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السباق الرئاسى الــقــادم فى سنة 2018؟!
السؤال يتردد بقوة ،بعد الظهور المستمر له
فى الحفالت والمناسبات العامة ،واألفراح،
والــعــزاءات ،لكبار الشخصيات المهمة فى
مــصــر ،وجــلــوســه فــى منتديات بها الكثير
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عــاقــاتــه مــع الــســعــوديــة تتيح لــه الفرصة،
وواضح أنه يلقى دعمها فى أمور كثيرة.
ظــهــور ســامــى عــنــان فــى عــــزاءات الــقــوى
السياسية الــمــعــارضــة والــمــنــاوئــة للنظام،
يجعل الكثيرون يصنفونه بــأنــه «محسوب
على المعارضة» ،ويتداول اسمه فى صفوف
المتصارعين على كرسى الحكم فــى سنة

أحمد بالل
مساء الجمعة الماضية كانت الطائرة
الخاصة التابعة لرجل األعمال صالح
ديــاب تنتظر ركــوب  200مدعو لنقلهم
لــحــضــور حــفــل زفـــاف ابــنــتــه عــلــى نجل
شقيق هشام طلعت مصطفى.
ال ــم ــدع ــون ك ــان ــوا  200ضــيــف وتــم
إبالغهم بضرورة الحضور قبل الساعة
الخامسة عصرا وتجهيز كل متعلقاتهم
تمهيدا إلقامتهم فى إيطاليا لمدة أسبوع
على حساب رجل األعمال صالح دياب
بعد حجز الــفــنــادق لهم واإلقــامــة وكل
متطلباتهم.

األحد القادم ..احتاد الكرة يعتمد مكافآت
املنتخب القومى قبل كأس األمم األفريقية

قرطام
دياب

صالح منتصر وزوجته وأكمل
قرطام وزوجته أبرز املدعوين

منتصر

ف ــرح أس ــط ــورى ه ــذا الــلــقــب أطلقته
إح ــدى الــمــدعــوات والــتــى حصلت على
دعــوة للحضور على اعتبار أنها صديقة
«والدة العروسة» نينى الطويل وجميعهن
من سيدات االنرويل والروتارى والليونز!!
وكان الكاتب الصحفى صالح منتصر
وزوجـ ــتـ ــه ضــمــن ال ــم ــدع ــون لــحــضــور
الفرح ،والنائب البرلمانى أكمل قرطام
وزوجته ،وعدد كبير من رجال األعهمال
المصريين المقيمين فى إيطاليا ،اضافة
إلى وزير الثقافة األسبق فاروق حسنى،
وعــدد من كبار موظفى مجلس الــوزراء
فى مقدمتهم تامر عوف همام المستشار
الــســيــاســى لــرئــيــس الـــــــوزراء شــريــف
إسماعيل ونجل شقيقة فاروق حسنى.

أبوريدة

يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة،
اجتماعاً يوم األحد القادم ،من أجل حسم اختيار األجهزة
الفنية لمنتخبات الناشئين مواليد  99و 2002ومنتخب
المحليين.
وم ــن الــمــقــرر أن يعتمد مجلس الــجــبــايــة ،مكافآت
المنتخب األول بقيادة هيكتور كوبر ،قبل المشاركة فى
كأس األمم اإلفريقية ،المقرر إقامتها بالجابون فى الفترة
من  14يناير إلى  4فبراير.
ويعد طــارق يحيى وهانى رمــزى وضياء السيد من أبرز
األسماء المرشحة لقيادة منتخب  ،99فيما يعد على ماهر
وسامى الشيشينى أبرز المرشحين لقيادة منتخب .2002

باملستندات ..التنظيم واإلدارة يرد على فيلم اجلزيرة املشبوه
خطاب رسمى من اجلهاز جلميع الوزارات واملحافظات وهيئات ومديريات التنظيم واإلدارة باملحافظات بضرورة تطبيق القرار رقم  12لسنة 2016
ماهر عبده
ردت الدولة المصرية ممثلة فى الجهاز
المركزى للتنظيم واإلدارة بقوة على فيلم
“الجزيرة المشبوه” والــذى تعمد اإلســاءة إلى
الــدولــة المصرية ،واتــهــام الــدولــة المصرية
بإهانة الجنود والضباط االحتياط ،والجور
على حقوقهم أثناء الخدمة العسكرية ،وكان
الرد متمثال فى قرار الجهاز المركزى للتنظيم
واإلدارة بكتاب دورى برقم  12لسنة 2016
بشأن أحقية المجندين وضــبــاط االحتياط
العاملين بوظائف حكومية بالجهاز اإلدارى
لــلــدولــة “مــؤقــتــيــن ومــثــبــتــيــن” فــى ضــم مــدد
وف ــت ــرات اســتــدعــائــهــم لــلــخــدمــة العسكرية
السابقة قبل التحاقهم وتعيينهم فى الجهات
الحكومية التابعة للجهاز اإلدارى للدولة إلى
مدة خدمتهم الحالية واحتسابها فى أقدميتهم
عند التعيين والترقى للدرجات األعلى.
وق ــال الــجــهــاز فــى خــطــاب أرســلــه مــؤخــرا
إلــى جميع الـــــوزارات والــمــحــافــظــات وهيئات
ومــديــريــات التنظيم واإلدارة بالمحافظات،
والــذى حصلت “صــوت الماليين “ على نسخة
منه يخطرها فها بضرورة تطبيق القرار رقم 12
لسنة  2016بشأن أحقية العاملين فى الحكومة
على ضم مدد استدعائهم للخدمة العسكرية،

عبدالعزيز
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عنان

تعليمات للمدعوين بإحضار احتياجاتهم ملدة أسبوع لإلقامة فى إيطاليا

جميل

القرار يتضمن أحقية العاملين فى الحكومة على ضم مدد استدعائهم للخدمة
العسكرية واالستدعاء لالحتياط قبل تعيينهم إلى مدة خدمتهم الحالية
واالستدعاء لالحتياط قبل تعيينهم على مدة
خدمتهم الحالية ليستفيدوا منها فى التثبيت فى
العمل ،لمن لم يتم تثبيته قبل االلتحاق بالخدمة
العسكرية ،وللترقى للدرجات الوظيفية األعلى.

وأكد القرار أن هذه التعليمات تأتى فى إطار
الدور المنوط قانونا بالجهاز المركزى للتنظيم
واإلدارة ورغبة منه فى أن يكون تطبيق أحكام
الــقــانــون على الــوجــه السليم وص ــوال لتوحيد

أسرار اللقاءات اخلاصة بني خالد عبدالعزيز ووزيرة التضامن االجتماعى فى «اجلزيرة»

العـدد 200

 2018لكن يخشى البعض من خوضه
المنافسة على اعتبار أنه ابن المؤسسة
العسكرية وال يحق له النزول والمنافسة
مــع اب ــن الــمــؤســســة الــعــســكــريــة الرئيس
عبدالفتاح السيسى ،مما سيوحى للبعض
بــأن هناك انقساما بين مــؤيــدى المؤسسة
العسكرية.

كواليس فرح بنت صالح دياب فى إيطاليا

ج ــريدة

WWW.Soutalmalaien.com

مــن السياسيين ،إضــافــة إلــى ت ــردده الدائم
على عدد من الــدول العربية منها اإلمــارات
والسعودية ،خاصة أنه يقضى أوقاتا طويلة
فى المملكة العربية السعودية خالل العامين
الماضين.
سامى عنان ،لديه طموح رئاسى ،ويأمل
أن يجلس على كرسى الرئاسة خاصة أن

يحرص على الظهور بأنه معارض للنظام احلالى

غادة

اللقاءات المتكررة بين المهندس خال عبد العزيز وزير الشباب والرياضة وبين غادة والى وزيرة
التضامن االجتماعى ،خاصة فى الفترة االخيرة بنادى الجزيرة لفتت انظار عدد كبير من رواد
النادى ،وأصبحت مثار تساؤالت للكثيرين ،وعلى اثرها انتشرت التكهنات ،ولم يسلما من الشائعات،
ورغم ذلك لم تذهب الشائعات الى المدى البعيد ،حيث كان اغلبها يدور فى محيط “حالة الكيميا”
واالنسجام السياسى «بين الوزيرين».
وتؤكد مصادرنا المطلعة أن غادة والى كثيراً ما تحرص على اللقاء مع وزير الرياضة خاصة أثناء
ممارستها لرياضة المشى أو الجرى داخل النادى ،وخالل تلك اللقاءات يتم تبادل وجهات النظر
حول القضايا المشتركة بين الوزارتين والحديث أيض ًا عن القضايا ذات الشأن العام
والجماهيرى.
ومــا أث ــار فــضــول كثيرين داخ ــل ن ــادى الــجــزيــرة ايــضــا للتعرف
على هــذه الحالة من االنسجام بين الــوزيــر والــوزيــرة لقاؤهما
االخير منذ عــدة ايــام فى حفل «جمعية الالعبين القدامى»
التى يرأسها اللواء عبد المنعم الحاج نجم المنتخب الوطنى
والــتــرســانــة الــســابــق والـــذى اقــيــم بمركز شــبــاب الجزيرة
(المجاور لنادى الجزيرة) ،وحضرها عدد كبير من مشاهير
االعالم ونجوم الكرة ،فضال عن حضور عبد العزيز ووالى،
حيث قامت األخيرة بالتبرع بشيك قيمته « 50ألف جنيه»
للجمعية من أجل تطوير أنشطتها اضافة إلى علبة حلوى
المولد النبوى للسبعة عشرة نجما الذين تم تكريمهم.
شوبير

قواعد المعاملة.
وأضــاف الخطاب أن الجهاز تــدارس على
مــدار الفترة الماضية احــكــام الــقــانــون 234
لسنة  1959فى شأن قواعد خدمة الضباط

االحتياط بالقوات المسلحة وقانون الخدمة
المدنية الصادر بالقانون رقم  81لسنة 2016
وقانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر
بالقانون رقــم  127لسنة  1980وتعديالته
الــتــى أك ــدت أن الــمــادة  66مــن الــقــانــون رقم
 234لسنة  1959فــى شــأن خدمة الصباط
االحتياط المشار إليه تنص على انه “ تُضم
لضباط االحتياط فى الوظائف العامة مدد
االستدعاء للخدمة بالقوات المسلحة الساقة
على التعيين فى تلك الوظائف،وتدخل هذه
المدد فى االعتبار سواء عند تحديد أقدميتهم
أو تقدير راتبهم.
ولفت الخطاب إلى أن المادة  44من قانون
الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون
رقــم  127لسنة  1980والمستبدلة بالمادة
االولى من القانون رقم  152لسنة  2009على
أنه «تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية
الفعلية الحسنة بما فيها مدة االستبقاء بعد
إتمام مــدة الخدمة اإللزامية العاملة لجميع
المجندين مؤهلين كــانــوا أو غــيــر مؤهلين
الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد
انقضائها بالجهاز اإلدارى للدولة ووحــدات
اإلدارة المحلية والهيئات العامة وشركات
الــقــطــاع الــعــام وقــطــاع االعــمــال الــعــام كأنها
قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة
في األقدمية واستحقاق العالوات المقررة.

رئيس «بريزنتيشن» يرفض مصافحة شوبير
خالل حفل جمعية رعاية الالعبني القدامى
شهد الحفل الــذى أقامته جمعية رعاية الالعبين القدامى العديد من
الوقائع المثيرة  ،أهمها ما حدث أثناء قيام االعالمى احمد شوبير بتقديم
الحفل الذى كانت شركة “بريزنتيشن” إحدى الشركات الراعية للحفل ،ومن
المعروف أن هناك خالفات شديدة بين شوبير،عقب تصريحات األخير
ومهاجمته للشركة فيما يخص حق بث مباريات الدورى ومباريات المنتخب
الوطنى ،لدرجة وصلت الى اتهام اتحاد الكرة بالتواطؤ معها وإهدار
المال العام من أجل عيون “بريزنتيشن” وهو األمر الذى دفع
الشركة لرفع دعوى قضائية ضد شوبير  بعدما قررت وقف
التعامل معه حالي ًا ومستقب ً
ال واعــان أنها ليست مسئولة
عن صــرف مستحقات شوبير وفريق العمل المعاون له
رغــم استمرار رعايتها لقناة النيل للرياضة التى يقدم
فيها شوبير برنامجه “ستاد النيل” حتى اآلن ،الجدير
بالذكر أنه رغم اشادة شوبير بالشركة وإعالنه تكريم
محمد كامل المدير التنفيذى للشركة خالل الحفل
إال ان كــامــل تعمد عــدم مصافحة شوبير أثناء
صعوده على المنصة إلستالم درع التكريم.

جنايات القاهرة
حددت جلسة 25
فبراير املقبل للحكم
على زكريا عزمى
بتهمة الكسب غير
املشروع

بعد أسابيع قليلة ،نحتفل بالذكرى السادسة لقيام ثورة  25يناير ..تلك الثورة التى أطاحت
بالرئيس السابق حسنى مبارك ونظامه الذى استمر فى حكم مصر  30عام ًا كاملة.
ورغم مرور كل هذه السنوات ال تزال هناك الكثير من القضايا لمبارك وأسرته وقيادات عهده
متداولة أمام القضاء وال أحد يعرف متى سيسدل الستار عليها؟
ونفس الوضع ينطبق على ثورة  30يونيو التى قام بها الشعب ودعمها الجيش ،فما تزال هناك
عشرات القضايا المنظورة أمام ساحات المحاكم لقيادات الجماعة اإلرهابية بدون أن يتم أى
حسم بشأن الغالبية العظمى منها؟
ولهذا يجب أن نطرح العديد من التساؤالت التى تدور فى أذهان الغالبية العظمى من أبناء الشعب
المصرى ومنها:

محمد طرابيه يكتب:

متى يسدل الستار على قضايا ومحاكمات مبارك ورجاله وقيادات اإلخوان؟!!

على
المكشوف

هل التأخير فى حسم هذه القضايا يعود إلى عيوب أو ثغرات فى اإلجرءات القضائية؟
هل هناك من تعمد إخفاء األدلة
فى بعض القضايا الخطيرة عن
القضاة بهدف تبرئة المتهمين؟

استئناف جلسات محاكمة مرسى
و 24مته ًما آخرين بتهمة إهانة
القضاء يوم السبت القادم

هناك أهمية اقتصادية كبرى لمصر
فى حال إسدال الستار على هذه
القضايا منها وقف نزيف المليارات
على تلك المحاكمات واسترداد
المليارات المصرية المهربة فى الخارج

محكمة جنايات المنيا ..تنظر
قضية إعادة إجراءات محاكمة
محمد بديع و 682مته ًما آخرين
فى قضية «أحداث عنف
العدوة» يوم  28ديسمبر الحالى
متى يتم إسدال الستار على هذه القضايا؟ وهل
التأخير فى حسم هذه القضايا المتنوعة ما بين
سرقة وتسهيل االستيالء على المال العام واإلرهاب
والتخريب وحــرق المنشآت العامة واغتيال رجال
الشرطة والجيش ،يعود إلــى عيوب أو ثغرات فى
اإلجــرءات القضائية؟ وهل هذه الثغرات فى حاجة
إلى إجراء تعديالت تشريعية جديدة بشأنها لتسهيل
اإلجراءات وإنهاء تلك القضايا المثيرة للجدل؟ أم
أن السبب الرئيسى فــى تأخر حسمها يعود إلى
عدم قيام األجهزة المعنية بتقديم األدلــة الدامغة
على ارتكاب الكثير من المتهمين للجرائم التى تم
اتهامهم فيها؟
وه ــل االتــهــامــات الــمــوجــودة فــى مــلــفــات هــذه
القضايا غير كافية للحكم عليهم؟ وهل هناك من
تعمد إخفاء األدلة فى بعض القضايا الخطيرة عن
القضاة بهدف تبرئة المتهمين فى تلك القضايا؟
وفى حال ثبوت ذلك من يحاكم الذين تعمدوا إخفاء
تلك األدلة؟
ونــســأل أيــضــاً :هــل الــقــوانــيــن الــحــالــيــة كافية
لحسم هــذه القضايا ومحاسبة الــذيــن أجــرمــوا
فــى حــق الــوطــن وأبــنــائــه؟ وه ــل هــنــاك تــدخــات
سياسية أدت إلــى تأخير حسم هــذه القضايا؟
ومتى يتم فتح ملفات العديد مــن القضايا التى
أثــيــرت خــال السنوات الماضية وال أحــد يعرف
مصيرها النهائى حتى اآلن وفى مقدمتها القضية
رقــم  173لسنة  ،2011والمعروفة إعالمي ًا باسم
«التمويل األجــنــبــى لكيانات المجتمع الــمــدنــى»،
والمتهم فيها  49منظمة حقوقية وجمعية أهلية
بتلقى تمويالت من الخارج أجنبياً وعربياً ،وكذلك
القضية رقم  250أمن دولــة ،وهى القضية التى
بــدأت أواخــر مــارس  2011بعد اقتحام مقار أمن
الــدولــة فــى  6محافظات .وتشمل القضية عــددا
كبير مــن المتهمين مــن المشاهير والسياسيين
واإلعالميين والنشطاء البارزين ،بتهمة تلقى بعض
العناصر تمويالت خارجية» ،وكذلك القضية المتهم
فيها اإلرهــابــى ع ــادل محمد إبــراهــيــم والشهير
بـ«عادل حبارة» و 6آخرين ،فى القضية المعروفة
إعالميا «بمذبحة رفح الثانية» ،والتى راح ضحيتها
 25مجندً ا مصر ًيا فى مذبحة رفح الثانية ،والتى
ستنظر من جديد أمام محكمة النقض يوم السبت
القادم؟
نــعــود إلـــى الــقــضــيــة األســاســيــة وهـــى قضايا
ومحاكمات مبارك ورجــال نظامه وأيض ًا المعزول
محمد مرسى وقــيــادات اإلخ ــوان ،وحتى ال يتهمنا
البعض بأننا نردد كالماً انشائياً نشير إلى عدد من
هذه القضايا التى ال تزال منظورة أمام القضاء.
نــبــدأ بــالــقــضــايــا الــخــاصــة بــالــرئــيــس الــســابــق
حسنى مــبــارك ،والـــذى تــواصــل محكمة النقض
محاكمته فى القضية المعروفة إعالمي ًا بـ«قتل
المتظاهرين» فى ثورة  25يناير ،والتى عقدت آخر
جلسة لها فى بداية األسبوع الحالى.
وفـــى هـــذا الــســيــاق نــشــيــر إلـــى أن الــســلــطــات
القضائية المصرية ،قامت منذ أيام بالتنسيق بين
إدارتــى التعاون الدولى بمكتب النائب العام ووزارة
الــعــدل ووزارة الخارجية ،بتقديم طلب لسلطات
االتحاد األوروبى والسلطات القضائية السويسرية
لمد قرار التحفظ على أموال مبارك وأسرته وباقى
المتهمين ،الذين تتضمنهم األوراق والتحقيقات،
مــدة جديدة بناء على التحقيقات التى تجرى فى
القضية والتى لم تنته بعد.
جاء هذا اإلجــراء نظراً لقرب انتهاء مدة تحفظ
االتحاد األوروبى على أموال الرئيس األسبق فى 22
مارس المقبل ،فى حين ينتهى قرار التحفظ الصادر
مــن السلطات السويسرية بــشــأن أمـــوال مبارك
وأسرته فى  10فبراير .2017
أما بالنسبة لقضايا ومحاكمات أبرز رجال نظام
مــبــارك فنشير إلــى أن محكمة جنايات القاهرة،
المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار

محكمة الجنايات تواصل يوم االثنين
القادم محاكمة حبيب العادلى و 12آخرين
التهامهم باالستيالء على أكثر من  2مليار جنيه

محمد عبد الله خلف الله ،قد حــددت جلسة ٢٥
فبراير المقبل ،للحكم على زكريا عزمى رئيس
ديــوان رئاسة الجمهورية األســبــق ،وشقيق زوجته
جمال حالوة بتهمة الكسب غير المشروع ،وتكوين
ثروات طائلة بطريقة غير مشروعة.
كما حددت محكمة النقض ،جلسة  10ديسمبر
الجارى لنظر طعن صفوت الشريف رئيس مجلس
الشورى األسبق ونجله إيهاب ،على الحكم الصادر
ضدهما بالسجن  5سنوات فى قضية الكسب غير
المشروع المتهمين فيها باستغالل النفوذ وتحقيق
ثــروات طائلة بطرق غير مشروعة (كانت محكمة
جنايات القاهرة قد عاقبت الشريف ونجليه إيهاب
بالسجن  5ســنــوات ،ومعاقبة نجله اآلخــر أشرف
صفوت غياب ًيا بالسجن  10سنوات ،مع تغريمهم
 209ماليين و 78أل ـ ًفــا و 454جني ًها ودف ــع مثل
هــذا المبلغ قيمة تربح زوجــة الشريف ،وألزمتهم
بالمصاريف الجنائية).
وفى هذا السياق نشير إلى أن محكمة جنايات
القاهرة ،برئاسة المستشار حسن فريد تواصل
يوم األثنين القادم محاكمة وزير الداخلية األسبق
حبيب العادلى و 12آخرين من موظفى الحسابات
بالوزارة التهامهم باالستيالء على أكثر من  ٢مليار
جنيه مــن أمـــوال وزارة الداخلية لـــ  ١٣ديسمبر
الــمــقــبــل .وكــلــفــت الــنــيــابــة بــإحــضــار الــلــواء حسن
االلفى وزير الداخلية األسبق واللواء جهاد يوسف
مساعد الوزير للشئون المالية ،والمستشار جودت
الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات األسبق
لالستماع لشهادتهم.
أما محكمة جنايات شمال القاهرة ،الدائرة “”6
برئاسة المستشار خليل عمر  ،فسوف تواصل نظر
التظلم المقدم من أنس الفقى وزير اإلعالم األسبق
بشأن رفع اسمه وأسرته من قوائم الممنوعين من
السفر وترقب الوصول يوم السبت القادم.
الجدير بالذكر أن جهاز الكسب غير المشروع،
قد أصدر قــرارا بمنع الوزير األسبق من التصرف
فى أمواله ،وشمل قرار التظلم كل من أنس الفقى
وزوجته وأوالده البالغين والقصر.

من حق الشعب أن يقتص
ممن أهدر وأراق دماء أبنائه
األبرياء وممن حرقوا
ممتلكاته وتحالفوا مع
أعداء الوطن
كل الجهات المعنية مطالبة
بالقيام بدورها المطلوب
لحسم هذه القضايا حتى
نتفرغ لقضايا أخرى قد
تكون أهم وأخطر

أما بالنسبة للقضايا الخاصة بالرئيس المعزول
محمد مرسى وقيادات جماعة اإلخوان اإلرهابية
فنشير عــلــى سبيل الــمــثــال ولــيــس الــحــصــر إلــى
أن مــحــكــمــة جــنــايــات الــقــاهــرة ســـوف تــواصــل
جلسات محاكمة مرسى و 24متهما آخرين بتهمة
إهانة القضاء يوم السبت القادم ،لسماع مرافعة
دفاع المتهم عصام سلطان.
كما حــددت المحكمة جلسة  14يناير المقبل
لسماع مرافعة دف ــاع كــل مــن محمود الخضيرى
ومحمد العمدة ومنتصر الزيات وأحمد ابو بركة،
ويــواجــه المتهمون مــا بــيــن محامين وصحفيين
ونشطاء وأشــخــاص ينتمون لجماعة اإلخ ــوان فى
القضية تهم إهانة السلطة القضائية واإلساءة إلى
رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.
كما تواصل محكمة جنايات القاهرة ،المنعقدة
بــطــرة ،برئاسة المستشار حسن فــريــد ،محاكمة
 739مته ًما ،بقضية «فــض اعتصام رابــعــة» ،وفى
مقدمتهم محمد بــديــع الــمــرشــد الــعــام لجماعة
اإلخوان ،إلى جانب «أسامة» نجل الرئيس المعزول
محمد مرسى ،يوم السبت القادم ،لفض األحــراز،
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين ته ًما
عدة ،من بينها تدبير تجمهر مسلح واالشتراك فيه
بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حال ًيا)
وقطع الــطــرق ،وتقييد حرية الــنــاس فــى التنقل،
والقتل العمد مع سبق اإلصــرار للمواطنين وقوات
الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم ،والــشــروع فى
القتل العمد ،وتعمد تعطيل سير وســائــل النقل،
وارتكابهم جرائم احتالل وتخريب المبانى واألمالك
العامة والــخــاصــة والــكــابــات الكهربائية بالقوة
وتنفي ًذا ألغــراض إرهابية بقصد اإلخــال بالنظام
الــعــام وتعريض ســامــة المجتمع وأمــنــه للخطر،
وتكدير السكينة العامة ،ومقاومة السلطات العامة،
وإرهــاب جموع الشعب المصرى ،وحيازة وإحــراز
المفرقعات واألسلحة النارية والــذخــائــر التى ال
يجوز الترخيص بحيازتها.
كما تواصل محكمة جنايات المنيا ،المنعقدة
بمعهد أمــنــاء الشرطة بــطــرة ،برئاسة المستشار

عــمــر ســـويـــدان ،نــظــر قــضــيــة إع ـ ــادة إج ـ ــراءات
محاكمة محمد بديع مرشد جماعة االخوان و682
مته ًما آخرين ،فى قضية «أحــداث عنف العدوة»،
ي ــوم  28ديسمبر الــحــالــى لــفــض األحــــراز (هــذه
القضية خــاصــة بأعمال العنف والتخريب التى
شهدتها مدينة العدوة بمحافظة المنيا فى 14
أغسطس  ،2013وتم خاللها اقتحام وحرق وسرقة
ونهب مركز شرطة الــعــدوة ،وقتل رقيب شرطة،
واقــتــحــام اإلدارة الــزراعــيــة ،والــوحــدة البيطرية،
والــســجــل الــمــدنــي ،عــقــب فــض اعــتــصــامــى رابــعــة
العدوية والنهضة.
وفى هذا السياق أقــول إن استمرار عدم حسم
تلك القضايا طــوال هــذه السنوات ليس بالقضية
الهينة أو العادية ،ولذلك فمن الواجب انهاء هذه
القضايا ألنها تؤثر على سمعة العدالة فى مصر
كما أن هناك مقولة تاريخية نــرددهــا دائما ومن
الواجب اإلشارة اليها فى هذا اإلطار وهى (العدالة
البطيئة ظلم بين).
ويجب أن يدرك الجميع أنه كلما طالت مدة نظر
تلك القضايا أمــام ساحات المحاكم ،كلما زادت
الشائعات واألنباء التى تتردد حول ما يردده البعض
أن (القضاء مسيس) أو أن هناك تدخالت وضغوطاً
تمارس على القضاة لحسابات ومصالح سياسية
داخــلــيــة وخــارجــيــة ،وهــى أقــاويــل وشــائــعــات نربأ
بقضائنا الشامخ أن ينأى بنفسه بعيداً عنها.
على الجانب اآلخــر نشير إلــى أن هناك أهمية
اقتصادية كبرى لمصر فى حــال اســدال الستار
على هــذه القضايا ،حيث إنها ســوف تــؤدى لوقف
نزيف المليارات على تلك المحاكمات بداية من
التنقالت بالطائرات وسيارات الحراسات والبدالت
والتجهيزات..الخ ،عالوة على استرداد المليارات
المصرية المهربة فــى الــخــارج والــتــى فشلت كل
اللجان المعنية التى تم تشكيلها لهذا الغرض منذ
قيام ثورة  25يناير وحتى اآلن والتى تكلفت عشرات
الماليين مــن الجنيهات تــم صرفها على بــدالت
حضور االجتماعات والسفريات وطباعة وترجمة
األوراق والمستندات ولألسف فإن المحصلة لكل
ذلك حتى اآلن صفر!!
يــاســادة ..من حق الشعب أن يقتص ممن أهدر
وأراق دماء أبنائه األبرياء وممن حرقوا ممتلكاته
وخربوا مشروعاته وزعــزعــوا استقراره وتحالفوا
مع أعــداء الوطن مقابل مكاسب سياسيية ومادية
رخيصة.
كما أنه من حق األبرياء الذين لم تتلوث أيديهم
بدماء األبرياء ولم يخربوا فى البلد أن ينعموا بنور
الحرية من جديد مهما كانت انتماءاتهم السياسية
اذا أردنا اقامة حياة ديمقراطية سليمة قائمة على
العدالة وليس حسب األهواء والمصالح السياسية.
وفى النهاية أقول :إن كل الجهات المعنية مطالبة
بالقيام بدورها المطلوب لحسم هذه القضايا حتى
نتفرغ لقضايا أخرى قد تكون أهم وأخطر وتساهم
فى إعادة بناء بلدنا التى تعرضت لعمليات تخريب
منظمة ط ــوال الــســنــوات الماضية ،وحــتــى نحقق
حلم الماليين من أبناء الشعب البسطاء فى تفعيل
الشعار الــثــورى الــذى ردده الكثيرون وهــو “عيش
– حرية – عدالة اجتماعية” من مجرد شعار إلى
حقيقة مطبقة على أرض الواقع.

متى يتم فتح ملفات
العديد من القضايا التى
أثيرت خالل السنوات
الماضية وفى مقدمتها
قضيتى التمويل األجنبى
والقضية  250أمن دولة؟

محكمة النقض
تواصل محاكمة
مبارك فى
القضية المعروفة
إعالمي ًا بـ«قتل
المتظاهرين»

السلطات المصرية
تقدمت منذ أيام
بطلب لالتحاد
األوروبى لمد مدة
التحفظ على أموال
مبارك
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دعم احلكومة
للصناعة املستوردة
على حساب
الصناعة املحلية
غير مقبول

عالم
البزنس
عدد كبير من المحالت
تقوم بما يسمى بعملية
(التسييح)للدواجن
المستوردة وتباع بعد
ذلك للمستهلك على
أنها طازجة

هناك شركات تابعة
لجهات رسمية تقوم
باستيراد هذه الدواجن
المجمدة بدون أن
تدفع ملي ًما واح ًدا
لمصلحة الجمارك

قرار رفع اجلمارك عن الدواجن املستوردة يهدد استثمارات
كارثة:
بـ 65مليار جنيه وتشريد أكثر من  3ماليني أسرة
شريف إسماعيل يقرر إعفاء الدواجن املجمدة املستوردة من الضريبة اجلمركية
محمد طرابيه
يــبــدو أن الــحــكــومــة الــحــالــيــة أصيبت
بحالة من الطمع فى الغباء وأصبح من
أهم سماتها الحصرية ،والدليل على ذلك
الكثير من القرارات التى صــدرت خالل
الفترة الماضية والــتــى أدت إلــى زيــادة
األعــبــاء الملقاة على عــاتــق المواطنين
وحولت حياتهم إلى جحيم ال يطاق.
أقول هذا الكالم بمناسبة القرار الذى
أصـــدره المهندس شــريــف إسماعيل..
رئيس مجلس الــوزراء ..بإعفاء الدواجن
الــمــجــمــدة الــمــســتــوردة ..والــتــى سيتم
استيرادها خــال الفترة 2016/11/1
وح ــت ــى  2017/5/31مـــن الــضــريــبــة
الجمركية.
وقبل أن أتعرض لهذه القضية أشير
إلــى أننى ليس لى مصلحة من قريب أو
بعيد فيها ،وقررت الكتابة عنها انطالق ًا
مــن األهمية الكبرى لصناعة الــدواجــن
التى ال يعلم الكثيرون عنها شيئاً.
وفــى هــذا الــســيــاق أشــيــر إلــى أن هذه
الصناعة يعمل بها أكــثــر مــن  3ماليين
مواطن بطريقة مباشرة أو غير مباشرة
ويبلغ إجمالى االستثمارات فيها أكثر من
 65مليار جنيه معظمها استثمارات عربية
مملوكة لــرجــال أعــمــال مــن دول الخليج
وفى مقدمتها المملكة العربية السعودية
والكويت.
من ناحية أخرى نشير إلى أن عمليات
االســتــيــراد مــن الــخــارج تعد كــارثــة بكل
المقاييس على الصناعة والعاملين فيها..
وهــنــا أســجــل اعــتــراضــى وتحفظى على
التصريحات الحكومية التى يعلن فيها
المسئولون أنــهــم يستهدفون تخفيض
األسعار وتحقيق صالح محدودى الدخل
ألنها كلمة حق يــراد بها باطل ..والدليل
على ذلك أن هذه المنتجات المستوردة
ال تــصــل إل ــى المستهلك الــغــلــبــان ألن
الغالبية العظمى من الكميات المستوردة
عن طريق الجهات الحكومية يتم بيعها
للمطاعم والــفــنــادق ومــحــات وشــركــات
تصنيع الــلــحــوم وال ــدواج ــن لتصل فى
الــنــهــايــة للمستهلك الــمــصــرى بأسعار
مرتفعة رغم تحمل الدولة لمئات الماليين
من ال ــدوالرات فى عمليات االستيراد..

الكميات املستوردة عن طريق اجلهات
احلكومية يتم بيعها للمطاعم والفنادق
ومحالت وشركات تصنيع اللحوم

إسماعيل

وهــنــا أشــيــر أيــض ـاً إلــى أن ع ــددا كبيرا
مــن المحالت تــقــوم بما يسمى بعملية
(التسييح) للدواجن المستوردة وتباع بعد
ذلك للمستهلك على أنها طازجة.
على الجانب اآلخ ــر  ،كنت أتمنى أن
تكون لــدى الحكومة قبل إصــدار القرار
األخير المشار إليه رؤيــة شاملة وكاملة
فيما يتعلق بكثرة األعباء التى يواجهها
الصناع والمنتجون ومنها زيـــادة نسبة
الــجــمــارك على أدوات ومــعــدات اإلنتاج
المستوردة ومنها فــرض جمارك بنسبة
 % 60على مــعــدات التبريد والتكييف
و %20لمعدات التفريخ و %15لخطوط

األعـــاف ،وبعد أن يتحمل المنتج كل
هـــذه األع ــب ــاء يــواجــه أزمــــات ومــشــاكــل
أخ ــرى منها قــيــام المنتج بــدفــع ضريبة
مبيعات وفواتير كهرباء جزافية ومرتبات
وعالوات واجبة الدفع للعاملين لمواجهة
األعباء المعيشية ..فكيف سيستطيع هذا
القطاع الــذى كــان يساهم فى التصدير
للخارج حتى عام  2006مواجهة كل هذه
األزمات وسط هذه الظروف الصعبة غير
المسبوقة.
وهــنــا أشــيــر إل ــى بــعــض مــمــا ج ــاء فى
مــذكــرات رســمــيــة تــقــدمــت بــهــا الجهات
المعنية بصناعة الدواجن ومنها االتحاد

المصرى لمنتجى الدواجن وغرفة الثروة
الداجنة لرئاسة مجلس الـــوزراء وكافة
الـــــوزارات والــجــهــات الــرســمــيــة وكــذلــك
مجلس الــنــواب ،والــتــى كشفت أن دعم
الــحــكــومــة لــلــصــنــاعــة الــمــســتــوردة على
حساب الصناعة المحلية غير مقبول..
حيث إنــه ليس هناك سبب يوضح قرار
الحكومة بدعم المستورد على حساب
المحلى.
وكــشــفــت الــمــذكــرات أن «الــصــنــاعــة
المحلية صناعة جيدة وأسعارها مناسبة
للجميع ..وال تحتاج إلى إلغاء الجمارك
على المستورد؛ ألنه سيؤثر على الصناعة

بالسلب».
وقـــد ال يــعــلــم الــكــثــيــرون أن مــن بين
الكوارث التى تقوم بها الحكومة الحالية
أن هناك شركات تابعة لجهات رسمية
تقوم باستيراد هــذه الــدواجــن المجمدة
دون أن تــدفــع مليما واحــــداً لمصلحة
الجمارك مقابل االستيراد ,وهو ما يعنى
أن الحكومة تــحــارب الصناعة الوطنية
لحساب هــذه المافيا مــن المستوردين
حــيــث أن ال ــش ــرك ــات الــمــحــلــيــة تــدفــع
للجمارك مبالغ طائلة مقابل استيراد
مستلزمات صناعة الدواجن عالوة على
رفــع الحكومة ألسعار الوقود والكهرباء
والغاز والضرائب وغيرها وهو ما تعفى
منها الشركات المستوردة وكأن الحكومة
تنفذ مخططا لــهــدم إح ــدى الصناعات
الوطنية المهمة لحساب هذه المافيا.
وهــــنــــا نــــقــــول إن الـ ــحـ ــكـ ــومـ ــة لــو
قــدمــت تــســهــيــات ألص ــح ــاب ال ــم ــزارع
والمستثمرين المصريين ومنها الغاء أو
تخفيض الــجــمــارك عــلــى مستلزمات
وأعــاف ولقاحات الدواجن المستوردة
للمصانع والمزارع الوطنية لقاموا بتوفير
منتجات غذائية مضمونة من الدواجن
وبأسعار تقل عن المستورد وبذلك يتم
ض ــرب ع ــدة عصافير بحجر واحـــد..
حيث أنها لو فعلت ذلك فسوف يتم انقاذ
تلك اإلستثمارات ولتم جذب المزيد منها
إلــى جانب حماية ماليين العاملين فى
هــذه الصناعة مــن التشرد عــاوة على
تقديم منتج غذائى مضمون للمواطن
المصرى وأيــضــا المساهمة فــى عــودة
هذه الصناعة للتصدير مثلما كان الحال
حتى عــام  2006وبــذلــك يمكن أن تقوم
هـــذه الــصــنــاعــة بــجــلــب عــمــات صعبة
لمصر.
وأخــيــرا نــســأل  :هــل يعيد المهندس
شريف اسماعيل رئيس الـــوزراء النظر
فــى هــذا الــقــرار الــذى تؤكد كــل الوقائع
أنه كارثة بكل المقاييس؟ وهل يطبق ما
سبق أن أعلنه منذ أيــام فى تصريحات
مــنــشــورة لــه أن ــه ال يــمــانــع مــن الــغــاء أى
قــرار اذا ثبت له أنــه كــان خاطئ ًا؟ ومتى
تصدر القرارات بعد دراســة كل أبعادها
اإليجابية والسلبية حتى ال تتعرض مصر
لــكــوارث ال يعلم مــداهــا إال الــلــه ويدفع
ثمنها الماليين من المصريين؟

يسيطر على سوق القمح وامللح والسكر واألرز ..وأخيرا «الدواجن»

ينافس
فى سوق
الدواجن
ليدمر «»3
ماليين
عامل!!
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أحمد الوكيل ..أقوى رجل فى مصر
فورا
حكومة شريف إسماعيل ضعيفة أمامه ..وتنفذ تعليماته ً
بالل الدوى
ومـــــازال مسلسل انــبــطــاح الحكومة
لـ«شاهبندر التجار» مستم ًرا ..انبطاح
غير مسبوق من حكومة المهندس شريف
اسماعيل لـ«أحمد الوكيل» رجل األعمال
ورئــيــس االتــحــاد الــعــام التــحــاد الغرف
الــتــجــاريــة ..فبعد أن أغلقت الحكومة
ملف الدكتور خالد حنفى وزير التموين
السابق وتركت الملف فى يد النيابة..
بعد أن كــانــت الــمــؤشــرات تــؤكــد تــورط
أحمد الوكيل مع خالد حنفى ..عاد مرة
أخــرى أقــوى مما كــان ..ومــارس سياسة
الــضــغــط عــلــى الــحــكــومــة وطــالــب برفع
الــدعــم وتــعــويــم الــجــنــيــه ..وخضعت له
الــدولــة بأكملها ثــم كانت شــروطــه على
الدولة والتى لم يكتف بها فقط بل «شرح
الــدولــة» وانــتــقــدهــا ..ثــم كــانــت الــدولــة
الضعيفة التى رضخت لــه ..واستمعت
ل ــه ..ونــفــذت ش ــروط ــه ..وفــجــأة حــاول
أحــمــد الوكيل اقــنــاع الحكومة ضــرورة
فتح المجال للدواجن المستوردة ورفع
الجمارك عنها ..حتى يتم خفض األسعار
ع ــن كــاهــل الــمــواطــنــيــن م ــن مــحــدودى
الــدخــل وتنخفض ســعــر ال ــدواج ــن إلــى
السعر الطبيعى بعد الزيادة غير المبررة
والتى حدثت مؤخرا!
فــجــأة أيــضــا ..أعــلــنــت الــحــكــومــة عن
قبولها الــعــرض الـــذى تــقــدم بــه أحمد

خرج سالما من قضية فساد القمح..
وتعويم الجنيه أحد شروطه

الوكيل

حنفى

الوكيل لكن تم تعديله إلى فتح االستيراد
ورف ــع الــجــمــارك لــمــدة  6أشــهــر فقط..
ولــكــن ذلـــك ت ــم دون الــتــشــاور م ــع أى
أحــد من المعنيين ســواء اتحاد منتجى
الــدواجــن أو وزارة التموين وبسرعة..
تــم أخــذ رأى وزيــر التموين ولــم تنتظر
الحكومة الــرد من وزيــر التموين ..وكان
االتــفــاق على ضـــرورة اســتــيــراد كميات
كــبــيــرة مــن الـــدواجـــن الــتــى بــلــغــت أول
الرسائل منها « »140ألــف طن دواجــن
مــنــهــا « »120ألـــف ط ــن تــابــعــة ألق ــوى
رجــل فى مصر شاهبندر التجار أحمد
الــوكــيــل ..و« »20ألــف طــن تابعة لهيئة
السلع التموينية ..وكانت لجنة الزراعة
ف ــى الــبــرلــمــان ق ــد تــقــدمــت بــمــذكــرة
ايــضــاحــيــة بــالــمــوقــف لــرئــيــس الــــوزراء
شريف إسماعيل حول خطورة فتح باب
االستيراد على مصراعيه للدواجن بما
يضر بالصناعة الوطنية ويــشــرد «»3
ماليين عامل ويدمر اقتصاد الدواجن
وال ــذى يبلغ  65مليار جنيه ..وكــان رد
رئــيــس الـ ــوزراء بــأنــه سيتم دراس ــة هذه
المذكرة االيضاحية خــال  48ساعة..
لــكــن أحـــد ل ــم يــتــحــرك وي ــوق ــف زحــف
الدواجن المستوردة للسوق المصرية.
رئــيــس الـ ــوزراء الضعيف أم ــام جميع
مطالب أحمد الوكيل والذى يسيطر على
السوق المصرية بكل ما فيها ..سكر..
أرز ..قمح ..ملح ..ثم دخــل مؤخرا فى
الدواجن ..فمن يوقفه؟!

تقوم بها سفارات ورؤساء دول وأمراء ومنظمات عاملية

أسرار الضغوط الدولية للمصاحلة بني الدولة واجلماعة

السفارة األمريكية
تقيم ندوات للترويج
لفكرة عودة اإلخوان

السعودية متارس ضغوطا بشتى السبل من أجل عودة اجلماعة للعمل السياسى تدريجيا

بالل الدوى
يــوم بعد يــوم يــزداد احلديث عن املصاحلة بني
الدولة واإلخــوان ،حديثا فى الليل والنهار ،حديثا
مع كل الفئات والقوى ،املصاحلة اسم يتردد دائما
داخل كل السفارات األجنبية فى مصر ،وحتديدا
السفارات التى تتبنى وجه نظر اإلخــوان وتطالب
دائما بادخال اإلخوان فى العملية السياسية ،كيف
ذلك؟!
مــنــذ ثـــورة  30يــونــيــو  2013واالط ــاح ــة بحكم
جماعة اإلخ ــوان بعد الرغبة الشعبية واستجابة
اجليش لــنــداء الشعب ،وهــنــاك مــحــاوالت إلعــادة
اإلخـ ــوان مــرة أخ ــرى للمشهد الــســيــاســى ،وهــذه
امل ــح ــاوالت داخــلــيــة وخــارجــيــة ،ومــســتــمــرة طــوال
الثالثة سنوات املاضية ،فى البداية كانت هناك
ضغوط مــن اإلدارة األمريكية ســواء أكــانــت هذه
الضغوط من الرئيس األمريكى بــاراك أوباما ،أو
من وزير خارجيته جون كيرى أو من مدير مخابراته
«جون بيرينان» والسفيرة األمريكية بالقاهرة وقتها
«آن باترسيون» ،والسفير احلالى ستيفن بيكروفت،
الواليات املتحدة األمريكية مازالت حتى اآلن غير
مرحبة للثورة املصرية ،وتريد بشتى الطرق االبقاء
على وجــود اجلماعة ،وحتى اآلن متــارس اإلدارة
األمريكية ضغوطها إلعادة اإلخوان مرة أخرى.
أما السفارة البريطانية فمازالت حتاول بكل ما
متلكه مــن ضغوط وحت ــاول جتميع أكبر عــدد من
الكتاب والصفحيني والسياسيني وعمل ندوات لهم
فى مقر السفارة ،والضغط على السياسيني للقبول
بعودة اإلخــوان ،والضغط أيضا على كل من يتردد
على السفارة من املسئولني ،وفــى جميع لقاءات
السفير البريطانى فــى مصر «ج ــون كــاســن» مع
املسئولني املصريني يوصى بضرورة عودة اإلخوان
واعطائهم فرصة حتى يسيطروا على التيارات
اإلسالمية املتطرفة على اعتبار أنهم تيار إسالمى
معتدل.
إضافة إلى عدد من السفارات الهامة التى تتبنى
رؤية اإلخــوان ومنها السفارة الهولندية بالقاهرة،
والسفارة األملانية بالقاهرة ،وهى السفارات التى
تفتح خطوط اتصال دائمة مع اإلخوان وأنصارهم،
وكــل مــن يتبنى وجــه نظرهم ويتحالف معهم ،أو
يناصرهم ،أو ميشى فى ركابهم!!
أمــا ال ــدول التى تدعو للمصاحلة مــع اإلخــوان
فهى معروفة وتعادى مصر من أجل عيون االخوان
ومنها قطر وتركيا وإيران ،ومؤخرا دخلت السعودية
على اخلط بعد التعاون مع اإلخوان فى اليمن ضد
احلوثيني املوالني اليران ،والتعاون مع اإلخوان فى
سوريا ضد بشار املــوالــى إلي ــران ،ولذلك متارس
اململكة العربية السعودية ضغوطا بشتى السبل من
أجل عودة اإلخوان للعمل السياسى تدريجيا!

ساملان

متيم

أردوغان

السفير البريطانى جون كاسن :منح اإلخوان
فرصة جديدة للسيطرة على التيارات املتطرفة

كيرى
جون كاسن

أوباما

لعبة القط والفأر
الدولة :نستعد لسحب اجلنسية من « »26قياديا إخوانيا
اجلماعة :اخلالف القائم بيننا ليس فى صالح البالد وعلى الوسطاء تبنى ذلك
الدولة :على اإلخوان التراجع عن وصف املصريني بالكفار والتسجيالت موجودة لقياداتهم
اإلخوان :إما كل شىء أو ال شىء
الدولة :العني احلمرا جاهزة
اجلماعة :من املمكن تغيير اسم اإلخوان إلى «النهضة اإلسالمية»

ويبقى السؤال :هل كل هؤالء يطلبون املصاحلة
فقط؟ أم أنهم يحددون نقاط ًا محددة يتم خاللها
التفاوض بني النظام واإلخ ــوان؟ اإلجابة بطبيعة
احلــال حتمل فى طياتها تفاصيل صغيرة ومهمة
ألنها على هيئة مطالب وبنود وحتمل شعار «هات
وخــد» ،فقد مت التوصل جلملة واحــدة جــاءت على
لسان جميع األط ــراف التى تطلب املصاحلة مع
اإلخــــوان ،وه ــذه اجلملة ج ــاءت على لــســان قــادة
اإلخــوان أنفسهم إذن هــذه األطــراف تتبنى وجهة
نظر اإلخــوان ،وهــذه اجلملة هى «اخلــاف القائم
بني الدولة واإلخــوان ليس فى صالح البالد» ،لكن
كافة املؤشرات تؤكد أن تبنى الغرب وأوروبا لوجهة
نظر اإلخ ــوان يجعل الــدولــة متخوفة من االقــدام
على املصاحلة ،فجميع املنظمات احلقوقية الدولية
تدافع عن اجلماعة وعــدد من وزارات اخلارجية
باخلارج تدافع عنها ،وبرملانات أوروبــا يبدو أنها
تتحدث بلسان اإلخوان وتتبنى وجهة نظرها!
واألهــم وهــو ما أغضب الــدولــة املصرية تلك
التفاهمات بني قيادات التنظيم الدولى لإلخوان
واألمــريــكــان والبريطانيني ،لالتفاق على خطة
عمل قــادمــة ومناقشة مصير مصر فــى الفترة
الــقــادمــة ،واألخــطــر تــقــدمي اإلخــــوان لتنازالت
رهيبة ال ميكن أن يقبل بها أى مصرى وطنى،
وهو ما جعل الدولة تسرب خبرا ألحد الوسطاء
الــدولــيــن الــذيــن يــريــدون الــضــغــط عــلــى مصر
المتام املصاحلة بأن «مصر تبحث اآلن إسقاط
اجلنسية عن « »26من قيادات اإلخوان بعد ثبوت
تخابرهم وخيانتهم وعمالتهم للخارج ،مما جعل
قــيــادات اإلخ ــوان ي ــرددون على الوسطاء بأنهم
يرفعون شعار «إما كل شىء أو ال شىء» وهو ميثل
تهديدا صريحا وواضــحــا ضــد الــدولــة ،ويؤكد
مبا ال يدع مجاال للشك أنهم مازالوا يسيطرون
فى طريقهم للعنف والتهديد واالرهـــاب ودعم
التنظيمات االرهابية املتطرفة التى خرجت من
رحم اجلماعة وتدين بالوالء لها ،وحتقق أهدافها
وتخدمها!
لــكــن ال ــدول ــة ردت بــعــنــف أشـــد عــلــى جميع
الــوســطــاء بـــأن لــديــهــا تــســجــيــات -بــالــصــوت
والصورة -بكبار قيادات جماعة اإلخوان يعترفون
فيها بأن الشعب املصرى كافر ،ومؤيدى اجليش
والسيسى كفار ،ويعيشون فى عصر اجلاهلية،
واستباحة دمائهم واالفتاء بقتلهم بحجة أنهم فى
جماعة اإلخ ــوان مفوضون بذلك من السماء»،
ممــا جعل الــوســطــاء فــى وضــع محرج جــدا بعد
أن تلقوا الــرد من الــدولــة ،األمــر الــذى أدى إلى
تراجع اجلماعة عن مطالبها والتمسك مبطلبني
مهمني ،املطلب األول هــو :ضــرورة االف ــراج عن
الدكتور محمد بديع املرشد العام للجماعة ليقوم
بتسيير شئون اجلماعة وإعــادة جتميع صفوفها
مرة أخرى.
واملطلب الثانى :على هيئة مقترح جلس نبض
الدولة واملجتمع الدولى وهو اقدام اإلخوان على
عــرض فكرة تغيير اسمهم من جماعة اإلخــوان
إلى النهضة اإلسالمية!
وهو ما جعل الدولة تدخل فى لعبة وصفت بأنها
«لعبة كسبانة» وطلبت من الوسطاء ضرورة إعالن
اإلخــوان عن تراجعهم على وصف الشعب املصرى
بأنه «شعب كافر».

خطة اإلخوان للعودة للساحة السياسية
    .1البحث عن وسيط يقدم أوراق اعتمادها مرة أخرى للنظام واحلكومة املصرية
    .2اللجوء إلى األسلوب االستعطافى بخدع العقول وتزوير احلقائق
بالتظاهر بسلمية النوايا وحسن املقاصد
    .3التسوية السياسية بعد اخلسائر التى تكبدتها فى اآلونة األخيرة
 .4االستسالم ورفع الراية البيضاء ظاهريًا ولفترة تستطيع من خاللها
اجلماعة تنظيم خسائرها بعد تأكدها من عدم قدرتها على حتقيق أى مكسب
 .5ترميم قواهم املتهالكة بتجميد مواجهتهم مع النظام والشعب مع
االستمرار فى التحالف مع اجلماعات اإلرهابية فى سيناء
خالد عبدالرحمن
تبحث جماعة اإلخــوان املسلمني بعني راجفة
محدقة إلى اصطياد حبل النجاة بعد أن سقطت
فــى مستنقعات ضحلة بفعل فكرها املتعرج
ونهجها املنحرف وابتعادها عن تطلعات ومصالح
الشعوب ،فلم تسكن قيد أمنلة عن تثبيط عزمية
الشعوب ومقارعة استقرار الدول لتكون األنشط
من بني تالمذة بعض القوى الغربية فى إجناح
مشروع الفوضى اخلالقة.
ومــع استمرار فشلها فى إحياء ذاتها بلحمة
تشققاتها ومعاجلة أمراضها وستر فضائحها،
تتجه اآلن إلــى أسلوبها االستعطافى بخدع
العقول وتزوير احلقائق بالتظاهر بسلمية النوايا
وحسن املقاصد لشق طريق النجاة ومحاولة
ترميم قــواهــا ولــو بــاالعــتــراف مبوتها سريريا

باحثة عــن وسيط يقدم أوراق اعتمادها مرة
أخرى للحكومة املصرية.
صــحــيــح أن دعــوتــهــا لــلــمــصــاحلــة صاحبها
اع ــت ــراف بــالــفــشــل وال ــوه ــن ،إال أن مــثــل هــذه
ال ــدع ــوات تــبــقــى مــحــل ريــبــة ملــا تــشــهــده هــذه
اجلماعة من تاريخ عدائى سطرته قياداتها جتاه
الشعوب واألنظمة العربية ،فلم يعد لها أى ذرة
ثقة فى فكر الشعوب وسياسة األنظمة.
وجــاءت هذه الدعوات فى هذا التوقيت بعد
يــأس اإلخــوان متاما من أى رجــاء قد يعيد لهم
بعض قواهم التى تشتت وذهبت أدراج الرياح،
واستنفاد جميع الوسائل ،ولــم يبق أمامهم إال
التسوية السياسية ،وخاصة بعد اخلسائر التى
تكبدتها هذه اجلماعة فى اآلونة األخيرة وظهور
عدة تطورات كانت نتيجتها مثل هذه الدعوات
الصفراء.
فى هذا السياق كشف تقرير مهم صدر منذ

أيام بعنوان « مصاحلة أم استسالم أم خداع؟
« أنــه بعد فشل اإلخــوان فى خــداع الشعب
املــصــرى وحتريضه على الــنــزول إلــى الــشــوارع
وامليادين كما نزل وقت إسقاط مبارك ومرسى،
فــى مشروعهم التخريبى ال ــذى أســمــوه «ثــورة
الغالبة» فى  11نوفمبر ،جعل هذه اجلماعة على
يقني بأن مدة صالحيتها قد انتهت ،ولم يعد لها
أى قاعدة شعبية أو جمهور يذكر ،سوى بعض
املجموعات من اخلاليا النائمة ،فجميع طرق
النجاة مغلقة ،ولم يعد سوى طريق االستسالم
ورفع الراية البيضاء ظاهريا ولفترة تستطيع من
خاللها اجلماعة تنظيم خسائرها بعد تأكدها
من عدم قدرتها على حتقيق أى مكسب.
رافق مسلسل هزائم اإلخــوان ،صاعقة أخرى
أرعبت قياداتهم وخاصة املقيمني فى الغرب،
وه ــو ف ــوز تــرامــب الـــذى ك ــان مبــثــابــة رصــاصــة
صــوبــت بــاجتــاه رؤوس ق ــادة اإلخــــوان ،والــذيــن

وجــدوا فى خسارة راعيتهم األولــى كلينتون فى
االنتخابات الرئاسية موتا ألكبر داعم لهم ،فكان
فوز ترامب وخسارة كلينتون سكينا فى خاصرة
تنظيم اإلخــوان جعلها تنحنى أمــام واقــع احلال
وتــدعــو إلــى مصاحلة مــع احلــكــومــة املصرية،
وجت ــدر اإلشـ ــارة هنا إلــى أن جماعة اإلخ ــوان
اختارت يوم  11نوفمبر للخروج فى مظاهرات،
ألنه حسب توقعهم كان هذا اليوم الذى سيعلن
فيه فوز هيالرى كلينتون ،سندهم واملؤيدة لهم،
فـ ــأرادوا أن يقدموا لها هدية فــوريــة بنزولهم
لــلــشــوارع مــســانــدة لــهــا وشــكــرا وتــقــديــرا على
دعمها ،فلما خسرت خسر التنظيم معها.
واض ــاف التقرير أن أكثر مــا يغيظ جماعة
اإلخ ــوان املسلمني فى أى بلد ،هو قــوة وكفاءة
األجــهــزة األمنية واالستخباراتية ،وهــو ما كان
سببا لفشل مخططاتها فى بعض الدول العربية
وخــاصــة فــى دول ــة اإلمــــارات العربية املتحدة

ومصر واألردن والــســعــوديــة ،بعد تعرض هذه
اجلماعة مللفات فضائح كشفتها األجهزة األمنية
وخاصة فى مصر واإلمارات ،وع ّرت حقائق هذا
التنظيم ومخططاته أمام الشعوب العربية ،فبات
ضعف التنظيم على تنفيذ عمليات إرهابية،
وعدم قدرته على االستمرار فى خداع الشعوب
وجتنيد الشباب سببا فى انهيارهم ،ومناشدتهم
إلجراء مصاحلة مع احلكومات.
وبعد دعوات املصاحلة التى أطلقها عدد من
قيادات اإلخوان ،حتدث بعض اخلبراء عن نوايا
غير واضحة لهذا التنظيم من هــذه الدعوات،
مؤكدين أن األهــم هو أن اإلخــوان من دعواتهم
هذه ال يسعون إلى تثبيت األمن واالستقرار فى
مصر ،بل رمبا يريدون ترميم قواهم املتهالكة
بتجميد مواجهتهم مــع الــنــظــام والــشــعــب ،مع
االستمرار فى التحالف مع اجلماعات اإلرهابية
وخاصة املتواجدة فى سيناء.

الشارع
السياسى

موزة

مذكرات قائد التنظيم
السرى تفضح قطر

على عشماوى :والد
الشيخة موزة إخوانى قدمي
فــى مــفــاجــأة غــيــر مــتــوقــعــة كشف
القيادى السابق على عشماوى أحد
أبرز قيادات التنظيم السرى جلماعة
اإلخـ ــوان فــى مــذكــراتــه والــتــى حتمل
ع ــن ــوان «ال ــت ــاري ــخ ال ــس ــرى جلماعة
اإلخـ ــوان» عــن ســر غاية فــى الغرابة
وهو «صداقته للشيخ ناصر املسند»
القطرى ،اإلخوانى الضليع فى قطر،
وهــو والــد الشيخة مــوزة بنت ناصر
املسند ،زوجــة األمــيــر السابق لقطر
«حمدين خليفة» ووالدة األمير احلالى
لقطر «متيم بن حمد»!
وقــال على عشماوى فــى مذكراته
نصا فــى صفحة  :13أمــا فــى قطر
فقد أوت اإلخ ــوان ودعمتهم ولكنها
لــم تكتو بــنــارهــم بــعــد ،ولــكــن أنــا قد
جربت حدتهم حني ذهبت للعمل فى
الــدوحــة فــى مؤسسة ناصر املسند،
وكــان الشيخ ناصر املسند رحمة اهلل
صديقا عزيزا ،وذهبت معه فى سنة
 1981للعمل فــى مؤسسته بعد أن
عــدت مــن أمــريــكــا ،وكــنــت قمت معه
فى املاضى ببعض النشاط اإلخوانى،
وحينما ذهــبــت مت الترحيب بــى فى
قطر ،ثم دعانى أحــد األصــدقــاء فى
بيته ولكنه دس لى السم فى الطعام،
وخ ــرج ــت م ــن عــنــده الف ـ ــراغ م ــا فى
معدتى ،وفطن عــدد من زمالئى أنه
«تــســمــم» فــنــقــلــونــى إلـــى املستشفى
حيث أجريت لى عملية غسيل معدة،
وأخبرتهم أننى رمبا قد تناولت طعاما
فــاســدا ثــم طلبت مــن الشيخ ناصر
املــســنــد أن يــســمــح لــى بــالــعــودة إلــى
مصر ،وبعد احلــاح منى ،والــرجــل ال
يــعــرف ســبــب احلــاحــى عــلــى الــعــودة،
وافق وأعادنى إلى مصر!!
اعتراف على عشماوى بأنه صديق
للشيخ نــاصــر املــســنــد وكـــان بينهما
نشاط إخوانى جعل الكثيرين يعرفون
السبب مل ــاذا تــعــادى الشيخة مــوزة،
مصر ،وملــاذا تتبنى قطر وجهة النظر
اإلخوانية وملــاذا تهاجم قناة اجلزيرة
القطرية اجليش املصرى ،ألنه ال فرق
بني قطر واإلخوان فكالهما واحد!
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حسام بدراوى
ينفى االنضمام
ألعداء السيسى

باألسماء :األعضاء السريني فى املجلس الرئاسى املنافس للسيسى فى 2018
القائمة تضم :حازم حسنى  -نادية مصطفى  -مصطفى حجازى  -مصطفى كامل السيد  -سعد عبود  -أمني إسكندر
يعتبر معظم أعضائه من المنتمين لجماعة
اإلخــوان!! والدكتور مصطفى حجازى استاذ
مساعد بكلية الهندسة بجامعة عين شمس
قسم «الــخــرســانــة المسلحة» والـــذى يعتبر
تلميذ الدكتور محمد سليم العوا وهو الذى
جــاء به للمشاركة فى العمل السياسى منذ
أحداث  25يناير  ..2011إضافة إلى الدكتور
مصطفى كامل السيد استاذ العلوم السياسية
بجامعة القاهرة ..وتــدور مناقشات مطولة
النضمام عــدد مــن المحسوبين على التيار
الليبرالى ومنهم «أمين إسكندر وسعد عبود»
القياديين بحزب الــكــرامــة المحسوب على
الناصريين!
كانت أنباء قد ترددت عن محاوالت تتم مع
الدكتور حسام بدراوى لالنضمام ..لكنه نفى
ذلك جملة وتفصيال!!

بالل الدوى

حكايات
وأسرار

منها «ساسا بوست» و«المدن»
و«هافينجتون بوست عربى»

مصر تطالب جهات خارجية بإغالق
مواقع إخوانية فى تركيا ولبنان
الــحــكــومــة الــمــصــريــة تــراقــب
مـــواقـــع إلــكــتــرونــيــة إخــوانــيــة
وتستعد لغلقها أو ابالغ الجهات
الــخــارجــيــة بمنعها فــى مصر..
ألنها تــروج الشاعات ضد مصر
وال تتحرى الدقة والموضوعية
وتعتبر نافذة إعالمية لإلخوان..
ومــن هــذه الــمــواقــع االلكترونية
ما يلى:
مــوقــع «هــافــيــنــجــتــون بــوســت
عربى» والــذى يشهر بمصر على
الـــــــــــــــدوام..
وي ــس ــت ــخ ــدم
عــصــام حجى
ويـــــــــســـــــــرى
فـــودة وجميع
قـــــــــيـــــــــادات
اإلخـــــــــــــــوان
ل ـ ــل ـ ــه ـ ــج ـ ــوم
بــــالــــبــــاطــــل
موقع «ساسا
بوست» يكتب
فـ ــيـ ــه «بـــــال
فــضــل» وعــدد
كبير من قيادات اإلخوان!
موقع «الــمــدن» ..الــذى يــرأس
تحريره ساطع نور الدين ..وهو
صحفى لبنانى ..ويحصل على
تمويل من عزمى بشارة مستشار
تميم بن حمد أمير قطر إضافة
إلى  40موقعا الكترونيا تمولها
قطر وتــركــيــا لــاســاءة لمصر..
وت ــح ــاول مــصــر ابـ ــاغ الهيئات
الدولية لغلقها ..وعــدم السماح
بها!

عزمى
بشارة يدير
المواقع
فى تركيا
ولبنان

عــــدد كــبــيــر مـــن الــشــخــصــيــات الــعــامــة
المحسوبة عــلــى اإلخــــوان انــضــم للمجلس
الرئاسى الــذى سيخوض انتخابات الرئاسة
المصرية عــام  ..2018وهــو مــا أعــلــن عنه
الدكتور عصام حجى ..وقد انضم للمجلس
الــرئــاســى ولــلــمــبــادرة كــل مــن الــدكــتــور حــازم
حــســنــى اس ــت ــاذ الــعــلــوم الــســيــاســيــة بكلية
االقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة
وهـ ــو الــصــديــق الـــصـــدوق لــلــدكــتــور سيف
عبدالفتاح أحــد مستشارى محمد مرسى
خــال فترة حكم اإلخـــوان ..والدكتور نادية
مصطفى اســتــاذ العلوم السياسية بجامعة
الــقــاهــرة ..ومــديــر مركز الــحــضــارة ..والــذى

حجازى

عبود

السيد

إسكندر

جرمية دستورية ترتكبها جلنة العفو الرئاسية!!!

اخلولى :القائمة الثانية متعلقة بالشباب املحبوسني احتياطي ًا لفحص حاالتهم وإمكانية اإلفراج عنهم

خالد عبدالرحمن
اصــــدر الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح الــســيــســى..
الــقــرار رقــم  515لسنة ( 2016الــمــنــشــور فى
العدد ( 46تابع) بالجريدة الرسمية بتاريخ 17
نوفمبر) بالعفو عن بعض الشباب المحبوسين..
ويضم القرار  82شاباً بينهم إسالم بحيرى ،وهذا
القرار صحيح من الناحية الدستورية وال يشوبه
أى عــوار دســتــورى أو قانونى نظراً ألن جميع
المفرج عنهم قد صدرت ضدهم أحكام قضائية
ونهائية وتــم أخــذ رأى وموافقة مجلس الــوزراء
وفقا لالشتراطات الدستورية.
إال أننا نتوقف أمــام التصريحات التى أدلى
بها النائب طارق الخولى ..عضو لجنة الخمسة
لإلفراج عن الشباب المحبوسين (وعضو مجلس
الــنــواب أيــضـاً) والتى قــال فيها إنــه يتم عقد
اجتماعات يومية والتركيز حالي ًا على فحص
الحاالت المحبوسة احتياطياً.
وكــشــف «الــخــولــى» ..خــال مــداخــلــة هاتفية
لبرنامج «الحياة اليوم» ..على فضائية «الحياة»
مع اإلعالمية لبنى عسل ..أن القائمة الثانية
متعلقة بالشباب المحبوسين احتياطي ًا لفحص
حاالتهم وإمكانية اإلفــراج عنهم ..موضح ًا أن
القائمة الثالثة تخص أسماء الشباب الصادر
بحقهم أحكام نهائية باتة واإلفــراج عنهم يدخل
فى نطاق سلطات الرئيس.
وه ــذا األم ــر – فــى حــال حــدوثــه – مخالف
للدستور والقانون ،وهــذا ليس رأينا الشخصى
بل رأى فقهاء الدستور والقانون والذين أكدوا
انــه ال يجوز ال لرئيس الجمهورية وال للجنة
العفو الرئاسية إصــدار عفو عن المحبوسين
احتياطيا على ذمــة تحقيقات النيابة إال بعد
صدور حكم نهائى ضدهم ..مشددين على أنها
تبقى سلطة النائب العام.
حــيــث أك ــد د.احــمــد رفــعــت اســتــاذ الــقــانــون
ورئ ــي ــس جــامــعــة بــنــى ســويــف األس ــب ــق  -فى
تصريحات له  -أن اإلف ــراج عن متهمين محل

اخلولى

فقهاء الدستور والقانون :ال يجوز ال لرئيس اجلمهورية وال للجنة العفو
الرئاسية إصدار عفو عن املحبوسني احتياطيا على ذمة حتقيقات النيابة
المادة  184من الدستور  2014تنص على أن التدخل فى شئون العدالة أو القضايا «جريمة ال تسقط بالتقادم»
د .أحمد رفعت :اإلفراج عن متهمني محل حتقيق ال يجوز بقرار إدارى أو سيادى
تحقيق ال يجوز بقرار إدارى أو سيادى وإنما يتم
من خــال إجــراء تعديل فى الدستور أو تعديل
فى قانون اإلجـــراءات الجنائية ..بحيث يجيز

اإلفراج عن المتهم المحبوس على ذمة التحقيق
وإنهاء عملية الحبس االحتياطى ..مشيرا الى
ان المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا ال يتم

العفو عنهم بقرار رئاسى حتى ال يكون هناك
صدام مع القانون ..باعتبار أنها مسألة خاضعة
لرقابة القضاء.

ولــهــذا نــؤكــد ان ــه ال يــوجــد نــص دســتــورى أو
قانونى يسمح للرئيس بالعفو عن المحبوسين
احتياطياً فى القانون والدستور ..حيث إنه البد
أن يكون صــادر ضــده حكم نهائى ..نظراً ألن
النيابة العامة والنائب العام هما فقط من لهم
الــحــق قانونيا فــى إص ــدار ق ــرار بــإخــاء سبيل
شخص مـــازال مــحــبــوســا ..ولــم يــصــدر الحكم
ض ــده ..وهــو مــا يعنى أن صاحب السلطة فى
إخراجهم هو النائب العام وليس الرئيس.
وتأكيداً لهذا الكالم نشير إلى أن المادة 184
من الدستور المصرى الصادر فى  2014تنص
على أن «السلطة القضائية مستقلة ..تتوالها
المحاكم على اخــتــاف أنــواعــهــا ودرجــاتــهــا..
وتصدر أحكامها وفق ًا للقانون ..ويبين القانون
صالحياتها ..والــتــدخــل فــى شئون الــعــدالــة أو
القضايا جريمة ال تسقط بالتقادم».
كما أن الــمــادة  185تؤكد عــدم التدخل فى
شئون العدالة والقانون ..أما المادة  189فتشير
إلــى أن القضايا المنظورة أمــام النيابة العامة
التدخل فيها ٍ
تعد على سلطة النائب العام».
بينما تؤكد المادة  155من الدستور على أنه
ال يجوز لرئيس الجمهورية التدخل فى القضايا
المنظورة أمــام المحاكم والنيابة ..وإنما يجوز
له إصــدار قرار بالعفو العام فى بعض القضايا
(الصادر بشأنها أحكام قضائية نهائية وباتة ال
تقبل الطعن عليها)  ..وذلك بعد موافقة مجلس
الــــوزراء ،لهذا أحــذر مــن ارتــكــاب لجنة العفو
الرئاسية تلك الجريمة الــدســتــوريــة ،وأتمنى
أال يتورط الرئيس عبدالفتاح السيسى فيها،
وأرجــو أن تتم مساءلة طــارق الخولى عن هذه
التصريحات التى ال يجب أن تصدر عن نائب
برلمانى مهمته التشريع وال يليق بــه أن يكون
جاه ً
ال بالدستور الذى اقسم على احترامه.
وفى النهاية أؤكد على أننى لست ضد اإلفراج
عن األبرياء فى السجون الذين لم يتورطوا فى
جرائم عنف أو تخريب أو تحريض على أرواح
األبرياء ،ولكننى فقط أطالب بمراعاة القواعد
والضوابط الدستورية والقانونية.

املليارات الضائعة داخل احتاد اإلذاعة والتليفزيون

قرار جمهورى بزيادة االعتمادات املخصصة لالحتاد بـ 423مليون جنيه ملواجهة (العجز)!!!
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فــى الــوقــت الـ ــذى يــواصــل فــيــه الــرئــيــس
عــبــدالــفــتــاح السيسى حــديــثــه عــن ض ــرورة
مراعاة ظروف البلد الذى يعانى من أزمات
اقتصادية خطيرة ،ويستمر المهندس شريف
اسماعيل رئيس ال ــوزراء فى التأكيد على
قــيــام الــحــكــومــة بــاتــخــاذ إجـــــراءات جــديــدة
لترشيد اإلنفاق فى الوزارات والهيئات.
نجد أن كل هذه التصريحات مجرد كالم
لــاســتــهــاك اإلعــامــى وال عــاقــة لــهــا بما
يحدث على أرض الواقع.
أقـــــول هــــذا الـــكـــام بــمــنــاســبــة ال ــق ــرار
ال ــذى أصـــدره الــرئــيــس الــســيــســى ..بتعديل
اعــتــمــادات مــوازنــة الهيئة القومية التحاد
اإلذاعــة والتليفزيون ..للسنة المالية -2015
 2016بمبلغ  423مليو ًنا و 541ألف جنيه..
وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت باألجور
بمبلغ  30مــلــيــون جنيه وبــبــاقــى التكاليف
والمصروفات بمبلغ  383مليو ًنا ..مقابل زيادة
اعــتــمــادات خسائر الــعــام «عجز النشاط»..
بمبلغ  413مليون جنيه ..وفقا لما أسفر عنه
التنفيذ الفعلى لموازنة الهيئة.
وقبل أن نواصل الحديث فى هــذا الملف
نشير إل ــى الــقــرار الـــذى أصـ ــدره الرئيس
السيسى ..رقــم  286لسنة  ..2015بربط
الموازنة العامة للهيئة القومية التحاد اإلذاعة
والتليفزيون للسنة المالية ..2016-2015
وال ــذى كشف أن جملة ميزانية «ماسبيرو»
بلغت  11مليا ًرا و 558مليو ًنا و600ألف جنيه.
أى أن اجمالى المبالغ المالية التى تم رصدها

الشني
التحاد اإلذاعــة والتليفزيون فى عام 2015
\ 2016بلغت  11مليارا و 971مليون جنيه.
ولمن ال يعلم نشير إلى أن ميزانية ماسبيرو
زادت منذ أن تولى الرئيس السيسى رئاسة
مصر بأكثر من  1،5مليار جنيه سنوياً.
وفــى هــذا الــســيــاق نــســأل الــرئــيــس :هل
أنــت راض عن أداء ماسبيرو حتى توافق
 وبــخــط يـــدك  -عــلــى مــنــحــه ك ــل هــذهالمليارات سنوياً؟ واذا كنت راضيا عن هذا
األداء فلماذا وافقت على قيام بعض الجهات
– التى تعلمها – بانفاق مليارات جديدة
من المال العام على قنوات جديدة يؤكد
الكثيرون أنها محكوم عليها بالفشل؟ ولماذا
قــررت االستعانة بطاقم تصوير من خارج
ماسبيرو لتصوير أحاديثك الشهرية التى
كنت توجهها للشعب شهري ًا والتى توقفت

صفاء
منذ عدة أشهر ألسباب غير معروفة؟!!
ونسأل الرئيس أيضاً :إلى أين وصلت نتائج
التحقيقات الــتــى طلبت سيادتك إجــراؤهــا
مــنــذ ع ــدة أشــهــر ح ــول وقــائــع الــفــســاد فى
ماسبيرو؟ وهنا أؤكد لسيادتك أنك لو أردت
معرفة تلك الوقائع فعليك أن تطلب تقارير
الجهات السيادية والرقابية حول ماسبيرو
وقــارن بينها ووقتها سوف تكتشف مفاجآت
مثيرة تعلق بالمجامالت التى يقدمها بعض
األشخاص فى عدد من تلك الجهات لقيادات
حالية فى ماسبيرو؟ كما أؤكد لك أن الكثير
مــن المحيطين بسيادتك لديهم معلومات
كاملة عما يحدث داخــل ماسبيرو بقطاعاته
المختلفة نظراً ألن لهم زوجات وأبناء وبنات
وأقــارب يعملون فى المبنى حتى اآلن وأتمنى
أن تقوم بسؤالهم وأن يجيبوا عن تساؤالتك

بشفافية وصـ ــدق ،ول ــو ح ــدث ذل ــك فسوف
تكتشف مفاجآت قد ال يصدقها عقل.
ياسيادة الرئيس :نحن معك فــى ضــرورة
ترشيد اإلنــفــاق والــوقــوف بــجــوار البلد فى
تــلــك الــظــروف الــتــى تــواجــهــهــا ،ومستعدون
لالستجابة لطلباتك وتحمل تبعات القرارات
الحكومية الصادمة التى حولت حياة الغالبية
العظمى منا إلى جحيم ال يطاق بشرط واحد
وهو أن يطبق القانون على الجميع وأن تكون
هناك مساواة بين كافة الفئات فى المجتمع؟
أمــا أن يقال شــىء ونــرى عكسه فهذا يفقد
الناس الثقة فى التصريحات التى تصدر فى
هذا الشأن؟
ياسيادة الرئيس :يؤسفنى القول إن إهدار
هذه المليارات من الجنيهات داخل ماسبيرو
الــذى يعد أحــد أهــم قــاع الفساد فى مصر
يتم بمباركة ودعم من سيادتك ،وأطالبك بأن
تقوم بواجبك فى الحفاظ على المال العام،
وأن يتوقف مسلسل نزيف هــذه المليارات
التى هى حق أصيل للمواطن المعدوم وليس
المسئولين الفاسدين الــذى يرتكبون مئات
التجاوزات والمخالفات المالية التى تكشفها
التقارير الرسمية والرقابية والصحفية دون
أن يحاسبهم أحد.
وأتمنى أن تسفر التحقيقات التى ما تزال
مستمرة حتى اآلن داخل العديد من الجهات
القضائية والرقابية عــن تقديم الفاسدين
للعدالة ومحاسبتهم بشكل عاجل وعادل على
جرائمهم التى اقترفوها فى حق المال العام.

إلى أين وصلت نتائج
التحقيقات التى طلب
الرئيس إجراؤها منذ
عدة أشهر حول وقائع
الفساد فى ماسبيرو؟

باملستندات والصور« ..حكومة شريف» تتآمر ضد الدولة والرئيس

الرئاسة مستاءة
من أداء وزيرى
الطيران والسياحة

شريف فتحى وراشد يستمران فى مهاترات «تطفيش السياحة األجنبية»
ماهر عبده
تــواصــل «صــوت املــايــن» فضح ممارسات
وزراء حكومة اسماعيل شريف واستفزازاتها
للمواطنني ،وللرأى العام الشعبى ،فلم تكتف
هذه احلكومة بتعمدها اتخاذ قــرارات خطيرة
وتدميرية ،حسبما وصفها “خبراء االقتصاد
املحليني والدوليني ،بتعومي اجلنيه ورفع األسعار
املبالغ فيها ،وتفحش الــغــاء ،والتغاضى عن
حتصيل الضرائب مــن رجــال االعــمــال وعلية
القوم ،والقضاء على البقية الباقية من اقوات
املساكني والغالبة من عامة الشعب ،من خالل
استبعاد  35مليون مواطن من بطاقات الدعم
التموينى ،بدعوى االصالح االقتصادى ووصول
الدعم ملستحقيه ،ما زال بعض الــوزراء األشد
تعنتا فــى ارتــكــاب ممــارســات اكــثــر ســذاجــة،
وتعارضا لإلصالح االقتصادى الــذى دعا اليه
الرئيس السيسى فى كل لقاءاته واجتماعاته،
وعلى الــرغــم مــن املجهود الكبير الــذى تبذله
الــقــوات املسلحة حلــل االزمـ ــة االقــتــصــاديــة،
وعلى طريقة يد تبنى ،لكن هناك أيادي اخرى
تــهــدم تتمثل فــى ال ــق ــرارات العشوائية وغير
املدروسة من بعض وزراء حكومة شريف ،وكان
آخرها القرار العنترى لوزير الطيران شريف
فتحي ،بالغاء إقامة مهرجان البالون الطائر
السنوي ،وال ــذى يقام ألول مــرة على مستوى
الــعــالــم للتحليق فــى ســمــاء مــديــنــة األقــصــر
األسبوع املقبل.
املثير أن هــذا املهرجان كــان قــد مت االتفاق
عليه فى بروتوكول دولــي ،مبوافقة كل اجلهات
االمــنــيــة والــســيــاديــة ومحافظة االقــصــر بكافة
اجهزتها املعنية والتنفيذية ،وكان سيحدث رواجا
سياحيا مــن خــال إقــامــة املهرجانات الفرعية
له ،واملؤمترات العاملية التى ستقام على هامشه
ويحضرها اكثر مــن اعــضــاء مــن  60دولــة على
مستوى العالم ،وال ــذى يعتبر أحــد اهــم وسائل
وطرق تنشيط السياحة فى مصر عامة واألقصر
خاصة ،وعــودة السياحة إلى ما كانت عليه قبل
ثورة يناير  ،2011وكان من املقرر أن تبدأ فعالياته
فى التاسع من ديسمبر اجل ــاري ،وتستمر ملدة
أسبوع وسيحلق أكثر من  60منطا ًدا طائ ًرا فى
سماء األقصر يوميا خالل أيام فعاليات املؤمتر،
مما سيعطى جماال ويضيف روعة ملدينة األقصر
األثــريــة ،ممــا كــان سيعود بــاالثــر الطيب على
السياحة التى بدأت تتعافى اآلن
«البالون الطائر» يعتبر أحد أكبر مقومات
اجلذب السياحى مبصر ويزيد نسبة السياحة
مبعدالت عالية ،األمــر الــذى أدى إلى اهتمام
بعض دول العالم الــدولــة بــهــذا النشاط فى
اآلونــة األخيرة ودعمها السيما وان السياحة
ف ــى مــصــر كــانــت تــعــتــبــر أكــبــر مــوفــر ومـــورد
للموزانة العامة للدولة بنسبة ال تقل عن %45
مــن الــدخــل الــقــومــي.اال ان ال ــق ــرار الــصــادم
لوزير الطيران والــذى يقف خلفه العديد من

فتحى

فضيحة جديدة ..وزير الطيران يلغى مهرجانا
عامليا للبالون الطائر قبل أيام من انطالقه..
ووزير السياحة «ودن من طني وأخرى من عجني»

راشد

إسماعيل

القرار تسبب فى اإلساءة إلى سمعة مصر
بني  60دولة فى العالم

الكواليس واالســــرار تسبب فــى االسـ ــاءة الى
سمعة مصر بــن  60دول ــة فــى الــعــالــم ،والتى
من املؤكد ان ترفض مستقبال تلبية اى دعوة
مستقبال لتنشيط السياحة املصرية ،بسبب
اخلسائر الكبيرة التى تعرضت لها هذه الدولة
بعد الــغــاء املــهــرجــان ،ومــن بينها فسخ العقود
مــع الشركات الــراعــيــة ،وشــركــات االعــانــات،
والتكاليف الكبيرة الــتــى انفقتها والــدعــايــة
الضخمة على اثــر هــذا املهرجان ،هــذا فضال

عــن اخلــســائــر الــكــبــيــرة الــتــي حلــقــت باهالى
االقــصــر واس ــوان الــذى كــانــوا ينتظرون بفارغ
الصبر وصول هذه الوفود السياحية االجنبية
لكى تنفتح عليهم ابواب الرزق املغلقة منذ ركود
حركة السياحة فى السنوات اخلمس االخيرة،
وخسارة خزينة الدولة ملاليني الــدوالرات التى
كانت ستأتى بها ثمار هــذا املهرجان العاملى
نظير بــث الــرحــات اجلــويــة للبالون الطائر
لقنوات فضائية دولية وعاملية ،ومقابل الدعاية

لبعض الشركات واالعــانــات وغيرها ،حيث
كان يأمل محافظ االقصر محمد بدر أن جتنى
محافظته مــن هــذه الثمار لالنفاق منها على
البنية التحتية ،فى املحافظ وتطويرها ،ولذلك
بذل مجهودات كثيرة من اجل تسهيل اجراءات
اقامة املهرجان ،بالتنسيق مع القوات املسلحة
التى تسعى بكل قواها العادة الدولة الى مسار
االصالح االقتصادى فى طريق متواز مع دعوات
رئيس اجلمهورية وجــوالتــه املستمرة فى دول

العاملى للدعاية ملصر وعقد االتفاقات الدولية
والــبــروتــوكــوالت مــن أجــل جــذب االستثمارات
الكبيرة.
فى ذات الوقت وقــف وزيــر السياحة يحيى
راشد املسئول االول عن اعادة تنشيط السياحة
وعــن اهــم م ــورد للدخل الــقــومــى فــى الــبــاد،
مكتوف االيـ ــدى ،وكــأنــه الي ــرى وال يسمع وال
يتكلم ،عــن هــذه األمـ ــور ،على الــرغــم مــن أنه
يقوم اسبوعيا بجوالت مكوكية بدعوى الترويج
للسياحة ،فى زيــارات كشفت “صــوت املاليني”
فى العدد السابق أنها جوالت وهمية ملصاحله
الشخصية والبيزنس الذى يربطه ببعض رجال
االعمال.
وكــشــفــت «صــــوت املـــايـــن» ع ــن االســــرار
والكواليس وراء هــذه التصرفات والــقــرارات
الــســاذجــة ،ومــن بينها تــخــوف وزي ــر الطيران
من حــدوث اى حرائق ،او مصائب ،كما صرح
ألحد مصادرنا املقربة منه ،قائال باحلرف
الــواحــد «ق ــال يانحلة ال انــا ع ــاوز عسل منك
وال تقرصينى» فــى اش ــارة الــى كــارثــة منطاد
 2013التى راح ضحيتها  19سائحا اجنبيا،
و كانت سببا رئيسيا فى اقالة وائــل املعداوى
وزيــر الطيران املدنى فى عهد االخــوان وقتها،
وتسبب فى فضيحة عاملية ملصر ،بسبب عدم
توافر عوامل األمان ،وبدال من ان يقوم باالعداد
اجلــيــد ،الــغــى املــهــرجــان ،ضــاربــا كــرســى فى
الكلوب.
ومــن االسباب واألس ــرار األخــرى التى كانت
وراء هــذه الــقــرار العنترى الــذى اســاء لسمعة
مــصــر واملــصــريــن ،وج ــود خــافــات ورواس ــب
ومــشــاكــل اداريـ ــة ومــالــيــة ،ال يعلمها كثير من
املتابعني بني محمد عبد الــرؤوف رئيس نادى
الطيران ،وشريف فتحى وزيــر الطيران ،وهو
االمــر الــذى جعل وزيــر الطيران يلقى اتهامات
جزافية على نادى الطيران ،ويلقى فشل اقامة
املهرجان على شماعة النادي ،ومنها ان مسئولى
ن ــادى الــطــيــران دع ــوا القــامــة ه ــذا املــهــرجــان
دون ان يــتــأكــدوا مــن تــوافــر وشـ ــروط االم ــان
والسالمة اجلوية ،على الرغم من تقدم نادى
الطيران بــدراســة اجلــدوى وبرنامج املهرجان
وحصولهم على كافة املــوافــقــات مــن اجلهات
املعنية واملختصة ،والقوات املسلحة ،ومحافظة
االق ــص ــر ،ووزارة الــســيــاحــة وهــيــئــة تنشيط
السياحة ،لكن يبدو ان اخلــافــات بني رئيس
النادى ووالوزير سببا فى هذا القرار الصادم.
الطريف ان بعضا من اعضاء مجلس إدارة
نـــادى الــطــيــران املــصــرى اســتــغــاثــوا وارســلــوا
بشكاوى لرئاسة اجلمهورية ،وكشفت مصادر
أن الرئيس مستاء من تصرفات بعض وزراء
حكومة شريف ،النهم يسيرون فى اجتاه عكسى
لسياسات االصالح االقتصادى واصبح الرئيس
والــقــوات املسلحة وبــعــض اجلــهــات السيادية
املخلصة للوطن ،تسير فى اجتاه البناء ،يقابلها
تصرفات وقرارت غير مسئولة تسيء الجنازات
هذه اليد التى تبنى.

فى
الممنوع

توقعات برفض
تلبية أى دعوات
مستقبلية لتنشيط
السياحة المصرية

أهالى األقصر وأسوان كانوا
ينتظرون بفارغ الصبر
وصول هذه الوفود السياحية
األجنبية لكى تنفتح عليهم
أبواب الرزق المغلقة

روشتة ذهبية إلعادة تنشيط احلركة السياحية
تحسين الخطاب
السياسى..
والتسهيالت
الضريبية..والحمالت
التسويقية العالمية

كشفت دراسة حديثة فى مجال
السياحة عن حلول جذرية
وعاجلة للركود السياحى الذى
تعيشه مصر منذ خمس سنوات،
تسبب فى انهيار كبير وواضح فى
حالة االقصادى املصري ،ورصدت
الدراسة العديد من احلقائق التى
مر بها قطاع السياحة املصرية
حيث اكدت أن السياحة ساهمت
بنسبة  %12من إجمالى الناجت
املحلى عام  ،2015مقارنة بـ % 12.8
من إجمالى الناجت املحلى عام ،2014
أضف لذلك املساهمة احليوية لهذا
القطاع فى التوظيف حيث بلغت
نسبة مساهمة القطاع فى التوظيف
نحو  %11.6عام  2015من إجمالى
العمالة املباشرة وغير املباشرة.

خالد عبدالرحمن
ومتثل السياحة حــوالــى  %17.4مــن إجمالى
الــصــادرات ،ومــا يقرب من  %11.2من إجمالى
االســتــثــمــارات ،الفــتــة إلــى أن عــدد السائحني
الزائرين مصر فى عام  2010بلغ ما يقرب من
 14.7مليون سائحاً ،ثم انخفض العدد عام 2011
نتيجة عدم االستقرار السياسى واألمنى ليصل
إلــى  9.8مليون سائح ،ومــع استقرار األوضــاع
ارتفع مرة أخرى ليُسجل حوالى  11.5سائح عام
 ،2012ثم شهد قطاع السياحة تراجعا ملحوظا
فى عدد السائحني الوافدين إلى مصر عام 2015
متأثرا بحظر السياحة إلى مصر الــذى متارسه
بعض الــدول األوروبــيــة والشريك الــروســى على
السواء.
كما ان قطاع السياحة فى مصر شهد تذبذب ًا
كــبــيــراً بعد  30يــونــيــو 2013حيث ق ــررت بعض
ال ــدول وقــف السياحة إلــى مــصــر ،ثــم تبع ذلك

سقوط الطائرة الروسية فى شبه جزيرة سيناء
فى  30أكتوبر  ،2015هذا احلدث الذى أدى إلى
التأثير سلب ًا على االقتصاد املصرى ،حيث تبع
هذا احلــادث قرار بعض الــدول األوروبية بحظر
السياحة إلــى مصر ،منها (روســيــا ،وبريطانيا،
وأيرلندا ،وأملانيا ،وهولندا) ،بعض هــذه الــدول
رفعت احلظر بعد إج ــراءات احلكومة املصرية
إلعادة حركة السياحة.
وذل ــك فــى ظــل إصـ ــرار بريطانيا عــلــى قــرار
احلظر ووعود ال تكتمل بعودة السياحة.
ق ــررت بريطانيا حظر السياحة إلــى مصر
على الرغم من عدم تضررها من حادث الطائرة
وذلـ ــك ل ــوج ــود شــبــهــات بــاحــتــمــال وجـ ــود عمل
إرهابى ،والعتبارات سياسية غير واضحة ،حيث
اتخذت احلكومة املصرية إجــراءات جتاه املوقف
البريطانى لتقوية األمن فى املطارات منها ،منح
شركة «كونترول ريسك» البريطانية عقداً ملراجعة
تدابير األمن فى املطارات املصرية ،إضافة إلى
التعاقد مع شركة بريطانية أخرى ،هى «ريستاتا

اختراق روسيا بشركات
سياحية مصرية تنافس
السوق السياحية الروسية
للخدمات األمنية» لتدريب العاملني فى املطارات
على أساليب التفتيش احلديثة ومتابعة تطبيق
برامج التدريب على األرض وإعــداد تقارير عن
املخاطر األمنية ،وعلى الرغم من هذه اإلجراءات
إال أن بريطانيا لم ترفع حظر السفر ،وصرحت
بأنه رغم إنفاق احلكومة املصرية مئات املاليني

من ال ــدوالرات على تعزيز األمــن فى املــطــارات،
إال أنــه ال يــزال هناك خطر على الــرحــات إلى
منتجعات شرم الشيخ حتديداً ،ثم ظهر تصريح
لوزارة النقل البريطانية يُفيد بأن بريطانيا تتعاون
فى التحقيقات للكشف عن اجلهة املسئولة عن
إسقاط الطائرة الروسية.
ووضــعــت ال ــدراس ــة روشــتــة عــاجــيــة للركود
السياحى فى مصر ،مقترنة باحللول الفعالة،
وكــان من بينها فتح أســواق جديدة للسياحة فى
مناطق مختلفة مثل إفريقيا وآســيــا وأمريكا
الالتينية ،للتخلص من اعتماد قطاع السياحة
بنسبة كبيرة على دولة بعينه.
وفــيــر مــنــاخ اســتــثــمــارى ج ــاذب لالستثمارات
السياحية داخ ــل مصر مــع توفير التسهيالت
الضريبية الالزمة إلقامة تلك املشروعات.
إط ــاق حملة تسويقية فــى الـــدول املختلفة
بــرعــايــة شــركــات السياحة املــصــريــة فــى الــدول
لتحسني االنطباع عن السياحة واألمن فى مصر،
مع توجيه االستثمار واإلنفاق للتسويق السياح.

التركيز فى احلمالت اإلعالنية على قرار هيئة
قناة السويس بتخفيض رسوم السفن السياحية
إلــى  ، %50وكــذلــك حتسني اخلــطــاب السياسى
والدبلوماسى واإلعــامــى وجتنب التصريحات
املقلقة للسائحني الوافدين ،خاصة التصريحات
التى تخص األمــن وع ــودة االســتــقــرار السياسى
واالقتصادى واألمنى.
وفيما يتعلق بإعادة السياحة الروسية قالت
ال ــدراس ــة إن وجـــود شــركــات سياحية مصرية
داخل روسيا تنافس السوق السياحية الروسية،
واالستفادة من التجربة التركية ،اصبح ضرورة
ملحة ،وإقامة شراكات مع رجال األعمال الروس
فى محاولة لتقوية الــروابــط وإقامة مشروعات
استثمارية سياحية مشتركة ،ومنح امتيازات
إضافية للسائح الــروســى كــزيــادة عــدد الليالى
السياحية بدون مقابل كنوع من العروض املقدمة
لتكرار زيارته ،وتقدمي ضمانات أمنية بتحسني
اإلج ــراءات وتدريب العاملني باملطارات ،وعمل
تطوير منهجى لنظم األمن باملطارات.
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نفتحها باألرقام واألسماء
قضية
شائكة

فى القانون اجلديد الذى أقره
مجلس النواب منذ أيام

منح اجلمعية احلق
فى فتح احلسابات
بأكثر من  5بنوك
وافـــــق مــجــلــس الـ ــنـ ــواب على
ال ــق ــان ــون الــجــديــد للجمعيات
األهــلــيــة ..ومــن بين الــمــواد التى
تم تعديلها المادة  15من مشروع
قــانــون الجمعيات األهلية وفقا
لتعديالت مجلس الــدولــة ،على
أن ي ــك ــون خ ــض ــوع الــجــمــعــيــات
األهلية لرقابة الجهاز المركزى
للمحاسبات .وليس جهاز الكسب
غير المشروع.
كما تمت الموافقة على السماح
للجمعيات األهلية بفتح الحساب
فى أكثر من بنك فى حالة وصلت
مصروفات أو إيــرادات الجمعية
عن  5ماليين جنيه وأصبح نص
ال ــم ــادة  22م ــن الــقــانــون وفــقــا
لــتــعــديــات مجلس الــدولــة «مــع
مراعاة حكم الفقرتين  3 .4من
المادة 10مــن هذا القانون تلتزم
الجمعيات وغيرها من الكيانات
الخاضعة ألحــكــام هــذا القانون
بــفــتــح ح ــس ــاب بــنــكــى ف ــى أحــد
البنوك الخاضعة لرقابة البنك
الــمــركــزى ويــجــوز أن يــكــون لهذا
الحساب عدة حسابات فرعية.
كما تلتزم بــأن يــكــون االنــفــاق
على أغراضها أو تلقى أى أموال
مــتــعــلــقــة بــهــا عـــن ط ــري ــق ذلــك
الحساب أو الحسابات المتفرعة
عنه دون غيرها إذا زادت إيرادات
أو مصروفات عن  5ماليين جنيه
كان لها الحق فى فتح الحسابات
فــى أكــثــر مــن  5بــنــوك وال يجوز
زيـــادة عــدد الــحــســابــات إال بعد
الرجوع إلى رئيس مجلس الوزراء
إذا اقتضت الضرورة.
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امللفات السرية للجمعيات اخليرية ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ
تزداد الحاجة إلى العمل الخيرى فى وقتنا
الحالى بشكل ُملح ،وذلك لعدم قدرة الحكومة
فى كثير من األوقات على توفير احتياجات
الحياة الضرورية للفقراء خاصة مع محاولة
الحكومة اتباع برامج لإلصالح االقتصادى،
وتحرير االقتصاد ،وتحرير سعر صرف الجنيه
أمام العمالت األجنبية ،وهو ما قد يؤدى فى
بادئ األمر إلى ارتفاع معدالت الفقر فى مصر،
والتى بلغت فى آخر تقدير لها  %27.8وفقً ا للجهاز

المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء.
ولكن إذا كان الدور الواضح لمؤسسات العمل
الخيرى هو دعم الفقراء ومحاولة تقليل الفجوة
بين الفقراء واألغنياء يبقى السؤال هنا هو :ماذا
قدمت مؤسسات العمل الخيرى فى مصر للفقراء؟
ً
وهل ساهمت
فعال فى تخفيض معدل الفقر
خاصة مع بداية انتشارها على نطاق أوسع منذ
عام 2000؟ وما دور الحكومة فى الرقابة على هذه
المؤسسات؟

هذه الحقائق رصدتها دراسة مهمة للغاية صدرت
مؤخر ًا بعنوان « لماذا ال ينعكس عمل المؤسسات
الخيرية على تقليل معدل الفقر فى مصر؟ «
والتى تناولت  تعريف العمل الخيرى ومعوقاته،
ووضع المؤسسات الخيرية فى مصر ،وأثر عمل
هذه المؤسسات على التقليل من معدالت الفقر
فى مصر ،باإلضافة إلى تقديم مقترح لتطوير
نظام عمل المؤسسات الخيرية فى مصر بحيث
يساهم بشكل أكبر فى عملية التنمية.

فى مقدمتها :رسالة وبنك الطعام ومصر اخلير واألورمان

7مؤسسات من بني  22ألف مؤسسة تستحوذ على  %80من أموال التبرعات
ال نستطيع أن ننكر الــزيــادة الواضحة
فى أعــداد الجمعيات الخيرية فى مصر
خاصة منذ بــدايــة الــقــرن الحالى ،وذلــك
بالتزامن مع نشأة مؤسسات خيرية كبرى
مثل جمعية «رسالة» عام  ،2000وجمعية
«مصر الخير» عــام  ،2007وبنك الطعام
المصرى عام  ،2006وجمعية صناع الحياة
الــتــى تــأســســت ع ــام  2005فــى المملكة
األردن ــي ــة ،ثــم انتقلت بسرعة إلــى باقى
أنحاء الوطن العربى ووف ًقا لما صــرح به
مسئولون فى وزارة التضامن االجتماعى
لمجلة «روزال ــي ــوس ــف» األســبــوعــيــة يــوم
 2009/9/5فإن عدد المؤسسات الخيرية
فى مصر بلغ  22ألف جمعية منها 7701
فى محافظة القاهرة 2500 ،جمعية فى
الجيزة ،كما أن هناك  7مؤسسات خيرية
مــن بين  22ألــف مؤسسة تستحوذ على
 %80من أمــوال التبرعات فى مقدمتها:
رس ــال ــة وب ــن ــك ال ــط ــع ــام وم ــص ــر الــخــيــر
واألورمان.

فى بنك الطعام املصرى

مصروفات الدعاية واإلعالن متثل أكثر من
 %59من حجم املصروفات اإلدارية والعمومية

أسباب عدم فعالية دور املؤسسات اخليرية
فى تخفيض معدالت الفقر
1ـ غالبية املوظفني داخل مؤسسات العمل اخليرى ال ميتلكون املهارات اإلدارية الكافية
2ـ عدم وجود برامج للتدريب خاصة باملتطوعني
3ـ ضعف االهتمام بقضايا التنمية احلقيقية من جانب مؤسسات العمل اخليرى
يتمحور الهدف الرئيسى لمؤسسات العمل الخيرى حول
دعــم الــفــقــراء ،والعمل على تقليل الــفــوارق االجتماعية بين
الفقراء واألغنياء ،إال أن مؤسسات العمل الخيرية المصرية
لم تسهم لألسف الشديد فى تقليل معدالت الفقر ،فال زالت
مصر تعانى من ارتفاع معدالت الفقر لديها ،فبحسب تصريح
رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء فإن معدل
الفقر وصل إلى  ،%27.8ويمثل هذا المعدل األفراد الذين ال
يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم األساسية من الغذاء وغيره.
إذا كنا قد رصدنا من خالل البيانات الرسمية وغير الرسمية
أن مؤسسات العمل الخيرى تحصل على مليارات الجنيهات
سنوي ًا فى شكل تبرعات فيبقى السؤال هنا :لماذا لم تسهم كل
هذه المؤسسات فى تقليل معدل الفقر ولو بمقدار %1؟
يمكن أن نُرجع هذه األسباب بشكل رئيسى إلى أن مؤسسات
العمل الخيرى فى مصر تركز بشكل أساسى على مساعدة
الفقراء دون االهتمام باتخاذ أساليب وقائية لمنع الفقر ،بل
وفى بعض األوقات تعمل المؤسسات الخيرية على زيادة عدد
الفقراء كما سيتضح ،كما أنها ال تعمل بشكل اقتصادى سليم،
فهى فى كثير من األوقات تُهدر الطاقات ،وتتناول هذه الورقة
البحثية فى سطورها القليلة اآلتية تلك األسباب بشيء من
التفصيل ،كما يلي:
1ـ غالبية الموظفين داخ ــل مؤسسات العمل الخيرى ال
يمتلكون الــمــهــارات اإلداريــــة الكافية كــى يــقــومــوا بتوظيف
المتطوعين بــالــشــكــل األم ــث ــل؛ ويــرجــع ذل ــك لــعــدم تفضيل
المؤسسات الخيرية اإلتــيــان بموظفين ذات مــهــارات إداريــة
عالية ،حيث إن ذلــك يعنى قيامها بدفع رواتــب كبيرة لهؤالء

الموظفين ،وهو ما قد يضر بسمعة
المؤسسة على اعــتــبــار أن ذلك
إهـــدار للتبرعات الــتــى تحصل
عليها.
2ـ عـــــدم وجـــــــود ب ــرام ــج
للتدريب خاصة بالمتطوعين
باإلضافة إلــى قيام المتطوع
الواحد بأكثر من عمل ،وهو ما
يعنى عدم الرشادة االقتصادية.
3ـ ضــعــف االهــتــمــام بقضايا
الــتــنــمــيــة الــحــقــيــقــيــة مـــن جــانــب
مؤسسات العمل الخيرى مثل :قضايا التعليم ،حيث
يتمركز دور الــمــؤســســات الــخــيــريــة فــى مــصــر حــول
دعــم الــغــذاء وال ــزواج وعــاج المرضى باستثناء بعض
المؤسسات ،مثل :مصر الخير التى تقدم دع ًما للطالب
وإمكانية السفر للخارج للتعليم.
4ـ تعمل المؤسسات الخيرية دون قصد فــى خلق
جيل جديد من الفقراء من خالل عدم االهتمام الكافى
بــالــمــتــطــوعــيــن ،حــيــث نــجــد فــى كــثــيــر مــن األوقـــــات أن
المتطوعين يتركون بعض أعمالهم كــى يقوموا بتأدية
أعمالهم فى مؤسسات العمل الخيرى ،ولألسف يُقابل ذلك
من قبل موظفى هذه المؤسسات بالترحاب على أساس أن
المتطوعين يفضلون العمل الخيرى دون النظر لمستقبل
ه ــؤالء ،وتنتشر هــذه الــظــاهــرة خصوص ًا بين الشباب قبل
الزواج.

يــعــد بــنــك الــطــعــام الــمــصــرى أح ــد أكبر
مؤسسات العمل الخيرى فى مصر ،وقد تم
إنشاؤه عــام  ،2006ويهدف بشكل رئيسى
إلى توفير الغذاء إلى غير القادرين.
وكــشــفــت تــقــاريــر خــاصــة أن إيــــرادات
األنــشــطــة ق ــد بــلــغــت عـــام  2014حــوالــى
 4,557,501,833جــنــيــه مـــقـــارنـــ ًة بـــ
 4,228,965,204جنيه عــام  ،2010أى
بنسبة زيادة قدرها  ،%7.7وتتمثل إيرادات
األنــشــطــة ف ــى مــجــمــوعــة الــبــنــود أهــمــهــا:
التبرعات النقدية والعينية ،فى حين بلغت
نسبة الزيادة فى المصاريف اإلدارية %240
فى الفترة من ( ،)2014 – 2010وتشمل
المصاريف اإلداريـ ــة مجموعة مــن البنود
أهمها األج ــور والــدعــايــة واإلعـــان ،بينما
ارتفعت نسبة اإلنفاق على الدعايا واإلعالن
من 10,686,698جنيه عــام  2010إلــى
 41,868,740جنيه عام  ،2014أى بنسبة
زيادة قدرها .%291.8

ومن التحليل السابق نجد أن نسبة زيادة
مصروفات الدعايا واإلع ــان تفوق نسبة
زيـ ــادة الــمــصــروفــات اإلداريـــــة ،كــمــا تفوق
نسبة زيـــادة إيــــرادات األنــشــطــة ،والــشــىء
المثير لالنتباه هو أن مصروفات الدعايا
واإلعـــــان تــمــثــل أكــثــر مــــن %59مــن حجم
المصروفات اإلدارية والعمومية والتى تبلغ
70,475,367جنيه وفــقـ ًا للقوائم المالية
السنوية للعام  ،2014وذلك على الرغم من
أن المصروفات اإلداريــة والعمومية تحتوى
على قرابة  30بندً ا آخــر بخالف الدعاية
واإلع ــان ،كما أن المبالغ التى تُنفق على
الدعايا واإلعالن تزداد كل عام بنسبة غير
قليلة حتى وصلت نسبة الزيادة عام 2012
حوالى  ،%66وقد تكون الزيادة المبالغ فيها
فى حجم اإلعــانــات هى السبب الرئيسى
لظهور عجز ،وألول مرة منذ عام  ،2010فى
ميزانية بنك الطعام المصرى عــام 2014
يُقدر بحوالى  22مليون جنيه.

د .طلعت عبدالقوى رئيس االحتاد العام للجمعيات األهلية:

أعمال اجلمعيات واملستشفيات
اخليرية تخضع لرقابة مشددة
أكـ ـ ــد الـ ــدكـ ــتـ ــور طــلــعــت
عــبــدالــقــوى رئــيــس االتــحــاد
الــعــام للجمعيات األهــلــيــة
أن أعــــمــــال الــجــمــعــيــات
والــمــســتــشــفــيــات الــخــيــريــة
تــخــضــع ل ــرق ــاب ــة م ــش ــددة
مــن قــبــل ع ــدد مــن الهيئات
الرقابية بالدولة.
وأضاف عبدالقوى أن أهم تلك الهيئات
الجمعية العمومية للجمعية ومجلس
األمــنــاء والــتــقــريــر الــســنــوى للميزانية
ومــراقــب الــحــســابــات ،بــاإلضــافــة إلى
عدد من الجهات الرقابية واإلشرافية
منها وزارة الشئون االجتماعية والجهاز
المركزى للمحاسبات وأجهزة الرقابة
اإلداري ـ ــة ومــجــلــس الــنــواب والمجالس
الــمــحــلــيــة فــكــل تــلــك الــجــهــات مهمتها
الرقابة على حمالت التبرعات وقنوات
إنفاقها.
وأشار إلى أن المستشفيات الخيرية عامة
تتبع جمعيات ومؤسسات أهلية تقوم لجمع
الــتــبــرعــات لــهــا مــن خ ــال اإلعـ ــان عنها
كأحد األنشطة والخدمات التى تقدمها
لــعــاج المرضى المحتاجين بالمجان
أو تقديم الخدمة الصحية للمواطنين،
وطبقا لقانون  48لسنة  2002مسموح

للجمعيات أن تحصل على التبرعات وتراخيص
جمع المال ويحق لها من خالل حملة تبرعات
تعلن عنها ويتم جمعها من خالل حساب بنكى
وتستخدم تلك األمــوال فى إنشاء المستشفيات
الخيرية أو تطوير وتجهيز الموجود منها بالفعل.
وأكــد عبدالقوى على أهمية صــدور القانون
الجديد وذلــك تمشي ًا مع الدستور فى مادته
 75والتمسك بالمزايا التى تــم المطالبة بها
مــن رؤســــاء االتـــحـــادات االقــلــيــمــيــة والــنــوعــيــة
والمؤسسات األهلية والخبراء والمتخصصين
بجميع محافظات مصر فى الحوار المجتمعى
الذى نظمه االتحاد ومن تلك المميزات أن يكون
الحصول على الشخصية االعــتــبــاريــة بمجرد
اإلخطار مع إلغاء العقوبات السالبة للحريات
وأيض ًا حصول الجمعيات والمؤسسات األهلية
على التخفيضات الستهالك الكهرباء والمياه
والتليفونات والغاز واإلعفاء من الضريبة على
الــدخــل فض ً
ال عــن السماح بــانــتــداب العاملين
مــن الــمــصــالــح الحكومية للعمل بالجمعيات
والــمــؤســســات االهــلــيــة وذلـــك لــتــقــديــم الــدعــم
البشرى وايــضـ ًا ضــم ممثل لالتحاد الــعــام فى
الجمعيات االهلية فى اللجنة التنسيقية وهى
المعنية بالتمويل األجنبى ،باإلضافة إلى تفعيل
دور االتحادات االقليمية والنوعية واالتحاد العام
فى القانون ،وزيــادة عــدد أعضاء مجلس إدارة
االتحاد العام.

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى مصر!!!

قضية
شائكة

وفى هذا الملف نستعرض باألرقام تاريخ العمل
الخيرى فى مصر؟ وأهم الجمعيات والمؤسسات
العاملة فى هذا المجال؟ وحجم التبرعات
والمساعدات التى تتلقاها أكثر من  48ألف
جمعية أهلية فى مصر حالي ًا؟ وأوجه انفاق هذه
المليارات وغيرها من الملفات الشائكة التى تهم
قطاعات كبيرة من الشعب المصرى.

سحر الشربينى

النظام املقترح لعمل مؤسسات العمل اخليرى فى مصر
عمل قاعدة بيانات للمستفيدين أو الفئة ُ
املقدم لها دعم سواء عينى أو نقدى

هناك مجموعة من اإلجــراءات التى يجب
وضعها فى االعتبار من جانب صانع القرار،
ســواء كانت الحكومة أو مؤسسات العمل
الخيري ،وهذه اإلجراءات تتمثل فى:
ـ عــمــل قــاعــدة بــيــانــات للمستفيدين أو
الفئة ال ُمقدم لها دعم سواء عينى أو نقدى
مــن خ ــال وزارة الــتــضــامــن االجــتــمــاعــى،
وذلــك لسببين رئيسيين أولهما :منع غير
المستحقين مــن الــحــصــول على أى دعــم،
وثانيهما :إغالق الباب على األشخاص التى
تحصل على دعم من أكثر من مؤسسة.
ـ إلــزام كل مؤسسة باإلعالن عن بياناتها
المالية السنوية على موقعها اإللكترونى
حتى تكون متاحة للجميع ،وهــو مــا يسهل
عــلــى الــبــاحــثــيــن والــحــكــومــة مــعــرفــة حجم
الــنــشــاط الــخــيــرى فــى مــصــر وكــيــف يمكن
استغالله ،باإلضافة إلى أنه يعطى ثقة أكبر
للمتبرعين فى مؤسسات العمل الخيرى.
ـ يـــجـــب أن يــــكــــون حــــــذف جــــــزء مــن
المستفيدين كل عام أحد المؤشرات المهمة

على نــجــاح مــؤســســات العمل الــخــيــرى فى
انــتــشــال الــبــعــض مــن الــفــقــر ،وإل ـ ــزام هــذه
المؤسسات باإلعالن عما تم تحقيقه فع ً
ال
فى هذا اإلطار.
ـ يجب تركيز هذه المؤسسات على القرى
األكثر فقراً ،وذلك من خالل االعتماد على
بــيــانــات الــجــهــاز الــمــركــزى للتعبئة العامة
واإلحصاء وبالتعاون مع الجهات الحكومية
المختصة.
ـ عمل شركة مساهمة عامة إلدارة األصول
واالستثمارات تتكون ملكيتها من مؤسسات
العمل الخيرى فى مصر ،ويمكن أن يُطرح
جزء من أسهمها فى البورصة ،على أن تقوم
كل مؤسسة بدفع جزء من إيراداتها السنوية
لــهــذه الــشــركــة كــنــوع مــن االســتــثــمــار طويل
األج ــل ،ويــكــون مجلس إدارة هــذه الشركة
مكو ًنا من أعضاء ممثلين لكبرى مؤسسات
العمل الخيرى فى مصر.
ـ يــجــب أن يــكــون الــهــدف الــرئــيــســى طويل
األجل لمؤسسات العمل الخيرى هو غلق هذه

إلزام كل مؤسسة
باإلعالن عن بياناتها
املالية السنوية على
موقعها اإللكترونى

المؤسسات ،ألنه من المفترض أن تكون هذه
المؤسسات قد قامت بــدورهــا بعد وقــت من
الزمن فى القضاء على الفقر ،ومــن ثم على
الجميع أن يدرك أن مؤسسات العمل الخيرى
لها دور مرحلى فى القضاء على ظاهرة الفقر.
ـ مـــراعـــاة اســتــغــال مــؤســســات الــعــمــل
الخيرى لمواردها بشكل أمثل ،وهــو ما قد
تم إيضاحه بشىء من التفصيل فى المحور
الثالث.
ـ الحرص على أن يتم اختيار المتطوعين
بشكل معين ووفقاً للمهام المطلوبة ويراعى
إعمال المتطوعين فى تخصصاتهم.
ـ إبــعــاد األنشطة الدينية عــن مؤسسات
العمل الخيرى حتى ال يغلب عليها الطابع
الدينى.
ـ ربط الحالة المادية والتعليمية للمتطوع
بــعــدد الــســاعــات الــتــى يُقضيها فــى العمل
الــخــيــرى ،بحيث نُعطى بعض الــوقــت لغير
األغنياء والطالب بتنمية ذواتهم واالهتمام
بالتعليم بدالً من استنفاد كل طاقاته.

حجم التبرعات التى حتصل عليها مؤسسات العمل اخليرى املستندات واإلجراءات املطلوبة لـتأسيس اجلمعيات
فى مصر سنو ًيا يتراوح ما بني  40و  50مليار جنيه
جتميع قرابة  %80من التبرعات فى شهر رمضان فقط وباقى النسبة موزعة على باقى العام
ال توجد إحصائيات رسمية عن حجم ما ينفقه
المصريون على العمل الخيرى كل عام ،نظ ًرا لعدم
وجــود قاعدة معلوماتية توضح حجم التبرعات
التى تحصل عليها هذه المؤسسات على مستوى
الجمهورية؛ وذلك لعدم وجود ربط بين مديريات
التضامن االجتماعى التابعة لكل محافظة ،حيث
إنها هى المسئولة عن إعطاء تصريحات جمع
األمـــوال للجمعيات الــمــوجــودة فــى نفس اإلطــار
الجغرافى.
وع ــل ــى ال ــرغ ــم م ــن أن مــصــر تــحــتــل تــرتــيــبـاً
متأخراً فى مؤشر العطاء العالمي ،حيث جاءت

فــى المرتبة  112على مستوى الــعــالــم مــن بين
 145دولــة رصــدهــا تقرير العطاء العالمى عام
 ،2015إال أنه ال يمكن االستهانة بحجم المبالغ
المقدمة لألعمال الخيرية فى مصر ،حيث تشير
التقديرات غير الرسمية إلى أن حجم التبرعات
التى تحصل عليها مؤسسات العمل الخيرى فى
مصر سنو ًيا قد يصل ما بين  40و  50مليار جنيه،
ويتم تجميع قرابة  %80من هذه التبرعات فى شهر
رمــضــان فقط وبــاقــى النسبة مــوزعــة على باقى
العام.
وهــذه األرقـــام مقاربة للواقع الفعلى ،فحجم

التبرعات يبلغ مليارات الجنيهات سنو ًيا ،والدليل
عــلــى ذل ــك حــجــم األصـ ــول الــثــابــتــة الــتــى تملكها
مــؤســســات العمل الــخــيــرى مــن مــبــان وســيــارات،
باإلضافة إلى الحمالت اإلعالنية الضخمة التى
تقوم بها هــذه المؤسسات كل عــام ،وكثرة فروع
مؤسسات العمل الخيرى الكبرى فى جميع أنحاء
مصر ،ويمكن إيجاد برهان على ذلــك من خالل
بيانات القوائم المالية الخاصة ببنك الطعام ،وهو
المؤسسة المصرية الوحيدة التى تقوم باإلفصاح
عن بياناتها المالية على موقعها اإللكترونى وإن
كان موقعها غير ُمحدث حتى اآلن.

جمعية رسالة منوذج إلهدار الطاقات

تتحمل تكاليف كبيرة لسفر املتطوعني الذين ال توجد لديهم خبرات كافية
يوجد لدى جمعية رسالة ما يُسمى بنشاط
الــقــوافــل ،ويعتمد هــذا النشاط على قيام
مجموعة من المتطوعين من فروع مختلفة
للجمعية بالسفر إلــى فــرع آخــر فــى قرية
فقيرة ،ويكون سفر هذه المجموعات على
نفقة الجمعية بالكامل للعمل لمدة أيام فى
ال واضحاً
هذه القرية ،وتمثل هذه الحالة دلي ً
على حــالــة عــدم الــرشــد االقــتــصــادى الــذى
يسود المؤسسات الخيرية فى مصر ،وإهدار
الطاقات ،وذلك لألسباب التالية:
ـ تتحمل الجمعية تكاليف كبيرة لسفر
الــمــتــطــوعــيــن ،فــمــتــوســط تكلفة المتطوع
الواحد ال تقل بأى حال من األحوال عن 50
جنيه ًا يومي ًا (مصاريف انتقاالت داخلية،

مصاريف السفر ،مصاريف ثــاث وجبات
يومية ،مصاريف سكن).
ـ عدم وجود خبرة لدى المتطوعين للقيام
باألعمال ال ُمكلفين بها داخل السفر ،وهو ما
يؤدى إلى عدم تأدية هذه األعمال بالجودة
المناسبة.
ـ إهــدار أوقــات المتطوعين التى كان من
الممكن أن يقوموا بتأدية وظائفهم فيها فى
حالة كونهم موظفين ،أو تأدية محاضراتهم
فــى حــالــة كــونــهــم طــا ًبــا (تكلفة الفرصة
البديلة).
ـ تضييع الفرصة على العمالة الماهرة
الــتــى ك ــان مــن الممكن أن تتقاضى نفس
المبلغ الذى يُنفق على المتطوع.

الشروط واإلجــراءات المطلوبة والبيانات التى
يجب أن يشتمل عليها النظام األساسى للجمعية
وذلك وفقا لما هو منشور على البوابة اإللكترونية
لوزارة التضامن كاآلتى:
المستندات المطلوبة:
¿ طلب قيد ملخص للنظام األساسى للجمعية
محرر على النموذج رقــم “ ”3المرفق بالالئحة
التنفيذية للقانون رقم  84لسنة .2002
¿ نسختان من النظام األساسى للجمعية وفقا
للنموذج رقــم “ ”4المرفق بالالئحة التنفيذية
موقعا عليه جميع المؤسسين مــن األشــخــاص
االعــتــبــاريــة ويــجــب أن يــرفــق بالطلب مــا يثبت
الوضع القانونى للشخص االعتبارى وقرار صريح
مــن ممثله القانونى بالموافقة على تأسيس أو
االشتراك فى تأسيس الجمعية.
¿ نــســخــتــان مــن كــشــوف أســمــاء المؤسسين
موضحا بهما االسم الرباعى لكل منها ولقبه وسنه
وجنسيته ومهنته ومحل إقامته.
¿ إقــرار من كل عضو مؤسس بأنه لم يصدر
ضده حكم نهائى بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة
للحرية فى جنحة مخلة بالشرف أو األمانة.
¿ سند تحديد ممثل جماعة المؤسسين فى
اتخاذ إجراءات التأسيس وفقا لما سبق بيانه.
¿ سند شغل مقر الجمعية (تمليك إيجار انتفاع
تخصيص) على أن يكون السند ثابت التاريخ.
¿ مــا يفيد إيــــداع مبلغ مــائــة جنيه لحساب
صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات األهلية أو
أحد فروعه.
ويــكــون الــمــؤســســون مسئولين عما يستلزمه
إنشاء الجمعية من نفقات وما يتفرع عن ذلك من
التزامات فإذا ما قيد نظام الجمعية فيجوز لهم
استرداد النفقات التى تقرها الجمعية العمومية
بعد اعتمادها من مراقب حسابات الجمعية إن
وجد.
اإلجراءات:
¿ إثبات تاريخ تقديم طلب القيد على صورة منه
تسلم إلى الطالب مع قيده فى سجل خاص لديها.
¿ قيد ملخص النظام األساسى للجمعية فى
السجل الــخــاص المشار إلــيــه خــال ستين يوم
من تاريخ قيام ممثل جماعة المؤسسين بتقديم
طلب القيد مصحوبا بالمستندات السابق بيانها
فإذا مضت الستون يوما دون إتمامه أعتُبر القيد
واقعا بحكم القانون…وتثبت الشخصية االعتبارية
للجمعية بإجراء هذا القيد أو ُمضى ستين يوما
من تاريخ قيام ممثل جماعة المؤسسين بتقديم
طلب القيد مستوفيا أيهما أقرب.
¿ تــلــتــزم الــجــهــة اإلداريـــــة المختصة اتــخــاذ

إجــراءات نشر ملخص النظام األساسى للجمعية
بالوقائع المصرية خــال ستين يوما مــن تاريخ
ثبوت الشخصية االعتبارية ويكون النشر بغير
مقابل.
شروط انشاء الجمعيات
 .1ال يقل عدد األفراد فى الجمعية فى جميع
األحوال عن عشرة أشخاص.
 .2أن يكون لها نظام أســاس مكتوب وموقع
عليه من المؤسسين.
 .3أن يتخذ لمركز إدارتــهــا مــقــراً مالئما فى
جمهورية مصر العربية.
 .4ال يجوز أن يشترك فى تأسيس الجمعية من
صدر ضده حكم نهائى بعقوبة جنائية أو بعقوبة
مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف أو األمانة،
ما لم يكن رد إليه اعتباره.
¿ وأجاز القانون لغير المصريين االشتراك فى
تأسيس الجمعية على أن تكون له إقامة دائمة
أو مؤقتة بــاإلضــافــة إلــى بــاقــى ش ــروط عضوية
التأسيس.
لبيانات التى يجب أن يشتمل عليها النظام
األساسى للجمعية:
¿ اسم الجمعية ويشترط أن يكون مشتقا من
غرضها وغير مؤد إلى اللبس بينها وبين جمعية
أخرى تشترك معها فى نطاق عملها الجغرافى.
¿ نـ ــوع ون ــش ــاط الــجــمــعــيــة ون ــط ــاق عملها
الجغرافى.
¿ عنوان المقر ليُتخذ مركزا إلدارة الجمعية.
¿ اسم كل عضو من األعضاء المؤسسين ولقبه
وسنه وجنسيته ومهنته ومحل إقامته.
¿ موارد الجمعية وطريقة استغاللها والتصرف
فيها.
¿ أجهزة الجمعية التى تمثلها ،واختصاصات
كل منها وكيفية اختيار أعضائها وطــرق عزلهم
أو إسقاط عضويتهم أو إبطالهم والنصاب الالزم
لصحة انعقاد هذه األجهزة وصحة قراراتها.
¿ نظام العضوية وشروطها وحقوق األعضاء
وواجــبــاتــهــم وعــلــى األخـ ــص حــق كــل عــضــو فى
االطالع على مستندات الجمعية وحضور الجمعية
العمومية والتصويت فيها.
¿ نظام المراقبة المالية.
¿ قــواعــد تعديل الــنــظــام األســاســى للجمعية
وتــكــويــن فـــروع لــهــا وأح ـ ــوال انــقــضــاء الجمعية
والجهات التى تؤول أموالها فى هذه األحوال.
¿ تحديد المختص بطلب اكتساب الجمعية
صفة النفع العام.
¿ تحديد ممثل جماعة المؤسسين فى اتخاذ
إجراءات التأسيس.
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مشكالت تواجه
العمل اخليرى
يُــعــرف العمل الــخــيــرى على أنه
مــســاهــمــة الــهــيــئــات واألفــــــراد فى
أعــمــال التنمية االجتماعية ،ســواء
بــالــعــمــل أو الــتــمــويــل أو ب ــأى شكل
مــن األشــكــال ،وتتميز المؤسسات
الخيرية بــأن لديها استقال ً
ال ذات ًيا
عــن الحكومة وأنــهــا منظمات غير
ربحية.
وتحثنا ثقافتنا العربية واإلسالمية
على العمل التطوعى ودوره فى تنمية
المجتمع ،إال أن العمل الخيرى أو
التطوعى بمفهومه الصحيح ال يزال
غائباً حتى وقتنا الحالى عند الكثير
فى المجتمعات العربية ،باإلضافة
إلى أنه يواجه العديد من المشكالت
التى دائـ ًمــا مــا تثير الشكوك حول
مــدى معرفة الــنــاس بأهمية العمل
الخيرى ،ومــا ينبغى أن يكون عليه
 ،وتتمثل أهم هذه المشكالت فيما
يلى:
ـ استناد ثقافة العمل التطوعى
فــى مصر إلــى المرجعية الدينية
بشكل كبير ،وهــو مــا يجعل كثي ًرا
مــن مؤسسات العمل الخيرى غير
جــاذبــة لغير المسلمين ،س ــواء من
المتطوعين أو المتبرعين ،وما يؤكد
ذلــك وج ــود أنشطة تتسم بالطابع
الدينى فى بعض المؤسسات ،وخير
مثال لذلك جمعية “رسالة” التى يقع
ضمن أنشطتها إعمار المساجد.
ـ استبعاد العناصر الشبابية من
قــيــادة الــعــمــل الــتــطــوعــى فــى بعض
مؤسسات العمل الخيرى ،باإلضافة
إلى جمود الخطاب الفكرى ال ُمقدم
مـ ــن قــــيــــادات ال ــع ــم ــل الــتــطــوعــى
للجمهور.
ـ الــغــيــاب شبه الــكــامــل للتنسيق
الــمــؤســســى بــيــن مــؤســســات العمل
الخيرى فى مصر وبعضها البعض
حتى فى حالة المؤسسات الكبيرة.
ـ عدم التزام المتطوعين بتسليم
مــهــامــهــم الـ ُمــكــلــفــيــن بــهــا فــى وقــت
مــحــدد ،ويــعــود ذلــك إلــى أنــهــم غير
ُملزمين بالعمل مــن األسـ ــاس ،وال
يمكن محاسبتهم على أى تأخير
لألعمال التى يقومون بها.
ـ وجــود تنافس فى بعض األحيان
بين المتطوعين على قــيــادة العمل
الــخــيــرى ،وهــو مــا قــد يترتب عليه
العديد من المشكالت.
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حقيقة إلغاء دعم
السلع الغذائية
واستمرار نزيف
االحتياطى النقدى

أهل

بلدنا

بعدما عوموا اجلنيه وغرقوا فى قرض الصندوق

موجات التضخم تبتلع املصريني وطوفان الغالء لن يتوقف
خافيا على أحد أن قرارات البنك المركزى المصرى الخاصة بتعويم الجنيه سوف يصحبها
لم يكن
ً
موجات غالء وارتفاعات جنونية فى أسعار جميع السلع والخدمات ،رغم تأكيد بعض الخبراء المدافعين
عن الحكومة على أن القرار سيصب فى مصلحة المواطن وسينقذ االقتصاد المصرى المهدد بأزمات
خانقة ،حيث رأى هؤالء أن تحرير سعر الصرف سيؤدى إلى تخفيض أو على األقل توحيد سعر الدوالر،
بعد أن كان الفارق
رهيبا بين سعره الرسمى فى البنوك والسعر المتداول فى السوق السوداء.
ً
وبعيدا عن التحليالت المتفائلة ،وبالنظر إلى تداعيات القرار بعد أسابيع قليلة من تطبيقه ،نجد أنه
ً
ً
جاء مصحوبا بقرارات أخرى تدشن لسياسة إقتصادية جديدة ،مما أدى إلى موجة تضخمية عاتية
تضرب أصحاب الدخول الصغيرة والمتوسطة فى مصر ضربات قاتلة.

إميان بدر

اقتصاديون :جنون األسعار
مستمر وقرار وقف االستيراد
يساوى إغالق مزيد من
المصانع وتشريد آالف العمال
يـــــرى ب ــع ــض خـ ــبـ ــراء االق ــت ــص ــاد
والمصرفيون المصريون أن قــرارات
تعويم الجنيه كانت تتطلب أن تسبقها
خطوات أكثر جدية فى اتجاه تشجيع
الــصــنــاعــة الــوطــنــيــة وحـ ــل مــشــاكــل
المصانع المتوقفة والمتعثرة ،بهدف
زيادة اإلنتاج والصادرات.
ومــن جانبه قــال الــدكــتــور فــاروق
العشرى الخبير المصرفى والسياسى
الــنــاصــرى مــن الطبيعى أن أســعــار
جميع السلع ارتفعت وســوف تواصل
ارتفاعها؛ ألن كل ما يتم استيراده من
الــخــارج مــن سلع استراتيجية ارتفع
سعره ،وكــل ما تم إعــان رفــع الدعم
عنه مــن الــكــهــربــاء والــمــيــاه وغيرها
ارتــفــع ســعــره بسبب ارتــفــاع أســعــار
التكلفة.
وأوضــــح الــمــديــر الــســابــق بالبنك
الــمــركــزى أن الــفــتــرة الــمــقــبــلــة من
المتوقع أن تشهد زيادة فى نسبة عجز
الموازنة ،على عكس ما يردد البعض،
كما سيرتفع حجم الــديــن الخارجى
والــداخــلــى؛ ألن رف ــع ســعــر الــفــائــدة
وتغيير سعر الــصــرف سيزيد الدين
العام بقرابة  360مليار جنيه.
واتفق معه الدكتور حاتم الفرشاوى
أســتــاذ االقــتــصــاد بــجــامــعــة األزهـــر
وعــمــيــد كلية تــجــارة األزهـ ــر ساب ًقا
مــشــيـ ًرا إلــى أن ق ــرار تعويم الجنيه
كان ينبغى أن يسبقه إجراءات أخرى،
لتنشيط السياحة وإنعاش الصناعة،
ولكن الواقع حال ًيا يؤكد أن عدم توفر
الدوالر بشكل كاف فى البنوك سيؤدى
بشكل مباشر إلــى عجز فى الميزان
التجاري.
وأوضح أستاذ االقتصاد أن التعويم
يتطلب استقرارا اقتصاديا واستقرارا
فى سعر الصرف للعملة ،واقتصادا
قويا بإنتاجية قوية حتى يمكن تصدير
المنتج المحلى لــلــســوق الخارجية
لجلب الــــــدوالرات ،لــذلــك ف ــإن أول
أضــرار هذا القرار هو أن الدولة إذا
لم تستطع توفير الــدوالر كسيولة فى
البنوك سوف نلجأ للسوق السوداء ما
يزيد من حدة األزمة.
وأضاف”الفرشاوى” أن قرار وقف
االستيراد لمدة  3أشهر ،أدى بالفعل
إل ــى رف ــع أســعــار الــســلــع الــمــســتــوردة
والموجودة حاليا ،إضافة إلى تعطش
الــســوق ،وتسريح العمالة الموجودة
بالشركات المستوردة ،كما أن إيقاف
استيراد مستلزمات االنــتــاج سيزيد
عــدد المصانع والــشــركــات المتوقفة
والمغلقة والمتعثرة ،ويشرد المزيد من
المصريين.
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ارتفاع أسعار البنزين والسوالر وقفزات جنونية جلميع السلع واخلدمات
فبعد سنوات من سحب احتياطياتها النقدية
لحماية الجنيه ،قــامــت الحكومة المصرية
أخ ــي ــراً بــرفــع الــقــيــود عــلــى الــعــمــلــة وع ـ ّومــت
الجنيه ،وتسببت هذه الخطوة فى تراجع قيمة
الجنيه الرسمية إلى النصف تقريباً ،وانعكست
على حدوث ارتفاع فورى فى األسعار ،إال أنها
م ـ ّهــدت الــطــريــق إلــى مــوافــقــة صــنــدوق النقد
الدولى على منح قرض حيوى إلى مصر بقيمة
 12مليار دوالر بعد أسبوع من ذلــك ،وبالفعل
تسلمت الحكومة المصرية  2.75مليار دوالر
منه على الفور ،خالل األيام القليلة الماضية.
ورغــم تأكيد نفس االقتصاديين المتفائلين
على أن هذا القرض هو المنقذ الــذى سيقفز
باالقتصاد المصرى إلى بر األمان ،يرى آخرون
أنــه مــن غير الــمــرجــح أن ي ــؤدى الــقــرض إلى
معالجة المشاكل االقتصادية بشكل دائم ومؤثر

تشعر به الطبقات الفقيرة والمتوسطة ،التى
تمثل الغالبية العظمى من الشعب المصرى،
بــل يتوقعون أن تأثيراته ستكون أكثر سلبية
على تلك الطبقات ،حيث تطلّب القرض من
الدولة وضع ضريبة القيمة المضافة وخفض
الــدعــم على مــصــادر الــطــاقــة ،ومــع اللحظات
األولـ ــى لــقــرار تــعــويــم الــجــنــيــه ،قــفــزت أســعــار
الــغــاز الطبيعى ،كما ارتفعت أســعــار البنزين
بما فيها بنزين الغالبة” بنزين  ،”80وكذلك
السوالر ،لتتضاعف أجرة وسائل المواصالت
من الميكروباص إلــى التوك تــوك ،ثم يصرح
رئــيــس الــــوزراء شــريــف إسماعيل بــأن تذكرة
المترو ستصبح بـ  2جنيه خالل الفترة القادمة.
وعلى الرغم من أن قرارات التعويم وتحرير
الصرف من المفترض أن تساهم فى تأمين
استقرار االحتياطيات النقدية الــدوالريــة فى

استمرار أزمة اختفاء الدواء وتذكرة
املترو بـ 2جنيه خالل أيام قليلة

مصر ،إال أنها زادت ومازالت تزيد من معاناة
السكان على المدى القصير ،وهو ما يعنى أن
العامل المصرى فقد أكثر من نصف قيمة دخله
الشهري ،جــراء قــرار البنك المركزى الحتمى
بتحرير سعر الصرف ،ومع ذلك يجمع الخبراء
حتى المعارضين للحكومة الحالية على حتمية
هذا القرار.
ليبقى الــســؤال األهــم إذا كــان هــذا القرار
هو شر البد منه ،فهل استعدت له مصر ،وهل
اتــخــذت الــدولــة مــن اإلج ـ ــراءات مــا يمكن أن
يحمى المجتمع المصرى من هزات اقتصادية
وطــبــقــيــة عــنــيــفــة ،وم ــا هــى حـــدود المخاطر
الــتــى تــحــيــط بــالــمــجــتــمــع جـ ــراء ع ــدم اتــخــاذ
تلك االحتياطات أو فشل تطبيق السياسات
االقــتــصــاديــة الــجــديــدة .تــســاؤالت طرحناها
للنقاش فى سياق السطور التالية.

رغم قسوة القرارات التى حتملها املواطن «الغلبان»

شبح االنهيار يهدد االقتصاد بسبب فساد احليتان
خبير أمريكى :العامل املصرى فقد أكثر من نصف قيمة دخله الشهرى واالقتصاد مازال فى دائرة اخلطر
ح ــول الــمــخــاطــر الــتــى تــحــدق بــاالقــتــصــاد
المصرى كتب الخبير االقتصادى األمريكى
إي ــري ــك ت ــراج ــر مــقــال بــحــثـ ًيــا تــحــت عــنــوان
«االقتصاد المصرى اليزال فى دائرة الخطر»،
أكد فيه أن   قيمة الجنيه المصرى تراجعت
إلى النصف تقري ًبا ،،خالل السنوات الخمسة
األخيرة بعد انتفاضة  25يناير -2011حسبما
أسماها ،-فى حين ظل سعر الدوالر األمريكى
يقفز بشكل متزايد حتى وصل إلى ما يقرب
مــن  18.2جــنــيــه ،وبــالــتــالــى فــقــد الــمــواطــن
الــمــصــرى نصف قيمة ثــروتــه وفــقــد العامل
نصف قيمة دخله الشهرى.
وأوضــــح «ت ــراج ــر» أن ــه فــى غــضــون ذلــك
تــراجــعــت تــدفــقــات ال ــدخ ــل م ــن االســتــثــمــار
األجــنــبــى وانخفضت الــمــســاعــدات مــن دول
الخليج كما تقلصت إيرادات السياحة ،وهو ما
أدى إلى حدوث نقص خطير فى السلع ،خاصة
المستوردة أو حتى التى يحتاج إنتاجها محل ًيا
إلى مستلزمات مستوردة ،وتجلى ذلك فى أزمة
نقص الكثير من أصناف األدويــة وغيرها من
السلع الهامة.

غطاس

النائب سمير غطاس وصف حكومة شريف إسماعيل منذ بداية عهدها بأنها حكومة «جباية» ترفع الضرائب والفواتير
وأش ـ ـ ــار ال ــب ــاح ــث االقـ ــتـ ــصـ ــادى إل ـ ــى أن
المخاوف المستمرة من اإلرهــاب وتحذيرات
السفر لمصر أدت إلــى حــدوث تــراجــع كبير
فــى ع ــائ ــدات الــســيــاحــة مــنــذ انــتــفــاضــة عــام

 ،2011مشد ًدا على أنه ال تزال هناك عقبات
بيروقراطية كبيرة تــعــوق ممارسة األعــمــال
التجارية ،وتتسبب فى إغالق المصانع وتوقف
االنتاج وتمنع جــذب االستثمارات فى مصر،

كما أن الفساد فى القطاع العام يستمر بشكل
ملحوظ.
ورغم اعتراف “تراجر” بأن العالمات األولى
بعد تطبيق الــقــرارات جــاءت إيجابية ،حيث

تــاقــت أســعــار الــصــرف الرسمية مــع أسعار
الــصــرف فــى الــســوق الــســوداء ،وبلغت قيمة
تدفقات العملة األجنبية  1.5مليار دوالر،
إال أن استقرار احتياطات النقد المصرية
وضــمــان ق ــدرة الــدولــة عــلــى االســتــمــرار فى
دعــم الــمــواد الغذائية ،يتطلّبان المزيد من
اإلص ــاح االقــتــصــادى والتحسينات األمنية،
متوق ًعا أنه سيكون من الصعب تنفيذ المزيد
مــن اإلجـ ــراءات االقتصادية الــجــديــدة ،بينما
المواطن المصرى م ــازال يتألم ويــحــاول أن
يتأقلم ويتحمل ألــم انــخــفــاض قيمة دخله،
فى مقابل ارتــفــاع أسعار السلع والخدمات،
باإلضافة إلى ضرائب االستهالك الجديدة.
والــجــديــر بالذكر هنا أنــه قبل أن يكتب
إيريك تراجر مقاله بشهور ،وحتى قبل أن
تقرر الحكومة تعويم الجنيه وقبل إقــرار
ضريبة القيمة المضافة ،كان النائب الدكتور
سمير غــطــاس قــد وصــف حكومة شريف
إسماعيل منذ بداية عهدها بأنها حكومة
«جباية» ،جــاءت لترفع الضرائب واألسعار
والفواتير.

احلياة فى مصر لونها «مببى» إذا جنحت السياسات االقتصادية اجلديدة وربنا يستر لو فشلت
دائرة العشوائيات والكادحني سوف تختفى من الوجود وينتقل هؤالء إلى الطبقة األعلى

إذا كــان االقتصاد والسياسة وجــهــان لعملة
واحــــدة ،ف ــإن االقــتــصــاد وعــلــم االجــتــمــاع هما
وجــه واح ــد لمجتمع واحـــد ،حيث يتغير وجه
المجتمعات من النقيض إلى النقيض حال اتخاذ
قـــرارات اقتصادية صائبة وتطبيق سياسات
ناجحة ،والعكس صحيح تما ًما.
من جانبه أكــد الدكتور أحمد موسى بدوى
الخبير بالمركز العربى للبحوث والدراسات أن
نجاح السياسات االقتصادية فى دفع المشروع
التنموى الشامل ،يــؤدى إلى التوسع واالنقسام
الطبقى ،كما تتحسن مستويات المعيشة ونوعية
الحياة ،وتتحقق مؤشرات السعادة المجتمعية
بصفة عــامــة ،والــعــكــس ي ــؤدى إلــى االنكماش
الطبقى بكل تبعاته المأساوية.
وأوضح خبير االجتماع االقتصادى فى سياق
دراســتــه الــتــى نشرها تحت عــنــوان «األوضـــاع
الطبقية بعد قــرارات اإلصــاح االقتصادى فى
مصر» أنه عندما تنجح الدولة فى إنجاز مشروع
ناجح فى التنمية الشاملة ،شريطة أن يرتبط
ذلــك بعدالة تــوزيــع عــوائــد التنمية ،وبتحسين
مــتــوســط الــدخــل الحقيقى لمختلف الفئات
االجتماعية ،وفــى هــذه الحالة ،يتم ضخ دماء
التنمية فى كامل التركيب الطبقى ،فيكتسب
حيوية تجعل كل الطبقات فى حالة حراك ،لتقل

الفئات الالطبقية – التى تسمى بالعشوائية،
بفضل فرص العمل الجديدة ،واألجــور العادلة،
وتتحسن فــرص الحياة بصفة عــامــة ،وتهاجر
فئات من الطبقة العاملة إلى الطبقة الوسطى،
مستثمرين الــمــنــاخ االقــتــصــادى والــســيــاســى
الــمــحــفــز ،مــن أج ــل التخلص مــن أوضــاعــهــم
الطبقية المتدنية ،وبلوغ مرحلة العيش اآلمن،
كما تــزداد فرص الطبقة الوسطى الفقيرة فى
الدخول إلى المجال المستقر للطبقة الوسطى.
وأضـ ــاف «ب ـ ــدوى» :فــى مــثــل ه ــذه الــظــروف،
تــرتــفــع ال ـ ــروح الــمــعــنــويــة لــلــشــعــوب ،وتــزدهــر
المشاعر الوطنية ،وتقل حدة عالقات استغالل
الــنــفــوذ الــفــئــوى والــطــائــفــى ،لــصــالــح عــاقــات
التكامل والتنافس ،ويتم التحكم فى عالقات
استغالل ملكية وسائل االنتاج ،بمنع الممارسات
االحتكارية ،وكفالة الحرية لعمل المؤسسات
النقابية واالتحادات المهنية ،وجمعيات األعمال.
وب ــال ــن ــس ــب ــة لـــــأحـــــوال فــــى م ــص ــر ي ــرى
الــبــاحــث أنــه فــى حــال نــجــاح هــذه السياسات
فــى تعويم االقــتــصــاد الــمــصــرى وزيـ ــادة معدل
النمو االقتصادى ،ثم استغالل هــذا النمو فى
مــشــروعــات التنمية الشاملة ،ومــراعــاة توزيع
عوائد التنمية بطريقة عادلة تترجم ما جاء فى
الدستور المصرى الجديد ،فإن ذلك سينعكس

موسى
بالتأكيد على كل مجاالت الحياة ،وهنا يتمكن
المجتمع بصفة عــامــة مــن تطوير خصائصه
الــحــضــاريــة وت ــح ــدي ــث نــظــمــه االقــتــصــاديــة
والسياسية والثقافية واالجتماعية.
وتوقعت الــدراســة أن إنعكاسات ذلــك على
المجتمع تتضح حين نجد أن دائرة العشوائيات
التى تضم الكادحين والفئات الالطبقية قد
انكمشت أو اختفت من الوجود ،وينتقل هؤالء
بعد تحسن أحوالهم إلى الدائرة الطبقية التالية،

وهــكــذا يــؤدى االنــتــعــاش التنموى الشامل إلى
تغيير فى أوضــاع كافة األف ــراد ،خاصة دوائــر
الطبقة الوسطى.
وعلى الجانب اآلخــر أوضحت الــدراســة أنه
حين يتدهور المشروع التنموي ،ويعجز االقتصاد
الوطنى على االنــدمــاج الناجح فــى االقتصاد
العالمي ،بسبب تخلف قطاعاته المتعددة ،أو
بسبب انتهاج سياسات مرتبكة ،تقضى على
القواعد االنتاجية ،وتهدر الموارد البشرية ،أو
بسبب الحروب والكوارث ،وغيرها من األسباب
التى تؤدى إلى تدهور معدالت النمو االقتصادى،
ما يؤثر على ارتفاع معدالت البطالة ،وانخفاض
األجــور ،هنا يتحول الحراك الطبقى الجماعى
إلــى االتــجــاه الهابط ،ويحدث انكماش للطبقة
الوسطى الكلية والطبقة العاملة ،ويــزداد حجم
الفئات الالطبقية ،حيث يتحول قطاع كبير من
أفــراد الطبقة الوسطى المستقرة إلــى الطبقة
الوسطى الفقيرة ،وكذلك يحدث حراك جماعى
هابط من الطبقة الوسطى الفقيرة إلى العمالية،
ويتحول أفراد من الطبقة العاملة والوسطى إلى
فئات ال طبقية.
وأضــاف الــدكــتــور«بــدوى» :يــزداد الطين بله،
إذا أصيب االقتصاد بالوهن وانخفضت عوائد
التنمية مــع انــحــراف فــى مسار تــوزيــع الــثــروة،

وفى هذه الحالة تسود عالقات استغالل النفوذ
بكل أنــواعــه ،وفــى مقدمتها عالقات استغالل
ملكية وسائل االنتاج والتحكم فيها ،والمزيد من
تكريس الظلم االجتماعى والالمساواة واحتكار
الثروة لصالح بعض الفئات ،على حساب بقية
الطبقات ،ويتم استثمار السلطة البيروقراطية
هــنــا – بشكل فــاســد -فــى تــكــريــس استغالل
النفوذ والملكية ،دون أن تؤدى دورها فى ضبط
األعمال واألنشطة ،لترى بعض األفراد يقفزون
كالضفدع صاعدين على السلم الطبقى بال
سند من القانون أو المهارات أو حتى الصدفة،
ويموت الحراك الطبقى العصامى.
واستخلصت الــدراســة مــن ذلــك أن الخطر
كل الخطر ،أن تفشل السياسات أو ينحرف
مسار توزيع عوائد التنمية المنتظرة ،فيسقط
المجتمع فــى هــوة الــحــراك الطبقى الفئوى
االســتــغــالــى ال ــف ــاس ــد ،والـ ــحـ ــراك الــفــردى
الــضــفــدعــى الــمــولــد لــإحــبــاط واالغ ــت ــراب
والجريمة ،فتفقد مصر قدرتها على التماسك
والــنــهــوض ،ونــعــود مــرة أخ ــرى للمربع صفر،
ولكنها شددت على أن األمل قائم فى أن تتمكن
مصر من تجاوز محنتها ،كما فعلت دول نامية
عديدة ،تشابهت ظروفها مع الحالة المصرية،
لكنها امتلكت إرادة التغيير.

االستثمارات الصغيرة احتلت
األولوية فى برنامج احلكومة
لإلصالح االقتصادى خاصة أن
تزايد معدل البطالة يعنى إهدار
املوارد البشرية وتهديد االستقرار

تظل البطالة واحدة من أخطر املشكالت املعوقة لتقدم ومنو أى دولة ،ملا ينتج عنها من
تأثيرات سلبية على كافة املستويات االجتماعية واالقتصادية والسياسية أيضا ،وإن شئنا
الدقة فهى متثل صداعا مزمنا للعديد من املجتمعات ،خاصة بلدان العالم الثالث ومن بينها
مصر ،التى بلغت فيها البطالة أرقاما مزعجة ،قادرة على إثارة املخاوف من املستقبل جراء
استمرار تفاقمها بهذه الصورة ،فضال عن فشل احلكومات املتعاقبة فى ابتكار احللول للحد
من اتساع دائرة الظاهرة ،التى شملت قطاعات متنوعة من شرائح املجتمع ابتداء من العمالة
العادية ،غير املؤهلة التى جرى التغاضى عن تدريبها ،الى جانب غياب الرؤية لدمجها فى
سوق العمل ،وليس انتهاء بحملة املؤهالت على اختالف تخصصاتهم األكادميية وتنوع
درجاتهم العلمية.

محمد عبد اللطيف يكتب:

حلول نظرية دون إجراءات عملية

احلكومة تضع العراقيل أمام املشروعات الصغيرة واملتوسطة

أهمية القضية جعلت تفاصيلها تــدخــل حيز
ال ــدراس ــة والــبــحــث مــن املــتــخــصــصــن ،املهتمني
برصد الظاهرة وتطورها وتأثيرها على األوضاع
االجتماعية باعتبارها السبب الرئيسى واملباشر
فــى زيــــادة مــعــدالت الــفــقــر ،ورغـ ــم الــتــبــايــن فى
التوصيات التى انتهت اليها الــدراســات ،إال أنها
جميعا ،اتــفــقــت ،أى ال ــدراس ــات ،عــلــى أن احلــل
الوحيد للحد مــن تناميها واتــســاع رقعتها داخــل
املجتمع ،يكمن فى تبنى استراتيجية للتشغيل ،تكون
جزءا ال يتجزأ من نسيج السياسات االقتصادية،
الــرامــيــة لــزيــادة مــعــدالت الــنــمــو االقــتــصــادى مع
اســتــدامــتــهــا ،وإدمــــاج الــفــقــراء فــى عملية النمو
والتشغيل ،مبا يوفر فرص عمل لألعداد املتزايدة
من السكان ،لــذا كــان من الطبيعى أن حتتل هذه
الــقــضــيــة مــكــان األول ــوي ــة فــى بــرنــامــج احلكومة
لإلصالح االقــتــصــادى ،خاصة ،وأن تزايد معدل
البطالة يعنى إهـــدار املـ ــوارد الــبــشــريــة ،وتهديد
االستقرار.
تبنت احلكومة مجموعة من األهــداف النظرية
ملكافحة مشكلة البطالة ،وتــوفــيــر فــرص العمل
منتجة ،إال أن رؤيتها تظل مجرد تصورات نظرية،
يتم اطالقها فى التصريحات ،أما الواقع العملى
على األرض فــا يشير مــن بعيد أو قريب اتخاذ
خــطــوات جــادة لتحقيق تلك األهـــداف مــن خالل
املشروعات الصغيرة ،واملتوسطة برؤية جادة  ،حيث
تتميز تلك املشروعات ،بقدرتها العالية على توفير
فرص العمل ،كما أن تكلفة فرصة العمل منخفضة،
إضــافــة ،إلــى أنها وسيلة جيدة لتحفيز التشغيل
الــذاتــى والعمل اخل ــاص ،فاملشروعات الصغيرة
ليست فــى حــاجــة الــى تكلفة رأسمالية مرتفعة
لبدأ النشاط ،األمــر الــذى يشجع الكثيرين على
االستثمار فيها ،إضافة ،إلى توفير فرص تشغيل
للعمالة نصف املاهرة وغير املدربة.
تتطلب أهداف التنمية االقتصادية ،القضاء على
البطالة كإحدى املشكالت التى تواجه الشباب ،عبر
تشجيعهم على االنحياز للعمل احلر ،وتبنى مفهوم
املخاطرة واالندماج فى اقتصاد السوق ،والسعى
الدائم نحو التميز واملنافسة ،للنفاذ الى األسواق

التنمية االقتصادية ال تتحقق إال بالقضاء على البطالة كإحدى المشكالت
التى تواجه الشباب عبر تشجيعهم على العمل الحر وتبنى مفهوم المخاطرة
الــداخــلــيــة ،واخلــارجــيــة بــاألفــكــار ،واالبــتــكــارات
اجلــادة القابلة للتنفيذ ،وحتويل تلك االفكار إلى
مــشــروعــات تــوفــر فــرصــا للعمل ،ومتــثــل اضــافــة
ملموسة لالقتصاد والناجت القومى.
انعكست ســيــاســات اإلصـــاح االقــتــصــادى فى
مصر على ســوق العمل نتيجة وجــود عالقة قوية
بني العوملة ،وآلياتها املختلفة ،وبــن ســوق العمل،
كــمــا آثـــرت الــســيــاســات ذاتــهــا عــلــى س ــوق العمل
املــصــرى فــى انخفاض مستوى التوظيف ،نتيجة
لــعــدم ق ــدرة االقــتــصــاد املــصــرى على خلق فرص
عمل جــديــدة ،نتيجة التراجع احلــاد فى معدالت

النمو االقتصادى ،وخصخصة املشروعات العامة،
وسياسة وتقليص حجم العمالة الــزائــدة بها قبل
انتقال ملكيتها للقطاع اخلاص ،فضال عن تراجع
دور احلــكــومــة فــى تشغيل اخلــريــجــن بالقطاع
احلكومى.
األهـــم مــن ه ــذا وذاك هــو انــخــفــاض مــعــدالت
األجور احلقيقية للعمالة ما يدل على جمود سوق
العمل ،وانخفاض اإلجــور عــادة لم يــؤد إلــى خلق
املزيد من فــرص العمل ،األمــر الــذى يترتب عليه
انخفاض االستثمار املحلى ،والقراءة الدقيقة لهذا
امللف الشائك تشير الى أنه بلغ  ٪10فى القطاع

التحديات التى تواجه املشروعات الصغيرة واملتوسطة

الــدراســات البحثية املرتبطة بالبطالة والــتــوجــه نحو
التوسع فى املشروعات الصغيرة واملتوسطة وقدرتها على
استيعاب الطاقات البشرية ،توصلت الى أن االستثمارات
الصغيرة ،رغــم اهميتها فى التنوع االقتصادى ،اال أنها
تــواجــه الــعــديــد مــن العقبات فــى مــجــاالت التكنولوجيا
واالبتكار ،باعتبارها العامل الرئيسى فى زيادة االنتاجية
والــقــدرة التنافسية ،حيث حتتاج املــشــروعــات الصغيرة
لزيادة استيعابها ،واستفادتها من تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ،كما تركز األولويات املتعلقة بهذه املشروعات
على حتديات هامة مثل ضرورات التحديث ،وحتسني نظم
املعلومات ،وتقدمي املساعدة الستخدام التجارة االلكترونية
لنمو االقتصاد املرتبط بشبكة االنترنت باعتبارها من أهم
سمات االقتصاد العاملى اجلديد ،الرتباطها بعملية النمو
اإلنتاجى ،واالقتصادى.
التطور السريع واملستمر فى قطاع تكنولوجيا املعلومات؛
يؤدى إلى ارتفاع معدل النمو االقتصادى ،وتؤدى االبتكارات
اجلــديــدة إلــى موجة من التوسعات املتكررة فى االنفاق
االستثمارى مبا يــؤدى إلى خلق ظــروف النمو واالزدهــار،
لذا يتزايد التركيز اآلن على حتفيز الصناعات الصغيرة
واملتوسطة القائمة على املعرفة واالبتكار والفكر االبداعى،
وهو ميدان تتفوق فيه تلك املشروعات حيث تتعاظم قيمة
الفكر فى ظل التحوالت العاملية املتسارعة من االقتصاد
العينى ،واملــادى إلى االقتصاد الرقمى واملعرفى باعتباره
سلعة اقتصادية ذات قيمة مضافة مرتفعة.
تلجأ املــشــروعــات إل ــى نــقــل التكنولوجيا مــن ال ــدول
املتقدمة ،وتــوجــد وســائــل عــديــدة لنقل التكنولوجيا من
دولة ألخرى ،منها ما هو رسمى ،الذى ينطوى على اتفاق
بني البائع واملشترى وفيها يتم نقل تكنولوجيا محددة أو
تكون ضمن خدمة متكاملة تشمل مجموعة من األنشطة
أو األساليب اإلنتاجية ،ومــا هو غير رسمى ويتمثل فى

نقل التكنولوجيا دون عقد اتفاق يحدد حقوق ،والتزامات
األطراف ،مثل تطبيق نتائج األبحاث والدراسات املنشورة
وغيرها ،وتقليد املنتجات املتوافرة.
تعتبر صناعة تكنولوجيا املعلومات كثيفة رأس املال ،ومع
تناميها استلزم األمــر إيجاد احلماية القانونية الالزمة،
ومــن ثــم فــإن الــتــوســع فــى اإلنــتــاج يتطلب زيـــادة الوعى
بأهمية حماية اإلبــداع واالبتكار إلعــادة صياغة الصناعة
التكنولوجية ،حيث أصبحت التجارة اإللكترونية ،ومنو
االقتصاد املرتبط بشبكة اإلنترنت أهم سمات االقتصاد
العاملى اجلديد ،الرتباط عملية النمو اإلنتاجى واالقتصادى
بدرجة كبيرة بوجود االبتكارات اجلديدة ،والتطور السريع،
املستمر فى قطاع تكنولوجيا املعلومات؛ مبا يــؤدى إلى
ارتفاع معدل النمو االقتصادى.
توفر التجارة االلكترونية مزايا عديدة منها زيادة القدرة
التصديرية ،والتواجد فى األســواق اخلارجية دون قيود
زمنية أو مكانية وانخفاض تكاليف التصدير نتيجة قرار
منظمة التجارة العاملية بإعفاء املنتجات املنقولة إلكترونياً
جمركي ًا ،كذلك انخفاض تكالف الوسطاء ،والسماسرة
والوكالء ،وسهولة اختراق األسواق العاملية.
نظراً لتزايد نسبة التجارة اإللكترونية فى حجم التجارة
العاملية ،فإن اهتمام مصر بهذه الظاهرة أخذ فى التزايد
من خالل االهتمام ،بعدة سياسات أهمها توفير الغطاء
القانونى ،والتشريعى املالئم لدعم التجارة اإللكترونية،
ودعم الشركات ،والتشريعات التى حتقق احلماية الفعالة
للمستهلك من الغش ،واخلــداع ،واإلعــانــات املضلة عبر
اإلنترنت ،ودعم احلماية ،والسرية لبيانات األفراد ،كذلك
إصدار تشريعات جديدة مؤملة للعقود اإللكترونية ،والتوقيع
اإللكترونى ،واحلــد من املخاطر التى تعوق منو التجارة
اإللكترونية ،وإتاحة الدخول لإلنترنت ،وتنظيم أساليب
الدفع إلكترونياً.

العام بينما ظل متوسط نصيب القطاع اخلاص
فى معدل االستثمار ثابتاً تقريباً عند نحو  ،٪9لذا
جلأت احلكومة لهذا األسلوب لتتمكن من خفض
عجز املوازنة العامة ،ما أدى بالتبعية إلى خفض
مساهمة الدولة فى خلق وظائف جديدة الستيعاب
العاطلني ،.اضافة إلى خفض اإلنفاق العام وإلغاء
الدعم احلكومى للسلع واخلــدمــات األساسية ما
يترتب علية زيــادة تكاليف املعيشة ،وبالنظر الى
أداء الصندوق االجتماعى للتنمية فى مجال توفير
فرص العمل ال يعتبر كافياً فى ضوء املستوى العام
للبطالة فى مصر.

تــواجــه املــشــروعــات الصغيرة واملــتــوســطــة فى
مــصــر الــعــديــد م ــن املــعــوقــات أهــمــهــا املــعــوقــات
التمويلية ،واالداري ـ ــة والتسويقية ،والتنظيمية
والبيروقراطية ،حيث تعانى أغلب املشروعات من
عــدم حصولها على اخلدمات التمويلية املناسبة
لتغطية احتياجاتها من رأس املال العامل والثابت
على أســس تتسم بــاالســتــمــراريــة .ويــذكــر أن ٪5
فقط من املشروعات الصغيرة حتصل على متويل
مصرفى ،فأغلب مؤسسات القطاع املالى وأدواته
غير مهيأة خلــدمــة املــشــروعــات الصغيرة ،لعدم
اخلبرة فى أسلوب املتابعة والرتفاع تكلفة اخلدمة
نسبيا مــقــارنــة بــفــوائــد ال ــق ــروض الــتــى حتصل
عليها الشركات االستثمارية الكبيرة ،ألنها حتقق
ضمانات السداد للبنوك.
فى هذا السياق ،ميكن ايجاز أهم املعوقات التى
تؤثر بالسلب على عمل تلك املنشآت ،منها ارتفاع
أسعار املواد اخلام خاصة ،املستوردة من اخلارج،
ما ينعكس بالسلب على جودة املنتجات واخراجها
مــن دائـ ــرة املــنــافــســة ،نــظــرا الضــطــرار أصــحــاب
تلك املــشــروعــات الــى االعتماد على خــامــات أقل
جودة وأقل سعر ،فضال عن ارتفاع تكاليف النقل
نظرا للبعد اجلغرافى بني مناطق اإلنتاج ،ومنافذ
التسويق ،ما يزيد من تكلفة املنتج النهائى ،اضافة
الى اعتماد غالبية املشروعات ،على معدات وآالت
مستعملة ذات تكنولوجيا بسيطة ما ينعكس بالسلب
على جــودة املنتج النهائى ،ولتعزيز الــقــدرة على
املنافسة ،يصبح من الضرورى الستمرارها التوجه
نحو استيعاب التكنولوجيا املتقدمة.
بـ ــرزت أهــمــيــة مــواكــبــة الــتــقــدم الــتــكــنــولــوجــى،
وحتــقــيــق االس ــت ــف ــادة الــقــصــوى م ــن الــتــقــنــيــات
املتطورة ،وتكنولوجيا املعلومات فى عملية التنمية
االقتصادية ،ويــاحــظ أن الصناعات الصغيرة،
واملتوسطة املرتبطة بتكنولوجيا املعلومات حققت
فرص عمل كثيرة فى مصر ،ومن املتوقع أن يرتفع
مــعــدل منــوهــا سنويا الــى أكــثــر مــن  ،٪20إضافة
إلى أن قدرة املجتمع على جذب االستثمارات وما
يصاحبها من نقل للتكنولوجيا باتت متوقفة بدرجة
كبيرة على مدى توافر القدرات التنافسية لها.

وراءها تخلى الدولة عن دورها االقتصادى

األسباب احلقيقية التساع خريطة الفقر

طبيعة االقتصاد املصرى ،وخصائص السكان
والــقــوة العاملة تشير الــى ض ــرورة الــتــزام متخذ
القرار بوضع سياسات اقتصادية كثيفة التشغيل
كــأحــد األل ــوي ــات ،ذلــك ألهمية هــذا املــعــيــار فى
منو الــدولــة إلــى جانب االعــتــبــارات األخــرى التى
يجب أن تؤخذ فى احلسبان ،منها ضرورة توجيه
االستثمارات الــى القطاعات الــقــادرة على خلق
فــرص العمل املنتجة بــهــدف استيعاب األع ــداد
املتزايدة من العاملني اجلــدد الداخلية إلى سوق
العمل مع رفع إنتاجية العاملني من خالل االهتمام
بالتعليم ،والصحة.
ان ارتــفــاع مــعــدالت الــبــطــالــة نتيجة الــركــود
االقتصادى ،ساهمت فى اتساع شريحة الفقراء
ألنها تتركز فى الطبقات التى ينقصها التعليم،
واملهارة ،وألن الفقر ظاهرة اجتماعية واقتصادية
ال يخلو منها املجتمع ،لذا ينتج عنها خلل مجتمعى
يجب عالجه من خالل إجــراءات حكومية مالئمة
تــقــوم على حــزمــة مــن الــســيــاســات االقــتــصــاديــة،
كــمــا أن تخلى ال ــدول ــة عــن دورهــــا االقــتــصــادى
جتاه الفئات الدنيا فى املجتمع يعمل
على تفاقم مشكلة البطالة ومن ثم
ازديــاد الفقر فى مصر ،فارتفاع
معدالت البطالة أدخلت فئات
جــديــدة ،لــم تكن مــوجــودة من
قبل إلــى دائـــرة الفقر بشكل
قسرى ،حيث تقضى البطالة
عــلــى الـــدخـــل الــــــازم لسد
احتياجات األفـــراد وحتقيق
الركود.
ضـــــــرورة قـــيـــام اجل ــه ــات
القائمة على تنمية املشروعات
الــــــصــــــغــــــيــــــرة
بــتــشــجــيــع

تلك املشروعات على اإلبــداع واالبتكار للوصول
الــى املستوى التنافسى الــعــاملــى ،تشجيع دخــول
االستثمارات األجنبية إلى السوق املصرية ،وإنشاء
مشروعات قومية عمالقة تساعد على امتصاص
جــزء مــن البطالة ،وخــفــض معدلها إضــافــة إلى
تشجيع القطاع اخلــاص ،ومشروعات الصناعات
الصغيرة باعتبارها أنشطة اقــتــصــاديــة كثيفة
العمالة ومن ثم تخفيض مشكلة البطالة ،تقسيم
املحافظات إلــى أقاليم أشــد فــقــراً ،ثــم األفقر،
فأقل ،إلعــادة تقييم خطط التنمية االقتصادية
املوجهة إلى هذه املحافظات ،مع إعطاء أولوية إلى
املحافظات االشد فقراً أوال فى برامج التنمية.
الــعــمــل عــلــى رفـ ــع مــســتــويــات املــعــيــشــة لــهــذه
املــحــافــظــات وح ــل مشكلة الــبــطــالــة بــهــا ،إع ــادة
تقيم اإلعانات ،وعــاوات غالء املعيشة ،واملزايا،
واملكافآت املمنوحة للموجودين فى األقاليم األشد
فقراً لرفع مستوى معيشتهم ،االستفادة من املنح،
واملعونات اإلقليمية ،والدولية فى إجنــاز خطط
التنمية بطريقة منظمة ،وإرادة سياسية فعالة من
جانب مؤسسات الدولة.
تــوفــيــر مــصــادر متــويــل أكــبــر للصندوق
االجتماعى للتنمية لتوفير متويل أكبر
خاصة للمشروعات الصغيرة ومتناهية
الــصــغــر ،زيــــادة مــعــدالت الــتــدريــب،
والتعليم للطبقة الفقيرة ،واملهمشة
بــهــدف تــوجــيــهــه إلـــى ســـوق العمل
املــنــظــم ،مــا ينعكس بــاإليــجــاب على
مستوى دخولها .حتقيق هدف زيادة
التشغيل يتطلب زيــادة التصدير ،ما
يتطلب رفــع مستوى تقنية العاملني
مــن أجــل حتسني مستوى اجلــودة
واملواصفات اخلاصة باملنتج.
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الحدث

النور فى الكون انتشر ابتها ًجا بميالد سيد البشر

يحتفل المسلمون فى مشارق األرض ومغاربها فى األسبوع القادم
بمولد النبى محمد صلى الله عليه وسلم ،تلك المناسبة األعظم
واألحب لقلوب المسلمين جميعا ألنه فى هذا اليوم ولد أعظم خلق
الله وهو خاتم المرسلين عليه أفضل الصالة وأزكى السالم.
إن المولد النبوى الشريف إطاللة للرحمة اإللهية بالنسبة للتاريخ
البشرى جميعه؛ فلقد عبر القرآن الكريم عن وجود النبى صلى الله
عليه وآله وسلم بأنه رحمة للعالمين ،وهذه الرحمة لم تكن محدودة؛
فهى تشمل تربية البشر وتزكيتهم وتعليمهم وهدايتهم نحو الصراط
المستقيم وتقدمهم على صعيد حياتهم المادية والمعنوية ،كما أنها
ال تقتصر على أهل ذلك الزمان؛ بل تمتد على امتداد التاريخ بأسره ﴿
وآخرين منهم لما يلحقوا بهم﴾.

وفى هذا السياق نشير إلى ما أكدته دار اإلفتاء المصرية فى ردها
على سؤال حول حكم االحتفال بالمولد النبوى وموالد آل البيت
وأولياء الله الصالحين؟ أن االحتفال بذكرى مولد سيد الكونين
وخاتم األنبياء والمرسلين نبى الرحمة وغوث األمة سيدنا محمد
صلى الله عليه وآله وسلم من أفضل األعمال وأعظم القربات؛ ألنها
تعبير عن الفرح والحب للنبى صلى الله عليه وآلــه وسلم ومحبة
النبى صلى الله عليه وآله وسلم أصل من أصول اإليمان.
ً
واحتفاال بهذه المناسبة العطرة رأينا أن ننشر بعضا مما قاله إمام
دعاة العصر الشيخ محمد متولى الشعراوى – رحمه الله – (الذى ولد
فى الخامس عشر من شهر ربيع األول  1329هـ  15 /أبريل  )1911عن
النبى األعظم فى ذكرى مولده.

وصف الرسول كأنك تراه!!

بقلم الشيخ محمد متولى الشعراوى «رحمه اهلل»

إمام الدعاة :االبتهاجَ واالحتفال
بيوم مولد النبى يعودُ بفائدة
حتى على الكافرين
يـــقـــول اإلمـــــــام ُمـــتَـــو ِ ّلـــى
ال ـ َّ
اوي« :إ َذا ك ــانَ بنُو
ـش ــعــ َر ّ
رحين بمجيئه لهذا
ال َبشرِ َف
َ
العالم ،وكذلك المخلوقات
ِ
الجامدة فرح ًة لمولده وك ّ ُل
النباتات فرح ًة لمولده وك ّ ُل
الــحــيــوانــات فــرحـ ًة لمولده،
ـن فــرحـ ًة لمولده،
وكـ ـ ّ ُل الــجـ ِ ّ
فــلــمــاذا تمنعونا مــن الفرح
بــمــولــده .األد ّلَــــــة عــلــى أ َّن
االحــتــفـ َ
ـال بالمولد النبوى
جائز أثـ ُر االحتفال بالمولد
إن االبــتــهــا َج
عــلــى الــكــفــارَّ ،
واالحــــتــــفــــال بـــيـــوم مــولــد
النبى يــعــو ُد بفائدة ،بفضل
الــلــه ورحــمــتــه ،حــتــى على
الكافرين».

 :1رأس النبى صلى الله عليه وسلم
عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال:
كــان رســول الله صلى الله عليه وسلم ضخم
الرأس.
رواه أحمد والبزار وابن سعد.
قال هند بن أبى هالة رضى الله عنه:
كــان رســول الله صلى الله عليه وسلم عظيم
الهامة.
رواه الــطــبــرانــى فــى الــكــبــيــر والــتــرمــذى فى
الشمائل.
:2وجه النبى صلى الله عليه وسلم
عن كعب بن مالك رضى الله عنه:
كان رســول الله صلى الله عليه وسلم إذا ُس َّر
استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر.
رواه البخارى ومسلم.
عن عائشة رضى الله عنها:
علي
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل ّ
مسروراً تَبر ُق أسارير وجهه.
رواه البخارى ومسلم.
عن أم معبد رضى الله عنها قالت
رأيــت رجـ ً
ا ظاهر الوضاءة أبلج الوجه وسيم
قسيم.
رواه الطبرانى والحاكم وابن سعد ،األبلج :أى
الحسن المشرق المضيء.
عن أشعث بن أبى الشعثاء قال:
سمعت شيخاً من بنى كنانة ،قال :رأيت رسول
الله صلى الله عليه وسلم كأحسن الرجال وجهاً
رواه ابن شبة فى أخبار المدينة ورجاله ثقات.
عن على بن أبى طالب رضى الله عنه:
كان فى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم
تدوير.
رواه الترمذى وابن سعد فى الطبقات والبغوى
فى شرح السنة.
عن على بن أبى طالب رضى الله عنه:
لــم يــكــن رســـول الــلــه صــلــى الــلــه عليه وسلم
بالمطهم وال المكلثم ،وكان فى وجهه تدوير.
رواه الــتــرمــذى والــبــغــوى فــى ش ــرح الــســنــة،
والمطهم :هــو المنتفخ الــوجــه ،والمكلثم :هو
المدور الوجه.
قالت عائشة رضى الله عنها:
ك ــان رســـول الــلــه صــلــى الــلــه عليه وســلــم نير
الوجه ،يتألأل تأللؤ القمر ،وكان صلى الله عليه
وسلم أحسن الناس وجهاً وأنورهم لوناً لم يصفه
واصــف قــط إال شبه وجهه بالقمر ليلة البدر،
ولقد كان يقول من كان يقول منهم :لربما نظرنا
إلــى القمر ليلة الــبــدر فــنــقــول :هــو أحــســن فى
أعيننا من القمر ،يعرف رضاه وغضبه فى سروره
بوجهه ،كان إذا رضى أو ُس ّر فكأن وجهه المرآة
تالحك وجهك ،وإذا غضب تلون وجهه واحمرت
عيناه.
رواه أبو نعيم فى دالئل النبوة.
وعن عائشة رضى الله عنها قالت:
اســتــعــرت مــن حفصة بنت رواحـــة إب ــرة كنت
أخيط بها ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم
فسقطت عنى اإلبــرة ،فطلبتها فلم أقــدر عليها،

فدخل رســول الله صلى الله عليه وسلم فتبينت
اإلبرة لشعاع نور وجهه.
رواه اب ــن عــســاكــر واألصــبــهــانــى فــى الــدالئــل
والديلمى فى مسند الــفــردوس كما فى الجامع
الكبير للسيوطى.
:3جبين النبى صلى الله عليه وسلم
قال أبو هريرة رضى الله عنه:
كــان رســول الله صلى الله عليه وسلم ُمفاض
الجبين.
رواه البيهقى واب ــن عساكر والــبــزار بنحوه.
و ُمفاض الجبين :يعنى واسع الجبين.
عن على رضى الله عنه قال:
كان صلى الله عليه وسلم صلت الجبين.
رواه ابــن سعد وابــن عساكر .وصلت الجبين:
بمعنى واسع ،وقيل أملس ،وقيل بارز الجبين.

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال:
كــان رس ــول الــلــه صلى الــلــه عليه وســلــم أسيل
الجبين.
رواه عبد الرزاق والبيهقى وابن عساكر .وأسيل
الجبين :بمعنى مستوى الجبين.
عن عائشة رضى الله عنها قالت:
كان صلى الله عليه وسلم أجلى الجبهة ،إذا طلع
جبينه من بين الشعر ،أو طلع فى فلق الصبح ،أو
عند طفل الليل ،أو طلع بوجهه على الناس تراءوا
جبينه كأنه ضــوء الــســرج المتوقد يــتــأأل ،وكــان
النبى صلى الله عليه وسلم واسع الجبهة.
رواه البيهقى فى دالئل النبوة وابن عساكر.
:4حاجبى النبى صلى الله عليه وسلم
قال هند بن أبى هالة رضى الله عنه:
ك ــان رســـول الــلــه صــلــى الــلــه عليه وســلــم أزج

الحواجب ،سوابغ فى غير قرن ،بينهما عرق يدره
الغضب.
رواه الطبرانى والترمذى فى الشمائل.
ومعنى أزج :أى طويل الحاجبين وسبوغهما إلى
مؤخر العين.
عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أغر أبلج
أهدب األشفار.
رواه أحمد وابــن سعد .واألبــلــج :النقى ما بين
الحاجبين من الشعر.
عن عائشة رضى الله عنها قالت:
ك ــان رس ــول الــلــه صــلــى الــلــه عليه وســلــم أزج
الحاجبين ،سابغهما من غير قرن بينهما ،وكان
أبلج ما بين الحاجبين ،حتى كأن بينهما الفضة
المخلصة ،بينهما عرق يدره الغضب ،ال يرى ذلك

العرق إال أن يدره الغضب.
رواه البيهقى فى الدالئل.
عن أم معبد رضى الله عنها ،قالت:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزج أقرن.
رواه الــطــبــرانــى ف ــى الــكــبــيــر والــحــاكــم فى
المستدرك
:5عين النبى صلى الله عليه وسلم
عن على رضى الله عنه قال:
كــان رســول الله صلى الله عليه وسلم عظيم
العينينَ ،هدِ ُب األشفار ،مشرب العينين بحمرة.
رواه أحمد وابن سعد والبزار .ومعنى مشرب
العينين بحمرة :أى هى عــروق رقــاق ،وهــى من
عالماته صلى الله عليه وسلم التى فى الكتب
السالفة.
عن على رضى الله عنه قال:
كــان رســول الله صلى الله عليه وسلم أدعــج
العينين ،أهدب األشفار.
رواه الترمذى والبغوى وابن سعد .وأدعــج :أى
شديد سواد الشعر ،واألهــدب :هو طويل أشفار
العين.
عن على رضى الله عنه قال:
كــان رس ــول الــلــه صلى الــلــه عليه وســلــم أســود
الحدقة.
رواه يعقوب فى المعرفة والتاريخ.
عن جابر بن سمرة رضى الله عنه قال:
كنت إذا نظرت إليه قلت :أكحل العينين وليس
بأكحل صلى الله عليه وسلم.
رواه الــتــرمــذى وأحــمــد وأبـــو يعلى والــحــاكــم
والطبرانى فى الكبير.
قال أبو هريرة رضى الله عنه:
كــان رس ــول الــلــه صلى الــلــه عليه وســلــم أكحل
العينين.
رواه عبد ال ــرزاق فــى المصنف والبيهقى فى
الدالئل.
قال مقاتل بن حيان رضى الله عنه:
أوحــى الله إلى عيسى بن مريم :جد فى أمرى
وال تهزل … إلــى أن قــال :صــدقــوا النبى العربى
األنجل العينين.
أخرجه يعقوب بن سفيان فى المعرفة والتاريخ.
ومعنى األنجل :أى ذو عين واسعة صلى الله عليه
وسلم.
:6أنف النبى صلى الله عليه وسلم
عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال:
كــان رس ــول الــلــه صلى الــلــه عليه وســلــم أقنى
األنف.
رواه ابن عساكر.
عن عائشة رضى الله عنها قالت:
كــان رس ــول الــلــه صلى الــلــه عليه وســلــم أقنى
العرنين.
والعرنين المستوى األنــف من أولــه إلــى آخره
وهو األشم.
قال مقاتل بن حيان:
أوح ــى الــلــه إلــى عيسى بــن مــريــم أن صدقوا
بالنبى العربى … األقنى األنف.
رواه يعقوب بن سفيان فى المعرفة والتاريخ

رأى اإلسالم فى مظاهر االحتفال بالمولد النبوى من زينات وحلوى

االحتفال بالمولد النبوى هو باتباع ما يحبه
من خلق صاحب الميالد ،ما أكثر ما احتفل
المسلمون بهذه الــمــوالــد ومــا أقــل مــا انتفع
المسلمون بها ،ولو أن كل ميالد لرسول الله
صلى الله عليه وسلم يستقبل بإحياء شعيرة
من شعائر دينه لثبت دينه فى اآلفاق.
ولكن يبدو أننا نكتفى من الحفاوة بالمناسبة
بما يتفق أيض ًا مع شهوات نفوسنا وخالص
شهية عــام ولذيذ حلوى وجمال سهرة ودين
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الله بعيد عن كل هــذه الــحــفــاوات ،ولــو رأينا
الزينات التى تستقبل هــذا الميالد ألدركنا
مدى حب الناس لمذاهب الدين ولو دخلنا فى
البيوت التى على واجهاتها هذه الزينات لعلمنا
كيف بعد الناس عن هذا الدين.
والحق أن مناسبة ميالد المصطفى صلى
الله عليه وسلم أضخم حدث فى الكون كله،
أضخم من ميالد هذا الكون ذاته ألن محمداً
صلى الله عليه وسلم جــاء بالمنهج لإلنسان

ليتوج به هذا الكون كله ،وميالد النبى صلى
الله عليه وسلم هو نظرة الخير للوجود كله.
ويجب أال يظلم اإلنسان نفسه ،وكيف يظلم
اإلنسان نفسه؟ وذلك بأن يتمكن من الخير وال
ينفعل به وأن يدل على النور وال يهتدى إليه.
لذلك يجب أن نلفت إلى الميالد بما يحبه
صاحب الميالد وبما يحبه من خلق صاحب
الميالد ،واإلس ــام ليس بحاجة إلــى تغليفه
بمظاهر تجعل النفس تقبل عليه ألن لبه

شــهــى ،والــشــهــوة فــى الــلــب حقيقة الجواهر
الــنــفــيــســة ،وشــهــوة الــســطــح ســمــة الــجــواهــر
المزيفة.
ويجب أال تنعزل حفاوتنا بمولد الرسول
صلى الله عليه وسلم عــن منهجه ولتتجمع
أح ــداث الــديــن لما يعين على تطبيق منهج
الدين ،وال مانع من أن تغلف بشرع نلفت به
أنــظــار الصغار الــذيــن لــم يعرفوا بعد قيمة
المناهج لنربطهم بحب هذه الذكرى ،وندعم

كل ذكــرى من هــذه الذكريات بشرع توضحه
األحــــداث قبل أن يــوجــد لها العقل الماكر
الــمــبــرر ،وحين يوجد العقل الماكر المبرر
يصعب علينا أن نغرس الطباع.
ولكن علينا أن نغرسها فى العقل الفطرى
الذى ال تلويه شهوة وال يلويه غرور حينئذ يكبر
الناشئ وفى نفسه الخميرة الدينية حتى وإن
عصفت به األحداث فسنجد مرداً نهائياً إلى
فطرة اإلنسان.

باألرقام والوقائع :خريطة «املال السايب» فى الشركة العامة للصوامع واملطاحن
شعار املفسدين فى وزارة التموين :رحل خالد حنفى لكن الرحلة لم تنته
إميان بدر
يؤكد املؤرخون أن الفساد فى مصر غير مرتبط
بأسماء أو أشــخــاص ،ولكنه عــبــارة عــن منظومة
متجذرة فى البيروقراطية املصرية منذ نشأتها
فى عهد الفراعنة ،بدليل رسائل الفالح الفصيح
للملوك الــبــاد الــتــى كــان يشكو خاللها مــن ظلم
املسئولني وجتبر حكام األقاليم وإستيالئ هم على
أرضه بدون وجه حق.
وفى هذا السياق تكشف املستندات أن الفساد
فى منظومة توريد وتخزين وطحن القمح وحتويله
ً
مرتبطا بشخص وزي ــر أحاطته
إلــى دقــيــق ،ليس
الشبهات والحقته تقارير رقابية وبرملانية حتى
أجبر على تقدمي استقالته مثل وزير التموين السابق
خالد حنفى ،ولكن توضح جميع تلك التقارير نفسها
أن الفساد موجود فى الــوزارة وشركاتها وهيئاتها
وتــعــامــاتــهــا مــنــذ عــقــود ،وم ــازال ــت أنــهــاره جتــرى
وتتدفق لتغرق ما تبقى من أمل للمصريني فى لقمة
عيش كرمية وصاحلة لالستهالك اآلدمى.
ومن هنا جاء تقرير اجلهاز املركزى للمحاسبات
حول أداء الشركة العامة للصوامع والتخزين ،ليبدأ
بقضية فساد كبرى تورط فيها رئيس مجلس اإلدارة
السابق وأعضاء مجلس إدارة الشركة ،حيث قررت
اللجنة القانونية للشركة إحالتهم لنيابة األمــوال
الــعــامــة ،للتحقيق معهم فــى املــخــالــفــات الـ ــواردة
ً
تفصيل فى تقرير اللجنة القانونية ،الذى وافقت
عليه اجلمعية العامة للشركة ذاتــهــا ،وألن األمــر
منظور أمــام النيابة ،لم يعلق عليه تقرير اجلهاز
املركزى للمحاسبات إال بعبارة” إرجــاء إبــراء ذمة
رئيس مجلس اإلدارة وأعضاء املجلس السابقني،
حلني االنتهاء من حتقيقات نيابة األمــوال العامة”،
وإحــالــة مــا جــاء فــى مــذكــرة النيابة اإلداريــــة فى
القضية رقــم  417لسنة  2015متــويــن وكهرباء
إلــى نيابة األم ــوال العامة أيـ ً
ـضــا ،وأوصــى مراقب
احلــســابــات ال ــذى أعــد التقرير بــضــرورة مــوافــاة
اجلهاز مبا تسفر عنه التحقيقات.
وإذا كان الفساد فى الشركة قد جتاوز “الركب»
ووصــل إلــى الــرأس بتورط رئيس وأعضاء مجلس
إدارة فى تلك اجلرائم وقتما كانوا فى مناصبهم،
ف ــإن األرقــــام تــوضــح حــجــم الــتــاعــب فــى كميات
األقــمــاح املحلية املسوقة والــتــى مت إستالمها فى

حنفى

إجمالى كمية العجز  128748ط ًنا من األقماح املحلية مبا
يتجاوز قيمته  360مليون جنيه ً
وفقا ملحاضر رسمية
الفترة مــن إبــريــل  2016إلــى يونيو  ،2016حيث
بلغت  1384116طــن أقــمــاح بقطاعى الــقــاهــرة
واإلسكندرية ،بإجمالى قيمة  3306480745جنيها،
فــى حــن نسبة مــا مت س ــداد لــلــمــورديــن  %85من
إجمالى األقماح املسوقة.

وعلى صعيد التعمالت البنكية للشركة العامة
للصوامع والتخزين ،بلغ رصيد الشيكات الواردة من
الهيئة العامة للسلع التموينية لتسويق القمح املحلى
ملوسم  ،2016بلغ  268.3مليون جنيه ،وذلك لدى
بنكى العربى األفريقى وبنك عــودة ،فى حني بلغت

قيمة الفاوئد الدائنة املحتسبة عن رصيد احلساب
لشهرى مايو ويونيو فقط 8.4 ،مليون ،وهنا رصد
التقرير مخالفة تتمثل فى قيام الشركة بتعلية قيمة
الفوائد الدائنة حلساب اإليــرادات بدون وجه حق،
بخالف مبلغ  6ماليني فوائد أخرى تخص شهرى

يوليو وأغسطس ،كما تالحظ وجــود فــروق بنحو
 12.5مليون جنيه ،بني كشف حساب بنك عودة
ورصيد احلساب بالدفاتر ،ويتمثل هذا الفارق فى
قيمة شيكات لم يتم صرفها ،حيث مت وقف صرف
مستحقات موردى األقماح املحلية حلني االنتهاء من
حتقيقات النيابة ،بشأن التالعب فى كميات األقماح
املوردة بشون وصوامع القطاع اخلاص.
وعــلــى نــفــس امل ــن ــوال رصـ ــد تــقــريــر املــركــزى
للمحاسبات ما حدث فى ملف الفوائد الدائنة لبنك
القاهرة – رمسيس ،حيث جتاوزت الفوائد الدائنة
على شيكات الهئة العامة للسلع التموينية مبلغ 3
ماليني جنيه ،ملوسم القمح املحلى  ،2015وحتديدًا
عــن الفترة مــن مايو  2015وحتى يونيو ،2016
وقامت شركة الصوامع بتعليها حلساب االيرادات،
ب ــدون وج ــه ح ــق ،وجـ ــاءت تــوصــيــة تــقــريــر اجلــهــاز
بــأن تتم تعلية تلك القيمة حلساب الهيئة العامة
للسلع التموينية ،حلني انتهاء حتقيقات النيابة،
وشدد التقرير فى هذه النقطة على ضرورة سداد
أم ــوال الــدولــة ملستحقيها ،واصـ ًفــا حصول شركة
الصوامع والتخزين على تلك الفوائد بأنه تعدى
على املــال العام ،ألن القرار الــوزاى حــدد قيمة ما
حتصل عليه اجلهات املسوقة للقمح املحلى بعمولة
تسويق قدرها فقط  100جنيه للطن ،شاملة كل
املصروفات املتعلقة بالتسويق.
وألن غــالــبــيــة تــعــامــات الــشــركــة مــع الــعــمــاء
واملــورديــن والبنوك محفوفة باملخاطر ،وخاضعة
لتحقيقات النيابة ،رصــد التقرير مخالفة أخرى
تتمثل فى عدم قيامها بإجراء اجلرد الفعلى لبعض
صــوامــع وشــون وبناكر القطاع اخل ــاص ،الستالم
القمح املحلى؛ مرج ًعا ذلــك إلــى غلق بعض تلك
الصوامع والشون والتحفظ على بعض املواقع بقرار
من النيابة العامة ،كما تعذر جــرد بعض األقماح
املخزنة نظ ًرا لصعوبة نقلها ،ووزن بعضها معبأ
وبعضها اآلخر صب ،ومن ثم صدر القرار الوزارى
رق ــم  136لسنة  2016بــإيــقــاف ص ــرف األقــمــاح
املحلية للمطاحن التموينية من الصوامع والشون
التابعة للشركة حلني إجــراء اجلــرد الفعلى ،وذلك
لوجود مخالفات عديدة بغالبية املواقع حتررت عنها
محاضر رسمية ،حيث بلغت كمية العجز 128748
طن ،مبا يتجاوز قيمته  360مليون جنيه ،ومازالت
التحقيقات جارية بالنيابة العامة.

أسرار عدم االلتزام بقواعد تداول الشركة تتعاقد مع موردين لتسويق القمح ثم يتعاقد هؤالء من
األقماح ومخالفة شروط التخزين الباطن مع آخرين والنتيجة إهدار األموال وشيوع املسئولية

هناك قاعدة اقتصادية تقول إنه كلما تعددت مراحل
التسويق والنقل من وسيط لوسيط ،تتسع فرص إهدار
األمــوال وترتفع األسعار وتتراجع جودة السلعة ،ومن
ثــم لــم يكن غري ًبا على شركة مثل العامة للصوامع
والتخزين أن تعانى من كل هذه املخالفات والتجاوزات،
أن يأتى التقرير الرقابى حولها ليؤكد على أن تعدد
السوطاء فى تعامالتها يــؤدى إلــى شيوع املسئولية،
ويضاعف من حجم املشاكل لديها.
حيث رصــد التقرير قــيــام الــشــركــة بالتعاقد مع
موردين لتسويق القمح املحلى ،ثم قيام هؤالء املوردين
بــدورهــم بالتعاقد من الباطن على تأجير الصوامع
والــشــون والبناكر مع جهات أخــرى ،ووصــف مراقب
احلسابات هــذا التصرف بأنه يساوى ضياع أمــوال
الدعم الــذى تقدمه الــدولــة للمزارعني ،ليذهب إلى
جيوب هؤالء املوردين.
وضــرب التقرير بعض األمثلة على ذلك من خالل
قيام شركتى مطاحن شمال القاهرة ومخابز جنوب
القاهرة بتأجير بعض املساحات اململوكة لها لعمالء
مثل شركة أبوغريب وشركة الفيروز ،ثم تعاقد كل
منهما مع العامة للصوامع على تأجير نفس املواقع،
كما تعاقدت العامة للصوامع والتخزين مع مطاحن
أبيس ،على تسويق كميات من القمح بلغت قيمتها 47
ألف طن مقابل عموالت تسويق ،على الرغم من تعاقد
امل ــورد نفسه مــن الباطن مــع املــالــك األصــلــى للبنكر،
مقابل حصوله على عمولة التسويق املقررة.

عالمات استفهام حول تسويق جميع كميات األقماح
من خالل أصحاب الصوامع اخلاصة املرضى عنهم
عادة ما تكون مشكلة منظومة القمح والدقيق فى مصر ،ال
تتعلق فقط بالكم وباألرقام والكميات واألسعار ،وإمنا تتصل
أيضا بالكيف حيث ال تخلو من مشاكل حول طرق التخزين
ومــدى تأثيرها على جــودة القمح وتــداولــه من الصومعة إلى
املطحن ثم إلى املخبز حتى يصل للمستهلك.
وفى هذا السياق أكد تقرير اجلهاز املركزى للمحاسبات
على أن الشركة العامة للصوامع والتخزين ال تلتزم بالضوابط
املنظمة لتداول األقماح املحلية ،حيث خالفت بالتحديد بنود
وضوابط التخزين املقررة ملوسم  ،2016وأفاد التقرير أن عدم
االلتزام بتلك الضوابط أثر سل ًبا على سالمة شروط التخزين
وبالتالى على جــودة األقــمــاح املخزنة فى الصوامع والشون
والبناكر املختلفة ،واألغــرب هو عدم قيام الشركة باستغالل
ما لديها من سعات تخزينية متاحة فى تخزين القمح ،املنوط
بها تسويقه ،حيث لم يتم تسويق أى كميات من األقماح مبعرفة
الشركة إال من خالل مجموعة من املوردين وأصحاب الصوامع

والــشــون والبناكر من القطاع اخلــاص ،استخدام صوامعهم
فى تخزين القمح ،على حساب ما لــدى الشركة من سعات
تخزينية.
وألن العالقات والتعامالت بني شركات قطاع العام وموردى
القطاع اخلــاص دائـ ًمــا مــا حتــوم حولها عــامــات االستفهام
والشبهات ،رصد التقرير عدم التزام بعض هؤالء من أصحاب
الــصــوامــع بالكميات املــحــددة واملــقــررة ،ممــا أدى إلــى زيــادة
الكميات املخزنة من األقماح املحلية عن السعات التخزينية
املحددة لبعض املواقع ،فى مخالفة واضحة لبنود الضوابط
املنظمة لعمليات تداول األقماح فى املوسم اجلارى.
كما رصــد التقرير وقــائــع تتعلق بعدم االلــتــزام بالسعات
التخزينية املعتمدة من وزارة التموين ومديريات التموين،
وضرب عرض احلائط بقرارات وزراء التموين ووكالء الوزارة،
حيث بلغت الكميات التى تزيد على السعة التخزينية كمية
170522طنا ،بقيمة إجمالية تتجاوز الـ  17مليون جنيه.

 22مليون جنيه قيمة األصول والطاقات اإلنتاجية العاطلة
الفشل فى استغالل  9مخازن بالدائرة اجلمركية وتتفاوض على تأجير شون إمبابة والسواح واملريوطية منذ أكثر من عام
إذا كــانــت مــلــفــات تــعــامــات الــشــركــة مع
الهيئة العامة للسلع التموينية وهــى جهة
حــكــومــيــة أو مــع مــــوردى الــقــطــاع اخلــاص
وأصحاب الصوامع والشون مليئة باملخالفات
وووقــائــع إه ــدار امل ــال الــعــام وضــيــاع أمــوال
الدعم ،فإنه حتى فيما يتعلق بتعامل الشركة
مع نفسها ومــا لديها من أصــول وممتلكات
تزخر امللفات بأرقام ضخمة جتسد حاالت
عــدم استغالل لــثــروات ضخمة تقدر قيمة
بعضها بــاملــايــن ،وبعضها أيـ ً
ـضــا معطل
وتوقف عن العمل منذ سنوات طويلة ،وهو
ً
مرتبطا
ما يؤكد على فكرة أن الفساد ليس
بشخص ســواء كــان وزيــر أو رئيس مجلس
إدارة أو مسئول أ ًيا كان موقعه.
وبــاألرقــام كشف تقرير اجلــهــاز املــركــزى
للمحاسبات عن وجــود العديد من األصــول
والــطــاقــات الــعــاطــلــة وغــيــر املــســتــغــلــة ،بلغ
إجمالى ما مت حصره منها  22مليون جنيه،
ناهيك عما لــم يتم حــصــره ورصـــده ،يعود

معظمها إل ــى ع ــدة ســنــوات مــاضــيــة ،منها
آالت ومعدات بنحو  21مليون جنيه ،والباقى
– حسب التقرير -عــبــارة عــن وســائــل نقل
وأدوات وأثاث.
وكــذلــك أش ــار التقرير إلــى وج ــود بعض
األراضــى واملخازن التى استأجرتها الشركة
من الغير ،ومع ذلك لم تقم باستغاللها ،رغم
أن بعضها مبــســاحــات كبيرة وفــى مناطق
حيوية ،منها مساحة  204آالف متر مربع
غير مستغلة تتمثل فــى شــونــة الشفاطات
بإمبابة ،وشــونــة الــســواح والشونة الترابية
باملريوطية ،وأيـ ً
ـضــا مــخــزن دوريـــن باملبنى
اإلدارى بالسواح ،والغريب فى هذا السياق
أن الشركة تلجأ للتعاقد مع أصحاب شون
من القطاع اخلاص وال تستغل ما لديها من
شــون ومــخــازن ،واألغ ــرب أن تقرير اجلهاز
نفسه فــى الــعــام املــاضــى أوصـــى بــضــرورة
استغالل تلك املساحات ذاتها واالستفادة
منها ،وردت الشركة وقتها بأنه جار التفاوض

حقيقة ممتلكات الشركة
املتحفظ عليها على ذمة
قضايا تهريب جمركى فى
مخزن الشونة ببورسعيد
مــع العمالء لتأجير تلك املــســاحــات ،ولكن
على مــا يــبــدو لــم ينته هــذا الــتــفــاوض حتى
صــدور التقرير اجلــديــد فــى الــعــام التالى،
وعلى املتضرر االنتظار لتقرير العام القادم

وما بعده.
ومــن القمح املحلى إلــى املــســتــورد حيث
علق التقرير على فشل الشركة فى استغالل
مخازنها داخل الدائرة اجلمركية ،وعددها 9
مخازن ،فضال عن الرسائل املهملة التى مت
العثور عليها فى العديد من مخازن الشركة،
بلغ ما أمكن حصره منها  366رسالة لكميات
قمح مهملة مختلفة األحجام واألوزان وتشغل
حيزًا كبي ًرا من املساحات التخزينية داخل
املخازن ،يرجع بعضها إلى عام  ،2000ولم
يتم اإلفراج اجلمركى عنها ،كما لم يتم سداد
مستحقات الشركة عنها.
وعــلــى مــا يــبــدو ال تخلو مــخــازن الشركة
مــن أدل ــة وأحـــراز قضايا الفساد املنظورة
أم ــام الــنــيــابــة بــشــأن ممتلكاتها وأمــوالــهــا،
حيث رصــد التقرير عــدم استغالل مخزن
الشونة ببورسعيد الحتوائه على سيارات
وموتوسيكالت متحفظ عليها ،على ذمة
علما بأنها تشغل
قضايا تهريب جمركىً ،

حيزًا كبي ًرا من السعة التخزينية للمكان.
باإلضافة إلى عدم استغالل مساحة 21
ألف متر مربع داخل ميناء دمياط ،الذى كان
من املفترض أن يتحول إلــى بورصة عاملية
لتخزين وبيع الغالل ،وكذلك مخزن دراكون
الذى تبلغ مساحته  110آالف متر مربع.
ولم تكن تلك احلــاالت هى الوحيدة ،التى
جتسد وقائع عــدم استغالل ما لــدى شركة
التخزين مــن مــخــازن وأراضــىومــســاحــات
ضخمة تقع معظمها داخــل املــوانــئ أو فى
مناطق جتارية حيوية ،ولكن أوصــى تقرير
اجلهاز املركزى للمحاسبات بإجراء حصر
لــلــحــاالت األخــــرى املــمــاثــلــة والــتــى لــم تــرد
فى التقرير ،مع ضــرورة اتخاذ االج ــراءات
الــازمــة الستغالل تلك املساحات وحتقيق
االستفادة املثلى منها لصالح الشركة ،التى
تثبت املــســتــنــدات ع ــدم قــدرتــهــا أو ب ــاألدق
عدم رغبة القائمني عليها فى احلفاظ على
ممتلكاتها ومستحقاتها.

فضيحة رئيس
مجلس اإلدارة
السابق وأعضاء
مجلسه أمام نيابة
األموال العامة

كشف
المستور

بسبب تكرار المخالفات :قرار
وزارى بإيقاف صرف القمح
للمطاحن التموينية من
الصوامع والشون والهناجر

تفاصيل اللعبة
من مطاحن شمال
القاهرة ومخابز
جنوب القاهرة إلى
عموالت الـ 47ألف
طن فى مطاحن
أبيس

 366رسالة كميات مهملة
بالمخازن تشغل مساحات
كبيرة بعضها يعود لعام
 2000ولم يتم سداد
مستحقات الشركة عنها
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طاهر يرفض
عودته ويرفع شعار
«على جثتى»

احلضرى يفجر بركان الفتنة داخل األهلى
كتب – ضياء خضر

البساط
األخضر

العشرى يهدد «فتوات»
إنبى بالتجميد
كتبت – سارة عبد الباقى
أظ ــه ــر طـــــارق ال ــع ــش ــرى املــديــر
الــفــنــى لــلــفــريــق األول لــكــرة الــقــدم
بنادى إنبى ،العني احلمراء لالعبني
عقب إعادته لتولى املسئولية الفنية
للفريق البترولى عقب استقالة عالء
عــبــدالــعــال املــديــر الــفــنــى الــســابــق،
وهــدد العشرى باستبعاد الالعبني
املتخاذلني من مباريات الفريق املقبلة
فــى بــطــولــة الــــدورى فــى ح ــال عــدم
التزامهم.
وق ــام العشرى بانتقاد أداء عدد
مــن الالعبني خــال اجتماعه بهم،
لــعــدم قيامهم بــاملــطــلــوب منهم فى
املــبــاريــات ،األم ــر ال ــذى دفــع املدير
الــفــنــى لــلــتــواصــل مــع إدارة الــنــادى
البترولى وإبالغهم بضرورة إصدار
ق ــرار بإيقاف مستحقات الالعبني
فى الفترة املقبلة حلني رجوع الفريق
لطريقه الصحيح خ ــال مــبــاريــات
الدورى.
وكــانــت استقالة عــاء عبد العال
من نــادى انبى والفترة التى سبقتها
قــد شهدت حــربـاً علنية بــن املــدرب
ال ــراح ــل وعـــدد مــن العــبــى الفريق
الذين وصفهم عبد العال بالفتوات،
وأكد مراراً أنهم وراء احلالة املتردية
للفريق واتهمهم بتعمد اهدار النقاط
الجــبــار ادارة الــنــادى البترولى على
إقالته.
ولم مير كالم عالء عبد العال مرور
الــكــرام على خليفته طــارق العشرى
وال ــذى أكــد لالعبى فريقه بــانــه لن
يــســمــح ب ــوج ــود م ــراك ــز قـــوى داخ ــل
الفريق ،وأنــه لن يتردد فى مطالبة
االدارة بــإيــقــاف أى الع ـــب يثبت
تقصيره او محاولة افتعاله ألزمــات
داخل الفريق.

شهدت أروقــة النادى األهلى صداما
مــن الــعــيــار الثقيل بين رئــيــس األهلى
محمود طاهر والمدير الفنى للفريق
حــســام الــبــدرى وذلـــك بسبب تمسك
األخير بعودة عصام الحضرى حارس
مرمى وادى دجلة فى فترة االنتقاالت
الصيفية القادمة.
وحــــاول رئــيــس األهــلــى كــثــيــرا إثــنــاء
الــبــدرى عــن رغبته حيث تعتبر عــودة
الــحــضــرى ضــربــا بــالــمــبــادئ وإنهائها
نــهــائــيــا فـــى األهـــلـــى بــعــد أن هــرب
الحضرى إلــى نــادى سيون السويسرى
فى سنة  2008تاركا الفريق وقتها فى
مأزق صعب.
وأوضــح رئيس األهلى للمدير الفنى
أن عــودة عصام الحضرى ســوف تضر
بالفريق بعد أن تألق شريف إكرامى مع
الفريق مؤخرا وشارك محمد الشناوى
فى أول مباراة له منذ انضمامه قادما
من بتروجت أمام الشرقية فى الجولة
الــثــانــيــة عــشــرة مــن مــســابــقــة الـــدورى
الممتاز.
وشهدت الفترة الماضية عقد جلسات

طاهر

م ــن األصـــدقـــاء بــيــن حــســام الــبــدرى
وعــصــام الــحــضــرى فــى مــديــنــة نصر
ســاهــمــت ه ــذه الــجــلــســات فــى إعــطــاء
الــبــدرى لألصدقاء المشتركين وعــدا
قاطعا بــعــودة الــحــضــرى فــى الموسم

الجديد وهــذا ما يرفضه مجلس إدارة
القلعة الحمراء.
وه ــدد رئــيــس األهــلــى المدير الفنى
بــأن الجماهير ســوف تنقلب عليه فى
حالة عــودة الحضرى الحارس الهارب

باسم على لـ«

األربعاء 2016/12/7

احلضرى

»:

تعرضت للظلم مع مارتن يول ..وأنتظر إشارة البدرى
حاوره – محمد الصايغ

باسم

على الــرغــم مــن عــدم مشاركته
قادما من
بشكل أساسى منذ تعاقده
ً
نادى المقاولون العرب ،إال أن اإلدارة
الفنية بالنادى األهلى أبت أن تطيح
به خارج النادى.
بــاســم ع ــل ــى ..الــظــهــيــر األيــمــن
للفريق األول لكرة القدم بالنادى
األهــــلــــى ،والــــــذى يــعــد مـــن أبـــرز
الالعبين فــى مــركــزه فــى مسابقة
الدورى المحلى.
الــتــقــت «صــــوت الــمــايــيــن» مع
الــاعــب ،لــتــحــاوره فــى العديد من
النقاط المهمة الخاصة بمشاركته
مع الفريق ،إضافة إلى بعض األمور
األخرى.
¿ فــى ال ـبــدايــة ،مــا أس ـبــاب ابـتـعــادك عن
التشكيل األساسى باألهلى؟
¿ ¿ تعرف أننى تع َّرضت لإلصابة فى
بــدايــة الــمــوســم ،وهــو األم ــر ال ــذى َّ
أخــر
عودتى للمالعب ،وأتمنَّى الحصول على
فرصة خالل الفترة المقبلة.
تحدثت مع المدير الفنى للفريق
¿ هل ّ َ
خصوصا
حـســام ال ـبــدرى فــى هــذا ال ـشــأن،
ً
وأنك تعافيت منذ فترة طويلة؟
¿ ¿ بالتأكيد كل العب يتمنى المشاركة
بشكل أساسى إذا ما كان فى كامل لياقته
الــفــنـ ّيــة والــبــدن ـ ّيــة ،لــكــن الــبــدرى فـ َّ
ـضــل
إراحــتــى وع ــدم الــدفــع بــى حتى أتعافى
بشكل كامل ،ولكى ال تعاودنى اإلصابة
مجد ًدا ،وهو ما حدث ،وأتمنى الحصول
على فــرصــة للمشاركة أســاس ـ ًيــا عقب
استئناف بطولة الدورى.
دائما ما تتعرض لإلصابات فى أوقات
¿ ً
صـعـبــة ت ـك ــون فـيـهــا ق ــري ـ ًب ــا م ــن الـتـشـكـيــل
األســاســى ،حــدث ذلــك مع مارتن يــول ومع
البدرى ،لماذا؟
¿ ¿ هــذه حقيقة ،لكن اإلصــابــة دو ًمــا
قضاء وقدر .كنت قري ًبا وشاركت بالفعل
أن اإلصابة
تحت قيادة مارتن يول ،غير َّ

أخبار النجوم
أخبار النجوم
أخبار النجوم
«مينى كوبر»
طوفان محبة أبيض
جديد لريكو
ملرتضى الصغير
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كما يحلو لجماهير األهلى أن تطلق
عليه إال أن كــل ذلــك لــم يغير رأى
حسام البدرى من عــودة الحضرى
فى األهلى فى الفترة القادمة حيث
يعرف الــبــدرى جيدا أنــه لــم يصل
لــدرجــة الحب الكامل مــع جماهير
األهــلــى مثلما وصــل لــهــذه الــدرجــة
الــســاحــر البرتغالى مــانــويــل جوزيه
المدير الفنى لألهلى السابق.
ومن المؤكد أن البدرى قدر استقر
على التضحية بــالــحــارس الصاعد
مسعد عوض وبيعه إلى أحد األندية
بعد أن لم يتم االعتماد عليه هذا
الــمــوســم ول ــم يــدخــل فــى حسابات
المدير الفنى طوال الفترة القادمة
ليضم األهلى أربعة حراس قد يكون
الحضرى واحدا منهم.
لكن الساعات األخيرة شهدت توارد
أنــبــاء عــن اتــجــاه الــبــدرى للتراجع
عن مطلبه بعودة الحضرى تفادي ًا
لتصعيد صــدامــه مــع ادارة الــنــادى
ورئيسها محمود طاهر ،خشية تدخل
بعض الشخصيات المقربة من االدارة
لتصعيد األمـــر بــيــن الــطــرفــيــن سعي ًا
منهم لالطاحة بالبدرى من قيادة الفريق
األحمر مع أقرب تعثر للفريق.

حــرص الــجــهــاز الفنى للفريق األول
لــكــرة ال ــق ــدم ب ــن ــادى الــزمــالــك وع ــدد
كبير مــن الــاعــبــيــن عــلــى زيـ ــارة أحمد
مرتضى منصور عضو مجلس اإلدارة
فى المستشفى بعد أن تعرض إلصابة
بجلطة فى القدم.
ومــن جانبهم يــتــواصــل موظفو نــادى
الــزمــالــك هــاتــفــيـاً مــع عــضــو المجلس
األبيض بصفة يومية من أجل االطمئنان
عليه ،لما يمتلكه مرتضى الصغير من
محبة بين الجميع.

قام صالح ريكو العب وسط الفريق األول
لــكــرة الــقــدم بــنــادى الــزمــالــك بــشــراء سيارة
جديدة ماركة «مينى كوبر» ،من أجل الذهاب
بها إلى تدريبات الفريق اليومية.
واســتــغــل ال ــاع ــب فــرصــة حــصــولــه على
مستحقاته من جانب إدارة القلعة البيضاء،
وأق ــدم على خطوة شــراء السيارة التى كان
ينتظر الــوقــت المناسب مــن أجــل الحصول
عليها ،واســتــجــاب ريــكــو لنصيحة زمــائــه
بــالــتــأمــيــن عــلــى ال ــس ــي ــارة ض ــد ال ــح ــوادث
والسرقة.

البدرى

مارتن يول

عطلتنى فى أوقـ ٍ
ـات كثيرة ،وهناك أشياء
أخرى ً
أيضا كانت ضدى فى النادى.
¿ ماذا تقصد بأشياء أخرى؟
¿ ¿ أثناء فترة تولى مارتن يول تدريب
الفريق كان هناك من ينقل له وجهة نظر
خاطئة عنى ،وهو ما تسبب فى استبعادى
من التشكيل األساسى.
¿ هناك اتهامات لك بالتقصير فى أداء

ال ــواج ــب الــدفــاعــى كـمــا يـجــب لــذلــك يتم
ـضــل عليك أحمد فتحى
ويـفـ ّ َ
استبعادكُ ،
لهذا السبب ،ما تعليقك؟
¿ ¿ فى المقاولون العرب كنت أهاجم
فقط ،أمــا فى األهلى فاألمور مختلفة،
وهناك التزامات دفاعية وهجومية على
عاتقى ،وأحاول بكل تأكيد أن أوازن بين
الدفاع والهجوم  .50:50الظهير المثالى
يؤدى الدورين الهجومى والدفاعى بشكل
قوى.
¿ ما رأيك فى جاريدو وطريقة لعبه مع
األهلى؟
¿ ¿ طريقة جــاريــدو (الــمــديــر الفنى
السابق للفريق) كانت تعتمد بشكل كبير
على االندفاع الهجومي ،وتقدم الظهيرين
مـ ًعــا مــن أجــل الضغط على المنافس،
وهو أمر ج ّيد لكنه كان يكلفنا الكثير فى
الــمــرتــدات العكسية ،واستقبل مرمانا
أهدا ًفا كثيرة معه ،لكن بشكل عام نلت
ثقته لفترات طويلة ،كنت أشــارك فيها
أساس ًيا.
¿ مــن هــو أك ـثــر م ــدرب أض ــاف إل ـيــك فى
مهام مركزك؟
¿ ¿ بــكــل تــأكــيــد حــســام ال ــب ــدرى فهو
مدرب كبير ،واستفدت منه فى أمور فنية
كثيرة ،أتمنَّى الحصول على فرصة خالل
المباريات المقبلة من أجل إثبات ذلك له
وللجماهير.
¿ هـ ــل هـ ـن ــاك مـ ـج ــام ــات فـ ــى م ـشــاركــة
الالعبين بالتشكيل األساسى فى األهلي؟
¿ ¿ حال ًيا ال .أما فى السابق فنعم ،عدد
جدا من الالعبين نال ثقة الهولندى
قليل ً
مارتن يــول ،وكانت هناك مجموعة من
الالعبين يتم الدفع بها أ ًيا كان مستواهم،
أل ّنَه كما أوضحت لك ،الصورة كانت تنقل
له بشكل خاطئ.
¿ ك ـي ــف ت ـ ــرى الـ ـع ــاق ــة ب ـي ــن الــاع ـب ـيــن
الكبار وبقية الفريق داخل األهلي؟
¿ ¿ عــاقــة جـــ َّيـــدة لــلــغــايــة .األهــلــى
منظومة احترافية والجميع يعرف دوره
وم ــا لــه وم ــا عــلــيــه ،دون االع ــت ــداء على
اآلخرين بأى شكل من األشكال.

أخبار النجوم
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شياكة دويدار
صناعة تركية
يحرص أحمد دويــدار مدافع الفريق
األول لكرة القدم بنادى الزمالك على
شراء مالبسه من المتجر الذى يشارك
فيه مع عدد من أصدقائه ،ويقوم المتجر
باستيراد جميع مالبسه من تركيا ،وهو
مــا يناسب ذوق الــاعــب فــى اختيارات
مالبسه.
وكان دويدار قد أبدى ترحيبه بتجديد
عــقــده مــع األبــيــض مــع تخفيض قيمة
عــقــده الــســنــوى ،تــقــدي ـ ًرا مــنــه لـ»بيته
الزمالك» على حد تعبيره.

حلمى وجنوم الزمالك «إيد واحدة» الستعادة لقب الدورى
كتبت – سارة عبد الباقى
نجح محمد حلمى المدير الفنى للفريق
األول لكرة القدم بنادى الزمالك فى إعادة
ترتيب أوراق الفريق األبيض بعد أن
تم تكليفه بتولى المسئولية الفنية،
وتمكن حلمى مــن اجــتــيــاز أول
اختبار فى واليته الثانية بالفوز
على الداخلية بثالثية نظيفة
أعادت الثقة إلى العبى الفريق
األبيض وطمأنت جماهيرهم
على جاهزية الفريق للقتال
عــلــى لــقــب بــطــولــة الـــــدورى،
وهــو الــهــدف الــذى اتفق عليه
حلمى ونــجــوم الفريق األبيض
منذ اليوم األول للوالية الثانية
للمدرب العائد.
وكان مجلس إدارة نادى الزمالك
بــرئــاســة مرتضى منصور استقر
عــلــى إعـــــادة مــحــمــد حــلــمــى على
رأس الجهاز الفنى لفريق الكرة
األول ،بعد أن رحــل الــمــدرب عن
قيادة الفريق عقب خسارة الدورى
بالتعادل مع المصرى فى الموسم
الــمــنــصــرم ،جــاء ذلــك بسبب الخبرة
التى يمتلكها حلمى وقدرته على إعادة
االلتزام واالنتظام داخل صفوف الفريق.
ويـ ــرى الــمــجــلــس األب ــي ــض أن الــمــدرب
الــمــخــضــرم سينجح فــى قــيــادة الصفقات
الثقيلة الــتــى أبــرامــهــا قبل بــدايــة الموسم
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الحالى ،وسينجح فى السيطرة
على غضب الالعبين الــذيــن تم
اســتــبــعــادهــم م ــن الــمــشــاركــة فى
الــمــبــاريــات خــال الفترة المقبلة،
وسيتبع سياسة العدل بين الجميع.
ومــن جهته أكــد مرتضى منصور
رئــيــس القلعة الــبــيــضــاء أن ــه حلمى

مستمر فى قيادة الفريق األبيض حتى نهاية
الموسم ،لتوفير جو من االستقرار والهدوء
للفريق من أجل التركيز فى مشواره بالدورى،
وعــدم التفريط فى المزيد من النقاط بعد
أن فقد الزمالك  6نقاط كاملة حتى اآلن من
ثالثة تــعــادالت أمــام سموحة واإلسماعيلى
ووادى دجلة.

ومنح المجلس األبيض الجهاز الفنى حرية
اتخاذ قــراراتــه دون التدخل فيها ،من أجل
منحه المزيد من الثقة ،ومن جانبه أكد حلمى
فى تصريحاته عقب عودته لجدران القلعة
البيضاء أنه استوعب من درس أزمته األولى
الــتــى رحــل على أثــرهــا عــن تــدريــب الفريق
األبيض ،ووعد بعدم تكرارها.

وأبــدى عدد من الالعبين سعادتهم بتولى
حلمى قــيــادة الفريق بسبب الخبرة الفنية
الــتــى يمتلكها ،إل ــى جــانــب أن ــه قـــادر على
الــمــســاواة بــيــن الجميع وعـــدم تــعــرض أى
العــب منهم للظلم مثلما كــان يــحــدث فى
السابق ،وحــرص محمد حلمى على توجيه
رســالــة لالعبين خ ــال اجــتــمــاعــه بــهــم فى
الــغــرف المغلقة بــأن الملعب هــو الفيصل
بينهم ،ولــن يجامل أى العــب على حساب
اآلخــر ،والفيصل فى مشاركة الالعبين فى
المباريات هو الملعب وتألقهم فى التدريبات،
حيث قال نصا لالعبى الفريق »:أنا مش من
النوع اللى بيشيل من الالعيبة ،ولو فيه العب
معاه مشكلة ممكن منتكلمش بــرة الملعب،
لكن فى الملعب بتكلم طبيعى ألن ده شغلنا».
وأوضح حلمى أن الزمالك يضم مجموعة
متميزة من الالعبين فى الوقت الحالى،
واألمـــور أفــضــل مما كــانــت عليه فــى فترة
توليه الفريق أثــنــاء دورى أبــطــال إفريقيا
بــســبــب الــنــقــص الـــعـــددى ،وعـــن عالقته
بالالعبين أكــد حلمى أنــهــا جــيــدة للغاية
وبعض من العبى الزمالك الحاليين تدربوا
تحت يديه مــن قبل ،مثل أســامــة إبراهيم
الظهير األيمن الــذى قام بتصعيده للفريق
األول بإنبى عندما كان يتولى تدريب الفريق
البترولى ،ووقتها كان طلب من إدارة النادى
التعاقد مع محمود عبدالعاطى دونجا العب
وسط الزمالك الحالى قبل أن يرحل وتفشل
الصفقة ،فض ً
ال عن أنــه من قــام بتصعيد
ريــكــو لفريق الــشــرطــة عندما كــان يتولى
تدريب الفريق من قبل.

لقب
املقاصة
متنح
عوامل
هجوم ودفاع الفراعنة
«احلصان األسود» للدورى «صداع» فى رأس كوبر

كتب – محمد الصاوى

يو ًما بعد اآلخر يثبت فريق مصر المقاصة ،أنه
من األنجح الفرق فى مسابقة الــدورى المصرى،
خاصة فــى ظــل مستواه الثابت منذ ظــهــوره فى
دورى األضواء والشهرة.
هناك العديد من العوامل التى نجح فيها إيهاب
جالل ،المدير الفنى للفريق ،والذى جعل الفريق
الــفــيــومــى يستحق مــن خــالــهــا لــقــب «الــحــصــان
األسود».
ويرصد «صوت الماليين» فى السطور التالية
األســبــاب التى جعلت فريق مصر المقاصة من
األندية الناجحة.
تدوير الالعبين
يعد إيــهــاب جــال ،أحــد أبــرز مــدربــى الــدورى
المصرى هذا الموسم ،الذين يعتمدون على نظام
الــتــدويــر بشكل مستمر ،مــن أجــل تجهيز كافة
الالعبين ،فى ظل توالى المباريات ،خالل فترة
زمنية قصيرة.

جالل
ويعتمد المدير الفنى على أسلوب جيد إلعداد
كافة الالعبين ،وهو خوض المباريات الودية عقب
الــلــقــاءات الرسمية بيوم واحــد فقط ،وإشــراك
الالعبين البدالء فيها ،من أجل إعدادهم بدن ًيا،
حتى يصبحوا جاهزين للمشاركة فى المباريات
الرسمية فى أى وقت.

صناعة النجوم
نجح إيهاب جالل بأقل اإلمكانيات فى تعويض
الــراحــلــيــن ،وصــنــاعــة نــجــوم جـــدد ،دون الخلل
باﻷعمدة الرئيسية داخــل الفريق ،حيث اعتمد
عــلــى ال ــاع ــب هــشــام مــحــمــد لــتــعــويــض رحــيــل
«دونجا» ،مع منحه بعض المهام الهجومية ،وبناء
الهجمة من الخلف.
وتألق الظهير اﻷيمن حسين الشحات ،الذى
عـــ ّوض رحــيــل حسنى فــتــحــى ،الـــذى انــتــقــل إلــى
صفوف الزمالك.
شخصية الفريق الهجومية
أصبح لــدى فريق مصر المقاصة ،شخصية
هجومية يفرضها فى جميع مبارياته على جميع
الفرق التى يواجهها مع اختيار العناصر الجاهزة
والمناسبة لكل المباريات.
ويلعب «جــال» بطريقة  ،4/2/2/2مع إجراء
تغييرات بسيطة فى تشكيل الفريق وفقا للعناصر
المتاحة داخل الفريق ،حتى صار الفريق مستقرا
فنيا وتكتيكيا لــه شخصيته التى يفرضها على
الخصوم.

املصرى يطلب وساطة الوزير للعودة إلى بورسعيد
كتبت – سارة عبد الباقى

فتح مجلس ادارة الــنــادى المصرى برئاسة
سمير حلبية خــطــوط اتــصــال مــع المهندس
خــالــد عــبــد الــعــزيــز وزي ــر الــشــبــاب والــريــاضــة
لطلب وســاطــتــه النــهــاء مــلــف اســتــقــبــال ملعب
استاد بورسعيد لمباريات المصرى فى البطولة
الكونفدرالية فى نسختها الجديدة.
وظــهــرت رغبة المصرى فــى لعب مبارياته
األفــريــقــيــة داخ ــل المدينة الساحلية بتحفظ
األجهزة األمنية ،ويــدرك مسئولو المصرى أن
موافقة األمــن هــى الفيصل فــى هــذه المسألة
بغض النظر على القضية التى رفعها المصرى
أمــام القضاء لخوض مبارياته داخــل بورسعيد
والتى ينتظر أن تفصل فيها المحكمة يــوم 19
ديسمبر الجارى.
وهو ما دفع رئيس المصرى للجوء الى الوزير
وطلب وساطته لــدى وزيــر الداخلية للحصول

سمير
على الموافقة األمنية لخوض لقاءات الفريق
البورسعيدى على ملعبه األصلى بد ً
ال من ملعب
برج العرب باإلسكندرية.
مــن جانبه أكــد إبــراهــيــم حسن مــديــر الكرة
بــالــنــادى الــمــصــرى البورسعيدى أنــه يــأمــل أن

يحصل ناديه على الموافقة بخوض مبارياته
اإلفريقية على ملعبه ببورسعيد خالل منافسات
“الكونفدرالية” بعد حصوله على المركز الرابع
فى الدورى خالل الموسم الماضي.
وأشــار مدير الكرة إلى أنه من المفترض أن
يخوض فريق المصرى مبارياته اإلفريقية على
ملعبه ببورسعيد ولكنه لم يحصل على موافقة
رسمية حتى اآلن.
وكان الفريق البورسعيدى لعب مبارياته خالل
الموسم الماضى على ملعب اإلسماعيلية ،قبل
أن يتم نقلها خالل هذا الموسم على ملعب برج
العرب باإلسكندرية.
واقــتــرح إبــراهــيــم حسن  4شــروط مــن أجل
ع ــودة الجماهير أولــهــا أنــه فــى حــال افتعال
الجماهير ألى أعمال شغب يتم حرمانها من
حضور مباراتين لفريقها ،وفــى حــال التكرار
يتم زيادة العقوبة ،وفى حال التكرار يتم خصم
نــقــاط ،وأن يتم الــســمــاح بــدخــول الجماهير
أصحاب األرض فقط.

أخبار النجوم
أخبار النجوم
أخبار النجوم
عبداهلل يؤجل
دعم ناعم لرمزى
إجازته األمريكانى
خالد فى التدريبات
حــقــق رمـــزى خــالــد الع ــب وس ــط الفريق
األول لــكــرة الــقــدم بــنــادى الــزمــالــك رغبة
خطيبته بمتابعته فى إحدى تدريبات الفريق
األبيض.
واصطحب الالعب خطيبته معه فى إحدى
تدريبات الفريق خالل اإلسبوع الماضى من
أجــل تحقيق رغبتها بمشاهدته أثــنــاء أداء
تدريباته مع المارد األبيض.
ويدرس رمزى استغالل فترة توقف الدورى
خالل بطولة األمم األفريقية لدخول القفص
الذهبى والحصول على إجازة زواج طويلة.

أربكت استعدادات المنتخب لبطولة أمم
إفريقيا حسابات عبدالله السعيد العب
النادى األهلى حيث اضطر الالعب اللغاء
ترتيباته لقضاء إجازة بالتزامن مع احتفاالت
رأس السنة فى الــواليــات المتحدة بصحبة
أسرته.
ويمتلك عبد الله تصريح اقــامــة «جرين
كــارد» فى الــواليــات المتحدة حيث يحرص
الالعب على السفر الى هناك من وقت آلخر
لقضاء اجازات قصيرة ،وزيارة شقيقته التى
تقيم هناك بصفة دائمة بصحبة أسرتها.

كتب – ضياء خضر
بدأ العد التنازلى لمشاركة المنتخب الوطنى فى
بطولة األمم األفريقية المقرر انطالقها فى الفترة
من  14يناير وإلى  5من شهر فبراير المقبل.
وال أحــد يستطيع أن يخفى سـ ـ ًرا ،بــأن هناك
قواما أساسيا ألحفاد الفراعنة يتكون من  15إلى
 20الع ًبا على أقصى تقدير ،وإن كان هناك بعض
التغييرات التى يسعى الجهاز الفنى إلجرائها
قبل الــدخــول فى غمار بطولة كــان  2017والتى
تحتضنها الجابون فى نسختها المقبلة.
بــدأ الــجــهــاز الفنى للمنتخب الــوطــنــى بقيادة
األرجنتينى هيكتور كوبر ،رحلة البحث عن بعض
الالعبين التى ينوى إجــراء تغييرات عليهم خالل
الفترة المقبلة.
وهناك بعض المراكز التى تحتاج إلــى تدعيم
فــى صفوف الفراعنة قبل الــدخــول فــى معسكر
االستعداد لبطولة األمم األفريقية المقرر انطالقه
فى األول من شهر يناير المقبل.
ول ــم يختلف الــحــال كــثــي ـ ًرا بــالــنــســبــة لمركز
المهاجم ،خاصة فى ظل تواضع مستوى أحمد
حسن كوكا العب فريق سبورتنج براجا البرتغالي،
وكــذلــك بــاســم مــرســي ،الع ــب الــزمــالــك ،وال ــذى
ب ــات مــوقــفــه مــن االنــضــمــام لــصــفــوف المنتخب
غامض ،السيما بعدما أثير رفضه الجلوس على
دكة البدالء ،بعد استبداله فى لقاء
الفراعنة وغانا.
وأصـ ــبـ ــح ل ـ ــزا ًم ـ ــا عــلــى
الــجــهــاز الفنى للمنتخب
الوطني ،أن يضم مهاجم
آخــــــر ،تــحــســ ًبــا لــعــدم
انضمام باسم ،إضافة
إل ــى ع ــدم ظــهــور كوكا
بالشكل المطلوب.
والحال نفسه بالنسبة
لمركز المدافع ،خاصة أن
جهاز الفراعنة لم يقتنع بأى
مدافعين فى مسابقة الدورى
الــمــصــرى ب ــخ ــاف أحــمــد
حجازى العب األهلي،
وعلى جبر مدافع
الــــزمــــالــــك ،إذ
ي ــع ــت ــب ــره ــم ــا
صــمــام األم ــان

للمنتخب.
ويختلف األمــر كثي ًرا فى الفترة المقبلة ،حيث
يتعين اختيار بدالء لهم ،خاصة أن إصابة أحدهما
خــال مشاركته فى البطولة وارد جــدً ا ،السيما
فى ظل القوة البدنية التى يتمتع بها أبناء القارة
السمراء.
كريم حافظ «لينس الفرنسي»
سبق لالعب كريم حافظ ،المحترف فى صفوف
لينس الفرنسي ،االنضمام لصفوف الفراعنة أكثر
من مرة ،إال أن تراجع مستواه فى الفترة األخيرة،
جعله يخرج من حسابات كوبر بشكل مؤقت.
وشارك حافظ مع فريقه الفرنسى فى الموسم
الحالى فى تسع مباريات ،بمعدل  795دقيقة،
وتمكن من صناعة هدف وحيد أثناء مشاركته فى
اللقاءات المذكورة سل ًفا.
محمود عالء «وادى دجلة»
يسير محمود عــاء ،مدافع فريق وادى دجلة،
بخطى ثــابــتــة مــع فــريــقــه ،خــاصــة فــى الموسم
الحالي ،حيث لفت أنظار العديد من الخبراء من
خالل اإلشادة به فى االستوديوهات التحليلية.
وشــارك عــاء فى عشرة لــقــاءات ،بمعدل 900
دقيقة ،وتمكن مــن إح ــراز هدفين كانت مفيدة
لفريقه ،وساهمت فى ارتفاع مستواه بشكل كبير.
سعد سمير «اﻷهلي»
ثبت سعد سمير ،العب األهلي ،أقدامه بشكل
كبير فى التشكيلة األساسية للفريق األول لكرة
الــقــدم بالقلعة الــحــمــراء ،حيث شــارك فــى عشر
مباريات بمعدل  900دقيقة.
وقــد يكون سعد مــن الــخــيــارات المطروحة
بقوة لالنضمام لصفوف المنتخب الوطنى
فى الفترة المقبلةز
مروان محسن «اﻷهلي»
لم يحالفه الحظ ،فى أن يثبت للجميع
أنه الصفقة األفضل لألهلى فى الموسم
الــمــاضــي ،حــيــث تــعــرض مـ ــروان محسن
إلصــابــت كــثــيــرة ،حــرمــتــه مــن أن يــشــارك
كأساسي.
وشارك مروان فى مباراتين فقط لمدة
عشر دقائق ،ولكن قد يستعيد
مــســتــواه فــى الفترة
المقبلة ،ويكون
الــخــيــار األول
ل ــل ــخ ــواج ــة
ف ــى مــركــز
كوبر
الهجوم.

إعداد :محمد الصايغ -سارة عبدالباقى

اإلدارة البيضاء تطلق
يد املدرب العائد فيما
يخص الفريق

البساط
األخضر

رأى

محمد الراعى

مهزلة التحكيم

أصبح التحكيم المصرى لغزًا كبي ًرا..
والبـــد أن نــعــتــرف أن الــحــكــام فــقــدوا
الثقة بأنفسهم وزادت أخطاءهم فى
الــمــبــاريــات األخــيــرة وتغير فــى نتائج
ال ــم ــب ــاري ــات ..ول ــك ــن أش ــع ــل الــحــكــم
إبــراهــيــم نــورالــديــن ث ــورة الغضب من
جميع األندية ضد الحكام وأنها تتعمد
أخطاءها لمصلحة االهلى خاصة بعد
ضربة الجزاء الدرامية التى احتسبها
نــورالــديــن لألهلى ضــد المقاصة فى
مباراة تحدد بشكل كبير مسير الدورى
مبكرا.
وأشـــــــــارت أصـ ــابـ ــع االت ـ ــه ـ ــام إل ــى
مجامالت صارخة لألهلى خاصة أن
هــنــاك عـــددا مــن الــمــبــاريــات حسمت
نتيجتها لالهلى بضربة ج ــزاء مثلما
حـــــدث فــــى مـ ــبـ ــاريـ ــات األهــــلــــى مــع
اإلسماعيلى وطنطا وضربة جزاء أمام
التعدين فى الشوط الثانى.
أخ ــط ــاء الــحــكــام واردة بــاعــتــراف
االت ــح ــاد ال ــدول ــى ومـــوجـــودة ف ــى كل
مــاعــب الــعــالــم ولــكــن مــا أث ــار غضب
جميع االنــديــة هــى استمرار االخطاء
التحكيمية لمصلحة االهالوية.
والحقيقة أن اخطاء حكامنا زادت
وتــحــولــت إل ــى مــهــازل تــهــدد الـ ــدورى
وانهيار الكرة المصرية.
وتلعب القنوات الفضائية دورا كبيرا
فى اهتزاز التحكيم وفقدان ثقة الحكام
بسبب االســتــديــوهــات التحليلية التى
تركز على أخطاء الحكام بدقة خاصة
أن االســتــديــو يعيد ويــزيــد فــى كــل كرة
ويضع الخط التقديرى لكشف التسلل
ويــتــابــعــون الــكــرة بــالــتــصــويــر البطىء
لكن الحكم يأخذ الــقــرار فى جــزء من
الثانية ..وليس الفضائيات فقط اسباب
اه ــت ــزاز الــتــحــكــيــم ولــكــن تــصــريــحــات
المدربين والالعبين ورؤس ــاء االندية
ضد الحكام أفقدتهم الثقة ولالسف
ان اتــحــاد الــكــرة لــم يحم حكامه ولم
يساعدهم على عالج أخطائهم.
على كل حال أصبحت أخطاء الحكام
قاتلة وأغلبها لصالح الــكــبــار خاصة
األهلى وتوجه الــدورى إلى طريقه ومن
حق المستشار مرتضى منصور رئيس
الزمالك ان يعلن انسحابه من الدورى
ألن هــنــاك عــوامــل أخ ــرى غير كروية
تحدد مصير الدورى ..من حق مرتضى
ان يغضب ألنــه اشترى  15صفقة من
أفضل العبين فى مصر وصنع فريقا
قويا ولكنه فوجئ فى النهاية ان الفوز
لــيــس بــأفــضــل الــاعــبــيــن ولــكــن الــفــوز
يأتى بأخطاء التحكيم ..البد من وقفة
حــاســمــة للتحكيم والــتــدخــل السريع
إليــقــاف الــمــهــزلــة وإال ستنهار الــكــرة
المصرية ..وعليه العوض.

«العشوائى» يبحث
عن بيزنس خاص

بدأ السيد حمدى مهاجم النادى المصرى
واألهلى السابق دراســة عدة أفكار النشاء
عمل تجارى خاص به ،ليتولى ادارته خالل
الفترة القادمة بعدما استقر بشكل كبير
على اعالن اعتزاله بنهاية الموسم الجارى
على أقصى تقدير.
وبات السيد حمدى الشهير بـ«العشوائى»
على أعتاب الرحيل عن المصرى فى يناير
الــقــادم فى ظل عــدم قناعة الجهاز الفنى
للفريق البورسعيدى بمستواه وهو ما جعل
الالعب يفكر فى االعتزال.
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سيد سعيد
يكتب:

لم يعد أمامنا سوى الصراخ من المعاناة التى دهست الكافة جراء سياسات حكومة أدمنت الفشل ،لذا فإن األسباب الموضوعية
لرحيلها توافرت ،هى كثيرة ،واألدلة عليها متعددة ومتنوعة ،هذه األسباب كافية للغضب واستمرار وتيرة الصراخ المشروع من
القرارات العشوائية التى تداهمنا ليل نهار ،خاصة أن الواقع يتردى على كل المستويات االقتصادية واالجتماعية ،كما أن تداعياته
أصبحت مخيفة ،ألنها تخص حياة الناس ،مثل غالء األسعار الذى بلغ حدا ال تستطيع غالبية شرائح المجتمع على التعايش
مع بشاعته ،فى ظل تدنى الدخول ،وعدم قدرة الغالبية المطحونة حتى النخاع ،والمعجونة بالفقر ،على الوفاء باحتياجاتها
الضرورية ،بما يشير الى أن الحكومة اتخذت قراراتها وانصرفت إلى حال سبيلها دون وضع التصورات للحد من العواقب الوخيمة
الناتجة عن فشلها ،فهى ال تدرك حجم المسئولية السياسية التى تتحملها ،وال تدرك طبيعة الظرف الذى تولت فيه تلك
المسئولية ،ألنها ببساطة شديدة جدا ،لم تراع البعد االجتماعى فى تفعيل سياسات اإلصالح االقتصادى ،فجاءت قراراتها مغايرة
حسا سياسيا
للتوقعات ،حيث دهست تحت أقدامها عشرات الماليين من المصريين ،ألقت بهم فى دوامات الفقر والتجويع ،فلو أن ً
لديها ،أو دراية بمتطلبات الطبقات األكثر احتياجا للرعاية ما اتخذت قراراتها الجائرة بصورة ال تتسق مع انخفاض األجور ،فهى
تطلق التصريحات فى المؤتمرات وأمام الكاميرات نهارا ،بأنها تستهدف حماية الفقراء ثم تنصرف لتشرب نخب كوارثها وعجزها فى
المكاتب المكيفة.

يا ريس ..كفاية ..األسعار بقت نار ..الشعب هيجيب منني!
احلكومة قامت بتضليل النواب فى كل ما يتعلق باألوضاع
االجتماعية واالرتفاع اجلنونى فى السلع األساسية

كنا نظن أنها ستكون عونا وسندا للرئيس
فى النهوض االقتصادى وترسيخ مبدأ العدل،
إال أنها أصبحت وبــاال علينا جميعا ،األمر
الــذى يجعلنا أن نقول كفاية ،كفاية دهس
لعظامنا من فوضى األســعــار ،لم تعد لدينا
قدرة على مسايرة ما يحدث من فوضى ،ما
يفتح أمامنا باب التكهن حول صمت البرلمان
المعنى بالموافقة على بقائها أو إقالتها،
خاصة إذا علمنا أنها قامت بتضليل النواب
فى جلسات علنية فى كل ما يتعلق باألوضاع
االجتماعية واالرتــفــاع الجنونى فــى السلع
األساسية ،لذا فإن مشروعية الصراخ ستمتد
للمطالبة بمحاكمتها على صنيعها فى حق
الشعب ،خاصة الفقراء ومحدودى الدخل،
فــحــال سبيلهم يعبر بــجــاء عــن صراخهم
«كفاية هنجيب منين».
المثير لالستغراب ،ما نلمسه من تنامى
المشاهد اليومية لمعاناة الناس على اتساع
الــخــريــطــة الــجــغــرافــيــة لــلــبــاد ،فــضــا عن
التعامل الرسمى ،السلبى من الحكومة ،تجاه
المتطلبات الحياتية والــضــروريــة لشرائح
المجتمع ،أدى بالتبعية النــعــدام الثقة فى
وزارة شريف اسماعيل ،حيث تفرغ وزراؤها،
فقط ،الطالق التصريحات البراقة والوعود
العبثية عــن اقــتــراب نهاية األزمـ ــات ،بــدون
النظر الى أن قراراتها العشوائية تفتقر إلى
الحس السياسى ،وال يوجد بها أدنى قدر من
المواءمات الضرورية لصالح المجتمع خاصة
الفئات الفقيرة ،لذا فإن الرأى العام ضاق من
تصرفاتها ،وزادت رغبته فى الصراخ الى أن
ترحل جراء تراكم الفشل.
فهذه الــقــرارات ،إن شئنا وصفها بدقة،
ساهمت بصورة أو بأخرى فى هــدم بواعث
األمل فى النفوس ،عبر االستمرار فى تبنى
سياسات ،من شأنها توسيع دائــرة الغضب
الشعبى ،والتحريض على الفوضى ،وحتى
ال يتصور البعض أن الــغــرض مــن االق ــرار
بهذه الحقيقة انحياز لها ،لذا تجدر االشارة
إلــى أن الهدف يكمن فى التأكيد على عدم
إدراك الحكومة بتداعيات قراراتها العنترية،
والتأكيد على عدم قدرة وزرائها قراءة الواقع
بتفاصيله االجتماعية المرتبكة واشكالياته
االقتصادية المعقدة.
فبدال من اعــان الحقائق المعلومة ،بأن
اإلص ــاح االقــتــصــادى أصــبــح ملحا ،إلنقاذ
الــبــاد مــن االنــهــيــار ،راح الـ ــوزراء يخدعون
الـ ــرأى الــعــام ب ــأن اجــراءاتــهــم االقــتــصــاديــة
تــهــدف توفير الحماية للشرائح الفقيرة،
رغــم اليقين الــراســخ لــدى الــكــافــة ،أن تلك
ال ــق ــرارات اســتــهــدفــت الــطــبــقــات الفقيرة،

التعامل السلبى من احلكومة جتاه املتطلبات احلياتية والضرورية لشرائح
املجتمع أدى بالتبعية النعدام الثقة فى وزارة شريف إسماعيل
واستباحت الفئات محدودة الدخل ،تركتهم
فريسة لغول الفساد ،ينهش أجسادهم بال
رحمة ،أمــا السبب فهو فشل الحكومة فى
ضبط األســــواق ،وعــجــز األجــهــزة الرقابية
فى التصدى لجشع التجار ،وعــدم قدرتها
رغم تنوعها ،على مالحقة االرتفاع الجنونى
فى السلع الضرورية ،فضال عن أمور أخرى
أكثر أهمية ،فى تقديرى ،مجملها يــدور فى
فقدان الثقة فى كل ما تقدم الحكومة على
اتــخــاذه مــن ق ـ ــرارات ،بــعــد أن تخلت بفعل
الــواقــع العملى الملموس على أرض الواقع
عن مسئولياتها فى مراعاة البعد االجتماعى،
وعــدم االقــدام بجرأة على ابتكار حلول من
شأنها حماية الطبقات الفقيرة والمتوسطة
التى انهارت بفعل فاعل ،فضال عن حمايتهم
من فــرض االت ــاوات فى العديد من مصالح
التعامل مع الجمهور ،خاصة إذا علمنا أن
دفــع المقابل النــهــاء االجـــــراءات ،أصبحت
علنية ،وكأنها رســوم سيادية ،أصبح متلقى
الخدمة يدفعها فى صمت ،أما أجهزة الدولة
فهى غائبة وال نعرف سببا لذلك هل ترهلت،
أم أنها تريد ،بحماقة ،دفع المجتمع للغليان
مــن دون حساب لعواقب الغضب ،الجميع
يعلم أن الحكومة فشلت فى مسايرة خطوات
القيادة السياسية ،بالضبط كما فشلت
فى تلبية الطموحات الشعبية ،لذا
فــإن بقاءها أصبح يمثل عبئا
عــلــى الــنــظــام وك ــارث ــة على
الشعب ،وهذه حقيقة ،ال
يستطيع أحد إنكارها.
الحكومة لم تدرك
ح ــج ــم ال ــت ــداع ــي ــات
الناتجة عن قراراتها
الـــمـــتـــدفـــقـــة بــا
تـ ــوقـ ــف كــالــســيــل
الــمــنــهــمــر ،ب ــدون
أن تــتــرك فرصة

ول ــو ضئيلة اللــتــقــاط األن ــف ــاس ،ال ــى الحد
الــذى دفــع الكثيرين للصراخ ،لعدم قدرتهم
على تحمل الــزيــادة فى األعباء من ضرائب
ورســوم ،ومضاعفة أسعار الخدمات ممثلة
فى فواتير الكهرباء والمياه والغاز ،هى قامت
بــرفــع فــى األســعــار فــى السلع واالســتــســام
الختفاء الضرورى منها مثل السكر والزيت،
تمهيدا لمضاعفة أســعــارهــا وهــو مــا جرى
بالفعل ،فأصبح المواطن بين شقى رحى،
من ناحية يدفع الضرائب للدولة ومن ناحية
أخ ــرى ،يــدفــع اإلتـــاوة للتجار عــن كــل سلعة
يقوم بشرائها ،اذا لــم يكن مفاجئا تفاوت
أســعــار السلعة ال ــواح ــدة ،فــا تــوجــد دولــة

فــى العالم لديها أجــهــزة رقابية تعمل على
حماية المجتمع مــن الــعــبــث ،يــوجــد بها 4
أســعــار للسلعة ال ــواح ــدة ،ولــنــا فــى السكر
شواهد كثيرة ،أسعاره المتداولة تتراوح من
 7جنيهات للكيلو الــواحــد و 16جنيها ،أما
الزيت فحدث وال حــرج ،يباع بالسعر الذى
ي ــراه الــتــاجــر وف ــق مــزاجــه الــشــخــصــى ،ألن
المتحكمين فــى األســعــار هــم كبار التجار،
هذه الحقيقية ليس بها تجن على أحد ،فهى
معلومة وملموسة ،وال يستطيع أحد انكارها،
إال اذا كانت البجاحة عنوانا لسلوكياته.
وســط هــذه األجـ ــواء العبثية الــتــى تسود
األوســــاط الشعبية ،تعيش الــحــكــومــة فى
عزلة اختيارية عن الواقع ،تصدر قراراتها
دون رؤيـــة أو قـ ــراءة مــوضــوعــيــة لــأوضــاع
االجتماعية لغالبية المصريين ،لــذا فإنهم
يدفعون وحدهم فاتورة القرارات العشوائية،
من تردى ألوضاعهم االجتماعية ،ال فرق فى
موتهم البطىء ،بين فقير ،معدوم الدخل،
أو متوسط الــحــال ،يطلقون عليه محدود
الــدخــل ،فالكل دخــل دوامــة المعاناة بثبات
األجـــور وتــدنــى الــدخــول ،الــكــل يــصــرخ من
ارتــفــاع األســعــار ،الــكــل يــقــول كــفــايــة ،الكل
يخشى من استمرار هــذه األوض ــاع ،ناهيك
بالسخط العام على تنامى مساحة الفساد
فى العديد من القطاعات الحكومية وانتقاله
بفعل غياب الرقابة إلى األفــراد ،فقد صار
مــكــونــا أســاســيــا لسلوكيات كثيرين داخــل
المجتمع ،الــكــل يــذبــح الــكــل ،علنا ،بال
رحــمــة ،الــتــاجــر الــكــبــيــر يتحكم فى
تــحــديــد األس ــع ــار ،بــإخــفــاء السلع،
التاجر الصغير يسرق المواطن،
سائق التاكسى يتالعب بالعداد،
رغم الزيادة المقررة برفع «
البونديرة» بعد ارتفاع
أس ــع ــار ال ــوق ــود،
ب ــزع ــم ارت ــف ــاع

القرارات العشوائية
ال يوجد بها أدنى
قدر من املواءمات
الضرورية لصالح
املجتمع خاصة
الفئات الفقيرة

أسعار قطع غيار السيارات،
ان االقــرار بتلك الحقائق المتجسدة على
األرض ،الملموسة مــن الــكــافــة ،مسئولية
وطنية ،لكنها فى ذات الوقت ،أى الحقائق،
ليست مبررا للسير فى زفة دعوات التخريب
والعزف على أوتــار الفتنة ،والتحريض على
هدم الوطن ،فالوطن ليس ألعوبة ،يلهو بها
البعض وقتما يريدون.
كنت أظن مثل كثيرين غيرى ،أن البرلمان
سينتفض لوأد القرارات غير المسئولة ،لما
تحويه من جور على الغالبية المطحونة تحت
عجالت االرتفاع الجنونى فى األسعار ،بعد
أن صاروا لقمة سائغة وفريسة سهلة لمافيا
التربح وتحقييق الثروات باستغالل األوضاع
السيئة ،لذا خرجت التساؤالت المشروعة
بصورة تلقائية ،كنوع من التمنى ،هل يستطيع
مجلس النواب سحب الثقة من الحكومة؟ أم
أن صالحياته الدستورية مجرد حبر على
ورق؟ ومــا ســر عــدم شــعــور ن ــواب البرلمان
بمعاناة الناس؟ هل يعيشون فى كوكب آخر
غير الــذى نعيش فيه؟ أم أن هناك مراكز
قــوى تقف عائقا أمــام المطالب الشعبية،
الــرامــيــة إلقــالــة تــلــك الــحــكــومــة الــفــاشــلــة،
ومحاكمة أعضائها سياسيا وقضائيا.
واقع الحال يؤكد بما ال يدع مجاال للشك،
أن اإلبــقــاء على تلك األوض ــاع ســيــؤدى إلى
مــزيــد مــن االنــهــيــار على كــافــة المستويات
ويــدفــع لتنامى أعـــداد الــفــقــراء رغــم أنهم
يمثلون حاليا الغالبية ،جراء عدم الشفافية
وعدم القدرة على االبتكار ،واألهــم من هذا
وذاك افتقارها إلى الكياسة فى التصريحات
السياسية ،وتعليق الخطايا على شماعة،
دأب على ترديدها الحمقى ممن ال يدركون
جوهر مــا يــرمــون إلــيــه ،لتبرئة الـــوزراء من
مسئوليتهم عــن ال ــق ــرارات الــكــارثــيــة التى
أوصلتنا إلى ما نحن فيه اآلن من ترد فى كل
المناحى.
إن السخط على البرلمان ال يقل بحال من
األحوال عن السخط على الحكومة ،بل تزايد
ألن بعض النواب الفاعلين ،أقــول الفاعلين
ولــيــس الــذيــن انــضــمــوا لــقــوافــل أصــحــاب
المصالح ،هؤالء أغمضوا أعينهم عن الواقع،
بــل راح ــوا يــمــارســون اإلفــتــاء فــى كــل شــىء،
وبــات من المؤكد أنهم ال يشعرون بمعاناة
البشر ،لــذا لم يكن غريبا أن نــرى بعضهم
ملك ًيا ،أكثر من الملك ذاته ،تراهم يولولون،
فى وصــات ردح لدعم الحكومة بمناسبة
وبدون مناسبة ،األمر الذى لم يعد فيه سوى
مناشدة الرئيس للتدخل لحماية الفقراء من
بطش القرارات الجائرة.

القرارات تدفقت
بال توقف كالسيل
املنهمر دون أن
تترك فرصة ولو
ضئيلة اللتقاط
األنفاس

