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ننشر شروط احلجز وأنظمة السداد واملستندات املطلوبة

كيف تتمكن من احلصول على شقة فى مشروع
الـ 500ألف وحدة التى يبدأ احلجز فيها السبت القادم؟

تــبــدأ وزارة اإلســكــان واملــرافــق واملجتمعات
العمرانية  -السبت القادم  -سحب كراسات
الــشــروط اخلاصة بحجز ال ـــ 500ألــف وحدة
سكنية باإلسكان االجتماعى باملدن اجلديدة
واملحافظات ،التى مت اإلعالن عنها منذ أيام.
وصـ ــرح الــدكــتــور مصطفى مــدبــولــى ،وزيــر
اإلسكان واملرافق واملجتمعات العمرانية ،بأن
الـــوزارة ،والهيئة الهندسية للقوات املسلحة
تسابقان الزمن ،لتوفير أكبر ٍ
عدد من وحدات
اإلسكان االجتماعى فى تاريخ مصر ،لشريحة
محدودى الدخل والشباب.
وأكد مدبولي ،أن وحدات اإلسكان االجتماعى
فى هذه املرحلة تتميز بعدة مميزات ،أهمها
أنها مبساحات أكبر من سابقاتها “ 90م3 ،٢
غرف وصالة ،تشطيب كامل” ،فى مجتمعات
وبأسعار مناسبة،
سكنية حضارية متكاملة،
ٍ
وبفترات تقسيط ممتدة تصل إلى  20عا ًما،
هذا بخالف الدعم النقدى الذى ال يرد ،والذى
توفره الدولة للمستفيدين ،والذى يصل إلى 25
ألف جنيه.
وق ــال املــهــنــدس خــالــد عــبــاس ،مساعد وزيــر
اإلسكان للشئون الفنية ،إنه «يتم ملء النموذج
املــرفــق بــكــراســة ال ــش ــروط ،واإلقـــــرار بخط
واضح ،ويرسل مع املستندات املطلوبة ،بجانب
أصــل إيــصــال الــســداد ،داخــل مــظــروف مغلق
موضح عليه املحافظة واملدينة أو املركز املراد
احلجز به ،وذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول
إل ــى ف ــرع بــنــك الــتــعــمــيــر واإلس ــك ــان املــحــدد
بالكراسة ،باملحافظة املراد احلجز بها».
وأض ــاف أنــه يجب إرف ــاق املستندات اآلتية:
صورة بطاقة الرقم القومى للمتقدم وزوجته،
عــلــى أن تــكــون الــبــطــاقــة ســاريــة ،كــمــا يُــرفــق
بــيــان بــالــدخــل الــشــهــرى ،وبالنسبة للعاملني
باجلهات احلكومية وقــطــاع األعــمــال عليهم
تقدمي شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن
جميع الــبــيــانــات األســاســيــة بصافى الدخل
الشهرى ،على أن تقدم جميع شهادات الدخل
للزوج والزوجة فى حالة عمل الطرفني ،أما
بالنسبة للعاملني بالشركات وجهات القطاع
اخل ــاص فعليهم تــقــدمي شــهــادة معتمدة من
جهة العمل تتضمن جميع البيانات األساسية
بصافى الدخل الشهرى ،وموضح بها الرقم
التأمينى ،وبالنسبة ألصحاب املهن واألعمال
احلــرة واألنشطة التجارية واحلرفية عليهم
تقدمي شهادة من محاسب قانونى معتمد تبني
صافى الدخل الشهرى ،وصــورة من السجل
التجارى أو البطاقة الضريبية ألصحاب املهن
واألنــشــطــة ،إضــافــة إلــى شــهــادة التأمينات
االجــتــمــاعــيــة مــوضــح بــهــا املــهــنــة واألجـــر
التأمينى ،أو صورة من البطاقة النقابية أو
اشتراك النقابة.
وأشــــار املــهــنــدس خــالــد عــبــاس إل ــى أن
املــرفــقــات تتضمن أيــض ـاً تــقــدمي صور
الــشــهــادات الرسمية املثبتة للحالة

االجتماعية ،وعدد أفــراد األســرة ( صورة من
وثيقة الــزواج أو الطالق أو الوفاة وشهادات
ميالد األبــنــاء رقــم قومى مميكنة) ،وإيصال
مرافق حديث ملحل السكن احلالى ،وبالنسبة
لــذوى اإلعاقة واالحتياجات اخلاصة ،سيتم
التخصيص طبق ًا لــعــدد الــوحــدات املتاحة،
وسيتم مــراعــاة تخصيص  % 5من الوحدات
لــذوى اإلعاقة واالحتياجات اخلاصة بشرط
انطباق الشروط عليهم وتقدمي املستند الدال
عــلــى درجـ ــة اإلع ــاق ــة مــن املــجــالــس الطبية
املتخصصة.
وأعــلــنــت مــى عــبــداحلــمــيــد ،رئــيــس صــنــدوق
التمويل العقارى ،أسلوب سداد ثمن الوحدات
السكنية مبشروع اإلسكان االجتماعى ،حيث
يتم سداد مقدم احلجز وقيمته  9آالف جنيه،
ويرد فى حالة عدم التخصيص ،مع سداد 125
جــنــيــهــا مــصــاريــف
استعالم ال ترد،
ويتم سدادهما
فــى أى مكتب
بــريــد مميكن
بـــــــكـــــــافـــــــة
مــحــافــظــات

مدبولى

اجلمهورية حلساب بنك التعمير واإلسكان،
وذلــــــــك عـــلـــى احلـــــســـــاب الـ ــذهـ ــبـ ــى رقـــم
( ،)0135013000234818موضحة أن سعر
الوحدة كاملة التشطيب  154ألف جنيه.
وحـــول أســلــوب الــســداد بالنسبة لــلــوحــدات
حتــت التشطيب ،أضــافــت :يتم س ــداد باقى
مقدم ثمن الوحدة ويبدأ من  %15من قيمتها
خالل أسبوعني على األكثر من تاريخ إخطار
املتقدم بتخصيص وحــدة له ،وفى حالة عدم
قيام املستحقني بالسداد فى املدة املحددة من
اإلخطار يعتبر ذلك عــدو ً
ال عن حجز الوحدة
ويتم إلغاء احلجز.
أمـــا م ــا يــتــعــلــق بــأســلــوب ال ــس ــداد بالنسبة
للوحدات التى سيتم االنتهاء منها خالل عام،
فأشارت مى عبد احلميد إلى أنه يتم سداد
مــقــدم احلــجــز لــلــوحــدات عــلــى أقــســاط ربــع
سنوية مبعدل  4آالف جنيه ،كل  3أشهر تبدأ
من  ،2016/9/1وتستكمل قيمة املقدم خالل
أسبوعني من تاريخ اإلخطار بالتخصيص.
وأوضــحــت أن القسط الشهرى يــبــدأ بـــ350
جنيها كحد أدنـــى ،بــزيــادة سنوية  % 7ملدة
تصل إلى  20عا ًما كحد أقصى ،ويتم حسابه
طبق ًا لتكلفة الوحدة ودخــل املواطن ،كما يتم
سداد  %5من قيمة الوحدة وديعة صيانة يتم
سدادها نقدً ا عند التعاقد أو تقسيطها ضمن
التمويل املمنوح للعميل ،مشيرة إلى أن صندوق
التمويل العقارى يقدم دع ًما نقد ًيا للمستفيد
يصل إلى  25ألف جنيه مصرى طب ًقا للدخل،
ويــقــدم الــبــنــك امل ــرك ــزى املــصــرى مــن خــال
البنوك املشاركة متوي ً
ال للوحدة بأسعار عائد
مخفضة حتسب على أساس متناقص تتراوح
من  %5و  %7طب ًقا ملستوى الدخل ،وال يتم
تغييرها طوال فترة التمويل.

الثمن  ٢جنيه

WWW.Soutalmalaien@yahoo.com

بعد جتهيز
اثنني أصغر
ً
سنا ورتبة
خلالفته!

طاقية
اإلخفا

استبعاد العميد محمد سمير من منصب املتحدث
العسكرى ونقله ملؤسسة الرئاسة
ت ـ ــدور ف ــى الــكــوالــيــس عـ ــدة تــكــهــنــات عن
االســتــعــداد الســتــبــعــاد العميد محمد سمير
المتحدث العسكرى من منصبه بعد تجهيز «»2
من االحتياطيين له من المنتمين إلدارة الشئون
المعنوية بالقوات المسلحة أصغر سنًا ورتبة.
العميد محمد سمير تولى منصبه بعد العقيد
أحــمــد محمد عــلــى الـــذى تــم نقله لمؤسسة
وتحديدا فى مكتب اللواء عباس كامل
الرئاسة
ً

مدير مكتب الرئيس السيسى.
العميد محمد سمير مــن مــوالــيــد ،1966
ومــعــروف عــنــه لياقته الــبــدنــيــة الــعــالــيــة جــدا
وتفوقه فى ممارسة لعبة الضغط سريعا وبقوة
ال يستطيع أحد منافسته فيها.
محمد سمير قــادر على أداء لعبة الضغط
سريعا للعدد « ،»100فــى وقــت قياسى ومن
المتوقع أن يتم نقله إلى مؤسسة الرئاسة!!

العميد محمد سمير

إيطاليا تطلب إرسال املحاضر الرسمية املتعلقة باملصريني
اخلمسة الذين عثر معهم على متعلقات الشاب ريجينى رجل أعمال معروف يشترى والء املثقفني
يخترق وزارة الثقافة فى املجلس األعلى للثقافة وله عالقات مع قطر وبريطانيا

ج ــريدة

املوقع االلكترونى

WWW.Soutalmalaien.com
أسبوعية  -شاملة  -مستقلة تصدر بترخيص
من املجلس األعلى للصحافة عن دار
«عيون» للصحافة والطباعة والنشر
والتوزيع «ش.م.م»
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أحمـ ـ ــد سعيد
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يتم االتفاق عليها مع ادارة اجلريدة
اإلدارة والتحرير26:شارع عدنان املدني-
الصحفيني -نهاية أحمد عرابى  -املهندسني
فاكس وتليفون33450694-33450728 :
اإلمييلSoutalmalaien@yahoo.com:

والنخبة حلساب املخابرات األمريكية

ريجينى

محمد جمال

كشفت مصادر مطلعة ،أن السلطات المصرية سوف تتلقى خالل األيــام القليلة القادمة
طلباً من النيابة العامة فى روما أ للحصول على سجل المكالمات الهاتفية الخاصة بالباحث
اإليطالى جوليو ريجينى الذى عثر عليه مقتوالً فى القاهرة فى فبراير الماضى.
الجدير بالذكر أن هذه هى المرة الثانية التى يتقدم فيها المحققون اإليطاليون بذات الطلب
الذى تقدموا به إلى السلطات القضائية المصرية فى فبراير الماضي ،ولم يلق فى حينه ر ًدا».
الطلب الجديد يتعلق بالحصول على نسخ من سجالت الهواتف المتعلقة بمقر سكن ريجينى
ومكان اختفائه ومكان العثور عليه.
كما سيتضمن الطلب الحصول على المحاضر الرسمية المتعلقة بالمصريين الخمسة الذين
قتلوا بعد معركة باألسلحة النارية مع الشرطة المصرية الشهر الماضي ،وقال األمن المصرى
حينها إنه عثر لديهم على متعلقات لريجينى.

أعلنوا استعدادهم حلرق صور حسن البنا والقسم على املصاحف

كيانات إخوانية تسجل وثائق فى
الشهر العقارى إلعالن براءتها من
االنتماء للجماعة اإلرهابية
خالد عبدالرحمن
ب ــدأت عــدة كيانات اقتصادية منتمية لجماعة اإلخـــوان اإلرهابية
بتسجيل وثائق فى الشهر العقارى تعلن انسحابها من الجماعة وعدم
االنتماء إليها حتى تتمكن من إصدار قــرارات برفع التحفظ على أموال
وأمالك تلك الكيانات ومنها جميعة رسالة ومراكز لتكنولوجيا المعلومات
وشركات مالية ومصرفية.
وقد تلقت لجنة التحفظ على أمالك الجماعة برئاسة مساعد وزير
العدل المستشار عــزت خميس  20تظل ًما من مديرى وأصــحــاب هذه
الكيانات بل إن عدداً منهم ذهب حام ً
ال كتاب الله معلناً استعداده للقسم
عليه بأنه ليس إخواني ًا ،وإذا كان فى الماضى فإنه يعلن براءته من هذه
الجماعة بأى وجه من الوجوه.
ووص ــل األم ــر فــى بعض الــحــاالت إلــى قــيــام عــدد مــن أصــحــاب هذه
الكيانات إلى مقر لجنة التحفظ عارضاً االستعداد لحرق صور مؤسس
الجماعة حسن البنا وقياداتها الحاليين داخــل السجون والتقاط صور
له أمــام أجهزة اإلعــام حتى يثبت تخليه عن الجماعة وعــدم االنضمام
واالنتماء إليها كما حدث من أحد مالك مركز طبى بمدينة المنصورة
صدر قرار بالتحفظ عليه.
وقد أبلغت لجنة التحفظ على أمالك وأموال جماعة اإلخوان أصحاب
طلبات التظلمات بأن القضاء هو صاحب قرار الفصل فى هذه الطلبات
وليس بأى وسائل أخرى بما فى ذلك صك البراءة من اإلخوان.

رجــل أعمال كبير جــدً ا كل تصرفاته تصيب فى
صالح إحداث قالقل وتوترات فى مصر ،بدأ يتحرك
مؤخرا فى أوساط المثقفين والكتاب والصحفيين،
وبــدأ فــى السيطرة على وزارة الثقافة والمجلس
األعــلــى للثقافة والمؤلفين والنخبة والمبدعين
من أجــل التنديد بممارسات الدولة والهجوم على
الحكومة وتقليب الرأى العام ضد الرئيس عبدالفتاح
السيسى ،رجــل األعــمــال هــذا لــه نــشــاط سياسى
ملحوظ وله عالقات مع السفارة األمريكية بالقاهرة
منذ زمن بعيد ،وله عالقات مع قطر ورشيد محمد

أهداه (عبدالغفار) لوزير
الداخلية توماس دى مازيير

النمنم

رشيد وزيــر الــتــجــارة والصناعة األســبــق فــى عهد
حسنى مــبــارك الـــذى يعيش اآلن فــى قــطــر ،كما
أن له عالقات مع اإلدارة البريطانية والفرنسية
والبلجيكية.
حينما تــم الــبــحــث عــن نــشــاطــاتــه بــالــخــارج تم
الكشف عن وجود عالقات كبيرة بينه وبين مسئولى
أجــهــزة الــمــخــابــرات األمريكية وقــامــوا بالتواصل
معه وتصويره فى أوضــاع مخجلة ويسيطرون عليه
ويدعمونه ويعطون له التعليمات واألوامــر إلحداث
انشقاق فى المجتمع المصرى عن طريق استغالل
أمــوالــه التى ال يعرف أحــد حجمها ،والتوغل بين
صــفــوف المثقفين خــاصــة مــن المحسوبين على
النظام الناصرى.

فى مقدمتهم عبداحلليم حافظ:

خطة جماعة اإلخوان لتدمير
كتاب باللغة األملانية حول جرائم جماعة اإلخوان
مقابر مشاهير جنوم الفن

تسلم وزيــر الداخلية األلمانى
توماس دى مازيير خــال زيارتة
األخــيــرة لمصر كتابا مترجما
بــالــلــغــة األلــمــانــيــة حـــول تــاريــخ
جــمــاعــة اإلخــــــوان اإلرهــابــيــة
والــجــرائــم الــتــى ارتكبتها على
مـــدار عمر هــذه الجماعة منذ
النشأة األولــى عــام  1928وحتى
اآلن أعدته هيئة االستعالمات
الــمــصــريــة فــى إطـــار تــعــرف دول
العالم على حقيقة هذه الجماعة
وتاريخها األسود.
وتــضــمــن الــكــتــاب مــلــف ـ ًا كــامـ ً
ـا
حــول جرائم اإلخـــوان منذ ثورة
 30يونيو  2013مدعما بالصور
والوثائق واالعترافات واألحكام
الــقــضــائــيــة الــــصــــادرة ضد
قـــيـــادات هـــذه الــجــمــاعــة
وخــــــاصــــــة الـــمـــرشـــد
محمد بديع ونوابه
والــمــعــزول محمد

مـــرســـى وأيــــضــــ ًا حــجــم أمـــاك
وأمــــــوال هــــذه الــجــمــاعــة الــتــى
كانت تستخدمها فــى األنشطة
اإلرهابية.
وقـــــد أبـــلـــغ الــــلــــواء مــجــدى
عبدالغفار وزير الداخلية نظيره
األلمانى خــال المباحثات التى
جرت بينهما أن المجتمع األلمانى
ربما ال يعلم الكثير عن حقيقة
هــذه الجماعة لعدم وجــود كتب
مترجمة باللغة األلمانية حول
نــشــاط اإلرهــــاب الـــذى تمارسه
والفكر اإلرهــابــى الــذى يعتنقه
غالبية أعضاء هذه الجماعة.
وأعرب وزير الداخلية األلمانى
عن شكره لتوفير هذه المعلومات
التاريخية عــن هــذه الجماعة
خاصة أن التاريخ أمر مهم فى حال
اتــخــاذ قــــرارات مــن أجــل حماية
المستقبل ليس أللمانيا فقط
ولــكــن لــحــمــايــة الــعــالــم كــلــه من
مخاطر اإلرهــاب ســواء من جانب
هـــذه الــجــمــاعــة أو غــيــرهــا من
الجماعات اإلرهابية.

عبدالغفار

كشفت عائلة الفنان الراحل عبدالحليم حافظ ،أن جماعة
اإلخــوان خــال وجودها فى حكم مصر هــددت بتدمير مقبرة
الراحل عبدالحليم حافظ ،ونقل الرفات إلى مكان آخر مجهول
حتى ال يقوم عــدد من محبى الفنان الــراحــل بــزيــارة المقبرة،
وأيضاً عدم إقامة أية احتفاالت بذكرى رحيله أو ذكرى ميالده
كما اعتادت العائلة ذلك منذ سنوات طويلة.
وذكرت ابنة شقيقة الفنان الراحل أن بعض عناصر اإلخوان
نقلوا رسالة للعائلة طلبوا فيها عدم السماح للجماهير المحبة
للفنان الراحل بزيارة المقبرة ووضع الورود عليها ،كما رفضوا
منح تصاريح إلصــاح المقبرة بسبب تسرب المياه الجوفية
إليها ،وعلل البعض منهم وجــود المياه الجوفية فــى منطقة
المقابر كلها بأنه غضب من الله سبحانه وتعالى على ما يقوم به
أهالى الموتى فى هذه المقابر.
وقــال جمال الشويخ نائب دائ ــرة الخليفة والــتــى تقع فيها
المقابر أن جماعة اإلخ ــوان تخطط لالستيالء على منطقة
المقابر كلها ونقل المقابر إلى صحراء أكتوبر ،واستغالل هذه
المنطقة بواسطة رجال أعمال اإلخــوان فى بناء أبــراج سكنية
وتحقيق أرباح مالية كبيرة من وراء هذا العمل.
وأكد الشويخ أن هذا المشروع كان يقف وراءه خيرت الشاطر
نائب المرشد المحبوس ورجــل األعمال اإلخــوانــى المحبوس
حسن مالك وعدد من نواب اإلخوان عن القاهرة والمحبوسين
أيض ًا حالي ًا وأنهم كانوا يعتزمون إغــراء أصحاب هذه المقابر
بمبالغ مالية ومقابر بديلة مقابل نقل رفات الموتى واستصدار
فتوى بذلك من دعاة اإلخوان ومشايخ السلفية.

عمرو دياب يشترط احلصول على
 500ألف دوالر للظهور فى برنامج
«»yes I’m famous
يتردد وبقوة أن القائمين على برنامج“”yes I’m famous
الـــذى تقدمه منى الــشــرقــاوى ،على قــنــاة إم بــى ســى مصر
يتفاوضون حالي ًا مــع الفنان عمرو ديــاب مــن أجــل إقناعه
بالظهور فى إحدى حلقات البرنامج.
وكشف مصدر مطلع أن عمرو ديــاب اشترط الحصول على
أجر قدره نصف مليون دوالر للموافقة على الظهور فى إحدى
حلقات البرنامج ،ليؤكد المصدر أن الرقم الذى طلبه عمرو
دياب يعد أجر ًا كبير ًا يفوق ما حصل عليه الفنان عادل إمام فى
الحلقتين اللتين سجلهما لنفس البرنامج.
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دياب

تنص المادة  144من الدستور المصرى الحالى والذى صدر فى عام  2014على أنه (يشترط ان يؤدى رئيس
الجمهورية ،قبل أن يتولى مهام منصبه ،أمام مجلس النواب اليمين اآلتية «أقسم بالله العظيم أن أحافظ
مخلصا على النظام الجمهورى ،وأن أحترم الدستور والقانون ،وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ،وأن
ً
أحافظ على استقالل الوطن ووحدة وسالمة أراضيه».
ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا فى حالة عدم وجود مجلس النواب».
رئيسا للجمهورية،
هذا هو النص الدستورى الذى أقسم عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى عقب انتخابه
ً
رئيسا لمجلس الوزراء.
وكذلك الحال بالنسبة للمهندس شريف إسماعيل عقب تعيينه
ً

الدستور اليزال
مهجو ًرا بعد
مرور أكثر من
عامني على
إصداره

محمد طرابيه يكتب:

دستور مصر ..خارج حسابات الرئيس واحلكومة
الدستور تضمن الكثير من احلقوق للشعب إال أنها معطلة ولم تطبق على أرض الواقع

على
المكشوف

الغالبية العظمى من فئات الشعب ينتظرون تطبيق مواد الدستور على أرض الواقع باعتبار أنها تتضمن أحالما طال انتظارها لسنوات طويلة
ورغم إقرارنا بأن هذا الدستور من الدساتير املصرية املتميزة
ألنه تضمن الكثير من احلقوق للشعب عامة وبعض الفئات بصفة
خاصة ،إال أنه يؤسفنا القول إن هذه االمتيازات معطلة ولم تطبق
على أرض الواقع رغــم مــرور أكثر من عامني كاملني على إقــرار
العمل بهذا الدستور.
وكنت أمتنى أن يهتم الرئيس واحلكومة مبراجعة مواد الدستور
بالتعاون مع احلكومة ملعرفة النصوص واملواد الدستورية التى مت
تضمينها فى هذا الدستور السيما وأن الغالبية العظمى من أبناء
وفئات الشعب ينتظرون تطبيق تلك املواد على أرض الواقع باعتبار
أنها تتضمن أحالما طال انتظارها لسنوات طويلة.
فى هذا السياق توقفت أمــام الدراسة القيمة التى أعدها د.
وحيد عبداملجيد رئيس حترير مجلة السياسة الدولية بعنوان «نحو
تفعيل الدستور لبناء دولــة حديثة حق ًا» ،والتى أشــار فى بدايتها
إلى أن الدولة املدنية احلديثة ال تزال مجرد شعار نردده دون أن
تكون له صلة بواقعنا الذى يشهد ارتدادات شتى ،بعضها إلى عقود
مضت ،والبعض اآلخر إلى عصور جتاوزها العالم.
وح ــده دســتــور مصر اجلــديــد هــو ال ــذى يضع خريطة طريق
إلى الدولة املدنية احلديثة ،فاملبادئ والقواعد التى ينص عليها
تساعد فى فتح الباب املغلق حتى اآلن إلى هذه الدولة إذا أخذناها
مأخذ اجلد ،وأسرعنا إلى تفعيلها ،عبر سياسات عامة تلتزم بها
احلكومة ،وتشريعات يصدرها البرملان.
ولكن هذا الدستور اليــزال مهجو ًرا ،بعد مرور أكثر من عامني
على إصــداره فى  18يناير  ،2014رغم أن تفعيله يفيد فى تبديد
غيوم تلوح فى سماء مصر ،ويساعد فى بلورة رؤية أكثر وضوح ًا
للمستقبل.
لذلك تشتد احلاجة إلى تفعيله حتى إذا كانت هناك حتفظات
على بعض مواده.
وفــى هــذا الدستور بالفعل ،بضعة نصوص تخرج عــن نطاق
فلسفته العامة التى جتعله أكثر الدساتير تعبيراً عــن أهــداف
النضال الدستورى املصرى فى تاريخه الطويل.
غير أن أى حتفظات ال يصح أن تعوق تفعيل أى دستور
يُصدر فى أى بلد فى العالم.
وكشفت الــدراســة عن عــدة عوامل متيز هــذا الدستور
منها على سبيل املثال ال احلصر ما يأتى:
 - 1إن ــه يــقــوم عــلــى مــبــدأ اإللــــزام فــى كثير من
نصوصه املتعلقة بحقوق املصريني االقتصادية
واالجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة والــســيــاســيــة،
ويستخدم عبارة «تلتزم الدولة» فى كثير
من املواقع التى كانت الدساتير السابقة
تشير فى مثلها إلى «تكفل الدولة».
فقد استخدم الدستور تعبير «تلتزم
الدولة» 71،.مرة وهناك فرق بني املعنيني
فاإللزام ال مجال للتحايل عليه أو التالعب
به فى أية دولة دستورية حقيقية.
وفــى حالة عــدم االلــتــزام ،نكون إزاء مخالفة
دسـ ــتـ ــوريـ ــة ،وإذا اس ــت ــم ــرت ه ــذه
املــخــالــفــة صـــارت تــعــبــيــراً عن
احــتــقــار لــلــدســتــور عــلــى نحو
ال يليق مبــصــر .ونــشــيــر ،على
سبيل املــثــال ال احلــصــر ،إلــى
مــا ورد فــى الــفــصــل األول من
الباب الثانى (املقومات األساسية
للمجتمع).
فقد نصت املــادة الثامنة على أن (تلتزم الدولة
بتحقيق العدالة االجتماعية وتوفير سبل التكافل
االجــتــمــاعــى ،مبــا يضمن احلــيــاة الــكــرميــة جلميع
املواطنني) ،مقابل ما نصت عليه املــادة السابعة من
دســتــور  ،1971وه ــو( :يــقــوم املجتمع على التضامن
االجتماعى).
كما تنص املــادة التاسعة على أن (تلتزم الدولة بتحقيق

متى يلتزم الرئيس باليمني الدستورية التى أقسم عليها؟
متى يشعر الشعب أن حقوقه التى تضمنها الدستور محل اهتمام
بالفعل من القيادة السياسية وكذلك السلطة التنفيذية؟

حقوق العمال ..الدستور نص عليها
واحلكومة تتجاهلها
ُي ـل ــزم الــدس ـتــور ال ــدول ــة بـبـنــاء ع ــاق ــات عمل
متوازنة بني طرفى العملية اإلنتاجية (العمال
وأصـحــاب األعـمــال) ،واملساهمة فى توفير سبل
التفاوض االجتماعى.
ك ـمــا يـلــزمـهــا بـحـمــايــة ال ـع ـمــال م ــن مـخــاطــر
العمل وتوفير شروط األمن والسالمة.
وي ـح ـظــر أيـ ـض ــا ،ق ـبــل ذلـ ــك وبـ ـع ــده ،الـفـصــل
الـتـعـسـفــى الـ ــذى ان ـت ـشــر وأص ـب ــح مي ـثــل ظــاهــرة
خطيرة.
ف ــوف ــق املـ ـ ــادة  13ال ـت ــى ُت ـع ــد ج ــدي ــدة مت ــام ـ ًا:
(تـلـتــزم الــدولــة بــاحلـفــاظ على حـقــوق العمال،
وت ـع ـمــل ع ـلــى ب ـن ــاء ع ــاق ــات ع ـمــل م ـت ــوازن ــة بني
طـ ــرفـ ــى ال ـع ـم ـل ـي ــة اإلن ـ ـتـ ــاج ـ ـيـ ــة ،وتـ ـكـ ـف ــل سـبــل
الـ ـتـ ـف ــاوض اجلـ ـم ــاع ــى ،وت ـع ـم ــل ع ـل ــى ح ـمــايــة
العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط األمن
والـســامــة الصحية واملـهـنـيــة ،ويحظر فصلهم
تـعـسـفـيـ ًا ،وذل ــك كـلــه عـلــى الـنـحــو ال ــذى ينظمه
القانون).
وي ـع ـن ــى ذلـ ــك إلـ ــزام ـ ـ ًا ب ـت ـعــديــل ال ـت ـشــري ـعــات
السارية حتى اآلن ،وفق ًا ملا ورد فى هذه املادة.
كـمــا يضمن الــدسـتــور للعمال ولـغـيــرهــم من
ف ـئ ــات امل ـج ـت ـمــع احلـ ــق ف ــى اإلض ـ ـ ــراب الـسـلـمــى

(املـ ـ ــادة  ،)15وك ــذل ــك احل ــق ف ــى إن ـش ــاء نـقــابــات
واحتـ ـ ـ ــادات م ـت ـع ــددة مت ـ ــارس ن ـشــاط ـهــا ب ـحــريــة،
األم ــر ال ــذى يـتـعــرض النـتـهــاك حـتــى اآلن ،عبر
م ـح ــاوالت إعـ ــادة ف ــرض الـصـيـغــة األح ــادي ــة فى
ال ـع ـمــل ال ـن ـقــابــى ال ـع ـمــالــى ،ع ـلــى ن ـحــو يجعله
ملحقا للسلطة التنفيذية وتابع ًا لها.
وتعد املادة  76من املواد التى متثل نقلة نوعية
فى هذا املجال ،إذ تنص على أن (إنشاء النقابات
واالحتـ ــادات على أســاس دميـقــراطــى حــق يكفله
القانون.
وت ـكــون لـهــا الشخصية االعـتـبــاريــة ،ومت ــارس
نشاطها بحرية ،وتسهم فى رفع مستوى الكفاءة
بــن أعـضــائـهــا وال ــدف ــاع عــن حـقــوقـهــم ،وحماية
مصاحلهم.
وت ـ ـك ـ ـفـ ــل الـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ــة اسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــال ال ـ ـن ـ ـقـ ــابـ ــات
واالحتـ ــادات ،وال يـجــوز حــل مجالس إدارت ـهــا إال
بحكم قضائى).
ولــم يغفل هــذا الــدسـتــور وألول مــرة العمالة
غير املنتظمة ،فقد أدخلهم فــى نـظــام التأمني
االجتماعى وفــرض توفير معاش مناسب لهم،
إلى جانب فئات اجتماعية أخرى كانت محرومة
من هذا احلق ،وسنشير إليها فى مواضعها.

تكافؤ الفرص بني جميع املواطنني دون متييز) ،مقابل ما نصت
عليه املــادة الثامنة من دستور  ،1971وهــو( :تكفل الدولة تكافؤ
الفرص جلميع املواطنني).
 - 2يتضمن الدستور حقوق ًا جديدة متام ًا للشعب ،وتضمن
بعض مواده حماية طال انتظارها للفئات االجتماعية التى اشتدت
معاناتها على مــدى عقود من الــزمــن ،مثل العمال ،والفالحني،
والصيادين ،وأصحاب املعاشات ،والنساء ،والشباب ،وغيرهم.
 - 3يُلزم الدستور املُشرع بإقامة مؤسسات اجتماعية واقتصادية
ورقابية جديدة كانت هناك حاجة إليها منذ فترة طويلة.
ويتطلب تأسيس هذه املؤسسات إصدار التشريعات التى تُقام
على أساسها.
ونــذكــر منها ،على سبيل املــثــال ،املفوضية املستقلة ملكافحة
التمييز التى أوجــب الدستور تأسيسها فى إطــار إلزامه للدولة
بالقضاء على التمييز فى املادة ( :53تلتزم الدولة باتخاذ التدابير
الالزمة للقضاء على كافة أشكال التمييز) ،بعد أن توسعت املادة
نفسها فى حتديد هــذه األشــكــال ،فلم تعد تقتصر على الدين،
واجلــنــس ،واألصـــل بــخــاف دســتــور  ،1971بــل أصبحت تشمل
اإلعاقة ،واملستوى االجتماعى ،واالنتماء السياسى ،واجلغرافى،
وغير ذلك.
ومــن أهــم املؤسسات اجلديدة التى أوجــب الدستور تأسيسها
الهيئة املستقلة للتأمينات واملعاشات ،والتى لم يلتفت إليها بعد
املعنيون بهذا املوضوع واملدافعون عن أصحاب املعاشات ،رمبا
ألنها وردت فى سياق مادة طويلة عن خدمات التأمني االجتماعى
(املــادة  ،)17فتتضمن هذه املــادة إنشاء هيئة مستقلة تدير أموال
التأمينات واملــعــاشــات وتستثمرها اســتــثــمــاراً آم ـ ًنــا ،ألنــهــا هى
وعوائدها حق للمستفيدين منها.
كما يتضمن الدستور منظومة متكاملة ميكن أن تساهم عند
االلــتــزام بها فى حتقيق حياة كرمية للمصريني مبختلف فئاتهم
االجتماعية.
فأهم مــا يتميز بــه هــذا الــدســتــور هــو احلــرص على العدالة
االجتماعية وحماية حقوق الفئات الضعيفة فــى املجتمع،
وحتــســن مستوى احلــيــاة فــى مــصــر ،ويتمثل هذا
احلــرص فــى إل ــزام الــدولــة – وليس حثها –
على ذلك فى املادتني  8و.9
تنص املــادة  8على أن (تلتزم الدولة
بتحقيق العدالة االجتماعية ،وتوفير
سبل التكافل االجتماعى ،مبا يضمن
احلياة الكرمية جلميع املواطنني) ،مقابل
نص إنشائى ال قيمة له فى املــادة  7من
الــدســتــور( :1971يــقــوم املجتمع على
التضامن االجتماعى).
كــمــا تــنــص املـــــادة  9عــلــى أن
(تــلــتــزم ال ــدول ــة بتحقيق تكافؤ
الـــفـــرص جلــمــيــع امل ــواط ــن ــن دون
متييز) ،مقابل نص شديد العمومية فى
املادة  8من دستور ( :1971تكفل الدولة
تكافؤ الفرص جلميع املواطنني).
وبــعــد أن استعرضنا بعض
احل ــق ــوق ال ــت ــى تضمنها
دستور مصر الصادر فى
 ،2014نسأل :متى يلتزم
الرئيس باليمني الدستورية
التى اقسم عليها؟ ومتى يشعر
الشعب أن حقوقه التى تضمنها
الدستور محل اهتمام بالفعل من
الــقــيــادة السياسية وكــذلــك السلطة
التنفيذية؟ وإلــى متى يتم التحجج بأن
سبب عدم القدرة على الوفاء بهذه احلقوق
يرجع إلى عدم وجود موارد مالية كافية؟ وإلى متى
تظل مواد الدستور معطلة مع إيقاف التنفيذ؟!

املعاقون ..حقوق دستورية كثيرة
واهتمام حكومى ضعيف
ي ـخ ـصــص ال ــدس ـت ــور احلــالــى
املـ ـ ـ ـ ــادة  81حلـ ـ ـق ـ ــوق م ـ ــا يـ ـق ــرب
مـ ــن عـ ـش ــرة م ــاي ــن مـ ـص ــرى ال
يـ ـ ـحـ ـ ـظ ـ ــون ب ـ ـ ــأدن ـ ـ ــى رع ـ ـ ــاي ـ ـ ــة أو
اه ـ ـت ـ ـمـ ــام رغ ـ ـ ــم وجـ ـ ـ ــود م ـج ـلــس
ق ــوم ــى ُي ـف ـت ــرض أن ي ـك ــون هــذا
ه ــو دوره .واسـ ـتـ ـخ ــدم ال ــدس ـت ــور
ت ـع ـب ـيــر اإلل ـ ـ ــزام ف ــى هـ ــذا امل ـجــال
أيـ ـضـ ـ ًا ،إذ تـنــص ه ــذه امل ـ ــادة على
أن تلتزم الــدولــة بضمان حقوق
األشخاص ذوى اإلعاقة واألقزام
صحي ًا ،واقتصادي ًا ،واجتماعي ًا،
وث ـقــاف ـي ـ ًا ،وتــرفـيـهـيـ ًا ،وتعليمي ًا،
وت ــوف ـي ــر فـ ــرص ال ـع ـمــل ل ـه ــم ،مع
ت ـخ ـص ـي ــص نـ ـسـ ـب ــة مـ ـنـ ـه ــا ل ـه ــم،
وتهيئة املــرافــق الـعــامــة والـبــيئــة
املحيطة بهم ،وممارستهم جميع
احلقوق السياسية ،ودمجهم مع
غ ـيــرهــم م ــن امل ــواطـ ـن ــن ،إع ـم ــا ًال
ملـبــادئ امل ـســاواة والـعــدالــة وتكافؤ
الفرص.

الفالحون ..املعاناة
مستمرة ..واجلهات
الرسمية تواصل
وعودها الوردية لهم
أصـ ــبـ ــح الــــفــــاحــــون ،خــاصــة
صغارهم ،من أكثر فئات املجتمع
معاناة ،نتيجة االختالالت املتراكمة
فــى السياسة الــزراعــيــة ،والفساد
املستشرى فى هذا القطاع.
ولذلك ،يوفر الدستور ضمانات
محددة حلل أهــم املشاكل املزمنة
التى يعانى منها الفالحون ،وتؤدى
إلى تدهور اإلنتاج الزراعى ،خاصة
تــوفــيــر مستلزمات ه ــذا اإلنــتــاج،
وشراء املحاصيل.
فإلى جانب التزام الدولة بتنمية
الـــريـــف ،ورفــــع مــســتــوى معيشة
ســكــانــه ،وحمايتهم مــن املخاطر،
والعمل على تنمية اإلنتاج الزراعى
واحليوانى ،وحماية الفالح والعامل
ال ــزراع ــى مــن االســتــغــال ،تنص
املـــادة  29على أن (تــلــتــزم الــدولــة
بتوفير مستلزمات اإلنتاج الزراعى
واحل ــي ــوان ــى ،وشـــــراء املــحــاصــيــل
الزراعية األساسية بسعر مناسب
يحقق هامش ربــح للفالح ،وذلــك
باالتفاق مع االحتــادات والنقابات
وتــضــمــن املـــــادة نــفــســهــا حــصــول
صــغــار الــفــاحــن والــشــبــاب على
نسبة مــن األراضـــى املستصلحة.
وفــضــا عــن ذل ــك ،أصــبــح مــن حق
صغار الفالحني والعمال احلصول
على معاش مناسب ،وفق ًا للمادة
 ،17التى تعالج خل ً
ال فــادح ـ ًا فى
نظام التأمني االجتماعى أدى إلى
استبعاد فئات اجتماعية عدة منه.
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مطالبات ملصر
بتخفيف إجراءاتها
القمعية ضد النشطاء
واجلمعيات األهلية

أسرار اجتماع النشطاء مع « »6سفراء أجانب داخل السفارة األملانية بالقاهرة للتحريض ضد مصر
سفراء أملانيا وكندا وهولندا وبريطانيا وأمريكا وإيطاليا واالحتاد األوروبى شاركوا فى اللقاء
بالل الدوى

الشارع
السياسى

مركز جديد
باملعادى
مخصص لهذه
العمليات
مقابل 15
ألف يورو

أول من أجراها فنان
«دوجنوان» وكشف
سرها لصديقه رجل
األعمال الذى اقترب
من السبعني عا ًما

منذ اإلعـــان عــن فتح قضية التمويل
األجنبى فى مصر ..وقيام « »16منظمة
حقوقية ومنظمة مجتمع مدنى باحلصول
على متويل خارجى خــارج سلطة الدولة
وباملخالفة للقانون ..وهناك عمليات قذرة
تتم بني النشطاء واملنظمات والسفارات
األجــنــبــيــة فــى مــصــر وحت ــديــ ًدا الــســفــارة
األملانية ..والسفارة الهولندية والسفارة
الكندية ..والسفارة البريطانية ..والسفارة
اإليطالية ..والسفارة األمريكية ..وسفير
االحتـــــاد األوروبـــــــى م ــن أجـ ــل الــتــصــدى
للحكومة املصرية التى حتاول منع وصول
«حنفيات» التمويل إلى املنظمات املخالفة
للقانون!
وت ــص ــدرت الــســفــارة األملــانــيــة املشهد
وقــامــت بــاســتــدعــاء ع ــدد مــن النشطاء
املصريني منهم «جمال عيد وحسام بهجت
وعايدة سيف الدولة ومحمد زارع» ..فى
حضور كل من سفير االحتاد األوروبى فى
مصر ..والسفير الكندى ونائب السفير
الــســويــدى والسفير الــهــولــنــدى ..وأيـ ً
ـضــا
بحضور كل من امللحق السياسى بالسفارة
األملانية وعدد من أعضاء املكتب السياسى
األملانى بالسفارة األملانية فى مصر!
والغريب أنــه أثناء اجتماعهم فى مقر
السفارة األملانية فى مصر ..وبعد انتهاء
امل ــداوالت بينهم ..وقبل انتهاء االجتماع
أرسلوا لوزارة اخلارجية األملانية مجموعة
مــن الــتــوصــيــات ..وبــســرعــة قــامــت وزارة

زارع

عايدة

عيد

عيد وبهجت وعايدة وزارع أبرز النشطاء احلاضرين لالجتماع

كاسن

اخلــارجــيــة األملــانــيــة بــإصــدار بيان تنديد
بتعامل السلطات املصرية مع املنظمات
احلقوقية ..وأعربوا عن قلقهم من طريقة
فتح ملف التمويل األجنبى.
وجـــاء نــص الــبــيــان الـــذى مت رفــعــه من
اخلــارجــيــة األملــانــيــة الــتــى بــدورهــا رفعته
للحكومة األملــانــيــة الــتــى أصــــدرت بيان
قــالــت فــيــه نــصــا :إن احلــكــومــة األملــانــيــة

بيكروفت

تعرب عن شعورها بالقلق جتاه اإلجراءات
القمعية فى حق منظمات حقوق اإلنسان
فــى مــصــر ..كما أنــنــا نتابع ببالغ القلق
أوامـــر املــنــع مــن السفر األخــيــرة وكذلك
جتميد احلسابات وإجراءات التحقيق ضد
ناشطني ومنظمات فى مصر من املدافعني
عن حقوق اإلنسان ..إن هذه اخلطوات ال
تتعارض مع معايير حقوق اإلنسان الدولية

جيورج

فحسب ..بل تتعارض أيضا مع الدستور
املــصــرى ..وبعد احــتــرام حقوق اإلنسان
ووجــود مجتمع مدنى حر مقوما أساسيا
الستقرار مستدام ..أننا نطالب احلكومة
املصرية أن توفر الظروف التى من شأنها
متكني جماعات حقوق اإلنسان من القيام
بواجباتها املهمة للبالد دون عرقلة!
وأرسلت السفارة األملانية فى مصر ما

أسمته بـ«خلفية» أزمــة منظمات حقوق
اإلنــســان فى مصر وقــالــت :اآلتــى حتولت
منظمات حــقــوق اإلنــســان فــى األسابيع
األخـ ــيـ ــرة بـــدرجـــة غــيــر مــســبــوقــة إلــى
هــدف إلجـــراءات قمعية مــن قبل الدولة
وحتقيقات وخــافــه!! ولــقــد ص ــدرت فى
األيــام األخيرة قــرارات منع سفر وجتميد
حسابات فى حق منظمات بعينها من بينها
«املــبــادرة املــصــريــة للحقوق الشخصية»
و«الــشــبــكــة الــعــربــيــة ملــعــلــومــات حــقــوق
اإلن ــس ــان» ..و«مــركــز الــقــاهــرة لــدراســات
حــقــوق اإلنـــســـان» و«ن ــظ ــرة لــلــدراســات
النسوية» و«مركز الندمي لتأهيل ضحايا
العنف والتعذيب وكذلك فى حق الناشطني
الــبــارزيــن جــمــال عيد وحــســام بهجت»..
مت فى عام  2014إصــدار قانون ملكافحة
االره ــاب من بني نصوصه أن يعاقب كل
من قام «بأعمال ضارة تستهدف املصلحة
القومية أو ت ــؤدى إلــى زعــزعــة استقرار
الــســلــم الــعــام أو تــهــدد اســتــقــال مصر
ووحدتها بعقوبات مشددة قد تصل إلى
السجن املــؤبــد ..كما يشمل القانون على
ش ــروط مــشــددة للحصول على تصريح
عــمــل ألى مــنــظــمــات «ذات مــجــال عمل
دولى» وكذلك فيما يتعلق بتلقى أموال من
اخلارج!
ومــارســت احلــكــومــة األملــانــيــة ضغوطا
كبرى على مصر من أجــل وقــف محاكمة
النشطاء وعــدم منعهم من السفر وقد مت
التواصل بني احلكومة األملانية والبرملان
األوروبــى وأصــدر البرملان األوروبــى بيانه
للهجوم على مصر.

أحدث ظاهرة فى أوساط رجال األعمال وجنوم الفن

خفايا عمليات «زرع العرق الذكرى» للقضاء على الضعف اجلنسى نهائ ًيا
ان ــت ــش ــر مـ ــؤخـ ــرا «ســــــر» بـ ــن رجـ ــال
األعــمــال الــكــبــار« ..الــســفــر» حت ــول إلــى
«كلمة ســر» فــى بعض األحــيــان بينهم..
يقولونها لبعضهم فيما بينهم س ًرا ..فمن
املعروف أن جميع رجــال األعمال يهوون
اللعب بالسيدات وميــارســون معهم لعبة
املصالح ..يقابلونهن سرا ..وبصراحة كل
رجــل أعــمــال لــه مجموعة مــن السيدات
من التابعني له ..املهم ..نقول ذلك ..بعد
أن عرفنا «كلمة السر» التى يتحدث عنها
رجال األعمال فيما بينهم هى «العرق»..
حينما يتحدث اثنني من رجــال األعمال
فيما بينهم عــن غرامياتهم وبطوالتهم
وجوالتهم النسائية يتكلمون عن «العرق»..
ما هى قصة العرق بكسر العني!
«الــعــرق» هــو :إح ــدى الــدعــامــات التى
يقوم رجــال األْم ــال بتركيبها فى العضو
الــذكــرى المتـــام االنــتــصــاب فــى العضو
الــذكــرى نتيجة الضعف الشديد لديهم
أو تعرضهم ألمــراض مزمنة مثل مرض
السكر ..وضغط الدم املرتفع مما يعرض
العضو الذكرى للضعف الشديد ..ونتيجة
الــرغــبــة ل ــدى رجـــال األع ــم ــال المــتــاك
نساء كثيرات ..قام بعضهم باللجوء إلى
السفر لفرنسا وحتديدا لتركيب «العرق»

ف ــى الــعــضــو ال ــذك ــرى ف ــى مستشفيات
متخصصة لــهــذا ال ــغ ــرض ف ــى بــاريــس
وتكلفة العملية « »30ألــف يــورو لكن من
صاحب هذه الفكرة؟!
أحد رجال األعمال املعروفني واملشهور
عنهم أنه ملء السمع والبصر وله عالقات
متشعبة مع نظام مبارك وظل يهادن عصر
اإلخوان ..وهو متواجد اآلن على الساحة
بــقــوة ..ك ــان يــتــحــدث مــع أح ــد الفنانني
املــشــهــوريــن جــــدا والــــــذى كــان
لسنوات طويلة جنم
الــشــاشــة املصرية
والــســيــنــمــا وتـــزوج
عـ ــددا كبيرا
من املمثالت
والفاتنات..
أفـــــــشـــــــى ل ــه
الـ ــفـ ــنـ ــان ســـرا
جـ ــديـ ــدا وه ــو
أنــــــــه حــــرص
ع ــل ــى الــســفــر
إلـــى إح ــدى

العملية تتم
بـ 30ألف يورو
فى باريس

املستشفيات

فــى بــاريــس مــن أجــل تركيب «ع ــرق» فى
عضوه الذكرى من أجل قيامه مبمارسة
مهامه اجلنسية مع زوجــاتــه ..املهم ظل
رجل األعمال يبحث عن اسم املستشفى
وق ــام بحجز أول طــائــرة لــبــاريــس ودفــع
 30ألــف يــورو لتركيب «عــرق» وعــاد إلى
مــصــر ..وأفــشــى السر وقــال لصديق له
مــن رجـ ــال األع ــم ــال املــعــروفــن ج ــدا..
وأوصــــاه بــضــرورة تــركــيــب «ال ــع ــرق» هو
اآلخر ..وسافر على الفور لتركيب العرق
ليأتى ويــتــزوج ســرا ..من فتاة فى أوائــل
الــثــاثــيــنــيــات بــطــريــقــة الـ ــزواج
الــعــرفــى رغــــم أنــــه على
مشارف السبعني عاما.
وأصـــــبـــــح االثــــنــــان
مــن رجـ ــال األعــمــال
الكبار لديهما كلمة
س ــر ه ــى «الـــعـــرق»..
ويـ ــظـ ــان يــضــحــكــان
حينما يتقابالن وحينما
يسألهما املحيطون بهما
يردن« :العرق».
ونتيجة انــتــشــار زراعـــة «الــعــرق»
بني رجــال األعــمــال قــام أحــد األطباء
من املتخصصني فى أمراض الذكورة..

بإنشاء أول مركز لزراعة الدعامات فى
العضو الذكرى فى منطقة املعادى ..بعد
أن نقل كل اخلبرات التى تؤهله إلجــراء
مثل هذه العملية.
ويتردد عليه معظم رجــال األعمال فى
مصر خاصة أن الطبيب صاحب املركز
قــام بتقليل نفقات العملية لتصبح «»15
ألف يورو فقط.
اجلــديــر بالذكر أن األطــبــاء ينصحون
بــإجــراء جــراحــة زرع الــدعــامــات بالعضو
الـــذكـــرى ألنــهــا احلـ ــل الــوحــيــد ملشكلة
االنتصاب عندما تفشل بقية الوسائل.
وتعتبر عملية زراعــة دعامة فى العضو
الــذكــرى ..وكما يسميها البعض «زراعــة
ع ــرق» هــى مــن جــراحــات الــيــوم الــواحــد
التى ال تستدعى املبيت باملستشفى وال
التواجد فى املستشفى ألكثر من ساعات
معدودة ويستطيع املريض بعدها التحرك
بحرية وبصورة طبيعية كما أنها جراحة
آمنة ومضاعفاتها محدودة وقابلة للعالج
وموضعية وال متس حياة اإلنسان وإمنا
تكون محصورة فى العضو الذكرى الذى
يعانى مــن األص ــل مــن الفشل الوظيفى
وميكن إجراؤها بتخدير كلى أو نصفى أو
جزئى وكلها آمنة بدرجة كبيرة.

فضيحة بجالجل كشفتها «العلقة الساخنة» التى تلقاها منها

إصابة زوجة إعالمى شهير بـ«بكتيريا فى الرحم» بسبب تعدد عالقاته النسائية
الزوجة :أنا أصبت ببكتيريا مؤملة ومسممة والزم أتعالج بسببك يا «زفر»!
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إعالمى شهير ظهرت بينه وبني زوجته عدة
مشكالت كــبــرى ..استدعت تدخل بعض من
أفراد عائلته!
يرجع أساس املشكلة العائلية بني اإلعالمى
الشهير والسيدة زوجته إلى شعورها بالتعب
واملــرض ما استدعى جلوئها إلى أحد األطباء
املتخصصني فــى أمــــراض الــنــســاء ..ذهبت
زوجته إلــى الطبيب لكنها عــادت لبيتها وهى
تبكى بكاءا شــديــدً ا ..وقــررت مواجهة زوجها
اإلعــامــى مبا قاله لها الطبيب ..الــزوجــة لم
تفصح ألح ــد ..وق ــررت التشاجر مــع زوجها
اإلعــامــي ..وما أن جاء كعادته متأخرا حتى
استمرت املعركة بينهما «الــزوجــة واإلعالمى
زوجــهــا» ومتـــادت فــى اخلــنــاق معه وقــالــت له
«ديــلــك زفــــر» ..الــدكــتــور قــالــلــى إن ــى أصبت
بـ«بكتيريا فــى الــرحــم» مــن كــثــرة عالقاتك

الزوج :مستعد أسفرك للعالج
فى لندن والزوجة ترد :كل اللى
همك تسفرنى أتعالج ومش همك
تغضب ربنا بره البيت!
النسائية يا زفــر ..أنــا مصابة ببكتيريا مؤملة
مسممة والزم أتعالج بسببك!
لــم يتحرك ال ــزوج اإلعــامــى ..ولــم يتأثر..
لكنه رد على زوجــتــه رد غير متوقع ..وقــال:
أن ــا مستعد أســفــرك تتعاجلى بــاخلــارج فى
لندن مثال ولن أتأخر حلظة واحــدة حتى يتم

شفاؤك.
أصيبت الــزوجــة بالغيظ الشديد وصفعت
زوجها اإلعالمى بالقلم على وجهه وقالت له:
كــل اللى همك إنــى أتعالج على حسابك فى
لندن ..ومش همك أنك بترتكب جرائم وكبائر
وتغضب ربنا بــره البيت وبتخونى ..وبتعمل
احلرام يا زفر.
حضر شقيق الــزوج اإلعالمى نتيجة ازدياد
«اخلناقة» بني اإلعالمى وزوجته وعلم باألمر..
وقــال لشقيقه :تـــزوج ..ملــاذا تفعل احل ــرام؟!
ملاذا تغضب ربنا؟! رغم أنى عارف إنك معاك
مــايــن ..إال أننى بقولك أنــا مستعد اشترى
لك شقة على حسابى وتــتــزوج فيها من تريد
وتعاشرها فى احلالل بدال من احلرام.
لكن اإلعــامــى رد على شقيقه وقـــال :أنا
عندى « »3شقق ومش محتاج شقق من حد!

حملها اثنان من قيادات احلرس اجلمهورى:

تفاصيل رسالة «السيسى» الشخصية لـ«مبارك» داخل مستشفى املعادى العسكرى

الرئيس أصر
على حضور
«شهاب»
و«حمدى» لقاءه
مع ممثلى فئات
الشعب

الشارع
السياسى

الرئيس :ابعتوا ً
وفدا الستطالع رأى الرئيس السابق فى موضوع جزيرتى «تيران وصنافير»
بالل الدوى
ابــعــتــوا وفـ ـدًا الســتــطــاع رأى الــرئــيــس األسبق
مــحــمــد حــســنــى مــبــارك عــن جــزيــرتــى «تــيــران
وصنافير» ..كانت هــذه هى تعليمات الرئيس
عبدالفتاح السيسى من أجــل أخــذ رأى مبارك
فى اتفاقية ترسيم احلــدود البحرية بني مصر
والسعودية والتى تتيح ملصر البحث والتنقيب
عن املصادر الطبيعية من بترول وغاز فى املياه
اإلقليمية!!
عــلــى الــفــور ذه ــب اثــنــان مــن قــيــادات احلــرس
اجلــمــهــورى احلــالــيــن بــتــكــلــيــف م ــن الــرئــيــس
الــســيــســى إل ــى مستشفى امل ــع ــادى العسكرى
ألخذ رأيــه ..بعد أن مت احلصول على موافقته
على اللقاء عن طريق طاقم احلراسة اخلاص
بــه ..ووافــق مبارك على الــفــور ..وقــال لهم :إن
جزيرتى «تيران وصنافير» سعوديتان ..كنا قد
استخدمناهما فى حــرب  1948و ..1956أما
فى حرب  1967كان جمال عبدالناصر قد هدد
إســرائــيــل بغلق مضيق تــيــران ألن لنا السيادة
على اجلــزيــرتــن ومت اعــطــاؤهــم لنا فــى حربنا
مــع إســرائــيــل ..وعــقــب هــزميــة  1967احتلت
إسرائيل سيناء بأكملها واستولت بطبيعة احلال
على جزيرتى «تــيــران وصنافير» ..واحتلتهما
وسيطرت عليهما ..وبعد انتصار مصر فى حرب
أكتوبر عام  1973وعودة سيناء وبداية عمليات

مبارك ألعضاء الوفد:
اجلزيرتان سعوديتان ..وكنت أتلكأ فى تسليمهم لهم خوفا من الرأى العام
اللواء محسن حمدى ود.مفيد شهاب لديهما التفاصيل الدقيقة والصحيحة حول هذا املوضوع
إسرائيل اعترضت على رغبة «السادات» إخراج اجلزيرتني من عمليات التفاوض باعتبارهما سعوديتني
تفاوضت مع السعوديني حول هذا املوضوع على مدى  4سنوات
الــتــفــاوض فــى كــامــب ديــفــيــد ..أص ــر الرئيس
أنــور الــســادات على ضــرورة إخــراج اجلزيرتني
من عمليات التفاوض مع إسرائيل على اعتبار
أنهما ليسا مصريتني وإمنــا ملك للسعودية فى
األسـ ــاس ..لكن اجلــانــب اإلســرائــيــلــى اعترض
واضعا فى االعتبار ضــرورة وضــع قــوات دولية
فيهما لتأمني عبور السفن إلسرائيل ألن مدخل
جزيرتى تيران وصنافير مبثابة «عنق الزجاجة
لدى السلطات اإلسرائيلية!!
وأض ــاف الرئيس األســبــق حسنى مــبــارك :كان
على مصر أن تقبل بوجود القوات الدولية فى
اجلــزيــرتــن مــع اعــتــبــارهــمــا ســعــوديــتــن ..لكن
الــســيــادة عليهما جلمهورية مصر العربية..

وبعد امتام اتفاقية السالم مع إسرائيل ..كانت
جميع ال ــدول العربية متحالفة ضــد مصر مبا
فيها السعودية وفلسطني ..وشكلوا حتالفا ضد
الرئيس أنور السادات واتهموه بأنه وضع يده فى
يد اإلسرائيليني والكيان الصهيونى!
وأوضـــــح م ــب ــارك ق ــائ ــا :وحــتــى نــهــايــة حكم
الرئيس السادات كان هذا هو الوضع القائم..
وحينما تسلمت احلكم وفــى عــام  1983أصدر
فــؤاد محيى الدين رئيس ال ــوزراء قــرارا وزاريــا
باعتبار جزيرتى «تــيــران وصنافير» محميتني
طبيعيتني مصريتني ،ألن السعودية كانت مقاطعة
مصر ضمن مجموعة الــدول املقاطعة ملصر..
وعــنــدمــا ح ــدث تــصــالــح مــع الـ ــدول الــعــربــيــة..

باألرقام :قائمة املكاسب املصرية والسعودية من
توقيع اتفاقية ترسيم احلدود البحرية
تؤكد كل الشواهد أن توقيع مصر والسعودية
على اتفاقية تعيين الــحــدود البحرية حاز
على قــدر كبير من االهتمام فى ظل الجدل
الــذى أث ــاره ،وهــو ما يطرح دالالت عديدة:
أولــهــا ،أن ه ــذا الــجــدل ال ينفى أن
التوقيع على تلك االتــفــاقــيــة يمثل
ـاســا التــجــاه إقليمى عــام فى
انــعــكـ ً
منطقة الشرق األوسط نحو تسوية
مشكالت وقــضــايــا الــحــدود ،كانت
مصر والــســعــوديــة طرفين مشاركين
فــيــه ،حيث شــهــدت الــفــتــرة الماضية،
خــاصــة فــي ع ــام  ،2015تــوقــيــع عــدة
دول فى المنطقة على اتفاقات لترسيم
الــحــدود فيما بينها ،فــضــا عــن اتــخــاذ
دول أخــرى خطوات إجرائية لتعزيز هذا
االتجاه.
وثــانــيــهــا ،أن قــضــيــة جــزيــرتــى «تــيــران»
و»صــنــافــيــر» ،لــم تــكــن مــحــور تصعيد أو
خــاف واضــح بين مصر والسعودية في
الــفــتــرة الــمــاضــيــة ،عــلــى غـــرار مــا حــدث
بالنسبة لقضايا الــحــدود العالقة بين دول
عديدة بالمنطقة ،أو بمعنى أدق لم تتحول إلى
ملف صراعى بين الطرفين ،بشكل يشير إلى
حرصهما على إبقائها ضمن إطــار محدد ال
يؤثر على العالقات االستراتيجية بين الطرفين،
والتى انعكست بشكل واضح فى الزيارة األخيرة
التى قام بها الملك سلمان إلى القاهرة.
وثالثها ،أن هــذا الــجــدل ال ــذى ثــار حــول تلك
االتفاقية لــم يختزل الــزخــم ال ــذى حظيت به
الــزيــارة ،والــتــى أش ــارت اتجاهات عــديــدة إلى
أنها كانت «استثنائية» ،ســواء لجهة االتفاقات
المتعددة التى وقعها الطرفان ،فى المجاالت
المختلفة ،والتى وصلت قيمتها إلــى نحو 25

سلمان
مليار دوالر ،أو لجهة استمرارها لخمسة أيام
تخللتها زيارات للملك سلمان إلى مجلس النواب
المصري وجامعة القاهرة واألزهــر الشريف،
ولقاءات مع شخصيات مصرية ،منها الدكتور
أحمد الطيب شيخ األزهــر والبابا تواضروس
الــثــانــى بــابــا اإلســكــنــدريــة وبــطــريــرك الــكــرازة
المرقسية ،بشكل يعكس حرص الطرفين على
دعم العالقات الثنائية على المستويين الرسمى
والشعبي خالل المرحلة المقبلة.
فــى هــذا الــســيــاق أك ــدت دراســـة ص ــدرت هذا
األس ــب ــوع بــعــنــوان «ش ــراك ــة مــســتــدامــة» كيف

استثمرت مصر والسعودية زيارة الملك سلمان
واضحا أن كال من مصر
إلى القاهرة؟ أنه كان
ً
والسعودية سعتا إلى استثمار الزيارة من أجل
توجيه رسائل إقليمية عديدة :أولها ،أن ثمة
تواف ًقا مشتر ًكا بين القاهرة والرياض
على ضـــرورة تطوير آلــيــة مؤسسية
لمحاربة اإلرهاب ،الذى بات يهدد
أمن ومصالح دول المنطقة ،وفى
مقدمتها مصر والسعودية،
وهـ ــو م ــا بـ ــدا جــل ـ ًيــا فى
إعراب الملك سلمان عن
أمله فى «تشكيل القوة العربية
المشتركة فــى أق ــرب وقــت»،
وف ــى تــأكــيــد وزيـــر الخارجية
السعودى عادل الجبير على أن ذلك
ال يتناقض مع التحالف اإلسالمى
الـــــذىي دعـ ــت إلــيــه الــســعــوديــة
وانضمت له مصر.
وثــانــيــهــا ،أن الـــريـــاض والــقــاهــرة
حريصتان على تنحية أى خالفات
عــالــقــة ف ــى الــتــعــامــل م ــع الــمــلــفــات
اإلقليمية المختلفة ،وهــنــا ال يمكن
فصل هذا االتجاه عن مؤشرات التهدئة التى
تشهدها تــلــك الــمــلــفــات ،ســـواء فيما يتعلق
باستضافة الــكــويــت لمباحثات الــســام بين
الحوثيين والحكومة الشرعية فى اليمن ،بالتوازى
مع بــدأ سريان اتفاق وقــف إطــاق النار في 10
أبريل ،2016بهدف تعزيز جهود التسوية السلمية
الــتــي تبذلها األم ــم الــمــتــحــدة ،أو فيما يرتبط
بانعقاد مفاوضات جنيف بين وفــد المعارضة
السورية والنظام السوري ،والتى بــدأت جولتها
الثالثة فى  13أبريل الحالى من أجل الوصول إلى
توافق مشترك حول المحاور الخالفية المتعددة.

ظلت املــفــاوضــات ملــدة أربــع ســنــوات كاملة بني
اجلــانــب املــصــرى الــســعــودى بعد تشكيل جلنة
تضم اجلــانــبــن إلــى أن صــدر الــقــرار رقــم 27
لسنة  1990خالل فترة وجود الدكتور عصمت
عبداملجيد فى منصب اخلارجية الــذى أرسل
خطابا مزدوجا مصريا سعوديا لألمم املتحدة..
وقمنا بتشكيل جلان ثنائية أخرى المتام عملية
تسليم اجلزيرتني للسعودية ..وكان هناك مأزق
أن مصر ضمت اجلزيرتني لها وأرسلت قوات
أمــن مــركــزى هــنــاك ضمن ق ــوات قسم شرطة
سانت كــاتــريــن ..وقمنا بتشكيل  6مجموعات
إلْعـــادة اجلــزيــرتــن للسعودية استمر عملهما
سنوات طويلة ..وبصراحة كنت أتلكأ وأســوف

األمر خوفا من الرأى العام!!
وفى نهاية اللقاء قال مبارك :ربنا يوفق الرئيس
السيسى واجليش املصرى وأرجو إبالغ الرئيس
السيسى رســالــة مــفــادهــا ..عليك باالستعانة
باثنني من خبراء التفاوض مع إسرائيل ولديهما
كافة التفاصيل الدقيقة جدا عن خليج العقبة
وجــزيــرتــى «صــنــافــيــر وتـــيـــران» ..واملــضــايــق..
واحل ــدود البحرية واملــيــاه اإلقليمية املصرية..
وهما اللواء محسن حمدى رئيس هيئة املساحة
العسكرية األسبق ولديه كل املعلومات والتفاصيل
واخلــرائــط واملــواقــع ..ولــديــه خبرة طويلة فى
القوات املسلحة منذ اخلمسينيات وحتى اآلن..
أمــا الثانى فهو :الــدكــتــور مفيد شهاب أستاذ
القانون الدولى املعروف وعميد حقوق القاهرة
األسبق ووزير شئون مجلسى الشعب والشورى..
«ابعتوا هاتوهم» وخدوا رأيهم؟!
وقــــام عــضــوا ال ــوف ــد الــــذى أرس ــل ــه الــرئــيــس
عبدالفتاح السيسى بإعطاء التحية العسكرية
للرئيس السابق حسنى مبارك مثلما أعطاها له
عند دخوله عليه.
وبالفعل مت اســتــدعــاء كــل مــن الــلــواء محسن
حمدى رئيس هيئة املساحة العسكرية األسبق
وجــمــيــع رؤســـــاء هــيــئــة املــســاحــة العسكرية
الــســابــقــن ..ألخ ــذ رأيــهــمــا وكـــان رأيــهــمــا أن
اجلزيرتني سعوديتان ..ومت استدعاء الدكتور
مفيد شهاب ألخــذ رأي ــه ..وكانت اآلراء كلها
تؤكد أن اجلزيرتني سعوديتان.
وبالفعل خــرج الرئيس السيسى للشعب فى
اجتماع مع ممثلى الهيئات البرملانية والنقابات
وصارحهم باحلقيقة واستعرض قبل االجتماع
مع الدكتور مفيد شهاب كافة التفاصيل وخرج
الــلــواء محسن حمدى وشــرح كافة املعلومات
للحاضرين.

«السيسى» يطلب أخذ رأى
«طنطاوى» فى «تيران وصنافير»

املشير طنطاوى قال :اجلزيرتان سعوديتان وجمال عبدالناصر
كان يريد قومية عربية وشعارات عن الوحدة العربية فقط

قــام الرئيس عبدالفتاح السيسى بطلب
رأى املشير حسني طنطاوى وزيــر الدفاع
السابق حول جزيرتى «تيران وصنافير»..
والـ ــذى لــديــه خــبــرة طــويــلــة ب ــال ــدروب فى
سيناء وقضى فترة طويلة طــوال خدمته
العسكرية قبل حرب أكتوبر  1973فيها..
وبعد احلرب ً
أيضا وفى شهادته حول هذه
القضية أكد املشير طنطاوى أن اجلزيرتني
سعوديتان ،ومتت السيطرة عليهما ووضعا
حتت السيادة املصرية باالتفاق مع اململكة
العربية السعودية ..وما يتعلق بكون الرئيس
جمال عبدالناصر كان يقول إن «اجلزيرتني
حتت السيادة املصرية» ..كــان ذلــك طب ًقا
للمبادئ التى يؤمن بها جمال عبدالناصر

من ضرورة حتقيق القومية العربية والوحدة
العربية وخــافــه مــن األفــكــار الــتــى حــاول
حتقيقها ..رغ ــم أن ــه يعلم أن السعودية
متتلك اجلزيرتني بدليل أنــه حينما أعلن
عن اقدامه على غلق املضيقني فى مدخل
خليج العقبة فى «تــيــران وصنافير» ،عام
 1967قــامــت إســرائــيــل بــالــبــدء فــى حرب
 1967فجأة دون استشارة أحــد ..واحتلت
سيناء بأكملها مبا فيها اجلزيرتان «تيران
وصــنــافــيــر» ..لــتــأمــن حــدودهــا جلنودها
ومدخلها.
وأضــاف طنطاوى :كل الوثائق التاريخية
لدى القوات املسلحة تؤكد كالمى ..وتؤكد
ملكية اجلزيرتني للسعودية.

احلرس اخلارجى
بـ«حسنى» أبلغ
الوفد الرئاسى
موافقته على اللقاء

«عبداملجيد» أرسل خطاب ًا
لألمم املتحدة اعترف فيه
بأن اجلزيرتني تابعتني
للملكة

املشير :كل
وثائق القوات
املسلحة تؤكد
صحة كالمى
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مفاجآت مثيرة ً
جدا
فى تقرير «سرى»
جلهاز التعبئة
واإلحصاء

 4.1مليون مستخدم لـ»لفيس بوك» يسجلون تدوينات هادفة  .و 110آالف ينشرون صو ًرا ال أخالقية
يوميا
 6ماليني و 88ألف مصرى يستخدمون الفيس بوك وتويتر  9ساعات
ً

بلغت  %21.1من اجمالى مستخدمى االنترنت
و %23.8يستخدمونه للترفيه ومشاهدة األفالم
و %6.2يستخدمونه فى البحث عن فرص عمل.
 4.1وأشارت احصائيات اجلهاز إلى أن 4.1
مليون مستخدم ملــوقــع الــتــواصــل «فــيــس بــوك»
يسجلون تــدويــنــات هــادفــة ،بينما  110آالف
يــنــشــرون ص ــورا تــخــالــف األعــــراف والتقاليد،
وبعضها غير اخالقي ،مليون مستخدم لـ»لفيس
بــوك « يسجلون تدوينات ه ــادف ــة..و 110آالف
ينشرون صورا ال أخالقية.
مــن جانبه قــال خبير إحصائى باجلهاز فى
تصريحات خاصة لـ»صوت املاليني» إن شركة
ديجيتال ميديا ساينس (دى إم إس) ،املتخصصة
فى بحوث اإلعالم الرقمى والذكاء االصطناعى
مبــنــطــقــة ال ــش ــرق األوســـــط وش ــم ــال أفــريــقــيــا
أكــدت فى احــدث تقاريرها الدولية أن  %88من
مستخدمى االنترنت فى منطقة الشرق االوسط
لديهم حسابات على مواقع التواصل االجتماعي،
وك ــان مــعــدل الــتــغــريــد منهم عــلــى الــفــيــس بــوك
وتويتر بلغ  10ماليني تغريدة فى العام الواحد،
وأن  %65من مستخدمى الفيس بوك وتويتر فى
الشرق االوسط من الذكور ،و %36منهم تتراوح
أعمارهم ما بني  18و  25سنة.
وأضـــــاف اخلــبــيــر اإلحــصــائــى ان  %98من
املصريني اللذين ميتلكون حسابات خاصة على
الفيس بوك وتويتر يقضون نحو  9ساعات يوميا
فى متابعة حساباتهم والتغريد عليها.

كتب -ماهر عبده

حكايات
وأسرار

التناقض
يضرب جذور
بعض املواد
ويكرس للروتني
والبيروقراطية

القانون مكون من
 185مادة تنص
أهم بنودها على
تعيني املحافظني
وتشكيل املجلس
األعلى لإلدارة
املحلية برئاسة
الوزير

حصلت «ص ــوت املــايــن» على تقرير سرى
للجهاز املركزى للتعبئة العامة واإلحــصــاء ،عن
االنترنت» والذى مت إجراؤه بتعليمات من جهات
أمنية والتى شــددت على مسئولى اجلهاز عدم
االعــان عن أى بيانات او ارقــام تخص «الفيس
بــوك» وتويتر وانستجرام «وهــى االكثر شيوعا
بني الشباب فى هــذه الفترة احلرجة التى متر
بها البالد ،للدواعى األمنية واالكتفاء فقط بنشر
أرقام عامة عن شبكات االنترنت ،ومستخدمى
االنترنت ،والهواتف املحمولة فقط بالتنسيق مع
وزارة االتصاالت.
التقرير كشف أن عــدد املشتركني فى خدمة
اإلنترنت بلغ  27.3مليون مشترك من إجمالى
 85مليون هم عدد سكان مصر ،منهم % 22.3
اى 6ماليني و 87ألفا و 900مواطن يستخدمون
مــوقــعــى الــتــواصــل االجــتــمــاعــى «الــفــيــس بــوك
وتــويــتــر» ،بينما بلغت نسبة الــذيــن يستخدمون
االنــتــرنــت فــى ارسـ ــال مــعــلــومــات ورســائــل عبر
الفيس بــوك وتويتر والــبــريــد االلــكــتــرونــى نحو
6ماليني و 606آالف و 610مستخدمني بنسبة
 % 24.2من اجمالى املشتركني فى االنترنت.
وأضاف اجلهاز ان األفراد الذين يستخدمون
االنترنت فى إجراء املكاملات الصوتية عبر «شات
الفيس بوك وتويتر « نحو  % 13.1وهو ما يعادل

 3ماليني و 576و 300مستخدم.
وأوضــــــح الــتــقــريــر أن نــســبــة الـ ــذكـ ــور من
مــســتــخــدمــى م ــواق ــع ال ــت ــواص ــل االجــتــمــاعــى
«فيس بوك وتويتر» بلغت  % 43.8من اجمالى
عــدد املستخدمى لإلنترنت فيما بلغت نسبة
املستخدمني مــن اإلن ــاث نحو  ،% 38مــؤكــدا أن
نسبة الــذكــور املستخدمني لــانــتــرنــت بصفة

«

حصلت «صوت املاليني» على أهم مالمح مشروع قانون اإلدارة
املحلية اجلديد ،وما تضمنه من مواد وبنود ونصوص تركزت فى
 185مادة قانونية تفصل كل ماهو متعلق باإلدارة املحلية ،ومن بينها
اجــراءات انتخابات املجالس املحلية وتعيني املحافظني ،وتدعيم
منظومة الالمركزية بني القيادات التنفيذية فى الوحدات املحلية
باملحافظات واملديريات التابعة للوزارات.
وكشفت مصادر مطلعة بوزارة التنمية املحلية لـ»صوت املاليني»
أن الدكتور أحمد زكى بدر تسلم مشروع قانون اإلدارة املحلية بعد
ان انتهت اللجنة التى شكلها الوزير إلعادة صياغة القانون املقترح
من مراجعته ،بالتنسيق مع عدد من اجلهات احلكومية االخرى
ومنها مندوبون من مركز املعلومات ودعم اتخاذالالمركزية القرار
وخبير من وزارة التخطيط واإلصــاح اإلدارى للدولة ومستشار
من اجلهاز املركزى للتنظيم واإلدارة ،ومستشار من وزارة املالية،
ومستشار من وحــدة دعــم الالمركزية وتطوير الــوحــدات املحلية
التابع للوزارة.
وأضــافــت املــصــادرلـــ»صــوت املــايــن» ،أن بــدر أب ــدى ارتياحه
واقتناعه بالشكل النهائى الذى توصلت إليه ديباجة القانون ،مؤكدة
ان الوزيرقام بتسليم مشروع القانون األسبوع املاضى إلى املهندس
شريف اسماعيل رئيس الوزراء من أجل عرضه على مجلس النواب
خالل األيام القليلة املقبلة.
وأوضحت املصادر أن وزارة التنمية املحلية تسلمت خالل األشهر
املاضية مقترحات املنظمات املدنية واألحــزاب السياسية ملشروع
القانون اجلديد لإلدارة املحلية ،ومتت االستعانة ببنود كثيرة من
بني هذه املقترحات ،الفتة إلى أن بدر أكد أن االستعانة مبقترحات
هــذه اجلهات غير احلكومية مع نظيرتها الرسمية بديال جيدا
لطرح مشروع القانون للحوار املجتمعي.
وأشــارت املصادر إلى أن مشروع القانون يشهد عدة تناقضات
ابــرزهــا انــه ركــز فــى كــل مـــواده على دعــم وتطبيق الالمركزية
وإعطاء صالحيات واسعة للقيادات املحلية فى نطاق عملها وكل
فى اختصاصه باملحافظات ابتداء من منصب املحافظ ،وانتهاء
برئيس الوحدة املحلية بالقرى ،للقضاء على على ظاهرة الروتني
والبيروقراطية التى كانت أحد أبرز سلبيات املحليات فى العقود
املاضية ،وسببا رئيسيا فى تعطيل مصالح املواطنني ،وانتشار
الفساد بكل انواعه وعلى رأسها ظاهرة الــرشــاوى املتغلغلة ،فى
الــوقــت ال ــذى تنص فيه إح ــدى مـــواده على منع املحافظني من
التصرف ميزانية محافظاتهم إال بعد الرجوع لوزير التنمية املحلية
ومجلس الـ ــوزراء ،بحجة التنسيق بينهم فى اجنــاز املشروعات
خاصة املشروعات اخلدمية ،وهو األمر الذى سيتسبب فى تعطيل
املشروعات ويكرس للبيروقراطية والروتني املقيت.

كما أشارت املصادر إلى ان القانون اجلديد سيمنح صالحيات
أوســع للمجالس املحلية للرقابة ورفــع مستوى اخلدمات املحلية
فى املــدن والقرى ،باإلضافة إلى تفعيل دور الرقابة املحلية على
األجهزة التنفيذية باملحافظات.
وأضافت ان القانون اجلديد نصت بنوده على تخصيص  %25من
املقاعد للمرأة فى املجالس املحلية ،و %25للشباب ،و %50للعمال.
ملمحة إلى أن الوزير طالب اللجان املشكلة لصياغة القانون
مبــراعــاة الــدقــة بحيث يخر إلــى الــنــور بشكل يتوافق متــامــا مع
الدستور ،ومبا يضمن دعم التنمية الشاملة فى جميع املحافظات.
وأوضــحــت املــصــادر أن الــقــانــون اجلــديــد لــن يشهد تعديالت
جوهرية على القانون رقم  43لسنة  1979حيث سيستمر اختيار
املحافظني بالتعيني ،وإلغاء فكرة انتخابهم متاما ،ملا رأته اللجنة
املشكلة من أن األوضــاع السياسية والظروف االجتماعية احلالية
ال تسمح على اإلطالق بتغيير وسيلة اختيار املحافظني عن طريق
االنتخابات.
وأشــارت املصادر إلى أن القانون اجلديد سيتضمن تفعيل دور
املجلس األعلى لــإدارة املحلية برئاسة الــوزيــر ،وإعطاء املجلس
الصالحيات الكاملة حتى يصبح هو املحرك األساسى للمنظومة
املحلية ،وإع ــادة تشكيله مــن جديد ليضم ممثلني عــن السلطة

»:

فلترة اجلهاز اإلدارى للدولة على رأس أولوياتى

جميل

األربعاء 2016/4/20

» تكشف:

التفاصيل الكاملة لمشروع قانون اإلدارة المحلية الجديد قبل تسليمه لـ»النواب»

رئيس التنظيم واإلدارة اجلديد لـ«

العـدد 188

عامة بلغت  %36.6مــن اجمالى عــدد السكان
بينما بلغت نسبة االنــاث املستخدمني لالنترنت
.%31.1
وأظهر التقرير أن نسبة األســر املصرية التى
متتلك تليفون محمول بلغت نحو  %96.6بينما
بلغت األسر املصرية التى لديها تليفون ثابت نحو
 ،%22.3فى حني وصلت نسبة األســر املصرية

التى تستخدم احلاسب األلــى نحو  %56.4فى
وصلت األســر التى تستخدم اإلنترنت %43.6
منها  %42.6لدى أفرادها حسابات على الفيس
بوك وتويتر.
وأوض ــح ــت أن االفـــــراد الــذيــن يستخدمون
االنترنت بكل منافذه ســواء على مواقع البحث
او الــتــواصــل االجــتــمــاعــى فــى مــجــال التعليم

ق ــال املـسـتـشــار مـحـمــد جـمـيــل رئ ـيــس اجل ـهــاز املــركــزى
للتنظيم واإلدارة اجلــديــد أن اجل ـهــاز االدارى لـلــدولــة
يعانى من تكس وترهل فى إعــداد املوظفني ،بشكل غير
مسبوق فى أى دولة اخرى ،مؤكدا فى تصريحات خاصة
ل ــ»صــوت املــايــن «أن اجلـهــاز االدارى لـلــدولــة يضم 6.4
مليون موظف ،لو وزعناهم على مكاتب خدمة املواطنني
سنجد كــل مــوظــف يـخــدم  13مــواطـنــا ،وهــو عــدد ضخم
باملقارنة للدول االوروبية واملتقدمة ،حيث إن دولة املغرب
الـعــربــى خصصت فــى اجل ـهــاز االدارى احلـكــومــي هناك
موظفا لكل  88مواطنا ،وفى فرنسا وإسبانيا وإيطاليا
وإجنلترا وأملانيا خصصت هذه الدول موظفا واحدا لكل
 140مواطنا.
وأوض ـ ــح جـمـيــل أن ــه يـعـكــف حــال ـيــا ع ـلــى إع ـ ــداد ملف
لـ»فلترة « اجلهاز اإلدارى للدولة ،وإعــادة توزيع العاملني
فى احلكومة بدون الوقوع فى أخطاء إدارية أو مخالفات
للقانون.
وأشـ ــار إل ــى ان ال ـف ـتــرة املـقـبـلــة ستشهد ط ـفــرة نوعية
فــى أداء اجلـهــاز املــركــزى للتنظيم واإلدارة ،بحيث يقوم
بالدور املهم املنوط به فى ظل سياسة االصــاح االدارى،
الـتــى تعتبر مــن اول ــى اهتمامات مجلس ال ــوزراء ووزارة
التخطيط واملتابعة واالصالح اإلدارى.

التنفيذية ،والسلطة التشريعية ،وجميع
ممثلى اإلدارة املحلية.
ولــفــتــت املـ ــصـ ــادر إلــــى أن الــقــانــون
املقترح يشمل وح ــدات اإلدارة املحلية
ومستوياتها واخــتــصــاصــاتــهــا ،ووزارة
اإلدارة املحلية ،واملجلس األعلى لإلدارة
املحلية ،ورئيس املركز ،ورئيس املدينة،
ورئيس احلى ،ورئيس القرية ،والعاملني
ب ــوح ــدات اإلدارة املــحــلــيــة ،واملــجــلــس
التنفيذى للمحافظة ،وأقاليم التنمية
املحلية ،و املجالس الشعبية املحلية التى
تضم عضوية املجلس الشعبى املحلى،
وانتخابات أعضاء املجلس ،ونظام سير
العمل ،وتشكيل املجلس الشعبى املحلى
للمحافظة واملركز واملدينة واحلى والقرية،
واخــتــصــاصــاتــه ،واإلشـــــراف والــرقــابــة
الشعبية على وحــدات اإلدارة املحلية،
وطلبات املناقشة واالســتــجــواب ،وحل
املجالس الشعبية.

بدر

 10آالف مدرس أزهرى يهددون بوقفات احتجاجية
أمام التنظيم واإلدارة بسبب إنهاء إعارتهم فى الخارج

الطيب

هدد  10آالف مــدرس أزهــرى بعمل وقفات
احتجاجية أمـــام اجلــهــاز املــركــزى للتنظيم
واإلدارة فــى حــالــة اســتــمــرار قـــرار األزه ــر
الشريف بإنهاء إعاراتهم فى اخلارج.
وك ــان عــدد مــن املعلمني بــاألزهــر الشريف
واحلاصلني على إجــازة بــدون راتــب واملعارين
لــلــخــارج قــد تــقــدمــوا مبــئــات التظلمات إلــى
مشيخة األزهر وأرسلوا مذكرات إلى الرئيس
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســى واملــهــنــدس شــريــف
إســمــاعــيــل رئــيــس مجلس الـــــوزراء للتدخل
لوقف قــرار إجبارهم على الــعــودة للتدريس
بــاألزهــر ،مطالبني الــدكــتــور أحــمــد الطيب،
شيخ األزه ــر بالتدخل لوقف قــرار املشيخة
بإعادة من تخطى العشر سنوات إجــازة بدون
راتــب من البالد التى يعملون بها فى مختلف
التخصصات ،معتبرين أن هذا القرار سيؤثر
سلبا على اآلالف من أسر معلمى األزهرحيث

يصل عدد املدرسني العاملني باخلارج 10آالف
معلم.
وقــال عــدد مــن املعلمني بــاخلــارج لـ»صوت
املــايــن» إنــهــم يعملون فــى اخل ــارج لتحسني
دخولهم ،وأنهم يساهمون فى إدخــال عملة
صعبة للوطن فــى ظــل األوض ــاع االقتصادية
الطاحنة التى متر بها البالد ،وأنهم مرتبطون
بأعمال فى اخلارج وأحلقوا أوالدهم باملدارس
هــنــاك ،وبالتالى البــد مــن مــراعــاة ظروفهم،
عـــاوة عــلــى أن كثيرين منهم حــصــلــوا على
قــروض بنكية مؤجلة الدفع سيتم مساءلتهم
قانونيا فى حالة عدم سدادها.
وكـــان فــرمــان ص ــدر مــنــذ ايـــام مــن األزه ــر
الشريف ،بإنهاء اعارات وإجازات العاملني من
مدرسى املعاهد األزهرى باخلارج ممن أمضوا
 10سنوات متواصلة ،وإعادة قيدهم فى أماكن
عملهم باألزهر الشريف.

» «تنشر باملستندات والوثائق الرسمية

«

المسكوت عنه فى ملف الفضائح الجنسية داخل الجامعات المصرية

املدرس املتهم:
عميد الكلية
ورئيس اجلامعة
يتعمدان مضايقتى
والتربص بى

تبادل االتهامات بني أساتذة جامعة الفيوم بسبب التحرش اجلنسى بالطالبات ..ووزير التعليم العالى يطالبهم بعدم نشر الغسيل « الوسخ»
«فضائح الجامعات وتجاوزات األساتذة وبعض أعضاء
هيئات التدريس أصبحت حديث الصباح والمساء فى
الشارع المصرى ،لدرجة أن هذه الفضائح تحولت إلى
ظاهرة منتشرة بتغول شديد وخطر يهدد أقدس معابد
رقيا.
العلم ،وأكثرها ً
«صوت الماليين» تفتح هذا الملف من خيط أمسكت
بأطرافه من خالل بعض المستندات والوثائق الرسمية
التى حصلت عليها ،من إحــدى الجامعات الحكومية،
والتى تؤكد مهازل لم يكن يتوقعها أكثر المتشائمين.
ويبدأ الملف بوقائع وفضائح ال أخالقية واتهامات
متبادلة بين بعض أعضاء هيئة التدريس بجامعة
الــفــيــوم ،حــول ارتــكــاب بعضهم مخالفات وتــجــاوزات
وتحرشات جنسية بالطالبات فى صورة تهز أركان عرش

فى
الممنوع

هذا المعقل العلمى.
تــبــدأ القصة بعد أن تــقــدم عــدد كبير مــن الطالب
والطالبات فى كلية دار العلوم بجامعة الفيوم بشكوى
جماعية فــى منتصف الــعــام الــدراســى الــمــاضــى ،إلى
الدكتور مأمون عبد الحليم عميد الكلية ضد الدكتور
(م .ع) أستاذ النحو والصرف والعروض يتهمونه فيها
بتجاوزات ال أخالقية معهم ابتداء من التلفظ بألفاظ
خادشة للحياء ،وصلت إلى حد التحرش الجنسى ببعض
الطالبات أثناء االختبارات الشفوية ،وأثناء لقائه
ببعض الطالبات فى مكتبه.
ماهر عبده

مدرس النحو يجبر الطالبات على شرح بيت شعرى «جنسى» فى االختبار الشفوى داخل مكتبه
وعلى أثر هذه الشكوى قام عميد الكلية برفع
شكوى رسمية إلى الدكتور جمال عبد الرحمن
المحقق القانونى بجامعة الفيوم ممهورة بتوقيع
علما
عميد الكلية جــاء فيها «أحيط سيادتكم ً
أن الشكوى التى بين ايديكم مقدمة من بعض
طالب وطالبات الكلية ضد الدكتور (م .ع) ،وقد
تأخرنا لرفعها إلى إدارة الجامعة ألهداف تربوية
وحرصا منا على األعــراف والتقاليد الجامعية
ً
بحل مشكالت الكلية فــى هــدوء أوال ،ومــن ثم
استدعيت الدكتور المذكور مــرات عديدة فيما
مضى وقت شكاية الطالب والطالبات منه وذلك
بمكتبى وشرحت له مــحــذ ًرا ما قد يترتب على
هذه التصرفات والتجاوزات التى بدرت منه تجاه
الطالب خاصة الطالبات ،وقلت له ان شكاوى
الطالب عندى ولكنى سأمنحك فرصة لتعديل
سلوكياتك نحو الطالب ،فــان توقفت الشكاوى
ضــدك فلن أرفعها إلــى الجامعة ،ولكن نصحى
ذهب أدراج الرياح وتكررت شكاوى الطالب منه
وخاصة الطالبات الالتى أكــدن تعمده التحرش
بهن جنسيا ،وصــدور تصرفات ال أخالقية مع
بعضهن.».....
وكـــان الــطــاب قــد تــقــدمــوا بــشــكــوى أخــرى
للدكتور مأمون عبد الحليم رفعها بدوره للدكتور
خــالــد إســمــاعــيــل حــمــزة رئــيــس جــامــعــة الفيوم
وتضمنت أن الدكتور المتهم يطلب منهم أشياء
غريبة ومنها إرسال رسائل له يكتبون فيها رأيهم
الشخصى فيه ،وكان يجبرهم على ذلك حتى ال
يتعرضوا لعقابه والرسوب فى مادته التى يدرسها
لهم ،وخاصة الطالبات ،وذكرت الشكوى انه معنى
أن ترسل الطالبات رسائل له فان أرقام هواتفهن
ستسجل عنده ،وبالفعل أجرى ببعضهن مكالمات
هاتفية فى اوقات متأخرة من الليل وغيرها مما
ورد فى شكاوى متعددة.
هـ ــذا فــضــا ع ــن أنـ ــه كـ ــان يــســتــدعــى بعض
الطالبات فى ساعات متأخرة من اليوم الدراسى
إل ــى مكتبه الــخــاص ويــتــحــرشــن بــهــن بــاألقــوال
واألفــعــال ،تحت ستار اجــراء اختبارات شفوية،
وكان ينفرد بكل طالبة على حدة ،حسبما ورد فى
إحــدى الشكاوى التى حصلت «صــوت الماليين
عليها» ،وأوردت الشكوى ان المذكور قام بتصرف
غريب بوضع أحد «البوسترات» على غالف كتابه
الــدراســى ،وكــان دائــمــا مــا يكرر أبــيــات شعرية
فيها غــزل صريح ،وألفاظ صريحة ويطلب من
الطالبات تفسيرها وشرحها فــى االخــتــبــارات
الشفوية ومنها البيت الشعرى« :وصــدر مشرق
النحر ..كان ثدييه حقان» ،وذيلت هذه الشكوى
بتوقيع  7طالبات أكــدن أنهن تعرضن للتحرش
الجنسى الصريح من المذكور ،وهؤالء الطالبات
هــن «الــشــيــمــاء عيسى عــبــدالــتــواب مــن الفرقة
الثانية ،وأميرة مرسى محمد سيد من الفرقة
الثانية ،وزينب محازى محمود حنفى من الفرق
الثانية وأســمــاء محمد ب ــدوى عبد الغفور من
الفرقة الثالثة وهاجر عبدالراضى من الفرقة
الثالثة وهيام عبد السالم جودة من الفرقة الثالثة
وبثينة عالء الدين عطية من الفرقة الثالثة».
فى المقابل حصلت «صــوت الماليين» ،على
اتهامات من الدكتور المتهم من قبل عميد الكلية
موجهة لألخير ،أكد فيها أن عميد الكلية ورئيس
الجامعة يتعمدان مضايقته ،والتربص به وقام
على اثر ذلك برفع شكوى رسمية لوزير التعليم
العالى الدكتور أشــرف الشيحى فى بداية العام
الــدراســى الــجــارى ،مؤكدً ا أنــه يتعرض لضغوط
ومساومات شديدة من رئيس الجامعة وعميد
كلية دار العلوم للتنازل عن شكواه ضد االثنين
والمحضر الرسمى للنيابة العامة برقم 5786

ادارس بندر الفيوم لسنة  ،2015وضد الدكتور
جمال عبد الرحمن المحقق القانونى للجامعة،
للتدليس والــتــزويــر واالحــتــيــال بــوضــع أســمــاء
طالبات لسن مسجالت فــى سجالت كلية دار
العلوم ،يتهمننى بالتحرش بهن.
وطالب الدكتور المتهم فى شكواه لوزير التعليم
العالى بالتحقيق فى شكواه ،واتخاذ اإلجراءات
القانونية تجاه رئيس الجامعة وعميد الكلية ،إذا
ثبتت براءته ،مؤكدً ا أن كل التحقيقات فى النيابة
أثبتت براءته ،وتمكينه من اداء محاضراته بالكلية
وحمايته من سطوة ونفوذ كل منهم.
وكان المتهم قد حرر محاضر فى نيابة الفيوم
ورفــع دعــوى قضائية ضد عميد كلية دار العلوم
ورئــيــس جامعة الفيوم برقم  2675مدنى كلى
الفيوم.
كما تقدم بشكوى رسمية آخــر للنائب العام
برقم  19074لسنة  2015يطالب فيها بالتحقيق
مع عميد الكلية ورئيس الجامعة بتهمة االساءة
إليه ،وتوريطه فى اتهامات جزافية ،واالســاءة
إلـــى شــخــصــه وأخ ــاق ــه بـ ــدون دلــيــل حقيقي،
وقــيــامــهــم بــتــزويــر مــســتــنــدات رســمــيــة بأسماء
الطالبات.
المثير أن مصادر بــوزارة التعليم العالى أكدت
أن الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى
طالب الطرفين بسحب الــشــكــاوى ،وهددهما
بتصعيد األمر إذا لم يتم االستجابة لطلبه ،قائال
لهم «ال تنشروا غسيلكم الــوســخ فــى المجتمع
فنصبح أضحوكة وتنهش فينا اقــام الصحف،
ونتعرض للفضائح امام مجلس النواب».

بالغ للنائب العام يكشف
فضائح جنسية داخل
جامعة عين شمس

تفاصيل «البالوى السودة»
التى حتدث بني األساتذة
والطالبات أثناء إجراء
االختبارات الشفوية

ضبط صور لـ»مدرس»
فى أحضان عاملة
داخل كلية نظرية
بجامعة طنطا

انتقلت عدوى الفضائح الجنسية إلى
العديد من الجامعات المصرية ،ومن
بين الــوقــائــع الــتــى يضمها هــذا الملف
ما حــدث فى قسم اللغة العبرية التابع
لكلية اآلداب بجامعة عين شمس ،حيث
ق ــام بــعــض الــطــاب بــرفــع شــكــوى ضد
 3أس ــات ــذة ،يتهمونهم فيها بالفساد
والــتــحــرش بــالــطــالــبــات ،الـ ــذى يصل
إلــى حــد التحرش الجسدى فــى بعض

صادق

ولــم تكن هــذه هــى الفضيحة الــوحــيــدة التى
شهدتها أركـــان وأسـ ــوار جامعة الــفــيــوم ،فقد
لحقتها فضيحة ومهزلة أخرى تمثلت فى واقعة
رشــوة أحــد مسئولى الجامعات لتعيين مسئول
بإحدى الكليات فى منصب نائب رئيس جامعة
الــفــيــوم ،حيث كشفت مــصــادر مسئولة بــوزارة
التعليم العالى عن تحقيق جهات رقابية تلقت
معلومات تثبت تــورط مسئول الكلية فى تقديم
رشوة لمسئول جامعى بغرض شغل منصب نائب
رئيس الجامعة ،مؤكدة أن الواقعة بدأت عندما
تلقى الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى
معلومات عن قيام المرشح لمنصب نائب رئيس
جامعة الفيوم لشئون البيئة وتنمية المجتمع
بتقديم رشــوة كبيرة مــن المجوهرات لمسئول
كبير لوضعه على رأس قائمة االختيار المرفوعة
إلى الوزير ورئيس الــوزراء األمر الذى استدعى
معه الــوزيــر المرشح ورئيس الجامعة للتحقيق
فى الواقعة على نطاق ضيق لضمان التكتم على
الموضوع وحصره داخل دائرة ضيقة.
وأشـــارت الــمــصــادر إلــى أن الــوزيــر طلب من
مسئول الكلية تقديم استقالته من منصبه ومن
وظيفته كعضو تدريس جامعى وأجبره على توقيع
االستقالة أمــامــه وهــو مــا فعله عضو التدريس
نزوال على رغبة الوزير ،لكنه سرعان ما تراجع
عــن استقالته بعد ســاعــات قليلة وتــقــدم بطلب
رسمى إلى مجلس الكلية بطلبه دون علم الوزير.
وأضافت :أن عدم متابعة الوزير للموضوع أدى
إلى عرض الموضوع على اجتماع مجلس جامعة
الفيوم األخــيــر دون توضيح أســبــاب االستقالة

أو الــعــدول عنها األمــر الــذى انتهى إلــى موافقة
مجلس الجامعة على رغبة عضو التدريس فى
الــعــدول عــن االســتــقــالــة ،مــع رفــض عــودتــه إلى
منصبه وهــو مــا أث ــار اســتــغــراب بعض أعضاء
توضيحا أكثر للموضوع
المجلس الذين طلبوا
ً
لكن لم تكن هناك إفادة.
ومن جامعة الفيوم إلى جامعة طنطا ،والتى
شهدت فضيحة غريبة من نوعها ،مطلع ابريل
الــجــارى عندما حصلت إحــدى الطالبات على
صـ ــورة «ســاقــطــة» تــجــمــع بــيــن مـ ــدرس بــإحــدى
الكليات النظرية بالجامعة وإحـــدى عامالت
النظافة ،والتى كان يساومها بها بعد ان استطاع
ان يخدعها ،ويستقطبها لمنزله ،حتى تستقطب
له بعض الطالبات ،التى يرغب فيهن ،وتم نشر
صــورة الــمــدرس على موقع «تــويــتــر» ،وأجريت
تحقيقات ســريــة مــع الــمــدرس وتــم التكم على
الفضيحة من جانب رئيس جامعة طنطا خو ًفا
على كــرســيــه ،وتــعــرضــه ألى اذى بسبب حالة
التسيب من قبل وزير التعليم العالى حيث أصدر
رئــيــس جــامــعــة طنطا أوامــــــره ،لــمــديــر مكتبه
بطباعة بيان يؤكد فيه أن الصورة مزيفة بطريقة
«فوتوشوب» والمدرس وعاملة النظافة بريئان من
الفضيحة.
وأعقبت هذه الواقعة واقعة أخــرى منذ أيام،
بنفس الجامعة حيث أصدرت كلية الطب بجامعة
طنطا قراراً يمنع الطالب واالتحاد من استخدام
اسم الكلية على أى من جروبات موقع التواصل
االجــتــمــاعــى «فــيــس بـــوك» ،إال مــن خــال وضع
صــورة الشخص واســمــه الحقيقى وإال سيحال
«أدمن الجروب» للتحقيق والمساءلة.
وذلـــك بــعــد ان نشبت ح ــرب الــفــاظ خــادشــة
للحياء بيين استاذين بالكلية ،وتلميحات وخوض
فــى األعــــراض بينهما تحت صفحات مسجلة
بــأســمــاء وهــمــيــة ،وجــروبــات لكلية الــطــب دون
معرفة أصحابها الحقيقيين ،تتحدث عن فضائح
ومــهــازل تنشر صــورا ال أخالقية ،يتم سب كل
طرف منهما من خاللها.
فى الوقت الذى شهدت الكلية حربا أخرى بين
بعض الطالب وأساتذتهم ،يتم فيها استخدام
ألــفــاظ خــادشــة وغــيــر أخــاقــيــة ،وعــلــى أث ــره تم
اتخاذ القرار.
وكــان الدكتور أحمد عبد السالم شكل وكيل
كلية الــطــب بجامعة طنطا ،قــد رفــع ق ــرار وتم
تسليم نــســخــة مــنــه لــرعــايــة الــشــبــاب واتــحــاد
الطالب.
فــى الــوقــت الـ ــذى ث ــار اتــحــاد الــطــاب على
الــقــرار وأص ــدر بيانا جــاء فيه «الــمــادة  65من
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الدستور المصرى تنص على أن ُإنسان ح ُق التعبيِ ر عن رأيهِ
ِ
ٍ
والرأى مكفول ٌة ولكلِ
بالقول أو الكتابةِ أو التصويرِ أو غيرِ ذلــك من
ِ
وسائلِ التَعبيرِ والنشرِ ».
وأضاف البيان« :ل َّما كان ال ُدستو ُر يكفل حقوقَ
ليس من
التعبيرِ والنشرِ بالوسائلِ المختلفةِ إذاً َ
استخدام
المنطقى وجــو ُد موانع أو عوائق من
ِ
ّ
االجتماعى
هذه الوسائل وخاص ًة مواق ُع التواصلِ
ِّ
باألساس وليست رسمي ًة.
والتى هى شخصي ٌة
ِ
عموم
وقــال االتحاد إنه تَسلم القرار إلخطارِ
ِ
الطالب بها ،ولكن لز َم التنوي ُه على أن ُه ال يُوجد
ِ
ٍ
شىء فى
الطالب من نشرِ أى
ﻻئحى يمن ُع
نص
َ
ٌ
ٌ
ِ
مختلف وسائلِ النشرِ ما دام لم يُطال به أح ٌد
ِ
والقذف.
بالسب
ِ
وســادت حالة من الغضب بين طــاب الكلية
على أثر القرار الذى اتخذته الكلية ،على اعتبار
أنه يقيد الحريات الجامعية.

األحيان ،حيث يبدأ األمر بإعطاء دروس
خصوصية للطالب مقابل مبالغ ماليه
وضمان النجاح ،ثم يتطور إلى االعتداء
الجنسي ،والــذى يستغل فيه األساتذة
سلطتهم لتهديد الطالبات بالرسوب
حال فضح أمرهن ،إلى أن انتهى االمر
بقيام الدكتورة ليلى أبــو المجد رئيسة
قسم عبرى بالكلية بتقديم بالغ للنائب
العام.

80

طالبة تتهم أستاذ بجامعة القاهرة
بإجبارهن على الرشاوى اجلنسية
مقابل حصولهن على درجات النجاح
قــامــت أكــثــر مــن  80طالبة
بــكــلــيــة االقـــتـــصـــاد وال ــع ــل ــوم
الــســيــاســيــة بجامعة الــقــاهــرة
بجمع توقيعات لتقديم شكوى
ضــد أســتــاذ بالكلية اتهمونه
فيها بــالــتــحــرش بــالــطــالــبــات،
وإع ــط ــائ ــه ــن درجــــــات حسب
الشكل أمــا الطالب فيعطيهم
فقط درجة النجاح.
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املادة 146
من الدستور
تهدد بحل
البرملان

ملف
ساخن

هل ميكن أن تفرز كيانات قوية أم أنها أداة السلطة إلضعاف األحزاب القائمة على طريقة أحمدعز وجماعة اإلخوان؟

خريطة ائتالفات «التيك أواى» فـى مجل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
كثيرا عما
يتسم مجلس النواب احلالى بسمات تختلف
ً
سبقه من برملانات ،فهو األول من نوعه بال حزب حاكم؛ إذ
لم تنجح أى من األحزاب التى خاضت العملية االنتخابية
فى احلصول على أغلبية ،ناهيك عن أن برملان  ،2016هو
األول منذ عام  1952الذى يحق له تشكيل احلكومة فى حال
عدم موافقة البرملان على رئيس احلكومة الذى يرشحه
رئيس اجلمهورية ،ويصبح من حق حزب األغلبية -إن ُوجد-
أو األكثرية حق تشكيل احلكومة ،وإن لم يوجد فيكون
الئتالف األغلبية تشكيل احلكومة.
وفى هذا السياق كان النائب عالء عبد املنعم املتحدث
الرسمى باسم ائتالف «دعم مصر» قد أكد فى حوار سابق
لصوت املاليني إن أهم ما مييز املجلس اجلديد هو وجود

ائتالفات بداخله ،ووقتها توقع «عبداملنعم» ،أن املجلس
ال ميلك رفاهية طرح الثقة من حكومة املهندس شريف
متوقعا أنه سيوافق على برنامجها ،لدافعني
إسماعيل،
ً
األول وطنى قومى للصالح العام ،والثانى شخصى ألن كل
نائب سيخشى من عواقب املادة  146من الدستور ،والتى
جتعله مهددا باحلل ،إذا رفض برنامج احلكومة ،ثم فشل فى
تشكيل حكومة جديدة.
وعلى ما يبدو تسير األمور فى اجتاه حتقق نبوءة اخلبير
التشريعى والقانونى البارز ،حيث تتجه األجواء إلى املوافقة
على برنامج حكومة «إسماعيل» ،رغم حتفظات الكثير منهم
على البيان الذى كان قد ألقاه الرجل أمام مجلسهم ،أما
فيما يتعلق بأنه أول مجلس يضم ائتالفات متنوعة ،فيرى

املراقبون أنه ال توجد ائتالفات حقيقية فاعلة ،باستثناء
حتالف «دعم مصر» ،الذى يواجه هو اآلخر أزمات متتالية،
بدأت باستقاالت نواب بحجم مصطفى بكرى وقبلها
انسحاب حزب الوفد وتهديد «مستقبل وطن» باالنسحاب،
ثم أزمة التصويت على قانون اخلدمة املدنية ،وفشل
التحالف فى حشد أعضائه للموافقة عليه ،رغم محاوالت
دفعهم إلى ذلك ،ووصوال إلى رحيل اللواء سامح سيف اليزل
مؤسس االئتالف ،الذى واجهته أزمة أخرى هى اختيار
رئيسا خلفا للراحل.
ومن جانبنا نحاول فى سياق السطور التالية فتح ملف
االئتالفات البرملانية فى مجلس النواب احلالى ومدى
فعاليتها ،وملاذا يصف اخلبراء بعضها بأنه ائتالفات

ال جتمع بني أعضائه روابط فكرية وسياسية مشتركة وإمنا مصالح ضيقة غير قابلة لالستمرار

 3أسباب تكشف ضعف
فرص بقاء «دعم
مصر» فى صدارة
املشهد السياسى
يــؤكــد الكثير مــن اخلــبــراء
أن فـــرص بــقــاء دعـــم مصر
فى صدارة املشهد السياسى
وتأثيره محدودة لعدة أسباب،
منها اخلالفات األيديولوجية
بــن أعــضــائــه ،وغــيــاب احلد
األدنـــــــى مـ ــن الـــتـــوافـــق بــن
مــكــونــاتــه ،فــضــا عــن غياب
حـــــضـــــوره فـــــى ال ــق ــض ــاي ــا
املــجــتــمــعــيــة الــســاخــنــة مثل
تصاعد األزمــة بني الشرطة
واألطباء على خلفية اعتداء
أمناء شرطة على طبيبني فى
أحــد مستشفيات الــقــاهــرة،
إذ لــــم يـــحـــرك االئـــتـــاف
ســاكـ ًنــا جت ــاه احلـ ــادث الــذى
ُي ِ ّثل انتها ًكا ساف ًرا للدستور
والــقــانــون مــن جــانــب بعض
أجهزة الدولة.

«ائتالف دعم مصر» من إعادة إنتاج الوطنى املنحل إلى شبهة عدم الدستورية وصوال ألزمة الرئيس اجلديد
حافظ أبوسعدة :تشكيل االئتالف نفسه غير دستورى والقائمة كان يجب أن تنتهى بانتهاء االنتخابات
على الرغم من الزخم الذى أحاط مبجلس
الــنــواب احلــالــى  ،2016فقد أثـــارت آليات
تشكيل االئــتــافــات داخــلــه ق ــد ًرا واسـ ًعــا من
اجلدل حول الهيمنة وحدود االلتزام احلزبي،
خاصة بسبب حتالف «دعم مصر» الذى اتهم
منذ تشكيله بأنه يسعى لإلمساك مبقاليد
املشهد النيابي ،وإعادة إنتاج احلزب الوطنى
بقيادة أحــد عــز ،أو حــزب احلرية والعدالة
اإلخــوانــى فــى بــرملــان سعد الكتاتنى ،وكــان
بــارزًا فى هــذا الصدد فــوز مرشحه د .على
عبد الــعــال بــرئــاســة املــجــلــس ،وفــى املقابل
واجــه االئتالف دعــاوى قضائة اتهمته بعدم
الدستورية.
حــيــث أكـ ــد حــافــظ أب ــوس ــع ــدة املــحــامــى
واحلــقــوقــى ال ــب ــارز إن قــانــون االنــتــخــابــات
يــنــص عــلــى ع ــدم أحــقــيــة الــنــائــب فــى تغيير
صفته احلزبية أو املستقلة ،ومن ثم ال يجوز
للحزبيني واملستقلني االنخراط فى ائتالفات،
كما أن التحالف أو القائمة االنتخابية –
قائمة فى حب مصر التى كانت نواة تشكيل
االئـــتـــاف -كـــان يــجــب أن تــنــتــهــى بــانــتــهــاء
االنتخابات ليعود عضو احلــزب إلــى حزبه
واملستقل مستقال ،فما بالنا بنواب جنحوا
كأعضاء فى أحزاب معينة ثم تركوا أحزابهم
الــتــى انسحبت مــن االئــتــاف ،وبــقــوا داخــل

خبير سياسى :االئتالف كشف عن ضعفه مبك ًرا حني هزم فى موقعة قانون
اخلدمة املدنية وفشل فى مترير مرشحه عالء عبداملنعم ملنصب الوكالة
أبوسعدة

عز

التحالف دون أن ندرى هل أصبحوا مستقلني
أم مــازالــوا حزبيني ،علما بــأن تغيير الصفة
يساوى إسقاط العضوية.

عبدالعال

الكتاتنى

وفــى هــذه النقطة كشفت دراســة الدكتور
كــرم سعيد عــن األســبــاب الــتــى وقــفــت وراء
تــشــويــه ال ــص ــورة الــذهــنــيــة ل ـــ»دع ــم مــصــر»،

ومــنــهــا أن طــريــقــة تشكيل الــتــحــالــف بــدت
وكأنها محاولة إلعــادة إنتاج هيمنة احلزب
الوطنى «املنحل» ،فضال عن أنه أثار تساؤالت

حــول الــتــزام ممثلى األح ــزاب املنخرطة فيه
بــقــرارات أحزابهم حــال مخالفتها قــرارات
التحالف ،وهو ما ظهر فى رفض قطاع كبير
من أعضائه قانون «اخلدمة املدنية».
ورجحت الدراسة أن فشل «دعم مصر» جاء
مبك ًرا ،فقُبيل موقعة «قانون اخلدمة املدنية»
تعثر فى مترير مرشحه «عــاء عبد املنعم»
ملنصب وكيل البرملان ليفوز به املرشح احلزبى
«سليمان وهــدان» ،وهو ما كشف عن ضعف
متاسك التحالف ،الذى وصفته الدراسة بأنه
يبدو فى جوهره أقرب إلى حتالف فضفاض،
وليس ائتال ًفا أو حتال ًفا مبعناه املفهوم ،إذ
ال جتمعه روابــط فكرية وسياسية مشتركة،
وإمنا مصالح ضيقة غير قابلة لالستمرار.

أزمة حتالف «دعم مصر» بعد وفاة سامح سيف اليزل بني التصدع واالحتواء

اإلسناوى :االئتالف يواجه حتديات يتعلق بعضها بكيفية استكمال بنيانه وهيكله
التنظيمى ومشكلة اختيار الرئيس قد متنعه من تقدمي أوراق اعتماده للبرملان
كرمي عبداجلابر
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على الرغم من تعدد وتتالى األزمــات التى واجهها ائتالف دعم
مصر منذ تشكيله ،تبقى العقبة األخطر فى طريقه والتى تهدد
بقاء الكيان نفسه هى وفاة مؤسسه ورئيسه أو باألحرى قائده اللواء
سامح سيف اليزل.
وفــى هــذا السياق كشفت دراســة صــادرة مؤخرا بعنوان»حتالف
مأزوم :ائتالف دعم مصر بعد وفاة اليزل ،تصدع أم احتواء» ،أعدها
الباحث أبــو الفضل اإلســنــاوى املتخصص فى الشئون السياسية،
كشفت عن التحديات والسيناريوهات املتوقع أن تواجه»دعم مصر»،
وأكــد الباحث فى سياق دراسته أن وفــاة «سيف اليزل» فى هذا
موضحا أن
التوقيت وضــع ائــتــاف «دعــم مصر» فــى مــأزق كبير،
ً
االئتالف لم يطرح على أعضائه وثيقته التى ت ِ ّ
ُنظم أعماله وتستكمل
بنيانه بعد إقرارها من قبل مكتبه السياسي ،لتبرز عالمات استفهام
من نوعية هل يتمكن «ائتالف دعم مصر» من تقدمي أوراق اعتماده
ملجلس النواب مبجرد تصديق رئيس اجلمهورية على الالئحة ،خاصة
أنــه يواجه حتديات يتعلق بعضها بكيفية استكمال بنيانه وهيكله
التنظيمي ،والبعض اآلخر قد يؤجل إلى ما بعد اعتماد أوراقه وف ًقا
ملا تضمنته الئحة مجلس النواب عن تشكيل االئتالفات البرملانية.
وأشار»اإلسناوى» إلى أن التحديات البنيوية قد تُفجر أزمة عند
اختيار رئيس االئتالف اجلديد بسبب عدم وجود آلية واحدة يُنتخب
على أساسها ،وهو ما قد يؤجل اعتماد االئتالف أوراق تأسيسه فى

البرملان ،خاصة أن رئيس االئتالف هو الذى يتقدم بأوراقه ،مرجعا
تلك األزمــة املتوقعة إلــى تعدد آليات التشكيل النهائى لالئتالف
وانتخاب رئيسه؛ ألن عدم إقرار الوثيقة التنظيمية لالئتالف من قبل
أعضائه بعد إقرارها من املكتب السياسى قد يجعل استكمال الهيكل
التنظيمى لالئتالف محل خالف،
وتوقع الباحث أن يطالب البعض بالعودة إلى املادة  12من وثيقة
تشكيل االئتالف والتى جاء فيها إنه فى حالة خلو منصب الرئيس
ألي سبب ،يتولى رئاسة االئــتــاف -مؤقتًا -أكبر نــواب االئتالف
س ًنّا بشرط عــدم خوضه االنتخابات على منصب الرئيس ،الفتًا
إلى أن ذلك يعنى أنه كان يجب أن تتولى الدكتورة آمنة نصير رئاسة
االئتالف مؤقتًا ،باعتبارها أكبر نواب االئتالف س ًنّا ،بدال من اللواء
موضحا أن
سعد اجلمال ،الــذى أعلنه االئتالف رئيسا مؤقتا لــه،
ً
تولى «نصير» كان سيسمح جلميع أعضاء املكتب السياسى لالئتالف
ونواب الرئيس بالتنافس على رئاسته ،أما فى حالة العودة لالئحة
القدمية فإنه يحتكم لنص املادة « »16من الوثيقة ،والتى تنص على
أن «يكون لالئتالف رئيس ونائبان يتم اختيارهما باالنتخاب احلر
املباشر من بني أعضاء الهيئة البرملانية ،وفــى حالة خلو منصب
الرئيس ألى سبب يتولى رئاسة االئتالف أكبر نواب الرئيس س ًنّا»،
وبذلك لن يُسمح للواء سعد اجلمال باعتباره أكبر األعضاء س ًنّا
بخوض االنتخابات على رئاسة االئتالف.
وأضافت الدراسة إن فتح باب التقدمي النتخابات اللجان النوعية
فى البرملان قبل جتاوز املكتب السياسى الئتالف «دعم مصر» ألزمته،
سيُؤثر سل ًبا على التربيطات االنتخابية التى عقدها االئتالف مع

األحزاب الكبيرة فى البرملان على اللجان املتنافس عليها ،موضحة أن
تلك األزمة قد متتد إلى ما بعد اعتماد االئتالف ألوراقه.
وفــى هــذا السياق تناولت الــدراســة ما أسمته»حتديات ما بعد
اعتماد األوراق» والتى من املحتمل أن تُواجه ائتالف «دعم مصر» بعد
جتاوزه ألزمة اختيار الرئيس ،بل وبعد أن يُصبح قائ ًما فى البرملان،
وتتمثل تلك التحديات فــى فــقــدان الــقــدرة على صنع التوافقات
الــدائــمــة داخــل االئــتــاف بسبب تعدد ال ــرؤى واإلرادة ،وفــى هذه
احلالة يفقد االئتالف سيطرته ومتاسكه ،ويتحول إلى جتمع مصالح
فقط بال خطة عمل واضحة ،وهذا يشير إلى احتمال تكرار مشهد
التصويت على قانون اخلدمة املدنية.
وأشــار أبــو الفضل إلــى أن شبح التصدع ،واحتماالت خروج
أعــضــاء منه إلــى ائــتــافــات جــديــدة قــد تتشكل ،يتوقف على
شخصية رئيس االئتالف اجلديد ،وقدرته على هندسة االئتالف،
خــاصــة أن املــــادة « »102مــن الئــحــة مجلس ال ــن ــواب ال متنع
االنسحابات من االئتالفات.
واستخلصت الــدراســة ممــا سبق إن التحالف الــذى وصفته
باملأزوم يواجه سيناريوهني فقط األول هو أن يتجاوز االئتالف
أزمته ،وجترى انتخابات رئاسته ،أما السيناريو الثاني ،وهو األقل
احتماال ،فيعنى فشل املكتب السياسى الئتالف «دعم مصر» فى
جتاوز األزمــة ،وحــدوث خالفات بني أعضائه على آلية انتخاب
رئيس االئتالف قد تطول إلى ما بعد تصديق رئيس اجلمهورية
على الئحة البرملان ،وهذا السيناريو فى حالة حدوثه قد يُشجع
على تأسيس ائتالفات أخرى.

اليزل

لهذه األسباب..
جميع االئتالفات
مهددة باالنهيار
السريع

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس نواب مصر

ملف
ساخن

«حلظية» ،على طريقة وجبات «التيك أواى» تتأسس من
أجل موقف أو هدف انتخابى مؤقت ،ثم سرعان ما تتالشى،
واألهم هل مثل هذه االئتالفات قادرة على أن تفرز أحزابا
وكيانات قوية ،أم أنها أداة جديدة تستخدمها السلطة
إلضعاف األحزاب القائمة ،حتى ال يستطيع أحدها أن
يقفز يوما ما إلى سدة احلكم ،علما بأنه من بني اختصاصات
هذا البرملان أيضا سحب الثقة من الرئيس ،ومن احلكومة،
واسعا أمام أداء وفرص االئتالفات
ولعل ذلك ما يفتح الباب
ً
اللحظية التى شهدها مجلس النواب ،وحدود دورها فى
املشهد السياسى املصري ،وقدرتها على أداء دور أكثر فعالية
وتأثيرا.
ً

إشراف :
إميان بدر

حتالفات جديدة بعضها تشكل ملواجهة «دعم مصر» وأخرى تخرج من عباءته فى حالة تفككه

القائمة تضم حتالف الوفد وائتالف املصريني األحرار وجبهة اليسار وتنسيقية الشباب وجتمع يضم الصعايدة وآخر للمستقلني
يقودها نواب أبرزهم على مصيلحى وخالد يوسف وهيثم احلريرى
إذا كــان اخلــبــراء يتوقعون أنــه فى حالة عدم
قدرة ائتالف «دعم مصر» ،على جتاوز أزمته ،أو
حتى فى حالة انتخاب رئيس غير قادر على قيادة
االئتالف ،فسوف ينفرط العقد ويتفكك التحالف،
ورمبا يعود حزب مثل «مستقبل وطن» ،إلى التلويح
باالنسحاب ،لينخرط فى حتالف آخر أو يشكل
حتالفا جديدا ،كما فعل حزب املصريني األحرار
وأيضا حزب الوفد من قبل ،فمن األهمية هنا أن
نؤكد أن هناك حتالفات كانت بصدد التشكيل،
وقتما كان «دعم مصر» مسيطرا ورئيسه الراحل
كان وقتها على قيد احلياة ،وممسكا بزمام األمور،
ولكن هذه التحالفات رمبا لم تر النور ليس بسبب
قوة ومتاسك دعم مصر ،بقدر ما يرجع ذلك إلى
ضعف الكيانات التى كانت نــواة تشكيلها ،إلى
جانب هشاشة الواقع السياسى احلزبى فى مصر
بوجه عام.
ومــن هنا وفــى مواجهة ائتالف «دعــم مصر»،
ب ــرزت على سطح احلــيــاة النيابية جــهــود لبناء
نــدا لتحالف
ائتالفات مضادة حاولت أن تكون ًّ
«سيف الــيــزل» ،فعلى سبيل املثال تراجع حزب
الوفد عن االنضمام إلــى ائتالف «دعــم مصر»،
وأعــلــن الــعــودة إلــى مشروعه الــقــدمي املعلن فى
 2011بتأسيس مــا كــان يُسمى فــى ذلــك الوقت
«التحالف الدميقراطى مــن أجــل مــصــر» ،ولكن
هذه املــرة حتت مسمى «ائتالف األمــة املصرية»،
بالتنسيق مع أحزاب املؤمتر والشعبى اجلمهوري.
أمــا التحالف البرملانى الثانى فيقوده حزب
«املصريني األحرار» ،رغم أن احلزب نفسه خاض
بعض مرشحيه االنتخابات ضمن قائمة «فى حب
مصر» ،التى كانت نواة ائتالف دعم مصر ،ومنهم
من استقال من احلــزب ذاتــه واحتفظ بعضويته
فى التحالف ،مثلما فعل النائب الدكتور عماد
جــاد والنائبة مارجريت عــازر ،لكن حاليا يتجه
املــصــريــن األحـ ــرار إلــى تشكيل وقــيــادة حتالف

مصيلحى
جــديــد ،وذلـــك عــلــى خلفية الــبــرنــامــج احلــزبــى
الــذى خاض االنتخابات على أساسه ،وجنح فى
احلصول على أكبر متثيل حزبى داخــل البرملان
بــعــدد  65عــض ـ ًوا ،ليصبح هــو الكتلة البرملانية
األكبر بعد ائتالف دعم مصر.
ومن جهته ،يسعى اليسار إلجناز حتالفه الذى
يحمل عــنــوان»الــعــدالــة االجتماعية» ،وأ ّك ــد فى
بياناته األولــى أنه يتطلع إلى اإلسهام فى تطوير
ال ــواق ــع الــســيــاســى واالجــتــمــاعــى واالقــتــصــادى
املــصــري ،علما بــأن البرملان احلــالــى يضم نوابا
ناصريني واشتراكيني بحجم كمال أحمد وخالد
يــوســف والــســيــد عــبــدالــعــال وهــيــثــم احلــريــرى
وغيرهم.
وفى املقابل ،توجد محاولة لتدشني ما يُعرف
بـ»تنسيقية الشباب» و»ائتالف الصعيد» ،إضاف ًة
إلى «ائتالف املستقلني» ،وهى املبادرة التى طرحها
على مصيلحى وزير التضامن االجتماعى األسبق،
ويهدف إلــى املساهمة فى بناء برملان يقوم على
أس ــس دميــقــراطــيــة وحــريــة وشــفــافــيــة واضــحــة،
وتعزيز الــدور األول للنواب ،وهو حماية مستقبل
الشعب وليس لدعم الدولة.

وعــلــى الــرغــم مــن تــعــدد هــذه املــشــروعــات إال
أنها مازالت مهددة بالفشل ،حيث يرى املحللون
إن ه ــذه االئــتــافــات فــى جــوهــرهــا أقـ ــرب إلــى
الكتل أكثر مــن كونها ائــتــا ًفــا ،ألنها إمــا قائمة
عــلــى القبلية والــعــرقــيــة كــائــتــاف الــصــعــيــد ،أو
األيديولوجية كائتالف «الــيــســار» ،كما أنها فى
مجملها ،ومن بينها دعم مصر نفسه ،ليست أكثر
من كيانات قامت بدون أجندة تشريعية واضحة،
وال أيديولوجية موحدة ،وهو ما يؤشر إلى تنامى
فرص تفككها سري ًعا.
ومــن ثــم تصف معظم الــدراســات التحالفات
البرملانية فى مصر بأنها حتالفات حلظية ،وتفتقد
إلــى وج ــود الكتلة الصلبة املتماسكة ،واملــوقــف
الواحد داخل البرملان ،وبالتالى تبدو عاجزة عن
مواجهة سلطة الدولة من جهة ،ومن جهة ثانية
قد تبقى معارضتها املحتملة ميكانيكية ،حيث
تتعارض مرجعية بعضها ،أو تبدو بال هوية أو
معالم واضحة.
ويرجع اخلبراء ذلك إلى غياب ثقافة التوافق
ب ــن مــكــونــاتــهــا وهـ ــو م ــا أدى إلـ ــى فــشــلــهــا فى
االختبارات السياسية داخل املجلس ،ولعل غياب
ثقافة التفاهم تُضعف قدرة هذه االئتالفات على
حــل خالفاتها ،وحتــد مــن دوره ــا بــاجتــاه عملية
خصوصا أن أحد
جتذير التطور الدميقراطي،
ً
الشروط األساسية للتحول الدميقراطى فى أى
مجتمع هو جنــاح النخبة السياسية فى التوافق
فيما بينها.
وجت ــدر اإلشــــارة هنا إلــى نظرية الفيلسوف
السياسى األمريكى «روبــرت دال» ،أبــرز منظرى
الــتــعــدديــة ،الـ ــذى ش ــدد عــلــى صــعــوبــة الــتــحــول
الــدميــقــراطــى دون حتقيق الــتــوافــق بــن القوى
الــســيــاســيــة ،وإدارة ال ــص ــراع عــلــى الــســيــاســات
والبرامج وليس على أســاس اعتبارات سياسية
آنية أو مصالح فئوية ضيقة.

خبراء :جتاوز ائتالف
«دعم مصر» ألزمته
سيكون من مصلحة
احلكومة وليس البرملان
كشف محللون سياسيون
وبرملانيون أن جتــاوز ائتالف
«دعــــــــم مــــصــــر» ألزمــــتــــه،
وانتخاب رئيسه ،ومحافظته
عــلــى متــاســكــه؛ ســيــكــون من
مصلحة احلكومة ،وليس من
مصلحة البرملان ،وذلك على
عكس طول عمر األزمة الذى
سيشجع ائــتــافــات جــديــدة
على التشكيل جتمع بني قوى
مختلفة التوجهات ،وهــو ما
سيكون فى مصلحة البرملان
وليس فى مصلحة احلكومة.

الكثيرون يؤكدون أنها «هشة» وغير قادرة على االستمرار

أسباب صعوبة تشكيل التحالفات السياسية
د .كرم سعيد :ضعف الثقة املتبادلة بني أحزاب وقوى املعارضة منذ أول جتربة بني حزب الوفد واإلخوان املسلمني فى انتخابات 1984
خالد عبدالرحمن
تناولت دراس ــة حديثة أعــدهــا الباحث
الــدكــتــور ك ــرم ســعــيــد ،مــلــف االئــتــافــات
والتحالفات البرملانية ،وكــشــف الباحث
باملركز االقليمى للدراسات السياسية عن
أسباب الضعف والهشاشة الذى تبدو عليه
غالبيتها ،موضحا إن والدةُ هذه التحالفات
والتكتالت كانت منذ البداية متعثر ًة فى
معظمها على الرغم من أن نظام االنتخاب
اجلــديــد املختلط يــفــرض احلــاجــة إليها،
مرجعا ذلك إلى أن مساحة الدوائر توسعت
بــشــدة ،ووصـــل مــتــوســط ع ــدد الناخبني

املسجلني فى الدوائر املخصصة لالنتخاب
بنظام القائمة إلى ماليني الناخبني؛ حيث
يبلغ إجــمــالــى املسجلني الــذيــن يحق لهم
االقتراع نحو  51مليو ًنا موزعني على 46
دائرة انتخابية.
وأشــار «سعيد» فى دراسته التى حملت
عنوان :برملان  ،2016حدود دور االئتالفات
اللحظية ،إلى أنه على الرغم من محاوالت
بــنــاء حتــالــفــات وتــكــتــات لــزيــادة حضور
األحـــزاب والــقــوى السياسية فــى مجلس
ال ــن ــواب ،ف ــإن م ــح ــاوالت بــنــائــهــا واجــهــت
صعوبات هائلة ،وأســفــرت عــن حتالفات
هشة قد ال تصمد لفترة طويلة.
وأوضحت الدراسة أن ظاهرة التحالفات

هشاشة التحالفات ترجع
إلى ضعف األحزاب نفسها
وتفاوت إمكاناتها وتبادل
االتهامات بني ثورتى
25يناير و 30يونيو

النيابية تعود إلى ثمانينيات القرن املاضى؛
إذ جــرت مــحــاوالت للعمل املــشــتــرك بني
األحــزاب وقــوى املعارضة كلها أو بعضها،
وأعيد إنتاج هذه التحالفات بصور مختلفة
ُ
مــنــذ ع ــام  2005مبــا يــتــوافــق مــع طبيعة
النظام االنتخابى الــذى سمح للمستقلني
بتغيير صفتهم االنــتــخــابــيــة واالنــضــمــام
لألحزاب،
وأضــــافــــت :فـــى بـــرملـــان  2012جــاء
«التحالف الدميقراطي» الــذى كان يقوده
حـــزب احل ــري ــة وال ــع ــدال ــة ،إض ــافـ ـ ًة إلــى
«التحالف اإلسالمي» ذى التوجه السلفى
الـــذى ك ــان يــقــوده ح ــزب الــنــور ،وحتــالــف
«الكتلة املصرية» ذى التوجه املدني.

وأوضحت الــدراســة إن هــذه التحالفات
فى كل مــرة منها إمــا أن تفشل ،أو تسفر
عن صيغة غير منتجة؛ وذلك بسبب ضعف
الثقة املتبادلة بني أحزاب وقوى املعارضة،
منذ أول جتربة فى هذا املجال بني حزب
الــوفــد واإلخـ ــوان املسلمني فــى انتخابات
 ،1984وامتدت أزمة الثقة لتنال األحزاب
والكيانات السياسية التى ُولــدت من رحم
ثــورتــى  25يناير و 30يونيو ،على خلفية
اتــهــامــات متبادلة ،بــاإلضــافــة إلــى ضعف
األحــزاب نفسها ،فليس لــدى كـ ٍ ّـل من هذه
األح ـ ــزاب أرضــيــة ســيــاســيــة ،إل ــى جانب
الــتــفــاوت الكبير فــى أحــجــام وإمــكــانــات
األحزاب والقوى السياسية.
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لو كان قد ثبت
بالدليل القاطع
أن هذه األرض
مصرية كان
املوضوع انتهى

حوار

اجلسر البرى
بني مصر
والسعودية
كثيرا
تأخر ً
ويعتبر من
أهم السقطات
الكبيرة حلكم
حسنى مبارك

أقول للمشككني لو
كان مشروع اجلسر
خطر ًا على األمن
القومى املصرى
والعربى ملا عرقلته
إسرائيل وأمريكا
لسنوات طويلة
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اللواء دكتور زكريا حسني رئيس أكادميية ناصر العسكرية سابقا ومقرر جلنة املفاوضات مع إسرائيل فى اتفاقية السالم يكشف لـ«

أسرار وقوع تيران وصنافير
ضمن المنطقة «ج» فى
اتفاقية كامب ديفيد

»:

حدود الدول ال ترسم على
تلك املواقع «املضروبة» التى
تروج كالم األفاقني واجلهلة
ومثيرى الفتنة
شبكات التواصل
االجتماعى مصدر
رئيسى لتضييع
الوقت فقط

كثر الحديث عن جزيرتى «تيران وصنافير» ،واستغل خصوم
الدولة المصرية من اإلخوان إلى النشطاء تلك القضية للطعن فى
وطنية النظام الحاكم ،وحتى حاملى شعار «يسقط حكم العسكر»،
فجأة أصبحوا األكثر غيرة على الجيش المصرى ودماء شهدائه
التى سالت على أراضى الجزيرتين ،معتبرين أن ذلك حجة تثبت
مصريتهما ،وتناسوا أن الجيش المصرى طالما حمى أرضا ليست
أرضه وسقط شهداء من أبنائه فى اليمن على سبيل المثال ،فهل
يعنى هذا أن اليمن مصرية ،وهل سقوط قتلى إسرائيليين فى
سيناء ،يعنى أنها أرض عبرية ،ووفقا لهذا الفكر يمكن أن نسلم
المنصورة للفرنسيين ،ألنه على أرضها سالت دماء جنود لويس
التاسع.

لهذه األسباب
وافقت إسرائيل
على تسليم
اجلزيرتني إلى
مصر

املرجع بيننا وبني إسرائيل هو األراضى املحتلة عام  67ماعدا هذا وذاك فهو مهاترات
أجرت احلوار :إميان بدر
وب ـع ـي ـ ًـدا ع ــن م ـه ــات ــرات دول ـ ــة الـفـيــس
بــوك وامبراطورية النشطاء ،وألن أهل
م ـكــة أدرى ب ـش ـعــاب ـهــا ،كـ ــان ح ــوارن ــا مع
الـلــواء دكـتــور زكــريــا حسين ،ليس فقط
بوصفه رئيسا سابقا ألكاديمية ناصر
ال ـع ـس ـكــريــة ،ول ـكــن ل ـكــونــه م ـقــرر لجنة
الـمـفــاوضــات مــع إســرائـيــل فــى اتفاقية
ك ــام ــب ديـ ـفـ ـي ــد ،الـ ـت ــى ي ـس ـت ـنــد عـلـيـهــا
ال ـب ـعــض ل ـيــؤكــد ع ـلــى م ـصــريــة “ت ـي ــران
وصـنــافـيــر” ،باعتبار وج ــود الجزيرتين
ضـمــن األرض الـمـصــريــة ال ـم ـحــررة فى
م ـعــاهــدة ال ـس ــام ،ووقــوع ـه ـمــا تـحــديــدا
ف ــى الـمـنـطـقــة “ج” ال ـت ــى يـسـمــح فيها
ف ـق ــط بـ ـت ــواج ــد الـ ـش ــرط ــة ال ـم ـص ــري ــة،
وب ــوص ـف ــه أحـ ــد أبـ ـط ــال الـ ـح ــروب الـتــى
خاضتها مصر دفــاعــا عــن أرض ـهــا وعن
سيناء تحديدا ،ناقشنا اللواء “حسين”
وســألـنــاه عــن عـيــد تـحــريــر سـيـنــاء الــذى
يـ ـح ــل هـ ـ ــذا الـ ـ ـع ـ ــام ب ــالـ ـت ــزام ــن م ـ ــع مــا
يسميه البعض تـنــازل الـنـظــام الحاكم
ع ــن جـ ــزء م ــن أرض ال ـف ـي ــروز الـغــالـيــة،
فماذا قال رئيس أكاديمية ناصر للعلوم
العسكرية وأحــد رجــال فــرع التخطيط
بــالـقــوات المسلحة فــى ح ــواره لـ”صوت
الماليين”.
¿ نعلم أن سيادتك كنت ضمن اللجنة
ال ـع ـس ـك ــري ــة لـ ـلـ ـتـ ـف ــاوض مـ ــع ال ـج ــان ــب
اإلســرائـيـلــي ،وكـنــت مــدركــا لكل األبـعــاد
والخبايا بين الـسـطــور لــوجــودك بفرع
ال ـت ـخ ـط ـيــط ب ــال ـق ــوات ال ـم ـس ـل ـحــة ،هل
وجود جزيرتى “تيران وصنافير” ضمن
االتفاقية يعنى أنهما مصريتان؟
¿ ¿ فى البداية يجب أن نفهم اتفاقية
كامب ديفيد نفسها ومــا انتهت إليه
والــقــيــود األســاســيــة الــتــى وضعتها،
ألن النص األســاســى الــذى بنى عليه
التفاوض خاللها هو استعادة األراضى
المحتلة ع ــام  ،67يــعــنــى كــل مــا هو
قبل عــام  67مــن مشاكل حــدود ليس
لــه عــاقــة بــالــتــفــاوض ،بــمــا يعنى أن
إسرائيل سنة  67هجمت على أوضاع
معينة بــحــدود معينة ،واستولت على
سيناء بــحــدود معينة واســتــولــت على
الضفة الغربية بــأوضــاع معينة وعلى
جزء من األردن بشكل محدد ،وبالتالى
ك ــان الــكــام كــلــه فــى الــتــفــاوض حــول
كيف نستعيد مــا كــانــت عليه األمــور
قبل بدء العدوان االسرائيلى سنة ،67
إذن كــل مــا هــو يعود إلــى مــا قبل عام
 67وكــان عبارةعن تراكمات من أيام
الحكم العثمانى وخــافــه ،والمشاكل
الحدودية أيــام تقسيم الــدول ما بعد
الحكم العثمانى ،ومعاهدة “سايكس
بيكو” ،وغيرها ،هو خارج نطاق االتفاق
بــيــن مــصــر وإســرائــيــل ،ألنــنــا مــا كنا

لو كنا سنتنازل عن هذه األرض فلماذا حاربنا من أجلها وملاذا ظللنا  6سنوات
فى محكمة دولية كى نستعيد طابا التى ال تزيد على كيلو متر واحد فقط
لنتكلم عــن ح ــدود مفتوحة أو أرض
متنازع عليها أصال بين الدول العربية
فيما بينها ،والمؤكد أن الــذى أفشل
الــمــفــاوضــات مــع ســوريــا حــول إعــادة
جبهة الــجــوالن المحتلة إلــى سوريا،
هو االختالف بين الحدود التى كانت
مرسومة لــهــذه الهضبة عقب انتهاء
الحكم العثمانى ،وبين حــدودهــا عام
 ،67وقت أن احتلتها إسرائيل ،ولهذا
السبب مــازالــت الــجــوالن محتلة حتى
اآلن ،ولــو كــانــت إســرائــيــل شــعــرت أن
هــنــاك خــافــا مــصــريــا ســعــوديــا حــول
الجزيرتين ،كانت المفاوضات برمتها
ستفشل.
¿ ولكن بيان مجلس الوزراء المصرى
حين اعترف بأن الجزيرتين سعوديتان
أثـ ـ ـ ــار لـ ـغـ ـط ــا عـ ـل ــى م ـ ــواق ـ ــع الـ ـت ــواص ــل
االج ـت ـمــاعــى ،وقـ ــال بـعــض ال ـخ ـبــراء لو
كانتا سعوديتان لما أعادتهما إسرائيل
لـ ـمـ ـص ــر ،هـ ــل ت ـق ـص ــد إن إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل لــو
ك ــان ــت ق ــد ع ـل ـمــت ب ــوج ــود م ـشــاكــل لما

سـلـمـتـهـمــا ال ل ـم ـصــر وال ل ـل ـس ـعــوديــة،
وكــانــت المفاوضات كلها ستتوقف كما
حدث مع الجوالن السورية؟
¿ ¿ حــدود الــدول ال ترسم على تلك
المواقع “المضروبة” ،التى تروج كالم
األفــاقــيــن والــجــهــلــة ومــثــيــرى الفتنة،
وشبكات التواصل االجتماعى ليست
جــهــة يــعــول عــلــيــهــا ،ولــيــســت مــصــدر
رئيسى إال لتضييع الــوقــت ،ومــا أريد
أن أقوله أن “سايكس بيكو” ،حددت
ح ــدود اعــتــرفــت بها كــل دول العالم،
ومرجعنا األول واألخير هو التقسيم
الــــذى ت ــم ف ــى “ســايــكــس بــيــكــو” ،ثم
الــمــرجــع اآلخ ــر بيننا وبــيــن إسرائيل
عــلــى وج ــه الــخــصــوص هــو األراضـــى
المحتلة عــام  ،67مــاعــدا هــذا وذاك
تعتبر مهاترات ،ليست لها أساس من
المرجعية العالمية اآلن ،ألن هناك
فرقا بين الدولة العثمانية التى كانت
تضم كــل دول الــشــرق األوســـط وبين
تفتيتها إلــى دول وكيانات لها حــدود

قائمة ومستقرة جغرافيا ،وباعترافات
دولية معلنة ،لها وجــود ولها كيان فى
مجلس األمن.
¿ وهـ ــل أن ـت ــم ك ــأب ـط ــال حـ ــرب أك ـتــوبــر
الـ ــذيـ ــن ض ـح ـي ـتــم ب ــدم ــائ ـك ــم مـ ــن أج ــل
ه ـ ـ ــذه األرض ،ال ت ـ ـش ـ ـعـ ــرون ب ــال ـق ـل ــق
عليها ،ومــازلـتــم تثقون فــى أن القيادة
السياسية ال يمكن أن تتنازل عــن حبة
رمل فيها؟
¿ ¿ ال القيادة السياسية وال الجيش
المصرى وال الشعب المصرى ،يمكن
أن يقبل مجرد الكالم أو التفكير أو
التلميح إلى ذلك”،مش هيحصل” ،ولو
كــان قد ثبت بالدليل القاطع إن هذه
األرض مصرية ،كان الموضوع انتهى،
ومــا كنا سمحنا ألحــد أن يفتحه ،وإال
لما كنا حاربنا من أجــل هــذه األرض،
ومــا كنا صممنا على اســتــرداد طابا
التى ال تزيد مساحتها على كيلومتر
مــربــع ،وظللنا  6ســنــوات فــى محكمة
دولية لكى نسترد طابا ،التى هى فقط

ألف متر.
¿ ننتقل لموضوع الجسر البرى بين
م ـصــر وال ـس ـعــوديــة الـ ــذى يـ ــراه البعض
هــو اآلخ ــر خ ـطـ ًـرا عـلــى األم ــن الـقــومــى
الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــرى ،وي ـ ـج ـ ـعـ ــل جـ ـ ـن ـ ــوب س ـي ـن ــاء
م ـك ـش ــوف ــا وي ـ ـنـ ــزع الـ ـسـ ـي ــادة ال ـم ـصــريــة
ع ــن خـلـيــج الـعـقـبــة وبــال ـتــالــى ع ــن قـنــاة
السويس ،كيف ترى هذا المشروع وهل
ف ــوائ ــده أك ـث ــر م ــن أضـ ـ ــراره إن ك ــان ــت له
أضرار؟
¿ ¿ أرى إن هــذا الــمــشــروع تأخر
كثيرا كثيرا كــثــيــرا ،ويعتبر مــن أهم
الــســقــطــات الــكــبــيــرة لــحــكــم حسنى
مــبــارك ،إنــه فشل فــى إدراك أهمية
هذا الموضوع بعد إن كان حلما قابال
للتنفيذ ،وتدخلت إسرائيل وأمريكا
لعرقلته وتــأجــيــلــه ،ولــأســف وافقت
مصر على هذه العرقلة فكانت خيانة
بمعنى كلمة الخيانة ،وكــل أملنا أال
تكون هناك معوقات ،ألن هذا الجسر
ه ــو صــمــام األمـــــان لــأمــن الــقــومــى
الــعــربــى ،وألمـــن المنطقة كلها ألنــه
يربط بين قارات العالم الثالثة األكبر
واألقــدم واألهــم ،حيث يصل بين آسيا
وأفريقيا ،وإمتداده إلى سواحل أوروبا
على البحر المتوسط ،كما يربط بين
أكــبــر دولـــة عربية مــن حيث الجيش
والشعب والسكان والمكانة والقيمة
التاريخية والــحــضــاريــة وهــى مصر،
وبين مجموعة الــثــروات العربية كلها
وهــى دول الخليج ،يعنى يــربــط بين
القوة البشرية واالمكانات الحضارية
وبين الثروات واالمكانيات االقتصادية
العظيمة الــتــى حبا الــلــه بها منطقة
الخليج العربى ،وبالتالى يحقق نوعا
من التكامل وهذا حلم كبير أتعشم أال
يجهض ،وأقول للمشككين لو كان هذا
الجسر يــتــعــارض مــع مــقــومــات األمــن
القومى المصرى والعربى لما عرقلته
إسرائيل وأمريكا طوال هذه السنوات.
¿ ع ـل ــى ذك ـ ــر إس ــرائـ ـي ــل وأم ــريـ ـك ــا هــل
هـنــاك بـنــود ســريــة فــى اتـفــاقـيــة الـســام
ت ـل ــزم م ـصــر ب ـت ـصــديــر ك ــل م ــا تـحـتــويــه
سـ ـيـ ـن ــاء م ـ ــن ث ـ ـ ـ ــروات بـ ـم ــا ف ـي ـه ــا الـ ـغ ــاز
ال ـط ـب ـي ـعــى وال ـ ـب ـ ـتـ ــرول إل ـ ــى إس ــرائـ ـي ــل،
ويـ ـت ــردد إن ت ـلــك االلـ ـت ــزام ــات انـتـقـلــت
اآلن للسعودية ،وهو ما سيجبرها على
فتح قنوات تواصل مع إسرائيل بسبب
حصولها على الجزيرتين؟
¿ ¿ قــلــت ومـــازلـــت أكــــرر إن هــذا
كذب وافــتــراء ،وأؤكــد آنه ال توجد بها
أى بــنــود ســريــة للمرة األل ــف ،ولكنها
استخدمت فى التطبيق بطريقة خطأ
مــن قــبــل الــحــكــومــات الــمــصــريــة فى
الــنــظــام األســبــق الـــذى ق ــام بتصدير
الــغــاز بأبخس األســعــار ،وتجاهل أن
بندا التعاون االقتصادى والتجارى فى
االتفاقية غير ملزمين.

قصص وحكايات حقيقية من أرض الواقع نهديها للرئيس السيسى:

عباقرة مصريون ..خارج دائرة الضوء
تعانى مصر من وطأة التأخر العلمى مقارنة بدول أخرى
استطاعت أن تنهض من كبوتها بعد أن كانت الشىء
مبقياس احلضارة وسبقتنا أوروبا مبراحل كثيرة رغم أنها
أخذت منهج البحث العلمى املادى عن اإلسالم الذى يؤكد
دائم ًا على أهمية العلم.
وقد وشجع الرسول «صلى اهلل عليه وسلم» على السعى
وراء العلم وإدراكه أينما وجد وأول آية نزل بها جبريل
عليه السالم كانت اقرأ ثم نزلت اآليات تباع ًا تؤكد على
أهمية العلم والبحث والتفكير العلمى.
وقد أخبر القرآن الكرمي أن العلماء هم أكثر الناس خشية
هلل فيقول سبحانه وتعالى « إمنا يخشى اهلل من عباده
العلماء « والالفت أن مصر بعد ثورتني عظيمتني تصمم
أن تبقى خارج دائرة التطور فى ظل التقدم التقنى للغرب
والبحث الدائم والتطوير املستمر وصرف املليارات على
البحث العلمى تصرف مصر املليارات على الفضائيات
الهابطة والدجل والشعوذة والرقص وتهميش الكوادر

البحثية ،ومن ثم يتم تهجير أو هجرة هذه العقول فى
مختلف التخصصات واستقرارهم فى الدول الغربية
لتجد هذه العقول البيئة العلمية املناسبة لها واملعززة
ملواهبها والداعمة ألفكارها االبتكارية حتى
يصدق وصف اإلعالم الغربى للعرب واملسلمني
دائم ًا بأنهم متخلفون فقد أشارت التقارير
التى صدرت عن اجلامعة العربية ومؤسسة
العمل العربية واألمم املتحدة عام  2007إلى
أن مصر وحدها قدمت  %60من العلماء
واملهندسني إلى الواليات املتحدة.
فى السطور القادمة نلقى الضوء على
بعض العلماء الشباب الذين ما يزالوا
خارج دائرة الضوء ولم يجدوا االهتمام الكافى
من الدولة رغم أهمية اختراعاتهم.

مصر وحدها قدمت
 %60من العلماء
واملهندسني إلى
الواليات املتحدة

قضية

ساخنة

سحر الشربينى

مصر بعد ثورتني عظيمتني تصمم أن تبقى خارج دائرة التطور فى ظل التقدم التقنى للغرب

محمد صبرى :عندى  31اختراعا أبرزها
محطة الطاقة الشمسية املصرية الذكية
حتويل الفحم إلى أملاظ أحد اختراعاتى
يقول املخترع محمد صبرى عبد اللطيف من
إمبابة :عندى مجموعة من األبحاث واالختراعات
واالبــتــكــارات حــوالــى  31اخــتــراعــا ومنها محطة
الطاقة الشمسية املصرية الذكية وهــذه مختلفة
متاماً عن أى خاليا شمسية فى العالم فهى أصغر
فى احلجم والتكلفة واألداء ،وعندى أيض ًا جهاز
الوقود املائى املشتعل وهــو يحول املياه لنار وقد
فكرت فيه حلــل أزمــة أنبوبة البوتاجاز وشغلت
البوتاجاز باملياه ،وحالي ًا أعمل على حتويل مياه
البحر إلى مياه عذبة حلل مشكلة اجلفاف التى
ســوف تنتج من سد النهضة اإلثيوبي ،وال يوجد
من ميــول اختراعاتنا فهناك دورى للكرة وهناك
احتفاالت ومهرجانات أغــانــى وشعبيات وإنتاج
أفالم خليعة جتلب أمــوا ً
ال أفضل بكثير من إنشاء
معامل حرة للشباب ومكتبات حقيقية فى الشوارع
فالثقافة والعلوم آخــر ما يهتم به املسئولون فى
مصر ويشجعهم على ذلك اإلعــام املصرى يعنى
محدش فاضى لنا فيه دورى كــرة أهــم مننا فيه
أحداث سياسية حقيقية أو مفتعلة دون الزمة أهم
مننا ،فيه ضيوف ملحدين بيظهروا فى البرامج
أهــم مننا والطامة الكبرى أنــى بتسجيل أفكارى
أعرضها للسرقة وهــذا شــىء تأكدت منه عندما
وجدت فكرة لى حتت أيد ناس يحاولون تنفيذها

ومــن األفــكــار التى سرقت منى مــن أربــع سنوات
جهاز اسكانر املحمول ،فالعرب والشعب حتت
حــذاء املسئولني مبعنى إذا عملت جهاز لتحويل
الفحم إلى أملاظ وللعلم هذا أحد اختراعاتى وفى
نفس الوقت أى جهة غربية صنعت مثل جهازى
سيصفق الــعــرب لــلــغــرب لــيــس لــى ألن محدش
بيصدق حاجة إال إذا جت من اخلارج ،نحن نحس
بالذل واملهانة فى مصر فى الوقت الــذى عرض
علي فيه أرقــام محترمة من دول ليست محترمة،
َّ
جهاز حتويل املياه املاحلة إلــى مياه عذبة عرض
منذ خمس سنوات بـــ 20مليون دوالر وسيارة هو
عرض جميل بالنسبة لشاب نفسه يعيش أيامه لكن
دا كان فى إسرائيل وقد زود الوسيط العرض إلى
 50مليون جنيه مما جعلنى أطــرده عندما علموا
أن جهازى يستطيع حتريك السفن والغواصات
التى تسير فى املياه باملياه نفسها ،وهناك عروض
أخرى من دول أوروبية ،وأوجه رسالتى إلى الرئيس
السيسى أقــول له فيها :أنت قلت أن الشعب نور
عينيك وأنا من الشعب وأريد أن أساعد املسئولني
فى مصر أن يخدموها بشكل أفضل فكل البالد
التى زرنــاهــا كلمنا شباب طلب مساعدتنا ازاى
يفكر ويبدع ويخترع يعنى هما اللى بيطلبوا منا
املساعدة مش احنا!

شادى مصطفى :اخترعت سات ًرا
هوائ ًيا مانع ًا للفيضانات
ابتكرت صيدلية آلية ملساعدة كبار السن وإعطاء الدواء لهم فى املنزل
يقول شادى مصطفى :اخترعت سات ًرا
هوائ ًيا مان ًعا للفيضانات وصيدلية آلية
ملساعدة كبار السن وإعطاء الــدواء لهم
فى املنزل ،وربوت انقاذ الضحايا من بني
األنقاض ،وبروجكتور يعمل بالعدسات
وغيرها ولكن كله هباء أمــام اإلهمال
والتطنيش والــامــبــاالة الــتــى جندها
مــن املــســئــولــن فــا جنــد اإلمــكــانــيــات
وال امل ــك ــان وال الــتــمــويــل م ــن الــدولــة
فــى حــن أنــهــا متــول التفاهات وزي ــادة
على ذلــك بعض املسئولني املحبطني
بكالمهم فأنا سأتنازل عن أفكارى إلى
الــشــركــات األجنبية ألضــمــن تنفيذها
واالهتمام بها.

أحمد حمدى :أنا أصغر عالم
على مستوى العالم
لدى طريقة فعالة لتفادى ارتفاع ضغط الدم والنزيف باملخ
املخترع أحمد حمدى عاطف ،احلاصل على
عدة جوائز وشهادات تقدير من أماكن محلية
ودولــيــة ورشــح من قبل اجلامعة امللكية بلندن
على لقب أفضل أصغر عالم عربى على مستوى
العالم ومــؤســس نهضة الــعــرب التابع جلامعة
النهضة وأكادميية طيبة وجامعة الدول العربية،
وم ــن مــؤســســى بــى كــريــتــف أك ــادمي ــى وعضو
باملجلس العربى اإلفريقى للتنمية والتكامل
وعضو شركة  Leoالبريطانية.
يقول :مشاريعى هى تفادى ارتفاع ضغط الدم
والنزيف باملخ وجــهــاز يعالج اجلــيــوب األنفية
وجــهــاز يعمل على تــاؤم العظام والعديد من
األبــحــاث الطبية فمنذ صــغــرى وأنـــا أعشق
الطب وأبحث فيه وقــد أتتنى فكرة اختراعى
عندما توفى أبى بالنزيف باملخ ومن ذلك احلني
صممت على أن أجد ح ً
ال لهذه املشكلة ،عندنا
أفكار كثيرة بناءة خلدمة مصر ولكن لألسف
نــصــرخ بأعلى صوتنا وال يسمعنا أحــد حتى

ب ــراءة االخــتــراع مشكلتها مشكلة نتعب كثيراً
حتى نحصل عليها وال ننالها غير بعد ثالث أو
أربع سنوات وقد تصل لثمان سنوات واألماكن
العلمية مبصر رغــم تواجدها لكن ال تساعد
فى متويل أو تنفيذ أى مشروع فكل ما تسعى
إليه هذه األماكن واجلهات هو الشهرة فقط،
نحن مهملون من جميع اجلهات والفضائيات
مبصر تدفع املاليني الستضافة جنم أو مطرب
أو العب كرة وتعمل عليه اإلعالنات قبل احللقة
ويــســافــرون معهم إلــى اخل ــارج ليسجلوا معهم
ولكن املخترعني الــذيــن ســافــروا خــارج مصر
وحصلوا على مراكز مرة واثنني وثالثة ال حس
وال خبر عنهم ،أنــا كنت مصمم أال أبيع تعبى
وشــقــايــا لــلــخــارج وتستفيد بــلــدى فــقــط بهذا
التعب ولكن بعد شقاء أربــع سنوات وكــل هذه
التكرميات دون فائدة سوف أقول نعم ولنترك
الــغــرب يستفيدوا ويــتــقــدمــوا بجهل وإهــمــال
املصريني.

احلصول
على براءة
اختراع فى
مصر قد
يستغرق 8
سنوات

لألسف نصرخ بأعلى صوتنا وال يسمعنا أحد

عبدالرحمن عمر :من أهم اختراعاتى
سيارة تقلل من تأثير احلوادث
أنا تعبت جد ًا فى بلدى وشهادات التقدير واألوسمة لن تخلد اسمى فى التاريخ
قال عبد الرحمن عمر :وأنا صغير كان عندى
شغف شديد بإصالح األلــعــاب املكسورة وكنت
أحب تطبيق جتارب كتاب العلوم ،ابتكرت أشياء
كثيرة ومن أهمها سيارة تقلل من تأثير احلوادث
ولــكــن هــنــاك مشكلة تــواجــهــنــا حــن تسجيل
اختراعاتنا وهى غير طول املدة يجب علينا أن
ندفع أمــوا ً
ال حني التسجيل والطالب فقط هو
من يتم إعفائه من هذه األمــوال ،أنا تعبت جداً
فى بلدى وشهادات التقدير واألوسمة لن تخلد
اســمــى فــى الــتــاريــخ فتنفيذ املــشــروع لتستفيد
منه البشرية هو ما يخلده ولو جاءتنى الفرصة

ألبيع ابتكاراتى للخارج سأبيعها ألن املهم عندى
أن تستفيد البشرية مما أعمل ،جاءتنى فرصة
قبل ذلك للسفر للخارج ولكن لألسف لم أسافر
ألن والــدى موظف بسيط وال ميلك سوى راتبه
اخل ــاص واملــصــروفــات كثيرة ج ــداً والــدولــة ال
حياة ملن ينادى فكل االهتمام عندنا بالفنانني
والراقصات هم سيدات املجتمع وهــذا يحبط
العزائم فهناك تقصير مــادى ومعنوى بالنسبة
للعقليات املصرية ،وأنــا لــن أت ــزوج بابتكاراتى
ونهايتها سأرميهم فى الشارع وأشوف شغل آكل
منه عيش وأستطيع أن أتزوج وأكون أسرة.

لن أتزوج بابتكاراتى ونهايتها سأرميهم فى الشارع وأشوف شغل آكل منه عيش
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تعداد علماء
مصر فى اخلارج
يبلغ  86ألف
عالم مصرى

حصيلة حتويالتهم بلغت فى العام املاضى  19.2مليار دوالر

مفاجأة مثيرة :املصريون فى اخلارج ميتلكون استثمارات قيمتها  147مليار دوالر
تراجع التحويالت خالل الربع األول من العام احلالى إلى  4.2مليار دوالر مقابل  4.7مليار دوالر خالل نفس الفترة من العام املاضى

عالم
البيزنس

احتاد املصريني
باخلارج :القيود
املتصلة ببيئة
االستثمار متثل
عائ ًقا كبي ًرا أمام
دخول رجال األعمال
املصريني بقوة فى
السوق املحلية

خالد عبدالرحمن
تُــدرك احلكومة جيدً ا أن العاملني باخلارج
ميثلون رق ًما مه ًّما باالقتصاد املصري.
فــفــى الــوقــت الـــذى تــراجــعــت فــيــه مــصــادر
النقد األجنبي ،ال سيما السياحة وتدفقات
االستثمار األجنبى املباشر إبــان ثــورة يناير
 ،2011ارتــفــعــت أهــمــيــة حتــويــات العاملني
باملصريني باخلارج تدريج ًّيا.
وفــى العام املالى املاضى ()2015-2014
بلغت حصيلة حتويالت العاملني باخلارج أكثر
من ضعفى ونصف اإليرادات السياحية ،حيث
سجلت  19.2مليار دوالر.
ويحتفظ الــعــديــد مــن املــصــريــن بــاخلــارج
بدخول عالية ومقومة بطبيعة احلال بالعمالت
الصعبة ،بينما يعانى االقتصاد املصرى أزمة
رئيسية مستمرة منذ أع ــوام تتمثل فــى شح
الــدوالر ،لذا أولت احلكومة املصرية اهتما ًما
أكــبــر بتوظيف مــدخــرات العاملني بــاخلــارج
لدعم االقتصاد املصري ،وحتــديــدً ا منذ عام
 2012اجتهت احلكومة بالتعاون مــع البنك
املركزى املصرى لطرح أصول مالية وغير مالية
مقومة بالدوالر لالكتتاب فيها من قبل املقيمني
باخلارج.
وفــى هــذا اإلطـ ــار ،أعلنت وزارة اإلســكــان
مبادرة فى عــام  2012حتت مسمى “مشروع
بيت وط ــن” ،تــطــرح فيها أراض ــى للمصريني
باخلارج بعدة مدن جديدة لشرائها بالدوالر
وليس اجلنيه املــصــرى .وبحسب التقديرات
الرسمية فإن مبيعات املرحلتني األولى والثانية
مــن هــذه املــبــادرة بلغت  3.8مليارات دوالر.
ولــم تتوقف محاوالت احلكومة املصرية عند
حد هــذه املــبــادرة ،ففى أوائــل مــارس اجلــارى
طرح البنك املركزى هو اآلخــر شهادة اسمية
دوالرية للمصريني باخلارج بآجال تتراوح بني
سنة واحــدة أو ثالث أو خمس سنوات وبعائد
استثمارى  %3.5و %4.5و %5.5على التوالي.
ومــن دون شــك ،تُسهم املبادرتان فى توفير
سيولة دوالري ــة بالبنوك املصرية ،وإن كانت
تلعب دو ًرا ثانو ًّيا فى تخفيف حدة أزمة سوق
الصرف ،ولكن أهميتها األكبر تنبع من دورها
فى ترسيخ قواعد املشاركة االقتصادية البناءة

بني اجلانبني.
وفــى حــن يُتوقع أن تالقى هــذه املــبــادرات
اهــتــمــا ًمــا ،حــيــث تــوفــر للمصريني بــاخلــارج
أصوال بعوائد استثمارية جيدة للغاية ،فرمبا
تكون النتيجة األكثر أهمية للحكومة املصرية
هو ما تكشفه االستجابة من التفاصيل حول
متانة العالقة مع املصريني بــاخلــارج بحسب
املعطيات اجلغرافية والدميوجرافية املختلفة
لهم.
فــى هــذا الــســيــاق كشف تقرير صــدر منذ
أيــام بعنوان (كيف تستثمر الــدولــة حتويالت
املــصــريــن فــى اخلـــــارج؟ ) أن الــعــاقــة بني
احلكومة واملصريني باخلارج ال تقتصر على
مبدأ املكاسب االقتصادية املشتركة املباشرة،
فمن املــعــروف أن خريطة املصريني باخلارج
تعكس ثقال للعناصر البشرية ذوى الكفاءة
العلمية.
وتوضح تقديرات االحتــاد العام للمصرين
فى اخلــارج أن تعداد علماء مصر فى اخلارج
يبلغ  86ألف عالم مصري ،ومنهم العديد من

داليا خورشيد

ذوى الكفاءة املتميزة فى اإلدارة االقتصادية،
والــذيــن هــم محل اهــتــمــام خــاص مــن الــدولــة
املــصــريــة .وفــى هــذا اإلطـــار ،أصــدر الرئيس
عبد الــفــتــاح السيسى قـ ــرا ًرا جــمــهــور ًّيــا رقم
 431لسنة  2015اخلـــاص ب ــإع ــادة تشكيل

املجلس التنسيقى للبنك املركزى ليضم اخلبير
املصرى الدكتور محمد العريان ،الذى يُعد من
كبار املستشارين االقتصاديني لشركة إليانز
األمريكية ،ورئيس مجلس التنمية العاملية الذى
شكله الرئيس األمريكى باراك أوباما.
وب ــال ــرغ ــم مـــن م ــح ــدودي ــة ن ــط ــاق تطبيق
االس ــت ــع ــان ــة بـــهـــذه اخلــــبــــرات ح ــت ــى اآلن؛
ف ــإن خــطــوة ضــم الــدكــتــور الــعــريــان للمجلس
التنسيقى للبنك املركزى قد تؤسس ملزيد من
اخلطوات مستقبال لالستعانة بذوى الكفاءات
االقتصادية وأصحاب املواقع القيادية باخلارج.
وكشف التقرير الصادر عن املركز اإلقليمى
لــلــدراســات اإلستراتيجية أن هناك ظرو ًفا
داخلية وخارجية غير مواتية قــد تؤثر على
مــســيــرة الــتــعــاون الــبــنــاء بــن اجلــانــبــن ،ومــن
أهمها:
 -1االنخفاض املتوقع فى حتويالت العاملني
باخلارج :رغم أن حتويالت العاملني باخلارج
لم تشهد حتى اآلن إال تراج ًعا طفي ًفا ،حيث
تراجعت خــال الــربــع األول مــن الــعــام املالى

احلالى إلــى  4.2مليارات دوالر مقابل 4.7
مليارات دوالر خــال نفس الفترة مــن العام
املالى املاضي ،فمن املحتمل أن يكون النخفاض
أســعــار النفط ومشكالت ســوق الــصــرف أثر
سلبى مزدوج على حتويالت العاملني.
فمن املرجح أن يؤدى انخفاض أسعار النفط
إلى تراجع حجم حتويالت العاملني املصريني،
خاصة من دول مجلس التعاون اخلليجي.
ومــن جــانــب آخ ــر ،كما هــو ثــابــت تاريخ ًّيا،
فإن ارتفاع الفجوة بني قيمة اجلنيه املصرى
فــى الــســوق الرسمية والــســوق الــســوداء فى
تسعينيات الــقــرن املــاضــى ساهم فــى تسرب
تــدفــقــات الــتــحــويــات إلـ ــى ال ــق ــن ــوات غير
الرسمية ،وهو األمر املتوقع حدوثه فى الوقت
الراهن فى ظل ارتباك سوق الصرف.
 -2صــعــوبــة ج ــذب اســتــثــمــارات املصريني
بـ ــاخلـ ــارج :ف ــى إشـــــارة مــهــمــة عــلــى أهــمــيــة
استثمارات رجال األعمال املصريني باخلارج،
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى برجال
األعمال املصريني املقيمني بالواليات املتحدة
فى زيارته األخيرة فى سبتمبر املاضي.
وكما يشير احتــاد املصريني بــاخلــارج ،فإن
إجمالى مدخرات واستثمارات املصريني فى
اخلــارج بلغت حتى نهاية ديسمبر  2011نحو
 147مليار دوالر.
لــكــن اســتــقــطــاب جـــزء م ــن هـــذه الــســيــولــة
الكبيرة ليس باملهمة السهلة؛ إذ يتطلب األمر
إدارة اقتصادية رشيدة حتــاول توفير عوائد
استثمارية مجزية من ناحية ،وتُزيل كل القيود
املتصلة ببيئة االســتــثــمــار مبــصــر مــن ناحية
أخ ــرى ،والــتــى متثل عائ ًقا كبي ًرا أمــام دخــول
رجـــال األع ــم ــال املــصــريــن بــقــوة فــى الــســوق
املصرية.
وخــاصــة األمـ ــر ،ميــكــن الــقــول إن الــدولــة
املصرية جتاوزت عالقتها الفاترة مع املصريني
باخلارج من خالل متكينهم دستور ًّيا وسياس ًّيا
فى الفترة األخيرة ،إال أن هذا التطور لن يكون
كاف ًيا لتحقيق شراكة اقتصادية فعالة معهم،
فيحتاج األمــر ً
أيضا إلــى خلق البيئة املواتية
جلــذب استثماراتهم مــن ناحية ،وتعزيز دور
املؤسسات املعنية باملصريني باخلارج كــوزارة
الهجرة واجلهات الدبلوماسية ومكاتب التمثيل
العمالى باخلارج وغيرها.

كارثة :حجم استثمارات مستحضرات التجميل
املغشوشة فى مصر يتجاوز  20مليار جنيه
كرمي عبداجلابر
كــشــفــت مــصــادر مــطــلــعــة ،أن حــجــم اســتــثــمــارات
مستحضرات التجميل املغشوشة فى مصر يتجاوز
 20مليار جنيها ،حيث تبلغ حجم الشركات املرخصة
 %2فقط من اجمالى الشركات التى تعمل فى هذه
الصناعة ،وتــعــد الــصــن هــى أكــثــر الـــدول املــصــدرة
للمنتجات بشكل مــهــرب دون إخــضــاعــهــا ملصلحة
اجلمارك.

وأكـ ــدت املــصــادر ان أكــثــر األدوات خــطــرا على
املستهلك هو “روج الشفاة” ،حيث تقوم الفتاة بوضعه
على الشفاة وعلى مــدار الــيــوم يتمكن مــن الوصول
إلــى اجلــهــاز الهضمى مــن خــال الــفــم .وعــن اخطر
مستحضرات املتداولة التى ظهرت مؤخرا “الكرياتني”
والــذى تتخذه الفتيات حال سريعا ملواجهة مشكالت
الشعر والوصول الى نعومة وملعان وملدة طويلة.
وكشفت أن رحــلــة “الــكــريــاتــن” املــهــرب تــبــدأ من
الصني وأمريكا حتى يصل املنتج إلى مصر ويتمكن من
العبور من أفراد األمن باملطار على انه مجرد “منظف

أرضيات “ وأحيانا “ملمع ورنيش لألحذية” وبعدها
تقوم الشركات بشرائه بأسعار زهيدة لم تتجاوز 50
جنيها للعبوة الواحدة ،وتقوم بعدها الشركات بتغيير
امللصق اخلارجى واستخدام أسماء وهمية للمنتج،
ويتم توزيع العبوات وتباع أسعارها للتجار باألسواق
لتصل إلى  500جنيه.
وتأتى احللقة األخيرة بقيام الكوافير الــذى يقوم
باستخدام العبوة أكثر من  5مرات ألشخاص مختلفني
بتحقيق أربــاح كبيرة تصل إلــى  1500جنيه عن كل
فتاة.

تتخذ واجهات غربية لدخول السوق املصرية

حكاية  8شركات إسرائيلية حتصل على امتيازات خاصة داخل مصر
محمد املساعيدى
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كشف د .عادل عامرمدير مركز املصريني للدراسات
السياسية والقانونية واالقــتــصــاديــة واالجتماعية،
أن الغموض يحيط باحلجم احلقيقى لالستثمارات
اإلسرائيلية فى مصر ،ألن معظم رجال األعمال الذين
لديهم شراكات مع مستثمرين إسرائيليني يتخوفون من
مقاطعة املستهلك املصرى ملنتجاتهم فى حال اكتشافه
لوجود رأس مــال إسرائيلي ،كما أن بعض الشركات
اإلسرائيلية تتخذ واجــهــات غربية لــدخــول السوق
املصرية.
وتــشــيــر اإلحــصــائــيــات الــرســمــيــة إل ــى أن حجم
االستثمارات املصرية لم يتجاوز  162مليون دوالر حتى
العام .2013
ألن إسرائيل تعتزم إقامة مصنع فى مصر يستوعب
 5000عــامــل مــصــرى بــهــدف دفـ ــع ســبــل الــتــعــاون
االقتصادى بني البلدين.
ويؤكد بعض اخلبراء أنه توجد استثمارات إسرائيلية
تقدر مبليار جنيه منذ أيام الرئيس املخلوع
فى مصر ّ
حسنى مبارك.
وأعلن د .عــادل عامر ن هناك بعض االستثمارات
اإلســرائــيــلــيــة فــى مصر مــن بينها مصانع للمالبس

عامر

اجلاهزة وتوجد باملنطقة احلرة بالقاهرة ،باإلضافة
للمنطقة احلــرة مبحافظة بورسعيد ،ولكنها تختص
بتصدير منتجاتها للخارج فقط أى أن الفائدة تعود
هنا على االقتصاد املصرى بتشغيل عمالة مصرية،
باإلضافة إلى أن عائد صادراتها يدخل ضمن حجم
الصادرات املصرية للخارج مشيراً إلى أن إحدى هاتني
الشركتني تعد ضمن أقــوى عشر شركات مالبس فى
مصر وقــد يصل حجم استثماراتها ألكثر مــن مليار
جنيه.
وأوض ــح أنــه ال يجب ربــط السياسة باالقتصاد،
قائ ً
ال“ :بالطبع أمتنى أن تكون كافة املصانع مصرية،
لكن إن كانت هناك استثمارات أجنبية ،فمرحب بها
بغض النظر عن جنسيتها”.
إن احلكومة املصرية على سبيل املثال متنح املناطق
احل ــرة الــتــى بــهــا االســتــثــمــارات اإلســرائــيــلــيــة حالياً
امتيازات ال متنحها لغيرها ،وخاصة خالل السنوات
اخلــمــس األخــيــرة ،وهــو مــا أدى لتأثر بــاقــى املناطق
الصناعية فى مصر.
ففى املنطقة احل ــرة يُعفى املصنع مــن اجلــمــارك
والضرائب ،وبالتالى تقل كلفة تصدير املنتج للخارج.
أما بالنسبة للمصنع املصري ،فإنه يدفع األضعاف
لكلفة إنــتــاج نفس املنتج ،وهــو مــا يحرمه مــن فرص
تصديرية بأسعار منافسة للمصنع األجنبى داخل بلده.

يوسف احلسينى طعن
فى أهلية ملك السعودية
بسبب مرضه وهاجم
عاصفة احلزم ضد
احلوثيني متوق ًعا الفشل
فى اليمن

دخل االعالم طرفا رئيسيا فى األزمات التى واجهتها الدولة املصرية ،ليس كداعم لتوجهاتها ،إمنا صانعا لتلك
بعيدا عن دائرة النقد من الناحيتني املهنية
األزمات أحيانا ومحرضا على صناعتها أحيانا أخرى ،لذا لم يكن
ً
والسياسية ،وصوال إلى حد االتهامات فى أعقاب تناول العديد من القضايا التى تخص العالقات املصرية مع دول
إقليمية.
لم تكن االتهامات املوجهة لإلعالم فى هذا السياق ،أمرا عاديا ميكن النظر اليها من زاوية رؤية ضيقة ،يصب مجملها
فى خانة توجيه النقد املوضوعى ،أو على أقل تقدير خانة التعبير بالرأى حول األداء االعالمى ،وما يتضمنه من
سلبيات صارت معلومة للكافة ،أو ينتجه من تداعيات على مستوى العالقات الدولية ،وألن اإلعالم بطبيعة احلال
عنصر رئيسى فى توجيه الرأى العام ،لعب دورا محوريا فى كل القضايا ،فضال عن جناحه فى إحداث التأثير
العميق ،ليس فقط على مستوى التوجيه واحلشد ،إمنا فى الضغط على صانع القرار.

محمد عبد اللطيف يكتب:

هاجموا السعودية واملغرب واجلزائر وإثيوبيا

باألسماء ..إعالميون ورطوا الدولة فى أزمات سياسية

قضية
شائكة

رانيا بدوى تسببت فى أزمة دبلوماسية مع إثيوبيا بعد إجراء مداخلة تليفزيونية مع محمود درير ،السفير اإلثيوبى فى القاهرة
تحت الفتة حرية الرأى والتعبير ،وفى ظل غياب
الرقابة الذاتية ،وانــعــدام المسئولية الشخصية،
انتقل االعــام من مساحة التعبير المسئول ،إلى
دائرة الفوضى وإثــارة األزمــات ،وجرى ما جرى من
انفالت ،وتحولت المنابر االعالمية ،إلى حلبة للردح
والشتائم والتخوين وصــوال إلى التحريض وتوزيع
االتهامات بــدون ضابط أو رابــط ،وبعيدً ا عن أى
مسئولية مهنية أو أخالقية ،وما خفى كان أعظم.
الحديث عن تورط االعــام فى صناعة األزمات
تــجــاوز حــدود الــرفــض الشعبى والنخبوى لبعض
الــمــمــارســات ،وانتقل إلــى حيز البحث والــدراســة
العلمية ،المتعلقة بدور اإلعــام فى تأزيم عالقات
القاهرة مع بعض دول اإلقليم ،وهــى الــرؤيــة التى
انطلق منها الباحث فــى العلوم السياسية أحمد
عسكر ،عبر قيامه برصد الدور الذى لعبه اإلعالم
المصرى على الصعيدين الداخلى والخارجي ،فى
أعقاب االنتقادات التى وجهها الكثير من المحللين
والمتابعين.
المتابع بدقة للمشهد االعالمى ،يلمس العديد
من الظواهر السلبية التى اتسم بها أداء عدد هائل
مــن المحسوبين على االعـــام رغــم أنــهــم ليسوا
إعالميين ،تبلورت تلك الظواهر فى التعرض للحياة
الشخصية ،وتدنى لغة الخطاب فى برامج التوك
شــو ،إضــافـ ًة إلــى الخلل فــى أولــويــات واهتمامات
الــقــنــوات الفضائية ،وصــوال إلــى عــدم اإلحساس
بالمسئولية الوطنية تجاه قضايا األمــن القومى
والعالقات الدولية.
حــيــث تسبب ع ــدد مــن اإلعــامــيــيــن فــى إث ــارة
األزم ــات بين مصر وعــدد من الــدول فى محيطها
اإلقليمي ،جراء االنفالت اإلعالمى وغياب المهنية
لعدد من اإلعالميين الذين تسببوا فى إثارة أزمات
دبلوماسية بين مصر وبعض الــبــلــدان ،ولعل أهم
األزمــات ،هى التى بــدأت مع الجزائر عام ،2009
افتعلها اإلعــام الرياضى بعد مباراة كرة قدم بين
منتخبى البلدين ،إذ تحول األمــر من مجرد مباراة
كرة القدم إلى أزمة دبلوماسية بين البلدين ،ما أدى
إلى توتر العالقات المصرية الجزائرية ألكثر من
خمس سنوات ،قبل أن تعود العالقات إلى طبيعتها
بعد زيارة الرئيس السيسى إلى الجزائر عقب توليه
السلطة فى عام .2014
كــمــا افــتــعــل االعـ ــام أزمـــة أخـــرى مــع المملكة
السعودية فى أعقاب الهجوم الــذى شنه عــدد من
اإلعالميين ،من بينهم يوسف الحسينى قبل تولى
الملك سلمان الحكم ،حيث طعن فى أهليته بسبب
مرضه على حد زعمه ،كما وصفت الدراسة التى
أعــدهــا أحــمــد عــســكــر ،فــضــا عــن االدع ـ ــاء بــأن
تولى سلمان للسلطة ليس فى صالح مصر ،كما
تصاعدت الهجمة على ولى ولى العهد األمير محمد
بن سلمان ،واتهامه بالسعى للسيطرة على وزارة
الدفاع ،تزامن ذلك مع هجوم إبراهيم عيسى على
الملك سلمان ،واتهامه بدعم اإلرهــاب فى سوريا،
وطالب الرئيس السيسى بعدم التبعية للسياسة
السعودية فيما انتقد إعالميون ،مثل أمانى الخياط،
توفيق عكاشة ،يوسف الحسينى« ،عاصفة الحزم»
التى قادتها السعودية ضد الحوثيين فى اليمن،
وتوقعوا فشلها الح ًقا.
كما هاجم اإلعــامــى وائــل اإلبــراشــى المملكة
من خالل انتقاده لنشاطات هيئة األمر بالمعروف
والنهى عــن المنكر ،فضال عــن تلميحه إلــى تغير
نظرة المملكة للنظام الجديد فى مصر.
كما انتقد اإلعــام المصرى سياسات المملكة
بعد قــرار السفير السعودى لــدى قطر باستقبال
الدكتور يوسف القرضاوي ،لالحتفال بالعيد القومى
للسعودية ،فضال عن انتقاده التحالف اإلسالمى
الــذى أعلنت عنه المملكة فــى ديسمبر الماضى
لمحاربة اإلرهـــاب .وقــد ترتب على هــذا الهجوم
استياء ملحوظ على المستوى السعودى الرسمى
والــشــعــبــي ،حــيــث أعــلــن أحــمــد الــقــطــان ،السفير
السعودى فى القاهرة ،عن أسفه للتطاول اإلعالمى
عــلــى المملكة ورم ــوزه ــا السياسية،
واحتجاج بالده لدى القيادة
السياسية المصرية.
كـ ـ ــمـ ـ ــا هــــاجــــم
ع ــدد مــن الكتاب
الـ ــسـ ــعـ ــوديـ ــيـ ــن
مصر ،ومواقفها
الـ ــسـ ــيـ ــاسـ ــيـ ــة
اإلقـ ــلـ ــيـ ــمـ ــيـ ــة،
وتــحــدي ـدًا فيما
يــخــص الــتــدخــل
الــــــروســــــى فــى
األزمـــة الــســوريــة،

عيسى

اإلبراشى

عبدالعزيز

علم الدين

إبراهيم عيسى شن هجو ًما على امللك سلمان واتهمه بدعم اإلرهاب
فى سوريا وطالب الرئيس السيسى بعدم التبعية للسياسة السعودية
وعلى رأسهم الكاتب واإلعالمى جمال خاشقجي،
وطــالــبــوا الــقــيــادة السياسية بالتدخل لــوقــف ما
أسموه بتجاوزات اإلعــام المصرى .وقــد أعلنت
قناة «العربية» السعودية فى فبراير  2015وقف
برنامجى «الحدث المصرى» ،و«الشارع المصرى»
كــرد فعل على الــهــجــوم اإلعــامــى الــمــصــرى على
المملكة ،ولم تكتف بذلك ،بل قامت القناة بعرض
بــرنــامــج «عصير انتخابى» ال ــذى حمل قـــد ًرا من
السخرية فى تناوله لالنتخابات البرلمانية األخيرة
ونتائجها.
وجدير باإلشارة إلى أنه أعقب ذلك التوتر الذى
أحــدثــه اإلع ــام بين البلدين -وإن لــم يظهر على
السطح -زيارة للرئيس السيسى إلى السعودية ،قيل
إنها لتهنئة ولى العهد وولى ولى العهد السعوديين،
لكن المحللين أرجعوها إلى محاولة قطع الطريق
ّ
على أى احتماالت لتوتر بين الجانبين على خلفية ما
افتعله اإلعالم من أزمات.
تطرقت الــدراســة البحثية لألزمة الدبلوماسية
بين مصر والمملكة المغربية ،بسبب تصريحات
االعالمية أمانى الخياط عبر برنامجها على قناة
« ،»On TVالتى هاجمت فيها المملكة المغربية
والملك محمد الــســادس ،قبل أن تعتذر عنها فى
اليوم التالي ،عقب مظاهرات قامت بها الجالية
المغربية أمام القناة ،حيث انتقدت الخياط زيارة
الملك إلــى تركيا ،وادع ــت أن االقتصاد المغربى
قائم على الدعارة ،كما اعتبرت أن الملك قد عقد
صفقة مع الشيطان إلنقاذ حكمه ،فى إشــارة إلى
حزب العدالة والتنمية الحاكم بحجة انتمائه لتنظيم
اإلخ ــوان المسلمين ،وأن المغرب من أكثر الــدول
إصابة بفيروس اإلي ــدز ،فضال عن هجوم الفنان
يوسف شعبان ،وادعائه أن الملك الحسن الثانى من
أصول يهودية ،قبل أن يعتذر ً
أيضا.
وقــد أثــارت اإلعالمية ريهام سعيد ً
أيضا أزمة
بعد تصويرها مشاهد عــن الــجــن وال ــدع ــارة فى
المغرب ،على الرغم من استخراج تصريح مغربى
لبرنامجها بهدف لقاء مع أحد الفنانين المغاربة،
وتــصــويــر مــشــاهــد خــارجــيــة للتعريف بالسياحة
المغربية ،وهو ما دعا وزارة االتصاالت المغربية
للتحقيق معها ،وفريق العمل الخاص بالبرنامج .كما
تسبب فى تفاقم األزمة زيارة وفد صحفى مصرى
إل ــى مــخــيــمــات الــصــحــراء الغربية
(جبهة البوليساريو) فى مدينة

اخلياط

تندوف الجزائرية ،المتنازع عليها مع المغرب منذ
سبعينيات القرن الماضي ،وكذلك إصــدار كتاب
«الصحراء الغربية فى عيون مصرية» ،فضال عن
عدد من المقاالت المتعلقة بهذه الزيارة فى عدد
مــن الصحف المصرية ،وزيـــارة الــوفــد الصحفى
المصرى إلــى الــجــزائــر للمشاركة فــى لقاء دولــى
يدعم الجبهة ،األمر الذى ساهم فى تأزم العالقات
الدبلوماسية مع المغرب.
وفى رد فعل مغربى على الممارسات اإلعالمية
والصحفية المصرية ،قامت السفارة المغربية
فى القاهرة بتقديم بالغ للنائب العام ،كما نظمت
الجالية المغربية فى مصر وقفة احتجاجية أمام
مقر القناة ،ومثلها خرجت فى الشوارع المغربية
احتجاجا وتنديدًا بما حدث .فيما تطور األم ُر من
ً
خالل قيام التليفزيون المغربى الرسمى (القناتان
األولــى والثانية) بعرض تقريرين إخباريين فى
أحد نشراته اإلخبارية ،واص ًفا ما حدث فى 30
يونيو  2013باالنقالب على الشرعية ،كما تضمن
التقريران هجو ًما على الرئيس السيسي ،وهو ما
رآه البعض تغي ًرا كبي ًرا فى الموقف المغربي ،وفى
هذا السياق ،جــاءت على األرجــح زيــارة السفير
سامح شــكــري ،وزيــر الخارجية المصري ،إلى
الرباط عقب تلك الموجة من التوتر بين البلدين
كمحاولة للتأكيد على حرص مصر على عالقات
متميزة مع المغرب ،فضال عن تصريح الخارجية
المصرية بأن اإلعالمية أمانى الخياط ال تعبر إال
عن رأيها.
أما األزمــات التى صنعها االعــام مع السودان،
حــدث وال حــرج ،وجــه عــدد من القنوات انتقادات
ضد دولــة السودان ،على خلفية أزمــة سد النهضة
بين مصر وإثيوبيا ،حيث اتهم اإلع ــا ُم المصرى
الــســودا َن بالتضامن مــع إثيوبيا فــى هــذه األزمــة،
ووقوفها ضد مصالح مصر المائية.
اإلعالم هو السبب األكبر فى خلق التوترات بين
البلدين وفق الدراسة البحثية التى رصدت أسباب
اندالع األزمة بين مصر وإثيوبيا ،بعد شروع األخيرة
فى بناء سد النهضة فى أبريل  ،2011كان لبعض
السقطات اإلعــامــيــة دورهـــا فــى تــأزيــم القضية
مع الجانب اإلثيوبى الــذى استغلها لصالحه ضد
مصر ،حيث أدت إذاعــة االجتماع الشهير الذى
عقده الرئيس األسبق مرسى مع بعض القوى
السياسية بــشــأن كيفية التعاطى مع

احلسينى

أزمة سد النهضة إلى آثار سلبية أثرت على مسيرة
الــمــفــاوضــات بين الــطــرفــيــن ،فضال عــن الترويج
اإلثيوبى للتهديدات المصرية على الساحة الدولية
بما يخدم أهدافها ومصالحها فيما يخص استكمال
بناء السد.
كما أثــارت اإلعالمية رانيا بــدوى فى برنامجها
على قناة “التحرير” أزمة دبلوماسية إثر لقائها مع
محمود درير ،السفير اإلثيوبى فى القاهرة ،بعدما
هاجمته فى مداخلة تليفونية قبل أن تُغلق الهاتف
دون أن يُنهى مداخلته ،األمــر الــذى دعــا السفير
اإلثــيــوبــى إلــى تقديم مــذكــرة احــتــجــاج إلــى وزارة
احتجاجا على األسلوب الذى
الخارجية المصرية
ً
اتبعته اإلعالمية معه.
إذا كان البعض يرى أن االعالم أحد أهم األدوات
التى يمكن أن تخدم السياسة الخارجية للدولة؛
إال أن الواقع على األرض يدحض مثل هذه الرؤية،
فالمشهد اإلعالمى المصرى قد تحول إلى ٍ
مزيد
من الفوضى ،وغياب المهنية والــرؤيــة ،فضال عن
السطحية التى يتعامل بها كثير مــن اإلعالميين
مــع قضايا السياسة الــخــارجــيــة واألمـــن القومى
للبالد ،مما زاد من المشكالت التى تواجه الدولة
فى عالقاتها الخارجية ،فالعالقات الدولية أخطر
من أن تُترك لإلعالم .ومن ث َّم ،هناك حاجة ماسة
إلى عقلنة اإلعالم المصرى من خالل إستراتيجية
شاملة لعالج القصور الــذى يُواجهه هــذا القطاع
الــمــهــم ،ويــبــدأ ذل ــك مــع االهــتــمــام بــإعــادة هيكلة
إعــام الدولة ،والعمل على حل مشكالته البنيوية
والهيكلية ،بغية إنتاج خطاب إعالمى مؤثر على
الصعيد الــداخــلــي ،واإلقليمي ،والــدولــي ،والعمل
على الحد من سيطرة رجال األعمال على اإلعالم
والمستمر منذ تسعينيات القرن الماضي ،فضال
عــن ض ــرورة تأهيل اإلعالميين الــذيــن يخاطبون
الجماهير للتعامل مع القضايا المختلفة ،وحتمية
فرض عقوبات على كل من يخطئ من اإلعالميين،
حــتــى ال ينعكس األمـ ــر بــالــســلــب ل ــدى الــمــواطــن
ب ــأن بــعــض اإلعــامــيــيــن ف ــوق الــمــســاءلــة ،والعمل
على ترسيخ معايير قيمية وأخــاقــيــة للمنظومة
اإلعالمية ،بما يمكنها من ضبط األداء اإلعالمي،
ع ـ ــاو ًة عــلــى ض ـ ــرورة وجــــود ميثاق
ش ــرف إعــامــى متكامل،
إضافة إلــى ضــرورة
إن ــش ــاء نــقــابــة

لإلعالميين لضبط العمل اإلعــامــي ،ومطالبة
البرلمان بالسرعة فى إصــدار نصوص تشريعية
بشأن عمل الصحافة واإلع ــام ،بغية تفعيلها فى
شكل تنظيمات وقوانين ونظم وهيئات ضابطة تنظم
عمله على أرض الواقع.
ومــن ثــم ،فهناك ضــرورة حتمية تقتضى ضبط
أداء اإلعالم المصري ،ال سيما فى تناوله للعالقات
المصرية اإلقليمية ،لمنع إفساد العالقات وإثــارة
األزمـ ــات ،خــاصــة أن معظم ال ــدول اإلقليمية لها
مــوقــف إيــجــابــى تــجــاه مــصــر مــنــذ ث ــورة  30يونيو
على كــل المستويات السياسية ،والدبلوماسية،
واالقتصادية ،كموقف المملكة العربية السعودية.
ومن ثـ َّم ،فإن اإلدراك بوجوب االصطفاف الوطنى
من قِ بل كافة المؤسسات ،وعلى وجــه الخصوص
اإلع ــام الــمــصــري ،فــى ظــل التحديات الداخلية
والمتغيرات اإلقليمية.
فــى هــذا السياق ،أصبح ضــروريــا أن يخضع
االعــــــام بــكــل مــكــونــاتــه لــلــتــشــريــح بــمــعــرفــة
المتخصصين والــخــبــراء ،خــاصــة بعد الفشل
الملموس فى تناول للملفات القومية والوطنية،
األم ــر ال ــذى أثــر بالسلب على بعض القضايا
الشائكة ،لذا فان الخبراء أجمعوا على ضرورة
تحمل اإلعالم لمسئوليته الوطنية واالجتماعية،
مــن بينهم الــدكــتــور حسن عــمــاد مــكــاوى عميد
كلية اإلعـــام األســبــق ال ــذى يــؤكــد فــى العديد
مــن تصريحاته ،أن دور اإلعـــام الطبيعى هو
االلتزام بنقل المعلومات الدقيقة إلى الجماهير
للتعرف على األحداث الجارية ورصد السلبيات
لمعالجتها،لذا فهو يــرى أن األسباب الرئيسية
وراء االنفالت االعالمى لبدأ بخلو الساحة من
القوانين والتشريعات التى تنظم العمل وتضع
القواعد لضبط األداء المهني ،فضال عــن أن
العديد من الوجوه االعالمية غير متخصصة.
لكن د.مكاوى يرى عدم إلقاء اللوم على اإلعالم
بمفرده فى كل األزمات التى تواجه الدولة ،فليس
من المقبول ان تكون الدولة تعانى من ضعف فى
إدارة الملفات القومية والخطيرة وتلقى العبء
على اإلع ــام رغــم أنها لــم توفر لــه المعلومات
بالشفافية المطلوبة ،مما يجعله يتجه إلى مصادر
موضحا أنه من الخطأ أن يفاجأ
غير موثوقة،
ً
المجتمع بالقضايا الوطنية بــل يجب التمهيد
إلص ــداره ــا عــبــر تــوفــيــر الــمــعــلــومــات والــوثــائــق
الصحيحة من خالل اإلعالم.
المتابع للرؤى التى يطرحها الدكتور محمود
عــلــم الــديــن أســتــاذ اإلعـ ــام بجامعة الــقــاهــرة
اإلعـــام فــى هــذا الــشــأن ،تحفز على الــوقــوف
أمامها ،فهو يؤكد على المسئولية االجتماعية
لالعالم خاصة أن المرحلة التى تمر بها مصر
شديدة الخطورة وتحتاج لتضافر الجهود فى
تناول القضايا الوطنية التى قد تهدد أمن الدولة،
وفى مقابل المسئولية االجتماعية لإلعالم يجب
أن توفر الــدولــة المعلومات الصحيحة بمنتهى
الشفافية ،ألن التأثير السلبى على بعض القضايا
يرجع إلى عدم توفير البيانات الكافية من قبل
الدولة فى بعض القضايا المهمة.
لكن الدكتور سامى عبدالعزيز أستاذ اإلعــام
بجامعة القاهرة يرى أن عدم المهنية هو الكارثة
الحقيقية فى وسائل اإلعــام ،ألن معظمها تنساق
وراء مواقع التواصل االجتماعى دون السعى للتأكد
من صحة المعلومات المتداولة ،وهذا شيء محزن
بالنسبة له ،ألنه ينساق وراء حمالت ممولة مغرضة
لتشويه أى إنــجــاز تقوم بــه الــدولــة ،وال يعود إلى
مصادر مسئولة أو حتى خبراء فى هذا المجال..
وأكد عبدالعزيز أن المعلومات الخاطئة والمغلوطة
التى تداولتها بعض وسائل اإلعالم تؤدي إلى تفاقم
أي أزمــة ،وقد تسبب إحراجا ألى دولــة مع أخرى،
ويكرر عبدالعزيز ،مطالبته لوسائل اإلعالم بتحرى
الدقة فى األخبار التى تنشرها ،مؤكدً ا
أن العالم أصبح يأخذ ما تنشره
وسائل اإلعالم كوثائق تدين
الدولة.

بدوى

أمانى اخلياط
هاجمت اململكة
املغربية وانتقدت
زيارة امللك محمد
السادس إلى تركيا
وادعت أن االقتصاد
املغربى قائم على
الدعارة
وائل اإلبراشى
انتقد نشاطات
هيئة األمر
باملعروف والنهى
عن املنكر فى
السعودية
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جنيب وعوض
معروضان للبيع
وفتح باب اإلعارة
أمام أنطوى
والشيخ
البساط
األخضر

 3أسباب تدفع
كوبر لرفض
الوديات القوية
كتب – محمد الصايغ
اقترب املنتخب الوطنى من خوض
مــبــاراة وديـــة أمـــام أح ــد املنتخبات
صاحبة املستوى الثانى فى أفريقيا،
وإن كان األقرب حتى اآلن هو منتخب
ماالوى.
وعــلــى الــرغــم مــن تلقى املنتخب
ال ــوط ــن ــى ألك ــث ــر م ــن عـ ــرض س ــواء
مــن الــكــامــيــرون أو الــكــونــغــو ،إال أن
األرجنتينى هيكتور كوبر ،أصر على
مــواجــهــة منتخب ضعيف فــى وديــة
شهر مايو.
ولــم يكن إصــرار كوبر على خوض
مباراة مع أحــد املنتخبات الضعيفة
وليد الصدفة ،وإن كــان ذلــك راجــع
ألســبــاب مــحــددة يــرصــدهــا “صــوت
املاليني” فى التقرير التالى..
التصنيف
يحتل املنتخب الوطنى حال ًيا املركز
اخل ــام ــس ف ــى الــتــصــنــيــف ال ــق ــاري،
وبالتالى يخشى املــدرب األرجنتينى
مــن خــوض أى مــبــاراة مــن شأنها أن
تؤثر على تصنيف الفراعنة.
واحــتــل املــنــتــخــب الــوطــنــى املــركــز
اخلامس برصيد  648نقطة ،األمر
الـ ــذى يــجــعــل الــفــراعــنــة عــلــى رأس
مجموعة فى تصفيات كأس العالم.
نفسية الالعبني
يــخــشــى اخل ــواج ــة م ــن أن تتأثر
نفسية الالعبني قبل مباراة تنزانيا
املقبلة ،األم ــر ال ــذى قــد يــؤثــر على
نتيجة املباراة ،خاصة أن املنتخب لم
يتأهل إلى أمم أفريقيا بشكل رسمى
حتى اآلن.
ويــحــتــاج املــنــتــخــب الــوطــنــى إلــى
التعادل أو اخلسارة بأقل من ثالثة
أهـــداف ،حتى يضمن الصعود إلى
أمم أفريقيا باجلابون.
جتربة املحترفني
يسعى هيكتور كــوبــر ،إلــى جتربة
بعض املحترفني فى معسكر املنتخب
الوطنى املقبل ،حيث مازال يفكر فى
ضم كرمي حافظ ،املحترف فى أحد
األندية القبرصية.
ويسعى اخلواجة إلى حتقيق مزيد
من االنسجام بني الالعبني املحترفني
واملحليني ،خاصة بعد ظهور حالة من
عدم الربط بينهما فى لقاءى نيجيريا
السابقني.

مجلس طاهر يحسم قائمة املطرودين من قلعة اجلزيرة
كتب – ضياء خضر
اتــضــحــت بشكل شــبــه نــهــائــى نــوايــا مجلس
إدارة النادى األهلى برئاسة محمود طاهر تجاه
العبى فريق الكرة األول بالنادى المستبعدين من
حاسبات الجهاز الفنى بقيادة الهولندى مارتن
يول ،حيث استقر المجلس األحمر على عرض
محمد نجيب مدافع الفريق للبيع بمجرد نهاية
الموسم الــجــارى ،بعدما أصبح الالعب خارج
حسابات المدرب الهولندى بشكل تــام وهــو ما
يفسر سعى االدارة الحمراء لضم العب جديد
فى مركز المساك خالل الفترة القادمة ،األمر
الذى يؤكد أن مشوار نجيب مع الفريق األحمر
دخل رسمياً مرحلة العد التنازلى.
وعلى خطى نجيب يأتى مسعد عوض حارس
مرمى الفريق والذى تعتزم ادارة النادى األهلى
عــرضــه للبيع أيــضــاً خ ــال فــتــرة االنــتــقــاالت
الصيفية المقبلة ،وهو الرأى الذى توافقت عليه
االدارة مع الجهاز الفنى الذى طلب بــدوره ضم
حــارس مرمى جديد وهــو المطلب الــذى بدأت
االدارة الحمراء السعى بقوة لتنفيذة فى الفترة
األخيرة.
قائمة الراحلين عــن القلعة الحمراء خالل
االنتقاالت الصيفية المقبلة ينتظر أن تضم أيضا
الغانى جون أنطوى مهاجم الفريق والــذى فشل

عوض
فى انتزاع ثقة الخواجة الهولندى حيث أوصى
األخير بضرورة االستغناء عنه فى أقرب فرصة،
لكن أصبح هــذا الطلب بمثابة قنبلة موقوتة
فى وجه إدارة محمود طاهر خاصة أن خزينة
الــنــادى األهــلــى تكبدت مبالغ طائلة فــى سبيل
ضم الالعب الغانى والذى تواجد معظم فترات
الموسم الحالى خارج التشكيل األساسى ،األمر
الــذى جعل مجلس طاهر يكلف عدد من وكالء

أنطوى
وسماسرة الالعبين اليجاد عرض اعارة خليجى
لالعب ،حيث رفضت االدارة فكرة بيعه بشكل
نهائى تجنب ًا لفتح أبواب االنتقاد على المجلس
االحــمــر وال ــذى قــد يتهم بــإهــدار أم ــوال النادى
على صفقة جون أنطوى دون يستفيد الفريق من
خدمات الالعب بالشكل األمثل.
وينطبق هــذا األمــر كذلك على أحمد الشيخ
العب وسط الفريق والذى انتقل للقلعة الحمراء

أبو السعود يغرى شيكاباال
إلعادته للدراويش
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الصيف الــمــاضــى بعد شــد وج ــذب ومنافسة
مع نــادى الزمالك على ضمه فى صفقة كبدت
خزينة الــنــادى األهــلــى نحو  15مليون جنيه،
لــكــن الــاعــب بــقــى مــجــمــداً عــلــى دك ــة الــبــدالء
معظم فــتــرات الــمــوســم الــحــالــى ول ــم يــشــارك
اال على فترات متباعدة ،وأمــام المبلغ المالى
الضخم الــذى تكلفه ضم الالعب وجــدت إدارة
النادى األهلى انه من المستحيل تنفيذ توصية

صالح ريكو جنم احتاد الشرطة فى حوار لـ«

»:

أمتلك عرو ًضا من األهلى
والزمالك واإلسماعيلى
لفت صالح ريكو ،نجم فريق اتحاد الشرطة ،اﻷنظار إليه عقب تألقه فى الموسم
الماضى وتهافت عليه قطبا الكرة المصرية «اﻷهلى والزمالك» ،من أجل الحصول
على خدماته خالل فترة اﻻنتقاﻻت الصيفية المقبلة ،وبات مستقبل الالعب
الشاب مع الشرطة مهددا فى ظل رغبته فى الرحيل وتراجع نتائج الشرطة الذى
صار على مشارف الهبوط لدورى المظاليم الموسم المقبل.
«صوت الماليين» ،التقى نجم الشرطة لكشف المزيد من اﻷسرار عن
العروض التى تلقاها ومستقبله فى الموسم الجديد:

شيكاباال

كتب – محمد الصاوى

حوار – محمد الصايغ

غالى

يــبــذل مسئولو نـــادى اإلسماعيلى
بــقــيــادة الــعــمــيــد مــحــمــد أبــوالــســعــود
رئيس النادى جهوداً مكثفة مع محمود
عــبــدالــرازق (شــيــكــابــاال) صــانــع ألــعــاب
ال ــزم ــال ــك م ــن أجـ ــل إعـــادتـــه لــصــفــوف
الدراويش نهاية الموسم الجاري.
على سبيل البيع النهائي .فــى الموسم
المقبل ،ويستغل مسئولو الــدراويــش عــدم وضوح
موقف الفهد األســمــر مــع الزمالك حتى اآلن مــن أجل
التوصل إلــى اتــفــاق نهائى مــع الــاعــب فــى ظــل العالقة
الجيدة التى تربط الناديين.
ويــحــاول مسئولو نــادى اإلسماعيلى إغ ــراء شيكاباال
عن طريق منحه أعلى مقابل مــادى فى عقود الالعبين
الحاليين.
إضافة إلى وضع بند فى عقده يقضى بحصوله على
مكافآت مــاديــة حــال تسجيل عــدد معين مــن األهــداف
ومكافآت أخــرى فى حالة انضمامه لصفوف المنتخب
الوطنى من صفوف الدراويش .إضافة إلى توفير كل رغباته
للموافقة على العرض اإلسماعيلي.
على جانب آخر وضع خالد القماش المدير الفنى لفريق
الــدراويــش عدة شــروط للموافقة على فكرة االستمرار فى
قيادة الفريق فى الموسم الجديد ،حيث جاء على رأس تلك
الشروط ضرورة اشراك اإلدارة له فى الجانب المتعلق بضم
الصفقات الجديدة وأن يكون له كلمة الفصل من الناحية
الفنية فى ضم أى العب جديد للفريق من عدمه وكذلك فيما
يخص االستغناء عن أى من العبى الفريق الحاليين.
كما طلب القماش بحصر التعامل معه من خالل مجلس
اإلدارة على شخص واحــد فقط وهــو رئيس الــنــادى منع ًا
لحدوث أى خالفات خصوصاً بعدما حاول أكثر من عضو من
أعضاء المجلس التدخل فى عمله بحجة متابعة شئون فريق
الكرة وهو ما أزعج القماش ودفعه أكثر من مرة للتلويح بورقة
تقديم استقالته خــال الفترة الماضية ،وينتظر القماش
الحصول على تأكيدات من رئيس الــنــادى بالموافقة على
شروطه التمام التوقيع على عقود قيادته للفريق فى الموسم
المقبل.

¿ مـ ــا أس ـ ـبـ ــاب ت ــراج ــع
ن ـت ــائ ــج الـ ـش ــرط ــة بـشـكــل
م ـخ ـي ــف واقـ ـ ـت ـ ــراب ـ ــه مــن
الهبوط؟
¿ ¿ رحل العديد من
العناصر اﻷساسية
ريكو
عــن صفوف الفريق
منذ بــدايــة الموسم
مثل على رابو وفؤاد
سـ ــامـ ــة وأحـــمـــد
كــمــال ونــانــا بوكو
وتــــــم ض ـ ــم عـــدد
م ـ ــن ال ــاع ــب ــي ــن
أصـــــــــــحـــــــــــاب
الخبرات القليلة
ب ــدورى الدرجة
الــثــانــيــة فــغــاب
اﻻنــســجــام عن
ال ــف ــري ــق لــفــتــرة
طويلة.
وأعتقد أن اإلدارة تتحمل المسئولية
الــرئــيــســيــة لــوصــول الــفــريــق إل ــى هــذا
الوضع هــذا الموسم بــالــدورى الممتاز،
بسبب بيع الــقــوام الرئيسى للفريق من
أجل حل اﻷزمــة المالية ،وتم التعاقد مع
العبين إما كبار فى السن أو منضمين فى
صفقة انتقال حر.
¿ هل سترحل عن الفريق نهاية الموسم
الحالي؟
¿ ¿ بالتأكيد سأرحل عن الشرطة فى نهاية
الموسم وذلك فى حال هبوط الفريق إلى دورى
الدرجة الثانية ،ولكن يبقى فى النهاية اﻷمر بيد
اإلدارة التى ستحاول تحقيق مطلبي.
أنا آن أركز مع الفريق ومازال لدينا  11مباراة
متبقية فى الــدورى الممتاز سنجتهد وسنحاول
اﻻقتراب من المقاولون المتفوق علينا بعدد نقاط
ليس بالكبير حتى نتمكن من البقاء فى المسابقة
وبعد ذلك سأحسم مستقبلى عقب نهاية الموسم.
¿ هل تلقيت عروضا من أندية الدورى الممتاز فى
الفترة الماضية؟

أخبار النجوم
أخبار النجوم
أخبار النجوم
هدية خاصة من حامد
جنش يقتحم عالم
لكهربا فى عيد ميالده
البيزنس بـ«مطعم»
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جنيب

مــارتــن يــول ببيع الــاعــب أيــض ـاً ،حيث بــدأت
اإلدارة كذلك فى تسويق الالعب على المستوى
الخليجى إلعارته لمدة موسم واحد أم ً
ال فى أن
ينجح فى تقديم أوراق اعتماده ويثبت أنه صفقة
تستحق الــتــواجــد ضمن التشكيلة األساسية
للفريق األحمر.
على جانب آخــر دخــل مهاجم النادى االهلى
الجابونى ماليك ايفونا فى أزمة جديدة مع إدارة
ناديه بعد ان طلب رسميا من مدير الكرة سيد
عبدالحفيظ السماح لــه بالرحيل عقب نهاية
الموسم ،وأكــد ايفونا أنه يمتلك عروضا للعب
فى بعض الدوريات األوروبية منها نادى بروسيا
دورتــمــونــد األلــمــانــى وتمسك ببعض الــعــروض
الشفهية من جانب وكيل أعماله وطلب من إدارة
النادى األهلى الجلوس مع الوكيل لبحث إمكانية
تسويقه فى أوروبا فى حين رفضت إدارة النادى
طلب الالعب بالحديث عن رحيله خــال تلك
الفترة التى تشهد منافسة الفريق على الثالثية
الدورى والكأس والبطولة اإلفريقية.
ورفــض عبدالعزيز عبدالشافى رئيس جهاز
الــكــرة مناقشة اى عـــروض لــرحــيــل المهاجم
الجابونى عن صفوف الفريق وطلب منه خالل
آخــر جلساته مــع إيفونا االمتناع تماما خالل
تلك الفترة عن الحديث فى مثل هــذه األشياء
باألخص بعد أن اشتكى إيفونا من تعنت بعض
العبى الفريق فى التعاون معه.

قــام محمود جنش ح ــارس مــرمــى الــفــريــق األول
لكرة القدم بنادى الزمالك بافتتاح مطعم فى منطقة
المهندسين.
ويحرص زمــاء جنش فى الزمالك على الحضور
فى المطعم لمشاهدة المباريات األوروبية ،بصحبة
زميلهم فى الفريق كتدعيم منهم لفكرة المشروع.
وأب ــدى عــدد مــن نجوم الفريق األبــيــض اعجابهم
بالخطوة التى قام بها جنش واعتبروها خير وسيلة
لتأمين مستقبله ،خاصة أنها توفر له مورد رزق بعيدا
عن كرة القدم ..ويعد جنش الحارس الثانى للزمالك
بعد زميله أحمد الشناوى الحارس األساسى للزمالك
ولمنتخب مصر.

بادر طارق حامد العب وسط الفريق األول لكرة
القدم بنادى الزمالك بمنح زميله بالفريق محمود
عبدالمنعم كهربا ،حذاء رياضيا مدون عليه حروف
اسمه.
وقام حامد بالتوجه إلى أحد المتاجر الشهيرة
ببيع األحــذيــة الــريــاضــيــة ،لــشــراء ح ــذاء لزميله
بمناسبة عيد ميالده الذى احتفل به منذ أيام قليلة
بعد أن أتم عامه العشرين.
وتــجــدر االشـــارة إلــى أن الثنائى حامد وكهربا
تربطهما عالقة صداقة قوية منذ انضمامها إلى
صفوف الفريق األبيض ،حيث يحرص الثنائى على
االلتقاء بصورة شبه يومية بعد تدريبات الفريق.

رحيلى عن الشرطة
نهاية املوسم «أمر مؤكد»
¿ ¿ تلقيت عروضا من أندية القمة اﻷهلى والزمالك
واإلسماعيلى منذ الصيف الماضى ،ولكن تم اﻻتفاق مع
اإلدارة على البقاء مع الفريق حتى نهاية الموسم الحالى،
ثم الرحيل على الرغم أن عقدى يتبقى به  3أعوام.
جلست مــع مسئولى اﻷنــديــة الثالثة لكن لــم يتم أى
إجــراءات رسمية حتى اآلن وتم تأجيل المفاوضات حتى
نهاية الموسم ،كما تلقيت عرضا من الوحدة اإلماراتى
عبر أحد الوكالء.
¿ أيهما تفضل اللعب بين صفوفه اﻷهلى أم الزمالك؟
¿ ¿ من يُقدر صالح ريكو ماديا ومعنو ًيا سألعب بصفوفه
مهما كان انتمائي ،وأنــا ﻻ أفضل ناديا بعينه فى الوقت
الحالي ،وأرغــب فى المشاركة مع فريق كبير من أجل
اﻻنضمام لمنتخب مصر.
¿ ه ــل س ـت ــواف ــق ع ـل ــى اﻻنـ ـضـ ـم ــام لـ ـل ــدراوي ــش ل ــو طـلــب
القماش التعاقد معك؟
¿ ¿ بالتأكيد سأوافق فهو يمنحنى الثقة لتقديم أفضل
مــا لــدى داخــل الملعب وهــو مــا ظهر بــوضــوح مــع اتحاد
الشرطة.
¿ وم ــاذا لــو طلب اﻷهـلــى والــزمــالــك التعاقد معك فى
نفس توقيت طلب القماش؟
¿ ¿ اﻷمر سيكون صعبا وسأحتاج إلى التفكير فى هذا
اﻷمر ﻷن اﻷهلى والزمالك هما طريقى للمنتخب ومزيد
من الشهرة والنجومية فى الفترة المقبلة.
¿ ماذا تقول لهانى رمزي؟
¿ ¿ هانى رمزى مدرب عالمي ،ومكانه ليس فى الدورى
الــمــصــرى بــل تــولــى تــدريــب أحــد اﻷنــديــة اﻷوروبــيــة فى
المستقبل ،ونحن نعتذر له على الموقف الذى صار فيه
بسبب وضع الفريق فى جدول الترتيب بالدورى الممتاز
ونعتذر لإلدارة أيضا التى تجتهد معنا فى الفترة اﻷخيرة
ولكن ﻻ يحالفنا التوفيق فى العديد من المباريات.

أخبار النجوم
أخبار النجوم
كوفى يثبت والءه
للمعادى بـ«عمارة»
يبحث البوركينى محمد كوفى مدافع الفريق
األول لــكــرة الــقــدم بــنــادى الــزمــالــك عــن عقار
س ــواء عــمــارة أو فــيــا سكنية لــشــرائــهــا خــال
الفترة المقبلة ،فى منطقة المعادى التى يفضل
المعيشة بها.
جاء قرار كوفى بسبب رغبته فى إقامة مشروع
خاص به فى مصر بعد إنهاء مسيرته الكروية.
وأكــد المدافع البوركينى للمقربين منه أنه
بالرغم من سفره لعدة بالد عربية وأوروبية إال
أنه ال يشعر بالراحة واآلمــان إال فى مصر التى
قضى فيها أكثر من  10أعوام.

فتح مفاوضات
مع أكثر من العب
خالل الفترة
القادمة

الزمالك يظهر العني احلمراء للمتمردين ..ومهلة أخيرة ملاكليش
كتبت – سارة عبد الباقى
اتــخــذ مجلس إدارة نـــادى الــزمــالــك برئاسة
مرتضى منصور قــراراً بتجميد ومعاقبة أى العب
يخرج عن النص مهما كان تأثيره مع الفريق.
جاء ذلك بعد الواقعة األخيرة التى شهدتها األيام
املاضية والتى كان بطلها األول باسم مرسى مهاجم
الــفــريــق ،بعد أن دخــل فــى مــشــادة مــع زميله فى
الفريق محمد سالم ،وقام عبداحلليم على مدير
الكرة بالتدخل بني الثنائى لتهدئة األمــور ،ليقوم
مرسى بالرد على العندليب بطريقة غير الئقة،
األمر الذى أدهش اجلميع.
وبــنــاء على هــذه الــواقــعــة اتخذ مجلس اإلدارة
قراراً بإيقاف مهاجم ا منصور لفريق وجتميده لنهاية
املــوســم مــع عــرضــه للبيع ،وأك ــد أحــمــد مرتضى
مــنــصــور عــضــو مــجــلــس إدارة ال ــن ــادى األبــيــض
واملتحدث الرسمى باسم مجلس إدارة الزمالك،
أن هذا القرار يؤكد أن املجلس حريص كل احلرص
على اإلبقاء على النجوم فى حالة التزامهم ،مشيراً
إلى أن املجلس يرى أنه إذا كان احلل األخير هو
بيع الالعب املتمرد ،فهذا القرار لصالح الالعب
وحــرصــا عــلــى الــقــواعــد الــتــى أرس ــاه ــا املجلس
األبــيــض ورئيسه مرتضى منصور منذ أن تسلم
النادى.
ومتسك مسئولى الزمالك بالقرار رغم اعتذار
مرسى للعندليب بعد مباراة الداخلية ،حتى يكون

منصور

أبوريدة

ماكليش

عبرة لزمالئه فى الفريق ،وليلتزم كل العب بدوره
وال يتخطاه.
وعلى جانب آخر أمهلت جماهير الزمالك فرصة
أخيرة لألسكتلندى أليكس ماكليش املدير الفنى
احلالى للفريق األبيض ،بسبب سوء مستوى الفريق
ونتائجه حتت قيادته الفنية ،وترى جماهير القلعة
البيضاء أن ماكليش لم يقدم املطلوب منه حتى
اآلن ،فلم تر اجلماهير على أرض الواقع أى تغيير
فى مستوى الفريق الفنى والبدنى.
ومــن ناحية أخــرى بــدأ مسئولو األبيض فى فتح
خــط مــفــاوضــات مــع أكــثــر مــن العــب خــال الفترة

زعامة اجلبالية تشعل «احلرب
الباردة» بني زاهر وأبوريدة

البساط
األخضر

األخيرة لتدعيم صفوف الفريق األبيض فى املوسم
املقبل ،من أجــل الــعــودة للمنافسة على درع
الدورى بقوة مثلما حدث فى املوسم
املــاضــى ،ويعد مركز الظهير
األيسر من األولويات ،حيث
يحتاج الزمالك التعاقد
مــع ظهير أيــســر مميز
لسد العجز الذى يعانى
مــنــه الــفــريــق فــى تلك
املركز ،باإلضافة إلى
خط الهجوم والدفاع.

رأى
مرسى

رؤوف فى مرمى نيران جماهير املصرى

زاهر

كتب – محمد الصايغ
اشتعلت احلرب الباردة بني هانى أبوريدة ،عضو املكتب التنفيذى
لالحتاد الدولى «فيفا» ،وسمير زاهر رئيس احتاد الكرة السابق؛
بسبب انتخابات احتاد كرة القدم القادمة.
وازدادت األمور احتقا ًنا بني الطرفني ،خالل الساعات املاضية؛
بسبب رغبة كل منهما فى حجز مكانه على عرش اجلبالية.
وهناك ثــاث أزمــات ساهمت بشكل كبير فى إشعال اخلالف
بينهما ،خــال الفترة األخــيــرة ،يرصدها «صــوت املــايــن» فى
التقرير التالي:
الصراع على سيف
أص ــب ــح ســيــف زاهــــــر ،عضو
مجلس إدارة احت ــاد كــرة القدم
الــســابــق ،ميثل الشغل الشاغل
بالنسبة للثنائى خ ــال الفترة
األخيرة.
ويرغب كل منهما فى احلصول
على تأييد سيف ،وخــوض غمار
منافسات اجلبالية معه ،ضمن
قائمته االنتخابية ،األمــر الــذى
سيف
أصبح ميثل مشكلة بني الطرفني.
املليون جنيه
استشاط هانى أبوريدة غض ًبا من تصريحات سمير زاهــر فى
وسائل اإلعالم ،التى قال خاللها إنه مستعد لدفع مبلغ مليون جنيه
لألول ،من أجل االنسحاب من االنتخابات.
واستنكر عضو املكتب التنفيذى لالحتاد الــدولــى تصريحات
زاهر ،حيث يرى أنها إهانة له ولشخصه فى وسائل اإلعالم.
حرب التصريحات
يو ًما بعد اآلخر ويظهر أحدهما فى وسائل اإلعــام ويلمح إلى
أنه األفضل من أجل رئاسة اجلبالية خالل الفترة املقبلة.
وازدادت األمور تعقيدًا ،بعد تصريحات زاهر األخيرة ،التى أكد
فيها أن أبوريدة لم يخدم الكرة املصرية على اإلطالق.

كتب – محمد الصاوى

رؤوف

أخبار النجوم
أخبار النجوم
أخبار النجوم
صالح يبحث عن مدير حلساباته
رمضان صبحى يحارب
على السوشيال ميديا
احلسد بـ«دبيحة»
ينتظر رمضان صبحى صانع ألعاب فريق الكرة
األول بالنادى األهلى حصول فريقه على راحة سلبية
عقب مباراة يانج أفريكانز التنزانى ،حتى يتسنى له
القيام بذبح عجل وتوزيع لحومه على الفقراء استجابة
للنصيحة التى قدمها له بعض المقربين منه خصوصاً
بعد لمعان نجمه فــى الفترة األخــيــرة وهــو مــا جعل
المحيطين به يخشون من تعرضه للحسد أو االصابة
التى تؤثر على مسيرته الصاعدة فى المالعب.
ويترقب رمــضــان حصول الفريق على اج ــازة من
التدريبات لتنفيذ هذه الفكرة على الفور البعاد اى
عــكــوســات عنه خــاصــة بعد ط ــرده فــى مــبــاراة انبى
األخيرة فى الدوري.

يدرس محمد صالح نجم منتخب مصر والمحترف
ف ــى صــفــوف فــريــق رومــــا االيــطــالــى تــكــلــيــف أحــد
األشــخــاص المقربين منه ليتولى ادارة الحسابات
الخاصة به على مواقع التواصل االجتماعى ،وذلك
نظراً لحالة االنشغال الدائمة لالعب والتى تجعله
غير قادر على متابعة حساباته بشكل جيد سواء لنشر
أخــبــاره من خاللها أو للرد على متابعيه ..ويمتلك
صالح حسابات رسمية وموثقة على مواقع التواصل
فيس بــوك وتويتر وانستجرام ويحرص الالعب من
وقــت آلخــر على نشر صــوره الخاصة مــن خاللها..
وكان حساب النجم المصرى على موقع «انستجرام»
قد تخطى حاجز المليونى متابع قبل أيام.

تسيطر حالة من الغضب على جماهير
ال ــن ــادى املــصــرى الــبــورســعــيــدى جتــاه
مهاجم الــفــريــق أحــمــد رؤوف بسبب
عدم وفائه بتعهده بتجديد عقده مع
النادى املصرى ومماطلته مع اإلدارة
ـوصــا
ف ــى أكــثــر م ــن م ــوع ــد ،خــصـ ً
بعدما انتشرت إشاعات قوية فى
الــشــارع الرياضى البورسعيدى
كــلــهــا تــؤكــد أن أحــمــد رؤوف
هداف الفريق قد وقع على عقد
انتقال لفريق سموحة ملدة ثالث
سنوات ،وتقاضى مقدم عقده
وتناقلت اجلماهير هذا اخلبر
ف ــى الــتــجــمــعــات الــريــاضــيــة
الشهيرة باملدينة احلرة وعلى
مواقع التواصل االجتماعى،
مــا اضــطــر أحــمــد رؤوف أن
يــنــفــى اخل ــب ــر وي ــؤك ــد عــدم
صحته وق ــال إنــه فــى صدد

االجــتــمــاع مــع اجلــهــاز الفنى بقيادة حسام
حسن خــال األي ــام القليلة الــقــادمــة لبحث
التجديد للمصرى.
امل ــع ــروف أن رؤوف هــو هـ ــداف الــنــادى
املــصــرى برصيد عشرة أه ــداف وهــو ثالث
هــدافــى الـ ــدورى بعد حــســام بــاولــو مهاجم
سموحة ،ال ــذى يحتل املقدمة برصيد 14
هدفا ،و مــروان محسن مهاجم اإلسماعيلى
برصيد  11هدفا.
على جانب آخر متسك حسام حسن املدير
الفنى لفريق املصرى مبوقفه الرافض لفكرة
خوض أى مباريات ودية خالل فترة التوقف
احلــالــيــة ملسابقة الــــدورى بسبب مشاركة
الفرق املصرية فى البطوالت األفريقية.
ويــرغــب حــســام فــى منح العبيه فرصة
اللتقاط األنفاس فى ظل ضغط مباريات
بطولة الــدورى ،ويأمل حسام فى ان تسهم
فترة التوقف فى استعادة عدد من الالعبني
العائدين من االصابة لياقتهم بشكل كامل
مبــا يؤهلهم للعودة للمشاركة مــع الفريق
مجدداً.

إعداد :محمد الصايغ -سارة عبدالباقى

محمد الراعى

سقوط النجوم
¿ أخطاء التحكيم أفسدت متعة الــدورى
ه ــذا امل ــوس ــم ..أخــطــاء الــتــحــكــيــم واردة
ومعترف بها وف ًقا لقوانني الفيفا ،طاملا انها
ليست مقصودة وال متعمدة ..ولكن أخطاء
احلكام املصريني أصبحت ساذجة ومكررة
وهــنــاك تــعــال» مــن احلــكــام ولــيــس لديهم
ق ــدرة عــلــى حتــمــل االن ــت ــق ــادات ..وهــنــاك
عصبية غير عادية من بعض احلكام رغم
أن املــبــاريــات تــقــام دون جماهير ودون
ضغط عصبى ..واحلكم األول فى مصر
إبراهيم نور الدين يظهر دائ ًما أكثر عصبية
وكأنه فى فقرة كوميدية مأساوية ويحذر
الالعبني ويهدد ويتوعد وكأنه ناظر فى
املــدرســة ..التحكيم املصرى يحتاج إعادة
تقييم وســرعــة ع ــاج األخــطــاء ب ــدال من
العناد من احلكام بطريقة أفسدت الدورى.
¿ رمــضــان صبحى وبــاســم مــرســى جنــوم
رائعة ومستقبل الكرة املصرية ..والعالم
كله يستخدم األساليب العلمية لالستفادة
مــن املــواهــب الــصــاعــدة لصناعة النجم،
ولكن فى مصر األوضاع مقلوبة ونستخدم
أســالــيــب إفــســاد الــنــجــم ..وتــتــحــالــف كل
عــنــاصــر الــلــعــبــة مـــن إعـــــام وجــمــهــور
ومــدربــن وإدارات لتدليل الــاعــب بعد
تألقه ونفاجأ بسقوط الالعب فى بعض
املشاكل واألزمــات التى تقضى على حياته
الــكــرويــة ســريـ ًعــا فــى املــاعــب ..وبالطبع
الــاعــب يساعد فــى القضاء على نفسه
بعد أن تأخذه األضــواء والشهرة واملاليني
إل ــى الــســقــوط املــبــكــر ..أطــالــب عناصر
اللعبة بالتعامل مع رمضان صبحى وباسم
مرسى بأسلوب علمى وأطــالــب الالعبني
بإنقاذ أنفسهم قبل أن يدخلوا فى الطريق
املسدود.
¿ حــضــور اجلماهير مكسب كبير ولكن
جلوس وزير الشباب مع الوايت نايتس قبل
مــبــاراة بجاية األســبــوع املــاضــى بالقاهرة
دون علم مرتضى منصور رئيس الزمالك،
ك ــان ســيــؤدى لــكــارثــة جــديــدة خــاصــة إذا
دخــلــت اجلــمــاهــيــر مندفعة وكـــان ال ــرأى
العام سيحمل مرتضى مسئولية الكارثة
رغ ــم أن وزي ــر الــريــاضــة هــو ال ــذى جلس
مع اجلماهير وسمح لهم بالدخول بدون
تذاكر ..املفروض يكون هناك تنسيق من
الوزير مع الزمالك حتى ال حتدث الكارثة..
لن نتعلم من األخطاء« ،يعملها الوزير ويقع
فيها اجلمهور»!!
¿ الــزمــالــك يــعــانــى مــن مــشــاكــل باجلملة
صنعها مــن يطلقون على أنفسهم أبناء
الــنــادى ..ويفاجئنا كل يــوم ممــدوح عباس
الرئيس السابق الفاشل هو ورؤوف جاسر
الــفــاشــل بــإقــامــة دع ــوة قضائية لتجميد
فلوس الــنــادى حتى يسقط الــزمــالــك فى
املشاكل رغم أن عباس متهم بإهدار 800
مليون جنيه فــى الــنــادى ومـ ــازال الــوزيــر
يتستر على مخالفاته!!

الواسطة سالح جدو للحصول
على تأشيرة سويسرا
يبذل محمد ناجى جدو مهاجم منتخب مصر
السابق ونــادى االنــتــاج الحربى الحالى جهوداً
مكثفة للحصول عــلــى تــأشــيــرة دخـــول لــدولــة
سويسرا ،حيث طلب الالعب من بعض المقربين
مــنــه ايــجــاد واســطــة تسهل لــه الــحــصــول على
الــتــأشــيــرة حتى يتسنى لــه مــرافــقــة المحامى
الخاص به خالل تقديم الشكوى الخاصة به أمام
المحكمة الرياضية الدولية ضد النادى األهلى
والــذى يطالبه جدو بالحصول على قيمة عقده
كاملة بعدما تم فسخ عقده من طرف واحد قبل
بداية الموسم الجارى.
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تابعت باهتمام مثل بقية الرأى العام برنامج حكومة المهندس شريف اسماعيل ،الذى جرى عرضه أمام مجلس النواب ،وتبين لى من
قراءته وفق فهمى لطبيعة الواقع واهتمامى بقضايا الشأن العام ،أن الحكومة تعيش فى واد بعيد عن الواقع وتطلعات المجتمع ومتطلباته
الحياتية ،فضال عن أنها تفتقد لإلبداع ،والخيال السياسى لتجاوز األزمات ،فهى تعاملت مع التطلعات المرجوة منها بطريقة هامشية،
ال تختلف فى مضمونها عن سياسات الحكومات السابقة ،التى أوصلت البالد لما نحن فيه اآلن ،من تردى األوضاع على المستويات كافة
«سياسيا اقتصاديا اجتماعيا» ،فهى لم تتعهد أمام البرلمان بأية التزامات واضحة فى برنامجها ،فقط أوردت بعض العبارات االنشائية
المطاطة ،التى تتيح ألعضائها ،التنصل من المسئولية السياسية واألدبية فى أى وقت ،فضال عن القراءة الدقيقة للواقع تشير إلى أن
الحكومة ذاتها ،عبارة عن جزر منعزلة عن بعضها ،اليوجد تناغم بين قطاعاتها المختلفة ،وال يوجد تنسيق بين أجهزتها االدارية
والخدمية ،الكل يفعل ما يريد وفق هواه ،ويصدر من القرارات ما يراه.

وزراؤها يسيرون على نهج األنظمة السابقة

سيد سعيد
يكتب:
ال تخلو جريدة يومية
من استغاثات منشورة
تهدف تدخل املسئولني
إلنقاذهم من تعنت
اجلهات احلكومية وهو
ما يؤكد أن القيادت
احلكومية فى نوم عميق
ال يدركون تداعيات
ما يفعلون فهم ال
يتحركون إال بالتعليمات
والتوجيهات الفوقية

برنامج الحكومة يحمل
قدرا من التناقض الواضح
فيما يخص استصالح
األراضى الصحراوية فهناك
مئات اآلالف من األفدنة
فى تلك األراضى المملوكة
للدولة تم االستيالء على
معظمها فعليا من قبل
بلطجية األراضى بفعل
الفوضى اإلدارية داخل
الجهات المسئولة عن
حمايتها من العبث

برنامج حكومة شريف إسماعيل يدهس الفقراء ومحدودى الدخل
هذه احلقيقة ال يستطيع أحد انكارها ،باعتبارها
معلومة من الكافة ،لذا ال يثق أحد فى التصريحات
الرسمية الصادرة عن بعض الوزراء ،على األخص،
فيما يتعلق باالستثمار وتشجيع الصناعات ،فالواقع
يؤكد أن التعقيدات هى العنوان األبــرز ،وان كانت
التصريحات والوعود احلكومية ال تقر تلك احلقيقة
فى برنامجها ،بل تتجاوزها برسم صورة وردية على
عكس احلقيقة.
احلــديــث عــن الــتــعــقــيــدات الــرســمــيــة لــم ي ــأت من
فــراغ ،كما أن مخاوف املستثمرين ســواء املحليني
أو األجــانــب ،لها مــا يبررها والــشــواهــد على تلك
املــبــررات كثيرة ومعلومة لكل مــن يــريــد أن يرى
ويسمع ،لعل أبرز تلك املبررات ،ما يطالعونه يوميا
على صــدر الصحف الــصــادرة يوميا فى مصر ،ال
تخلو جريدة يومية من عــدة استغاثات منشورة،
تهدف تدخل املسئولني النقاذهم من تعنت اجلهات
احلكومية ،وهو ما يؤكد أن القيادت احلكومية فى
نــوم عميق ،ال يــدركــون تداعيات ما يفعلون ،فهم
ال يتحركون إال بالتعليمات والتوجيهات الفوقية،
فلو أن املسئول أو الوزير ،لديه القدرة والشجاعة
على حل املشكالت قبل أن تتفاقم ،ماخرجت تلك
االستغاثات إلى العلن وهى حتمل رسالة لكل من
يقرأ ،بأن احلكومة تضع العراقيل بحجج واهية،
رغم قيامها بإزالة احلجج ذاتها بعد التدخل من
املستويات األعــلــى ،ألــم يكن هــذا كافيا بتوجيه
االتهامات إليها بعدم القدرة على مواجهة املتطلبات
الضرورية لهذا البلد.
الــتــعــقــيــدات الــتــى نــتــحــدث عنها كــافــيــة للتحفيز
على الوقوف أمــام وزارة الصناعة التى يقع على
املسئولني عن شئونها ،مهمة النهوض باالقتصاد
وتوجيه االستثمارات نحو التصنيع ودعمه ،سوف
نكتشف العجب العجاب ،هذه الــوزارة ملن ال يعلم،
هــى منـــوذج صـــارخ وفــاضــح للفوضى احلكومية
وتطبيق سياسة الالمباالة فى كل كبيرة وصغيرة،
الــوزيــر «طــارق قابيل» من ناحيته قابع فى برجه
العالى بعيدا عن مشكالت وهموم وزارتــه ،ال يهتم
بالتفاصيل املرتبطة بــاملــشــروعــات االستثمارية
وليست لديه خطة واضحة املعالم أو رؤية مستقبلية
حتــدد استراتيجية الــــوزارة على امل ــدى البعيد،
فما بالنا وواق ــع احلــال يــؤكــد ،عــدم وجــود خطط
تكتيكية قصيرة األجــل ،إلنقاذ الصناعات املهددة
باالنهيار فى كافة القطاعات من البتروكيماويات
إلى الصناعات االستراتيجية مثل احلديد والصلب
مرورا بالصناعات الدوائية ،فضال عن الصناعات
األخـــــرى ،املــتــمــثــلــة فــى األســمــنــت ،وغــيــرهــا من
األنشطة القادرة على استيعاب الطاقات البشرية
واحلد من تفاقم البطالة.
التأكيد على أن الرجل يعيش فى معزل عن الواقع
ومتطلباته ،ليس فى حاجة إلــى االثبات بالوثائق
أو التأشير على األوراق ،فمثله ال يقوم بالتوقيع
على أى شــيء ،امنا ميكن التدليل على حقيقة ما
نورده ،هو عدم رده على هواتف بعض الصحفيني،
أو غيرهم ،خاصة أصحاب املظالم من املستثمرين،
واكتفى بتلبية طلبات رجــال البيزنس التجارى،
حلضور اجتماعات من شأنها اجلــور على البعد
االجتماعى ،مثل اجتماعات تسعير الــدواء وغير
ذل ــك مــن األمــــور الــبــعــيــدة عــن دع ــم الــصــنــاعــات
واالسراع فى انقاذ ما تبقى منها.
الغريب فى أمر املهندس طارق قابيل وزير الصناعة
والــتــجــارة ،أنــه دؤوب على حــضــور االجتماعات
املــرتــبــطــة بــالــلــجــان وغــيــرهــا داخـــل الـــــوزارة ومــا
أدراك ما البدالت الناجتة عنها ،أما مرؤسيه فى
القطاعات والهيئات املتنوعة داخل الوزارة ،فحدث
وال حرج ،فهم يسيرون على نهج «فوت علينا بكرة
« ،وبكرة الذى يقصدونه ال يأتى أبدا ،لذا فإن حال
االستثمار الصناعى قط ًعا سيسير من سيئ إلى
أسوأ فى ظل العبث الذى يجتاح هذا القطاع املهم
واحليوى.
بالعودة إلى برنامج احلكومة فيما يتعلق بالصناعة،
فهو خال من أى رؤيــة استرتيجية ،مبا يؤكد عدم
ال ــق ــدرة عــلــى الــســيــر فــى االجتــــاه الـ ــذى يقطعه
الــرئــيــس الــســيــســى بــخــطــوات مــتــســارعــة جلــذب
االســتــثــمــارات ودعـــم خــطــط التنمية والــنــهــوض
باخلدمات الــضــروريــة ،لكن ق ــراءة البيان جــاءت
مغايرة لسياسة القيادة السياسية الداعمة للفئات
غير القادرة داخل املجتمع ،وهذا ً
أيضا يؤكد أنها
مستمرة فى نومها العميق ،فهى لم تلتزم فى بيانها
أو برنامجها بالنسبة املئوية املحددة فى الدستور،
الــذى ألــزم احلكومة «أى حكومة تتولى املسئولية
بــعــد اقـ ــرار الــدســتــور» بتخصيص نسبة  10فى
املائة ،من اجمالى الناجت القومى لصالح القطاعات
اخلــدمــيــة األكــثــر أهمية للمجتمع ،مثل الصحة
والتعليم والبحث العلمي ،وهــى قضايا ملن يدرك
أبــعــادهــا املستقبلية ،جــوهــريــة ،بــل يتوقف عليها
مستقبل الوطن على كافة املستويات ،باعتبار أن
الغاية األساسية انتاج أجيال من املصريني املتعلمني
األصحاء القادرين على االبتكار واالبــداع ومواكبة
التطورات العصرية فى مجاالت احلياة.
البرنامج لم يتضمن أيضا أى إج ــراءات واضحة
املــعــالــم ،حلماية الــفــقــراء ومــحــدودى الــدخــل من

الوزارة لم تلتزم فى بيانها بالنسبة املئوية املحددة فى الدستور بتخصيص نسبة  10فى املائة
من إجمالى الناجت القومى لصالح القطاعات اخلدمية مثل الصحة والتعليم والبحث العلمى

طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة ليست لديه رؤية مستقبلية
حتدد استراتيجية الوزارة على املدى البعيد ولم يبادر بابتكار
خطط تكتيكية إلنقاذ الصناعات املهددة باالنهيار

إسماعيل

قابيل

برنامج احلكومة سرب العديد من املخاوف إلى النفوس خاصة أن النية تتجه
نحو استئناف عمليات بيع وخصخصة األصول والشركات اململوكة للدولة
التعرض للدهس حتت عجالت السياسات اخلاطئة
واملتخبطة التى تخرج من املكاتب املكيفة ،وهى
الــســيــاســات الــتــى يتم االعـــان عنها والــبــدء فى
تنفيذها ،من دون إدراك أن الشريحتني ،الفقراء
ومــحــدودى الدخل «هما األكبر عــددا فى املجتمع
املصرى بل ميثالن غالبيته املطحونة حتى النخاع،
املقصود هنا ،هو حمايتهم من القرارات االرجتالية
العشوائية التى تقود تداعياتها إلى ارتفاع األسعار
بــشــكــل جــنــونــى ســــواء عــلــى مــســتــوى اخلــدمــات
األساسية أو السلع الضرورية ،حيث بلغ االرتفاع
حدً ا غير مسبوق فى فواتير الكهرباء واملياه والغاز،
األمر الذى ميثل عبئا يضاف إلى كم األعباء التى
يئن منها املواطنون خالل الفترة احلالية.
احلكومة بهذه الــقــرارات ،ال تــدرك أن االستمرار
على هذا النهج ،كاف ألن يخلق احتقانا فى أوساط
املجتمع ،خــاصــة اذا علمنا أن مطالب العدالة
االجتماعية متثل أبرز صيحة فى األوساط الشعبية
الــرافــضــة لــهــذا االجتـــاه بــاعــتــبــاره ميثل تكريسا
لسياسات احلكومات املتعاقبة
إلقاء الضوء على بيان احلكومة أمر يخص املواطن
املــصــرى قــبــل غــيــره مــن ذوى املــراكــز وأصــحــاب
الــصــاحــيــات الــقــانــونــيــة ،لــو أدرك كــل مــنــا هــذه
احلقيقة ،لتوافرت لدى اجلميع إرادة املشاركة فى
الهم العام ،فقراءة البرنامج ليست شأنا برملانيا
خالصا ،وإن كان البرملان ممثال رسميا عن املجتمع
من الناحية الدستورية ،اال أن قراراته وفق السوابق
التاريخية ،تخضع فى الكثير من األحيان للمواءمات
السياسية ،وتتبلور صورتها النهاية ،ســواء بقبول
بيان احلكومة أو رفضه ليس مــن بــاب االقتناع،

لكنها تتشكل ،وفــق تربيطات الــنــواب ،وسطوة
االئــتــافــات والتكتالت احلزبية وتوجهات صناع
القرار ،وما شابه ذلك من األمــور التى تلعب فيها
املصالح دورا رئيسيا.
من زاوية الهم العام فإن القراءة املوضوعية لبيان
احلكومة ،تشير إلى أنه يتضمن جملة من احلقائق
التى ال ميكن بحال من األحــوال ،إغفال تأثيراتها
السلبية على خطط التنمية فى املجاالت املختلفة،
الــبــيــان مــن الناحية الشكلية واجلــوهــريــة يحمل
قــدرا من التناقض الــواضــح فيما يخص احلديث
عن استصالح األراضى الصحراوية ،فهناك مئات
اآلالف مــن األفــدنــة فــى تلك األراضــــى اململوكة
للدولة ،مت االستيالء على معظمها فعليا من قبل
بلطجية األراض ــى بفعل الفوضى اإلداريـــة داخــل
اجلهات املسئولة عن حمايتها من العبث ،فضال
عن غياب الرقابة الرسمية من مؤسسات الدولة،
فاملتابع لتلك القضية ال يبذل جهدً ا فى التعرف
على هذه احلقيقة ،التى يعلمها القاصى والدانى
فــى بــر مــصــر ،ومــفــادهــا عــدم وج ــود أى حتركات
حكومية ملموسة الستردادها من مغتصبيها ،أو
التوجه نحو تقنني أوضاع واضعى اليد عليها ،مبا
ميكن الدولة من حتصيل مستحقاتها ،التى تبلغ
مئات املليارات من اجلنيهات ،لكن مت تركها لتحقيق
ث ــروات غير مشروعة نتيجة تداولها وبيعها من
طــرف آلخــر ،بل بلغ األمــر حــدودا تثير الريبة فى
بعض املسئولني ،ممن يتسترون على هذه اجلرائم
التى حتدث علنا وفى وضح النهار ،فقط يصدرون
الــقــرارات ويستفون األوراق حلماية أنفسهم من
املساءلة القانونية.

جانب آخــر يكشف بجالء التخاذل احلكومى فى
الوفاء بااللتزامات أمــام الشعب ،منها عدم قدرة
القائمني على صناعة الــقــرار ،التصدى للقضايا
اجلوهرية ،فاملسئولون يتعاملون مع هذه القضايا
بالتصريحات العنترية وإصـ ــدار البيانات أمــام
امليكرفونات ليس أكثر.
حيث توجد سلبية تصل حد التواطؤ ،فى القضاء
أو احلد من التعديات املثبتة على نهر النيل ،وما
أدراك مــا أهمية نهر النيل ،منها إلــقــاء الصرف
الصحى واملخلفات الصناعية على النهر بامتداده
من اجلنوب إلى الشمال ،فجميع املصانع املقامة
على النيل ومعظمها إلنتاج السكر ،تلقى مبخلفاتها
بصورة علنية ،وتكتفى جهات احلماية من البيئة
وغيرها بتحرير املحاضر وحتصيل الغرامات ،هذه
اجلرمية حتتاج إلرادة حقيقية من أجهزة الدولة،
تهدف إنهاء تلك املهازل.
كما تضمن البرنامج محاور عامة متثل تكريسا
لسياسات العهود السابقة ،وهى السياسات التى
مــازلــنــا نــؤكــد أنــنــا جننى ننتائجها الــكــارثــيــة ،فى
مقدمتها الفشل االقتصادى واالنهيار االجتماعى.
ما أقوله فى هذا الشأن ليس كالما إنشائيا يهدف
توجيه الــلــوم للحكومة ،لكنها حقائق مشحونة
باالتهامات وليس الــلــوم فقط ،وهــذه االتهامات
تستند إل ــى أدلــــة ،أك ــد عليها املــهــنــدس شريف
إسماعيل رئيس احلــكــومــة ،حينما قــال «سيكون
علينا اتخاذ العديد من الــقــرارات الصعبة والتى
طاملا مت تأجيلها» ،قاصدا اجتاه نية حكومته نحو
إصدار قرارات أخرى وصفها هو نفسه بالصعبة.
األمــر ال يحتاج إلــى توضيح أو شــرح للتفاصيل،
فالواقع على األرض خير دليل ،فالقرارات جرى
تنفيذها بالفعل وت ــراوح ــت مــا بــن رف ــع أســعــار
السلع واخلــدمــات األســاســيــة ،ورف ــع الــدعــم عن
محدودى الدخل ،فى هذا السياق علينا أن نتساءل،
والتساؤالت مشروعة وضرورية ،هل ما جرى على
أرض الواقع كــان تدريجيا فقط؟ هل هو نــوع من
جس النبض؟ فــإذا كــان االرتــفــاع فى األســعــار قد
حتقق فعليا ..إذا ما هى الــقــرارات الصعبة التى
علينا انتظار تطبيقها؟
ثمة عبث ال ميكن انكاره أو الصمت عليه فى هذا
الشأن.
الــبــرنــامــج ذات ــه ســرب الــعــديــد مــن املــخــاوف إلى
الــنــفــوس ،خــاصــة إذا علمنا أن النية تتجه نحو
اســتــئــنــاف عــمــلــيــات بــيــع وخــصــخــصــة األصـ ــول
والشركات اململوكة للدولة.
هذه املخاوف لم تكن ناجتة عن تكهنات أو توقعات،
أو أنــهــا ن ــوع مــن التشكيك فــى نــوايــا احلكومة
والتفتيش فــى ضــمــائــر أعــضــائــهــا ،لكنها ق ــراءة
منطقية لبعض املمارسات احلقيقية على األرض،
حيث تسير احلكومة فــى اجت ــاه تنفيذ تعليمات
البنك الدولى وصندوق النقد الدولى ،جتلى ذلك
بكل تفاصيله امللموسة ،وإشكالياته املعقدة ،فى
إصــرار احلكومة على قانون اخلدمة املدنية ،وهو
الــقــانــون ال ــذى رفــضــه الــبــرملــان ،اال أن احلكومة
حتاول الترويج للقانون من جديد عبر آلة إعالمية
مضللة ،ألــم تكن هــذه التوجهات متثل انصياعا
لتوصيات البنك الدولى وصندوق النقد الدولى،
املــثــيــر للدهشة أن احلــكــومــة تــصــر عــلــى السير
فى هــذا االجتــاه رغــم علمها ،أن هــذه التوصيات
ستزيد من األعباء على كاهل املواطنني وجتعلهم
يتحملون وحــدهــم ،دون ســواهــم ســـداد فــاتــورة
الفساد والنهب املنظم وسياسات االحتكار والعبث
باملوارد واملقدرات واستمرار السياسات العشوائية
واملتخبطة.
لــم يــتــوقــف األم ــر عــنــد تــلــك احلـ ــدود رغ ــم قسوة
تأثيراتها على األوضــــاع الــعــامــة ،لكنها امتدت
بقدرة قــادر إلى مناحى عــدة ،منها االخفاق الذى
يصل حد الفشل ،فى معاجلة القضايا املرتبطة
باألبعاد االجتماعية وحياة املواطنني ،لعل أبرزها
امللفات املعنية بالتنمية االقتصادية وتوفير البيئة
الصاحلة جلــذب االســتــثــمــارات ،فاحلكومة التى
تتحدث فــى برنامجها عــن الترويج للمشروعات
االستثمارية ،هى ذاتها تقف عقبة أمــام استمرار
األنشطة القائمة بالفعل ،وتسعى بكل السبل لوأد
تلك املــشــروعــات ،أمــا السبب فــى ذلــك فهو عدم
تناغم الــــوزارات فيما بينها ،جميعها حتــول إلى
جــزر منعزلة كــل منها تعيش فــى عاملها اخلــاص
باعتبارها عزب مملوكة لقياداتها ،فإذا كان هناك
أمــر متعلق بالتنمية الصناعية ،باعتبارها اجلهة
الــتــى متنح التراخيص للمشروعات الصناعية،
يقوم قياداتها بتحويل األمر إلى وزارة البيئة ،واذا
كان األمر مرتبطا بــوزارة الكهرباء ،حتيل املوضوع
بــرمــتــه لــــوزارة الــصــنــاعــة أو ال ــزراع ــة ،واألخــيــرة
بصفتها صاحبة الوالية على أراضــى الدولة ،فى
هذا االطــار املتخم بالتعقيدات املفتعلة ،ال نسمع
سوى التصريحات عن الشباك الواحد للتيسير على
املستثمرين ،وغير ذلك من الوعود التى يتم تداولها
منذ سنوات طويلة ،لكن دون حتقق أو مالمح فى
األفق ،فكل األمور املرتبطة باآلداء الرسمى ،ليست
ســوى وعــود براقة تتناقلها احلكومات املتعاقبة،
ويحلم بتنفيذها املصريون جيال بعد جيل.

ال توجد حتركات
حكومية ملموسة
السترداد األراضى
املغتصبة أو التوجه
نحو تقنني أوضاع
واضعى اليد
عليها مبا ميكن
الدولة من حتصيل
مستحقاتها التى
تبلغ مئات املليارات
من اجلنيهات لكن
مت تركها لتحقيق
ثروات غير مشروعة

