة شريف إسماعيل أول فبراير القادم
استمرار إسماعيل وجتهيز هانى سرى الدين ملنصب مهم

ضم اللواء أسامة
الصغير واللواء
صالح حجازى رئيس
جهاز األمن الوطنى
للتشكيل الوزارى

بالل الدوى
ما هو مصير حكومة شريف إسماعيل؟! وهل
سيأتى شهر فبراير واملهندس شريف إسماعيل
مازال فى منصبه ..هو ووزراؤه؟!
وه ــل سيلقى شــريــف إســمــاعــيــل قــبــوال لــدى
مجلس النواب؟!
أسئلة كثيرة لــدى ال ــرأى الــعــام حــول حكومة
شريف إسماعيل؟!
املعلومات تؤكد أن املهندس شريف إسماعيل
سيلقى بيانا أمام البرملان ..وهو بيان احلكومة
السنوى فى نهاية شهر يناير احلالى ..وللبرملان
الكلمة األولى واألخيرة فى استمرار أو استبعاد
رئيس احلكومة.
مؤسسة الــرئــاســة مــن جهتها مــازالــت تدعم
املهندس شريف إسماعيل وتفضل استمراره
لكنها مستعدة لكافة الــبــدائــل ..ومنها جتهيز
الــدكــتــور هــانــى س ــرى الــديــن فــى حــالــة رفــض
البرملان استمرار املهندس شريف إسماعيل أو
قيام مجلس الــنــواب بعرض اســم آخــر لرئاسة
احلكومة طبقا للدستور!
األحــزاب فى البرملان مازالت تدعم املهندس
شريف إسماعيل ومنها حزب املصريني األحرار
الــــذى أعــلــن مــؤســســه رجـ ــل األعـــمـــال جنيب
ســاويــرس أنــه مــع اســتــمــرار شــريــف إسماعيل
ويــوافــق على عــرض اسمه كرئيس للحكومة..

سرى الدين

والــدكــتــور السيد الــبــدوى رئــيــس حــزب الوفد
يفضل اســتــمــرار شــريــف إســمــاعــيــل ..وحــزب
مستقبل وطن املعروف عنه التصاقه مع حتالف
دعــم مصر فــى األعــضــاء وال ــق ــرارات ..يفضل
استمراره أيضا.
إذن نحن أمام قبول من مجلس النواب لشريف
إسماعيل كرئيس للحكومة ..لكن املعضلة ستكون
فــى مجموعة مــن وزرائــــه الــذيــن لــم يجتهدوا
ولم يقدموا أى جديد ولم يقدموا رؤيــة تناسب
األوضاع التى متر بها مصر ..ومن املتوقع خروج

وزراء الصحة الدكتور أحمد عماد الــذى أدرك
اجلميع أنه فشل فشال ذريعا ولم يقدم أى اجناز
فى وزارته ووضع الفارق الشاسع بينه وبني وزير
الصحة الذى سبقه الدكتور عادل العدوى.
الوزيرة سحر نصر وزير التعاون الدولى أيضا
فشلت فشال ذريعا فى مهامها خاصة أنها تهتم
بالظهور والــدعــايــة واإلع ـ ــام ..ولــم تــقــدم أى
جناحات ملموسة فى الوزارة!
وزيــر األوق ــاف الدكتور محمد مختار جمعة
سيتم اســتــبــعــاده نــظــرا خلــافــاتــه املــتــكــررة مع

الــدكــتــور أحــمــد الطيب شيخ األزهـ ــر ..وسيتم
حتديث وزارة جديدة هى وزارة اإلعــام وجار
ترشيح عــدد مــن األســمــاء اإلعالمية الالمعة
من أبناء ماسبيرو وتلقى قبوال لــدى األوســاط
اإلعالمية احلكومية واخلــاصــة وكــافــة وسائل
اإلعــام ..ومن املتوقع ترشيح املهندس أسامة
ال ــش ــي ــخ لــتــولــى
وزارة اإلعـــــام
املليئة باأللغام.
ً
وأيـــــضـــــا ســيــتــم
تــغــيــيــر ج ــم ــال س ــرور
وزيــــر ال ــق ــوى الــعــامــلــة بعد
نشوب عدد من اخلالفات داخل
الــوزارة بسببه وعدم جديته فى إقناع الرأى
العام مبهامه.
الغريب أنــه جــار االتــفــاق مــع كــل اللواء
أسامة الصغير مدير أمن القاهرة األسبق
ومساعد الوزير لألمن السابق ..من أجل
تولى إحــدى احلقائب الــوزاريــة الهامة..
بعد خروجه من اخلدمة فى الشرطة منذ
شهرين تقريبا ..وأيضا جــار االتفاق مع
اللواء صــاح حجازى رئيس جهاز األمن
الوطنى السابق والــذى مت تصعيده ليتولى
مساعد الــوزيــر لألمن االقــتــصــادى ..ليتولى
حقيبة وزارية هامة ..وسيتم ضمها للحكومة
لتدعيمها!

إبراهيم الغويل مستشار القذافى يكشف دور قطر فى ليبيا

قطر دفعت « »3مليارات دوالر لـ«على الصالبى» القيادى اإلخوانى لدعم اإلرهابيني
كتب  -محمد جمال
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أكد الدكتور إبراهيم الغويل الفقيه الدستورى الليبى
واملــســتــشــار الــقــانــونــى للرئيس الليبى األســبــق معمر
القذافى ورئيس هيئة الدفاع فى قضية لوكربى ..أن
«قطر» هى التى تتحكم فى ليبيا عن طريق قيامها بإمداد
اجلماعات املتطرفة التكفيرية واالرهابية التى تسيطر
على غــرب ليبيا ومتويل اجلماعات االرهابية األخــرى
التابعة جلماعة اإلخوان التى تسيطر على شرق ليبيا.
ويتضمن التمويل دعما ماليا وسالحا وتخطيطا وتولى
تدريبهم عن طريق ضباط مخابرات قطريني.
وأكد الغويل :أن قطر دفعت  3مليارات دوالر للشيخ
على الصالبى مسئول اإلخــوان فى ليبيا مقابل قيامه
بتمويل اجلماعات والتنظيمات االرهابية التى تتحكم

الغويل

القذافى

فيها جماعة اإلخوان للسيطرة على الشارع الليبى.
وأض ــاف الغويل فــى تصريحات خــاصــة لـــ«صــوت
امل ــاي ــن» :إن قــطــر دويــلــة صــغــيــرة حت ــاول مناطحة
الــســعــوديــة ..وحتـــاول أن تظهر بأنها «دولـ ــة» لكنها
لــن تستطيع ..ومتــشــى فــى رك ــاب الــواليــات املتحدة
األمريكية وقرارها يأتى من أمريكا!
وأشــار الغويل إلــى أن تركيا تساهم بقدر كبير
فيما يــحــدث فــى ليبيا ولــهــا دور فــى التخطيط
لالرهابيني املنتمني لكل من أنصار الشريعة..
وتنظيم داعش ..وتنظيم القاعدة..
وجماعة اإلخوان! وطالب الغويل
جماعة الدول العربية بدور أكبر
فى ليبيا ودعم احلكومة الشرعية
املنتخبة فــى شــرق ليبيا ودعــم
اجليش الوطنى الليبى!

إسماعيل

سرى جدًا :انقالب فى القصر اجلمهورى وتغيير حراسة السيسى لدو ٍاع أمنية

العقيد محمد
شعراوى يتولى
مسئولية قيادة
الطاقم اجلديد

الطاقم القدمي بعضهم عاد للصاعقة ومت توزيع آخرين على حراسة شخصيات كبرى

بالل الدوى
خالل األسبوعين الماضيين كنا فى حيرة ..هل
ننشر ما لدينا من معلومات عما يحدث فى القصر
الــجــمــهــورى؟! وهــل ننشر مــا لدينا مــن معلومات
خطيرة عــن طــريــق حــراســة الــرئــيــس عبدالفتاح
السيسي؟! المهم قــررنــا أن نــخــوض فــى الملف
الصعب لنقدم للقارئ المعلومات لعل وعسى يدرك
الجميع خطورة الموقف الذى تمر به مصر ..ومدى
التهديدات التى يتعرض لها الرئيس عبدالفتاح
السيسى شخص ًيا ..وحجم المخاطر التى تحيط
بهذا الــرجــل ..وعلينا أن ننظر لهذه المعلومات
نظرة مختلفة حتى ندرك أن رئيس مصر مستهدف
إلى أقصى مدى!
منذ أسبوعين كانت هناك خطة مفاجأة من
أج ــل تغيير طــاقــم الــحــراســة الــخــاص بالرئيس
عبدالفتاح السيسى ..وطاقم الحراسة الخاص
بالرئيس السيسى هو «الدائرة األولى حول الرئيس
والمحيطة بهم على الــدوام والمكونة من  15فردا
مدربا تدريبا على أعلى مستوى»!!
أعضاء طاقم الحراسة القدامى تم توزيعهم على
شخصيات كبرى أخــرى ..وبعضهم عاد للعمل فى
الحرس الجمهورى ..وبعضهم مازال فى الرئاسة
تتم االستعانة به فى ظروف طارئة.
أمــا طاقم الــحــراســة الــجــديــد ..فهم مجموعة
مدربة على أعلى مستوى من الضباط المنتمين
بعضهم كان فى الحرس الجمهورى والبعض اآلخر
كان فى القوات الخاصة المنتمين للصاعقة ..وتم
تدريبهم تدريبا جيدا وبعضهم حصل على دورات
تدريبية فى الخارج وتم ارسالهم لالستفادة منهم
وحصولهم على خبرات جــديــدة ..واألهــم من كل

طاقم احلراسة اجلديد مت اختياره بعناية من
قوات الصاعقة واحلاصلني على دورات ضرب النار
هــذا وذاك أنهم محترفو «ضــرب نــار» وكــل منهم
يجيد بامتياز عملية ضرب النار ويحتلون مراكز
متقدمة جــدا فى عمليات ضــرب ومصنفون على
مستوى متقدم فى ضرب النار ..ولهم ترتيب دولى
فى إطالق النار.
طاقم الحراسة الجديد وهم المجموعة القريبة

مــن الــرئــيــس السيسى ويمثلون الــدائــرة األولــى
حوله ..تم اختيارهم بعناية شديدة ..ولكن السؤال
لماذا تغيير طاقم الحراسة؟!
اإلجابة تحمل فى طياتها ..نظرا لظروف األمنية
التى تمر بها البالد ..وباختصار تم تغيير الحراسة
الخاصة التى تحيط بالرئيس مباشرة لدواع أمنية

بعد وجود معلومات مؤكدة بضرورة التعامل بجدية
مع التهديدات الخاصة للشخصيات الكبرى فى
البالد ومنها الرئيس السيسى بطبيعة الحال..
بعد تزايد التهديدات فى الفترة األخيرة واستمرار
التحريضات اإلخوانية والصادرة من قاداتهم فى
الخارج ..وقاداتهم فى السجون ضد القيادات فى

مصر ســواء كانت قيادات سياسية أو قضائية أو
أمنية أو رئاسية.
إذن ال ــس ــؤال الــتــالــى ه ــو :أن الــعــقــيــد محمد
ش ــع ــراوى مستمر فــى منصبه كــحــارس خــاص
للرئيس ..لماذا استمراره؟!
اإلجــابــة تحمل فــى طياتها ..ج ــزءا إنسانيا..
حيث ارتباط الرئيس السيسى بحارسه الشخصى
منذ ســنــوات وتــحــديــدا منذ توليه منصب وزيــر
الــدفــاع ..ومــدى التفاهم بين الرئيس وشعراوى
وإصرار الرئيس السيسى على وجود العقيد محمد
شعراوى كحارس خاص له.
طــاقــم الــحــراســة الــجــديــد الــخــاص بالرئيس
السيسى ص ــدرت لهم تعليمات مــشــددة بعدم
ارتكاب أى أخطاء من شأنها أن تسىء لمؤسسة
الرئاسة والرئيس السيسى شخصيا وضــرورة
التعامل بايجابية مــع المواطنين فــى أى زيــارة
يقوم بها الرئيس السيسى ..وأيضا تم إصــدار
تعليمات عليا لطاقم الحراسة الخاص بالرئيس
بــعــدم شــعــور أى أحــد بــهــم ..وإتــمــام عملهم فى
هدوء وعدم الصدام مع أى مواطن يحاول السالم
على الــرئــيــس ..والتعامل بنجاح مــع السيدات
وعــدم السماح لوجود شكوى من المواطنين فى
الحفالت والمنتديات واالحــتــفــاالت ..وهــو ما
حدث بالضبط فى آخر ظهور للرئيس السيسى
خالل احتفاالت االخــوة االقباط بأعياد الميالد
فــى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية ..فقام
الحرس الخاص بعدم منع إحدى السيدات أثناء
تقدمها للرئيس للسالم عليه واالحتفال به ..وهو
ما أسعد الرئيس السيسى كثيرا ووقف الرئيس
وصافحها ولم يعترض ..إضافة إلى إقدامه على
تبادل التهنئة مع األقباط أثناء خروجه من القاعة
مما أدى إلــى وداع األقباط فى القاعة للرئيس
بالورود البيضاء ومنها الفل.
نجاح طاقم الحراسة الجديد فى التعامل مع
التجمعات أدى إلى تقديم مدح شديد فيهم خاصة
أنهم تم اختبارهم فى موقفين غاية في الصعوبة
الموقف األول :احتفاالت تسليم وحــدات سكنية
فى الفرافرة ..والموقف الثانى :احتفاالت أعياد
الميالد بالكنيسة بالعباسية!

الشارع
السياسى

عددهم «»15
فردً ا ومدربني
على أعلى
مستوى

مفاجأة :قيادى فى حتالف دعم مصر يكشف األسرار ويؤكد:

رزق

السناوى

رزق والسناوى يطالبان الرئيس
باإلفراج عن ناشط حزب الكرامة
والسيسى يرد :ال أعرف سبب حبسه
وسيتم اإلفراج عنه قبل  25يناير

طالب الكاتبان الصحفيان ياسر رزق رئيس تحرير األخــبــار..
وعبدالله السناوى رئيس تحرير جريدة العربى الناصرى
األسبق ..الرئيس عبدالفتاح السيسى فى آخر اجتماع لهما
معه ..بضرورة اإلفــراج عن الشاب «محمد العراقى» أمين
شباب حــزب الــكــرامــة وال ــذى قبض عليه فــى فترة حكم
محمد مرسى أثناء تظاهره أمــام بيت محمد مرسى فى
محافظة الشرقية وحصل على حكم قضائى بالحبس..
وطالبا السيسى باالفراج عنه ..والعفو عنه ضمن الشباب
المفرج عنهم قبل  25يناير وهو عيد الشرطة.
المفاجأة أن الرئيس السيسى أكد لــرزق والسناوى
أنه ال يعرف حتى اآلن لماذا لم يتم اإلفراج عن محمد
العراقى ووعدهم باإلفراج عنه وطلب لقاء والديه فى
رئاسية الجمهورية وإبالغهم بأنه سيتم اإلفــراج عن
«محمد العراقى».

عرضنا على السيسى أسماء رئيس البرملان والوكيلني ورؤساء
اللجان لكنه قال :ال عالقة لى بشأن مجلس النواب

كــشــف إح ـ ــدى قـــيـــادات تــحــالــف
دع ــم مــصــر ..أســــرار مــا ج ــرى من
مفاوضات بين قيادات التحالف فى
اجتماعاتهم الــســريــة ..وقـــال :قام
إحدى قيادات التحالف وهو «قبطى»
بعرض قيام التحالف بعقد جلسة مع
الرئيس عبدالفتاح السيسى وعرض
عــلــيــه األسـ ــمـ ــاء الــمــرشــحــة
لـــرئـــاســـة ال ــب ــرل ــم ــان
والوكيلين واالتــفــاق
معه على تــرك عدد
مــن األس ــم ــاء لتولى
رئـ ــاسـ ــيـ ــة ال ــل ــج ــان
باالتفاق وتــرك عدد

عضوة بنقابة العاملني بالضرائب تكشف
كوارث قانون «البنود» اخلدمة املدنية ً
سابقا

ماجدة إبراهيم :أشرف العربى يحاول إقناع البرملان بقانون اخلدمة
املدنية ويدعى أنه سيوفر « »17مليار جنيه على الدولة

«خيرت الشاطر» كلمة
السر فى الكتب املدرسية

كشف مصدر مسئول رفيع المستوى أن وزارة التربية والتعليم أن
المهندس خيرت الشاطر النائب األول للمرشد العام لجماعة اإلخوان
االرهابية كان قد اتفق مع عدد من أصحاب المطابع الكبرى من أجل
الدخول فى جميع مناقصات وزارة التربية والتعليم والحصول عليها
والفوز بها بدعم شخصى من الوزير اإلخوانى السابق الدكتور إبراهيم
غنيم الــذى كــان يسهل لهم أداء مهامهم للسيطرة على مطابع الــوزارة
عن طريق أصحاب المطابع اإلخــوان والحصول على نصيب األسد من
ميزانية الوزارة لحساب خيرت الشاطر.
وكشف المصدر المسئول أن األجهزة األمنية استبعدت جميع أصحاب
المطابع اإلخــوان من الدخول للمناقصات التى تقوم بها الــوزارة حتى
ال تتم سيطرة اإلخــوان على طباعة الكتب الحكومية ..ونفس الشىء
تم تطبيقه على جميع األبنية الحكومية المدرسية والتى تقوم بها هيئة
األبنية التعليمية وكان يتولى ذلك الوزير شخص ًيا.

من اللجان للمعارضة فى البرلمان
ول ــأح ــزاب الممثلة فــى الــبــرلــمــان
حتى ال يــحــدث ص ــدام بين تحالف
دعــم مصر والــرئــاســة واألحــــزاب..
ويحدث تفتيت للقوى السياسية فى
الوقت الذى تحتاج فيه مصر للتوحد
والتضامن وعدم االنقسام والوقوف
خلف الرئيس وتحت قياداته!
القيادى القبطى قال فى االجتماع
الـ ــسـ ــرى لـــقـــيـــادات ت ــح ــال ــف دع ــم
مصر :علينا الــعــرض على الرئيس
اسم الرئيس المتفق عليه للبرلمان
والــوكــيــلــيــن ..والــتــأكــيــد عــلــيــه أن
التحالف سيدعم اختيارات الرئيس

الــتــى ســيــوافــق عــلــيــهــا حــتــى تصل
األسماء المقترحة لمناصبها طبقا
لالتفاق!
ال ــق ــي ــادى بــتــحــالــف دعـ ــم مصر
أكــد أيضا :أننا علينا العرض على
الرئيس األســمــاء المقترحة لتولى
اللجان ..أو االستماع لرأى الرئيس
فــى األســمــاء الــتــى مــن الممكن أن
يرشحها ونوافق على هذه األسماء..
ونطالبه بترك اللجان غير المهمة
لـــأحـــزاب م ــع احــتــفــاظ الــرئــيــس
وت ــرك األم ــر لــه فــى ترشيح أسماء
فـــى ال ــل ــج ــان الــمــهــمــة مــثــل لجنة
ال ــدف ــاع واألمــــن الــقــومــى واللجنة

التشريعية ولجنة التعليم والــقــوى
العاملة ولجنة العالقات الخارجية
واإلدارة المحلية!! مــع تــرك باقى
اللجان لــأحــزاب الكبيرة الممثلة
فى البرلمان ومنها حزب المصريين
األحـــــــرار وحـــــزب الـــوفـــد وحـــزب
مستقبل وطن ..وحزب حماة وطن!
لكن لم يتمكن تحالف دعم مصر
من لقاء السيسى لعرض عليه هذه
الرؤية ..نظرا ألن مؤسسة الرئاسة
رفضت التدخل فى أمور السياسية
والتى بها خالفات بين األح ــزاب..
وكــان رد الرئاسة أنها ال عالقة لها
بما يدار فى مجلس النواب.

قلنا للرئيس:
اختار يا ريس
األسماء التى
تريدها ..واحنا
هنوافق عليها..
واترك لألحزاب
جلان هامشية!

الشاطر

كــشــفــت م ــاج ــدة إبــراهــيــم
ع ــض ــو ال ــن ــق ــاب ــة الــمــســتــقــلــة
للعاملين بــالــضــرائــب أن هناك
« »3آالف موظف من كبار الموظفين
بـ ــالـ ــدولـ ــة هــــم ال ــم ــس ــت ــف ــي ــدون مــن
قــانــون الــخــدمــة المدنية ال ــذى يصر
عليه وزي ــر التخطيط ..وهــم الذين
يقومون بالحصول على أكبر قدر من
بند األجــور فى الــقــانــون ..فى الوقت
ال ــذى يحصل فيه صــغــار الموظفين
وهم عددهم « »6ماليين موظف على
مــرتــبــات زهــيــدة ويــتــم تطبيق عليهم
القانون دون غيرهم!
وأك ــدت مــاجــدة إبــراهــيــم أن الوزير
الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط
يــقــول إن الــقــانــون الــجــديــد سيوفر
على الدولة « »17مليار جنيه ..وهذا

العربى

التوفير يأتى من الخصم من مرتبات
صــغــار الــمــوظــفــيــن ..وهــو يــقــول ذلك
إلقــنــاع مجلس الــنــواب بالقانون حتى
يتم الموافقة عليه ..خاصة أن القانون

الــجــديــد يــطــلــق عــلــيــه قــانــون الــبــنــود
السرية التى تمنح لكبار الموظفين..
منها بنود حوافز فى األعياد واإلجازات
واألرباح غير الموجودة فى األساس.
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تزوير انتخابات 2010
وارتفاع معدالت
البطالة أهم األسباب

حكايات
وأسرار

6

ً
تزامنا مع قرب االحتفال بذكراها اخلامسة

أسباب سياسية واقتصادية وراء قيام ثورة  25يناير

خالد عبدالرحمن
تزامنً ا مع قرب االحتفال بالذكرى الخامسة
لثورة  25يناير ..كشفت رسالة دكتوراه قدمتها
الشيماء عبدالسالم إبراهيم بكلية االقتصاد
والــعــلــوم السياسية ،جامعة الــقــاهــرة«   ،حــول
الــعــوامــل الــداخــلــيــة السياسية واالقــتــصــاديــة
لثورة  25يناير فى مصر» أن كثيرا من الدراسات
العربية لــم تتوقع انتفاض الشعوب العربية
ضد أنظمتها الحاكمة ،رغم أن جميع الشواهد
والمؤشرات كانت تمهد الطريق لقيام الثورة فى
عدد من الدول العربية .ومع اندالع تلك الثورات،
بــدأت الــدراســات العربية البحثية واألكاديمية
قــــدرا مــن األهــمــيــة ألســبــاب انــدالعــهــا
تــولــى
ً
ومساراتها مع سرعة وتيرتها وتطورها بصورة لم
تكن متوقعة.
وخلصت الــدراســة إلــى أن هناك ثالثة عوامل

اختيار
القيادات
املحلية من
خارج نطاق
محافظتها
لسد كل أبواب
املجامالت
املمكنة

القانون لن
يخرج إلى
النور قبل 6
أشهر من اآلن

األربعاء 2016/1/20

بفرمان من رئيس الوزراء:

أكد أن االنتخابات لن تتم إال بعد
إقرار القانون اجلديد

إنهاء خدمة القيادات وعدم جتديد عقود املستشارين

»:
أحمد زكى بدر لـ«
شروط قاسية فى اختيار القيادات املحلية
كتب ماهر عبده:
ق ــال الــدكــتــور أحــمــد زك ــى ب ــدر وزي ــر التنمية
المحلية أنه يريد وضع مواد فى القانون الجديد
تنص على اختيار القيادات المحلية من خارج نطاق
محافظتها لسد كل أبــواب المجامالت الممكنة
أمــام اختيار تلك القيادات ،الفتا فى تصريحات
خاصة لـ»صوت الماليين» إلى أن قانون اإلدارة
المحلية مــازل محل دراســة متعمقة ومتانية من
خبراء اإلدارة وبعض أساتذة ورؤساء الجامعات،
ملمحا الى أن القانون لن يخرج الى النور قبل 6
ً
أشهر من اآلن.
وأضـ ــاف ب ــدر أن لــيــس لــديــه نــيــة فــى إج ــراء
انتخابات المجالس المحلية قبل تقديم قانون
اإلدارة المحلية إلى مجلس النواب الجديد ،حتى
تكون المجالس وقياداتها خاضعة لشروط وبنود
وم ــواد الــقــانــون الجديد ال ــذى سيعتمده مجلس
النواب.
من جانبها قالت مصادر بوزارة التنمية المحلية
فــى تــصــريــحــات خــاصــة لـــ«صــوت الــمــايــيــن» أن

اتهمته
بالشذوذ
والتطرف:
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سياسية شكلت مقدمات الفعل الثورى فى  25يناير
 ،2011والتى تتمثل في:
أوال -أزمـــات اإلصـــاح السياسى ،وهــى تشمل
قضايا المشاركة السياسية ،والشرعية ،والتوزيع،
والهوية ،والثقة السياسية.
وقــد تشابكت تلك األزمـــات مــع بعضها بعضا
لتشكل ضغوطا على النظام السياسى.
وتشير الدراسة فى هذا الشأن إلى أن النظام
السياسى فى عهد مــبــارك ،والــذى اتسم بكونه
«سلطويا انتخابيا» ،يسمح بمساحات للحركة
فى ضــوء تعددية شكلية ،فضال عن التعديالت
الدستورية فى عامى  2005و ،2007والتى لم تأت
بجديد فيما يتعلق باإلصالح السياسى ،وتصاعد
األزمــات فى ضــوء الرغبة المتزايدة للجماهير
بمزيد من اإلصــاحــات .كما أن فشل النظام فى
استيعاب المطالب قد فاقم من حالة االحتقان
واالستياء لدى الشعب.

كشفت مصادر مطلعة أن هيئة كبار العلماء
برئاسة الدكتور أحمد الطيب شيخ األزهــر،
فى اجتماعها األخير أوصت بتجاهل الدكتور
سيد القمنى ،وعــدم االلتفات لدعواته التى
اطــلــقــهــا مــؤخــرا بــاعــتــبــار االزهــــر مؤسسة
ارهابية ،مؤكدين ان القمنى طــوال تاريخه
يطلق أفكار شــاذة ومعادية للدين ،وبالتالى
تجاهله أفضل ألن ما يقدمه ليس فك ًرا وال
يمت لحرية الــرأى والتعبير بصلة ،واألزهــر
أكــبــر مــن أى شــخــص يــحــاول لــفــت األنــظــار
بالصيد فى الماء العكر أو تشويه الحقائق أو
التطاول على األزهر ورموز الدين.
وحذرت هيئة كبار العلماء خطباء المساجد
من تداول اسم «القمني» ومواقفه فى خطب
الــجــمــعــة ،أو الـــــدروس والـــنـــدوات الدينية
المصرح بها من وزارة األوقــاف ،حتى ال يتم
تنبيه الناس إليه ،وأشــارت المصادر إلى أن
هيئة كبار العلماء أطلعت على ملف كامل
يــحــوى تسجيالت وكــتــابــات ســيــد القمني،
وأك ــدت أن أفضل رد عليه هــو تجاهله ألن
األزهــر أكبر من هؤالء واليليق االنــزالق لهذا
المستوى.

«ب ــدر» سيضع شــروط ـاً قاسية
فى مسابقات تعيين القيادات
الــمــحــلــيــة مــن درجـ ــة مــديــريــى
عموم إلــى أقــل درجــة وظيفية
بالوحدات المحلية ،ومن بينها
الـ ــدرجـ ــة الــعــلــمــيــة الــحــاصــل
عــلــيــهــا الــمــتــقــدم لــلــتــعــيــن فى
منصبه القيادى على أن تكون
األفضلية للحاصلين على درجة
الماجستير والدكتوراه فى علوم
اإلدارة بغض النظر عن خبرتهم
فى المحليات من عدمها.
ورأت المصادر أن «بدر» يتحرك
لنسف كل ما أقدم عليه سابقوه من وزراء
التنمية المحلية فى الفترة التى أعقبت
ثــورة الخامس والعشرين من يناير ،الفتة
إلى أنه أنهى ندب عدد من القيادات التى
عينها اللواء عادل لبيب ،وكذلك يتجه لنسف
غالبية مواد قانون اإلدارة المحلية الذى تم
االنتهاء منه فى عهد الوزير السابق.

ثانيا -الــحــركــات االحتجاجية ،حيث شهد
المجتمع المصرى فــى السنوات السابقة على
الــثــورة ظهور عــدد من الحركات االحتجاجية،
ســواء ذات طابع سياسي ،أو اجتماعي ،أو فئوي،
ويأتى فى مقدمتها حركة «كفاية» التى ظهرت
عام2004.
ثالثا -االنــتــخــابــات البرلمانية ،حيث تمت
انتخابات مجلس الشعب فى أواخــر  ،2010وتم
استبعاد المعارضة بكافة أشكالها بشكل صارخ مما
أسهم فى مزيد من الغضب الشعبى.
وفــى هــذا السياق حــصــرت الــدراســة العوامل
االقتصادية وراء ثــورة الخامس والعشرين من
يناير فى ثالثة عوامل رئيسية ،هى على النحو
اآلتى:
أوال -نمط توزيع الدخل والــثــروة بالمجتمع
المصرى قبل الــثــورة :فقد اتسعت الفجوة بين
الطبقات مــع عــدم الــعــدالــة فــى تــوزيــع الدخل،

وصاحب ذلك ظاهرة «تــزاوج السلطة بالمال» من
خالل تزايد الدور السياسى لرجال األعمال داخل
النظام.
ثانيا -ارتفاع معدالت البطالة ونسب الفقر:
فمع نـــدرة فــرص العمل وانــتــشــار البطالة بين
الشباب المتعلم الــواعــى ،اتــضــح أن ســوء إدارة
الــحــكــومــات المتعاقبة لــلــجــانــب االقــتــصــادى
هــو السبب وراء ذلــك .كما أن سياسة االنفتاح
االقتصادى لم ينجم عنها سوى مزيد من الفقر
والتهميش لفئات معينة.
ثــالــثــا -نــمــط تــعــامــل الــحــكــومــة مــع األص ــول
االقــتــصــاديــة للمجتمع الــمــصــرى :فسياسات
الخصخصة أدت إلى بيع أكثر من نصف شركات
القطاع العام بأقل من قيمتها الحقيقية ،كما نتج
عنها تراجع دور الدولة فى تقديم الخدمات فى
المجاالت المختلفة ،وهو ما أسهم فى اتساع نطاق
الفقر ،وازدياد حالة السخط لدى المواطنين.

ورؤساء األحياء واملدن واملنتدبني الذين تخطوا سن الستني

زكى بدر

قــالــت مــصــادر حكومية أن الــدكــتــور أحمد
زكى بدر وزير التنمية المحلية يجهز لمذبحة
كبيرة للمستشارين ورؤســـاء االحــيــاء الذين
تــخــطــوا ســن الــســتــيــن حــيــث أصـــدر فرمانا
مشددا للمحافظين بعدم التجديد ألى قيادة
بــالــواحــدات المحلية تخطت ســن الستين،
وإحالتها فورا للمعاش.
وأضــافــت الــمــصــادر أن بــدر كلف الــلــواء
أحــمــد عــبــد المنعم األمــيــن الــعــام ل ــإدارة
المحلية بــإبــاغ المحافظين بــهــذا الــقــرار
شفهيا وبدون أى مخاطبات رسمية ،لضمان
عدم حــدوث اى بلبلة فى الفترة التى تسبق
ذكـــرى  25يــنــايــر ،مــؤكــدة أن المحافظين
شرعوا فى تنفيذ القرار على مدار االسبوعين
الماضيين وهو ما يفسر حركة التنقالت الكثيرة
بين رؤساء المدن واألحياء ،وانهاء ندب بعضهم وإحالة
البعض اآلخر إلى المعاش.
وأشــارت المصادر الى أن المهندس شريف إسماعيل
رئيس الـــوزراء أصــدر تعليماته لــوزيــر التنمية المحلية
بااللتزام بالالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
الجديد رقــم  18لسنة  ،2015وال ــذى ينص على انهاء
خدمة القيادات عند سن الستين وعــدم التجديد لها،
وعدم تجديد عقود المستشارين ورؤساء األحياء والمدن

المنتدبين والذين تخطوا سن الستين .الفتة إلى أن وزراة
التنمية المحلية تلقت خطابات آخر من الجهاز المركزى
للتنظيم واإلدارة ،مرفقا به نسخة من الالئحة التنفيذية
لقانون الخدمة المدنية الجديد لتطبيقها على الوحدات
المحلية بالمحافظات.
وأوضحت المصادر أن الوزير حث المحافظين الجدد
الذين التقاهم مؤخرا بدوان عام الوزارة على ضرورة انهاء
ندب المستشارين المتعاقد معهم من الخارج ،وإقالة كل
من يثبت تقصيره من رؤساء المدن واألحياء فى عمله دون
الرجوع إلى الوزير ،مؤكدًا لهم ضرورة تفعيل التقييم الذى
تم إجــراؤه على رؤســاء األحياء المختلفة فى رصد مدى
اإلنجاز الذى تحقق فى المشكالت التى تواجهه أحياؤهم،
والتقدم المحرز فى مختلف المجاالت ،فض ً
ال عن حدوث
تدهور فى أ ًيا من الملفات الموجودة بنطاق عمل رئيس
الحى.
وأضــافــت المصادر أن «بــدر» شــدد للمحافظين على
أنه لن يتم تجديد عقد أى رئيس حى تم تقييمه بمعدل
«ضعيف» فى التقييم الذى تم إجــراؤه على المحافظين،
فض ً
ال عن عدم التجديد لمن تجاوز سن الستين منهم،
الفتًا إلى أن أحد تكليفات الوزير للمحافظين كانت إعداد،
وتجهيز كــوادر من الصفين الثانى ،والثالث لتصعيدهم
خالل المرحلة المقبلة للعمل مع ذوى الخبرات المختلفة
قبل أن يتولوا المسئولية.

هيئة كبار العلماء باألزهر توصى بتجاهل سيد
القمنى ..ومنع ذكر اسمه فى خطب اجلمعة
القمنى

وأضافت المصادر أن كبار العلماء أيدوا
دعـــوة شــيــخ األزهــــر إلقــامــة تــحــالــف عربى
إسالمى من أحــرار العلماء والصادقين من
رجال الفكر لمواجهة اإلرهاب بنقض أفكاره
وتفكيك مــقــوالتــه ومــواجــهــة الفكر بالفكر
والحجة بالحجة.
وأك ـ ــدت الــمــصــادر أن الــعــلــمــاء طــالــبــوا
بضرورة االســراع فى تشكيل هذا التحالف،
والم ــان ــع ان يــكــون نـــواة ه ــذا الــتــحــالــف من
مجلس حكماء المسلمين الذى يترأسه شيخ

األزهر ،ويضم علماء من السعودية واإلمارات
والبحرين واألردن وموريتانيا وتونس والمغرب
ومصر ،ورحب العلماء بمشاورات واتصاالت
تجريها مشيخة األزهر لتشكيل هذا التحالف
لتكوين جبهة قوية من العلماء المشهود لهم
باالعتدال والوسطية لصد األفــكــار الشاذة
والبالية التى تصدر عن التيارات المتطرفة،
وتصحيح المفاهيم المغلوطة عــن الــديــن،
والدعوة إلى كل ما يساهم فى إقرار السالم
واألمــن فى ربــوع العالم اإلســامــى والعربى

وأش ــاروا إلــى أن هيئة كبار العلماء تطرقت
ألهداف وخطة هذا التحالف الذى دعا إليه
اإلمام األكبر وطريقة العمل ،من أجل تكوين
رأى مــوحــد وصـــوت واحـــد مــن كــل العلماء
لمجابهة أى فكر متطرف أو إخطار محدقة
باألمة ،والعمل على تفعيل التواصل واالتصال
بين العلماء فى العالم اإلســامــى والعربي،
وخــاصــة فــى ظــل األخــطــار الــمــحــدقــة التى
تواجهها .األمة .ولفت المصادر ،إلى أن هذا
التحالف سيضم علماء شيعة مثل الشيخ
على األمين ،عضو مجلس حكماء المسلمين،
باإلضافة إلى أحد العلماء من العراق .وتابع
المصدر ،أن شيخ األزهــر يأمل فى
وجــــــود وحــــــدة إســامــيــة
بــيــن الــعــلــمــاء وتوحيد
الـ ــصـ ــفـ ــوف لــدحــر
ال ــف ــت ــن واألفـ ــكـ ــار
الـــــمـــــغـــــلـــــوطـــــة
والهجمات التى
تــشــوه ص ــورة
اإلسالم على
ي ــد تــيــارات
متطرفة.

الطيب

«

«جنينة» أبدى
رفضه لالقتراح
ومتسك بالبقاء
فى منصبه وعدم
مغادرة القاهرة
حتت أى ظرف من
الظروف

» تكشف:

خطة قطر إلغراء «جنينة» للهروب من مصر
مغر بتعيني هشام جنينة فى منصب كبير فى قطر حال مغادرته القاهرة وتركه ملنصبه فى مصر
عرض ٍ
مستشارا باملجلس القضائى القطرى
مسئول عربى كبير اقترح تعيينه
ً

الحدث

ماهر عبده
تنفرد «صوت الماليين» بنشر تفاصيل خطة
أحــد قيادات اإلخــوان المقيمين بدولة قطر
إلغراء المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز
الــمــركــزى للمحاسبات لــلــهــروب إل ــى قطر،
بعد الهجوم الشديد الذى تعرض له من قبل
العديد من القوى السياسية فى مصر ،وعلى
رأسها أكثر من  90عضوا فى مجلس النواب
الذين طلبوا محاكمته وتحويله للنيابة العامة
للتحقيق معه بشأن تصريحاته التى أعلن فيها
حجم الفساد فــى اجــهــزة الــدولــة والحكومة
وال ــذى تقدر قيمته بـ600مليار جنيه ،وهى
التصريحات التى كذبتها لجنة تقصى الحقائق
التى تم تشكيلها بقرار من الرئيس عبد الفتاح
السيسي ،وأكدت أنها مبالغ فيها ،ومن شأنها
تهديد األمن القومى للبالد.
وكشفت مصادر مقربة من رئيس الجهاز
المركزى للمحاسبات ،ومصادر أخرى بإحدى
كليات الحقوق بجامعة قطرية أن مسئوال
عربياً يعيش فى قطر ومن أصول فلسطينية،
وله عالقة وطيدة برئيس المحاسبات ويرتبط
بعالقات جــيــدة بــاألســرة الحاكمة فــى دولــة
قطر ،طلب يــوم الخميس الماضى من احد
افــراد «آل خليفة» تعيين هشام جنينة فى
منصب كبير حــال مغادرته القاهرة ،وتركه
لمنصبه ف ــى مــصــر ،وحــصــل عــلــى الــضــوء
األخضر بالموافقة.
وأشــارت المصادر إلى أن المسئول العربى
اقــتــرح تعيين جنينة مــســتــشــا ًرا بالمجلس
القضائى القطرى.
فى الوقت ذاتــه أكــدت المصادر أن هشام
جنينة أبدى رفضه لالقتراح وتمسك بالبقاء
فــى منصبه ،وعـــدم مــغــادرة الــقــاهــرة تحت
أيــظــرف مــن الــظــروف ،الفــتــة إلــى ان جنينة
تقدم بطلب رسمى لمؤسسة الرئاسة برغبة
الــمــلــحــة ف ــى مــقــابــلــة الــرئــيــس عــبــدالــفــتــاح
السيسي ،وكان رد المؤسسة أن األمر أصبح
اآلن فى يد اللجنة القانونية المشكلة لبحث
تقرير تقصى الحقائق ،وفى يد مجلس النواب
الــذى من حقه ،حسب ما أوردت ــه المصادر،
االطالع على تقرير تقصى الحقائق ،بل وصل
األم ــر إلــى بعضهم للمطالبة بإحالة جنينة
للتحقيق من قبل النيابة العامة.
وأوضحت المصادر أن الساعات المقبلة
قــد تشهد مفاجآت كبيرة ،وقــد يــكــون منها
تقديم هشام جنينة استقالته ،حــال نجاحه
فى مقابلة رئيس الجمهورية ،الفتة إلــى أنه
من المرجح أن أحد أسباب طلب جنينة مقابلة
الرئيس السيسى هو عرضه تقديم استقالته
من جهاز محاسبات ،السيما أنه مستاء بشدة
من االعــام المصرى والفضائيات التى يرى
أنها تشن عليه حملة منظمة ،تريد النيل منه
ومن تاريخه القضائى والسياسى.
وأضــافــت الــمــصــادر أن عـــددا كــبــيــرا من
الفضائيات العربية واألجنبية طلبت إجراءات
مقابالت تليفزيونية معه ،لكنه رفــض ،معلنا
أن ما يحدث فى أزمته هو أمر داخلى يخص
الشأن المصرى وال يحق التدخل فيه من أى
جهة خارجية.
وفى ذات السياق علمت «صوت الماليين»
من مصادر أخــرى مقربة من رئيس الجهاز
المركزى للمحاسبات أنــه أدلــى بــأســرار لها
من بينها أن الفساد المالى الذى ذكره ويقدر
بــــ 600مليار جنيه ،أقــل بكثير مــن الفساد
المالي الموجود بالفعل فى الجهاز الحكومي،
حيث قــدرهــا لهم بقيمة تتجاوز  800مليار
جنيه ،ولكن جميعها عن السنوات من 2012

رئيس جهاز املحاسبات تقدم
بطلب رسمى ملؤسسة الرئاسة
برغبته امللحة فى مقابلة
الرئيس السيسى

السيسى

الرئاسة لـ»جنينة» :األمر أصبح اآلن فى يد اللجنة القانونية
املشكلة لبحث تقرير تقصى احلقائق وفى يد مجلس النواب
حتى  ،2015وليس عام  2015فقط.
وكانت لجنة «تقصى الحقائق حول الفساد»،
والــتــى ق ــرر تشكيلها الــرئــيــس عــبــد الفتاح
السيسى برئاسة محمد عرفان ،رئيس هيئة
الرقابة اإلداري ــة ،لبيان حقيقة األرقــام التى
أعلنها المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز
المركزى للمحاسبات ،والتى قال فيها إن قيمة
الفساد فى  2015وصلت إلى  600مليار جنيه،
قــد أك ــدت أنــه تــم االتــصــال برئيس الجهاز
بتاريخ  27ديسمبر  ،2015لالستفسار عن
حقيقة ذلك التصريح ،وأفــاد أنه أعد دراسة
بواسطة لجنة فنية شكلها من بعض العاملين
فى الجهاز ،وانتهت إلــى صحة ذلــك الرقم،
وأنــه يتضمن الفترة من عام  2012حتى عام
 ،2015وأنــه أرســل نسخة منها إلــى اللجنة
معنونة بـــ«دراســة عن تحليل تكاليف الفساد
بالتطبيق على بعض القطاعات فى مصر»،
دون اإلشارة للمدى الزمنى للدراسة.
وأكــــــدت الــلــجــنــة ،أنـ ــه ب ــع ــرض الــتــقــريــر
التفصيلى على الرئيس عبد الفتاح السيسى،
وافــق على إرس ــال تقرير اللجنة إلــى رئيس
مجلس ال ــن ــواب ،وتكليف اللجنة الوطنية
لــمــكــافــحــة الــفــســاد بــرئــاســة رئــيــس مجلس
الـ ــوزراء ،والــتــى تضم كافة الجهات المعنية
بمراجعة كافة البنود التى شملتها الدراسة
محل الفحص تفصي ً
ال ،والــتــأكــد مــن اتخاذ
اإلجـــراءات القانونية فى كل واقــعــة ،واختتم
التقرير بكلمة «ويبقى القول الكلمة مسئولية..
والمحاسبة واجبة والمعرفة من حق الشعب.
يأتى ذلك فى الوقت الذى خرج فيه أسامة
المراغى ،المتحدث باسم الجهاز المركزى
للمحاسبات أن الجهاز يحتفظ بحق الرد على
تقرير لجنة تقصى الحقائق ،الــذى اعترض
على أرقــام الفساد التى أصدرها ،مؤكدً ا ان
رئيس المحاسبات سيقوم بنفسه بالرد على
كل ما تضمنه التقرير بعد انتهاء احتفاالت
ثورة  25يناير وأعياد الشرطة.
وف ــى الــمــقــابــل اتــهــمــت فــيــه بــعــض الــقــوى
السياسية تقدمت بمذكرة لمجلس النواب
تؤكد فيها أن هشام جنينة منذ توليه مهام
منصبه حتى بــدأ فــى الهجوم على الشرطة
وعــلــى الــقــضــاء ،ضمن مخطط النيل منهم

لحساب جماعة اإلخـــوان ،أمــا هجومه على
الــشــرطــة فقد تمثل فــى إط ــاق الــعــديــد من
الــتــصــريــحــات الــتــى زع ــم فيها ب ــأن الفساد
المالى يضرب فى وزارة الداخلية بمليارات
الجنيهات.
وأضــافــت الــمــذكــرة أن هــجــوم المستشار
هــشــام جنينة دأب مــنــذ أن ك ــان فــى جبهة
استقالل القضاء على مهاجمة زمالئه في
ســلــك الــقــضــاء قــد تمثل فــى إصــــراره على
محاولة مراقبة حسابات نادى القضاة بحجة
أن هناك مخالفات بها ،على الرغم من أحكام
محكمة الــنــقــض الــتــى انــتــهــت إل ــى أن نــادى
القضاة شأن من شئون القضاة التى يختص
بها – دون غيره -مجلس القضاء األعلى ،كما
تمثل ً
أيضا فى سبه وقذفه ضد المستشار
أحمد الــزنــد وبــاقــى القضاة أعــضــاء مجلس
إدارة نادى القضاة.
وأشــارت نفس المذكرة إلى أن المستشار
رئيسا لنادى القضاة
أحمد الزند عندما كان
ً
كشف النقاب عن حركة قضاة من أجل مصر،
التى كان الغرض منها هدم القضاء من داخله
مثلما أنــشــأ الــنــظــام فــى الستينيات داخــل
القضاء ما يسمى «التنظيم الطليعى» ،الذى
كانت مهمة المنخرطين فيه العمل على هجر
تقاليد القضاء الراسخة ،وذلــك بالتجسس
على زمالئهم ،وكتابة التقارير عن ميولهم،
بغية تقسيم القضاة إلــى مناوئين ألكاذيب
ودعايات النظام الحاكم ،ومؤيدين له ،فكانت
الحظوة للفئة الثانية ،أما الفئة األولــى فكان
مصير رجالها العزل واإلبعاد فى مذبحة لم
يشهد لها القضاء مثي ً
ال من قبل وال من بعد،
جرت وقائعها فى  31أغسطس .1969
وأشــــارت أيــضــا إل ــى أن جــمــاعــة اإلخ ــوان
المسلمين كــانــت تبحث عــن إلــحــاق األذى
بــالــقــضــاء لــكــن الــوقــفــة الــجــســورة الــتــى قــام
بها رجــال القضاء بقيادة المستشار أحمد
الــزنــد ،كــان لها فضل وقــف الــعــدوان عليهم
واستقاللهم ،وعــرف أعضاء خلية قضاة من
أجل مصر فأحيلوا إلى التحقيق التأديبى ،وتم
فصل من فصل ،وبقى من ينتظر ،ومن بينهم
المستشار هشام جنينة.
مــن جانبهم تباينت آراء خــبــراء القانون

حــول أزمــة جنينة فأكد
الدكتور محمود كبيش
العميد السابق لكلية
الـ ــحـ ــقـ ــوق بــجــامــعــة
ال ــق ــاه ــرة إنـ ــه طبقا
لــلــدســتــور ال يمكن
ع ـ ــزل الــمــســتــشــار
هشام جنينة رئيس
الــجــهــاز الــمــركــزى
للمحاسبات ،الفتًا
إلــــى أن مجلس
الــــنــــواب فــقــط
يملك الــحــق فى
ســـحـــب الــثــقــة
منه.
وأضـــــــاف أن
كـ ــافـ ــة أجـــهـــزة
الـــدولـــة أع ــدت
تــقــاريــر كــثــيــرة
عـ ــن ال ــف ــس ــاد،
وهى فى األصل
ال تمت للحقيقة
بــصــلــة ،ومــنــهــا
تــقــاريــر أن ثــروة
الرئيس األسبق
حــســنــى مــبــارك
 70مليار دوالر.
وط ــال ــب كبيش
بــإعــادة الــنــظــر فى
كافة تقارير الفساد
التى تضعها مؤسسات
الدولة ،قائال«  كل اللى
عايز يثبت شطارته ،فعليه
أن يواجه الفساد ،بعيدً ا عن
التقارير».
وقال الدكتور إبراهيم نايل ،أستاذ القانون
الجنائى بجامعة عين شمس ،أنه من المرجح
ص ــدور ق ــرار جمهورى بإعفاء «جنينة» من
منصبه ،مضي ًفا أن هناك مسئولية جنائية
عليه باعتبار ان مــا أثـــاره مــن بــيــانــات كان
سب ًبا فى حدوث بلبلة لدى الرأى العام ونشر
شائعات.

هشام جنينة أمام محكمة «الفيس بوك» و«تويتر»

جنينة

املتعاطفون :جنينة بيدفع ضريبة كشف الفساد
املعارضون :الزم يتحاسب ..وإعفاؤه من منصبه أقل عقاب
منذ إع ــان لجنة تقصى الحقائق نتائجها فى
التصريحات التى أدلى بها المستشار هشام جنينة
رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن وجــود
فساد مالى فى أجهزة الحكومة تبلغ قيمته  600مليار
جنيه فى عام  ،2015وهناك حرب ضروس اشتعلت
بين رواد مواقع التواصل االجتماعى ما بين مؤيدين
لتقرير لجنة تقصى الحقائق ،وهــذا الطرف طالب
بالتحقيق مع رئيس جهاز المحاسبات واعفائه من
منصبه ،ومــن بين هــؤالء شخصيات عامة وفنانين
وسياسيين وأعضاء مجلس شعب ،بينما كان الطرف
اآلخ ــر مــن رواد الفيس بــوك وتــويــتــر وانستجرام
متعاطفا مع جنينة ،وطالب بضرب أوكار الفساد فى
مقتل ،وغض الطرف عن األرقام التى أعلنها جنينة،
ألن الفساد واحد من وجهة نظرهم ،فمن سرق جنيها
واحدا من مال الدولة كمن سرق مليارا.
وكــتــب مصطفى الــنــجــار عــضــو مجلس الشعب
السابق على حسابه بتويتر قائال «أى مساس بهشام
جنينة بعد كشفه للفساد هو معول هدم مباشر فى
شرعية النظام األخالقية والسياسية ،الحرب على
الــرجــل ب ــدأت عقب  3يوليو ولــم تــتــوقــف ،تحالف
قــوى الفساد يمهد إلزاحــتــه عــن طريقه فــا ينبغى

الــصــمــت ،الــرجــل لــم يــخــش إال الــلــه وتــحــدث عن
فساد المؤسسات ورمــوز حالية بالسلطة وهــا هو
يدفع الثمن ،التضامن مــع الــرجــل واجــب على كل
حر وشريف ،ال يجب أن يعلو صــوت الفساد ونحن
صامتون!!
ووص ــف «حمدين صــبــاحــى» ،الـ ُمــرشــح الرئاسى
السابق« ،هشام جنينة» بأنه ضمير وطنى جاد ،يعتز
به كل شريف ،ويدعمه كل ُمخلص ،وأعلن «صباحى»،
تضامنه مع «جنينة».
بــيــنــمــا وصــــف أحـ ــدهـ ــم ،ب ــي ــان ــات «ال ــم ــرك ــزى
لــلــمــحــاســبــات» بــالــتــضــلــيــل والــتــضــخــيــم وفــقــدان
المصداقية ،مؤيدًا لقرار عزل رئيس الجهاز.
ووافقته فى الرأى رائدة فيس ودونت تغريدة ،جاء
بها« :ياريت متحولوش هشام جنينة لحقانى بيدافع
عن الفساد ..انضجوا بقى ودعــوا العدالة الباردة
تعمل».
فيما شهد تويتر تدوينات مؤيدة لهشام جنينة،
ورافــضــة للمطالبات بــعــزلــه ،حــيــث ي ــرى صاحب
حساب «صــاح حرحش» ،أن كالم رئيس المركزى
للمحاسبات «منطقى وصحيح مائة بالمائة ،وخير
دليل على ذلك أنهم يقومون بتكذيبه» ،بحسب قوله،

وطالب مغرد آخر بضرورة وجود مستندات وأدلة
كافية ،إلثبات الفساد ،حتى يتم تصديقه وال يمكن
إلقاء الناس واتهامهم بالباطل.
بينما كتب أحدهم بوست قال فيه «اإلطاحة بهشام
جنينة بقت مسالة وق ــت» ،وأض ــاف آخــر «بعض
وقائع الفساد التى تحدث عنها هشام جنينة تعود
لعام  !!!!١٩٧٠طير انت» ،وقال فى بوست آخر «الزم
يتحاكم كفاية هرتلة بقى».
وعلق أحدهم «إذا كان فعال المستشار جنينة لدية
دالئل للفساد فلماذا ال يقدمها للقضاء أم هو يريد
فعال البلبلة والشائعات».
وعلق آخر قائال«  تقرير اللجنة المشكلة لتقصى
الحقائق :تصريحات الـ  600مليار جنيه لهشام جنينة
اتسمت بالتضليل والتضخيم وفــقــدان المسئولية
مش هيتحاسب بقى؟» ،ورد محمد حسنى «متى يتم
الحساب أم أن جنينة فوق المساءلة».
وكتب أحدهم ينتقد تقرير قائال «لجنة تقصى
الحقائق فــى تقرير هــشــام جنينة تتهمه بفقدان
المصداقية وتضمين حـــوادث قديمة فــى تقريره
عن الفساد ..تتهمه بالتضليل والتضخيم بشأن ما
وصفه بالفساد ..ده حرام الراجل ما يستاهلش كده..

اللى كشف الفساد نرفع له القبه مش
نحاربه».
بينما قــال أحــدهــم ســاخــرا «هشام
جنينة التقرير طلع وأثــبــت إنــك ملفق
الرقم يا حلو ده بيثبت كمان إنك مش
فــاهــم شغلك إنــت الــلــى جبته لنفسك
وفــتــحــت عــلــى نفسك أبـ ــواب جهنم..
خليها تنظف.
وأضــــــاف آخــــر «حــســنــا مـــا فعله
الرئيس السيسى بتشكيل لجنة تقصى
الحقائق عــن الــفــســاد والـــذى أشاعه
اإلخــوانــى هــشــام جنينة إلث ــارة الفتنة
مصر».
وانتقد أحد الرواد الهجوم على جنينة
وقــال «بعد تقرير لجنة تقصى الحقائق
الــمــفــروض كلنا نصدق أن مصر مــا فيهاش
فساد وال سرقة وال كذب إال من هشام جنينة».
وأض ــاف أحــدهــم قــائــا» سيبوا الحكم لمجلس
الشعب الجديد..ورغم عــدم اقتناعى بــأدائــه حتى
اآلن ،لكن أصبح أمرا واقعا ونشوف هيعمل ايه فى
اول اختبار المتمثل فى تصريحات هشام جنينة».
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ملف

اجلدل حول تعديل دستور جلنة اخلمسني يشعل املعركـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
خاص

اجلمل

اجلمل :موسى وضع
نصوصا معينة فى الدستور
ً
ألغراض شخصية
أكــد املستشار محمد حامد
اجلــمــل ،رئــيــس مجلس الــدولــة
األسبق إن عمرو موسى رئيس
جلــنــة اخلــمــســن وضـ ــع أمـ ــورا
غــيــر مــألــوفــة ف ــى الــدســاتــيــر،
بــعــدمــا جــعــل ســلــطــات الرئيس
بــروتــوكــولــيــة لــصــالــح الــبــرملــان،
موضحا أنه قد يكون فعل ذلك
لــطــمــوح شخصى ل ــه ،ألن ــه كــان
يريد أن يترأس البرملان اجلديد،
أو لتقليص سلطات الرئيس،
بعد ما رآه الشعب من املعزول
مرسى.
وأضاف «اجلمل» أن الدستور
احلالى منح حق تشكيل احلكومة
للبرملان إذا لم يقبل باحلكومة
التى يختار رئيس اجلمهورية من
يشكلها ،وأت ــاح محاكمة رئيس
الــدولــة وط ــرح ثقته بالبرملان،
فــض ـ ً
ا عــن أن ــه جــعــل للبرملان
ســلــطــة ال ــب ــت ف ــى املــعــاهــدات
الــدولــيــة ومنع حــق الرئيس فى
حل البرملان.
وتــابــع رئــيــس مجلس الــدولــة
األس ــب ــق ،أن الــبــرملــان اجلــديــد
عليه عبء تشريعى كبير ،حيث
ينتظر إصــــدار أكــثــر مــن 300
قـــانـــون ،مب ــا فــيــهــا الـــقـــرارات
بقوانني التى أصدرها الرئيس
ال ــس ــي ــس ــى واملـــــؤقـــــت عــدلــى
منصور» ،مشي ًرا إلــى أن قانون
تنظيم محاكمة الوزراء والرئيس
نفسه من بني تلك القوانني ،الفتا
إلــى أن الدستور قلص سلطات
الــرئــيــس عــلــى خـــاف م ــا كــان
فى الدساتير السابقة ،كما أنه
عــطــل كــثــيــرا مــن اختصاصاته
وأعطاها للبرملان.

العـدد 182
األربعاء ٢٠١٦/١/20

«أدعوكم ألن تقولوا نعم للدستور اجلديد ،الدستور فيه توافق حقيقى وتوازن
حقيقى» ،هكذا قال الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع فى فبراير ،2014
فى إحدى الندوات التثقيفية للقوات املسلحة ،ووقتها رد عليه الفنان أحمد بدير
قائال «عايزننا نقول نعم للدستور ،قول إنت نعم واترشح للرئاسة» ،وبالفعل استجاب
السيسى ملطالب الشعب ،وأصبح رئيسا منتخبا بأغلبية ساحقة وشعبية طاغية ،ومتر
ً
حالة جديدة من اجلدل حول مواد الدستور
األسابيع والشهور ليشهد املجتمع املصرى
واحتماالت تعديله ،وتزايد هذا اجلدل فى أعقاب حديث الرئيس نفسه خالل لقائه
شباب اجلامعات فى جامعة قناة السويس ،الذى قال فيه« :إن الدستور املصرى ُكتب
بنوايا حسنة ،والدول ال ُتبنى بالنوايا احلسنة» ،السيما عقب تناول إعالمى مكثف

لتلك اجلملة بتحليالت وتفسيرات مختلفة التوجهات ،واكتمل التباس املشهد مع
تبنى فكرة
حلول االنتخابات البرملانية ،وإعالن
عدد من ممثلى القوائم االنتخابية ِ ّ
ٍ
تعديل الدستور ،بل رفع بعضهم شعار «أنا داخل املجلس عشان أغير الدستور».
وفى رد واضح من جانب الرئيس على هذا اجلدل فى كلمته مبناسبة االحتفال
بالذكرى الـثانية واألربعني حلرب أكتوبر ،أشار الرئيس قائال« :مش عايزين نفقد
الثقة ،ونشكك فى أى كلمة تتقال ،البرملان القادم دوره فى منتهى األهمية واخلطورة،
ألن كتير من القوانني والتشريعات املوجودة هيتم إقرارها بواسطة البرملان القادم،
والكالم ده هيمس قطاعات كتير من قطاعات الدولة ،من غير تسمية قطاع بعينه،
هيكون ليه تشريع مختلف عن تشريعه القائم» ،وذلك فى إشارة منه إلى حالة اجلدل

عمرو موسى يرفع شعار« :طبقوه قبل ما تعدلوه»
حسني عبد الرازق :من يريد تعديل الدستور يرغب فى إعادة مصر إلى حكم الفرد
تأتى وجهة النظر املعارضة لتعديل الدستور
الــتــى تتبناها أغــلــب األحـ ــزاب السياسية وقــوى
املجتمع املدنى واحلقوقيون ،خاصة الذين شاركوا
فــى صياغة الدستور نفسه ،معتمدة على فكرة
مــفــادهــا أن اخلــبــرة السابقة مــن مــعــاصــرة نظم
احلكم الرئاسية لم تكن لها بصمة إيجابية ،حيث
انعدام مبدأ الدميقراطية ،والتضييق على احلريات
كافة ،والتى كانت أحد األسباب اجلوهرية لضعف
األحزاب وهشاشة أنشطتها ،حيث غاب وجود رؤية
سياسية لــدى األنظمة السياسية فى مصر منذ
ثورة  1952ألهمية األحــزاب ،وكيف ميكن تقويتها
السبل لتشجعيها على العمل املؤسسي،
أو إتاحة ُ
مما رســخ سلطوية الرئيس أو حكم الــفــرد ،حتى
بعد قيام ثــورة  25يناير التى كانت احلــريــة أول
شعاراتها ،جــاء حكم جماعة اإلخ ــوان ،ولــم يتخ َّل
الرئيس املــعــزول محمد مــرســى عــن هــذا املــبــدأ،
وقام بإصدار إعالن دستورى إحتوى على مواد من
شأنها تكريس حكم الفرد.
وم ــن جــانــبــه ق ــال عــمــرو مــوســى رئــيــس جلنة
اخلمسني ر ًدا على دع ــوات تعديل الــدســتــور ،إن
الدستور لم يطبق ولم يختبر بعد ،وجــاءت مقالته
بعنوان”طبقوه قبل ما تعدلوه”.
فيما ق ــال حــســن عــبــدالــرازق ،عــضــو جلنة

عبدالرازق

اخلمسني لكتابة الــدســتــور ،إن أعــضــاء جلنة
اخلمسني التى وضعت الدستور اختارتهم عدة
جهات وليست رئاسة اجلمهورية ،مشي ًرا إلى أن
اللجنة كانت تهدف لكتابة دستور لدولة مدنية

موسى

حديثة نظامها السياسى “رئاسى  -برملانى”.
وأضــاف “عــبــدالــرازق” أن جلنة نظام احلكم
هــى الــتــى تــولــت كتابة غالبية م ــواد الدستور،
وسلطات رئيس اجلمهورية بالفعل جــاءت فيه

محددة ،وليست كما كانت فى دستور .1971
وأشـــار إلــى أنّ الــدســتــور هــو وثيقة مكتوبة
لم يتم تنفيذها بعد ألنــه لم يترجم فى قوانني
وتشريعات؛ ألنه لم يكن لدينا برملان يترجم
ويفعل نصوصه ،مته ًما من يطالب بتعديل
الــدســتــور بــرغــبــتــه فــى عـ ــودة “حكم
ال ــف ــرد” ،وه ــو مــا يــضــر بالرئيس
عبدالفتاح السيسى ،ألن مصر
لن تنهض إال بحكم املؤسسات،
وتــابــع“ :الــدســتــور يعطى
الرئيس احلــق فى اختيار
مـــــن يــــشــــاء لــتــشــكــيــل
احل ــك ــوم ــة ويــعــرضــه
على البرملان ،لتعرض
احلــكــومــة بــدورهــا
ب ــرن ــام ــج ــه ــا عــلــى
املجلس النيابى،
وال أحــــد ميلك
إدخال تعديالت
فـــى الــدســتــور
إال م ــن خــال
البرملان”.

خبراء :تعديل الدستور ضرورة بسبب أخطاء جلنة عمرو موسى غير املسبوقة
درويش :توقعت أن هذا الدستور لن يكتب له البقاء وغالبية أعضاء اللجنة من حزب أبو الغار والبرادعى على طريقة حكومة الببالوى

دافع أصحاب دعوات تعديل الدستور
عن موقفهم ،بأنه من األفضل اتباع نظام
احلكم الرئاسى فى مصر ،إذ أن طبيعة
التركيبة السياسية واملجتمعية املصرية
تــتــمــحــور دائــ ًم ــا ح ــول الــقــائــد ،ويــســوق
البعض مــن املــدافــعــن عــن هــذا التوجه
أمثلة على مواقف بعينها فيما يخص فترة
حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى ،بأنه
يتم حتقيق الهدف املنشود حني يشير إليه
الرئيس ويوجه اإلدارات والوزارات نحوه،
كما مت إجنــاز مشروع قناة السويس عند
قيادة الرئيس له ،ودفعه كافة املسئولني
عــن املــشــروع واملــنــخــرطــن فــيــه ،وكذلك
التعامل اجلدى مع ملف الكهرباء بسبب
تأكيد الــرئــيــس أهمية جت ــاوز املشكلة،
وهــو مــا يعكس جنــاح الرئيس السيسى
فــى أن يبلور صــورة الرئيس الــذى يفى
بوعوده لشعبه ،ولذا يرى أصحاب دعوات
تعديل الدستور أن فكرة مشاركة البرملان
للسلطة مع الرئيس قد تعيق البالد عن
حتقيق مسيرته ،خاصة فى ظل الظروف
املحلية واإلقليمية غير املستقرة ،والتى ال
حتتمل التردد أو املجادلة السياسية.
وفى سياق متصل أكد خبراء قانونيون،
أن البرملان املقبل ينتظر أعبا ًء تشريعية
كبيرة ،وفقا ملا كلفه به الدستور ،متضمنة
النظر فــى مئات القوانني والتشريعات
وإقـ ــرار قــوانــن بعينها فــى ال ــدور األول
النعقاده ،مشيرين إلى أن عمرو موسى،
رئــيــس جلنة اخلــمــســن ،ارتــكــب أخطاء
كبيرة تسببت فى وضع قيود أمام مجلس
النواب واحلكومة ،منها تقليص سلطات
الرئيس لصالح الــبــرملــان ،وإنــتــاج أطــول
دستور فى العالم.
وقــد كــان املستشار الــدكــتــور إبراهيم
دروي ــش شيخ الدستوريني أول مــن تنبأ
بــذلــك حــن قــال فــور إنــتــهــاء اللجنة من
صــيــاغــة ال ــدس ــت ــور ،وأث ــن ــاء احلــمــات

غنيم

االعالمية التى دفعت املصريني للموافقة
عليه :،إن مــا قامت بــه جلنة اخلمسني
ال يتناسب مــع طــرق صناعة الدساتير
فــى أى دولـــة فــى الــعــالــم« ،فــلــيــس بهذا
األسلوب تصنع الدساتير» .موضحا أن
األزمــة احلالية تعود وقائعها إلى تشكيل
اللجنة من األســاس حيث خلت  -سواء
جلنة اخلمسني أو جلنة العشرة  -ممن
يستطيع صناعة دستور أو املشاركة فى
صــنــاعــتــه بــخــاف اس ــم الــدكــتــور جابر
نصار فهو الوحيد القادر على ذلك ومتت
محاربته داخل اللجنة.
مــشــيــرا إل ــى أن جلــنــة اخلــمــســن مت
تــشــكــيــلــهــا ب ــش ــك ــل مــــــــوازى حلــكــومــة
«الــبــبــاوى» ،لذلك وجدنا أن أغلب من
فــى اللجنة والـ ــوزارة إمــا مــن حــزب «أبــو
الــغــار» أو حــزب «الــبــرادعــى» ،ولــو عدنا
لتشكيل اللجنة التى كتبته ســوف نتذكر
إنها لم تضم سوى الدكتور مجدى يعقوب
أستاذ القلب والدكتور محمد غنيم أستاذ
الــكــلــى كشخصيات عــامــة أم ــا مــا دون
ذلــك فلهم مصالح خــاصــة والــتــقــوا فى
تكتل واحــد هو جلنة اخلمسني لتحقيق

درويش

مصاحلهم.
ومنذ ذلــك الــوقــت تــوقــع»درويــش» إن
هــذا الــدســتــور لــن يكتب لــه البقاء حتى
لــو كــانــت املــوافــقــة عليه قــد متــت بنسبة
 ،%100مرجعا توقعاته إلــى أنــه بحسب
االجتاه احلديث لصناعة الدساتير يجب
أال تتجاوز مــواد الدستور  25مــادة أبــدً ا،
مشد ًدا على أن ما أعدته جلنة اخلمسني
من املمكن أن نسميه «ميثاق شرف» وليس
دستو ًرا ،الفتا إلى أن أكثر من  %98من
املواد مكانها القانون وليس الدستور.
وأض ــاف شيخ الــدســتــوريــن إن ثقافة
الــدســتــور هــو الــبــنــاء الــهــنــدســى للنظام
السياسى وال ــذى يقوم على أربــعــة بنود
أساسية هى املواطنة واملــســاواة وتكافؤ
الفرص واحلقوق واحلريات العامة ثقافة
غابت عن معظم أعضاء هذه اللجنة ،لذا
وجدنا من طالب برعاية الدولة للرياضة
وآخــر طالب بنص يلزم عــاج محدودى
الدخل على نفقة الدولة ،ونسوا ان هناك
قــوانــن كاملة تنظم هــذه املــســائــل لكن
مــع انــعــدام دولــة الــقــانــون ال جتــد مجاال
لتنفيذها.

دراسة تطالب مجلس النواب
ب ــإلغاء املادة  156من الدستور
كتب -ماهر عبده
طالبت دراســـة حديثة فــى اإلدارة املحلية
أعدها الدكتور حمدى عرفة خبير اإلدارة العامة
واملحلية مجلس النواب املنتخب بتعديل أو الغاء
املادة  156من الدستور والتى تنص على اعتماد
كل القوانني التى صــدرت قبل تشكيل البرملان
بــعــد مـــرور  15يــومــا مــن انــعــقــاد اول جلساته
الرسمية وتشكيل جلانه الفرعية.
وأضــافــت الــدراســة أن خــطــورة العمل باملادة
 156مــن الدستور والــتــى تنص على أنــه يجوز
لرئيس اجلمهورية إصدار قرارات بقوانني حال
عدم انعقاد البرملان ،وبعد تشكيل املجلس ميكن
له عرضها ومناقشتها واملوافقة عليها خالل 15
يو ًما فإن لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم
يقرها املجلس زال بأثر رجعى ما كــان لها من
قوة القانون دون احلاجة إلى إصدار قرار بذلك
إال إذا راى املجلس اعتماد نفاذها فى الفترة
السابقة أو تسوية مــا يــتــرب عليها مــن آثــار،
الفتة إلى أنها تسببت فى سلق  341قانونا مت
صدورها فى الفترة التى سبقت تشكيل مجلس

النواب احلالى.
وأكــدت الــدراســة أنــه يتم العمل حال ًيا داخل
املجلس بالالئحة القدمية للمجلس ،حيث إنه
لم تصدر الئحة جديدة ومت على أساسها أيضا
اخــتــيــار الوكيلني ومت سير إجــــراءات املجلس
االعتيادية ،ولذلك البد من تعديل املــادة ،156
حــيــث إن ــه يــجــوز الــعــمــل طبقا لــم أقـــره فقهاء
القانون واستنادا لذلك أصبح من الضرورى
تعديل  341قــانــونــا ولــم تتم مناقشتهم بأى
فعالية حتى بنسبة  %5وال بد لرئيس املجلس
من تطبيق املــواد من املــادة  122الى املــاده 125
من الالئحة القدمية اخلاصة مبجلس النواب
املسموح بالعمل بها بــل واستند إليها املجلس
فى عملها ان يتم تعديل املادة  156من الدستور
الي احلد االقصى من الوقت املسموح به وليس
اسبوعني فقط نظرا ألنه ال داعــى لالستعجال
وان مــدة املجلس الفعلية خمس ســنــوات وان
هذه القوانني متس حياة املواطنني من تأمينات
ومعاشات وسلع وغيرها.
وتــابــعــت ال ــدراس ــة أن ــه بــنــص املـــــاد 224من
الدستور يجوز تعديل اى مادة من الدستور حتى
قبل استكمال الشكل القانوني للمجلس حيث

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة األكبر حتت قبة مجلس النواب اجلديد

ملف

املجتمعى حول قانون اخلدمة املدنية ،وغيره من القوانني التى أثارت حالة من اجلدل،
واآلن وبعد أن أصبح عندنا برملان ،يضم شخصيات هى األكثر إثارة للجدل ،بعضهم
خاصة أصحاب الصوت العالى واملنابر االعالمية لم يكونوا راضني عن دستور ،2014
وكانوا من دعاة تعديله ،ومن ثم تبرز عالمات استفهام حول إمكانية تعديل الدستور،
وهل سيتم تعديل املواد اخلاصة بصالحيات رئيس اجلمهورية فى مواجهة سلطات
البرملان الواسعة فقط ،أم أن هناك مواد أخرى خاصة املتعلقة بفترة رئاسة السيسى
ستتعرض للتعديل ،وهل ستدور كل التعديالت املرتقبة فى فلك شخص الرئيس.
حاولنا طرح تلك التساؤالت على املتخصصني والتعرف على آرائهم فى هذا امللف.

خاص

أعدت امللف :إميان بدر

حقيقة تعديل مواد الدستور من أجل مد فترة رئاسة السيسى من  4إلى  6سنوات
سيف اليزل أطلق الدعوة لتفجر صراعات جديدة بني الثورجية والسيساوية
  أطلق اللواء سامح سيف اليزل املنسق العام لـ
«ائتالف دعم مصر» ،وزعيم األغلبية فى مجلس
النواب احلالى ،مؤخراً دعوة للمطالبة مبد فترة
الرئاسة إلــى  6ســنــوات ،بــد ً
ال مــن  ،4وهــو ما
أثــار زوبــعــة سياسية جــديــدة ،وصلت حلد
اتهامه بارتكاب جرمية فى حق الدولة
الدميقراطية وفــى حــق مبدأ تــداول
السلطة،
وت ــع ــل ــيــ ًق ــا ع ــل ــى ذلـــــك أك ــد
الــســيــاســى ال ــي ــس ــارى عبد
الـ ــغـ ــفـ ــار شـــكـــر م ــؤس ــس
ح ــزب الــتــحــالــف الشعبى
االش ـ ــت ـ ــراك ـ ــى ووكـــيـــل
الـــــقـــــومـــــى حلـ ــقـ ــوق
اإلنسان ،أن الدستور
ه ــو الــــذى حـــدد أن
تكون مدة الرئاسة
 4ســنــوات فقط،
وأن ما ذهب إليه
«ســيــف الــيــزل»
مــــن املــطــالــبــة
بــتــعــديــل م ــدة
ال ــرئ ــاس ــة من
 4ســنــوات إلى
 6ســـــنـــــوات
ال يــتــنــاســب
مـــــع ال ــف ــت ــرة

اليزل

شكر

عبد الغفار شكر :الوقت غير مناسب لذلك
والبرملان اجلديد أمامه أمور أهم يجب مناقشتها
احلالية ،وذلك ألن البرملان اجلديد أمامه مشاكل
عــديــدة يجب مناقشتها فــى السنة األولـــى من
انعقاده.
موضح ًا أن العمل البرملانى فى السنة األولى

سيكون مزدح ًما مبراجعة القوانني التى أصدرها
الرئيس قبل انتخاب مجلس النواب ،والتى سيتم
املوافقة عليها مبدئ ًيا فى املــدة املحددة لها ،إال
أنها ستتعرض للعديد من التعديالت خالل تلك

السنة.
وعلى الصعيد الــثــورى أوضــح تامر القاضى،
عضو املكتب السياسى لتكتل القوى الثورية ،أن
هناك مخطط مت وضعه قبل إجــراء االنتخابات
البرملانية سيتم تنفيذه اآلن بتغيير بعض مواد
الــدســتــور ،وبــخــاص ـ ًة مــد فــتــرة الــرئــاســة إلــى 6
سنوات.
وأشــار «القاضى» إلــى أن هــذا املخطط ُمدبر
بــعــد انــتــخــابــات جنــح فــيــهــا مــعــظــم نـ ــواب املــال
السياسى واملوالني للسلطة من رموز الرأسمالية،
الفـ ًتــا إلــى أن هــذا املخطط سيكون ضــد إرادة
الشعب املصرى الذى قاطع االنتخابات البرملانية.
فــيــمــا أكـــد يــحــيــى اجل ــم ــل ،أس ــت ــاذ الــقــانــون
الــدســتــورى ،أن الــدعــوة الــتــى ن ــادى بها «سيف
اليزل» تتطلب تعديل فى الدستور ،ألن الدستور
هــو ال ــذى نــص عــلــى أن تــكــون م ــدة الــرئــاســة 4
ســنــوات ،وأنــه بعد هــذه اخلطوة عليه أن يجرى
استفتا ًء شعب ًيا ،وبنا ًء على رأى الشعب سيكون
القرار النهائى سواء بتعديل املدة أو ال.
وأضــاف «اجلمل» أنــه يتفق مع مطالبة سيف
اليزل مبد فترة الرئاسة إلــى  6سنوات ،وذلك
لكى يستطيع الرئيس أن يقوم بخطط خمسية
وتنفيذها ،ولكى يكون من يأتى بعده قــاد ًرا على
استكمال ما بــدأة الرئيس الــذى سبقه ،مشيراً
إلــى أن  4ســنــوات للرئاسة مــدة قصيرة جــداً،
ولــن يستطيع أى رئيس فى هــذه املــدة أن يحقق
اجنازات يفيد بها بلده.

أكدت أن هناك عشر مواد مثيرة للجدل

د .نانسى طالل زيدان :الدستور حقق درجة قصوى من توازن السلطة بني البرملان والرئيس

السيد

د .شوقى السيد :الدستور به نصوص
تفصيلية ال تهمنا وستمثل عبئا على
احلكومة والرئيس والبرملان
قــــــال الــــدكــــتــــور شــوقــى
السيد ،الفقيه القانونى إن
عــمــرو مــوســى رئــيــس جلنة
اخلــمــســن ،كــــان ال يعنيه
خــال وضــع الــدســتــور ،غير
ســلــطــات مــجــلــس ال ــن ــواب
وخــروج الدستور مهما كان
الثمن ،رغم التصادمات التى
كــانــت واضــحــة لــلــرأى العام
بني االجتاهات املختلفة التى
مثلت داخل اللجنة.
وتــابــع“ :ه ــذا مــا نتج عنه
أطــول دستور فى العالم ،به
نصوص تفصيلية ال تهمنا،
ستمثل عبئا على احلكومة
والرئيس والبرملان” .متوقعا
أن تعلو بعض األصــوات فى
الــبــرملــان اجل ــدي ــد لتعديل
الــدســتــور وتــوســيــع سلطات
الـــرئـــيـــس ووصــــــف ذلــــك
بـ”املهمة العسيرة”.
وأكمل اخلبير الدستورى:
أن اجتــــاه جلــنــة اخلمسني
بقيادة عمرو موسى لوضع
نظام برملانى وليس رئاسيا
كــان نتيجة املــعــانــاة ،خالل
الــــفــــتــــرات املـ ــاضـ ــيـ ــة مــن
السلطات الواسعة لرئيس
اجلمهورية.

الدساتير ليست أبدية وميكن تغييرها وتعديلها تب ًعا ملتطلبات الواقع

نصت املــادة على اآلتــى «كــل ما قررته القوانني
واللوائح من احكام قبل صــدور الدستور يبقى
نافذا واستنادا لذلك فإن الئحة املجلس القدمية
الصادرة بآخر تعديل عام ١٩٧٩م تعتبر نافذة
ويجوز العمل بها ،كما تنص املاده رقم  ١٢٢من
الالئحه املجلس املعمول بها حاليا على اآلتى
«ألعــضــاء املجلس حق اقــتــراح تعديل الدستور
بناء على طلب كتابى يقدم لرئيس املجلس موقع
من ثلث األعضاء على األقــل ،ويجب أن تتوافر
فــى هــذا الطلب الــشــروط الــــواردة فــى الفقرة
الثانية من املــادة  115من هذه الالئحة وحتفظ
الطلبات التى تقدم من عــدد يقل عن النصاب
الدستورى املقرر ،ويخطر رئيس املجلس مقدمى
هذه الطلبات كتابة بذلك .ويجوز أن يكتفى فى
هــذه احلالة بإخطار ممثلى الهيئات البرملانية
لألحزاب التى ينتمون إليها .ولرئيس املجلس

بناء على ما يقرره مكتب املجلس أن ينبه مقدمى
طلب تعديل الــدســتــور شفاهة أو كتابة إلى
عــدم توفر كــل أو بعض الــشــروط املــشــار إليها
فى الفقرة السابقة ،ولهم فى هذه احلالة ،إما
تصحيح الطلب وإما استرداده كتابة.
وأضــافــت الــدراســة أن امل ــادة  125اخلاصة
بــإبــاغ رئيس اجلمهورية بالتعديالت التى مت
إقــرارهــا على امل ــواد املعدلة بالدستور ونصها
«فــى جميع األحـــوال الــتــى يــوافــق فيها مجلس
الشعب على تعديل الدستور وعلى املواد املعدلة
طب ًقا لألحكام الــواردة فى هذا الفصل ،يخطر
رئيس املجلس رئيس اجلمهورية بقرار املجلس،
مشفوعا ببيان األسباب التى بنى عليها املجلس
ً
قراره ،واإلجــراءات التى اتبعت فى شأنه ،وذلك
التخاذ اإلجـــراءات الدستورية الــازمــة لعرض
التعديل على الشعب الستفتائه فى شأنه».

حول أهمية تعديل الدستور من عدمه
أجـ ــرت الــدكــتــور نــانــســى ط ــال زي ــدان
الباحثة فــى الــعــلــوم السياسية دراســة
تفصيلية نــشــرت مــؤخــرا ،حــاولــت من
خاللها تسليط الــضــوء على الدستور
احلالى ،مع مالحظة أنه حاز نسبة تأييد
كبيرة ،ولكن كشفت الــدراســة أن هناك
عــدة ســمــات بــه جتعله أكــثــر متــي ـزًا عن
الدساتير السابقة بشكل نسبي ،منها
أنه خصص  45مادة للحقوق واحلريات،
ون ــص عــلــى مــنــع الــتــعــرض ألى صاحب
رأى ،وخصص مساحة جيدة ملواد تناقش
حماية األوض ــاع االجتماعية ،ومساحة
أكبر ملــواد تخص األوضــاع االقتصادية،
كما نص على حقوق الفئات كافة ،كما
متيز بتخصيص نسبة من املوازنة العامة
للتعليم والبحث العلمي ،وأهــم مــا برز
فيه أنــه حقق درج ــة قــصــوى مــن تــوازن
السلطة بــن الــبــرملــان والــرئــيــس ،إال أن
هناك حوالى عشر مواد قد تُثير اجلدل
وهــى املرتبطة بديناميكية السلطة بني
الرئيس والبرملان.
وأوضــحــت الدكتور نانسى فــى سياق
الــدراســة إن مــن أمثلة تلك امل ــواد املــادة
( )146التى تناقش كيفية اختيار رئيس
الـــــوزراء وتــشــكــيــل احلــكــومــة ،وم ــا يثار
حولها مــن توقعات بــحــدوث تصادمات
ً
وأيــضــا امل ــادة
بــن الــبــرملــان والــرئــيــس،
( )156التى حظيت مؤخ ًرا بجدل واسع
حول الدستور واحتماالت تعديله ،ملا لها
مــن خــطــورة ،حيث إنــهــا تخص تصديق

الــبــرملــان عــلــى الــتــشــريــعــات والــقــوانــن،
وجتيز للرئيس إصــدار قــرارات بقوانني
يتم مناقشتها فى البرملان خالل خمسة
عشر يو ًما منذ انعقاده ،وإذا لم يتم إقرار
تلك القوانني أو كانت محل اعتراض من
الــبــرملــان ،تكون الغية بأثر رجــعــي ،وما
يزيد من حساسية املوقف أن القرارات
بــقــوانــن الــتــى مت إصـــدارهـــا م ــن قِ ــبــل
الرئيس السيسى وقبله الرئيس املؤقت
عدلى منصور حتى الــوقــت الــراهــن قد
بلغت  435قانو ًنا ،وهو عدد كبير يستحيل
أن يتم تقييمه ومناقشته من أجل إقراره
أو رفضه خالل خمسة عشر يو ًما فقط.
وأكـ ــدت الــبــاحــثــة السياسية إن هــذا
املــوقــف اجلــدلــى لــم يخلو بــالــطــبــع من
شــيء من املبالغة فى اختالق شائعة أن
الــبــرملــان لــه احلــق فــى سحب الثقة من
رئيس اجلمهورية فى أى وقت ،وهو أمر
غير منطقى ،إذ ينص الدستور على أن
سحب الثقة من الرئيس يستوجب طلب
ثلثى البرملان ثم موافقة الشعب على ذلك،
وإن جاء رأى الشعب بعدم املوافقة ،يتم
حل البرملان.
الفتة إلى أن ما كشف عنه اجلدل الذى
ثار حول احتماالت تعديل الدستور ،هو
أن نسبة كبيرة من الشعب املصرى بشكل
عام تعتقد أن البرملان والرئيس ال بد وأن
يكونا فى حالة من العداء ،وأن البرملان
سيأتى ليعرقل مسيرة الرئيس أو قد
يتآمر لعزله ،وأن نسبة محدودة هى التى
تتفهم فكرة التكامل والتعاون املفترض

بني الرئيس والبرملان،
ومــن ثــم أوضــحــت الــدراســة فــى هذا
السياق أننا أمام خريطة انتخابية تختلف
فى نسيجها عن املعتاد ،حيث إن ما مت
قبوله من مرشحني يشكلون تسع قوائم،
مرشحا فرد ًّيا ،أى أن ذلك يعكس
و5420
ً
مجلسا برملان ًّيا يتشكل من  %80فــردى،
ً
و %20قوائم ،وفى ظل النظام املختلط،
تتعاظم نسبة األعــضــاء املستقلني مبا
يتعدى الـ ،%50والواقع يقول إن املستقلني
فى أغلب األحيان تكون لديهم توجهات
للسلطة وللنفوذ واإلجنـــاز الــذى ينسب
جلهود الشخص ،وليس ال ــوالء حلــزب،
ولـــــذا فــنــحــن ب ــص ــدد جت ــرب ــة مختلفة
بأكملها ،ويــجــب أن نتيح لها فرصتها
حتى تكتمل ونستطيع أن نقيمها ونقيم
نتائجها.
واســتــخــلــصــت صــاحــبــة ال ــدراس ــة من
ذلــك حقيقة إن الدساتير ليست أبدية،
إذ ميــكــن تــغــيــيــرهــا وتــعــديــلــهــا تــب ـ ًعــا ملا
يتطلبه الــواقــع السياسى واالجتماعى
واالقتصادى ،إال أن احلديث عن تعديالت
دســتــوريــة قــبــل دخــــول الــدســتــور حيز
التطبيق ،يعد فى غير محله ،واستبا ًقا ملا
لم يحدث ،كما أن احلديث عن صالحيات
الــرئــيــس ،لــيــس مــن املــوضــوعــيــة ربطه
بشخص الرئيس السيسى ،ولكن مبنصب
الرئيس فى املطلق ،إذ إن تعديل الدستور
يجب أن ينطلق من رؤية شاملة متكاملة
لشكل النظام السياسى ،وليس لشخص
من يشغل منصب الرئيس.
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أنا متفائل باملرحلة
القادمة ولدينا
أدلة من القرآن
والسنة على أن اهلل
ينصر مصر دائ ًما

حوار

اللواء حسام سويلم رئيس مركز الدراسات االستراتيجية
ً
سابقا لـ«
للقوات املسلحة
»:

يوم  25يناير القادم سيمر عادى ً
جدا
ألن الشعب كفر بهذه الوجوه القذرة
وعرف حقيقة البرادعى ووائل غنيم

سويلم

ال ننكر أنه منذ  25وحتى  28يناير 2011كانت هناك مطالب مشروعة لدى الشعب املصرى
كل الدول التى
دعمت اإلخوان
تواجه اآلن مشاكل
داخلية حيث يعيش
أردوغان مرعوبًا من
بوتني وأوباما أصبح
بطة عرجاء

حترشات إيران
بالسعودية ودول
اخلليج وتطلعاتها
لالحتكاك مبصر
هى أمور لن
تتوقف طاملا بقى
نظام اخلومينى
فى احلكم
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أجرت احلوار إميان بدر
فــى عــز اشتعال أح ــداث يناير  2015وقتما كان
الجميع يتملقون شـبــاب الـمـيــاديــن ،خــرج الـلــواء
حـســام ســويـلــم ليقف بـمـفــرده ويـتـهــم تـلــك الـثــورة
بــأنـهــا م ــؤام ــرة ول ـهــا أه ـ ــداف تـخــريـبـيــة ،ث ــار عليه
ال ـج ـي ـمــع ح ـي ــن دافـ ـ ــع ع ــن ن ـظ ــام م ـ ـبـ ــارك ،لـيـظــل
المقاتل صــامــدا ،وتـمــر الشهور والسنين ليعرف
الــرأى العام أن حسام سويلم لم يتحدث من فراغ
ولم تحركه أغراض أو أطماع ،واليوم ونحن نقترب
مــن ذكــرى  25يناير بــات غالبية الشعب المصرى
يؤيد ما كان يردده هو بمفرده ،حيث لم يعد وحده
ممن يــؤمـنــون بتلك الـمـبــادئ ،فــى مقابل دعــوات
إخــوان ـيــة إرهــاب ـيــة تـتـصــاعــد م ــع اق ـت ــراب الــذكــرى
الخامسة للثورة ،مطالبة بــإعــادة إنتاج األحــداث
أو باألحرى إعــادة إسقاط الدولة المصرية ،ومن
هنا نحاور اللواء «سويلم» رئيس مركز الدراسات
االسـتــراتـيـجـيــة بــالـقــوات المسلحة ســابــقً ــا وأحــد
أبطال الجيش المصرى ،حول يناير  2011ويناير
 ،2016ليتحدث عن مصر منذ فجر التاريخ وحتى
اليوم ،وعن السيسى والسادات وناصر ،وعن أطماع
إيـ ــران وت ـحــال ـفــات ال ـس ـعــوديــة ف ـمــاذا ق ــال الخبير
الـعـسـكــرى واالس ـتــرات ـي ـجــى ح ـســام ســوي ـلــم ،بطل
ال ـح ــروب الـتــى خــاضـتـهــا مـصــر مـنــذ  1956وحتى
 1973مـ ــرورا بـ ــ 67وح ــرب االس ـت ـنــزاف ،فــى ح ــواره
لـ«صوت الماليين»:
¿ كـنــت الــوح ـيــد تـقــريـبــا الـ ــذى هــاجــم ثـ ــورة 25
يناير فــى عــز اشتعالها ،وقبل أن تنشر أى أدلــة أو
ف ـيــديــوهــات تـكـشــف الـ ــدور األمــري ـكــى واإلخ ــوان ــى
لسرقة الثورة ،على أى أساس كونت هذا الرأى؟
¿ ¿ هذا ليس رأيا ولكن معلومات باعترافات
جميع األطــــراف ،وال أنــكــر أنــه منذ  25وحتى
 28يناير كــانــت هــنــاك مطالب مــشــروعــة لدى
الشعب الــمــصــرى ،وك ــان هــنــاك احــتــقــان بسب
غــاء األسعار والبطالة والفساد والحديث عن
الــتــوريــث ،ولكن مــن بعد  28يناير تحول األمــر
إلى إجــرام قــادة اإلخــوان ومن على شاكلتهم من
عمالء لألمريكان والصهاينة ،وعلينا أن نتذكر
أن الثورات الملونة التى أسميها بثورات الخريف
العربى كــان مهندسها وممولها هــو الصهيونى
األمريكى جــورج ســورس ،الــذى حقق مؤامراته
فى الثورة األوكرانية ثم فتح باب التدريب لبعض
الشباب المصرى والعربى فى أوكرانيا وصربيا
ومنظمة «فريديرم هاوس» ،األمريكية وباعتراف
مستشارة األمــن القومى األمريكية السابقة تم
إنفاق  50مليون دوالر على هؤالء ،ثم أنفقوا 120
مليون دوالر فيما بعد ،والــســؤال هل أنفقوا كل
ذلك من أجل سواد عيوننا أم أنها نظرية الفوضى
الخالقة التى تحدثت عنها كونداليزا رايس ،وهى
نفسها إتفاقية سايكس بيكو الثانية التى كان
هدفها تقسيم الدول العربية إلى دويالت متناحرة
وإشعال الحروب المذهبية والعرقية فيما بينها،
وهذا ما يحدث اآلن فى العراق وسوريا وليبيا،
واعترفت هيالرى كلينتون أن جماعة اإلخــوان
وتنظيم الــقــاعــدة وبــاقــى الــتــيــارات المتأسلمة
وصــوال لــداعــش هــى األدوات المستخدمة فى
جميع هــذه المخططات ،ولكن الله حمى مصر
وسيظل يحميها.
¿ وعلى أى أســاس ترى إن مصر لن تسقط رغم
أن دعـ ــوات الـتـخــريــب لــن تنتهى ،وه ـنــاك مــوجــات
جديدة تطالب بإحياء الثورة على نظام السيسى؟
¿ ¿ هــذا ليس كالمى ولكن قــول من ال ينطق
عن الهوى صلى الله عليه وسلم الذى قال «مصر
كنانة الله فى أرضه من أرادها بسوء قسمه الله»،
ومن يفهم معنى الحديث نجد إنه قال من أرادها
ولــم يقل من أصابها ،ومــن هنا فالبد لألعداء
أن يظهروا نية السوء تجاه مصر ،وتجاه األمة

بوتني

أوباما

أردوغان

قبل  25يناير كانت هناك احتقان بسبب غالء األسعار والبطالة واحلديث عن التوريث
ولكن بعد  28يناير حتول األمر إلى خيانة وعمالة وإجرام باعتراف األمريكان واإلخوان

نائب اخلومينى وقيادات احلرس الثورى يقومون بتدريب وتسليح
اإلرهابيني من اليمن إلى ليبيا ،مرورا بسوريا والعراق ولبنان.
العربية واإلســامــيــة ليهيئ الله مصر لتنتصر
عليهم وتحمى نفسها وأمتها ،هكذا علمنا التاريخ
منذ عهد الهكسوس ،ثم جــاء التتار ليهيئ الله
لمصر قطز ،وجــاء الصليبيين ليهيأ الله لمصر
صــاح الــديــن ،وحين جــاء اليهود اإلسرائيليون
هيأ الله لمصر السادات ،وفى كل مرة كان جيش
مصر هو الــذى يحمى األمــة بأكملها ،حتى جاء
المتأسلمون برعاية األمريكان ونصر الله جيش
مصر عليهم بقيادة عبد الفتاح السيسى وبحماية
الشعب الــذى التف حــول جيشه ودولــتــه ،هكذا
يتواصل الماضى مع الحاضر والمستقبل.
¿ كيف تــرى يــوم  25يناير ال ــذى أوش ــك على أن
يـحــل وس ــط دع ــوات بــإعــادة إن ـتــاج ال ـثــورة مــن قبل
بعض اليساريين والثورجية ،ودعــوات بالتخريب
واسقاط النظام والدولة تنشرها صفحات وقنوات
جماعة االخوان االرهابية وحلفائها؟
¿ ¿ مــن المتوقع أن يمر يــوم  25يناير مثل
غيره من األيام السابقة التى دعا فيها اإلخوان
االرهابيين إلــى ث ــورات وقــالــوا إنهم سيشعلون
البلد وإن مــرســى راجـــع ،ولــم يــرجــع إليهم إال

الفشل الــذى اعــتــادوا عليه مــرة بعد مــرة ،علما
بــأنــه مــن الــمــمــكــن أن يــحــدث تــوتــر فــى بعض
المناطق الــتــى تعد مــن معاقل اإلخــــوان ،مثل
المطرية وعين شمس وغيرها ،وعلينا أن نثق
فــى أن قـــوات األمـــن مستعدة تــمــامــا ،ولديها
احتياطاتها واستحكاماتها الــجــاهــزة ،واألهــم
من المواجهة األمنية أن الشعب نفسه رافض
هذه الوجوه القذرة ،كما أن الجماعة تتحالف
مــع بعض الــقــوى السياسية مثل االشتراكيين
الــثــوريــيــن وبــعــض الــقــوى الــيــســاريــة رغ ــم إنهم
يكفرونهم ،ولكن بعض اليساريين يريدون إشعال
األم ــور بــدون مــبــرر ،وال نــدرى كيف يتشدقون
بالحريات والحقوق ،ثم يتحالفون مع جماعة
فاشية تغذى االنقسام والطائفية فى المجتمع،
ومتخيلين أنهم هيعيدوا إنتاج الثورة الفرنسية،
والشعب كله رافض لهذا الكالم ،ألن الشعب كفر
بهؤالء جميعا ،وعرف من هو البرادعى ومن هم
وائــل غنيم ،ومن هم السياسيون و اإلعالميون
الــذيــن يمولون مــن تركيا ومــن قطر ،ومــن لهم
عالقات باإلخوان أو باألمريكان ،بدليل أن نسبة

مشاهدتهم أصبحت فــى الحضيض ،وعزفت
القنوات عن تجديد عقودهم أو استضافتهم،
ومن هنا نثق فى أن أحدا لن يخرج خارج إطار
الدولة.
¿ ولكن اإلخــوان مازالوا يتلقون دعما وتمويال
خــارج ـيــا ،كـيــف نــأمــن جــانــب م ـحــاوالت التخريب
القادمة من الخارج؟
¿ ¿ أرى أن كــل الــــدول الــتــى كــانــت تدعم
اإلخــــوان تــواجــه اآلن مــشــاكــل داخــلــيــة ودولــيــة
تجعلها هى األخرى قد تخلت عن هذه الجماعة،
وأدركــــت أنــهــا جــمــاعــة فــاشــلــة ول ــن تحقق لهم
أجنداتهم االستعمارية والعدائية تجاه مصر
والــدول العربية ،وعلى سبيل المثال دولــة مثل
تركيا ،يعيش رئيسها مرعوبا مــن روســيــا ،ألن
«أردوغــــــان» يعلم إن «بــوتــيــن» لــن يــتــرك ث ــأره،
وسيضربه اقــتــصــاديــا ،فهل سيترك مــا عنده
ويــلــتــفــت لــدعــم وتــمــويــل االخـــــوان ،ه ــذا األمــر
مستبعد بدليل أن الرئيس التركى انسحب من
العراق بعد أن كان قد أرســل قواته إليها تقربا
من أمريكا ولكنه عاد وانسحب خوفا من روسيا،

وانــشــعــاال بهمومه الــداخــلــيــة ،وحــتــى بالنسبة
ألمريكا فقد أصبح «أوباما» بطة عرجاء ،وجميع
القوى السياسية األمريكية ضــده ،أمــا لو جاء
المخبول «تريمب» رئيسا فلن تتغير السياسية
األمريكية ألنها إستراتيجيات طويلة وبعيدة
المدى ،تعتمد على مراكز أبحاث استخباراتية
أيقنت اآلن أن اإلخون فقدوا تواجدهم ولم يعد
لهم أى ثقل لــدى الشارع المصرى ،ومــن ثم لن
تراهن على جماعة االخــوان االرهابية أى دولة
فيما بــعــد ،ولــن يمولهم أحــد ولــو فعلوا فإنها
ستكون أمــواال مهدرة ،تحاسبهم عليها شعوبهم
فيما بعد.
¿ ولكن هناك دولة أخرى تمول وتدعم اإلرهاب
هى إيران ،التى تراهن عليها الصهيونية العالمية
لـتـفـتـيــت وت ـق ـس ـيــم ال ـ ـ ــدول ال ـع ــرب ـي ــة ع ـل ــى أس ــس
مــذه ـب ـيــة ،وم ــازال ــت ت ـت ـحــرش بــال ـس ـعــوديــة ودول
ال ـخ ـل ـي ــج ،ك ـي ــف ت ـ ــرى الـ ـم ــواجـ ـه ــة األخ ـ ـيـ ــرة بـيــن
الـسـعــوديــة وإي ـ ــران ،بـعــد إعـ ــدام ال ـق ـيــادى الشيعى
نمر النمر؟
¿ ¿ أرى إن تــحــرشــات إيــــران بالسعودية
والخليج وتطلعاتها للتحرش بمصر هى أمور لن
تتوقف طالما بقى نظام الخومينى فى الحكم،
وهـ ــذا أيــضــا لــيــس كــامــى ولــكــن فــى تصريح
منشور لنائب الخومينى قال صراحة لقد طوينا
سجادة الخليج ،وسيطرنا على العواصم األربعة
«صنعاء وبيروت وبغداد ودمــشــق» ،ولــم يبق إال
الجائزة الكبرى فى إشــارة إلــى مصر ،ولــم يعد
خافيا على أحــد إن هــذا النظام هو الــذى دعم
اإلخـــوان قبل وبعد أن وصلو إلــى حكم مصر،
وأتــى المعزول الخائن محمد مرسى بأحمدى
نجاد إلى القاهرة ليرفع أصبعيه بعالمة النصر
أثناء خروجه من األزهر ،كما أن المرشد األعلى
لثورة الخومينى أعلن البيعة لمرشد اإلخوان فى
مصر ،ولهذا السبب مازالت إيران تدعم حماس
بهدف التحرش بمصر مــن ناحية سيناء ،كما
أقامت مصنعا لألسحلة فى السودان هو مصنع
اليرموك ،كان هدفه تهريب السالح عبر حدود
مصر الجنوبية والصحراء الغربية ،وتم ضربه
بواسطة إسرائيل ،والمعروف فعال إن الصهيونية
العالمية تــراهــن على دولتين لتفتيت وتقسيم
الــدول العربية هما إيــران وتركيا ،حيث تسعى
األولى إلحياء االمبراطورية الفارسية المزعومة
بتأجيج الصراعات السنية الشيعية فى المنطقة،
وتقسيم الـــدول على أســس مذهبية كما كان
يخطط اإلره ــاب ــى الــشــيــعــى نــمــر الــنــمــر الــذى
أعدمته السعودية مؤخرا ،بتهمة تحريض شيعة
المنطقة الشرقية على االنفصال عن المملكة،
بينما ك ــان أردوغـــــان يطمح إلعــــادة الخالفة
العثمانية ،وفــى سبيل ذلــك دعــمــه األمريكان
ودعم هو االخوان والزال يدعم داعش فى سوريا
والعراق ،بينما قيادات الحرس الثورى اإليرانى
ال تنكر أنها تــدرب وتسلح الحركات الشيعية
االنفصالية مثل الحوثيين لتقسيم اليمن وحزب
الله لتفتيت لبنان والحشد الشعبى للقضاء على
ما تبقى من العراق ،وكذلك نظام بشار األسد
الشيعى الــذى ال ينكر إنــه مستعد ألن تنقسم
بالده ،ويحصل هو على إمارة أو دويلة للعلويين
يطلق عليها سوريا المفيدة او الصغيرة تضم
دمشق العاصمة ومينائى طرطوس والالذقية
التى توجد بها القواعد البحرية الروسية ،كما
لم تنكر قــيــادات هــذا الحرس الــثــورى االيرانى
إنها كانت تدعم وتسلح وتــدرب ما كــان يسمى
بالجيش المصرى الحر على حدود مصر الغربية
مع ليبيا ،بهدف التحرش بمصر وتشتيت الجيش
المصرى بين سيناء شرقا والصحراء الغربية
غربا ،وكذلك من أجل تقسيم ليبيا نفسها بين
الميلشيات المتناحرة والتى تعمل على ضرب ما
تبقى من الدولة الليبية وجيشها.

تأسيس شركات لتشغيل
وصيانة مشروعات الطاقة
املتجددة والسماح لهيئة
الطاقة اجلديدة واملتجددة
ببيع الطاقة املولدة من
مشروعاتها لشركات نقل
وتوزيع الكهرباء

الدكتور محمد شاكر يضع خطة إستراتيجية للوفاء باحتياجات التنمية

وزارة الكهرباء تبدأ تنويع مصادر الطاقة الكهربائية

فى
الصميم

أثبت كفاءة عالية فى القضاء على األزمات الناجتة عن انقطاع الكهرباء بسرعة مذهلة
سيد سعيد
كثيرون هؤالء الذين يعلمون حجم املشكالت وطبيعة الظروف
التى متر بها البالد على كافة املستويات ،لكن قليلون هم الذين
ميتلكون جــرأة التصدى واقتحام الصعاب ،معتبرين أن حتمل
املسئولية فى الظروف االستثنائية فريضة وطنية وليست غاية،
من بني هؤالء إن لم يكن فى مقدمتهم الدكتور محمد شاكر ،وزير
الكهرباء الذى تولى موقعه فى أجــواء وصفت باملرتبكة ،أجواء
حتتاج إلى قدرات ومهارات تالئم حالة التخبط التى عانى منها
قطاع الكهرباء على مــدار  3سنوات كاملة ،بسبب نقص املواد
البترولية والغاز املستخدمني فى تشغيل محطات التوليد ،إلى
جانب استهداف اجلماعات اإلرهابية ألبــراج الضغط العالى
واملحطات املغذية للمدن واملصانع واملستشقيات ،فضال عن تولى
بعض املنتمني لإلخوان مواقع مهمة داخــل الــوزارة واملحطات،
وكانوا وراء صناعة األزمات التى صاحبها انقطاع الكهرباء ملدد
طويلة.
فى بداية تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي مهام املسئولية،
كان من الطبيعى أن يولى قطاع الكهرباء اهتماما خاصا ،لذا
فإن اختيار املهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء للدكتور شاكر
فى حكومته القى قبوال وارتياحا ،باعتبار أن االختيار كان قائما
باألساس على املعايير التى وضعتها القيادة السياسية فى تولى
املناصب ،على رأسها النزاهة واخلبرات التراكمية فى مجاالت
اإلدارة والكفاءة العلمية.
فور توليه موقعه ،عمل الوزير على احلفاظ على استقرار
الشبكة القومية للكهرباء ،ووضعها على رأس قائمة امللفات
العاجلة.
وأثبت كفاءة عالية يف إدارتها والتعامل معها والقضاء على
األزمات الناجتة عنها بسرعة مذهلة.
اذا كان هذا على اجلانب املهنى فإن األمر يفوق التصور على
مستوى املناحى األخرى  ،فقبل الدخول فى تفاصيل النجاحات
التى حتققت فى فترة وجيزة داخــل قطاع الكهرباء  ،ال بد من
إلقاء الضوء على بعض اجلوانب التى نرى أهمية فى طرحها
لالستفادة منها فى ال ــوزارات والقطاعات املختلفة ،أولها أن
«شاكر» لفت األنظار إليه فور دخوله ديــوان عام الــوزارة ،حيث
بدأ فى اختيار معاونيه ممن يجيدون خبرة التعامل مع اجلمهور
بهدف تذليل العقبات وحــل املشكالت ،جــاءت اختياراته على
أساس الكفاءة وليس املجاملة.
فالرجل فتح مكتبه للجميع ،ال يدخر وقتا فى تلبية مقابالت
املواطنني العاديني والعمل الناجز على حل مشكالتهم ،فضال
عن حث كبار معاونيه على التواصل مع املواطنني ،لذا لم تكن

هناك غرابة فى أن يتحول مكتب املهندس خالد عبد املنعم
مسئول املكتب الفنى للوزير ،إلى قبلة يقصدها كل من له مشكلة
كبيرة كانت أو صغيرة .ورمبا يندهش البعض اذا ما أكدنا على
حقيقة أخرى ،مفادها أن الوزير يرد بنفسه على الهاتف ويستمع
للمشكالت ويقوم بتدوينها فى ورقة ،ثم يعطي تعليماته بانهائها
ومتابعة التعليمات عن طريق معاونيه.
على اجلانب الفنى شهد قطاع الكهرباء منذ توليه منصبه
طفرة ملموسة ،حيث وضع خطة إستيراتيجية قومية وإقليمية
تستهدف الــوفــاء باحتياجات التنمية من الطاقة الكهربائية،
وتعتمد سياستها على تنويع مصادر الطاقة ملجابهة التطور فى
الطلب على الطاقة النظيفة ،إلــى جانب العمل على تأسيس
شركات النشاء وتشغيل وصيانة مشروعات الطاقة املتجددة
والسماح لهيئة الطاقة اجلديدة واملتجددة ببيع الطاقة املولدة
من مشروعاتها لشركات نقل وتوزيع الكهرباء أو املستثمرين من
القطاع اخلاص.
وفيما يتعلق بقطاع الطاقة بشقيه البترول والكهرباء ،فقد
نال أداؤه اعجاب العديد من دول العالم ،وله فكر عال ومتقدم،
وله العديد من الدراسات حول الرؤية املستقبلية التى يجب على
قطاع الكهرباء أن يتداركها جيدا ،خاصة مع التوسعات العمرانية
والصناعية والــزيــادات السكانية الهائلة التى تشهدها البالد
مستقبال والتى حتتاج إلى أضعاف أضعاف القدرات التى تنتجها
البالد حاليا.
حــظــى الــدكــتــور محمد شــاكــر بسمعة علمية فــى املحافل
الدولية ،أضافت لرصيده املهنى ،ففي بدايات عام  2000وجه
وزيــر الطاقة الــرومــانــى الشكر للدكتور على الصعيدى وزيــر
الكهرباء األسبق ألن مصر اجنبت علماء فى حجم محمد شاكر
مشيدا باألداء العاملى له كاستشارى فى أحد مشروعات الطاقة
الرومانية.
لشاكر آراء علمية مدعمة لضرورة التخلص من دعم الطاقة
تدريجيا شرط عدم املساس بالفقراء واحلل لديه  ،هو أن تقدم
الدولة لهم دعما ماديا مقابل رفع الدعم ،وضرورة تنفيذ مشروع
الطاقة النووية العمالق والذى يوفر قدرات كبيرة تساعد البالد
فى مواجهة مجاعة الطاقة وعجز االمدادات.
وزي ــر الــكــهــربــاء يــرى أن مصر تخلفت كثيرا فــى منظومة
الطاقات اجلديدة واملتجددة خاصة الطاقة الشمسية ،ويرى من
الضرورى أن تقوم احلكومة املصرية وعلى وجه السرعة بتقدمي
حزمة حــوافــز لتشجيع املشتركني على االستعانة بالتسخني
الشمسى واخلاليا الشمسية مثلما يحدث فى أملانيا ،حيث تعلو
أسطح املــنــازل وتكتظ باخلاليا وهناك تعاقدات بني املواطن
واحلكومة تقضى بتبادل الطاقة بني الطرفني وقت احلاجة مبا
يسمح للمواطن باحلصول على مزايا مالية من الدولة.

شاكر

حافظ على استقرار
الشبكة القومية
للكهرباء ووضعها
على رأس قائمة
امللفات العاجلة

تعاقد مع  676مستشفى تابع للصحة والقوات املسلحة واجلامعات

الدكتور على حجازى يواجه تزايد أعداد املرضى املنتفعني بالتأمني الصحى
ال حــديــث فــى أوســــاط الــــرأى ال ــع ــام ،يفوق
االهتمام بقضية الصحة ،وتوفير العالج للفئات
غير القادرة على حتمل فاتورة التكاليف الباهظة
األسعار اجلراحات واألدويــة .لذا لم يكن غريبا
أن حتتل قضية الصحة والعالج املرتبطة األولى
فى أولــويــات البرملان واحلكومة على حد سواء
باعتبارها أحد امللفات املرتبطة ارتباطا ووثيقا
باألوضاع االجتماعية ،وما يتبعها من أمور متعلقة
بالتنمية ،واالقــتــصــاد ،فــاألمــراض تخلق مناخا
سلبيا على كافة تلك األمور من حيث التأثير إلى
جانب أن املــعــرض هــو األس ــاس الــذى يقود إلى
اجلهل والفقر ،وهــذه عناوين أساسية ورئيسية
فــى تخلف املجتمعات وتــراجــع دور ال ــدول فى
التأثير والنهوض.
قــطــعــا ،ال يستطيع أح ــد مهما كــانــت درجــة
مجافاته للحقيقة والــواقــع ،انــكــار أن املجتمع
املــصــرى يعانى مــن األمـ ــراض املــتــواطــنــة ،التى
تستنزف ثروات الدولة وعائداتها من املوارد .لعل
أبرز األمراض املؤثرة على كافة األوضاع فيروس
الكبد الوبائى سى بخالف ما يطلق عليه أمراض
العصر «السكر -والضغط -القلب» .والفشل
الكلوي ،واألورام و ...و ....الخ.
فى هــذا السياق ال ميكن أيضا اغفال الــدور
الــذى تقوم به احلكومة ملواجهة هذه املشكالت،
رغم تعدد الشكاوى وتنوعها من قبل املواطنني،
جـــراء س ــوء اخلــدمــة فــى املــســتــشــفــيــات ،وعــدم
قدرتها على استيعاب األعداد الهائلة من املرضى
املــتــردديــن على املنشآت احلكومية فــى الريف
واملــــدن واألح ــي ــاء الشعبية املكتظة بالفقراء
ومحدودى الدخل.
وذل ــك لــعــدم قــدرتــهــم على مــواجــهــة تكاليف
الــعــيــادات اخل ــاص ــة ،وامل ــراك ــز واملستشفيات

االستثمارية التى انتشرت بصورة مذهلة .األمر
الذى جعل رسالة الطب تصبح نوعا من البيزنس
والتجارة الرائجة.
احلــديــث عــن الــتــراجــع املــذهــل فــى مكافحة
األمـــراض لــم يكن على اطــاقــه فــى املؤسسات
احلكومية ،حيث توجد بعض القطاعات التى
استطاع القائمون على إدارتــهــا حتقيق املعادلة
الصعبة بحسن اإلدارة فضال عــن التعامل مع
املرض بعيدا عن التعقيدات الروتينية ،احلديث
هنا يخص الهيئة العامة للتأمني الصحى التى
تقوم بتقدمي الرعاية الطبية ألكثر من  50مليون
مواطن ،مبا يعادل  ٪85من نسبة املصريني على
اختالف شرائحهم الوظيفية واالجتماعية.
الهيئة لفتت األنظار إليها فى اآلونة األخيرة،
خاصة مع تزايد عدد املترددين على مستشفياتها
بطول البالد وعرضها ،وعــددهــا  40مستشفى
تــضــم نــحــو  8آالف ســريــر وعـ ــدد  312غرفة
عمليات مجهزة على أحدث مستوى طبى وعلمى
الستيعاب  360ألف عملية جراحية ،فضال عن
تسهيل اإلجراءات واالنضباط الذى يشبه معزوفة
متناغمة على كافة األوجه إداريا وفنيا.
يضف على رأس القيادة لهذه الصروح الطبية
الــدكــتــور عــلــى حــجــازى رئــيــس هــيــئــة الــتــأمــن
الصحى ،فالرجل يحث مرؤسيه بصفة دائمة على
أنهم يــؤدون رسالة وليسوا موظفني يــؤدون عمال
يتقاضون عليه أجرا معلوما.
هــذا الفن مــن فنون القيادة واإلدارة ،ساهم
بصورة ملموسة فى تلبية احتياجات املواطنني
البسطاء ،فى احلصول على اخلــدمــات الطبية
املــتــقــدمــة ..املــقــصــود زراعـــــة األعـــضـــاء مثل

حجازى
«الــقــرنــيــة -زراعـــة الــكــلــى -الــكــبــد -الــنــخــاع»..
إلــى جانب الكثير مــن األم ــور املتعلقة ب ــاألورام
السرطانية والقلب املفتوح .والدعامات وعالج
مرض فيروس سى بالسوفالدى.
ال ــق ــراءة الــدقــيــقــة حل ــال الــصــحــة فــى مصر،
تؤكد أن اجلميع ســواء املواطنني أو املؤسسات
الرسمية ،يعرفون أين تكمن املشكالت اخلاصة
بتراجع اخلدمة الطبية ،وسوء األداء داخل املراكز
واملستشفيات والوحدات الصحية ،ويعلمون أن
قلة امل ــوارد املالية ،ساهمت فى حالة التسيب،
وهو ما أدركه الدكتور على حجازى وكبار معاونيه
فى مواقع املسئولية وعملوا جميعا على تالشى

املشكالت ،رغم أن الهيئة العامة للتأمني الصحى
تأتى من ذات األزمات املالية بسبب ارتفاع تكلفة
األدوية ومستلزمات العمليات اجلراحية ،وغيرها
مــن األمـــور الــتــى يحتاجها املــريــض إلــى جانب
االحتياجات الضرورية للحاالت الطارئة التى
تستقبلها سواء من مستحقى العالج أو غيرهم.
منظومة العمل املتناغمة لــم تكن فقط فى
املستشفيات الكبيرة التى تقع فى مرمى بصر
الــكــافــة ،لكنها ممــتــدة إلــى الــعــيــادات الشاملة
وعددها  249عيادة للمنتفعني وعــدد  86عيادة
شاملة صحية مــدرســيــة ونــحــو  6آالف عيادة
للصحة املــدرســيــة املتنوعة «أحــاديــة -ثنائية-

ثالثية» وأكثر من  1200عيادة للممارسني فى
املواقع.
امتد نشاط الهيئة إلــى إجــراء التعاقدات مع
 676مستشفى على مستوى اجلمهورية ســواء
التابعة لـــوزارة الصحة أو اجلامعات والــقــوات
املسلحة والشرطة ومستشفيات القطاع اخلاص
واالســتــثــمــارى ،الــتــعــاقــدات شملت  519مركزا
للغسيل الكلوى خلدمة  9904منتفعني ،وفلسفة
التعاقدات تهدف تذليل العقبات أمــام املــرض
وعــاجــهــم فــى املــنــاطــق الــتــى يــوجــد بــهــا محال
إقامتهم.
النجاح الــذى حتققه الهيئة العامة للتأمني
الصحي ،كان فخرا للكثير من القطاعات للتعاقد
واالنتفاع من خدمات هذه املنظومة ،التى نفقت
على األق ــل .إذا مــا مت تطبيق نظامها اإلدارى
واخلــدمــى .فالهيئة يعمل بها قرابة الـــ 67ألف
هــذا الــعــدد ال ــذى يغطى اخلــدمــة الطبية على
مستوى اجلمهورية ،يشمل الطاقم الطبى مبا فيه
التمريض اإلدارى والعمالة املساعدة والسائقني
العاملني على  61سيارة اسعاف ،وتوجد 104
جلنة متخصصة لتقييم احلاالت املرضية وعدد
 35جلنة طبية عامة ،فضال عن الفنيني الذين
يعملون على تشغيل  763ماكينة غسيل كلوى
مملوكة للهيئة بالكامل تقدم خدماتها لنمو 3000
مــن املنتفعني بالعالج .مــا تناولناه مجرد جزء
ضئيل من عمل دءوب وجناح على كافة املستويات
فى واحــدة من الهيئات التى جتــاوزت األسلوب
لتقليدى فى إدارة املنشآت الطبية .ولم يكن ذلك
إال من خالل قدرة القيادة على فهم الدور الذى
تقوم به ،واملهام املوكلة إليه من املجتمع ،للنهوض
بأهم القطاعات التى تخص مستقبل هذا البلد
وهو قطاع الصحة.

الهيئة تقدم
خدماتها
الطبية ألكثر
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مواطن مبا
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على محالت
اجلزارة للتأكد
من سالمتها

ً
تنفيذا ألوامر الرئيس

احلكومه تضبط األسعار واملواطنون يطالبون بتشديد الرقابة على األسواق
لتلبية احتياجات املواطنني مخزون السلع يكفى
حــتــى منتصف ابــريــل فيما أك ــد الــدكــتــور خالد
حفنى وزير التموين والتجارة الداخلية ان مخزون
السلع االسترتيجية يــفــوق ح ــدود األم ــان ويكفى
ملنتصف ابريل املقبل خاصة مخزون السكر والزيت
واالقماح املخصصة إلنتاج اخلبز املدعم الفتا إلى
ان هيئة السلع التموينية ستقوم بتوريد االقماح
للقطاع اخلــاص بأسعار مخفضة بعدما جنحت
الهيئة خــال العام اجلــارى فى استيراد االقماح
اجليدة من العديد من الــدول بأقل االسعار حيث
سيحصل القطاع اخلاص على االقماح الستخدامها
فــى صناعة املــخــبــوزات واحلــلــويــات وكــذلــك بعض
املنتجات مثل املــكــرونــة االم ــر ال ــذى ســيــؤدى الى
تخفيض اسعار هــذه املنتجات بــاالســواق واضــاف
الــوزيــر ان زيــادة طــرح املنتجات والسلع الغذائية
فى االســواق باستمرار سيضمن استقرار االسعار
وخــفــضــهــا.الــى فــتــح مــنــافــذ جــديــدة لبيع السلع
فــى مختلف املناطق خاصة بعد موافقة مجلس
الــوزراء ورئاسة اجلمهورية على قيام هيئة السلع
التموينية باستيراد السلع مباشرة وطرحها فى
منافذ املجمعات وكذلك القطاع اخلــاص بأسعار
منخفضة التنسيق مــع جــهــاز اخلــدمــة الوطنية
بالقوات املسلحة غير ان الدكتور خالد حفنى أشار
إلــى أنــه يتم التنسيق مــع جهاز اخلــدمــة الوطنية
بالقوات املسلحة للعمل على توفير كــل اخلضار
والفاكهة بأسعار مخفضة تتناسب مع املواطنني
خاصة محدودى الدخل وذلك فى بيع املنتجات فى
املنافذ التابعة للوزارة وكذلك منافذ جهاز اخلدمة
الوطنية اضــافــة الــى االتــفــاق مــع وزارة الــزراعــة
للحصول على منتجات اخل ــض ــراوات والفاكهة
لضخها فى فــروع املجمعات االستهالكية وبيعها
للمواطنني باسعار منخفضة الفتًا ان حصول وزارة
التموين على املنتجات مباشرة دون وسيط وضخها
فى املجمعات ومنافذ التوزيع سيساهم بشكل كبير
فى توفير املنتجات للمواطنني بأسعار منخفضة
ومناسبة ومواطنني ضــد الــغــاء يطالب بتشديد
الرقابة على االسواق حلماية املستهلك.
سجلت اســعــار الــلــحــوم البلدية تــراجــعـ ًا كبيراً
احلــالــى ليتراجع سعر الكيلو الــى  60جنيها فى
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تنازالت ..واملجد
ملصر
هـ ــل يـ ـتـ ـن ــازل ال ـب ـع ــض فـ ــى ظـ ــل ه ــذه
املـ ــرح ـ ـلـ ــة احل ـ ــرج ـ ــة والـ ـعـ ـصـ ـيـ ـب ــة ال ـت ــى
متــر بـهــا مـصــر عــن فلسفاتهم وولـعـهــم
ال ــام ـن ـط ـق ــى وغ ـ ـيـ ــر امل ـ ـبـ ــرر ب ــال ـظ ـه ــور
املـ ـسـ ـب ــب وغ ـ ـيـ ــر املـ ـسـ ـب ــب عـ ـل ــى وس ــائ ــل
االعـ ــام املختلفة دون منهجية ووعــى
ب ـخ ـط ــورة ت ـل ــك امل ــرح ـل ــة الـ ـت ــى عــانـيـنــا
م ـن ـهــا ج ـم ـي ـعــا ح ـت ــى ت ـك ـت ـمــل ويـكـتـمــل
مـعـهــا احل ـلــم ب ـب ـنــاء مــؤس ـســة قــويــة لها
ثقلها السياسى واملجتمعى هل يتنازل
الـبـعــض عــن قـنــاعــاتـهــم بــأنـهــم األص ــوب
دائـمــا وانـهــم على حــق دائـمــا وانـهــم من
خيرة املتحدثني بلسان هذا البلد وانهم
م ــن خ ـيــر م ــن أجن ـب ــت م ـصــر م ــن إع ــام
لـلـقــانــون والـسـيــاســة واالق ـت ـصــاد وانـهــم
م ــن اف ـض ــل امل ـح ـل ـلــن ل ـكــل امل ــواق ــف فى
تخصصهم كانت او فى غير تخصصهم
وانهم نشطاء جدا فى ماذا فى احلقيقة
ال أدرى هــل يتوقف ادعـيــاء حــب الوطن
عــن اسـتـئـنــاف وص ــات ال ــردح والتلويح
واسـ ـتـ ـخ ــدام ادوات ال ـت ـهــديــد والــوع ـيــد
هل يتوقف اجلميع على كل املستويات
حلظات فقط مجرد حلظات اللتقاط
انفاسهم والنظر بــرويــة حتــت أقدامهم
للوقوف على احلال التى وصلنا اليها.
ان امل ــواط ــن فــى مـصــر واآلن حتــديـ ًـدا
يـحـتــاج إل ــى اح ـســاس حقيقى بــالـهــدوء
بالسكينة باألمان والتى يحاول البعض
جاهدا حرمانه من تلك االمنيات وتلك
املكتسبات الطبيعية.
يحتاج إلــى أن يشعر أن لصوته قيمة
ول ـنــزع ـتــه الــوط ـن ـيــة والـ ـت ــى مت ـث ـلــت فى
خ ــروج ــه واس ــرت ــه لـتـلـبـيــة واجـ ــب واج ــب
وط ـن ــى م ــن خـ ــال االدالء ب ـصــوتــه فى
االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـبــرملــان ـيــة مـعـنــى وه ــدف
واجن ــاز حتما سيجنى ثـمــارة طــال وقت
ذلــك أم قصر أال يعنى ه ــؤالء ان يكتب
ل ـه ــم الـ ـت ــاري ــخ انـ ـه ــم عـ ـب ــرو مب ـص ــر إل ــى
مــرحـلــة تـلـيــق بـهــا وتـسـتـحـقـهــا ف ــى هــذا
الـ ــوقـ ــت حتـ ــديـ ــدا أال ت ـع ـن ـي ـهــم عـ ـب ــارات
االس ـت ـن ـكــار املـجـتـمـعــى مل ــا ي ـح ــدث ومــن
آمال وطموحات متعلقة بهم فى احداث
تغيير حقيقى يلمسه املواطن.
ه ــواة الـثــرثــرة وامل ـصــرون على تشويه
ص ـ ــورة ه ــذا ال ــوط ــن ك ـفــاكــم واتـ ـق ــوا اهلل
فيه .أيها الباحثون عــن مجد شخصى
وال ـ ـعـ ــاش ـ ـقـ ــون لـ ـظـ ـه ــوره ــم ف ـ ــى ال ـ ـكـ ــادر
واملولعون بفالشال ت الكاميرات اعلموا
جيدا ان املجد ملصر.

كشف اخلبراء واملختصون ان احلكومة املصرية
جنحت فى كبح جماح التجار من أجل خفض السلع
الــذى فاق احلد لكن تدخل الدولة املصرية وعلى
رأسها الرئيس السيسى قد ادى الى خفض االسعار
االمر الذى جعل املواطن املصرى يعرف بها.
وأكــد عدد من املواطنني ذلك فى البداية يقول
محمد محمود موظف لوال تدخل الرئيس السيسى
فــى عملية خــفــض االســعــار ملــا وصــلــنــا ال ــى هــذه
النتيجة وهدى محمد موظفة:
الــلــحــوم ت ــواف ــرت فــى املــحــات وأصــبــحــت فى
متناول اجلميع ومجدى السعيد تاجر حلوم :حاليا
مت خفض االســعــار لكل ان ــواع الــلــحــوم فــى جميع
محالت اجل ــزارة وأمــاكــن منافذ البيع املخصصة
للحوم وهذا ما يكون مناس ًبا للمواطن البسيط الذى
هو حالي ًا شاهد إقبا ًال على شراء اللحوم اكثر من
االيام السابقة خلفض سعرها ملتناول االيدى وهذا
االمر اتى بعد اعطاء السيسى االوامــر للمسئولني
بتخفيض االسعار.
وتشير عليه محمود :نحن لم نر انخفاض أسعار
اللحوم إال فى هذه األيام وأكد اجلميع أن هذا يأتى
تنفيذ ملبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى بضبط
اسعار السلع باالسواق .اعلن طارق طنطاوى رئيس
شــركــة االهــــرام للمجمعات االستهالكية احــدى
شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة
التموين والتجارة الداخلية انه مت تخفيض اسعار
اللحوم البلدية الطازجة الى  50جنيها بدال من 75
جنيها فى منافذ الشركه مع توحيد اسعار اللحوم
املبردة مبختلف انواعها مثل استرالى واروجــواى
وفرنسى بسعر ايضاً  50جنيها للكيلو.
واضــاف طارق طنطاوى :فى تصريحات خاصه
انــه مت تخفيض اســعــار اللحوم الطازجة الــى 50
جنيها فى شركات االهرام للمجمعات االستهالكية
وكذلك فى شركتى النيل واالسكندرية للمجمعات
الفت ًا الى توفير منتجات السلع الغذائية مبختلف
انواعها وكــذلــك منتجات اخلــضــراوات والفاكهة
واللحوم مبنافذ الشركة او ًال بأول بأسعار منخفضة

بعض املناطق الشعبية بد ًال من  75جنيها االسابيع
املاضية االمر الذى دفع بعض اجلزارين التهامهم
ببيع اللحوم املستوردة على انها بلدية وفــى ذات
الــســيــاق اعلنت وزارة التموين على وضــع لوجو
الــــوزارة على املــحــات الــتــى سيتم طــرح اللحوم
املستوردة بها بأسعار من  50الى  60جنيها للكيلو
حلماية املستهلك ومنع التالعب به وقال املتحدث
الرسمى لـــوزارة التموين والــتــجــارة الداخلية ان
الـــوزارة حاليا تتلقى طلبات اجلــزاريــن الراغبني
فى طرح اللحوم املستوردة مبنافذهم لبيعها وذلك
متهيدًا لتعميم التجربة خالل الفترة املقبلة مشي ًرا
الــى ان الــــوزارة ستبدأ طــرح الــلــحــوم املــســتــوردة
التى ستباع باسعار مخفضة تتراوح بني  50و 60
جنيها للكيلو قبل نهاية العام احلالى واشار الى ان
الــوزارة ستقوم بطرح كميات من خالل  50جــزا ًرا
ـاصــا مبحافظة الــقــاهــرة خــال الشهر احلالى
خـ ً
مشيراً الى انه سيتم وضع «لوجو» لــوزارة التموين
والتجارة الداخلية للمحل املشارك فى املبادرة وذلك
للتوضيح للمستهلك بــأن اللحوم التى يتم بيعها
مستوردة وليست بلدية.
تابع ديــاب أن هناك حمالت يومة على محالت
اجلــــزارة للتأكد مــن صالحيتها وجـ ــودة اللحوم
التى يتم بيعها وعدم اخللط بني اللحوم املستوردة
واللحوم البلدية ومن ناحية اخرى فى ضوء خفض
االســعــار وجــه املــهــنــدس شــريــف اسماعيل رئيس
مجلس الـ ــوزراء باالنتهاء مــن الــدراســة اخلاصة
بتكوين شركات صغيرة لزيادة تفعيل توزيع املنتجات
باملحافظات العــان بــدء التقدم لــشــراء سيارات
مجهزة ومــبــردة بتمويل ميسر من خــال صندوق
«حتــيــا مــصــر» فــى اطـــار خــطــة ال ــدول ــة لتشجيع
ريـ ــادة االعــمــال والــشــركــات الــصــغــيــرة متماشياً
مــع ســيــاســة احلــكــومــة اخلــاصــة بــتــوفــيــر السلع
الغذائية للمواطنني بأسعار فــى متناول اجلميع
واســتــعــرض رئــيــس الــــوزراء فــى اجــتــمــاع بحضور
الدكتور اشــرف العربى وزيــر التخطيط واملتابعة
واالصـ ــاح االدارى والــدكــتــور خــالــد حفنى وزيــر
التموين والتجارة الداخلية والدكتورة غــادة والى
وزير التضامن االجتماعى ومديرى صندوق «حتيا
مصر»والصندوق االجتماعى للتنمية مبقر املجلس

آخــر املــســتــجــدات اخلــاصــة بتجهيز  500سيارة
مبردة بحمولة مليون ونصف املليون طــن ،و500
سيارة بحمولة خمسة أطنان لعرضها على الراغبني
فى انشاء شركات صغيرة تبيع النتجات املختلفة
فى املنافذ باملحافظات والــوصــول الــى املواطنني
لالستفادة مــن املنظومة اجلــديــدة التى تتبناها
احلكومة لتخفيض االســعــار وتلبية احتياجيات
االسرة املصرية وتتميز هذه السيارات بسعة كبيرة
وجتهيزات خاصة للتتمكن من توزيع سلع متوينية
عــديــدة فــى مناطق متفرقة ويــتــولــى الصندوق
االجتماعى للتنمية تسيهل عملية التمويل لراغبى
االستثمار وأن تلك املنظومة حسب وزير التموين
الــذى أوضــح ان الشركة القابضة للصناعات
الغذائية ستقدم الــدعــم اللوجستى مــن حيث
حتــديــد املــواقــع املختلفة والتركيبة السلعية
للمناطق التى ينقصها منافذ لتلبية احياجات
االســرة املصرية وجنحت جهود رجــال القوات
املسلحة فــى ضبط اســعــار اللحوم املنتجات
الغذائية فى اســواق قنا حيث روج العديد من
اجلزارين فى مختلف مدن ومراكز املحافظة
للحوم ومــكــبــرات الــصــوت معلنني انخفاض
اسعارها لـ  60جنيها للكيلو وشهدت االيــام
املاضية اقــبــا ً
ال كثيفا مــن مواطنى محافظة
القليوبية على شراء املنتجات االساسية التى
توردها القوات املسلحة فى املنافذ الثابتة عبر
الوكالء املعتمدين باملناطق واالحياء املختلفة
باالضافة الــى املــراكــز املتحركة فى املايادين
العامة والــشــوارع الرئيسية من خــال سيارات
النقل وذل ــك ألن اســعــارهــا فــى مــتــنــاول اجلميع
خاصة اللحوم.
وقال صبرى حماد صاحب مزرعة حماد النتاج
اللحوم وتربية املواشى ان اسعار اللحوم البلدية لم
تتراجع فى الفترة احلالية واشــار الى ان اسعارها
الطبيعية فى املحالت تتراوح بني  70و  75جنيها
باختالف املناطق مــؤكــدا أن بيع اللحوم البلدية
بأسعار تتراوح بني 50و 55جنيها مشيرا الى انها
تتالءم باملقارنة بتكلفة االنتاج احلالية ومن ناحية
اخرى تناسب احتياجات املواطن البسيط.

السيسى

اجتماع عربى الستكمال مناقشة العراقيل التى
تعترض منطقة التجارة احلرة العربية الكبرى
وزير التموين :صرف السلع التموينية من بقال متوينى أو مجمع استهالكى على مستوى اجلمهوريه قري ًبا
فى إطــار التيسير على املواطنني أعلن الدكتور خالد
حفنى وزيــر التموين والتجارة الداخلية انــه سيتم قريبا
تعميم نــظــام قــيــام املــواطــنــن بــصــرف السلع التموينية
مــن اى بقال متوينى أو مجمع استهالكى او اى منافذ
تصرف السلع التموينية وفارق نقاط اخلبز على مستوى
اجلــمــهــوريــة وذل ــك عقب االنــتــهــاء مــن مــراجــعــة بيانات
حتديث البطاقات التموينية مؤكدا انه يتم حاليا حذف
املتوفني تلقائيا من بطاقات التموين دون احلاجة لذهاب
املــواطــنــن الــى مكاتب التموين حلــذف ذويــهــم املتوفني
من على البطاقات التموينية جــاء ذلــك خــال االجتماع
الــذى عقده الدكتور خالد حفنى وزيــر التموين والتجارة
الداخلية مع الدكتور احمد سمير مساعد وزيــر التنمية
االداريــة والدكتور مجدى احلناوى مدير مشروع بطاقات
االس ــرة بالتنمية االداريـــة وممثلى مــن شــركــات الكروت
الذكية الــثــاث (ســمــارت وايــفــت وفــرســت دات ــا) لسرعة
اجــرات استخراج بطاقات التموين بدل التالف والفاقد
والــذى شهده اللواء حسنى زكــى رئيس مباحث التموين

فى إطار التيسير على املواطنني
حذف املتوفني من بطاقات التموين تلقائ ًيا دون
حاجة املواطنني للذهاب ملكاتب التموين
سرعه استخراج بطاقات بدل التالف والفاقد وتزويد
مكتب التموين بالفنيني املختصني بتشغيل البطاقات
وامني قطاع مكتب وزير التموين وممدوح عبد الفتاح نائب
رئيس هيئة السلع التموينية وحمدى عالم رئيس قطاع
الرقابه والتوزيع واحمد مهدى رئيس قطاع العالقات
اخلارجية ومعاونى وزير التموين وأكد الدكتور خالد حفنى

وزير التموين والتجاره الداخلية أنه جار حاليا استخراج
كافة بطاقات التموين بــدل التالف والفاقد وهــى عدة
آالف من جملة  20مليون بطاقة ذكية متوينية وصرف
وصــرف خبز تعمل حاليا ويستفيد منها نحو  80مليون
مــواطــن وانــه مت وضــع اج ــارت اســتــام بطاقات التموين
اجلديدة وبــدل الفاقد والتالف بحيث يستلمها املواطن
من مكنب التموين التابع له بعد التقدم بصورة البطاقة
الشخصية والتوقيع باالستالم واذا لــم يستلمها خالل
 21يوما يستلمها من ديوان وزارة التموين واتفق الدكتور
خالد حفنى وزيــر التموين والتجارة الداخلية مع رؤساء
شركات الكروت الذكية على توفير متخصصني فينني مع
كافه مكاتب التموين للتيسير على املواطنني اى مشكلة
خاصة بالبطاقات وتزويد املخابز والبقالني مباكينة صرف
احتياطية وتوفير قطع غيار لهذه املاكينات وأيض ًا توفير
املاكينات للمخابز والبقالني اجلــدد ملشروعى جمعيتى
والسيارة املتنقلة املبردة التى سيبدأ العمل بها قري ًبا.

بدأت مبقر االمانة العامة جلامعة الــدول العربية اعمال االجتماع االربعني للجنة
التنفيذ واملتابعة التابعة للمجلس االقتصادى واالجتماعى برئاسة ممثل جمهورية
العراق املدير العام لدائرة العالقات اخلارجية بــوزارة التجارة هاشم محمد حامت
ومبشاركة ممثلى وزارات التجارة والصناعة والتجارة بالدول العربية.
وصــرح رئيس االجتماع املدير العام لــدائــرة العالقات اخلارجية ب ــوزارة التجارة
العراقية هاشم محمد حامت بأن االجتماع يناقش على مدى ثالثه أيــام خمسة بنود
رئيسية تتعلق مبتابعة تطبيق منطقة التجارة احلرة العربية الكبرى والنظر فى املقترح
السعودى بشأن مصدر الفاتورة املرافقه للشحنات املتبادلة فى اطار منطقة التجارة
احلرة العربية الكبرى من كافة االجراءات املتخذة من قبل الدول االعضاء فى املنطقة
والتقارير املقدمة منها حيث هذه االجــراءات لرفعة الى القمة العربية املقبلة باملغرب
مارس .2016
واضــاف حامت فى تصريحات له على هامش االجتماع ان التقرير سيضمن كافة
االجــراءات اخلاصة مبتابعة املنطقة التجارة احلرة والى اين وصلت هذه االجــراءات
بكل الشفافية واضاف حامت ان االجتماع ناقش ً
ايضا العديد من املوضوعات التى تهم
الشأن العربى منها مذكرة مقدمة من اململكة العربية السعودية تخص شهادات املنشأة
واعتماد فاتورة الوسيط املرفقة للشحنات املتبادله فى اطــار منطقة التجارة احلرة
العربية الكبرى.
واكد حامت ان الدول العربية استكملت االجــراءات اخلاصة مبنطقة التجارة احلرة
عام  2005فيما يخص التبادل السلعى اال انها ال لم تستكمل حتى اآلن فيما يخص
حترير جتاره اخلدمات والتى ما زالت قيد البحث والنقاش مشيراً الى انها من االمور
التى ستوضع فى تقرير االمــانــة العامة وسيقدم للقيادة فى املغرب التخاذ القرار
السياسى النهاء كل هذه االجراءات.
وأوضح حامت ان التفاوق فى املستويات االقتصادية وحاالت النمو االقتصادى تختلف
من دولة ألخرى فيما بني الدول من ااالعضاء فى املنطقة فهناك دول عربية متقدمة
واخرى اقل منو وهى حتتاج الى رعاية خاصة مثل اليمن والسودان مشيراً الى ان هناك
استثناءات منحت لهذه الدول االقل منو ونحن اآلن بصدد االنتهاء من هذه االستثناءات
حيث تقدمت اليمن الــعــام املــاضــى بطلب االنــهــاء مــن االستثناءات كما انهت لبنان
استثناءاتها بالكامل والسودان على وشك االنتهاء منها وبالتالى تصبح الدول العربية
دول تعضاء بشكل كامل فى املنطقة.
ومن املقرر ان يرفع تقرير يتضمن عدد من التوصيات الى الدورة السابعة والتسعني
للمجلس االقتصادى واالجتماعى فى فبراير املقبل.

هل تخطف شهادات الـ  %12.5استثمارت البورصة والصناديق النقدية؟
خليفة %10 :نسبة االسترادات من صناديق «األهلى» النقدية خالل  3أيام «والدخل الثابت فى خطر»
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تباينت آراء مـــدراء االصـــول ورؤســــاء شركات
الــســمــســرة ح ــول تــأثــيــرات رف ــع عــائــد الــشــهــادات
االدخارية على تعامالت الصناديق النقدية بشكل
خــاص وتعامالت البورصة بشكل عــام ويــرى فريق
من املتعاملني ان تلك الشهادات سحب البساط من
حتت اقدام البورصة بسبب اخلسائر املتتالية التى
يتكبدها مستثمريها.
كــمــا تــســبــبــت ف ــى عــمــلــيــات اســــتــــردادات على
الصناديق النقدية خاصة أن العائد على الشهادات
يعلو العائد املحقق من تلك الصناديق والــذى يصل
فى افضل الظروف الى .%11
ويــرى فريق آخــر ان الصناديق النقدية والدخل
الثابت ستستفيد من ارتفاع تلك العوائد وستصل
فى النهاية الى حملة الوثائق االمر الذى ال يستدعى
تخارج املستثمرين من الصناديق فى ظل املزايا التى
تتمتع بها فى سهولة خــروج االمــوال اما مستثمرو
البورصة فإن عائد الـ  %12,5غير جاذب لهم مقابل
ما يحققونه من فترات صعود السوق.
وكــشــف عــصــام خليفة العضو املنتدب لشركة

االهلى الدارة االصــول فى تصريحات ان صناديق
الــبــنــك االهــلــى الــنــقــديــة والــدخــل الــثــابــت شهدت
عمليات اســتــردادات مكثفة خــال االي ــام املاضية
عقب اصدار شهادات الـ %12,5حيث وصلت نسبة
االســتــردادات فى هــذه الصناديق الــى  %10خالل
ثالثة ايام ماضية.
وتوقع خليفة ارتــفــاع حجم اســتــردادت صناديق
الدخل الثابت املنفرد ألكثر من  %10بنهاية الشهر
احلالى مع موعد استرداد الوثائق أوضح ان طلبات
االستردادات جاءت من قبل افراد ومؤسسات الفتا
ان اســتــردادت املــؤســســات متثل مــؤش ـ ًرا فــى غاية
اخلطورة على تعامالت الصناديق النقدية والدخل
الثابت حيث إن حجم تعامالت هــذه النوعية من
املستثمرين متتاز بضخامتها على عكس االفــراد
اضاف ان استردادات الشركات جاءت دافع من قيام
بنك «االستثمار القومي» يرفع عائد املجموعة (ب)
ذات العائد الــدورى الثابت الــى  %12,75بــد ًال من
 %10,25بفارق  250نقطة اساس وتبلغ مدة الشهادة
خمس سنوات بد ًال من  10سنوات على ان تصرف

عائداً دورياً كل ثالثة اشهر ويسمح بالشراء لالفراد
الطبيعيني وجميع الهيئات االعتبارية خاصة شركات
التأمني كما رفــع العائد على شــهــادات املجموعة
(أ) ذات العائد التراكمى الــى  %10,75بــد ً
ال من
 %9,75بزيادة  100نقطة اساس اخلاصة باالفراد
الطبيعيني ..وكان بنكا «االهلى املصري» و«مصر»
قد قام برفع اسعار الفائدة على شهادات االدخال
البالتينية – مدتها  3سنوات – بعائد سنوى %12,5
يصرف شهريا والذى يعد سعر الفائدة العلى حاليا
على االوعيه واالدخــاريــة فى السوق املصرى ومن
جانبه خفف جبريل العضو املنتدب لشركه «اموال»
إلدارة االصول من تأثير طرح شهادات بعائد %12,5
و %12,75على تعامالت البورصة والصناديق حيث
ستجذب شريحة املستثمرين املتحفظني او الباحثني
على الكربونات والعوائد الدورية.
فيما عــدا ذلــك لــن جتــذب هــذه الــشــهــادات اى
مستثمرين ألن رفــع العائد  %2لــن يقلب املــوازيــن
خاصة مع مستثمرى البورصة الذين اعتادوا على
حتقيق عــوائــد ضخمة فــى فــتــرات صــعــود السوق

وبالتالى ال متثل هذه الشهادات اى عامل جذب لهم.
أوضح ان صناديق االستثمار ستستفيد من ارتفاع
عائد تلك الشهادات ما سينعكس فى النهاية على
ادائــهــا وبالتالى سيصل عائد تلك الشهادات الى
حمل الوثائق دون ان يستردوا أموالهم ال استبعد
ان تواجه الصناديق النقدية والدخل الثابت ضغطا
من عمليات االستردادات خاصة ان الصناديق متتاز
بسهولة دخول وخروج االموال كما متنح ايضا حملة
الوثائق عوائد دورية االمر الذى يصعب التنازل عنه
بحثاً عن عائد أعلى يقابله رهن األمــوال ملدة ثالث
أو خمس سنوات.
أكد ايض ًا رؤســاء إدارة االصــول فى شركة»HC
«ورســمــلــة» و«بــلــتــون» ان طــرح شــهــادات الـ%12,5
سيكون محدودا للغاية الختالف طبيعة مستثمرى
تلك الصناديق عــن املــودعــن حيث ان الشريحة
االولى تفضل سهولة اخلروج والدخول عن االرتفاع
الطفيف فى عائد الشهادات.
وفى حني يرى محمد عبيد العضو املنتدب لقطاع
الوساطة باملجموعة املالية هيرميس ان عمليات

السيبل التى شهدتها البورصة املصرية االسبوع
املاضى واحلالى حتولت لصالح شهادات الـ%12,5
والتى مثلث طوق النجاة للعديد من املستثمرين من
اخلسائر املتتاليه للبورصة.
يرى عادل عبدالفتاح رئيس مجلس إدارة شركة
«املصرية العربية – ثمار» لتداول االوراق املالية ان
شركته لم تلمس اى حتــول لتوجيهات املستثمرين
عن البورصة لصالح شهادات بنكى مصر واالهلى
مؤكداً ان مستثمر البورصة مهما ثقلت خسائره لن
يرضى طموحة عائد %12,5النه اعتاد على حتقيق
عوائد تتعدى  %20فى فترات الصعود وذلــك فى
أسوأ تقدير.
ويــرى عبدالفتاح عمليات التسييل املكثفة التى
شهدتها البورصة اجللسات االخيرة بتوالى االخبار
السيئة على مصر ابتدا ًء بتحطم الطائرات الروسية
وتطورات االحــداث فيها وبتالى ستؤثر بشكل حاد
فــى السياحة ومــن ثــم احتياطى النقدى االجنبى
اضــافــة الــى تخفيض التصنيف االئتمانى ملصر.
وأخيراً تفجيرات فرنسا.

 % 45من الشركات
ذات النفوذ السياسى
فى مصر تعمل فى
الصناعات كثيفة
االستهالك للطاقة
باألسعار املدعمة

بالتزامن مع اجلدل املشتعل فى أوساط الرأى العام حول تقارير األجهزة الرقابية عن الفساد ،خرجت إلى السطح
كثيرا عن املعلومات
تقارير دولية صادمة ،تزيح الستار عن العديد من املشاهد التى تدور فى الكواليس ،مفادها ال يبتعد
ً
املتداولة على كافة املستويات حول تورط بعض رجال األعمال فى حتقيق ثروات هائلة على حساب الشعب املطحون
حتى النخاع ،لذا عملت احلكومات املتعاقبة منذ رحيل نظام مبارك ،على بذل اجلهود فى محاولة إلمتام التصالح مع
املتورطني فى ممارسات الفساد ،وقضايا الكسب غير املشروع ،واستغالل النفوذ .بالرغم من أن االجتاه نحو املصاحلة
ارتكز على عدد من احلجج واملبررات املتعلقة بجدواها فيما يخص تشجيع االستثمار ،وتنشيط بيئة األعمال ،وتوفير
مخصصات مالية لتمويل مشروعات التنمية االقتصادية ،غير أن هذه املحاوالت أثارت
غضبا فى أوساط وشرائح
ً
املجتمع املصرى ،خشية أن تفتح املصاحلات الباب من جديد أمام عودة الفساد ،عبر زواج املال بالسلطة ،والتراجع عن
متطلبات العدالة االجتماعية.

محمد عبد اللطيف يكتب

أسرار املصاحلة مع رجال األعمال

قضية

 %4من الشركات االستثمارية فى مصر تتمتع بنفوذ سياسى

إسماعيل

المخاوف المرتبطة بهذا االتجاه مشروعة إن
لم تكن المصالحة قائمة على معايير تتصل بالسلم
االجتماعى؛ عبر رضــاء المواطنين عنها وقبولهم
لــخــطــواتــهــا.حــيــث إن الــســخــط االجــتــمــاعــى يقلل
جدواها وربما يتسبب فى زعزعة السلم االجتماعى،
ويخلق احتقا ًنا بين طبقات المجتمع ،خاصة اذا
علمنا أن العدالة االجتماعية تمثل أبرز صيحة فى
األوساط الشعبية.
فــى ه ــذا االطــــار ال يــمــكــن اغــفــال أن مساحة
الجدل تزايدت حول الــرؤى الرامية للمصالحات،
بين المؤيدين للفكرة باعتبارها تمثل بداية لعهد
اقتصادى جديد ،وبين الرافضين لها باعتبارها
تكريسا وعودة لسياسات نظام مبارك ،،حيث
تمثل
ً
يستند االتجاه المؤيد للفكرة إلى عدة حجج ،يأتى
فــى مقدمتها ،أن المصالحة ستوفر مخصصات
مالية ضخمة قادرة على تحسين الوضع االقتصادى
الــمــتــردى ،خاصة مــع ضعف أداء لجان اســتــرداد
األم ــوال المنهوبة .كما أنها تــمــارس دو ًرا محفزًا
وجاذ ًبا لالستثمار األجنبى والعربي ،باعتبارها تبعث
رسالة تطمينية للمستثمرين األجانب مفادها أن
الدولة تدعم المستثمرين عبر إبداء حسن النية من
خالل المصالحة.
يضاف إلى ذلــك ،أن المصالحة يمكن أن تجنب
الدولة خسائر مادية ضخمة ،بسبب رفع العديد من
المستثمرين العرب واألجانب قضايا تتعلق بالتحكيم
ضد الدولة،المهددة بدفع ما قيمته  18مليار جنيه
بما يعادل  2,36مليار دوالر غرامات فى ما يزيد
على  27قضية تحكيم مرفوعة ضدها ،وبالتالى فإن
المصالحة يمكنها توفير هذا المبلغ الضخم ،وهو
ما يمكن توظيفه فى مشروعات واحتياجات أخرى.
كما يشكل العامل النفسى من عملية التصالح
أحد أبرز إيجابياتها.
الــــقــــراءة الــمــوضــوعــيــة ل ــل ــواق ــع تــشــيــر إلــى
أن المصالحة وإن كــانــت خــيــارا اضــطــراريــا ،إال
أنــهــا ستساهم فــى الــحــد مــن حــالــة الــتــراجــع فى
االســتــثــمــارات على كــافــة الــمــســتــويــات.خــاصــة أن
المجتمع بكافة شرائحه وعلى اختالف توجهاته ،ال
يستطيع انكار النتائج الكارثية لجرائم الكسب غير
المشروع.
هــذا اليقين ليس من قبيل العبارات االنشائية
ال ــت ــى يــتــم تــصــديــرهــا اع ــان ــا ع ــن رفــــض تلك
السلوكيات ،لكنها بيانات دقيقة أوردها تقرير البنك
الدولى الذى صدر بعنوان «الوظائف أو االمتيازات..
خلق فرص عمل فى منطقة الشرق األوسط وشمال
إفريقيا» وكشف فى تفاصيله عن حجم الخراب
الذى تعرضت له البالد خالل العقود الماضية.
رصــد التقرير فى فصوله أن  %4من الشركات
االستثمارية فى مصر تتمتع بنفوذ سياسى؛ حيث
يملكها ويــديــرهــا رجــال أعــمــال يتقلدون مناصب
فى الحكومة ،أو كانوا ينتمون إلى الحزب الوطنى
المنحل.
حيث حظيت شــركــات رجــال األعــمــال أصحاب
النفوذ السياسى بعدد مــن االمــتــيــازات حــدت من
قـ ــدرات الــشــركــات الــمــنــافــســة ،وأخــلــت بمستوى
التنافسية فى االقتصاد المصرى بصفة عام ًة.
أما االمتيازات فحدث وال حرج ،فبناء على تقرير
البنك الدولى %71 ،من الشركات التى تتمتع بنفوذ
سياسى ،تبيع منتجات تحظى بالحماية بموجب
حواجز فنية على الواردات ،كما تحظى بتقليل فترة
انتظار استخراج ترخيص البناء بواقع  51يو ًما فى
المتوسط.
كما تقل فرصة دخول الشركات الجديدة بنسبة
 %29إلــى القطاعات التى تعمل بها شركات ذات
نفوذ سياسي .ومــن حيث العمالة ،ينخفض نمو
التوظيف بمقدار  %1.4سنو ًّيا عند دخول شركات
ذات نــفــوذ سياسى إلــى قــطــاعــات جــديــدة ،وذلــك
فض ً
ال عما يسمح به الفساد واستغالل النفوذ من
انتهاكات لحقوق العمال ،فيما يتعلق بعدالة العقود
الموقعة ،والتمييز النوعى ،وعــدد ساعات العمل،

توقع عودة األموال
املهربة وضخها فى
منشآت اقتصادية
متوقفة أو حتت املصادرة

الزند

شركة «آفاق» السياحية سددت  107ماليني جنيه وقامت شركة «رأس حوالة» للفنادق
بسداد  25مليون جنيه شركة «بلو سكاى» دفعت  25مليون جنيه مقابل التصالح

عسل

مبارك وجنله
جمال

وعدالة واستمرارية األجور ،ونظم التأمين الصحى
واالجتماعى.
كما تؤثر الــشــركــات ذات النفوذ السياسى فى
المالية العامة من خالل محورين:
األول يــمــثــل الــعــبــث بـ ــاإليـ ــرادات الــعــامــة عبر
االستيالء على ما تملكه الــدولــة من مــوارد أو من
خالل التهرب من دفع مستحقات الدولة الممثلة فى
الرسوم السيادية «الجمارك والضرائب» فضال عن
التمتع باالمتيازات نتيجة االقتراب من السلطة.
والثانى يخص االستيالء على مصروفات تدفعها
الــدولــة بأكثر مما تستحق أو من دون أن تستحق
أص ـ ً
ـا ،وهــو مــا يخل بعدالة الــتــوزيــع؛ حيث يقوم
مــأمــور الــضــرائــب بالتفتيش على الــشــركــات التى
لــديــهــا نــفــوذ ســيــاســى بنسبة أق ــل مــن الــشــركــات
األخـ ــرى ،فترتفع عمليات التفتيش بنسبة %20
على الشركات غير المتمتعة بنفوذ سياسي ،كما
ترتفع قدرة الشركات ذات النفوذ السياسى العاملة
أراض من
فــى الــصــنــاعــات عــلــى الــحــصــول عــلــى ٍ
الــدولــة ،بنسبة من  %14 - %11أكثر من غيرها،
بــاإلضــافــة إلــى أن نسبة  %45مــن الــشــركــات ذات
النفوذ السياسى فى مصر ،تعمل فى الصناعات
كثيفة االستهالك للطاقة باألسعار المدعمة ،مقابل
 %8فقط من مجموع الشركات ،ستوفر المصالحة
مخصصات مالية تدخل فى موارد الموازنة العامة
للدولة؛ وذلــك باالستفادة من األمــوال التى سوف
يردها المتهمون فى قضايا الكسب غير المشروع،
وغسيل األمـ ــوال ،الــتــى يــرجــح أن تستخدمها فى
تــمــويــل احــتــيــاجــات خــطــط ومــشــروعــات التنمية
االقتصادية ،وهو ما سيقلل بدوره من حاجتها إلى
االقتراض ،سواء الداخلى والخارجي.
إذا نظرنا إلى األمر بقدر من الموضوعية وبعيدًا
عن التسليم بما جاء فى التقرير ،سنجد أن توفير
مخصصات مالية تذهب إلى خزانة الدولة ،هو من
الدواعى المغرية فى ظل األوضــاع المالية العامة
المتدهورة ،مثل عجز الموازنة ،والدين العام؛ فقد
ارتفعت نسبة عجز الموازنة العامة من  %7.3من

الناتج المحلى اإلجمالي ،فى الفترة (يوليو-مارس)
مــن الــعــام الــمــالــى  ،2014/2013إلــى  %9.4من
الناتج المحلى اإلجمالي ،فى الفترة نفسها من العام
المالى .2015/2014
لذا فإن حضور ثروات رجال األعمال المتورطين
فى الفساد يخدم اختيار المصالحة؛ حيث إن الدولة
فشلت بالفعل فى استرداد هذه األموال من الخارج،
كما يُطرح بديل المصالحة فى حالة عدم القدرة
على تنفيذ بديل التحفظ على األموال أو المصادرة.
أشار التقرير إلى أن الدولة تستطيع مصادرة
أموال وأصول رجال األعمال الفاسدين الموجودة
داخل االقتصاد الوطني .لكن بالنظر إلى الواقع
سنكتشف أن جز ًءا كبي ًرا من هذه الثروات يوجد
خارج مصر ،ولم تنجح الجهود الدبلوماسية فى
إعــادتــهــا ،لــذا فــإن فكرة المصالحة تطفو على
السطح ،كآلية الستعادة الثروات المهربة خارج
االقتصاد الوطني ،أو على األقل جزء عادل منها.
حججا تصلح أن تكون
وفى هذا السياق ،فإن ثمة
ً
داع ًيا للمصالحة مع رجــال األعمال الفاسدين،
وهى النتائج التى سوف تترتب على المصالحة،
فى حال إن تمكنت الدولة من إعادة الثروات غير
المشروعة المهربة ،كالتالي - :االستثمار وبيئة
األعمال :إن إمكانية التصالح مع الدولة من خالل
محاكمة عادلة وناجزة ،واالستطراد فى األعمال
المتوقفة مــرة أخ ــرى ،قــد تخدم بيئة األعمال
وتسهم فى تحسنها من ناحيتين:
األولــــى -أن المصالحة تمثل حــاف ـزًا مشج ًعا
ومطمئنًا للمستثمرين المحليين واألجانب.
الثانية -أنها تتيح الفرصة أمــام رجــال األعمال
الذين قد رفعوا قضايا تحكيم دولية على الدولة،
لــلــعــودة م ــرة أخ ــرى إل ــى الــمــحــاكــم الــمــصــريــة؛ ما
يسهم بــــدوره فــى تحسين صـــورة بيئة األعــمــال
المصرية دول ًّيا بنسبة ما ،إال أنه ال يمكن إغفال أن
المصالحة قد تحمل رسالة سلبية لرجال األعمال
غير المتصلين بالسلطة ،وكذلك أصحاب األعمال
األصغر حج ًما ،فحوى الرسالة أن عــودة أصحاب

التصالح مع عمرو
عسل بعد سداده
 104ماليني جنيه
الــنــفــوذ إلــى العمل بــالــســوق مــرة أخ ــرى قــد تقلل
مستوى التنافسية المطلوب.
حقيقة الموقف أن بيئة األعــمــال فــى مصر
تعانى تراج ًعا ،وبحاجة إلى إجــراءات إصالحية
فــعــالــة؛ فــقــد تــراجــع تــرتــيــب مــصــر فــى مؤشر
ممارسة أنشطة األعــمــال ،الــصــادر عــن البنك
الــدولــى مــؤخ ـ ًرا ،مــن المرتبة الــــ 112فــى العام
المنصرم إلــى الـــــ 131فــى الــعــام الــحــالــي ،من
بــيــن  189دول ــة فــى الــعــالــم ،وه ــو تــراجــع حــاد،
كما حصلت على  6.5درجـــات مــن  18درجــة
فــى مــؤشــر نوعية اإلجــــراءات القضائية ،وهى
درجـــة مــتــواضــعــة ً
أيــضــا؛ مــا يعنى أنــهــا تحتاج
إصــاحــات أخــرى أكبر مــن التصالح مــع رجــال
األعــمــال - .تمويل فــجــوة االدخــــار :ينتظر من
وراء المصالحة أن تعود األمــوال المهربة خارج
االقتصاد الوطنى إلى داخله ،من خالل ضخها
فى منشآت اقتصادية متوقفة أو تحت المصادرة،
أو ضــخــهــا إل ــى مــؤســســات الــوســاطــة المالية
الــمــوجــودة باالقتصاد الوطني؛ مــا يعنى توفير
مخصصات مالية يمكن استخدامها لسد الفجوة
بين معدل االستثمار ومعدل االدخــار؛ إذ يعانى
االقــتــصــاد الــمــصــرى مــن فــجــوة ادخــاريــة بلغت
 %8.4خــال الفترة (يــولــيــو-مــارس) مــن العام
المالى 2015/2014؛ وذلك طب ًقا لبيانات وزارة
التخطيط .وتــزداد أهمية المصالحة مع معرفة
أن االقتصاد المصرى يع ّول على القطاع الخاص
فى رفع معدل االستثمار؛ حيث بلغت استثمارات
القطاع الخاص  %62.7من إجمالى االستثمارات
خــال الفترة (يــولــيــو-مــارس) مــن الــعــام المالى
 - .2015/2014الموازنة العامة:
ستوفر المصالحة مخصصات مالية تدخل فى
مــوارد الموازنة العامة للدولة؛ وذلــك باالستفادة
من األموال التى سوف يردها المتهمون فى قضايا
الــكــســب غــيــر الــمــشــروع ،وغــســيــل األم ـ ــوال ،التى
يرجح أن تستخدمها فى تمويل احتياجات خطط
ومشروعات التنمية االقتصادية ،وهــو ما سيقلل

بــدوره من حاجتها إلــى االقــتــراض ،ســواء الداخلى
والخارجي.
حيث اعتبر أحد االتجاهات سياسة المصالحة
إيجابية ألنــهــا تمثل أداة لــدفــع عجلة االقتصاد
وعامال جــاذ ًبــا لالستثمار ،فضال عن أنها تجنب
الــدولــة دفــع غــرامــات كبيرة قيمة عقود التحكيم،
ع ــاوة على أنــهــا ت ــؤدى دو ًرا إيجاب ًيا فــى انتشار
مــنــاخ جــديــد مــن الثقة بين أطـــراف المجتمع ،ال
سيما الشعوب ورجال األعمال ،وبالتالى خلق مناخ
سياسى مستقر ،بينما يراها اتجاه آخر آلية سلبية
لكونها تتناقض مع بعض مبادئ الثورات.
ورغــم أن بعض الــقــوى السياسية اعتبرت أنها
عودة لسياسات النظم السابقة ،إال أن الحكومات
المتعاقبة ،تسير فى هذا االتجاه بخطى ثابتة.
وقد اتخذت عملية المصالحة عدة أنماط يمكن
تصنيفها وف ًقا للفئة التى تقوم الحكومة بالتصالح
معها وتسوية ملفها ،بحيث يمكن تلخيص أبرزها
فيما يلى:
 -1التصالح مــع رجــال األعــمــال الكبار :قامت
الــحــكــومــات المصرية المتعاقبة ،منذ  25يناير
 2011وحتى اآلن ،بالتصالح مع عدد كبير من رجال
األعــمــال الكبار مــن عهد الرئيس األســبــق حسنى
مبارك ،مثل عمرو عسل بعد ســداده  104ماليين
جنيه.
 -2التصالح مع الشركات والمؤسسات :دخلت
الــحــكــومــات ف ــى عــمــلــيــات ت ــف ــاوض م ــع ع ــدد من
الشركات بهدف التصالح معها ،ففى مصر قامت
شركة «آفــاق» السياحية بسداد  107ماليين جنيه،
وقــامــت شــركــة «رأس حــوالــة» لــلــفــنــادق والتنمية
السياحية بسداد  25مليون جنيه ،فضال عن سداد
شركة «بلو ســكــاى»  25مليون جنيه والــتــنــازل عن
أقساط كانت دفعتها بقيمة  375ألف جنيه.
 -3التصالح مع المستثمرين األجانب والعرب:
نشبت خالفات عديدة بين حكومات بعد الثورات
وع ــدد مــن المستثمرين األجــانــب والــعــرب بشأن
وأراض بــأرخــص مــن أسعارها من
شــراء شــركــات
ٍ
األنظمة السابقة ،لكن يبدو أن جهو ًدا تبذل لحل
تلك المشكالت بعيدًا عن مسارات التحكيم الدولي.
ففى أواخر أكتوبر  2014كشف أشرف سالمان وزير
االستثمار المصرى عن قيام الحكومة بتسوية 21
نزاعا مع مستثمرين أجانب وعرب.
ً
 -4الــتــصــالــح م ــع الــمــخــالــفــات االقــتــصــاديــة
الــمــحــدودة :وهــو مــا بــدا جل ًيا مــع قــيــام الحكومة
المصرية ،فى أغسطس  ،2014باإلعالن عن سن
قانون “التصالح فى مخالفات البناء” فى مقابل
دفــع مبالغ مالية فــى إط ــار عملية تقنين أوضــاع
المخالفين.
من ناحية أخرى أكد جهاز الكسب غير المشروع
أن الرئيس األســبــق حسنى مــبــارك ونجليه جمال
وعــاء متهمون فى قضايا كسب ،ويتم استجوابهم
بمعرفة أحد قضاة التحقيق.
وق ــال مــصــدر مسئول بالجهاز إن تعديالت
الكسب غير الــمــشــروع األخــيــرة تتيح للرئيس
األســبــق ونجليه االســتــفــادة منها ،مــن خــال رد
جميع االمـــوال التى استولوا عليها بــدون وجه
حق إلــى الخزينة العامة والتصالح مع الدولة.
وأش ــار المصدر إلــى انــه بعد موافقة الحكومة
على التعديالت الجديدة ،تلقى جهاز الكسب غير
المشروع  33طلبا من رجــال أعمال وموظفين
بالدولة للتصالح فى قضايا استيالء على المال
العام ،بجانب 18من رجال اعمال يجرى التصالح
معهم حاليا وإعادة االموال التى استولوا عليها.
وق ــال إن الــتــعــديــات االخــيــرة الــتــى وافقت
عليها الحكومة وننتظر اقــرارهــا من البرلمان
تخضع الجميع للكسب غير المشروع ،ولم تعد
تقتصر على موظفى الدولة فقط ،فرجال أعمال
ورؤس ــاء أحــزاب ونقابات ومــدانــون فى قضايا
رشــوة ،والمنتمون إلــى جماعات ارهابية كلهم
يخضعون للكسب.

الكسب غير
املشروع:
طلبا من
ً 33
مسئولني
ورجال أعمال
للتصالح

احلكومة
مهددة بدفع
 18مليار
جنيه غرامات
فى  27قضية
حتكيم دولى
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الشيخ
وأنطوى
األبرز..

«املغضوب عليهم» وضعوا بيسيرو فى مرمى نيران اجلماهير احلمراء..

لعنة الصفقات املضروبة تضع األهلى على صفيح ساخن
كتب – محمد الصاوى

البساط
األخضر

صفقة عبد
الفضيل تثير أزمة
فى اإلسماعيلى
كتب – محمد الصايغ
ان ــق ــس ــم مــجــلــس إدارة الـــنـــادى
اإلسماعيلى برئاسة محمد أبوالسعود،
إلــى فريقني بعد التعاقد مــع شريف
عبد الفضيل ،العــب األهلى السابق،
خالل فترة االنتقاالت الشتوية اجلارية.
والفريق األول يرى أن عبد الفضيل
غير جاهز من الناحية الفنية والبدنية،
خاصة أنــه لم ميــارس الكرة منذ مدة
اقتربت مــن ستة شــهــور ،وبالتالى لن
يستفيد منه الفريق فى املباريات املقبلة
بالدورى.
أم ــام الــفــريــق اآلخـ ــر ،يــرحــب بضم
الــاعــب ،خاصة أنــه مــن أبــنــاء النادى
وميــتــلــك قـ ــدرات دفــاعــيــة قـ ــادرة على
سد النقص الــعــددى الــذى يعانى منه
الدراويش فى الفترة األخيرة.
وك ـ ــان الـ ــنـ ــادى األه ــل ــى ق ــد أعــلــن
االســتــغــنــاء عــن شــريــف عبد الفضيل
خـ ــال ف ــت ــرة االن ــت ــق ــاالت الــصــيــفــيــة
املــاضــيــة ،حــيــث مت منحه االستغناء
اخلـــاص ب ــه ،ول ــم ينجح الــاعــب فى
االنضمام لصفوف أى ناد وقتها ،نظ ًرا
النتهاء فترة القيد.
على جانب آخــر فتح احمد سمير
العب وسط االسماعيلى واملعار للفريق
من نــادى الزمالك خطوط اتصال مع
مسئولى األخير القناعهم بالغاء إعارته
لقلعة الــدراويــش بــداعــى عــدم شعوره
باالرتياح مع الفريق فى الفترة األخيرة
خصوصا بعد رحيل أحمد حسام ميدو
ً
عن تدريب الفريق وانتقاله لقيادة فريق
نادى الزمالك.
وجـــــــاءت واقـ ــعـ ــة مــعــاقــبــة ادارة
االســمــاعــيــلــى ألحــمــد ســمــيــر مــؤخــراً
بــتــغــرميــه  5آالف جــنــيــه ،لــتــزيــد من
رغبة الالعب فى الرحيل عن صفوف
الـ ــدراويـ ــش خـــال فــتــرة االنــتــقــاالت
احلــالــيــة والــعــودة مــجــدداً الــى القلعة
البيضاء.
وك ــان اجلــهــاز الــفــنــى لالسماعيلى
بقيادة التونسى نصر الدين النابى قرر
توقيع تلك الغرامة املالية على سمير
بعد طــرده فــى أحــد تــدريــبــات الفريق
مؤخراً أثر دخوله فى مشادة مع أمين
اجلمل مدرب الدراويش.
وب ــدوره ــا اعــتــمــدت ادارة الــنــادى
برئاسة محمد أبوالسعود تلك العقوبة
واعتبرتها تأتى تطبيقا لالئحة الثواب
والعقاب املتواجدة داخــل الفريق حتى
يعود االنضباط مرة ثانية الى صفوف
الــدراويــش واستعادة االنتصارات بعد
سلسلة من النتائج السلبية فى الفترة
األخيرة.

لــم يــجــن ال ــن ــادى األهــلــى ثــمــار الماليين
التى أنفقها خــال فترة االنتقاالت الصيفية
الماضية لتدعيم صفوف الفريق،حيث دعم
األهــلــى صفوفه بالعبين أســعــارهــم خيالية
والمحصلة فــى الــنــهــايــة الــجــلــوس عــلــى دكــة
البدالء والبعض اآلخر قاب قوسين أو أدنى من
الرحيل خالل فترة االنتقاالت الشتوية الحالية
وهو ما زاد من سخط جماهير القلعة الحمراء
تجاه فريقها الــذى فشل حتى اآلن فى تقديم
أوراق اعتماده خالل الموسم الجارى.
خسائر األهلى من فترة االنتقاالت الصيفية
الــمــاضــيــة يمكن وصــفــهــا بــالــفــادحــة فــى ظل
التعاقد مع جيش جرار من الالعبين وأغلبهم
أســيـ ًرا لدكة الــبــدالء أو خــارج قائمة الفريق
نــهــائــيــا أو مــفــتــعــا ل ــأزم ــات م ــع الــخــواجــة
البرتغالى بيسيرو.
ونــجــد أن الــقــائــمــة طــويــلــة داخـ ــل ج ــدران
الــجــزيــرة ويــتــصــدرهــا بطل أزم ــة االنــتــقــاالت
الصيفية بين القطبين أحمد الشيخ الذى ظل
مستبعدً ا لفترة مــن حسابات المدير الفنى
لألهلى ،حتى عندما بــدأ البرتغالى بيسيرو
فى االعتماد عليه لم يظهر الالعب بالمستوى
المأمول ،وهو ما وضع مسئولى القلعة الحمراء
فى موقف محرج أمــام الجماهير خاصة أن
الصفقة كبدت خزينة الــنــادى مــا يقرب من
حوالى  10ماليين جنية بخالف الدخول فى
صدام وأزمة مع الزمالك.
وهناك أيضا الغانى جون انطوى والذى وجد
نفسه خارج حسابات البرتغالى بيسيرو حيث

أنطوى

الشيخ

كان يصر على عدم قيده بالقائمة االفريقية
لــوال الــضــغــوط الــتــى تــعــرض لها مــن اإلدارة
لضمه فى اللحظات األخيرة خاصة فى ظل
تهديدات المهاجم االفريقى بالرحيل خالل
االنــتــقــاالت الشتوية الحالية وبالفعل رضح
المدير الفنى لتعليمات اإلدارة الحمراء.
ومــن الالعبين الــذيــن أثـ ــاروا أزم ــة محمد
زكــى حمدى الملقب « جــدو الصغير « ،حيث
ضمه االهــلــى مــن االتــحــاد السكندرى بأزمة
وحاليا ال يشارك مع ناديه فى اللقاءات بسبب
اإلصابات أو عدم اقتناع الخواجة البرتغالى
بقدراته الفنية ،إلى أن انتهى المطاف بالالعب
مستبعداً من القائمة األفريقية للفريق ،وهو
ما قابله الالعب باعالن تمرده وإصــراره على
الرحيل بشكل نهائى عن صفوف الفريق خالل
فترة االنتقاالت الشتوية الحالية ،رافض ًا كل
الــمــحــاوالت القناعه بالرحيل ألحــد األندية

حمادة صدقى لـ«

المحلية على سبيل اإلعـــارة لنهاية الموسم
الحالي.
وينضم له أيضا رامى ربيعة والعائد للقلعة
الحمراء من تجربة احتراف قصيرة حيث وجد
الالعب نفسه مجمدا فى اللقاءات األخيرة
وهــنــاك أيضا حسين السيد الظهير االيسر
للفريق وال ــذى لــم يقدم مــا يؤهله للمشاركة
أســاســيــا ونــفــس االمـــر ينطبق على الالعب
أحــمــد فتحى بعد عــودتــه لــنــاديــه مــن تجربة
احــتــراف قصيرة بــالــدورى القطرى حيث لم
ينجح فــى اســتــعــاده مــســتــواه الــفــنــى وه ــو ما
كلفه االستبعاد من صفوف المنتخب الوطنى
بخالف عدم اقتناع البرتغالى بمستواه وأدائه
مع الفريق.
خسائر القلعة الحمراء من موسم االنتقاالت
الصيفية الــمــاضــيــة ،واهــــدار الماليين على
العبين لم يثبتوا جدارتهم حتى اآلن مع الفريق،

حوار – محمد الصايغ
اتفقنا أو اختلفنا ..يبقى حمادة
صدقى ،المدير الفنى السابق لفريق
وادى دجلة ،من المدربين العظماء
الذين ساهموا فى حصول المنتخب
الوطنى على ثالث بطوالت أفريقية
متتالية أعوام  2006و  2008و .2010
وخاض صدقى العديد من التجارب
القوية مع أندية الدورى الممتاز أمثال
سموحة ووادى دجلة وغيرهما من
األندية األخرى.
تــدريــب المنتخب ..الــوصــول إلى
المونديال ..خطوته المقبلة ..كلها
أسئلة تم توجيها إلى صدقى لإلجابة
عليها فى حواره لـ»صوت الماليين».
¿ م ــا أس ـب ــاب االس ـت ـقــالــة م ــن فــريــق وادى
دجلة؟
¿ ¿ هــنــاك س ــوء تــوفــيــق كبير يــصــادف
الفريق ،وكانت البداية قوية مع الفريق،
إال أن بعد ذلك بدأ مستوى وادى دجلة فى
الهبوط ،وتراجعت نتائجه ،وكذلك موقعه
فى الدورى.
¿ وم ــا تفسيرك ألس ـبــاب هـبــوط مستوى
الفريق؟
¿ ¿ هناك أشياء كثيرة تسببت فى ذلك
ربما أكــون أن جــزء منه ،ولكن فى النهاية
وادى دجلة فريق محترم ويمتلك إدارة قوية
على أعلى مستوى.

كوبر

بصمات كوبر
لم تظهر حتى اآلن
مع الفراعنة

حمادة صدقى

¿ ولكن تــردد أن هناك خالفات مع اإلدارة
دفعتك لالستقالة ؟
¿ ¿ لــم يــحــدث ذلــك على اإلطـــاق وكل
مــا ي ــدار فــى هــذا األم ــر ال أس ــاس لــه من
الصحة ،وأنــا اللى تقدمت باستقالتى من
تدريب الفريق ،ولم يجبرنى أحد على فعل
ذلك.
¿ ومـ ـ ــاذا ع ــن ال ـم ـس ـت ـح ـقــات م ــع ال ـفــريــق
الدجالوى؟
¿ ¿ هــنــاك جلسة ستجمعنى مــع إدارة
الفريق خــال الساعات المقبلة من أجل
حسم األمــر ،ولكنى أتوقع عدم حدوث أى
أزمات بيننا فى هذا الشأن.
¿ وما طموحك مع فريق إنبى؟
¿ ¿ طــمــوحــى م ــع الــفــريــق الــبــتــرولــى
بــا حـــدود ســـواء عــلــى الصعيد المحلى
أو الــدخــول فــى المربع الذهبى مــن أجل
المنافسة األفريقية.
¿ وما حلمك فى التدريب؟
¿ ¿ أتمنى تولى منصب الرجل األول فى
المنتخب المصرى وأقوده لمنصات التتويج
ســواء على المستوى األفريقى أو تحقيق
حلم المصريين بالوصول إلى كأس العالم
 2018بروسيا.
¿ وهل تتوقع نجاح كوبر مع المنتخب فى
الفترة المقبلة؟
¿ ¿ أعتقد أن بصماته الفنية لم تظهر
حتى اآلن مع المنتخب المصري ،خاصة
أنه لم يواجه منتخبات قوية حتى ،وننتظر
المواجهات المقبلة للحكم عليه.

أخبار النجوم
أخبار النجوم
أخبار النجوم
أرسنال يعني ً
جدو الصغير يبحث عن
سائقا
سكن با ٍإلسكندرية
خاصا للننى
ً
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سارعت ادارة نــادى ارسنال االنجليزى
لتعيين ســائــق خـــاص لــلــنــجــم الــمــصــرى
محمد الننى المحترف فى صفوف الفريق
اللندني ،وذلــك نظراً ألن الننى لن يتمكن
فى الفترة الحالية من قيادة السيارة بنفسه
فــى إنجلترا حيث يختلف نــظــام القيادة
هناك عن معظم دول العالم بسبب تواجد
عجلة القيادة ومقعد السائق فى الجانب
األيمن من السيارة وليس فى األيسر كما
هو شائع فى العالم.

4

»:

تدريب املنتخب حلمى..
وطموحى مع إنبى بال حدود

بــــدأ مــحــمــد ح ــم ــدى زكــــى الــشــهــيــر
بـــ«جــدو» ،العب النادى األهلى السابق،
ف ــى الــبــحــث ع ــن ســكــن ل ــه ف ــى مدينة
اإلســكــنــدريــة ،بعد الــرحــيــل عــن القلعة
الحمراء.
ووافق الجهاز الفنى للفريق األول لكرة
القدم بالنادى األهلى بقيادة البرتغالى
جوزيه بيسيرو ،على رحيل حمدى زكى
على سبيل اإلعــارة لمدة ستة شهور إلى
فريق سموحة.

صنعت حالة من السخط العام
لدى الجماهير العاشقة للفريق
األحمر ،وجعلتها منقسمة على
نفسها بين مجموعة تــرى ان
ادارة الــنــادى هــى مــن تتحمل
مسئولية تلك الخسائر كونها
ورط ــت القلعة الــحــمــراء فى
شــراء العبين دون المستوى
ومــقــابــل مــالــى خــيــالــى ،وبين
مجموعة أخــرى توجه أصابع
االتــهــام نحو البرتغالى بيسيرو المدير
الفنى للفريق والــذى يرى قطاع واسع من
جماهير األهلى أنــه السبب فى انفراط
عقد الفريق والحكم على تجربة عدد من
العبى الفريق بالفشل بسبب وجهة نظره
الفنية التى تعتبرها الجماهير خاطئة جملة
وتفصي ً
ال ،وزاد من غضب الجماهير على
بيسيرو مطالبته بضم مهاجم جديد لألهلى
خــال فترة االنــتــقــاالت الحالية وهــو الطلب
الــذى قابلته إدارة الــنــادى بالرفض ،وأصــاب
الجماهير بالدهشة فــى ظــل وجــود عــدد من
األســمــاء مــع الفريق لــم يتم االســتــفــادة منهم
مطلقاً.
وما بين اإلدارة والخواجة البرتغالى تبقى
مسئولية فشل صفقات األهــلــى الصيفية
حائرة بين الطرفين ،وتبقى الخسائر كلها
مــلــقــاة عــلــى الــنــادى األهــلــى وخــزيــنــتــه التى
تحملت المقابل الــمــالــى لتلك الصفقات،
وجماهيره التى استشاطت غض ًبا من تلك
الصفقات التى تم تقدم جديدً ا
للمارد األحمر.

بيسيرو

عورات كشفتها فضيحة
تسريبات اجلبالية

تعالت األصـــوات خــال الساعات
القليلة الماضية من أجــل المطالبة
برحيل مجلس إدارة اتحاد كرة القدم
بــرئــاســة جــمــال ع ــام ،بعد فضيحة
التسريبات.
وتضمنت المكالمة المسربة ،التى
كشف مضمونها ان نائب رئيس لجنة
الحكام السابق وجيه أحمد ،يجامل
نادى الزمالك فى تعيين الحكام خو ًفا
مــن الــهــجــوم عــلــيــه ،عــلــى حــد قــولــه،
األمر الذى قوبل بالموافقة من جانب
الــمــديــر التنفيذى للجبالية ثــروت
سويلم.
حرصت «صــوت الماليين» ..على
رصــد الملفات التى خسرها اتحاد
الكرة فى فضيحة التسريبات.
استقاالت
تــقــدم سيف زاه ــر باستقالته من
عضوية مجلس إدارة اتحاد كرة القدم
عــلــى ال ــه ــواء مــبــاشــرة ،عــلــى خلفية
االتــهــامــات الــتــى وجــهــت إلــى مجلس
الجبالية بالكامل.
ويعتبر زاهــر من األوراق الرابحة
فــى مــجــلــس الــجــبــايــة ،خــاصــة أنــه
ال يثير أى مشاكل منذ نجاحه فى
عضوية الجبالية ،إضافة إلى اتقانه
ألى عمل يسند إليه.
كــذلــك رف ــض عــصــام عــبــد الفتاح
االستمرار فى عضوية مجلس إدارة
اتحاد كــرة الــقــدم ،بداعى أن الفترة
المقبلة ال تستدعى االستمرار داخل
المجلس.
وتــولــى عصام عبد الفتاح منصب
داخل اللجنة الفنية للحكام باالتحاد

اإلمــاراتــى بــدايــة مــن منتصف شهر
يناير الجارى.
سياسة الكيل بمكيالين
تعرض مجلس الجبالية للعديد من
االنتقادات فى فضيحة التسريبات،
خاصة أنه تعمد الكيل بمكيالين فى
مناقشة األزمــــة وإصــــدار عقوبات
فيها.
وقــوبــل مجلس الجبالية االعــتــذار
الــذى تقدم بــه سويلم ،حيث لــم يتم
فــرض أى عقوبات عليه ،فى الوقت
الذى تمت فيه اإلطاحة بوجيه أحمد
خارج االتحاد.
مؤمرات الجبالية
أظهرت المكالمة التى تم تسريبها
الــمــؤمــرات الــتــى تــتــم داخـ ــل اتــحــاد
الــكــرة ،فــى حــالــة اخــتــيــارات اللجان
داخل الجبالية.
وقــــــال س ــوي ــل ــم فـ ــى الــمــكــالــمــة:
«متقلقش يــا كابتن وجــيــه أنــا عامل
لوبى لإلبقاء عليك فى لجنة الحكام».
تدهور منظومة التحكيم
سيطرت حالة من التدهور داخل
لجنة الحكام بعد الفضيحة المسربة،
ال سيما فى ظل تهديد جهاد جريشة،
الحكم الدولى ،باللجوء إلى االتحاد
الـــدولـــى «ف ــي ــف ــا» ،ف ــى ح ــال ــة عــدم
الحصول على حقه.
ورفــض جريشة حضور اجتماعات
لجنة الحكام خــال الفترة األخيرة،
خاصة بعد الزج باسمه فى المكالمة
التى تم تسريبها.

أخبار النجوم
أخبار النجوم
حسام غالى يستغنى عن
شقتني فى مدينة نصر
قرر حسام غالى ،العب الفريق األول لكرة القدم
بالنادى األهلى ،بيع الشقتين اللتين يمتلكهما فى
مدينة النصر.
وجاء قرار حسام غالى ،بعدما نقل محل إقامته
إلى فيال بالتجمع الخامس ،بناء على رغبة زوجته
والتى اشتكت فى الفترة األخيرة من حالة الزحام
الدائم فى مناطق حى مدينة نصر ،وهو ما يجعل
تنقل األس ــرة إلــى أى مكان صعب ًا الــى حــد كبير،
فض ً
ال عن رغبتها فى العيش بمكان يتسم بالهدوء
وهو ما وجدته متوفراً فى منطقة التجمع الخامس،
التى تتميز بقلة عدد سكانها.

استعدادً ا لتحقيق
الدورى املوسم
الثانى

الوجوه اجلديدة متنح ميدو وجهازه بدائل جديدة..

صفقات الزمالك خطوة جديدة على طريق البطوالت
حــيــث مت اإلتــفــاق مــع نـــادى احتـــاد الشرطة
للحصول عــلــى خــدمــات ص ــاح ريــكــو العــب
وسط الفريق بعد ظهوره املتميز مع الشرطة
منذ الــعــام املــاضــى ،ولــم تكن الصفقات هى
احليلة الوحيدة مليدو من أجل تدعيم صفوف
الفريق بالعبني جــدد حيث جلأ املدير الفنى
إل ــى قــطــاع الــنــاشــئــن الخــتــيــار أب ــرز عناصره
لتصعيدها إلى الفريق األول وهو ما حدث بعد
أن قــام ميدو بتصعيد مصطفى محمد ،وخليل
حجى الشهير بنيمار ،وعناصر أخــرى باإلضافة
إلــى جتهيز الالعبني الشباب املقيدين بالقائمة
منذ الــعــام املــاضــى على الــرغــم مــن عــدم ظهورهم
فى أى مباراة رسمية حتى اآلن وهم محمود خالد
شيكا ،ومحمود بــرانــى ،ومحمد خليفة واحلــارس
عمر صالح ،حيث حرص املدير الفنى للفريق على
الدفع ببعضهم خالل املباراتني الوديتني الذين لعبهم
الفريق خــال األي ــام السابقة أمــام فريق الشباب
بالنادى وفريق اخلرطوم السودانى ،واتخاذه قرار
بضم أحد الناشئني إلى معسكرات مباريات الفريق
وهو ما حدث بالفعل بعد أن ضم محمود برانى إلى
معسكر مــبــاراة إنبى ،ثم ضم مصطفى محمد فى
معسكر مــبــاراة احتــاد الشرطة ،ومــن املــعــروف عن
ميدو اهتمامه الشديد بالالعبني الشباب إلميانه
الكامل بأن تصعيد أبرز الالعبني الناشئني يوفر على
النادى الكثير من املال فى جلب صفقات خاصة أن
يعلم مستوى العبى قطاع الناشئني حيث سبق له
تولى رئاسة قطاع الناشئني قبل رحيله لتولى
املسئولية الفنية لفريق اإلسماعيلى.

كتبت – سارة عبد الباقى

ســـادت حــالــة مــن الــرضــا الــعــام بــن جماهير
نــادى الزمالك بعد الصفقات التى أبرمتها ادارة
النادى برئاسة املستشار مرتضى منصور لتدعيم
صفوف الفريق خــال فترة االنــتــقــاالت الشتوية
احلالية ،حيث جنحت االدارة البيضاء فى احلصول
على خدمات الزامبى مايوكا مهاجم نــادى ميتز
الفرنسى ،إلــى جانب الثنائى رمــزى خالد ظهير
أميــن ن ــادى االحتـــاد السكندرى وبــاهــر املحمدى
العب االسماعيلى ،الى جانب النجم محمود عبد
الرازق شيكاباال العائد مجدداً إلى صفوف الفريق
األبيض.
مــن جانبه يثق أحمد حسام ميدو املــديــر الفنى
للفريق األبيض فى أن هذه الصفقات ستعزز حظوظ
فريقه فى مشوار احلفاظ على لقبى الدورى وكأس
مصر ال ــذى حققهم الــفــريــق فــى املــوســم املــاضــى،
وحلم استعادة لقب دورى أبطال أفريقيا الغائب عن
جــدران القلعة البيضاء منذ عام  ،2002وهو األمر
الذى يعمل عليه مجلس إدارة النادى بقيادة املستشار
مرتضى منصور ،واجلــهــاز الفنى املــصــرى بقيادة
أحــمــد حــســام مــيــدو ومعاونيه ح ــازم إم ــام ومحمد
صــاح ومــدحــت عبدالهادى وأميــن طــاهــر ،وكانت
أول صفقات يناير هى الالعب محمود عبدالرازق
شيكاباال الــذى عــاد لصفوف الفريق األبــيــض بعد
إنهاء إعارته من اإلسماعيلى قبل نهايتها بستة أشهر
بسبب عدم سداد املستحقات املتفق عليها بني إدارة
الناديني ،والذى بدأ فى اإلنسجام سريعاً مع زمالئه

شيكاباال

منصور

حيث جنــح فــى قــيــادة الــفــارس األبــيــض إلــى حتقيق
الفوز على إنبى بهدف مقابل ال شيء وهو الفوز الذى
لم يتحقق منذ ستة سنوات كاملة ،كما أبرم مجلس
إدارة الزمالك صفقة يتوقع له الكثيرون بالنجاح وهى
صفقة االعــب رمــزى خالد القادم من نــادى االحتاد
السكندرى الــذى يجيد اللعب فــى أكثر مــن مركز
مثل خــط الــوســط والظهير األميــن وصــانــع اللعب،
وجنحت إدارة نادى الزمالك أيضاً فى ضم الالعب
باهر املحمدى الظهير األميــن للنادى اإلسماعيلى
ملدة ستة أشهر على سبيل اإلعارة بعد إصرار ميدو
على ضمه لقناعته الكاملة بقدراته ومستواه الفنى
خاصة أنــه تولى تدريبه فى الــدراويــش قبل رحيله
وتأكيده على أنــه سيكون أحــد مفاجئات الزمالك
خالل املوسم احلالى ،حيث إنه من املعروف عن ميدو
اكتشاف املواهب الصغيرة بعد أن قدم للزمالك بعض
العناصر الشابة التى أثبتت كفاءتها مع الفريق خالل

واليته األولى مثل يوسف إبراهيم أوباما املعار حالياً
لنادى االحتــاد السكندرى ،وتطوير مستوى الالعب
الشاب مصطفى فتحى والذى بات أحد أهم عناصر
الفريق فى الفترة احلالية ،كما جنح الزمالك فى
التعاقد مع الزامبى إميانويل مايوكا مهاجم نادى
ميتز الفرنسى وهو املركز الذى كان يرغب الزمالك
فى تدعيمه بعد أن ّمثل «صــداع» فى رأس اجلهاز
الفنى بسبب تــذبــذب مستوى باسم مرسى وعــدم
قناعة كاملة من ميدو فى قدرات أحمد حسن مكى
ومحمد سالم ،وهو ما مت التأكد منه بعد أن أستبعد
الثنائى فى بعض املباريات السابقة مبسابقة الدورى
املــصــرى املــمــتــاز ،وهــو األم ــر ال ــذى دفــع مكى إلى
التقدم بطلب الرحيل عن الزمالك إلى أحد األندية
املصرية بعد تلقيه أكثر من عرض من بعض األندية
مثل سموحة وطالئع اجليش ،ولم تتوقف محاوالت
مجلس إدارة الزمالك عــن إب ــرام صفقات متميزة

ميدو

البساط
األخضر

رأى

هيما وجعفر وعطوة وعبد اهلل على رأسهم ..وإينو أحدث أعضاء القائمة..

جنوم ضلوا الطريق بعد القطبني
احلال على طريق بنها.
مجدى عطوة
أحــد الالعبني الــذيــن أث ــاروا ضجة كبيرة
عندما انتقل من إنبى إلى الزمالك ،بالرغم من
أنه لم يكن أساسيا فى الفريق البترولى ،حتت
قيادة الراحل طه بصرى ،ولكنه ظهر مبستوى
جيد بعد خوضه أكثر من مباراة مع الفريق
األبــيــض ،وهــو مــا جعل البعض يطلق عليه
«خليفة بركات» ،كما تلقى عرضاً من فياريال
اإلسبانى.
وبعد بزوغ جنمه فى الزمالك لفترة ليست
بالطويلة ،تــراجــع مستواه وب ــدأ يــرافــق دكة
االحتياطى حتى رحــل عــن القلعة البيضاء،
وانتقل إلــى صفوف السكة احلديد ولــم يعد
ألدائــه اجليد ومهاراته ،حتى تعاقد مسئولو
إدارة نادى الشرقية للدخان ،مع «عطوة» فى
صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع السكة
احلديد.
أبو املجد مصطفى
الظهير األمين لفريق األهلى السابق ،أحد
أبــرز العبى منتخب الشباب املــصــرى الــذى
حــصــد بــرونــزيــة ك ــأس الــعــالــم للشباب عــام
 2001حتت قيادة شوقى غريب املدير الفنى

للمنتخب وقتها ،مــا زال يــداعــب كــرة القدم
مــن جانبه ولكن فــى القسم الثانى مــع نــادى
الواسطى الرياضى.
وكــان قــد قــام أبــو املجد مصطفى باللعب
للعديد من األندية ،وذلــك عقب أن رحل عن
أس ــوار القلعة احلــمــراء حيث لعب لصفوف
املقاولون العرب وحــرس احلــدود ،والشرقية
للدخان ،وأخــيـ ًرا فى نــادى الواسطى ،ليعلن
اعتزاله بعد ذلك.
محمد اليمانى
اختفى محمد اليمانى جنم املنتخب املصرى
الــســابــق بشكل كبير للغاية بعد أن تعرض
حلادث أوقف مسيرة تألقه مع لعبة كرة القدم،
خاص ًة بعد بــزوغ جنمه بشدة عــام  2001مع
منتخب الشباب الــذى حصد املــركــز الثالث
بكأس العالم بقيادة شوقى غريب.
قــد خرجت تقارير صحفية عــديــدة عقب
تألق اليمانى مع منتخب الشباب لتؤكد أنه
ســوف ينتقل إلــى أكبر أنــديــة الــعــالــم ،إال أن
احل ــادث الــذى تعرض لــه قــد أوقــف مسيرته
الــتــى شــهــدت الــلــعــب لــفــتــرة وج ــي ــزة لــنــادى
اإلسماعيلى ،واحترف لفترة فى ستاندرليج
البلجيكى ،ولــكــنــه خــفــت جنــمــه بــشــدة بعد

احل ــادث ــة ،وع ــاد ولــعــب ضــمــن صــفــوف نــادى
الشمس ،ومالية كفر الزيات وبعدها لم يظهر
على الساحة الكروية وأعلن اعتزاله كرة القدم
فى سن مبكر.
مصطفى جعفر
صاحب الـ  35ربي ًعا ،كان حديث مصر كلها
عــام  2005عندما خطفه مرتضى منصور
رئيس الزمالك حينذاك ،وهو فى طريقه إلى
اجلزيرة قاد ًما من بلدته للتوقيع للنادى األهلى
عبر بــوابــة بلدية املحلة الــتــى شــهــدت تألق
الالعب ،وهلل الكثيرون للصفقة ليس بسبب
جنومية فحسب ،وإمنــا باعتبارها ضربة قلم
للغرمي التقليدى.
ولعب جعفر مع الزمالك  4سنوات كاملة
عــانــى خــالــهــا األم ــري ــن فــى احلــفــاظ على
مكان ثابت فــى التشكيلة األساسية للفريق
األبيض ،حيث لم يندمج مع زمالئه داخــل أو
خارج امللعب لدرجة اتهامه لزميليه شيكاباال
وجــمــال حمزة باضطهاده وعــدم التمرير له
فى املباريات ،وقتها حاصر جعفر شبح جنم
الزمالك فى السبعينات ،وقال «أنا مصطفى
خليل» الثانى ،فى إشارة للقصة الشهيرة التى
تــروى تشكيل الثنائى حسن شحاتة وفــاروق
جعفر «كومبنية» على خليل لـ»تطفيشه» ،وهو
مــا مت تفسيره بنقل جنــم الــزمــالــك فــى جيل
مدرسة الفن والهندسية حياته كل ًيا إلى دولة
قطر والعمل فــى الــتــدريــب هناك مــن قرابة
 30سنة.
وظل جعفر ينتقل بني العديدة من األندية
عقب الرحيل من الزمالك ،بــدأت فى نادى
إنبى ثم الترسانة أعقبها اللعب فى السكة
احلديد موسمني ،واملريخ البورسعيدى ومنه
إلــى املــقــاولــون الــعــرب فــى الصيف املــاضــى،
وتخلت إدارة الــذئــاب عن الالعب فى يناير
اجلارى.

احلــالــيــة ،بــهــدف تــعــزيــز اخلـــط األمــامــى
للفريق اســتــعــداداً للمشاركة فــى البطولة
الكونفيدرالية األفريقية التى يفتتح الفريق
مــشــواره بها الشهر املقبل حيث سيواجه
فريق الــدفــاع اإلثيوبى فى اطــار دور الـــ64
للبطولة.
ويسعى ايهاب لتوفير عدة بدائل هجومية
لفريقه حتسباً لتعرض أى من العبى الفريق

لالصابة أو اإليقاف ،فى وقت يأمل اجلهاز
الفنى أن ينجح فى قيادة الفريق الى ابعد
م ــدى ممــكــن فــى الــبــطــولــة الكونفيدرالية
خاصة أنها املناسبة األولى التى يظهر فيها
الفريق الفيومى على الساحة األفريقية.
على جــانــب آخــر وفــى اط ــار االســتــعــداد
للبطولة االفــريــقــيــة يــغــادر فــريــق املقاصة
القاهرة يــوم  27يناير اجلــارى متج ًها الى

املــغــرب خلــوض معسكر اع ــدادى حتضي ًرا
ملــبــاراتــه أم ــام الــدفــاع اإلثــيــوبــى ،حيث من
املقرر ان يخوض الفريق الفيومى مبارتني
وديــتــن على هــامــش معسكره فــى املغرب
حيث يلتقى فريق الرجاء البيضاوى يوم 28
من الشهر اجل ــاري ،ثم يعقب هــذه املباراة
لقاء ودى آخر أمــام الفتح الرباطى يوم 30
يناير اجلارى.

كتب – ضياء خضر

سعيد

ي ــوم ب ـعــد اآلخـ ــر تـنـقـلــب م ــوازي ــن ال ـســاحــرة
املستديرة ،حيث جتد العبا كان ضمن التشكيل
األســاســى لفريق األهـلــى أو الــزمــالــك ،ومــن ثم
يستغنى عنه القطبني ويبدأ التسول فى أندية
ال ــدورى أو يصل بــه احل ــال للبحث عــن نــاد فى
دورى املظاليم.
صـفـقــة ان ـت ـقــال مـعـتــز إي ـن ــو ،الع ــب األه ـلــى
والزمالك السابق ،إلــى نــادى فاركو أحــد أندية
الـشــركــات ،فتحت للباب للحديث عــن النجوم
الذى ضلوا الطريق مع الساحرة املستديرة.
إبراهيم سعيد ..محمد عبد اهلل ..مصطفى
جعفر ..أسماء كبيرة فى كرة القدم كان يتوقع
ل ـهــا اجل ـم ـيــع مـسـتـقـبــا ب ــاه ــرا م ــع ال ـســاحــرة
املستديرة.
إبراهيم سعيد
موهبة أضاعت نفسها بسبب سوء السلوك،
فبعد أن خطف األنظار بقميص النادى األهلى
انتقل إلــى صفوف إيـفــرتــون اإلجنـلـيــزي ،لكنه
ع ــاد ســريـ ًـعــا لفشله فــى إث ـبــات نفسه بقميص
الـتــوفــز ،ثــم انتقل إلــى الــزمــالــك وواص ــل إثــارة
اجل ــدل لينتهى بــه احل ــال فــى فــريــق جــولــدى،
أحد فرق دور الدرجة الثالثة.
محمد عبد اهلل
أحــد جنــوم شــبــاب املنتخب الــوطــنــى عام
 2001الذى حصل على برونزية كأس العالم
للشباب حتت قيادة شوقى غريب املدير الفنى
احلــالــى للفراعنة الــكــبــار ،ال ــذى ذاع صيته
عندما كان فى صفوف اإلسماعيلي ،ليضمه
األهلى ويخرج بعدها خلوض جتربة احتراف
قصيرة مــع كونيا سبور التركى عــام ،2007
ليعود بعدها إلى الزمالك ثم يرحل ليلعب فى
عدة أندية داخلية وخارجية قبل أن يستقر به

عبداهلل

إينو

استعدا ًدا للكونفيدرالية ..جالل يضغط على إدارة املقاصة لشراء مهاجم جديد
كتبت – دعاء حسني

ميــارس إيهاب جالل املدير الفنى لفريق
مصر املقاصة ضغوط ًا مكثفة على ادارة
النادى الفيومى برئاسة اللواء محمد عبد
الــســام القــنــاعــهــم بــالــتــعــاقــد مــع مهاجم
جــديــد خـــال فــتــرة االنــتــقــاالت الشتوية

أخبار النجوم
أخبار النجوم
«العيلة» سالح مصطفى
فتحى ملحاربة الوحدة
يــحــرص مصطفى فتحى صــانــع ألــعــاب فريق
الــزمــالــك على اصــطــحــاب والــدتــه وشقيقته إلى
القاهرة بين الحين واآلخر من أجل جلوسهما معه
خاصة أنه ال يستطيع السفر لهما بسبب ارتباطه
بــمــبــاريــات فــريــقــه خ ــال الــفــتــرة الــحــالــيــة وعــدم
حــدوث توقفات كثيرة فى مسابقة ال ــدورى ،ومن
المعروف عن فتحى انطوائه الشديد وعدم ارتباطه
بصداقات خارج الملعب ودائم الجلوس وحده فى
منزله وهو األمر الذى يدفعه لجلب أسرته حتى ال
يشعر بالوحدة.

فى جو عائلى ملىء بالفرحة والبهجة
احتفلت اإلعالمية وفاء فاضل
بعيد ميالد أحفادها فريدة وأمينة ..متمنية لهم مستقبل
مشرق وباهر وأن يحققوا كل أحالمهم وطموحاتهم..
وشارك الفرحة الوالدان
يارا الشيتى وطارق الدسوقى واألهل واألحباب

محمد الراعى

هيبة الدولة

■ األهلى قلعة عريقة ..نــادى بطوالت
وه ــو أك ـثــر االن ــدي ــة ال ـعــرب ـيــة واالفــري ـق ـيــة
فــى اح ــراز الـبـطــوالت ..وينافس على قمة
االندية العاملية فى احراز البطوالت ولكن
ه ــذا ال يـعـنــى ان االه ـل ــى ف ــوق ال ـقــانــون..
االهلى ليس فوق أحكام القضاء ..االهلى
ليس فــوق اجلـمـيــع ..هــذه رســالــة أوجهها
ل ــوزي ــر ال ــري ــاض ــة الـ ــذى ت ـع ــرض لـضـغــوط
إع ــامـ ـي ــة الثـ ـن ــائ ــه عـ ــن ت ـع ـي ــن مـجـلــس
ل ــأهـ ـل ــى بـ ـع ــد حـ ـك ــم امل ـح ـك ـم ــة ب ـب ـطــان
ان ـت ـخــابــات مـجـلــس ط ــاه ــر ..ل ـيــس لــديـنــا
اعتراض على تعيني نفس مجلس طاهر
رغــم حله ..املهم ان يطبق الوزير القانون
وأحكام القضاء ..باختصار األهلى ليس
ع ـل ــى رأسـ ـ ــه ري ـ ـشـ ــة ..وال ن ــري ــد أن يـطـبــق
القانون على الفقراء فقط.
واألهـ ـل ــى ل ـيــس ف ــوق االن ــدي ــة وال فــوق
ال ـقــانــون ..إن اح ـتــرام أحـكــام الـقـضــاء من
احترام هيبة الدولة.
■ ص ـف ـقــات ال ـش ـتــاء ف ــى ال ــزم ــال ــك من
النوع الثقيل ..صفقات مفيدة للفريق..
وأث ـب ـتــت امل ـب ــاري ــات ان امل ـس ـت ـشــار مــرتـضــى
منصور لديه رؤية عالية وبعد نظر خاصة
ف ــى تـغـيـيــر اجل ـه ــاز ال ـف ـنــى وأص ـب ــح مـيــدو
مــدرب االنتصارات وجمع النقاط وهو ما
سعى إليه مرتضى واستبعد باكيتا لنزيف
الـنـقــاط ..والــزمــالــك يحتاج مهاجما فى
قــوة مايوكا الزامبى ملواصلة االنتصارات
وحصد البطوالت االفريقية..
■ تـ ـ ــدخـ ـ ــات مـ ـجـ ـل ــس األه ـ ـ ـلـ ـ ــى فــى
اخ ـت ـص ــاص ــات ب ـي ـس ــرو وحتـ ــديـ ــدا إض ــاف ــة
ج ـ ــون أن ـ ـطـ ــوى وع ـ ـمـ ــرو جـ ـم ــال لـلـقــائـمــة
االفــري ـق ـيــة وم ـش ــارك ــة أح ـم ــد ال ـش ـيــخ فى
التشكيل يؤكد أن محمود طاهر استوعب
درس امل ـ ــدرب ال ـســابــق ال ـفــاشــل ج ــاري ــدو..
مجلس األهـلــى يتدخل فــى اختصاصات
ب ـي ـســرو وي ـف ــرض الع ـب ــن ع ـلــى التشكيل
وهــى ظــاهــرة لــم حتــدث مــن قبل فــى تاريخ
القلعة الـعــريـقــة ..ورغ ــم ه ــذه الـتــدخــات
ولـكـنــى اتــوقــع اقــالــة بـيـســرو فــى فـبــريــر اى
بعد أيــام قليلة ..وأتــوقــع أن يتولى املهمة
ك ــاب ــن ق ـب ــل م ــات ــش ال ـق ـم ــة ف ــى مـنـتـصــف
فبراير ..املهم ان التخبط فى اإلدارة يفقد
األه ـل ــى اس ـت ـق ــراره ول ــن يـعـيــش ل ــه م ــدرب
وفى النهاية قد يفقد الفريق درع الدورى
ويصاب اجلمهور باإلحباط ..على العموم
ال اتهم مجلس طاهر بالفشل ولكن دائما
ميــر األهـلــى مبرحلة تغيير اجلـلــد كــل 10
سنوات.
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ال أعرف املستشار «هشام جنينة «من قريب أو بعيد وكل درايتى به أنه يتولى رئاسة أكبر وأهم جهاز رقابى فى البلد «املركزى
للمحاسبات» ،لكننى ال أنكر أننى كنت من املتابعني للمعارك االعالمية التى فجرها وكان طرفا أصيال فيها ،تارة مع املستشار أحمد
الزند وقت كان رئيسا لنادى القضاة وقبل توليه منصب وزير العدل ،وتارة أخرى مع املؤسسات السيادية فى الدولة ،مثل املخابرات
العامة والقضاة وجهاز أمن الدولة قبل أن يتغير مسماة الى « األمن الوطنى «عبر اتهامه لتلك املؤسسات بالفساد واهدار املليارات من
املال العام «الحظ املليارات وليس املاليني ،األمر الذى فتح الباب على مصراعيه للتكهنات حول مراميه سواء كانت بدوافع قانونية أو
ألهداف سياسية.
وفى ظل تلك األجواء املشحونة بالضبابية تواترت املعلومات حول رئيس املركزى للمحاسبات جميعها يدور فى فلك انتمائه
للجماعة ،ورئيسها هو الذى وضعه فى موقعه احلساس.

سيد سعيد
يكتب:

عدم إقدامه
على اتخاذ
اإلجراءات
القانونية
عززت االجتاه
الرامى التهامه
بالسعى للنيل
من سمعة
األجهزة
السيادية

لم يتوقف منذ
توليه منصبه
بقرار عن توجيه
االتهامات لبعض
القضاة وضباط
فى أجهزة
املخابرات وأمن
الدولة والرقابة
اإلدارية

قال إن حجم الفساد بلغ  600مليار جنيه

أين احلقيقة فى تقارير هشام جنينة؟
املشككون فى «جنينة»
يرون أنه يدفع لتحريض
الرأى العام ضد سلطات
الدولة مبا يشير إلى دعمه
لتوجهات اجلماعة
بعيدا عــن صحة هــذه المعلومات وعــدم
صحتها ،كــان مــن الطبيعى أن أتــســاءل فى
حــيــنــه،عــن األس ــب ــاب الــتــى دفــعــتــه للظهور
االعــامــى عبر عقده لسيل مــن المؤتمرات
واالدالء بالتصريحات،خاصة أن لــديــه من
الصالحيات القانونية ما يتيح له إبالغ النيابة
العامة عن كافة المخالفات ووقائع الفساد.
عــدم اقــدامــه على االجـــــراءات القانونية
عززت االتجاه الرامى التهامه بالسعى للنيل
من سمعة األجهزة التى تلعب الدور الرئيسى
فــى تأمين البلد مــن األخــطــار المحيطة به
والــمــؤامــرات الــتــى تــحــاك ض ــده خــاصــة أن
اإلساءة لتلك الجهات ،خرجت الى السطح من
المسئول الرقابى فى أعقاب ثــورة  30يونيو
التى أزاحت حكم الجماعة الفاشية.
وب ــال ــرغ ــم م ــن أنــنــى ســمــعــت الــكــثــيــر من
االجابات المثيرة ،التى ربطت بينه وجماعة
االخوان فى الهدف من التشويه باعتباره أحد
المنتمين اليهم حسبما تــردد فــى األوســاط
االعالمية والسياسية ،اال أننى فضلت وقتها
الميل لتصديق مــا كــان يـــورده مــن تفاصيل
ويــدلــى بــه مــن معلومات ،ألســبــاب أرى أنها
موضوعية على األقــل من وجهة نظرى ،منها
أن الغضب الشعبى الــذى أسقط مبارك كان
بسبب تنامى الفساد وزواج السلطة بالثروة.
لــكــن ف ــى ذات ال ــوق ــت ل ــم أســتــطــع إنــكــار
هواجسى جــراء اســتــمــراره بــدون توقف عن
توجيه اإلدانـــات للمؤسسات بالفساد ،دون
تحديد للمسئوليات أى تحديد المتورطين
فــى جــرائــم الفساد بــاألســمــاء واب ــاغ جهات
الــتــحــقــيــق الــقــضــائــيــة الت ــخ ــاذ اج ــراءات ــه ــا
القانونية.
كل هذه األمــور أثــارت أزمــات حقيقية على
أرض الــواقــع ،وساهمت فى إربــاك المشهد
العام بكل تفاصيله ،فالمشككون فى «جنينة»
ي ــرون أنــه يــدفــع لتحريض ال ــرأى الــعــام ضد
سلطات الدولة ،بما يشير إلى دعمه لتوجهات
الــجــمــاعــة .والــبــعــض اآلخـــر مــمــن يـــرون أن
الكارثة التى تعرض مستقبل الدولة للخطر
تكمن فى الفساد وهو يرغب فى كشفه.
ما بين هذا وذاك ال يمكن إغفال الحقائق
ومفادها أن الفساد تجاوز حــدود الظاهرة
وأصــبــح أح ــد الــمــكــونــات الرئيسية لثقافة
المجتمع خالل العقود الماضية وإن اختلفت
درجته من شخص آلخر « فتسهيل الحصول
على الــمــزايــا يطلق عليه مجاملة والــرشــوة
إكرامية ،وغير ذلــك من السلوكيات التى ال
يمكن ألحد انكارها أو تجاهل وجودها على
أرض الواقع.
فى األسابيع القليلة الماضية برز من جديد
اســم «هــشــام جنينة» وصــاحــب ظــهــوره على
الــمــســرح االعــامــى والصحفى أزم ــة كبيرة
فاقت تداعياتها تصورات جنينة نفسه،الذى
أدلــى بتصريح لــو صــح مــا جــاء فيه النقلبت
الدنيا رأسا على عقب ،قال إن فاتورة الفساد
بلغ حجمها  600مليار جنيه فى عام ،2015
الرقم مخيف ومزعج ،ويحرض على الوقوف
أمامه كثيرا.
يبدو أن رئيس المركزى للمحاسابات كان
يظن أن تصريحاته ستمر مثل غيرها مرور
الــكــرام ،لكن األم ــر تــجــاوز ح ــدود التصور،
خــاصــة أن اإلرادة السياسية للقضاء على
الفساد ومحاكمة مرتكبيه ،توافرت بالفعل.

الزند

تصريحاته تخلط اخلاص بالعام واتهاماته
لوزير العدل تصفية حسابات
فــى أعــقــاب نــشــر الــصــحــف لتصريحاته
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى تعليماته
بتشكيل لجنة تقصى حــقــائــق مــن قــيــادات
األجهزة الرقابية المتخصصة ،للوقوف على
حقيقة األمـــر ،فــتــوالــت الــمــفــاجــآت الــتــى لم
تكن فــى الحسبان .كشف تقرير اللجنة أن
أرقــام رئيس المركزى للمحاسبات تضمنت
العديد مــن المغالطات ،بــأن احتسب عدم
سداد ديون قطاع البترول للشركات األجنبية
نــوعــا مــن الــفــســاد بــالــمــلــيــارات ،رغ ــم علمه
ومعاونيه أن األوضــاع االقتصادية التى مرت
بها البالد حالت دون تحقيق السداد .وبالمثل
فى السياحة الــى جانب انــه احتسب التعدى
على األراضـــى فــى مدينة الــســادات اه ــدارا
لــعــشــرات الــمــلــيــارات ،رغــم قــيــام السلطات
المختصة بــازالــة تلك الــتــعــديــات .هــذا عن
تقرير اللجنة ،لكن على الحانب اآلخــر كان
الرأى العام يتعجب من األرقام الضخمة ،وراح
يتساءل كيف تكون الــمــوازنــة العامة للدولة
 800مليار جنيه وفاتورة الفساد  600مليار.
الــحــديــث عــن اهـ ــدار مــئــات الــمــلــيــارات فتح
الباب أمام جدل واسع على كافة المستويات
منها البرلمان واالعــام الذى تباينت وجهات
نــظــره فــى طــرح األزمـــة ،فالفريق المتربص
بالنظام ،يؤكد حقيقة المبالغ والفريق اآلخر
يــرى أنها مــحــاوالت لتحريض المجتمع بما
يتماشى مــع رغــبــات االخــــوان .أم ــام الجدل
المشتعل أرى ضــرورة تحفيز المجتمع على
الــوقــوف الــى جانب جنينة فــى معركته ضد
الفساد ،إذا كــان ما أورده مشفوعا بالوثائق
الدالة على ارتكاب وقائع فساد ،شريطة أن
تكون وقائع حقيقية ،وليست مالحظات من
الــحــهــاز ،فالمالحظات يتم ال ــرد عليها من
المؤسسات التى تخضع للرقابة ألنها تتضمن

تــوصــيــات بتصحيح األخــطــاء اإلداريــــة ،وان
لم تكن هناك وقائع حقيقية وأن ما أورده له
أهـــداف سياسية وأغــلــب الــظــن أن األم ــر ال
يبتعد عن األهــواء السياسية بحسب الكثير
من المراقبين والمعنيين بــاألمــر ،لــذا علينا
جميعا أن نطالب بالتحقيق فى ما أورده ،ألن
االوضاع ال تحتمل التشويه واطالق الشائعات
الث ــارة ال ــرأى الــعــام واربـــاك البرلمان ،الــذى
يــرغــب فــى اجـــاء الحقيقة وحــســم الــجــدل
المشتعل ،خاصة اذا علمنا أن تقارير الجهاز
الرقابى بمثابة المرجعية األساسية للمنظمات
الدولية مثل البنك الدولى ومنظمات الشفافية
العالمية ،وهى الجهات التى تضع مصر من
أسوأ الدول أثناء تقييم األوضــاع االقتصادية
واالجتماعية ،فضال عن االدالء بهذه األرقام
مــن شــأنــه االضـــرار بالمصالح االقتصادية
وابــتــعــاد المستثمرين .هــذه األم ــور وغيرها
تدافعت كالسيل فــى أعــقــاب ص ــدور تقرير
لجنة تقصى الحقائق المشكلة من الرئيس
عبد الــفــتــاح السيسى .فــالــرجــل لــم يتوقف
منذ توليه منصبه بــقــرار مــن محمد مرسى
من توجيه االتهامات لبعض القضاء وضباط
فى أجهزة المخابرات وأمن الدولة والرقابة
االدارية ،معتبرا أن حصولهم على قطع أراض
فى الحزام األخضر فسادا ..وبحكم درايتى
ببعض ما يخص الشأن العام ،أرى أن رئيس
المركزى له غرض من اتهام تلك المؤسسات،
دون تحديد األســمــاء ،خاصة اذا علمنا أن
غالبية الجهات والمؤسسات داخــل الدولة،
يقوم بعضا مــن أفــرادهــا بتأسيس جمعيات
إسكانية وغيرها من أشكال العمل التعاونى
التى نخص أعضاءها فقط وليس المؤسسة،
فاذا كانت هناك أخطاء إدارية أو فساد مالى،
ما هى عالقة المؤسسات؟

هــذا مــن ناحية أمــا الــحــديــث عــن الــحــزام
األخــضــر ،فهى أراض أقيمت حــول المدن
الجديدة وتعامل معها األفــراد من كل أرجاء
مصر ،فلم يتوقف األمر عند حدود الضباط
وال ــق ــض ــاة ،فــمــا ه ــى الــجــريــمــة م ــن ش ــراء
قطعة أرض الســتــصــاحــهــا؟ .جنينة يقول
إن األرض خصصت باألمر المباشر وجرى
تقسيمها على ضباط ووكــاء نيابة وقضاة..
وه ــذه مغالطة ،ليس لها هــدف ســوى الــزج
بالمؤسسات السيادية لمجاالت التشويه ألن
التخصيص تــم لجمعية هدفها استصالح
األراضى ،والفئات التى تحدث عنها ساهمت
فيها وغير مسئولة عن إدارتها .االتهامات لم
تتوقف عند تلك الــحــدود ،لكنها امتدت الى
جوانب أخرى منها أنهم حصلوا على الفدان
بسعر  3آالف جنيه فى حين أن سعره حاليا
يتعدى عدة ماليين وهذه معايير عشوائية.
وهــنــا ال نــعــرف كيف تــم احــتــســاب السعر
الذى يفوق أسعار أراضى المبانى فى األحياء
الراقية.
القراءة الدقيقة لما يحيط باألزمات التى
دخــل فيها جنينة طــرفــا ،امــتــدت اتــهــام وزيــر
العدل النستشار أحمد الزند بأنه يقف وراء
صـــدور ال ــق ــرارات بــقــوانــيــن ،لــانــتــقــام منه،
وعلى رأسها المرسوم بقانون الــذى أصــدره
الرئيس عبد الفتاح السيسي مرسوم الذى
يعطى الحق للرئبيس فى إقالة رؤساء الهيئات
الرقابية والمستقلة في حال ثبت أنهم يشكلون
ضر ًرا على األمن القومى ،أو فشلوا فى القيام
بدورهم .حيث صرح رئيس الجهاز المركزى
للمحاسبات ،بــأن وزيــر الــعــدل هــو مــن يقف
وراء هــذا الــقــانــون ،ر ًدا على قضية فساد
المثير لالستغراب أن جنينة أبلغ النيابة بهذه
االدعــــاءات وحفظت لعدم وجــود أدلــة تؤيد
االتــهــامــات ،الــى جانب تصريحاته للصحف
ووســائــل االعـــام الــتــى قــال فيها إن مجرد
تعيين الزند وزي ًرا للعدل كان «صادما» ،معتب ًرا
أن «أخــطــر مــا فــي األمــر أن يحدث اختراق
للمنظومة القضائية من خالل سيطرة أمنية
عــلــى بــعــض مــفــاصــل الــقــضــاء» ،مــســتــطــر ًدا:
«ه ــذا أمــر مقلق للغاية وهــنــاك تــخــوف من
اخــتــيــار بــعــض الــشــخــصــيــات ف ــي مــنــاصــب
جوهرية» ،مضي ًفا أنه مما يزيد األمور سو ًءا
أن يكون لــدى تلك الشخصيات السلطة أن
تدفع بمشروعات القوانين التى يستصدرها
الرئيس.
هذه هى رؤية رئيس المركزى للمحاسبات
لــأمــور التى يخلط فيها الشخصى بالعام،
فقضية تصفية الحسابات مــع وزيــر العدل
تسيطر على تصريحاته ،دون إدراك لخطورة
هذا األمــر ،وبعيدا عن االستطراد ،البد من
الــقــول بــأن هــذه األزمـــة فتحت الــبــاب أمــام
تنامى وتيرة االتهامات المصحوبة بمطالبات
للتحقيق فى كافة االمور المتعلقة بتصريحات
جنينة ،ف ــاذا لــم تكن صحيحة فاالتهامات
ستتراوح بين تضليل الرأى العام ونشر أخبار
كاذبة هدفها إثارة الغضب ،فضال عن تشويه
صـــورة ال ــدول ــة الــمــصــريــة ل ــدى المنظمات
الدولية .كثير من االتهامات الخطيرة ،على
خلفية تسريب تقارير الجهاز لوسائل إعالم
مــعــاديــة لمصر ،على رأســهــا قــنــاة الجزيرة
القطرية .األمر برمته اآلن فى ملعب البرلمان
وجهات التحقيق.

اعتبر عدم سداد
ديون قطاع
البترول للشركات
األجنبية فسادً ا
باملليارات رغم
علمه ومعاونيه
أن األوضاع
االقتصادية التى
مرت بها البالد
حالت دون السداد

