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بالل الدوى
كشفت مصادرنا المطلعة أن األيــام القليلة
الــقــادمــة ســوف تشهد اســتــدعــاء عــدد كبير
من المسئولين المهمين بمجلس الدولة بعد
الكشف عن «ديناصور جديد فى عالم الفساد
وهو جمال الدين محمد ابراهيم اللبان ..الذى
أدلــى باعترافات مذهلة أمــام النيابة حيث
قال (إننى لم استمتع يوماً بهذه االمــوال ألننى
كنت خائفا تمام ًا من الكشف عن مصادرها
ولذلك لم أودعــهــا فى البنوك ..ورغــم ثرائى
الفاحش إال اننى لــم أستطع إنــقــاذ ابنى من
الــمــوت ،،ولــدى بطاقة تموين ..وأعــالــج على
نفقة الــدولــة ..وكسبت تــا ً
ال مــن االمـــوال..
وابــنــى اتخانق مــع زمــائــه بعد مــا وزع عليهم
مليون ونصف المليون جنيه ألنهم أرادوا منه
المزيد ألنه لم يوزع عليهم االموال بالتساوى..
فتدخلت وقلت لهم :ماحدش يجيب سيرة إن
ابنى وزع عليكم مليون ونصف المليون جنيه،،
ولــدى اربــعــة خطوط محمول استخدمها فى
اعمالى منها خط تليفون « الثريا» – تليفون
يعمل باالقمار الصناعية وتصعب مراقبته)
 ..القضية سنلخصها من بدايتها فى ()١٠
نقاط مهمة هى كاآلتى:
 _١حصل الــلــبــان على دبــلــوم تــجــارة وتم
تعيينه بمجلس الــدولــة ع ــام  ١٩٩٤وتــقــدم
للتعليم المفتوح بكلية التجارة بجامعة القاهرة
وتـــم تــســويــة الــمــؤهــل الــجــديــد وارت ــق ــى فى
الــمــنــاصــب حــتــى وص ــل لــمــديــر المشتريات
والتوريدات منذ ( )٤سنوات).
 _٢يمتلك ( )٨ســيــارات مــاكــى حديثة _
منها سيارتان هامر _ ومقيدة فى إدارة المرور
باسمه ،لديه ( )١١فيلال وشاليه وشقق فاخرة
فى كل من «مارينا واإلسكندرية والعين السخنة
والغردقة والجيزة».
 _٣الــبــدايــة فــى القضية التى تــم القبض
عليه فيها :شركة قطاع خاص أرادت التقديم
فى المناقصات التى يجريها قسم المشتريات
والتوريدات لمجلس الدولة ،فقيل لها (جمال
اللبان هــوه اللى بيخلص) _ يعنى مِ خلصاتى
_ ،الشركة أصيبت بذهول شديد ولم يصدق
أصحابها إال بعد عقد جلسة معه وطلبه مبالغ
مالية تقدر بنسبة من حجم التعامالت الجديدة

اللبان

رغم ثرائى
الفاحش إال أننى
لم أستطع إنقاذ
ابنى من املوت
كسبت تال ًال من األموال ..وابنى اتخانق مع زمالئه بعد ما وزع عليهم مليون ونصف املليون جنيه

لدى أربعة خطوط محمول استخدمها فى أعمالى منها خط « الثريا»
أتعامل بجميع العمالت وكنت أعمل (تاجر عملة من منازلهم»
للشركة مــع إدارة المشتريات والــتــوريــدات
بمجلس ال ــدول ــة ..على الــفــور لجأ أصحاب
الشركة إلــى «هيئة الرقابة اإلداري ــة» لإلبالغ
عنه وكانت هذه اإلجراءات السريعة:
_ االتفاق مع أصحاب الشركة على تسجيل
جميع الــلــقــاءات مــع «جــمــال اللبان» بالصوت

والصورة
_ تــم اســتــخــدام أح ــدث نــظــام مــراقــبــة فى
العالم تستخدمه الرقابة اإلداريــة وهو (نظام
أشلون _ تسجيل بصمة الصوت والصورة مع
تحديد المكان والزمان)
_ التسجيالت كشفت عن طلبه مبالغ مالية

مقابل إنهاء مصالح الشركة وإرســاء عطاءات
لبعض الشركات لتوريد مستلزمات مجلس
الدولة إضافة إلى طلبِه مبالغ مالية مقابل بيع
ُمتكهنات مجلس الدولة ،وكانت المفاجأة أن
اعترف «اللبان» فى التسجيالت التليفونية بأنه
يتعامل بجميع العمالت.

 _٤تــم تشكيل مــأمــوريــة كــبــرى مــن ()١٢
ضابط بالرقابة اإلداري ــة واتجهت إلــى منزل
«اللبان» فى تمام الساعة الواحدة صباحاً وتم
اكتشاف غرفة مخصصة لألموال وبها (خزنة
كبيرة الحجم يبلغ عرِ ضها متر وطولها اثنين
متر مثل الموجودة فى محالت الذهب) وتضم
ُشنط بها مبالغ بجميع العمالت إضافة إلى
عــقــود ســيــارات خــاصــة ومــشــغــوالت وسبائك
ذهــبــيــة ،تــم تصوير كــل هــذه الــوقــائــع فيديو،
واعترف «اللبان» بكافة التفاصيل ،وتم اقتياده
إلى المقر الرئيسى للرقابة اإلداريــة ،وهناك
جلس وكشف عن كل صغيرة وكبيرة وقال (أنا
مش هاروح فيها لواحدى) ،واعترف على ثالثة
من شركاءه _ اثنين من داخــل مجلس الدولة
وأخر من خارجه منهم سيدة.
 _٥تمت االستعانة بــأحــد رؤســـاء البنوك
للوقوف على مدى صحة األموال وقال :األموال
ليست مزورة وأى فرع للبنك ال يوجد به كمية
أمــوال هــذه ،وتمت االستعانة بخبير عمالت
فأكد قائ ً
ال :األموال صحيحة وليست مزورة.
 .. -٦بنفس السرعة خرجت مأمورية فى
تمام الساعة الخامسة صباح ًا للقبض على
ُشركاءه الثالثة.
« _٧اللبان» قال عن األموال المضبوطة فى
منزله (كنت أنا وأشقائى لدينا شركة صرافة
وتــم إغالقها عــام  ٢٠٠٣وكنت بمثابة «تاجر
عملة من منازلهم»)
 _٨تــم تحويل القضية لنيابة أمــن الدولة
العليا وعرض المتهمين على المستشار خالد
ضياء الدين المحامى العام األول لنيابة أمن
الدولة العليا وتم الكشف عن شركاء جدد منهم
(رجال أعمال وقضاة ونواب فى البرلمان)،
 _٩تــم الحفظ على مــا يــقــرب مــن ()١٥٠
مليون جنيه ودخلت ضمن أحراز القضية ،ولن
يتم مصادرتها اإل بعد صدور حكم فى القضية،
وسيتم تحويلها لوزارة المالية.
 _١٠بالبحث فى ملف «اللبان» تم الكشف
عــن وج ــود ( )١٤٥شــكــوى مقدمة ضــده من
قــضــاة وموظفين وشــركــات فــى كــل األجــهــزة
الــرقــابــيــة ،وأمـــرت النيابة بحبسه ( )٤أيــام
على ذمــة القضية ووجهت له عــدة تُهم منها
(الــرشــوة _ استغالل النفوذ _ الكسب غير
الــمــشــروع _ تــجــارة الــعــمــلــة _ الــجــمِ ــع بين
وظيفتين).
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من مسئول رقابى كبير لـ«وزير سابق»:

«روح هات»  200مليون جنيه من بيتك وتعالى ..يا إما هاحبسك!!
واقعة غريبة حدثت خالل فترة الحكومة
األولــى للمهندس شريف إسماعيل رئيس
الوزراء ،فقد نما إلى علم األجهزة الرقابية
أن أحد الــوزراء المهيمن تضخمت ثروته
بنسبة كبيرة ،على الفور ،تم اإلعــان عن
تغيير وزارى واستبعاد الوزير ليقف أمام
المسئول الرقابى ،بعد أن تم استدعاؤه
ويقول المسئول :اذهب إلى بيتك ،وأحضر
فورا « »200مليون جنيه ،وتعالى.
ذهــب الــوزيــر إلــى بيته وأحــضــر «»200

مليون جنيه فى سيارة ،ووقف للمرة الثانية
أم ــام المسئول الــرقــابــى ،ال ــذى قــال له:
كنت هحبسك ،وماتنساش ترجع السيارة
للوزارة ألنها ملك الدولة ،ألن مش هنسيب
جنيه واحد يضيع على الدولة.
هذه الواقعة نرصدها -على مسئولية أحد
المصادر الرقابية -رغم عدم اإلعالن عنها،
إال أن الواقع يجعلنا نصدقها خاصة أن وزراء
خــرجــوا مــن التعديل السابق لــلــوزارة وهما
عليهما عالمات استفهام عديدة.

إسماعيل

الشبهات تطارد محمود حسني وعبدالفتاح فايد

اختفاء  60مليون جنيه داخل قناة اجلزيرة
كشفت مصادر مطلعة عن وجود مبالغ مالية فى صورة
شركات وأموال سائلة ومقرات غير مملوكة لقناة الجزيرة
لكنها كانت تستخدمها ،وأيضا غير مستأجرة ،إذن ما
القصة؟! اتضح من التحقيقات التى أجريت مع «محمود
حسين -كبير مراسلى قناة الــجــزيــرة فــى الــدوحــة» أن
محمود حسين وعــبــدالــفــتــاح فــايــد مــديــر مكتب قناة
الجزيرة فى مصر سابقا والذى انتقل لإلقامة فى الدوحة
بعد ثورة  30يونيو ،لديهما مبالغ مالية طائلة تقترب من
الـ 60مليون جنيه تم سمسرتها من مكتب قناة الجزيرة،
طبقا العــتــرافــات محمود حسين وقــامــت إدارة القناة
بالدوحة بإجراء تحقيق فى اختفاء األموال لكن تم حفظ
التحقيق فيما بعد ،ليستولى حسين وفايد على األموال.

حسني

فايد

فضح مذيعة «اكسترا نيوز» بصورها فى قناة اإلخوان

مروج إبراهيم  .اإلخوانية التى اخترقت اإلعالم املؤيد لثورة  30يونيو
العـدد 202
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مروج

«مروج إبراهيم» مذيعة قناة «اكسترا
نيوز» قام البعض بإظهار صورها فى
فترة عملها السابق فى قناة الشباب
اإلخــوانــيــة الــتــى كــانــت تعمل بتمويل
جماعة اإلخوان بعد أحداث  25يناير
.2011
الــغــريــب أنــهــا كــانــت تعمل كمذيعة
لبرنامج برلمانى وســيــاســى وكانت
تستضيف أعضاء الجماعة اإلسالمية

وأع ــض ــاء مــكــتــب االرشـــــاد وأعــضــاء
من حركة «تــجــرد» التى كانت تجمع
تــوقــيــعــات م ــؤي ــدة لــمــحــمــد مــرســى
الــرئــيــس الــمــعــزول «مـــروج إبــراهــيــم»
مــعــروف عنها وقوفها ضــد ثــورة 30
يونيو ،وهــو مــا ســيــؤدى الستبعادها
خ ــال الــفــتــرة الــقــادمــة بــعــد إظــهــار
ص ــوره ــا وهـــى بــالــحــجــاب ف ــى قــنــاة
الشباب اإلخوانية.

خطة مصر حلرمان السعودية
من  3.5مليار جنيه
ماهر عبده
كشفت مصادر مطلعة ب ــوزارة السياحة عن
ق ــرار ســيــادى تــم اتــخــاذه فــى الــغــرف المغلقة
بالتنسيق مع يحيى راشد وزير السياحة ،بضرورة
«رد القلم» آلل سعود ،بعد امتناع السعودية عن
توريد حصص النفط والــوقــود التى كــان متفقا
عليها سابقا ،مما وضع الحكومة المصرية فى
حــرج بالغ االسابيع الماضية وتسبب فــى رفع
الدعم عن الوقود ،حتى تستطيع الحكومة توفير
منتجات الــوقــود بمحطات الــوقــود االمــر الــذى
تسبب فى حالة سخط عام ضد الحكومة.
واضافت المصادر أن وزارة السياحة واحدى
الجهات السيادية اتفقوا على وضع خطة لتأديب
السعودية ،من خالل تجميد حركة توثيق عقود
« ال ُعمرة»ألجل غير مسمى وعلى االقــل خالل
عمرة موسم مولد النبوي ،حيث قدرت المصادر
خسائر الــســعــوديــة مــن هــذا االجـ ــراء بحوالى
2مــلــيــار دوالر على االقـــل ،وهــو الــوقــت الــذى
يتزامن مــع م ــرور السعودية بــأزمــة اقتصادية
كبيرة.
واض ــاف ــت الــمــصــادر أن مــصــر ستستمر
فــى ال ــرد الــحــاســم على اإلج ـ ــراءات العدائية
السعودية ،اذا لــم تتراجع عــن هــذه السياسة
وال ــت ــى ب ـ ــدأت بــنــقــض الـ ــريـ ــاض لــاتــفــاقــات
االقتصادية الموقعة بين البلدين وعلى رأسها
توريد النفط.
ولفتت المصادر إلى أن وزارة السياحة بدأت
تــوجــه وســائــل االع ــام حــول اقــنــاع المصريين
بصرف النظر عن عمرة مولد النبي ،فى ظل
ارتفاع سعر الدوالر والريال السعودي ،وبالتالى
حــرمــان المملكة مــن مليارات الـ ــدوالرات التى
تأتيهم من مصر فى العام بسبب تخفيض اعداد
المعتمرين طوال العام.

وأوضحت المصادر أن وزارة السياحة ،بدأت
فى تنفيذ الخطة فى موسم المولد النبوى تحت
عــنــوان «ترشيد أع ــداد المعتمرين» لتخفيض
نزيف العمالت األجنبية التى ينفقها المصريون
على أداء مناسك العمرة ،وعممت القرار على
شركات السياحة بالمحافظات.
وقـــــــدرت الـــمـــصـــادر ع ـ ــدد الــمــعــتــمــريــن
المصريين ،والذى بلغ عددهم العام الماضى
فــقــط أكــثــر مــن مــلــيــون و 300ألـــف معتمر
مــصــري ،أنفقوا أكــثــر  3.5مليار دوالر فى
السعوديين فى عام واحد ،وأكثر من  20مليار
دوالر فى السنوات الخمس الماضية .الفتة
الى الحكومة المصرية قررت تخفيض أعداد
المعتمرين بنسبة  ،%35أى بواقع  850ألف
معتمر فى العام ،كما قررت مصر خصم مبلغ
 100جنيه عن كل معتمر من أربــاح الشركات
المشرفة على المعتمرين لصالح صندوق
«تحيا مصر» بإجمالى يصل لـ  85مليون جنيه
لمساهمة فــى منظومة التنمية ،فــى الوقت
ذاتــه يتم الترويج للخطة بدعايات من بينها
ترشيد التعامل بالنقد األجنبى ،خاصة وأن
معظم مــدخــرات المصريين تذهب لجيوب
السعوديين ،وكــان ذلــك أحــد أهــم استنزاف
الموارد المالية المصرية والتسبب فى األزمة
االقتصادية.
وأضافت المصادر أنــه من المتوقع أن تؤثر
الــقــرارات المصرية الجديدة تأثيرا بالغا على
االقتصاد الــســعــودى ،حيث ستصاب السياحة
الدينية فــى المملكة بضربة مؤلمة ستشمل
الوكالء السعوديين وأصحاب الفنادق ،وشركات
النقل والطيران وصوال الى البائعين والمحالت
التجارية ،فى وقت تحاول المملكة زيادة عوائد
الحج والعمرة مــن خــال مــشــروع التوسعه فى
الــحــرم الــمــكــى ،الستيعاب  10ماليين معتمر
خالل األعوام المقبلة.

مجلس النواب
مينع األعضاء من
احلصول على نسخ
من التقارير الرقابية

فى رأيى الخاص أن كثرة الكشف عن قضايا الفساد والقبض على الفاسدين ال يؤثر على
شعبية أو مصداقية النظام الحاكم ،فالعكس هو الصحيح ألن ذلك يؤكد أن النظام يطهر
نفسه بنفسه بشرط أال يتم حفظ هذه القضايا بتدخالت من بعض الجهات أو شخصيات
رفيعة المستوى مثلما حدث فى قضية األقماح الفاسدة أو قضية فساد وزارة الزراعة والتى
لم يسجن فيها سوى الوزير السابق صالح هالل وتمت الطرمخة على بعض الشخصيات
الشهيرة التى كان قد ثبت تورطها فى القضية ،وأتمنى أال يتكرر ذلك فى قضية عنتيل
الرشوة فى مجلس الدولة جمال اللبان المقبوض عليه بتهمة الحصول على  150مليون
جنيه رشاوى وعموالت فى عمليات التوريدات والمشتريات فى مجلس الدولة.

محمد طرابيه يكتب:

جهاز املحاسبات ..أسد بال أنياب!!!
كثرة الكشف عن قضايا الفساد والقبض على الفاسدين ال يؤثر على شعبية أو مصداقية النظام احلاكم

على
المكشوف

حجم الفساد فى مصر أكبر بكثير مما كشفه رئيس جهاز املحاسبات السابق والذى أعلن أنه يتجاوز الـ 600مليار جنيه
ه ــذه العملية تــكــشــف بــوضــوح أن االجــهــزة
الــرقــابــيــة كــانــت خ ــال الــفــتــرة املــاضــيــة مغيبة
بالفعل ،وأن حجم الفساد فى مصر أكبر بكثير
مما كشفه املستشار هشام جنينة رئيس جهاز
املحاسبات السابق والذى أعلن أن حجم الفساد
فى مصر يتجاوز الـــ 600مليار جنيه ،واحلقيقة
املؤكدة أن معدالت الفساد احلالية أكبر بكثير
عــن عهد حسنى مــبــارك ،وهــو مــا يــؤكــد أن ما
تدعيه احلكومة واألجهزة الرقابية عن مواجهة
الفساد مجرد كالم فى كالم!
وبهذه املناسبة نشير إلــى أنــه قد مر عامان
كــامــان على اط ــاق اإلستراتيجية الوطنية
ملكافحة الفساد ( )2018 – 2014والــذى متت
مبــشــاركــة الــرئــيــس السيسى ورؤسـ ــاء األجــهــزة
الرقابية والوزارات املعنية ..ولذلك نتساءل :ملاذا
لم يتم الكشف عن اإلجــراءات التى مت اتخاذها
ملكافحة الفساد؟ وكم يبلغ حجم الفساد املالى
(احلقيقى وليس املبنى على تقارير وتصريحات
مضروبة)؟ وما الذى يثبت أن النظام واحلكومة
جادون بالفعل فى مواجهة الفساد؟!
ويخطئ من يتصور أن محاربة الفساد واجب
دستورى وليس رفاهية كما يتصور البعض ،حيث
تنص املــادة ( )218من الدستور على أن «تلتزم
الدولة مبكافحة الفساد ،ويحدد القانون الهيئات
واألجهزة الرقابية املختصة بذلك ،وتلتزم الهيئات
واألجــهــزة الــرقــابــيــة املختصة بالتنسيق فيما
بينها فى مكافحة الفساد ،وتعزيز قيم النزاهة
والشفافية ،ضمان ًا حلسن أداء الوظيفة العامة
واحلفاظ على املال العام ،ووضع ومتابعة تنفيذ
االستراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد باملشاركة
مع غيرها من الهيئات واألجــهــزة املعنية وذلك
على النحو الذى ينظمه القانون».
وفى هذا الشأن نشير إلى تأكيد الرئيس عبد
الفتاح السيسى أن جميع األنشطة االقتصادية
للقوات املسلحة تخضع لرقابة كاملة ومباشرة
مــن اجلــهــاز املــركــزى للمحاسبات ،فــضـ ً
ا عن
قيامها بسداد كافة الضرائب املقررة ،مؤكداً فى
هذا الصدد أنه ال يوجد فرق أو متييز بني هذه
األنشطة وأنشطة القطاع املدنى واخلاص.
وهنا أؤكــد أن جهاز املحاسبات من االجهزة
الرقابية املحترمة الــتــى تــقــدم تقارير متميزة
وتكشف الكثير من جوانب الفساد املالى داخل
مؤسسات الدولة ،ولكن يؤسفنى القول إن هناك
عدم اهتمام كاف من جانب عدد ليس بالقليل من
األجهزة واجلهات العليا فى الدولة بهذه التقارير
وعدم التعامل معها باالهتمام املطلوب.
وق ــد تــأكــد لــى صــحــة ه ــذا الــكــام مــن واقــع
عملى كصحفى برملانى طوال  16عاما متواصلة
(حتى اآلن) حيث كــان مــن املعتاد فــى كــل عام
أن يــقــوم اجلــهــاز – وفــق ـاً لــلــقــانــون – بــإرســال
 120تقرير ًا رقابي ًا عــن كــل املؤسسات العامة
والــوزارات ،وكانت هذه التقارير تودع فى مكتبة
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بدوى

هناك عدم اهتمام كاف من
جانب عدد ليس بالقليل من
األجهزة والجهات العليا فى
الدولة بتقارير الجهاز
مجلس الــنــواب ،وكــان مــن حــق النائب اإلطــاع
على التقارير بــل واحلــصــول على نسخ منها،
إال أن األمــر تغير فى عــام  2004عندما أصدر
املستشار سامى مــهــران أمــن عــام املجلس فى
ذلك الوقت تعليمات بعدم إعطاء النواب نسخاً
من هذه التقارير والسماح للنواب بتصوير عدد
محدود فقط من صفحات التقارير.
وظ ــل ه ــذا األمـــر حــتــى اآلن ،والــدلــيــل على
ذلك ما كشفته املذكرة الرسمية التى تقدم بها

مارس ..نظر دعوى الجهاز
ضد النيابة اإلدارية بسبب
تدخلها فى اختصاصاته

تواصل الــدائــرة األولــى مبحكمة القضاء اإلدارى،
برئاسة املستشار بخيت إسماعيل ،نائب رئيس مجلس
الــدولــة ،نظر الــدعــوى القضائية املقامة من اجلهاز
املركزى للمحاسبات ،بإلغاء تدخل النيابة اإلدارية فى
عمله إلى جلسة  ٧مارس املقبل.
وطالبت الدعوى بإلغاء قــرار رئيس هيئة النيابة
اإلدارية الذى يغل يد اجلهاز املركزى للمحاسبات أو أى
جهة أخرى عن رقابة القرارات التى تصدرها الهيئة
س ــواء باحلفظ أو اجلـــزاء ،وقــصــر الطعن على تلك
القرارات أمام املحكمة التأديبية على ذوى الشأن دون
غيرهم.
وكشفت الــدعــوى الــتــى حملت  ٣٤٠٥٥لسنة 70
قضائيا ،أن قرار رئيس هيئة النيابة اإلدارية يخالف
ً
ما نص عليه قانون اجلهاز املركزى للمحاسبات ،والذى
نص على اختصاص اجلهاز بفحص ومراجعة القرارات
الصادرة من اجلهات اخلاضعة لرقابته بشأن املخالفات
املالية التى تقع بها ،وذلــك للتأكد من أن اإلجــراءات
املناسبة قــد اتــخــذت بالنسبة لتلك املخالفات وأن
املسئولية عنها قد حددت ومتت محاسبة املسئولني
عن ارتكابها.
وأشارت الدعوى إلى أن ذات النص يلزم اجلهات املشار
إليها مبوافاة اجلهاز املركزى للمحاسبات بالقرارات
املتعلقة بتلك املخالفات خالل شهر من تاريخ صدورها
مصحوبة بكل أوراق املوضوع.

عبدالعال

محاربة الفساد
واجب دستورى
وليس رفاهية كما
يتصور البعض

جنينة

مهزلة :رؤساء لجان بمجلس
النواب يترأسون االجتماعات
التى تكشف فسادهم فى الشركات
والهيئات التى يتولون رئاستها

النائب محمد أنــور السادات عضو جلنة حقوق
اإلنــســان بالبرملان هــذا األســبــوع للدكتور على
عبد العال رئيس مجلس النواب والتى كشف فيها
عن صعوبة احلصول على تقارير اجلهاز املركزى
للمحاسبات مــن قبل الــنــواب للقيام بــدورهــم
الرقابى ،وباألخص تقرير رئيس اجلهاز السابق
هشام جنينة عن حجم الفساد.
وف ــى ه ــذا الــســيــاق أشــيــر إل ــى أن الــتــقــاريــر
املرسلة من اجلهاز ملجلس النواب يتم توزيعها

عدم نشر التقارير الرقابية على
مفاجأة:
الرأى العام مخالف للدستور
العمل الرقابى هو الوظيفة األساسية التى أنشئ
اجلــهــاز املــركــزى للمحاسبات مــن أجــلــهــا ،ويعتبر
أعضاء اجلهاز هم قضاة املال املستأمنني عليه من كل
طوائف الشعب ،وفى سبيل احلفاظ على املال العام
ميــارس اجلهاز أنــواع الرقابة اآلتية وفق ًا ملا كلفه به
قانون اجلهاز رقم  144لسنة  1988املعدل بالقانون
رقم  157لسنة  :1998والــذى نصت املــادة اخلامسة
منه على :أن يباشر اجلهاز اختصاصاته فى الرقابة
املنصوص عليها فى املادة ( )5من هذا القانون على
الوجه اآلتى:
 -١الرقابة على وحــدات اجلهاز االدارى للدولة
ووح ــدات احلكم املحلى والهيئات العامة اخلدمية
واالحزاب والنقابات واالحتادات.
 -٢الــرقــابــة عــلــى الــهــيــئــات الــعــامــة االقــتــصــاديــة
واملؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته
واملــنــشــآت واجلمعيات التعاونية التابعة ألى منها
والشركات التى ال تعتبر من شركات القطاع العام
والتى يساهم فيها شخص عام أو شركة قطاع عام
أو بنك من بنوك القطاع العام مبا ال يقل عن % ٢٥
من رأسمالها ،وكذلك املؤسسات الصحفية القومية
والصحف احلزبية والنقابات
والهيئات األخرى املنصوص عليها فى املادة ( )٣من
هذا القانون.
وقــد أكــدت هــذه االختصاصات املمنوحة للجهاز
املادة ( )219من دستور مصر الصادر فى  2014والتى
تنص على أن “ يتولى اجلهاز املركزى للمحاسبات
الرقابة على أمــوال الــدولــة واألشــخــاص االعتبارية

الــعــامــة ،واجلــهــات األخ ــرى التى يحددها القانون،
ومــراقــبــة تنفيذ املــوازنــة العامة للدولة واملــوازنــات
املستقلة ،ومراجعة حساباتها اخلتامية”.
وتنص املــادة ( )217من الدستور على أن “ تقدم
الهيئات املستقلة واألجهزة الرقابية ،تقارير سنوية
إلى كل من رئيس اجلمهورية ،ومجلس النواب ،ورئيس
مجلس الوزراء ،فور صدورها.
وعلى مجلس النواب أن ينظرها ،ويتخذ اإلجــراء
املناسب حيالها فى مــدة ال جتــاوز أربعة أشهر من
تاريخ ورودهــا إليه ،وتنشر هذه التقارير على الرأى
الــعــام .وتبلغ الهيئات املستقلة واألجــهــزة الرقابية،
سلطات التحقيق املختصة مبا تكتشفه من دالئل على
ارتكاب مخالفات ،أو جرائم ،وعليها أن تتخذ الالزم
حيال تلك التقارير خالل مدة محددة ،وذلك كله وفقاً
ألحكام القانون”.
هــذه بعض الــصــاحــيــات والــســلــطــات الــتــى كفلها
الدستور الــذى يعد (أبــو القوانني) للجهاز ولذلك
نسأل :هل يقوم مجلس النواب مبناقشة التقارير
املــرســلــة الــيــه م ــن اجل ــه ــاز امل ــرك ــزى للمحاسبات
خالل املــدة القانونية وهى أربعة اشهر؟ وهل يتخذ
اإلجــــراءات الــازمــة حيال املخالفات والــتــجــاوزات
املالية التى تكشفها تقارير اجلــهــاز؟ ومل ــاذا لــم يتم
تفعيل النص الدستورى الذى يلزم اجلهات الرسمية
بنشر هذه التقارير على الرأى العام سواء من خالل
نــشــرهــا عــلــى املــوقــع الــرســمــى للجهاز عــلــى شبكة
اإلنترنت أو من خالل الصفحة الرسمية على الفيس
بوك؟!

وفقا للقانون والالئحة الداخلية للبرملان تتم
احالتها إلــى اللجان النوعية متهيداً لفحصها
ودراستها ومناقشتها وإعداد تقارير عنها تعرض
على املجلس فى اجللسة العامة.
ويؤسفنى القول إن هذه التقارير القيمة والتى
يبلغ عدد صفحات بعضها أكثر من  500صفحة
يتم اختصارها فى وريقات قليلة ويتم اختيار
بعض املخالفات املالية البسيطة لتضمينها هذه
التقارير ،كنوع من اإلجراء الديكورى لإليحاء بأن
البرملان يقوم بدوره الرقابى على غير احلقيقة
ويتم التنسيق ما بني احلكومة والبرملان فى مثل
هــذه األمــور مقابل اتفاقات وصفقات قد يأت
أوان احلديث عنها قريباً.
ومبناسبة احلديث عن مجلس النواب وتقارير
جــهــاز املــحــاســبــات ،نشير إلــى أن هــنــاك بعض
العقبات التى متنع وتعوق الكشف عن الفساد
املالى التى ترصدها تقارير اجلهاز ،ومن بني هذه
العقبات وجــود رؤســاء اللجان النوعية بالبرملان
التى تتعارض مع املناصب التى يتولونها خارج
املــجــلــس وه ــو مــا يجعهلم فــى مــوقــف اخلصم
واحلكم فى نفس الوقت وهو أمر مثير للشبهات،
فعلى سبيل املثال جند النائب جبالى املراغى
رئيس جلنة الــقــوى العاملة فــى مجلس النواب
وهو فى نفس الوقت يشغل منصب رئيس االحتاد
الــعــام لنقابات عمال مــصــر ..والــســؤال :بحكم
اختصاص اللجنة فمن حقها مراجعة تقارير
جهاز املحاسبات عن االحتاد العام لنقابات عمال
مصر ..فهل فى هذه احلالة سوف ينحاز املراغى
ملوقعه البرملانى والقيام بدوره الرقابى املنوط به
أم سيكون انحيازه ملوقعه كرئيس الحتاد العمال؟
واإلجابة بالطبع واضحة وال حتتاج للمزيد من
التفسيرات.
وهناك أيض ًا رجل األعمال محمد فرج عامر
رئيس جلنة الشباب والرياضة مبجلس النواب
والذى يشغل فى نفس الوقت رئيس نادى سموحة
السكندرى ..والسؤال :أال ميثل شغل فرج عامر
لهذين املنصبني تضارب ًا؟ ومــا الــذى مينعه من
مجاملة وزارة الشباب او احتاد الكرة أو غيرها
مقابل امتيازات خاصة لنادى سموحة ؟ ويكفى
أن نشير إلــى أن أحــدث التقارير الــصــادرة عن
جهاز املحاسبات كشفت عن إهــدار  77مليون
جنيه داخل نادى سموحة؟
وفى السياق ذاتــه نشير إلى أن أسامة هيكل
يشغل منصب رئــيــس جلــنــة الــثــقــافــة واإلع ــام
واآلثار وهو فى نفس الوقت ممثل احتاد اإلذاعة
والتليفزيون فــى مجلس إدارة مدينة اإلنــتــاج
اإلعالمى والتى يشغل فيها منصب رئيس مجلس
اإلدارة والعضو املنتدب .والــســؤال :هل انحياز
هيكل فى حــال عــرض تقارير جهاز املحاسبات
عــن احت ــاد اإلذاعـــة والتليفزيون أو عــن مدينة
اإلنــتــاج اإلعــامــى التى يــتــرأس مجلس إدارتــهــا
سيكون لهما أم لكونه رئيساً للجنة؟!

معدالت الفساد
الحالية أكبر
بكثير عن عهد
حسنى مبارك

اتفاقات
مشبوهة بين
الحكومة
والبرلمان
للتعتيم على
تقارير الفساد

حرمان أعضاء الجهاز من
حق الضبطية القضائية..
لمصلحة من؟!!

كشفت مــصــادر مطلعة أنـــه لم
يتم تفعيل الــنــظــام اخلـــاص مبنح
الــضــبــطــيــة الــقــضــائــيــة ألعــضــاء
اجلـــهـــاز املــــركــــزى لــلــمــحــاســبــات،
والــتــى صــدر بشأنها قــرار مــن وزيــر
الــعــدل رقــمــه  8937لسنة 2012  
ب (تــخــويــل األعـــضـــاء الفنيني
باجلهاز املركزى للمحاسبات املكلفني
بفحص املستندات أو جرد املوجودات
كــل فــى دائــــرة اخــتــصــاصــه حسب
قــرار تكليفه صفة مأمورى الضبط
القضائى بالنسبة للمستندات التى
يقومون بفحصها أو املوجودات التى
يــتــولــون جــردهــا ،وكــذلــك القبض
على املتهم فى أحــوال التلبس بأى
مــن اجل ــرائ ــم الــتــى متــثــل مــقــاومــة
للحكام وعدم االمتثال ألوامرهم أو
التعدى عليهم بالسب متى وقعت
هذه اجلرائم فى دائــرة اختصاصهم
وأثــنــاء قيامهم بأعمال وظائفهم
وبسببها) ،والسؤال :اذا كانت هناك
رغبة حقيقية فى تفعيل دور اجلهاز
فى الرقابة على كل مؤسسات الدولة
فلماذا لم يتم تفعيل نظام الضبطية
الــقــضــائــيــة املــمــنــوحــة ألعــضــاء
اجلهاز؟!
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ننشر باألسماء
قائمة (محاسيب)
الوزير

الرئيس السيسى يدعو للتقشف ..وبدر يعني «خطيب»
ابنته بـ 10آالف جنيه فى ديوان التنمية املحلية
كتبت  -نرمني السيد

حكايات
وأسرار

يسكنها مدمنو مخدرات
ومسجلين خطر ومتطرفون

تقرير رسمى جلهاز اإلحصاء:
 10آالف شقة مفروشة..
تصدر اإلرهاب

كــشــف تــقــريــر لــلــجــهــاز امل ــرك ــزى
للتعبئة العامة واإلحصاء ،مت تقدميه
للجهات السيادية فــقــط ،أن هناك
 10آالف شقة مفروشة باملحافظات
يرفض أصحابها ومالكها االساسيني
تسجيلها لألجهزة الرقابية والتنفيذية
بــاملــحــافــظــات مــؤكــدا أن  % 70من
هـ ــذه الــشــقــق ق ــد يــضــم ف ــئ ــات من
مسجلى اخلطر ،ومدمنى املخدرات،
واالرهابيني.
وأضــاف التقرير أن عــدم تسجيل
هذه الشقق املفروشة رسميا للجهات
املختصة يشجع العناصر املتطرفة،
واصــحــاب السلوكيات غير السوية
على اللجوء اليها والسكن بها.
واشارالتقرير الى ان اجمالى عدد
الشقق املــفــروشــة فــى  27محافظة
تبلغ  122أل ــف شــقــة مــن اجــمــالــي
عــدد الــوحــدات السكنية فــى مصر
الذى بلغ فى عام  12.2 2015مليون
وحــدة سكينة فى  277مدينة و440
قرية.
يــذكــر ان اجلــهــاز املــركــزى للتعبئة
الــعــامــة واإلح ــص ــاء أك ــد فــى أحــدث
بياناته أن نسبة السكن امللك بلغت
 %61.8و %10.5ســكــن بــنــظــام
االيجار القدمي و %6.54سكن بنظام
االيــجــار اجلــديــد و % 8شقق متليك
و %12.2سكن «هبة».
وأضـــاف أن  %21.2مــن إجمالى
االســر فــى احلضر تقيم فــى مسكن
بنظام االيــجــار الــقــدمي «قــبــل قانون
 « 1996مقابل  %1.5مــن السكان
يــقــيــمــون ف ــى ال ــري ــف ســكــن بــنــظــام
االيــجــار الــقــدمي ،و %11.3مــن اسر
احلــضــر تــقــيــم فــى مــســكــن االيــجــار
اجلديد مقابل  % 2.4من األســر فى
الريف.
وأوضـ ــح اجلــهــاز أن  %79.3من
االســر فى الريف لديهم مسكن ملك
مقابل  % 41من اســر احلضر بينما
 %16.4م ــن أسـ ــر احلــضــر لــديــهــم
مسكن متليك مــقــابــل  %1مــن اســر
الريف.

فى الوقت الــذى يدعو فيه الرئيس
عبد الفتاح السيسى الجميع بالتقشف،
عــلــى االقــــل خـ ــال األش ــه ــر القليلة
الــحــالــيــة لــلــمــرور مــن عــنــق الــزجــاجــة
والــفــتــرة االســتــثــنــائــيــة الــتــى يــمــر بها
االقــتــصــاد الــمــصــرى ،كــانــت حكومة
شريف اسماعيل هى اول من يخالف
هذه التوجهات الرئاسية ،وعلى سبيل
الــمــثــال ال الــحــصــر ،أكــــدت مــصــادر
مطلعة أن الدكتور احمد زكى بدر وزير
التنمية المحلية فــى حكومة شريف
اسماعيل أصدر قرا ًرا بتعيين خطيب
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بدر

باملستندات  .اتهامات لنائب برملانى بالدقهلية بتسهيل االستيالء على قطعة أرض مت تخصيصها لبناء كلية لبنات

األهالى :النائب استولى على التبرعات ..واحللم تبخر بسبب الطمع
حــصــلــت «صــــوت املـــايـــن» على
مستندات ووثائق تؤكد تالعب أحد
أعضاء مجلس النواب باالستيالء
على قطعة ارض ،وتبرعات االهالى
بــقــريــة طــمــى الـــزهـــايـــرة مبــركــز
السنبالوين مبحافظة الدقهلية
وهى القرية التى ولدت فيها سيدة
الغناء العربى أم كلثوم..
بـــدأت الــواقــعــة عــنــدمــا كشفت
احلملة الشعبية لكشف الفساد
بالدقهلية عن تالعب احــد نواب
السنبالوين بأهالى قرية طماى
الزهايرة ،حيث قــام منذ  15عاما
أحد االهالى بالتبرع بقطعة ارض
لبناء صرح علمى عليها وهو كلية
بنات تتبع جامعة االزهــر ،وبالفعل
مت التبرع جلامعة االزهــر بقطعة
االرض التى ميلكها ،وتبع ذلك بوار
قطعة أرض زراعية بجوار األرض
املتبرع بها ومت البناء عليها بخالف
ارتفاع أسعار االراضــى الزراعية فى
هذه املنطقة.
وقال أحد اعضاء احلملة الشعبية
لـــ»صــوت املــايــن» إن اهالى قرية
طــمــاى الــزهــايــرة كــانــوا يحلمون
ببناء كلية للتربية بــنــات تتبع
جــامــعــة االزهــــر ،وف ــى ع ــام ٢٠٠٠
قــام أحــد االهــالــى بالتبرع بقطة
االرض املطلوبة ومساحتها  2فدان
لبناء كلية عليها ،على ان يقوم أحد
األثــريــاء وهــو اآلن عضو مبجلس
النواب باالشراف على بناء الكلية،

بالتنسيق مع صاحب االرض ،ومت
احلصول على كل املوافقات الرسمية
إلنشاء فرع جلامعة االزهــر عبارة
عن كلية التربية بنات فى القرية،
واقــيــمــت االحــتــفــاالت مبناسبة
وضــع حجر االســاس بحضور عدد
من الــوزراء وشيخ االزهــر ،ثم اسند
املشروع ألحد املقاولني وبدأ يتحول
احلــلــم لــواقــع بالفعل بعد أن قام

االهــالــى بجمع التبرعات املالية
للمساهمة فى االســراع فى البناء
واصبح احللم حديث الصباح واملساء
للقرية والقرى املجاورة التى ستوفر
على ابنائهم نفقات ومشاق التنقل
للعاصمة او القاهرة اللتحاق بناتهم
بجامعة االزهر.
وأصبح صيت النائب الــذى تعهد
ببناء الكلية مــلء السمع والبصر،

لــكــن فــجــأة دون ســابــق مــقــدمــات
تــوقــف الــبــنــاء ،وحــــاول االهــالــى
معرفة السبب شهورا طويلة إلى ان
تأكدوا من تالعب النائب وصاحب
االرض املتبرع بها ،وجتمد املشروع،
حيث فسر البعض ان اسعار االرض
ارتــفــعــت ع ــش ــرات االضـــعـــاف فى
هذه املنطقة ،فطمع فيها صاحبها
وتـــراجـــع عــن الــتــبــرع فــى الــوقــت

الــذى طمع فيه النائب بالتبرعات
املالية التى حصلوها من االهالى
واجلمعيات اخلــيــريــة باملحافظة
وبعض اجلهات ،وجتمد مشروع بناء
الكلية على ســور يحيط بــاالرض
فقط منذ عــام  2000حتى كتابة
هذه السطور.
وال أحــد يعرف السبب احلقيقى
ســوى طمع املتبرع والــنــائــب ،على
الــرغــم مــن توقيع صــاحــب االرض
على عــقــود تــنــازل وتــبــرع جلامعة
االزهر رسميا وتعهد النائب بالبناء،
وعلى هــذا االس ــاس حضر مشايخ
االزه ــر ومحافظ الدقهلية وقتها
ووضعوا حجر األساس للكلية.
واآلن املتبرع تــراجــع ووضــع يده
عــلــى االرض وقـــام بــزراعــتــهــا مــرة
اخــرى حتــت سمع وبصر احلكومة
واالجــهــزة التنفيذية باملحافظة،
وجامعة األزهر فرع املنصورة ،ورغم
تسجيل االرض فى امــاك الدولة
برقم  8امالك.
وتــقــدم االهــالــى بشكوى ملجلس
النواب ورئيس الــوزراء طالبوا فيها
مبعرفة مصير االموال التى جمعت
مــن اجــل بناء الكلية واذا كــان قد
مت ص ــرف ج ــزء منها عــلــى الــســور
املحيط بــأرض الكلية فأين ذهب
باقى ما مت جمعه من امــوال خاصة
ان التبرعات لم تقتصر على الداخل
فقط بل جاءت الكثير من التبرعات
من بعض الدول العربيه؟!

 54ألف قانون وقرار إدارى يحكمون املحليات فى مصر

روشتة ذهبية لضمان نزاهة االنتخابات وجناح املجالس املحلية
خالد عبدالرحمن
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ابنته بالديوان العام ،حيث انتدبه من
وظيفته بــإحــدى الــجــهــات الحكومية
االخ ــرى ليعمل مستشارا لــه بــالــوزارة
مقابل  8آالف جنيه ،صافية الضرائب
اسوة بالدكتور حاتم محمد عبد المنعم
القاضى ،الــذى انتندبه للعمل لمدة
عــام فى مجال تكنولوجيا المعلومات
بــديــوان عــام وزارة التنمية المحلية
بدعوى حاجة العمل إليه ،وذلك اعتباراً
مــن  1نوفمبر عــام  2015مقابل أجر
شهرى صافى الضرائب بمبلغ  8آالف
جنيه ،وحيث إنه تم انتهاء ندبه اعتباراً
مــن  30أكــتــوبــر الــعــام الــحــالــى ونــظــراً
لحاجة العمل فتم التجديد له اعتباراً
من  15اكتوبر العام الحالى ولمدة عام.

وكــذلــك الــدكــتــورعــادل محمد حافظ
شــكــرى للعمل مــســتــشــارا لــه لشئون
التنمية اإلداريــــة بــديــوان عــام وزارة
التنمية المحلية ،والــذى استلم عمله
منذ  1نوفمبر  2015وتــم التجديد
له فى  18أكتوبر الماضي وذلــك قبل
انتهاء عقده في  31أكتوبر الماضى
بمبلغ  10آالف جنيه ولمدة عام ،قابل
لــلــتــجــديــد حــســب حــاجــة الــعــمــل إلــى
جهوده.
وكــان بدر ايضا انتدب وليد مشرفة
«ض ــاب ــط شــرطــة س ــاب ــق» م ــن خ ــارج
الــوزارة للعمل مديرا للعالقات العامة
واالعـــام بــالــوزارة ،وبمقابل مــادى 6
آالف جنيه شهريا صافية الضرائب.

بــدأت لجنة اإلدارة المحلية بمجلس
ال ــن ــواب خـــال األيـــــام الــمــاضــيــة عقد
جلسات االســتــمــاع والــحــوار المجتمعى
حــول قــانــون اإلدارة المحلية ،بحضور
الشباب والشخصيات العامة والخبراء
فى مجال المحليات والمعنيين بالقانون
باإلضافة إلى أساتذة الجامعات وجميع
المتخصصين ف ــى مــجــال المحليات
لالستماع إلى وجهة نظرهم ،خاصة ،كما
ستناقش اللجنة كيفية إجــراء انتخابات
المجالس المحلية.
مـ ــن ج ــان ــب ــه أكــــــد  ،ع ــض ــو مــجــلــس
الــنــواب عــن حــزب الحرية أن جلسات
الــحــوار المجتمعى ســوف تدعو ممثلين
للشباب والــمــرأة أيــضــا للمشاركة فى
هــذه االجتماعات والــنــقــاش حــول مــواد
القانون الجديد خاصة أن المادة 180
من الدستور قد نصت على تخصيص ربع
المقاعد للشباب والربع اآلخر للمرأة.
فى هذا السياق يؤكد الخبراء أن هناك
 54ألــف قــانــون وقـــرار إدارى يحكمون
المحليات فى مصر ومستحيل احــداث
أى تقدم فى ظل تلك القوانين والقرارات
المتضاربة.
وأشار الخبراء إلى أن المحليات كانت
ومازالت من أكثر القضايا والمشكالت
التى تؤرق المجتمع المصري ،فهى بيت
الـــداء للكثير مــن األم ـــراض السياسية

المشاركة فى وضع الخطط التنموية على المستوى القومى
توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية

انتخاب برلمانات محلية تحظى بسلطات فعلية فى الدفاع
عن مطالب المواطنين فى مواجهة المسئولين التنفيذيين
تفعيل مبدأ الرقابة الشعبية والنزوع
إلى تعميق مفهوم التنمية بالمشاركة

خربوش

عطية
عطية

الــمــتــوطــنــة الــتــى عــانــت مــنــهــا – أغلب
إن لــم يــكــن كــل – األنــظــمــة السياسية
المتواترة على حكم مصر ،فقد ارتبطت
المحليات بــأكــثــر الــقــيــم السلبية التى
قامت عليها ثورتين حتى اآلن وهى قيمة
الفساد ،حيث أصبح الفساد صفة لصيقة
بالمحليات حتى فــى مــحــركــات البحث
على الشبكة العنكبوتية ،فما أن تكتُب
الــمــحــلــيــات عــلــى مــحــرك الــبــحــث حتى
تظهر لك كلمة «فساد المحليات» وكأنها
ال ُمكمل اللفظى لــهــا ،ونــظــراً لألهمية
التى تحظى بها المحليات فى أى نظام
سياسي ،لما تلعبه من أدوار مهمة فى
تحقيق التنمية المستدامة داخل المناطق
واألقــالــيــم الجغرافية المتنوعة ،حيث
تُعد بمثابة حلقة الــوصــل بين السلطة
المركزية والمواطنين المحليين ،بحكم
ُقربها ونفاذيتها فى المجتمع المحلى،
وهــو مــا جعلها أكثر دراي ــة باحتياجات
المواطنين المحليين ،ومن ثم فمشاركة
الــمــحــلــيــات ف ــى رســـم ووضــــع الخطط
التنموية على المستوى القومى بات أمر
ضرورى ،هذا إلى جانب األدوار العديدة
التى يمكن أن تقوم بها المحليات سواء
توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية من
خــالــهــا ،ومــن ثــم تفعيل مــبــدأ الرقابة
الشعبية والـــنـــزوع إلـــى تعميق مفهوم
التنمية بالمشاركة ،نظراً الحتالل قضية
التنمية صدارة أولويات النظام السياسى
فى مصر بعد ثورة  30يونيو.
مــن ناحية أخ ــرى أوض ــح دكــتــور أيمن

الــســيــد عــبــد الـ ــوهـ ــاب رئ ــي ــس وحـــدة
ال ــدراس ــات الــمــصــريــة بــمــركــز األهـــرام
للدراسات ،أن قضية المحليات والجدل
الدائر حولها بمثابة مرآة عاكسة للكثير
من تفاصيل المشهد السياسى المصرى،
ومؤشراً على الرؤية واالتجاهات الحاكمة
لطبيعة ال ــدول ــة ونــظــامــهــا الــســيــاســى،
ومحدداً ألطر تهيئة الدولة والمجتمع معاً
للمهام التى تفرضها متطلبات التنمية
والــبــنــاء ،وفــى مقدمتها توفير اإلدارة
المثلى للموارد المتاحة.
بينما أوضح دكتور محمد صفى الدين
خربوش ،أستاذ العلوم السياسية بكلية
االقــتــصــاد والــعــلــوم السياسية بجامعة
القاهرة ،فى دراسته «دور اإلدارة المحلية
فى تعزيز التحول الديمقراطى فى مصر»
أن النظم السياسية األكثر نجاحا هى
تــلــك الــنــظــم الــتــى تــوجــد بــهــا سياسات
محلية ناجحة ،مــؤكــداً على أن المعيار
األســاســى لــقــدرة المحليات على تعزيز
الــتــحــول نحو الديمقراطية ،فــى مصر
أو غيرها ،يكمن فــى جــذب المواطنين
نحو المشاركة ،وفى انتخاب المسئولين
المحليين مباشرة ،أو انتخاب برلمانات
محلية تحظى بسلطات فعلية فى الدفاع
عــن مطالب المواطنين المحليين فى
مواجهة المسئولين التنفيذيين المعينين
من السلطات المركزية ،وأشــار إلى أنه
مــن غــيــر الــمــتــوقــع أن تــحــدث تغييرات
جوهرية فى ديمقراطية اإلدارة المحلية
خالل السنوات القادمة.

مصر تسحب «»11
طيا ًرا من «عاصفة
ً
اعتراضا
احلزم»
على تصرفات
«عائلة العمودى»
فى إثيوبيا

الجماعة اإلرهابية واإلخوان
يحدثون الوقيعة ويكذبون فى ملفات
روسيا وسوريا والسعودية وفلسطين

أسبوع الملفات
الساخنة داخل
مؤسسة الرئاسة!

الشارع
السياسى
السيسى

بالل الدوى
على ما يبدو فإن مؤسسة الرئاسة فى حالة
نشاط دائــم ..وعمل مستمر ..وجهد دؤوب..
وحركة تتوقف ..وملفات ساخنة يتم تداولها..
واجتماعات مطولة ..ولجان يجتمع بها الرئيس
عبدالفتاح السيسى وتقارير مهمة تعرض على
الرئيس ..وعمل مشترك فى مؤسسة الرئاسة.
خالل األسبوعين الماضيين ..كانت األحداث
متوالية والضغوط الدولية ال تتوقف ..وفجأة
تفجرت القضايا كلها فى وقت واحد ..الوضع
فى منطقة باب المندب اشتعل ..والعالقات مع
السعودية ازدادت تعقيدا ..ودخلت دول مجلس
التعاون الخليجى على الخط وتوترت العالقات
مع دول الخليج على غير المتوقع ..وتصاعدت
حدة العالقة مع روسيا ..والوضع مع ليبيا يبدو
أنه سينفرط ..ولكن تستطيع مصر السيطرة
على عالقاتها وحلفائها فى الشرق الليبى..
والوضع فى سوريا تأزم ..ونالت مصر ما نالته
من حمالت تشويه ونقد وتشهير جراء ما حدث
من عملية وقف اطالق النار وإعالن الهدنة بين
طرفى الصراع والوساطة الروسية اإليرانية
التركية ..فأعلن اإلخ ــوان الــذيــن يستهدفون
مصر «إن مصر لم يعد لها دور فى المنطقة
العربية» بعد تخليها عن سوريا!
ثــم حــاولــوا ايــقــاع مصر فــى خندق القضية
الفلسطينية وكــذبــوا للنيل مــن مــوقــف مصر
المساند للقضية الفلسطينية ..ثم فتح ملف
حــقــل الــغــاز الــمــصــرى فــى الــبــحــر المتوسط
واختالف أزمات مع شركة اينى االيطالية.
فماذا فعلت الرئاسة جراء كل هذا الحيل؟!

انفراد :تشكيل «وفد أمنى» مصرى سعودى إلنهاء اخلالفات
فــى الــبــدايــة ..أدرك الــرئــيــس السيسى أن
الملف الــســعــودى هــو األه ــم على االطـــاق..
وأنـــه الب ــد وأن يعيد الــنــظــر فيما ح ــدث من
شــوائــب بــيــن مــصــر والــســعــوديــة ..لــكــن وجــد
تصعيدا غير مبرور وغير منطقى من المملكة
العربية السعودية ..فقد أصدر مجلس التعاون
الخليجى بيانا ..ازعــج الرئاسة المصرية..
وكــان الــقــرار بــعــودة  3طــائــرات مصرية كانت
تــشــارك فــى «عاصفة الــحــزم» ثــم عــودة «»11
ضابطا آخــريــن ..الشد والــجــذب مع المملكة
العربية السعودية دفــع المملكة لالتفاق مع
اثيوبيا على توقيع  18بروتوكول تعاون مقابل

دفع  3مليارات دوالر إلثيوبيا.
وكانت كلمة السر فى األزمــة المصرية
السعودية هى عائلة اإلخوانى عبدالرحمن
العمودى السعودى والذى يقيم منذ سنوات
طويلة فى اثيوبيا ..ويعتبر أحد القيادات
الكبرى فــى جماعة اإلخ ــوان االرهــابــيــة..
وأحد صانعى القرار فى اثيوبيا ألنه رجل
أعــمــال شهير ولــديــه استثمارات ضخمة
وكــانــت تعمل لــديــه فــى شــركــاتــه أكــثــر من
نصف عدد الوزراء فى الحكومة االثيوبية..
وتقوم عائلة عبدالرحمن العمودى بالدور
األكبر فى التصعيد ضد مصر فى كل من

«اثيوبيا والسعودية».
اســتــطــاع أمــيــر الــكــويــت صــبــاح األح ــد رأب
ال ــص ــدع بــيــن مــصــر وال ــس ــع ــودي ــة ..بحنكته
السياسية وخبرته السابقة فى العمل العربى
وحــاول تقريب وجهات النظر بين البلدين مما
اســتــدعــى تشكيل وفــديــن أمنيين على أعلى
مستوى للتباحث حول أسباب الخالف ..إذن
تــم تحويل الملف الــســعــودى للجهات األمنية
السيادية مــن كثرة التحديات التى تواجهها
مؤسسة الرئاسة بنجاح ..نستطيع القول إن
هناك «خــطــرا داهــمــا» تتعرض لــه مصر على
كل األصــعــدة ..وتجعلنا نشعر أن تفجير كافة

الملفات السياسية واشتعالها فى وقت واحد
يتم ذلــك بفعل فــاعــل ..واألداة هــى «جماعة
اإلخوان االرهابية» ..فمثال فيما يتعلق باألزمة
السورية ..ودور مصر فى التوصل لوقف اطالق
النار ..كانت الشرارة األولى أن تعرضت مصر
للهجوم بزعم عدم مشاركتها فى تحديد مصير
سوريا بتحريض من قناة الجزيرة واإلخوان لكن
فى الحقيقة فقد طالبت منذ البداية بوقف
العمليات العسكرية وطــرح حل سياسى ونزع
ســاح الميليشيات االرهــابــيــة ..وخــرج علينا
«الفروف» ليؤكد أن دور مصر فى سوريا ال غنى
عنه ..وأجرى بوتين -الرئيس الروسى -اتصاال
بالرئيس السيسى يــؤكــد لــه حقيقة التوصل
التفاق هدنة ..حتى يبعد أى اتهام من قبل قناة
الجزيرة وجماعة اإلخوان لمصر بأنها ليس لها
دور فيما يحدث فى سوريا.
ونفس التصرف حدث مع إدانــة االستيطان
فى مجلس األمن ..شاهدنا هجوما عنيفا على
مصر من قناة الجزيرة ..وجماعة اإلخــوان..
وبــعــدهــا شــاهــدنــا أيــضــا قــيــادات حــركــة فتح
ومنظمة الــتــحــريــر الفلسطينية والــرئــاســيــة
الفلسطينية وفــى مقدمتهم الــدكــتــور صائب
عــريــقــات كــبــيــر الــمــفــوضــى الفلسطينيين..
يشيدون بدور مصر ..وأيضا «محمد دحالن»
مدير جهاز األمن الوقائى األسبق وأحد رجال
الرئيس الراحل ياسر عرفات يشيد بدور مصر
فى مجلس األمن.
كــل هــذه األالعــيــب الــتــى أصبحت -بــمــا ال
يــدع مجاال للشك -خطرا داهما فى مؤسسة
الرئاسة ..تثبت أن الرئاسة المصرية واعية
ويقظة لكل المؤامرات التى تحاك ضد مصر
ويتورط فيها جماعة اإلخــوان وقناة الجزيرة
القطرية.
مــؤســســة الــرئــاســة ت ــدرك أنــهــا أمــيــنــة على
مصالح الشعب المصرى وال يمكن أبال -بأى
حال من األحوال -أن تقبل توريط مصر فى أى
مشكلة دون بذل المزيد من الجهد بالتعاون مع
كل األجهزة السيادية!!

تقارير أمنية تكشف فضائح جماعة اإلخوان من الداخل

زيادة
المستحقات من
 12إلى  16مليار
دوالر بعد ارتفاع
سعر برميل
البترول

الجماعة مستمرة فى مهاجمة األمريكان فى العلن ومغازلتها فى السر
الدولة لديها قائمة بأسماء جميع قادة وأعضاء التنظيم السرى

عزت

بديع والشاطر
ومرسى والحداد
ال يصدقون
أنهم محبوسون

بديع

رصــد تقرير ســرى للغاية ص ــادر مــن جهة أمنية تفاصيل الــصــراع
الداخلى داخل جماعة اإلخــوان ..ورصد التقرير وجود صراع ثنائى بين
تيارين متشددين ..وأشار التقرير إلى أن الجماعة تعانى من سوء اإلدارة
المالية ..ورصــد حــاالت غضب عــارمــة بسبب تــردى األوض ــاع الداخلية
للجماعة.
وكشف التقرير أن جماعة اإلخوان يتولى أمورها الداخلية اآلن قيادات
تفضل السجن على الدخول فى مواجهة مع الدولة ألنهم جبناء ال
يريدون الدخول فى صدام أبدى مع الدولة.
وأوضح أن اإلخوان دائما يغازلون األمريكان ..يهاجمون السياسة
األمريكية وينتقدون األمريكان فى العلن ..ثم يتحالفون مع األمريكان
ويتفقون معهم فى السر بل أنهم يغنون دائما «لبيك يا أمريكا».
وأكد التقرير أن الدولة لديها قائمة بأسماء جميع قادة وأعضاء التنظيم
الــســرى للجماعة ..وكشف بجميع أمــاكــن مــخــازن األسلحة التى قامت
الجماعة بتخزينها.
وأضاف التقرير ان اإلخوان ينقسمون لـ«تيارين» متصارعين.
التيار األول :تيار يقول «مــن رأى منكم منكرا فليغيره بيده»..
و«قاتلوهم حتى ال تكون فتنة ويكون الدين لله» ..وهم منهجهم
العنف والقتل والتطرف واالرهــاب ..لكنهم ملتزمون بمنهج
المرشد العام للجماعة ومكتب االرشاد فى ضرورة التهدئة
لكنهم ينتظرون الفرصة ليسيطروا على الجماعة ألنهم
«دميون» تربوا على الفكر المتطرف لـ«سيد قطب».
التيار الــثــانــى :تيار يدعو بالحسن واللين شــعــاره «ادع
إلــى سبيل ربــك بالحكمة والموظعة الحسنة وجادلهم بالتى
هى أحسن» ..وهــذا التيار هو الغالب لكنه له أهــداف السيطرة
على الحكم ..وتفتيت الدولة وجعل كلمة المرشد العام للجماعة هى
المسيطرة على الدولة بأكملها.
وهذا الصراع الرهيب سيقضى على الجماعة يوما ما وسيجعل الفريق
المهزوم هو الفريق الذى يحاول الخضوع للفريق للفائز ..وليخضع له ثم
ينتظر الفرصة للصعود والتمكين حتى تقوى شوكته وألن الفريق األول
«متنمر» دائــمــا حتى تأتيه الفرصة ليظهر على السطح ويسيطر على
الجماعة.
وشــدد التقرير على أن اإلخــوان يكرهون الرئيس عبدالفتاح السيسى
ألنهم ال يصدقون أنه خرج عن طوعهم بعد أن كانوا يظنون أنه «مهادن
وطيب ويصلى الــفــرض جماعة ويــكــره العمل الــســيــاســى» ..وعــدد من
قياداتهم ال يصدقون ما حدث لهم ومنهم الدكتور محمد مرسى شخصيا
وخيرت الشاطر النائب األول للمرشد والدكتور محمد بديع المرشد
العام ..وعصام الحداد عضو مكتب االرشاد ومساعد رئيس الجمهورية
فى فترة حكم محمد مرسى ..إضافة إلى الدكتور محمد سليم العوا
الذى يقود فريق الدفاع عن قيادات اإلخوان ومنهم محمد مرسى!!

أمير الكويت
ينجح فى
الوساطة..
والملف ينتقل
للجهات
السيادية

ألول مرة منذ « »50عا ًما

مصر تطالب إسرائيل بـ« »16مليار
دوالر مستحقات بترولية

الشاطر

تفاهمات أمنية قوية تتم اآلن بين
مصر وإسرائيل من أجل الوصول لصيغة
مرضية للطرفين بعد قيام مصر ألول مرة
منذ « »50عــا ًمــا وتحديدا منذ عــام ..1967
بطلب حقها فيما حصلت عليه إسرائيل من بترول
مــصــرى خ ــال ســنــوات ضــيــاع األراضــــى المصرية
وتحديدا فى سيناء وشرق قناة السويس.
كــانــت مــصــر قــد طلبت مــن إســرائــيــل تعويضات
مالية عن حصولها على البترول المصرى فى سيناء
وشرق قناة السويس طوال سنوات االحتالل السبعة
من  1967حتى  ..1973وذلــك فى إطــار سعى مصر
للحصول على حقها لــدى إسرائيل ولــم تطلبها أى
حكومة منذ  1973وحتى اآلن ..إال بعد أن طالبت
مؤسسة الرئاسة هذه األيام إسرائيل بكل حقوقنا
البترول وبغرامة وبالدوالر وبأثر رجعى.
وتبلغ نسبة المستحقات المصرية كاآلتى:
اجــمــالــى مــا كــان يتم اســتــخــراجــه مــن بترول
فــى سيناء وش ــرق قــنــاة الــســويــس مــن «خمس

آبــار» هى « »83ألف برميل يوميا ..فى عام ..1967
استولت عليهم إسرائيل وبالتبعية استولت على آبار
البترول ..لكن إسرائيل -وبخبث -استطاعت زيــادة
اإلنتاج طوال الست سنوات لتصل حجم اجمالى 120
ألف برميل بترول يوميا ..بزيادة تقدر بـ ..٪52وقامت
مصر برصد كــل هــذه الكميات واآلبـــار والتوقيتات
وتقديمها إلى المجلس االقتصادى واالجتماعى باألمم
المتحدة ..ومجلس األمــن ..وهما الوحيدان اللذان
مخول لهما البحث عن حقوق الدول ..وبحسبة بسيطة
فإن اجمالى مستحقات مصر لدى إسرائيل يصل إلى
 12مليار دوالر حينما كان برميل البترول بـ 41دوالرا..
واآلن وصــل مستحقات مصر لــدى إسرائيل إلــى 16
مليار دوالر بعد أن وصل سعر برميل البترول إلى 57
دوالرا.
التفاهمات التى تجريها مصر مع إسرائيل تهدف
لعدم التصعيد حتى نحصل على مستحقاتنا كاملة دونا
عن أى حكومة سابقة لم تجرؤ على مطالبة إسرائيل
بمستحقاتنا البترولية.
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البعض يعتبرها
أحد احللول حلرمان
اإلرهابيني من شرف
حمل اجلنسية املصرية

إسقاط اجلنسية عن اإلرهابيني يشعل األزمة بني مجلس النواب ومنظمات املجتمع املدنى
بكرى :مصر اآلن فى مأزق بسبب املؤامرات التى تستهدف إسقاط األنظمة وتقسيم األوطان
خالد عبدالرحمن

قضية
ساخنة

تــقــدم الــنــائــب مــصــطــفــى بــكــرى و105
أعــضــاء بمجلس الــنــواب بمشروع قانون
لتعديل الــمــادة  116مــن الــقــانــون رقــم 26
لسنة  1975الخاص بإسقاط الجنسية عن
اإلرهابيين.
وقال “بكرى” إن القانون يقضى بإسقاط
الجنسية عن كل من يرتكب جناية إرهابية
ويــصــدر فيها حــكــم ب ــات ونــهــائــى ،وذلــك
اســتــنــا ًدا إلــى الــمــادة  122مــن الــدســتــور،
والمادة  158من الالئحة الداخلية.

وطالب بكرى بإسقاط الجنسية عن كل
إرهــابــى يــصــدر بحقه حكم بــات ونهائى،
مضي ًفا“ :ليبقوا فى السجون أســرى ،ألنه
لن يقبلهم أحد ولن يجدوا أرضا تأويهم”.
وأضـــــاف أنـ ــه يــجــب إجـــــراء تــعــديــات
سريعة على قــانــون اإلجــــراءات الجنائية
وتفعيل القانون  136لعام  ،2014المتعلق
بمحاكمة المتهمين باالعتداء على المناطق
والــمــنــشــآت الــتــى تتولى تأمينها الــقــوات
المسلحة ،فى محاكم عسكرية.
وأشار إلى أن مصر اآلن فى مأزق ،بسبب
ما وصفه بـ”الربيع العربي” ،الذى استهدف
إسقاط األنظمة وتقسيم األوطان.

وقد أثار مشروع القانون جد ً
ال كبيراً فى
األوساط السياسية والدستورية ومنظمات
المجتمع المدنى ،وتضاربت الرؤى ووجهات
النظر حــولــه ..فالمؤيدون يــرون أنــه أحد
الحلول لحرمان اإلرهابيين من شرف حمل
الجنسية المصرية ،بينما يرى المعارضون
أنه أمر يتعارض مع نصوص الدستور التى
تنص على المساواة فى الحقوق والواجبات
بين المواطنين وأنه لم يتم النص على ذلك
ســواء فى القانون أو الــدســتــور ..السطور
الــقــادمــة تــكــشــف الــمــزيــد م ــن الــحــقــائــق
والــوقــائــع والمعلومات حــول هــذه القضية
الشائكة.

بكرى

املنظمة املصرية حلقوق اإلنسان تطالب بوقف مناقشة مشروع إسقاط اجلنسية املصرية عمن يثبت تورطه فى أعمال إرهابية

فرنسا :إسقاط الجنسية
عن المتورطين فى
اإلرهاب
ح ــس ــم مــجــلــس الــشــيــوخ
الفرنسى أمــره ،بالمصادقة
على المراجعة الدستورية
الــــتــــى ت ــق ــض ــى ب ــإس ــق ــاط
الــجــنــســيــة عــن الــمــتــورطــيــن
فــى اإلرهــــاب مــن مــزدوجــى
الــجــنــســيــة ،بــعــد مــصــادقــة
مجلس النواب عليه.
وتــســبــب الــنــص الــقــاضــى
بــحــرمــان اإلرهــابــيــيــن الذين
ي ــح ــم ــل ــون جــنــســيــة دولــــة
أخــــرى ،فــى جـــدال وخــاف
ســيــاســى كــبــيــر فــى فــرنــســا،
وهدد مجلس الشيوخ برفض
تمرير المشروع الحكومى أو
المصادقة عليه.
وأعـــلـــن مــجــلــس الــشــيــوخ
الفرنسى ،أن المجلس صادق
بـــ 176صوت ًا لصالح مشروع
الحكومة فــى حين اعترض
عليه .161

أبوسعدة :انتهاك حلق من أهم حقوق اإلنسان وهو احلق فى اجلنسية ومخالف للدستور واملواثيق الدولية
إجراءات إسقاط اجلنسية

تقدمت المنظمة المصرية لحقوق اإلنسان
بــمــذكــرة إلــى الــدكــتــور على عبد الــعــال رئيس
مجلس النواب ،وذكرت المنظمة أنه يتداول داخل
مجلس النواب مشروع قانون قدمة احد السادة
النواب بشأن تعديل قانون الجنسية رقم  26لسنة
 ،1975وذلــك إلسقاط الجنسية المصرية عمن
يرتكب عم ً
ال إرهــابــيـ ًا وصــدر ضــده حكم نهائى
وبات ،وذلك عن طريق إضافة بند للمادة  16من
قــانــون الجنسية المصرية وذلــك بإضافة حالة
جديدة للحاالت التى يجوز فيها لمجلس الــوزراء
إسقاط الجنسية المصرية بقرار مسبب يصدره
المجلس.
وقالت المنظمة إن مثل هذا التعديل فى حالة
إقــراره من البرلمان انتهاك لحق من أهم حقوق
االنسان وهو الحق فى الجنسية ومخالفاً للدستور
والمواثيق الدولية فى هــذا الــصــدد ،فالحق فى
الجنسية حــق مــن حــقــوق اإلن ــس ــان األســاســيــة
خــصــوصــا للمواطنين أحـ ــادى الجنسية الــذيــن
يتمتعون بالجنسية المصرية بالميالد وال يحملون
جنسية دول اخ ــرى بــاالكــتــســاب وهــو يعنى حق
كــل فــرد فــى اكــتــســاب جنسية بلد مــا وتغييرها
واالحتفاظ بها.
وكشف حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة وعضو
المجلس القومى لحقوق اإلنسان مخالفة مشروع
الــقــانــون ال ــذى تــقــدم بــه السيد النائب لمجلس
الــنــواب الــداعــى إلســقــاط الجنسية المصرية

أبوسعدة

عمن يثبت تورطه فى اعمال ارهابية المواثيق و
المعاهدات الدولية لحقوق االنــســان خاصة أن
هــذه المواثيق قد وقعت وصدقت مصر عليها.
فــبــذلــك مــصــر ملتزمة بــمــا ج ــاء فيها مــن بنود
والسيما أن الدستور المصرى فى المادة ()151
ذكر بوضوح أن المعاهدات الدولية التى وقعت و
صدقت عليها مصر تاخذ قوة القوانين المحلية
للبالد.
وكشف أن الــمــادة ( )15من االعــان العالمى
لحقوق االنسان انه ال يحق ألحد ان ينزع من اى
شخص جنسيته او يمنعه من تغييرها .ومعروف

ان االعــان العالمى هو حجر االســاس للقانون
الدولى لحقوق االنسان الذى يضع على كل البالد
بما فيها مصر الــتــزامــات وواجــبــات مــن بينها
احــتــرام حــق الجنسية الــذى يكفله االع ــان فى
المادة “.”15
وأشار أبوسعدة إلى أن محكمة القضاء اإلدارى
بمجلس الدولة فى أوقات سابقة وخاصة بعد ثورة
 30يونيو نظرت العديد من الدعاوى القضائية
الــتــى تطالب بــإســقــاط الجنسية المصرية عن
العديد من المواطنين المصريين ،وصــدر بعض
االحــكــام مــن محكمة الــقــضــاء اإلداري برفض
بعض الــدعــاوى بناء على تقارير هيئة مفوضى
الــدولــة والتى كانت توصى بعدم قبول الدعوى
بإسقاط الجنسية المصرية ومن تلك الدعاوى
الدعوى رقم  69514لسنة  67قضائية والتى كانت
تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن الرئيس
االسبق محمد مرسى ،والبعض اآلخر منظور امام
محكمة القضاء اإلدارى مثل الدعوى القضائية
رقم  65109لسنة  67ق والتي تطالب بإسقاط
الجنسية عن يوسف القرضاوى بتهمة التحريض
ضد الجيش المصرى ومــن الــدعــاوى المنظورة
أمام محكمة القضاء اإلدارى الدعوى التى تطالب
بــإســقــاط الجنسية المصرية عــن نــائــب رئيس
الجمهورية السابق الدكتور  /محمد البرادعى
وعشرات الدعاوى األخرى التى تطالب بإسقاط
الجنسية المصرية من العديد من المصريين.

 يتم إجراء اإلسقاط بـ قرار مسبب من مجلسالـــوزراء ،وتسبيب الــقــرار له أهميته فى تيسير
رقابة القضاء اإلدارى ،وهو
من قبيل الضمان لجدية القرار ،وكونه ينطوى
على الحكمة التى من أجلها أقــر المشرع جزاء
اإلسقاط.
 يسرى قــرار اإلســقــاط بأثر فــورى مــن تاريخإصداره.
 يجب نــشــره فــى الــجــريــدة الرسمية خاللثالثين يوم ًا من تاريخ صدوره.
 ال يسرى اإلسقاط بأثر رجعى إال إذا وجد نصفى القانون يقرر ذلك وتضمنه قرار اإلسقاط.
آثار اإلسقاط:
االســقــاط يقتصر على الشخص وحـــده دون
تابعه ،ويترتب على صدور قرار به زوال الجنسية
المصرية عن الشخص دون سواه،
طبق ًا لشخصية العقوبة.
وي ــرى الكثير مــن الفقهاء أن :الــدولــة يتعين
عليها أال تلجأ إلى إسقاط الجنسية عن األفراد
المقيمين على أرضيها إذا توافرت
حيالهم حالة من الحاالت السابقة لما ينطوى
عليه إجراء اإلسقاط من خطورة ،إذ أنه يؤدى إلى
انعدام جنسية الشخص.
ومــن ثم يتعين على الدولة أن تستبدل بهذه
العقوبة عقوبات أخــرى كحرمان الشخص من
بعض الحقوق أو
ونحن نرى :وجاهة هذا الــرأى ذلك أن اإلفراط
فى إسقاط الجنسية عن األفراد يقود إلى انعدام
جنسيتهم ،وتعرضهم لإلبعاد من البالد ويقود إلى
تفاقم الخطر الناجم عن أفعالهم التى يمكن أن
تهدد أمن الدولة من جهة الخارج ،ومن ثم يفضل
استبدال عقوبات
أخــرى بهذه العقوبة مع قصر تطبيق عقوبة
اإلسقاط عن المصريين المتواجدين بالخارج
الــذى ال يخضعون لسلطان الحكومة بالخارج،
فإذا كان مقيم ًا بمصر لوقع تحت طائلة القانون
الجنائى المصرى.

 9حاالت إلسقاط اجلنسية املصرية عن مرتكبى بعض اجلرائم
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تضمن القانون رقم  26لسنة ،1975
حاالت إلسقاط الجنسية المصرية عن
مرتكبى بعض الجرائم التى تضر باألمن
القومى المصرى أو غيره.
وتنص المادة  10من قانون الجنسية
المصرى ،على أنــه« :ال يجوز لمصرى
أن يتجنس بجنسية أجنبية إال بعد
الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار
مــن وزيـــر الــداخــلــيــة وإال ظــل معتبرا
مصريا من جميع الــوجــوه ،وفــى جميع
األحـ ــوال مــا لــم يقـرر مجلس الـــوزراء
إســقــاط الجنسية عــنــه ،طبقا لحكم
الــمــادة  16مــن هــذا الــقــانــون ،ويترتب
على تجنس المصرى بجنسية أجنبية،
متى أذن لــه فــى ذلــك ،زوال الجنسية
الــمــصــريــة عــنــه ،ومـــع ذلـــك يــجــوز أن
يتضمن اإلذن بالتجنس إجازة احتفاظ
القصر
الــمــأذون لــه وزوجــتــه وأوالده
ّ
بالجنسية المصرية ،فــإذا أعلن رغبته
فى اإلفـادة من ذلك خالل مدة ال تزيد

على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية
األجنبية ،ظلوا محتفظين بجنسيتهم
الــمــصــريــة رغ ــم اكــتــســابــهــم الجنسية
األجنبية».
كــمــا تــضــمــنــت ال ــم ــادة  15م ــن ذات
القانون ،تنظيم حاالت سحب الجنسية
المصرية مــن مكتسبيها ،حيث نصت
على أنه :يجوز بقرار مسبب من مجلس
ال ــوزراء سحب الجنسية المصرية من
كــل مــن اكتسبها بطريق الغش أو بناء
على أقوال كاذبة خالل السنوات العشر
التالية الكتسابه إياها.
كما يجوز سحبها من كل من اكتسبها
بــالــتــجــنــس أو بـــالـــزواج ،وذلـ ــك خــال
الــســنــوات الــخــمــس الــتــالــيــة الكتسابه
إياها ،وذلــك فى أى حالة من الحاالت
اآلتية:
 -1إذا حكم عليه فــى مصر بعقوبة
جــنــايــة أو بعقوبة مــقــيــدة للحرية فى
جريمة مخلة بالشرف

 -2إذا حكم عليه قضائيا فى جريمة
من الجرائم المضرة بأمن الدولة من
جهة الخارج أو من جهة الداخل
 -3إذا كان قد انقطع عن اإلقامة فى
مصر مدة سنتين متتاليتين وكــان ذلك
االنقطاع بال عذر يقبله وزير الداخلية.
وتــنــاولــت ال ــم ــادة  16مــن الــقــانــون
الــمــذكــور حــــاالت إس ــق ــاط الجنسية
المصرية عــن كــل مــن تمتع بها ،وذلــك
بالنص على أن ــه :يــجــوز بــقــرار مسبب
مــن مجلس الـ ــوزراء إســقــاط الجنسية
المصرية عن كل من يتمتع بها فى أى
حالة من األحوال اآلتية:
 -1إذا دخل فى جنسية أجنبية على
خالف حكم المادة .10
 -2إذا قبل دخول الخدمة العسكرية
إلحــدى ال ــدول األجنبية دون ترخيص
سابق يصدر من وزير الحربية.
 -3إذا كــانــت إقــامــتــه الــعــاديــة فى
الخارج وصــدر حكم بإدانته فى جناية

من الجنايات المضرة بأمن الدولة من
جهة الخارج.
 -4إذا قــبــل ف ــى الـــخـــارج وظيفة
لدى حكومة أجنبية أو إحــدى الهيئات
األجنبية أو الدولية وبقى فيها بالرغم
من صــدور أمر مسبب إليه من مجلس
الوزراء بتركها.
 -5إذا كان بقاؤه فى هذه الوظيفة من
شأنه أن يهدد المصالح العليا للبالد.
 -6وذلــك بعد مضى ستة أشهر من
تاريخ إخطاره باألمر المشار إليه فى
محل وظيفته فى الخارج.
 -7إذا كانت إقامته العادية فى الخارج
وانــضــم إلــى هيئة أجنبية مــن أغراضها
العمل على تقويض النظام االجتمـاعى أو
االقتصادى للدولة بالقوة أو بأى وسيلة من
الوسائل غير المشروعة.
 -8إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة
أجنبية وهى فى حالة حرب مع مصر أو
كانت العالقات الدبلوماسية قد قطعت

معها وكـــان مــن ش ــأن ذل ــك اإلضـــرار
بمركز مصر الحربى أو الدبلوماسى أو
االقــتــصــادى أو المساس بــأى مصلحة
قومية أخرى.
 -9إذا اتــصــفــت فــى أى وقـــت من
األوقات بالصهيونية.
ويــتــرتــب عــلــى ســحــب الجنسية فى
األح ــوال المنصوص عليها فى المادة
 ،15زوالــهــا عــن صاحبها وح ــده ،على
أن ــه يــجــوز أن يتضمن قـــرار السحب
سحبها كذلك عمن يكون قد اكتسبها
معه بطريق التبعية كلهم أو بعضهم،
وكذلك يترتب على إسقاط الجنسية فى
األحــوال المبينة فى المادة  16زوالها
عــن صاحبها وح ــده ،وال يكون لسحب
الجنسية المصرية أو إسقاطها أى “اثر
فــى الــمــاضــى” ،مــا لــم ينص على غير
ذل ــك ،واســتــنــادا إلــى نــص فــى القانون
(وذلــك إعماال لحكم المادتين  17و19
من قانون الجنسية المصرية).

بالمستندات والوثائق «

» تكشف:

املليارات املنهوبة فى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية

بالغ للنائب العام
إلثبات الوقائع

تعطيش السوق املصرية بسبب إبرام عقود جديدة متنح «شركة رومانية» حق احتكار األسمدة السائلة باألسعار املدعمة ملدة ربع قرن

كتب  -ماهر عبده        :
قصة فساد وإه ــدار مــال عــام ال تنتهى
داخــل أروقــة الشركات والمصانع التابعة
للشركة القابضة للصناعات الكيماوية ،فى
ظل استغالل مجلس إدارة الشركة للعالقات
الوطيدة التى تربطة بمسئولين كبار داخل
مجلس الــوزراء الرتكاب مخالفات جسيمة
أدت إلى إهدار مليارات الجنيهات منذ عام
 2015وحتى كتابة هذه السطور من مسلسل
الفساد داخــل إحــدى الشركات الحكومية
الكبرى ،والتى حصلت “صــوت الماليين”
على مستندات ووثائق وعقود مبرمة وموثقة
ومــمــهــورة بخاتم الــشــركــات المتورطة فى
المخالفات والتى جاء فيها ما يفيد ارتكابها
عن عمد وقصد ومخالفة للوائح والقوانين
وق ــرارات الجمعيات العمومية والمجالس
التنفيذية للشركة القابضة.
وبــــدأت وقــائــع الــفــســاد عــنــدمــا قــررت
شــركــة الــدلــتــا لــصــنــاعــة األس ــم ــدة وهــى
إحــدى الشركات التابعة للشركة القابضة
للصناعات الكيماوية عندما قــرر رئيس
مجلس االدارة نبيل مــكــاوى عــام 2016
إجـــــراء تــعــديــات ج ــدي ــدة عــلــى الــعــقــود
المبرمة منذ عام  2015بين الشركة وبين
احـ ــدى الــشــركــات الــرومــانــيــة وتــســمــى “
ليكوفيرت “ المتخصصة فــى األســمــدة
الــزراعــيــة والــكــيــمــاويــة ،وكــانــت تــســتــورد
اليوريا والنترات ومختلف االسمدة السائلة
الــمــســتــخــدمــة فــى ال ــزراع ــة مــن الــشــركــة
القابضة للصناعات الكيماوية بأسعار
عــالــمــيــة ،حــيــث ك ــان يبلغ ســعــر الــطــن من
االسمدة السائلة  250دوالرا حسبما البنود
المنصوص عليها فى العقود ،لكن فى عام
 2016قام مجلس ادارة الشركة الفرعية “
الدلتا لالسمدة “ وباالمر المباشر بالحاق
الــعــقــود الــقــديــمــة بــعــقــود جــديــدة تقضى
بتخفيض المقابل المادى لتوريد األسمدة
السائلة من  250دوالرا إلى  141.5دوالر،
شاملة الضرائب ومنها ضريبة المبيعات
ومــصــاريــف الــنــقــل ،والــجــمــارك ونسبة
الحساب لكال الشركتين ،األمر الذى تسبب
فى خسائر تتجاوز  22مليون جنيه كدفعة
أولى فى حالة حصولها على  45ألف طن
سنويا.
وأثبتت المستندات التى حصلت عليها
“صوت الماليين” أن العقود القديمة وهى
االصلية المبرمة فــى  2015نصت على
تــوريــد الطن مقابل  ،250وذلــك فــى عهد
رئــيــس مجلس االدارة الــســابــق المهندس
محمد عبد الحميد ناصر والعضو المنتدب
فــى ذلــك الــوقــت ،لكن جــاء مــكــاوى وإبــرم
عقود جديدة نصت موادها على أنها جزء
ال يتجزأ من العقود القديمة ،وانها تجدد
ســنــويــا لــمــدة  25عــامــا تلقائيا مــالــم يتم
إب ــداء احــد الطرفين فسخ التعاقد ،على
تعتبر كل نسخة من هذه النسخة الملحقة
نسخة أصلية يعتد به امــام المحاكم حال
التقاضي.
وكشفت المستندات والوثائق أن شركة
الــدلــتــا لــأســمــدة والــصــنــاعــات الكيماوية
كـــطـــرف اول م ــل ــزم ــة بـــتـــوريـــد شــركــة
“لــيــكــوفــيــرت” ش ــرك ــة روم ــان ــي ــة كــطــرف
ث ــان االســمــدة الــســائــلــة وه ــى عــبــارة عن
يوريا ونــتــرات سائلة بسعر الطن 141.5
دوالر امريكى وذلــك مــن مصانع الطرف
االول بميدنة “طلخا” وهــو سعر مدعم،
ال يطابق االســعــار العالمية التى راعاها
الــعــقــد االول الـــذى نــصــت بــنــوده عــلــى ان
سعر الطن “ ”250دوالرا امريكيا وتحصل
الشركة المصرية على مستحقاتها المالية
عبرشيكات تصر مــن بنك “ “ TBبرقم
حساب  ”1585301581مع موافاة الشركة
الطرف االول “شركة الدلتا” باصل اشعار
اضــافــة قيمة المستحقات الــمــالــيــة فــور
التحويل.
المثير أن عمال الشركة اعترضوا على
هذه التعديالت،التى رأوا انها تهدر اموال
الدولة ،واعتبروها مهانة أن تصل للفالح
فــى رومانيا واوروبـــا بالسعر المدعم فى
حين كــان بنك التنمية واالئتمان الزراعى
المصرى يحصل عليها بسعر  250دوالرا
للطن ،حيث كانت تعوض الفروق من موازنة
الــدعــم حــتــى يــصــل للجمعيات الــزراعــيــة
بالسعر المدعم.
وقـــالـــت مـــصـــادر بــالــشــركــة ل ـــ”ص ــوت
الــمــايــيــن” أن هــنــاك عــمــوالت وسمسرة
بماليين الجنيهات يتقاضاها المسئولون
عن هذه الصفقة من خالل توريد المنتجات
ب ــاالس ــع ــار الــمــدعــمــة ولــيــســت االس ــع ــار
العالمية  ،التى تسببت فى تعطيش السوق
المصرية من هذه االسمدة المصنعة بأيدى
مــصــريــة ،ليحتكرها الــســوق الــرومــانــيــة
ويبيعها للفالح الرومانى بالسعر المدعم،
فى فضيحة لم يسبق لها مثيل السيما فى
ظل الظروف الصعبة التى تعيشها البالد
وحالة الغالء المستشرى.
وتــســاءل المصدر :هــل مــن المعقول أن
تقوم الحكومة بتدعيم الفالح الرومانى،
فى الوقت الــذى يتم القبض على الفالح
المصرى ويتم حبسه لمجرد انه يتأخر فى

تهالك آالت
اإلنتاج
بسبب عدم
الصيانة
الدورية

تصدير
 45ألف
طن سنو ًيا
للشركة
األجنبية..

رئيس «الدلتا لألسمدة» يخفض سعر الطن
من  250إلى  141دوال ًرا باألمر المباشر
سداد قيمة استهالك متر مكعب من الغاز.
وأشــــار إل ــى أن الــشــركــة فــى ظــل حالة
التخبط التى تعيشها قامت عمليات اقالة
وفــصــل تعسفي منظم للعمال وصــل إلى
 %20مــن العمالة ،بــدعــوى الترشيد فى
النفقات ،حيث استخدم حيال كثيرة منها
اصـ ــدار قـــرار بنقل العاملين إل ــى امــاكــن
نائية بعيدا عن اسرهم مما اضطر بعضهم
لالستقالة والبعض اآلخــر للخروج معاش
مــبــكــر ،الفــتــيــن إل ــى ان الــشــركــة تتعرض
لخسائر لم تسبق ان حققتها فى الماضي.
وأضافت المصادر أن كل الوثائق والعقود
تؤكد أن الشركة على مدار ربعة قرن مقبلة
اذا استمرت فى هذه الخسائر ستصل إلى
مليارات الجنيهات.
وفــــى ذات ال ــس ــي ــاق حــصــلــت “صـــوت
الماليين “ على مستندات ووثــائــق اخــرى
وتقارير للجهاز المركزى للمحاسبات تؤكد
تــورط الشركة فى مخالفات جسيمة منذ
عام  ،2014وان هذه الوقائع ليست األولى
ومن المخالفات التى رصدتها التقارير أن
الشركة حققت خسائر فادحة ،ومتكررة
منذ مــا يــقــرب مــن عامين بسبب إيقاف
العمل الجـــراء “عــمــرة “ لــــأدوات وآالت
االنتاج والتى ادت بدورها إلى إيقاف العمل
أكثر من أسبوعين شهريا مما حقق المزيد
من خسائرالشركة.
وأثبتت المستندات تعرض الشرك العجز
مالى بلغ  200مليون جنيه منذ عام 2014
ارتفع إلى  330مليون جنيه سبتمبر .2016
وكشفت المستندات أنه على الرغم من

أن مــجــلــس اإلدارة الــســابــق قـــام بعمل
“عــمــرة ضخمة للمصنع” بتكلفة 339
مليون جنيه وقامت اللجنة المشكلة بناء
على ق ــرار الــشــركــة القابضة للصناعات
الكيماوية بمعاينة مصانع شركة الدلتا
لألسمدة والصناعات الكيماوية ،للتحقق
من استكمال جميع أعمال العمرة ،التى
قامت الشركة بإجرائها ،وأق ــرت اللجنة
بــأن الشركة بعد إج ــراء هــذه العمرة فى
حالة التشغيل لمدة عام أى 2016/2015
يمكنها تحقيق أربـــاح بنحو  250مليون
جــنــيــه ،ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى إشــــــارة الــعــضــو
المنتدب للشئون الفنية بالشركة القابضة
للصناعات الكيماوية فى ردها على تعقيب
الجهاز المركزى للمحاسبات بــأن شركة
الدلتا لألسمدة فــى حالة انتظام توريد
الــغــاز الطبيعى للمصنع ،وكــذلــك استالم
بــنــك التنمية واالئــتــمــان ال ــزراع ــى حصة
مــن األســمــدة ،ستبدأ الشركة فــى تحقيق
أرب ــاح عالية ،وفــى حالة السماح للشركة
بيع حصة من األسمدة فى السوق الحرة
فــهــذا يــســاعــدهــا عــلــى ســرعــة اســتــعــادة
وضعها لشركة رابــحــة .وعلى الــرغــم من
عــدم انقطاع إم ــداد الــغــاز منذ أغسطس
 2015وحــتــى اآلن ،وأيــض ـ ًا اســتــام بنك
التنمية واالئتمان الزراعى لحصة األسمدة
الخاصة به ،إال أن الشركة حققت خسائر
بمبلغ  206مــايــيــن جــنــيــة لــلــعــام 2016
وهــذا مــا تــم إق ــراره والموافقة عليه ،فى
اجــتــمــاع مجلس إداره الــشــركــة الشهرى
في  2016/7/25وكــان الموقف المالي،

قبل اجتماع مجلس إدارة الشركة ،يفيد
بأن الشركة خاسره  257مليون جنيه ،وتم
تخفيض الخسائر أثــنــاء االجــتــمــاع حتى
وصلت  206ماليين جنيه.
ومع تقدم المهندس نبيل مكاوى العضو
المنتدب للشركة بــتــاريــخ 2015/8/12
وافــقــت وزارة الــزراعــة على إعــطــاء شركة
الــدلــتــا لــأســمــدة حــصــة  %45مــن إنــتــاج
المصانع للبيع فى السوق المحلية باألسعار
الــحــرة ،وذلــك نــظــراً لــزيــادة سعر التكلفة
الــــذى ال يــتــنــاســب م ــع ســعــر الــبــيــع لبنك
االئتمان الــزراعــي ،إال إنــه تكدس بمخازن
الشركة  35ألــف طــن ســمــاد يــوريــا ،تقدر
ب  70مليون جنيه ،بسبب عــدم تسويقها
محليا فى السوق المحلية باألسعار الحرة،
فتحجر السماد تماماً ،مما يصعب معالجتة
ثانياً ألنه أصبح كتل كبيرة الحجم وإزدادت
الخسائر ،فى الوقت الذى رصدت تقارير
الــجــهــاز الــمــركــزى للمحاسبات ،العديد
من المخالفات المالية بالشركة القابضة
للصناعات الكيماوية إحدى شركات وزارة
االســتــثــمــار ،وم ــن ه ــذه الــمــخــالــفــات قيام
الشركة بصرف  248ألــف جنيه للشركة
الهندسية لتصنيع الورق ،ومنها قيمة شراء
 3ماكينات تصوير تبين وجــود تالعب فى
الــعــروض المقدمة ،مما يــدل على ضعف
وقصور بالشركة وتعمد شراء الماكينات من
مورد بعينه بالمخالفة للمادة  69من الئحة
المشتريات.
ورصـ ــد تــقــريــر آخ ــر لــلــجــهــاز الــمــركــزى
للمحاسبات ،وجود فروق مالية بين بيانات

وزارة المالية وقوائم الشركة القابضة فى
مسألة تسوية ديون قروض الشركات بنحو
 97مليون جنيه.
وطــالــب الجهاز بسرعة عمل المطابقة
مــع وزارة المالية والــوقــوف على أسباب
االخــتــاف فــى قيمة الــقــروض ،لما لذلك
مــن أثــر على الشركة القابضة وشركاتها
التابعة من تلك التسوية وصحة األرصــدة
بالدفاتر ،كما رصد الجهاز المركزى صرف
الشركة  180ألف جنيه مكافآت للعاملين
بالشركة وخارجها وأفــراد األمــن بمناسبة
انتهاء الجمعيات خــارج مقر الشركة ،كما
صرفت الشركة  193ألــف جنيه مكافآت
جديدة لغير العاملين فيها دون وجه حق فى
المناسبات المختلفة.
وانتقد الجهاز المركزى ،صرف  30ألف
جنيه للقطاع القانونى الشتراكهم فى الرد
على هيئات التحكيم فى القضية المرفوعة
من شركة الخلود ضد القابضة حول أرض
المراجل رغم أن ما يقومون به من صميم
أعــمــالــهــم ،كــمــا تــم ص ــرف  27أل ــف جنيه
قيمة وجبات للعاملين بالفنادق التى تعقد
فيها الجمعيات و 26ألــف جنيه مكافآت
خالصة الــضــرائــب لبعض القانونيين من
خارج الشركة بخالف ما يتقاضونه شهريا
نظير انجاز بعض األعمال ،كما تم صرف
 12ألــف جنيه مــكــافــأة للعاملين بشركة
النقل والهندسة نظير أبــحــاث قــامــوا بها
دون تــفــاصــيــل عــنــهــا وقــيــمــتــهــا ،و 8آالف
جنيه للعاملين بشركة محرم و 2500جنيه
قيمة تــأجــيــر ســيــارات ألعــضــاء مجالس
اإلدارة لزيارة مصنع شركة الدلتا لألسمدة
بالمنصورة رغم وجود سيارات بالشركة.
كــمــا رص ــدت تــقــاريــر الــجــهــاز الــمــركــزى
للمحاسبات ،عــدم إجـــراء عمليات جرد
مفاجئ ألصحاب السلفيات ،كما خالفت
الشركة بعض مــواد قــانــون الضرائب وتم
صـــرف  57ألـــف جــنــيــه بـ ــدالت دون دفــع
ضرائب عنها ،ومن المخالفات أن الشركة
لم تراع القوانين والقرارات الوزارية فيما
يتعلق بقواعد تمثيل األف ــراد فى مجالس
إدارات الشركات المشتركة ،وعلى سبيل
المثال وافــق مجلس إدارة القابضة على
إثــابــة كــل مــن رئــيــس شــركــة كيما والعضو
المنتدب والعضو المنتدب للشؤن الفنية
بشركة كيما بمبلغ 100ألف جنيه لألول و50
ألف جنيه للثانى ،وصرف المكافآت خصما
مــن حصة الــشــركــة القابضة فــى مكافأة
عضوية مجلس اإلدارة بالشركات المشتركة
بالمخالفة للقانون وقرارات مجلس الوزراء
ورئاسة الجمهورية وقانون قطاع األعمال
العام ،كما تمت اإلثابة على مشروع إعادة
تأهيل مصانع الشركة التى لم يتم تأهيلها
حتى اآلن.
وان ــت ــق ــدت تــقــاريــر الــجــهــاز الــمــركــزى
للمحاسبات ،رفــع رواتـــب بعض مفوضى
الــشــركــات مــن  6آالف جنيه إلــى  8آالف
جنيه ،ثــم زيادتها إلــى  12ألــف جنيه بما
يخالف القانون ،وصــرف مكافآت لبعض
السائقين بصورة دوريــة بنحو  1550جنيه
لكل سائق ،رغم صرف أجــور إضافية لهم
عن نفس الفترات.
وقال التقرير ،إنه على الرغم من خصم
 15ألف جنيه سبق صرفها لمدير مكتب
رئيس مجلس اإلدارة لعدم أحقيته إال إنه
صــرف بعد ذلــك مبلغ  3125جنيها بدل
جلسات ويتعين رد المبالغ الــمــذكــورة،
وخالفت الشركة فتوى قانونية وصرفت
مبلغ  3.9مــلــيــون جنيه مــكــافــأة نقدية
للعاملين والمستشارين بــنــاء على قــرار
الجمعية العامة للشركة.
كما انتقد الجهاز ،تعيين بعض رؤســاء
الشركات واألعــضــاء المنتدبين كممثلين
عن المال العام فى الشركات المشتركة
بالمخالفة للمادتين  21و 22مــن قانون
 203لسنة  ،91وبالمخالفة لفتاوى قانونية
صـ ــادرة مــن مجلس الــدولــة بــشــأن عــدم
جــواز تمثيل عضو مجلس ادارة الشركة
الــتــابــعــة،أو رئــيــس مــجــلــس ادارت ــه ــا فى
عضوية شركات مشتركة.
ومن هذه المخالفات سبق تعيين فاروق
زكـــى ه ــن ــداوى رئــيــس شــركــة المصرية
للمواسير”سيجوارت” ،عضو غير متفرغ
ممثال للمال العام فى الشركة المصرية
للخرسانة وتعيين المهندس عبد الله
محمد الــحــوت رئيس شركة كيما عضو
بشركة الدلتا للسكر.
ووافــق مجلس اإلدارة ،على منح شركة
سيجوارات  30مليون جنيه قرضا إلعادة
تــأهــيــل وتــجــديــد خــط انــتــاج الفلنكات
الخرسانية ،حيث بلغ مــا تــم صرفه من
الــقــرض  20.5مليون جنيه ،واتــضــح أن
الخط بعد تجديده يعانى مــن مشكالت
منها انخفاض مــعــدالت اإلنــتــاج وارتــفــاع
نسبة الفاقد وبتاريخ  31مايو  ،2015تم
وقــف العمل بالمصنع ،واتضح أن الخط
مــن األفــضــل تكهينه ألن تــجــديــده خطأ
فنى الرتفاع تكلفته ،حيث تمثل  %75من
قيمة شراء خط جديد وطاقته تبلغ فقط
 ،%25وبالتالى قــررت الشركة شــراء خط
سالشيف توفيرا للوقت الرتباطها بعقود
توريد للسكة الحديد ،وترشيدا للنفقات.
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منطقة مركزية من
المنزل بحيث يمكن
مراقبته بسهولة

 530مليون صفحة إباحية متلكها  60شركة

باألرقام والوقائع :العالم السرى للمواق ـ ـ ـ ـ ـ ـ
إن ظاهرة المواقع اإلباحية على شبكة اإلنترنت تحمل فى طياتها
عديدا من القيم السلبية التى يمكن أن يكتسبها الشباب من
ً
الجنسين ،بما قد يؤدى إلى نشر الرذيلة فى المجتمع ،والسيما
بعد انتشار هذه المواقع بشكل ينُ ذر بالخطر ،حتى أنه بحلول
نهاية عام  2014كان توجد ما يزيد على 530مليون صفحة إباحية
تملكها فى الغالب  60شركة ،كما أن  83,5مليون زائر من الشباب
والمراهقين زاروا مواقع اباحية خالل شهر ديسمبر من العام
.2014
وقد تحولت اإلباحية إلى صناعة  Cybersex Industryتدر
سنويا ،ومن المتوقع أن يصل
عائدات تصل إلى بليون دوالر
ً
هذا الرقم إلى ما يتراوح بين  5و  7باليين دوالر خالل العامين
القادمين.
تدر
وتشير بعض التقديرات إلى أن عائدات هذه الصناعة ُ
للواليات المتحدة األمريكية عائدات أكبر من عائدات شبكات
التليفزيون الرئيسة  ABC, CBS, NBCمجتمعة.

من هنا تأتى أهمية الدراسة التى صدرت مؤخر ًا بعنوان:
«التأثيرات االجتماعية والسلوكية الستخدام لمواقع اإلباحية»
والتى أعدها د .شريف درويش اللبان رئيس وحدة البحوث
اإلعالمية بالمركز العربى للدراسات ووكيل كلية اإلعالم
والباحثة دينا عمر فرحان الحاصلة على الماجستير فى
ً
خاصة مع انتشار اإلنترنت واستخدامه بين المراهقين
اإلعالم
األمر الذى يجعلنا نضع عشرات من عالمات االستفهام فى كيفية
إدراك الشباب لعنصر التوظيف لهذه التكنولوجيا فى حياته
العامة والخاصة؛ فاإلنترنت ما هو إال وسيلة إعالمية كسائر
عديد من اإليجابيات والسلبيات ،ولعل من أبرز
الوسائل له
ٌ
سلبياته الحرية الجنسية واإلباحية فى صفحاته ،وهو األمر
خطر على المجتمع بصفة عامة والشباب
ناقوس
الذى يمثل
ٍ
َ
بصفة خاصة.
الدراسة اعتمدت على استمارة االستقصاء لجمع بيانات
عددا من األسئلة
الدراسة؛ فقد تم تصميم االستمارة لتشمل
ً

بشقيها المفتوح والمغلق وذلك لالستفادة من الدراسات السابقة
فى هذا المجال ،وتم ترتيب االستمارة على الطريقة التقليدية
المتبعة فى معظم دراسات النظرية ،وهى تبدأ بالتأثير على األنـــا
( )Selfثم األسئلة المتعلقة بالتأثير على اآلخرين ( )Otherثم
األسئلة المتعلقـة بالمكــون السلوكى (ُ )Restrictions
وتسمى
هذه الطريقــة بـ ( )S.O.Rوتمت عمل استمارة بحثية ،ومراجعتها
للتأكد من الترتيب المنطقى لألسئلة .وتم تطبيق االستمارة على
ً
مبجوثا من الشباب الجامعى بالجامعات الحكومية والخاصة
400
ممن ينتمون إلى الجنسين.
عديدا من القيم
الدراسة أكدت إن المواقع اإلباحية تحمل
ً
السلبية على الشباب من الجنسين ،وتؤدى الى نشر الرذائل فى
المجتمع ،واألخطر هو انتشار هذه المواقع بشكل كبير ،و كذلك
انتشار مقاهى اإلنترنت التى تساعد الشباب على الهروب من رقابة
األسرة ،عالوة على انتشار أجهزة الالبتوب المحمولة واألجهزة
اللوحية والتليفونات المحمولة الذكية ،األمر الذى يدفعنا الى

املخاطر اإلباحية لإلنترنت وكيفية التغلب عليها

على الــرغــم مــن أن مخاطر االنــتــرنــت قــد نالت
اهتمام ًا واضح ًا فى الغرب منذ سنوات ،ولكن هذه
المخاطر تبدو متفاقمة وكامنة فى المجتمع العربى
والمصرى؛ ألن الكتابات فى هذا الموضوع تعد قليلة
للغاية.
وتتبنى السياسة الحكومية فى مصر مبدأ الحرية
المطلقة للشبكة ،وهو ما يسمح ألكثر من  400ألف
موقع جنسى فاضح باقتحام غــرف نــوم الصغار،
فهناك مليون أســرة مصرية على األقــل فى مواجهة
خطر يتسلل عبر شاشة الكمبيوتر ،وتتجاهل السؤال
الذى تسعى الجماعات المختلفة فى الغرب لإلجابة
عنه :هل يتعرض األطفال والشباب للمواقع الجنسية
الهدامة على شبكة اإلنترنت؟ وكيف يمكن الرقابة
على تجوال األبناء على الشبكة؟
ونسـتطـيـع أن نلخـص أهـــــم المخـاطـر الـتى
يتـعــرض لها الشباب واألطفال من إدمــان مشاهدة
ما يخدش الحياء على اإلنترنت فى النـقـاط اآلتـيـة:
( )1إن تأثير مشاهدة صور العرى والعنف والجنس
على المستخدمين تكون حــادة للغاية ،فقد تبين أن

عدداً كبيراً من المتهمين بارتكاب جرائم االغتصاب
والعنف الجنسى كانوا مشاهدين لمواقع ال ُعرى،
ولكن ال شىء يهم أمــام صناعة مربحة للغاية تقوم
على استغالل الصور اإلباحية ويصل عائدها إلى
باليين الدوالرات.
( )2تـ ــزداد ح ــدة تــأثــيــر مــشــاهــدة مــواقــع ال ـ ُعــرى
والجنس على األطفال والمراهقين ،حيث يحل ذلك
محل الصورة الذهنية لألنثى فى عقل الطفل ،والتى
تتحول من كائن يحترمه ويتعايش معه إلى مجرد رمز
جنسى )3(.حتى بالنسبة لكبار السن أيض ًا ،فقد
أرسلوا إلى غرف الدردشة حول هذه الموضوعات
رسائل تؤكد أن هذه المواقع قد استثارتهم أيض ًا،
وشككوا فى قــدرة األطفال والشباب وحدهم على
الخروج من براثن هذا الفخ المنصوب على الشبكة.
وتــخــوض صناعة برمجيات الكمبيوتر والــشــركــات
التى توفر خدمات االنترنت حرب ًا شرسة ضد الصور
اإلباحية التى تُبث على شبكة اإلنترنت ،والتى تصور
دع ــارة األطــفــال ،وضــد المهووسين بممارسة الجنس
مع األطفال ،ودعت إحدى المؤسسات البريطانية إلى
اتخاذ بعض اإلجــراءات التى يمكن من خاللها لألسرة
أن تضمن  -إلى ٍ
حد ما  -تواجدً ا آمنًا بعيدً ا عن هذه
النوعية من المواقع -1:البد لكل أســرة أن تضع جهاز
الكمبيوتر الخاص باألبناء فى غرفة المعيشة أو فى
منطقة مركزية من المنزل
بــحــيــث يــمــكــن مــراقــبــتــه
بسهولة فيها ،فثمة خطورة
مــن ت ــرك جــهــاز الكمبيوتر
وح ـ ــيـ ـ ـدًا مـ ــع األط ـ ــف ـ ــال خــلــف
الــجــدران المغلقة ،حيث إن مشاهدة
الــصــور الــعــاريــة نــشــاط خــاص ال يمارسه
الطفل أو المراهق إال إذا كــان وحــيــداً ،وهكذا يتسلل
الخطر إلى األسرة من قلب جهاز الكمبيوتر ،كما ينصح
بأال يدخل األبناء صغار السن إلى الشبكة إال فى وجود
أحد األبوين حتى ال يتعرض هؤالء األبناء لبعض المواقع
اإلباحية دون قصد.
 -2يــجــب فــحــص قــائــمــة الــعــنــاويــن المفضلة
بالكمبيوتر ومخزن الذاكرة المؤقتة الذى يحتوى
على مــواقــع اإلنــتــرنــت الــتــى تمت زيارتها
للتعرف على المواقع التى زارها األبناء-3.
الطلب من األبناء أال يعطوا أبدً ا أسماءهم

الحقيقية ،أو أرقــام هواتفهم وعناوينهم ،أو حتى
عــنــوان بريدهم اإللــكــتــرونــى ألى فــرد على شبكة
اإلنترنت دون موافقة الوالدين ،ويجب معرفة من
هم أصحاب أبنائك الذين يتخاطبون معهم على
الشبكة -4.البد ألولياء األمــور أن يحفظوا كلمة
السر التى تسمح بالدخول إلى اإلنترنت ،ويحددوا
التوقيت المناسب لدخول أبنائهم للشبكة ،ويمكنهم
اختيار مجموعة متنوعة ،من المواقع اآلمنة التى
يُسمح لألبناء بدخولها.
 -5يجب أن تفهم األسرة أن العنف والصراخ عند
اكتشاف تــردد األبــنــاء على الــمــواقــع الجنسية
على الشبكة لن يُــجــدى ،المهم هو الحديث
معهم وإقناعهم بأن هذه المواقع ضارة جداً
بالنسبة لهم ،وتوجيه اهتمامهم إلى مواقع
أخــرى أكثر تنوع ًا وقــدرة على تسليتهم-6.
يجب معرفة أن شــركــات البرمجيات توفر
أدوات تمكن أولـــــيـــــاء األمــــــــور مــن حـجـب
المـواد التى ال تعتبر مناسبة لألبناء ،وتشـمـل
هــذه األدوات الـرسـائـل الفــورية لــأوالد
الصغار .وتـوجـد أيضـ ًا بــرامــج إضـافـيـة
مفــيــدة إلعـاقـة المــواد اإلبـاحـيـة مثل
«ســايــبــر بــاتــرول» « Cyber Patrolونــت
نانى »  Net Nannyو»سايبر سيتر» �Cy
.ber Setter
 -7يجب أن ندرك أنه ال يوجد شيء يتصف
بالكمال ،حيث تعتمد جودة برمجيات الكمبيوتر
التى تقوم بحجب الــمــواد غير المناسبة على
جودة الشركة التى تقوم بإنتاجها .ولدى مواقع
المساعدة مثل www.getnetwise.org
محركات بحث تمكن األســرة من معرفة ما إذا
كــانــت الشركة تنشر معايير للتنقيح والــفــرز،
وقائمة بالمواقع المرشحة والكلمات األساسية
التى تستعملها لحجب المواد غير المرغوبة.
 -8يجب التعامل مــع جــرائــم االنــتــرنــت مثل
الــجــرائــم األخ ــرى فــى الــحــيــاة ،وإذا كنت تعتقد
أن شخص ًا يحاول استغالل ابنك ،فعليك إبالغ
الــشــرطــة ،عــلــمـ ًا ب ــأن وزارة الــداخــلــيــة المصرية
قررت إنشاء إدارة مباحث جديدة لمكافحة جرائم
الحاسبات وشبكات المعلومات منذ سبتمبر من
العام .2002
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فيما يتعلق بــأنــمــاط اســتــخــدام المبحوثين للكمبيوتر
واإلنــتــرنــت ،تبين أن معظم أفــراد العينة من الذين أجرى
عليهم البحث يمتلكون كمبيوتر «شخصى منزلى» وإن زاد
اعتمادهم على أجــهــزة الالبتوب المحمولة ،عــاوة على
امــتــاك نسبة متوسطة منهم لألجهزة اللوحية Tabs
والتليفونات المحمولة الذكية  ،Smart Phonesكما تبين
أن أغلب مفردات العينة تستخدم الكمبيوتر الشخصى أو
الالبتوب فى غرفتهم الخاصة بنسبة  %40ثم بالتساوى
فــى غرفتى الصالة والمكتب بنسبة  %14ثــم حجرة األخ
بنسبة  %4وأخي ًرا فى حجرة المعيشة بنسبة  ،%2وهو ما
يزيد من خطورة تعرض الشباب للمواقع اإلباحية ،وذلك
إلمكانية الولوج لهذه المواقع بحرية نتيجة وجــود أجهزة
الكمبيوتر واألجهزة اللوحية والتليفونات المحمولة الذكية
فــى غرفتهم الخاصة ،وإمــكــان حملها معهم أينما كانوا.
تبين كــذلــك أن أغــلــب مــفــردات العينة تفضل استخدام
شبكة اإلنترنت برفقة اآلخــريــن وذلــك بنسبة  ،%76بينما
يفضل اآلخــرون استخدام الشبكة بمفردهم بنسبة .%24
ويستخدم أغلب مفردات عينة الــدراســة اإلنترنت بمعدل
ســت أو أربــع م ـ ٍ
ـرات فــى األســبــوع بنسبة  ،%38ثــم بمعدل
مرتين أو ثالث مــرات فى األسبوع بنسبة  ،%22ثم بمعدل
مرة واحــدة أسبوع ًيا بنسبة  ،%20ثم بمعدل أربع أو خمس
مــرات فى األسبوع بمعدل .%16ويقضى  %30من مفردات
عينة الــدراســة أربــع ســاعــات فأكثر عند استخدام شبكة
اإلنترنت ،ثم من ساعة إلى أقل من ساعتين بنسبة ،%26
ثم من ساعتين إلى أقل من ثالث ساعات بنسبة  ،%22ثم

من ثالث ساعات إلى أقل من أربع ساعات بنسبة  ،%20ثم
أقل من ساعة بنسبة  ،%2وهو ما يبين ازدياد الساعات التى
يقضيها الشباب عند استخدام اإلنترنت.ويستخدم  %42من
المبحوثين اإلنترنت فى فترة السهرة ،ثم  %40يستخدمونها
فى الليل ،ثم  %14يستخدمونها فى فترة العصر والمساء،
ثــم  %4يستخدمونها فــى فترة الظهيرة ،بينما لــم يبد أى
من المبحوثين إشــارة إلــى استخدام اإلنترنت فى الفترة
الصباحية ،ومــن الواضح أن تركز استخدام اإلنترنت فى
فترة السهرة والساعات المتأخرة من الليل يهيئ الفرصة
أمــام الشباب للدخول إلــى المواقع اإلباحية والــدردشــات
الجنسية بعيداً عن رقابة األسرة.ويستخدم أغلب المبحوثين
خدمة الــدردشــة على شبكة اإلنترنت بنسبة  ،%25.3ثم
البريد اإللكتروني  E-mailبنسبة  ،%17.3ثم مشاهدة
األفــام أو االستماع إلى األغانى بنسبة  ،%16.7ثم مواقع
التسلية واأللعاب  ،%12ثم البحث العلمى بنسبة ،%10.7
ثــم تصفح الشبكة بوجه عــام بنسبة  ،%9.3ثــم االتصال
التليفونى ببلدان أخــرى بنسبة  ،%4.7ثم التسوق بنسبة
 ،%2.7ثم المنتديات وتحميل األغانى واألفــام بالتساوى
ٍ
معلومات صحيحة
بنسبة .%.7ويعطى  %70من المبحوثين
عن أنفسهم خالل استخدام شبكة اإلنترنت بينما  %30ال
ٍ
معلومات صحيحة عن أنفسهم ،و هو ما يفضله
يُعطون
قطا ٌع غير قليل من المراهقين عند استخدامهما لشبكة
اإلنترنت ،وخاصة الفتيات منهم ،كما أن  %62من المبحوثين
يستخدمون أســمــا ًء مستعارة أثناء المحادثة (الــدردشــة)
و %38فقط هم من يستخدمون أسماءهم الحقيقية أثناء

المحادثة.ويُطلع  %60مــن المبحوثين والديهم على
كيفية استخدامهم لشبكة اإلنترنت بينما  %40منهم
ال يُطلعون والديهم على كيفية استخدامهم لشبكة
اإلنترنت ،وهــى نسبة كبيرة وال بد من الحذر منها
لــعــدم تــرك ه ــؤالء األبــنــاء نه ًبا للتعرض للمواقع
اإلباحية ،بما قد يصل إلى حد اإلدمــان ،وال سيما
فــى ظــل مــا توصلت إليه الــدراســات مــن أن أكثر
نوعين من المواقع على شبكة اإلنترنت تؤدى إلى
اإلدمان هما مواقع الدردشة والمواقع اإلباحية.
وتبين كذلك فى هذا الصدد أن أكثر من نصف
مفردات العينة ال يشاركها أحد الوالدين أثناء
استخدامهم لشبكة اإلنــتــرنــت بنسبة ،%76
بينما  %18يشاركهم أحيا ًنا ،فى حين أن %6
فقط يشاركهم أحــد الوالدين بالفعل أثناء
استخدامهم لشبكة اإلنترنت ،وهــذا أم ٌر
خطير يدل على انخفاض دور األسر فى
رقابة أبنائها ،وهو ما يساعد األبناء
فى التعرض للمواقع اإلباحية بعيدً ا
عن رقابة األسرة ،كما اتضح أن %68
من المبحوثين ال يوجههم والديهم
أثناء استخدامهم لشبكة اإلنترنت،
بينما  %18منهم يوجههم الوالدان
أحــيــا ًنــا ،فــى حــيــن أن  %14من
األبناء يوجههم والديهم بالفعل
أثناء استخدام الشبكة.

%42

من املبحوثني
يستخدمون
اإلنترنت
فى فترة السهرة

مليون زائر
من الشباب
واملراهقون زاروا
مواقع إباحية
خالل شهر واحد

ـ ـ ـ ـ ـ ــع اإلباحية فى مصر
تفحص تجارب الدول المختلفة فى تبنى آليات الرقابة على
اإلنترنت وبصفة خاصة على المواقع اإلباحية ،والسيما أن هذه
مجتمع إلى آخر ومن دولة إلى أخرى حسب
الرقابة تختلف من
ٍ
طبيعة البيئة االجتماعية والتقاليد والعادات المرتبطة بها.
وسلطت الدراسة الضوء على هذه الظاهرة المنتشرة بين الشباب
والذين يمثلون عصب المجتمع وحضارته اآلنية والمستقبلية
وفتح الطريق لتناول هذه الموضوعات الخاصة أو الحساسة أو
التى يحرص المجتمع على عدم االقتراب منها  ،Taboosبدعوى
أن تناولها وتسليط الضوء عليها يؤدى إلى نشر الفساد ،وهى
النظرة القاصرة نفسها التى تبنتها الدول االشتراكية ،حيث كانت
الصحف فيها ال تنشر أخبار الحوادث والجرائم حتى ال تنتشر
فى المجتمع االشتراكي! ،كما تسعى الدراسة إلى وضع معايير
لمعرفة مدى إدراك الشباب لخطورة هذه المواقع على المجتمع
وعلى أنفسهم والحث على وضع أسس منهجية ومعرفية وقانونية
للحد من انتشارها.

قضية
شائكة

خالد عبدالرحمن

مفاجأة :املصريون «بصفة عامة» هم األكثر تأث ًرا باملواقع اإلباحية

ً
مقارنة بأنفسهم
تأثرا باملواقع اإلباحية
 %78يعتقدون أن اآلخرين أكثر
ً

كشف د .شريف درويــش اللبان رئيس
وحدة البحوث اإلعالمية بالمركز العربى
للدراسات ووكيل كلية اإلعــام أن %78
يعتقدون أن اآلخرين أكثر تأث ًرا بالمواقع
اإلباحية مقارن ًة بأنفسهم ،فى حين يرى
 %2أنهم أكثر تأث ًرا من اآلخرين ،وهو ما
يدل على وجــود فجوة بين أنفسهم وبين
اآلخرين فى إدراك تأثير المواقع اإلباحية
بشكل عام.
ٍ
ويعتقد  %42أنــهــم يــتــأثــرون بالمواقع
اإلبــاحــيــة عــلــى شبكة اإلنــتــرنــت تــأثــيـ ًرا
ضــعــي ـ ًفــا ،بينما  %26يــعــتــقــدون بأنهم
يتأثرون تأثي ًرا ضعي ًفا للغاية ،فى حين
أن  %22يعتقدون أنهم يــتــأثــرون تأثي ًرا
ً
متوسطا ،و %10يعتقدون أنهم يتأثرون
تأثي ًرا قو ًيا للغاية.
ويعتقد  %42من المبحوثين أن اآلخرين
يتأثرون بالمواقع اإلباحية تأثي ًرا قو ًيا،
بينما  %38منهم يعتقدون أنهم يتأثرون
ً
متوسطا ،فى حين أن  %18يعتقدون
تأثي ًرا
جـــدا و%2
أنــهــم يــتــأثــرون تــأثــي ـ ًرا قــو ًيــا
ً
يعتقدون أنهم يتأثرون تاثي ًرا ضعي ًفا.
وقــال د .شريف إن «المصريين بصفة
عامة» هم األكثر تأث ًرا بالمواقع اإلباحية
من وجهة نظر المبحوثين؛ اذ احتلت هذه
الفئة المرتبة األولى بنسبة  ،%62.7بينما
يحتل المبحوثون أنفسهم نسبة %15.7

تأثيرا
 %42يتأثرون باملواقع اإلباحية على شبكة اإلنترنت ً
ً
ً
ضعيفا للغاية
تأثيرا
ضعيفا بينما  %26يعتقدون بأنهم يتأثرون ً

قائمة مخاطر املواقع
اإلباحية على املجتمع
   جرمية التحرش
اجلنسى من أغلب
اجلرائم التى
ُترتكب إثر تصفح
املواقع اإلباحية
بنسبة %51.7

%23.3

من جرائم االغتصاب
سببها هذه املواقع مقابل
 %15للعنف بنسبة %15
والطالق بنسبة %8.3

يعتقد  %49من المبحوثين بوجود مخاطر
على المجتمع من تصفح المواقع اإلباحية،
بينما  %2يــعــتــقــدون بــعــدم وجـــود مــثــل هــذه
المخاطر على المجتمع ،األمر الذى يدل على
إدراك المراهقين لمخاطر هذه المواقع على
المجتمع بصفة عامة واألفراد بصفة خاصة.
وي ــرى المبحوثون مــن الشباب أن جريمة
التحرش الجنسى مــن أغــلــب الــجــرائــم التى
تُرتكب إثــر تصفح المواقع اإلباحية بنسبة
 ،%51.7واالغتصاب بنسبة  ،%23.3والعنف
بنسبة  ،%15والــطــاق بنسبة  ،%8.3بينما
من المخاطر التى تؤدى إليها أيض ًا التعرض
للمواقع اإلباحية االنحالل األخالقى بنسبة
.%1.7
وتتمثل ُجملة األسباب التى تجعل الشباب
يتعرضون للمواقع اإلباحية مــن وجهة نظر
المبحوثين فى انخفاض القيم الدينية بنسبة
 ،%34.7ثم انخفاض دور األسرة فى الرقابة
على أبنائها ،ثم تدنى الــظــروف االقتصادية
بنسبة  ،%17.3ثم انخفاض القدوة التربوية
بنسبة  ،%10.2ثم تدنى الظروف االجتماعية
بنسبة  ،%8.2ثــم انخفاض مستوى التربية
بــنــســبــة  ،%4.1ثـــم زيــــــادة نــســبــة تــعــاطــى
كل من عدم وجود
المخدرات بنسبة  ،%2ثم ٍ
رقــابــة مــن الــمــؤســســات الحكومية واإلثـ ــارة
المقدمة فى وسائل اإلعــام وصعوبة الــزواج
وغزو الثقافة الغربية وانخفاض الحياء لدى
الفتيات بنسبة  %1على التساوى.

فى المرتبة األولى ،والزمالء فى الدراسة
 ،%11.8واألقل تأث ًرا فى المرتبة األولى
األصدقاء المقربون بنسبة  ،%9.8بينما
يحتل األكثر تأث ًرا فى المرتبة الثانية من
وجهة نظر المبحوثين زمــاء الــدراســة
بنسبة  ،%38والمعارف والجيران بنسبة
 ،%24واألصدقاء المقربون بنسبة ،%22
و»المصريون بصفة عامة» والمبحوثون
أنفسهم بالتساوى بنسبة .%8
وقــد احــتــل األكــثــر تــأث ـ ًرا فــى المرتبة
الثالثة المعارف والجيران بنسبة ،%39.2
ويليه األصدقاء المقربون بنسبة ،%31.2
وزم ــاء الــدراســة بنسبة  ،%25.5بينما
احــتــل األقــــل ت ــأثـ ـ ًرا ف ــى هـــذه الــمــرتــبــة
بــالــتــســاوى كـ ـ ٌل مــن «الــمــصــريــيــن بصفة
عامة» والمبحوثين أنفسهم بنسبة ،%2
واحتل األكثر تأث ًرا فى المرتبة الرابعة
األص ــدق ــاء الــمــقــربــون بنسبة ،%36.7
ويليه المعارف والجيران بنسبة ،%26.5
وزم ــاء الــدراســة بنسبة  ،%20.4ويليه
المبحوثون أنفسهم بنسبة  ،%12.2واألقل
تأث ًرا هم «المصريون بصفة عامة» بنسبة
 ،%2.4بينما احتل المبحوثون األكثر تأث ًرا
فــى المرتبة الخامسة بنسبة ،%63.3
و»المصريون بصفة عامة» بنسبة ،%22.4
والمعارف والجيران بنسبة  ،%12.2بينما
زمالء الدراسة بنسبة .%2

روشتة ذهبية ملكافحة
املواقع اإلباحية

 %88من املبحوثني يرون أن
هناك مخاطر أخالقية و%12
يرون عكس ذلك

املخاطر األخالقية
لشبكة اإلنترنت
كشفت الــدراســة أن %88
م ــن الــمــبــحــوثــيــن يــــرون أن
هناك مخاطر أخالقية على
شبكة اإلنترنت ،بينما %12
ال ي ــرون أن هــنــاك مخاطر،
جــدا،
وهـــذه نسبة مرتفعة
ً
ٍ
عديد
وهــو مــا يثبت وج ــود
مــن الــســلــبــيــات عــلــى شبكة
اإلنترنت.
وتــعــتــرض نصف مــفــردات
الــعــيــنــة صــفــحــات لــمــواقــع
إبـــاحـــيـــة ع ــن ــد اس ــت ــخ ــدام
شــبــكــة اإلنـ ــتـ ــرنـ ــت ،بــيــنــمــا
 %26ال تعترضهم مثل هذه
الصفحات ،فى حين أن %24
تعترضهم أحــيــا ًنــا ،أى أكثر
مــن نصف العينة تقتحمهم
صــفــحــات لــمــواقــع إبــاحــيــة،
وهو ما يدق ناقوس الخطر،
ويدل على كثرة هذه المواقع،
وان ــخ ــف ــاض ال ــرق ــاب ــة على
الشبكة.

استخدام برامج الترشيح أو «الفلترة»
إلحكام الرقابة عليها
أعــلــنــت الغالبية العظمى مــمــن أجــرى
عليهم البحث موافقتها على وضــع رقابة
عــلــى ه ــذه الــمــواقــع بنسبة  ،%64و %18
يوافقون بدرجة متوسطة ،و %10يوافقون
بدرجة قوية ،و %6يوافقون بدرجة ضعيفة
جدا ،و %2يوافقون بدرجة ضعيفة.
ً
وبالنسب لآلليات التى يمكن اتباعها للحد
من انتشار المواقع اإلباحية بين الشباب
من وجهة نظر المبحوثين ،فإن هذه اآلليات
تتمثل فى فرض رقابة حكومية على المواقع
اإلبــاحــيــة بنسبة  ،%24.4ورقــابــة األســرة
بنسبة  ،%20وااللــتــزام األخــاقــى بنسبة
 ،%15.6وبث الوعى الدينى بنسبة ،%14.4
وب ــث الــوعــى بــخــطــورة ه ــذه الــمــواقــع فى
وسائل اإلعــام  ،%8.9والتثقيف الجنسى
والصحى بنسبة  ،%6.7واستخدام البرامج
الرقابية  Censor wareأو ما يُطلق عليه
برامج الترشيح أو «الفلترة» Filtering
 Softwareبنسبة  ،%5.6وزيــادة الرقابة
الــذاتــيــة النابعة مــن الــفــرد نفسه بنسبة
 ،%3.3وأخــيـ ًرا التمسك بالقيم والعادات
بنسبة .%1.1

رقابة األسرة
وااللتزام األخالقى
وبث الوعى
بخطورة املواقع
التثقيف
اجلنسى
والصحى من أهم
وسائل املكافحة
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خفايا العالقة بني
شروط الصندوق
وبني ترشح السيسى
لفترة رئاسية ثانية

قائمة الكوارث السياسية واالقتصادية على مصر بسبب قرض الـ  12مليار دوالر من البنك الدولى
آثاره االقتصادية كارثية بإجماع اخلبراء ومفاجآت فى انعكاساته األكثر خطورة على األوضاع السياسية محل ًيا وعامل ًيا

أجراس
الخطر

أحد شروط
صندوق
النقد إعا ًدة
تقليص دور
القطاع العام

ارتفاع مستويات
الفقر يؤدى إلى اتساع
القاعدة االجتماعية
المعارضة للنظام
وتراجع شعبية الرئيس
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إميان بدر
مع حلول الذكرى السادسة لثورة  25يناير،
يرى اخلبراء واملحللون أن مصر الزالت تعجز
عــن إيــجــاد معادلة سياسية جتمع األطــراف
املــتــنــاحــرة عــلــى الــســلــطــة ،وكــذلــك افتقدت
حكوماتها املتعاقبة البوصلة التى ميكن من
خاللها حتديد املــســار التنموى املــائــم ،مما
دفع النظام احلالى للذهاب إلى خبراء صندوق
الــنــقــد ال ــدول ــي ،لــلــحــصــول عــلــى ق ــرض من
الصندوق بـــ 12مليار دوالر ،بهدف سد عجز
املــوازنــة وإيــقــاف نزيف االحتياطى النقدى،
الذى كان قبيل يناير  2011يتجاوز الـ 36مليار
دوالر ،واآلن ال يتعدى الـــ 20مليار ،غالبيتها
فى شكل ودائع ومنح ومعونات خارجية ،وألن
معظم هذه الودائع جاءت من السعودية ودول
اخلليج النفطية ،باتت اآلن مهددة بالتوقف
ورمبــا تطالبنا تلك ال ــدول بــرد ودائعها على
غرار ما فعلته قطر ،فى ظل توتر العالقات مع
الرياض التى تقود مجلس التعاون اخلليجى.
وفى هذا السياق أشــارت أغلب التحليالت
االقــتــصــاديــة إل ــى تــدهــور أوضـ ــاع الطبقات
الوسطى والفقيرة كنتاج للقرض ،ومبــا أن

االقــتــصــاد والسياسة وجــهــان لعملة واحــدة،
كــشــفــت دراسـ ـ ــات حــديــثــة ع ــن الــتــداعــيــات
الــســيــاســيــة والــســلــبــيــات الــكــارثــيــة الناجمة
عــن اجتــاه مصر إلــى سياسة االقــتــراض من
صندوق النقد وغيره ،وعلى الرغم من إجماع
االقتصاديون على أن صندوق النقد لم يدخل
بأمواله بلدً ا إال خربها ،يــرى السياسيون أن

األمر له مزيد من اآلثار السيئة على الصعيد
الــســيــاســى ،تــصــل إل ــى تــهــديــد ع ــرش نظام
الرئيس عبدالفتاح السيسى وتآكل شعبيته
بشكل يؤدى للمزيد من االنعكاسات الفوضوية
والــقــمــعــيــة ،املــتــعــلــقــة بــانــعــكــاس الــتــدهــور
االقــتــصــادى واخلــلــل الطبقى على األوض ــاع
السياسية.

وعلى جانب آخــر يؤكد استقراء التاريخ
القريب أن جلوء احلكومة املصرية لالقتراض
من صندوق النقد الدولى لم يكن هو األول
مــن نــوعــه بــعــد  ،2011فسبق وأن حــاولــت
جماعة اإلخـ ــوان االقــتــراض إب ــان وجــودهــا
فى سدة السلطة ،وقت حكم املعزول محمد
مرسى ،كما أعلنت حكومة حــازم الببالوى

أسرار حصول حكومة شريف إسماعيل
على القرض رغم حتذيرات اخلبراء

حقيقة حتالف اإلخوان والبرادعى مع
أحمد شفيق فى انتخابات الرئاسة املقبلة
حتذيرات من مخاطر االستقطاب الداخلى
وعودة حالة عدم االستقرار السياسى

دراسة حديثة تكشف :خطة الدولة لتقليم أظافر رجال
األعمال وقوى املعارضة وتقليص دور القطاع العام
ف ــى إطــــار م ــح ــاوالت ال ــرب ــط ب ــن قــــرار احلــكــومــة
باحلصول على قرض صندوق النقد كخطوة اقتصادية،
وبني االنعكاسات السياسية لهذا القرار ،أعد الباحث
سمير رم ــزى دراســـة حديثة بعنوان «اقــتــراض مصر
مــن صــنــدوق النقد ،األبــعــاد والــتــداعــيــات السياسية،
أكــد خاللها الــبــاحــث سمير رم ــزى أن الــرئــيــس عبد
الــفــتــاح السيسى تعمد مــنــذ تــولــيــه ا ُ
حلــكــم أن يعيد
ترتيب جماعات القوى داخل االقتصاد املصرى ،وتلك
اجلــمــاعــات منقسمة بــاألســاس إلــى قطاعات الدولة
االقتصادية واخلدمية وجماعات رجال األعمال ،سواء
رجــال األعــمــال القريبني مــن السلطة أو املعارضني،
واألخــيــرة تتضمن رجــال اإلعــمــال من أعضاء جماعة
اإلخــوان ،وجلأ النظام إلى فرض احلراسة واملصادرة
على بعض مشروعاتهم وأموالهم ،فى مقابل انخراط
مكثف للقوات املسلحة فى بعض املشاريع االقتصادية.
ويرى سمير رمزى أنه من بني أهداف احلصول على
هــذا القرض ،أنــه مينح الدولة املبرر الكافى إلجــراء
بعض التعديالت الهيكلية فى االقتصاد ،وعلى رأسها
تقليم أظــافــر القطاع الــعــام املــغــذى الرئيسى لرجال
األعمال ،وهى هنا تأتى فى صورة أحد شروط صندوق
النقد ،الذى يشترط عا ًدة تقليص دور القطاع العام فى
اقتصاديات الدول التى حتصل على قروضه.
وعلى الصعيد الدولى والعالقات اخلارجية أشارت
الدراسة إلى تعرض النظام املصرى احلالى فيما سبق
للعديد مــن االنــتــقــادات الــدولــيــة ،خــاصــة فيما يتعلق
موضحة
مبوقفه من قضايا حقوق اإلنسان واحلريات،
ً
أنه يطمح فى أن يوفر الصندوق له الغطاء السياسى
املناسب فى مواجهة االحتجاجات املتوقعة والتضييق
على القوى املعارضة ،خاصة فى ظل إعالن بعض قوى
املعارضة رفضها للقرض.
الفـ ًتــة إلــى أن للصندوق سجال حافال  فــى مواقف
تأييد قمع االحتجاجات السياسية فى الدول املقترضة،
ومنها األرجنتني وتشيلى وغيرهما.
وعلى سبيل العالقة التبادلية بني االقتصاد والسياسة
أوضــحــت الـــدراســـة أن نــظــام الــســيــســى يــســعــى إلــى
االســتــفــادة مــن الــقــرض عــن طريق توظيفه فــى جذب
رؤوس مــال أجنبية بغرض االستثمار واالستفادة من
وجــوده فى السلطة ،مقابل أن تدعم بقاءه وحتول دون
تعميق خالفات بعض دول الغرب مع السيسى ونظامه.
والنقطة األهم فى هذا امللف هى أن برنامج صندوق
النقد يوفر إطــا ًرا نظر ًيا لعملية اإلصــاح االقتصادى
فى مصر ،ومــن املنتظر أن يرتكن السيسى إلــى بعض
املــؤشــرات الــصــادرة عــن الــتــعــاون مــع الــصــنــدوق ،فى
التسويق السياسى لعمل نظامه على إصــاح أوضــاع
االقتصاد املصري ،ما يجعل من ترشحه لفترة رئاسية
ثانية مسألة حتمية ،بذريعة استكمال خطوات مشروع
اإلصالح االقتصادى.
ويــؤكــد غالبية املحللون أن اإلجــــراءات االقتصادية
التى يشترطها صندوق النقد ستؤدى إلى تغيير حالة
االستقرار النسبى التى يعيشها النظام املصري ،ورمبا
تؤدى إلى تغييرات فى معادلة القوة فى مصر ،وتتمثل

هذه التغييرات فى اتساع قاعدة املعارضة ضد النظام،
ألنه من املنتظر أن تؤدى إجراءات قرض الصندوق ومن
بينها خفض االنفاق احلكومى وحترير أسعار الصرف
إلــى رفــع معدالت التضخم وارتــفــاع مستويات الفقر،
وستؤدى هذه العوامل إلى اتساع القاعدة االجتماعية
املعارضة لنظام السيسى.
ك ــم ــا ي ــت ــوق ــع اخل ــب ــراء
تصعيد خــافــات الــدولــة
مــع الــقــطــاع األهــلــي ،حيث
شــهــدت مــصــر ع ــدة تــوتــرات
ب ــن مــنــظــمــات املــجــتــمــع املــدنــى
واحلــكــومــة خـــال ال ــع ــام املــنــقــضــى،
فاحتجت قطاعات واسعة من أعضاء
احتــاد املهن الطبية ونقابة الصحفيني ،واعترضت
بعض منظمات املجتمع املــدنــى على نــص مشروع
قــانــون تنظيم اجلــمــاعــات األهلية املُــقــدم مــن قبل
احلــكــومــة ،ممــا يــنــذر بــخــافــات واســعــة مستقبل ًيا
نتيجة لتوتر األوضــــاع االجــتــمــاعــيــة ،ورغــبــة هذه
القطاعات فى لعب دورها فيما يخص شبكات األمان
االجتماعى.
وفى ظل هذه التوترات من املنطقى أن تنخفض
ـمــا بـــأن املشير
شــعــبــيــة أى رئــيــس أو ن ــظ ــام ،عــلـ ً
عــبــدالــفــتــاح الــســيــســى ه ــو امل ــرش ــح الــــذى حــســم
انتخابات الرئاسة لصاحلة بنسبة  %97تقريبا من
إجمالى املصوتني ،وطب ًقا الستطالعات الــرأى التى
أجراها مركز بصيرة مؤخ ًرا تراجعت نسبة الراضيني
عن أداء السيسى إلــى  %68فقط ،مقارنة بـ  %82فى
إستطالع سابق ،ومن املتوقع أن تتراجع هذه النسبة مع
اإلجراءات االقتصادية املفروضة من قبل صندوق النقد
الــدولــي ،ما سينعكس على فــرص السيسى فى حسم
انتخابات الرئاسة املقرر لها االنعقاد فى يونيو .2018
وكنتيجة طبيعية لــذلــك تــؤكــد الــقــواعــد السياسية
والتاريخية على أن تــراجــع شعبية أى سلطة يساوى
إندالع وتفاقم أعمال العنف ،سواء املوجهة من السلطة
للمواطنني  من خــال أجهزتها األمنية واملخابراتية
والــقــوانــن االســتــثــنــائــيــة ،أو املــوجــهــة مــن املــواطــنــن
ضد الــدولــة ،ومــن ثم تتصاعد املــخــاوف من أن تؤدى
األوضــاع السيئة إلى انــدالع التظاهرات واالضرابات
واالحتجاجات ،التى تتضمن أعمال عنف ،عا ًدة ما ترد
عليه الدول بالقمع والتضييق على العمل االحتجاجى.
أما النوع األخطر من العنف والــذى ظهر فى املشهد
املــصــرى مــؤخ ـ ًرا ،فقد جتسد فــى اســتــخــدام السلطة
احلاكمة جلماعات الداعمني واملؤيدين لها فى ممارسة
الــعــنــف الــســيــاســى ضــد مــعــارضــيــهــم ،وه ــو مــا يعرف
إعــام ـ ًيــا بــتــظــاهــرات املــواطــنــن الــشــرفــاء املــواجــهــة
للمعارضة ،وقــد أصبح هــذا الــنــوع هــو األكــثــر ظهو ًرا
فى املشهد السياسى املصرى بعد ثــورة يناير 2011؛
نظ ًرا للسيولة الشديدة فى تفاعالت النظام السياسى
املصرى وعدم استقرار املؤسسات السياسية املصرية،
التى مازالت فى مرحلة استعادة واستكمال متاسكها،
ومنها ما لم يتعافى بنسبة كبيرة حتى اآلن.

الدولة أغضبت الصحفيني واألطباء واحلقوقيني خالل
 2016وتوقعات بزيادة أعمال العنف فى العام اجلديد

عــن نيتها التوجه لالقتراض مــن الصندوق
فى  ،2014فى عهد الرئيس السابق املستشار
عدلى منصور ،وفشلت املــحــاوالت السابقة
ألس ــب ــاب تــتــعــلــق ب ــع ــدم ق ـ ــدرة احلــكــومــتــن
على فــرض ش ــروط صــنــدوق الــنــقــد ،وعــدم
استعدادهما ملواجهة الضغوط السياسية من
اجلماعات املعارضة والقطاعات املتضررة
من داخل مؤسسات الدولة أو خارجها ،وهو
ما أدى إلــى استقالة حكومة الببالوى حتت
وط ــأة الــضــغــوط االقــتــصــاديــة ،بينما أصبح
الــســيــاق الــســيــاســى أكــثــر مــاءمــة مــع تولى
السيسي ،ومطالبته للشعب بتحمل تبعات
اإلصــاح االقتصادى ،مستندً ا على شعبيته
الطاغية بوصفه إبــن املــؤســســة العسكرية
الذى أنقذ مصر من مؤامرات احلرب األهلية
ومــخــطــطــات الــتــقــســيــم ،ف ــى ظ ــل تصاعد
مخاوف الشعب من تكرار املصير السورى أو
الليبى وقبلهما العراقى فى مصر.
وفـ ــى ســيــاق الــســطــور الــتــالــيــة نــحــاول
فتح ملف الــتــداعــيــات السياسية للقرض
وانــعــكــاســاتــه على املــجــال السياسى فيما
يتعلق بالعالقات بني النظام احلاكم وقوى
املعارضة فى الداخل من ناحية ،وعالقاته
بالعالم اخلارجى من ناحية أخرى.

حذر الدكتور سمير رمــزى الباحث السياسى واالقتصادى من
بعض املخاطر ،وفى مقدمتها أن سوء األوضاع االقتصادية يؤدى
إلــى تعميق درجــة االستقطاب بــن األطـــراف السياسية ،مما
ينذر ببعض التداعيات السلبية على متاسك مؤسسات الدولة
املصرية ،ورمبــا العودة حلالة عدم االستقرار السياسي ،الفتًا
إلى أن التيارات الدينية ستجد البيئة خصبة ملعارضة سياسات
النظام ،واستغالل هذا الغضب الشعبى فى اإلســاءة إلى مصر
وتشويه صورة الدولة داخل ًيا وخارج ًيا.
ورأى الباحث أن سياسات نظام السيسى أدت إلــى تضرر
مصالح عدة شرائح من النخب الرئيسية فى مصر ،وعلى رأسها
النخبة اإلســامــيــة ،وبــعــض جماعات النخبة املدنية والنخبة
السياسية ســواء فى املعارضة أو املحسوبة على احلــزب الوطنى
املنحل ،وفى ظل تردى األوضاع االقتصادية واالجتماعية ،واستبعاد
النخب من معادلة السلطة ،فمن املرجح أن يحدث تغييراً ما فى
حتالفات النخب فى مصر.
وطرح «رمــزى» بعض األمثلة لهذه التحالفات ومن أبرزها حتالف
النخبة املدنية واإلسالمية ،مشي ًرا إلــى أن استبعاد نظام السيسى
لكال الطرفني يساوى حدوث توافق فى املصالح بينهما بشكل ما ،حيث
ظهرت مؤخ ًرا بعض بوادر ذلك حني أعلن محمد البرادعى أن هناك
انقالبا قد حدث فى اإلطاحة مبحمد مرسى ،كما أعلن اإلخوان مبادرة
للتصالح مع الشخصيات احلكيمة داخل الدولة واجليش.
ونوهت الــدراســة إلــى حــدوث ذلــك بالتزامن مع رفــع اســم املرشح
الرئاسى السابق أحمد شفيق من قوائم ترقب الــوصــول ،واألخير
خرجت له بعض التسريبات التى هاجم خاللها السيسى ،كما ترددت
أنباء قوية عن استعداده للترشح النتخابات الرئاسة القادمة.
ومن ثم أملح الدكتور سمير فى دراسته إلى أنه رمبا ميثل «شفيق»
أحد بوابات التواصل مع القيادات التى أطلقوا عليها»احلكيمة» فى
النخبة العسكرية املصرية ،وقد يظهر هذا التحالف فى التوافق
على مرشح رئاسى فى االنتخابات املقرر لها االنعقاد فى يونيو
 ،2018أو رمبا قبل ذلك إذا تسارعت االحتجاجات.

إسماعيل

ضغوط أملانية إلجبار مصر
على إيواء املهاجرين والالجئني
ال يخفى على أحــد أن صندوق النقد الدولى يسيطر عليه القوى الغربية،
ويشترط خبراؤه تنفيذ احلكومات لبعض التغييرات االقتصادية الهيكلية ،التى
تؤدى بدورها إلى تبعات سياسية ،كما متس استقاللية القرار السياسى مثلما
متس القرار االقتصادى.
ومن هنا أكد»رمزى» فى سياق دراسته أنه من الصعوبة احلديث عن قرار سياسى
مستقل إلحدى الــدول ،السيما فى ظل حالة تشابك املصالح الدولية كنتاج للعوملة
ولثورة االتصاالت ،وفى حالة الشرق األوسط حتديدًا جند أنه من األصعب احلديث
عن قرار مستقل إلحدى الــدول اإلقليمية بسبب تزايد انخراط القوى الدولية فى
تفاعالت اإلقليم ،وهو ما ينحسب بالضرورة على احلالة املصرية ،ومن املتوقع ً
أيضا
أن قرض صندوق النقد الدولي سيؤدى إلى تعميق تبعية القرار السياسى املصرى
للدول اخلارجية ،حيث تتلخص تلك احلالة فى العالقة بني اقتصاد مسيطر وآخر
تابع ،وهنا يجد صانع القرار املصرى نفسه مضط ًرا إلى التوائم مع مصالح الدول ذات
النفوذ األعلى فى صندوق النقد الدولي.
وتطرقت الدراسة إلى بعض أوجه هذه التبعية ،حيث ترددت مؤخ ًرا أنباء عن وجود
رغبة أملانية بقيام مصر بإيواء املهاجرين غير الشرعيني املتسللني ألوروبا عبر البحر
املتوسط ،فى مقابل تيسير تسليم حصص القرض ،ووقتها زار محافظ البنك املركزى
املصرى طارق عامر أملانيا فى سبتمبر  2016للتنسيق فيما يخص قرض صندوق النقد،
وتزامنت الزيارة مع تكثيف النشاط املصرى فى مالحقة املهاجرين غير الشرعيني عبر
البحر األبيض ،كما عمد مجلس النواب املصرى إلى إصدار قانون للهجرة غير الشرعية
فى نفس التوقيت ،وهو ما أعاد لألذهان االتفاق األوروبى التركى إليواء الالجئني مقابل
حصول تركيا على قرض من نفس الصندوق.
وعلى ذكر تركيا التى أجبر رئيسها على توسيع دائرة التعاون االستراتيجى واالقتصادى
مع إسرائيل ،ودعم «إردوغان» الكيان الصهيونى سياس ًيا إلى احلد الذى جعله يصرح بأن
إسرائيل هى الوطن الثانى لكل مواطن تركى ،كل هذا فى مقابل حصول بالده على قروض
صندوق النقد ،وألن ضمان أمن إسرائيل من ثوابت توجهات الدول الغربية فى الشرق
األوسط ،كشف العديد من املراقبني أن احلكومة املصرية عملت على توطيد التعاون مع
خاصة فى مجال مكافحة اإلرهاب ،كما شهدت نفس الفترة إجراء
احلكومة اإلسرائيلية،
ً
ً
تفعيل التفاقية الكويز ،بهدف توثيق
زيارة من كبار رجال الصناعة اإلسرائيلية للقاهرة
العالقات االقتصادية بني الدولتني ،وهى الزيارة األولى من نوعها منذ  10سنوات.

تكرار مشاكل الغالء
جلميع السلع وهروب
االستثمارات من مصر
بسبب سوء خدمات
النقل وارتفاع تكلفته

بالوقائع :إهدار المال العام فى الشركة
المصرية لخدمات النقل والتجارة «إيجيترانس»

فى
الممنوع

نعلم أن ارتفاع أسعار السلع فى مصر ،وتكرار مشاكل الغالء التى تؤرق املواطن واملستثمر ،ترجع إلى عدة
أسباب فى مقدمتها ارتفاع تكلفة نقل السلع والبضائع ومستلزمات اإلنتاج ،وعلى الرغم من أن اهلل حبا
مصر مبوقع متميز ،بوصفها همزة الوصل بني القارات الثالث الكبرى»أفريقيا وآسيا وأوروبا» ،ولديها
نهر النيل الذى يربط بني اخلامات واملوارد الطبيعية فى أعماق أفريقيا ،وبني املصانع والتكنولوجيا
فى أوروبا ،باإلصافة إلى قناة السويس أهم ممر مالحى فى العالم ،خاصة بعد توسعة وتعميق املجرى
وإزدواجية املرور فيه ،ناهيك عن املوانئ البحرية والسكك احلديدية وخالفه ،وعلى الرغم من كل ذلك
تواجه مصر مشكلة حقيقية تتعلق بسوء خدمات النقل ،وارتفاع تكلفته ،وهو ما يؤدى إلى ارتفاع أسعار
السلع إلى جانب ضعف االستثمارات وهروبها وتدهور الصناعة وكساد التجارة ،وهو ما يذكرنا بتدنى
إيرادات مصر من السياحة رغم أنها الدولة التى متتلك ثلث آثار العالم ولديها أجمل الشواطئ واملنتجعات
واملدن ذات التاريخ العريق ،املتنوع ما بني الفرعونى واإلغريقى والرومانى والقبطى واإلسالمى.
وألن قطاع النقل فى مصر يعد من أهم القطاعات احلكومية التى تديرها الدولة بعد تأميم كبريات
خافيا على أحد أن مال احلكومة (مال سايب ومالوش
الشركات العاملة فى هذا املجال ،وألنه لم يعد
ً
صاحب) ،كان من األهمية أن نفتح ملف الشركات التى تعمل فى قطاعى النقل والتسويق ،ومن أبرزها
الشركة املصرية خلدمات النقل والتجارة»إيجيترانس» ،لنقرأ ونحلل تقرير اجلهاز املركزى للمحاسبات
مؤخرا حول تقييم األداء املالى للشركة خالل الشهور األخيرة ،ومقارنته مبراكزها وقوائمها
الصادر
ً
املالية فى العام السابق  ،2015ومن خالل التقرير تبرز عالمات استفهام حول قطاعى النقل والتسويق
أرباحا أم تهدر بسبب اخلسائر ،وما هى
وحجم األموال التى تضخ فى هذا املجال ،وهل تستثمر لتحقق
ً
األسباب احلقيقية وراء تدنى خدمات النقل وسوء تسويق غالبية السلع ،ومدى إنعكاسات ذلك على
ارتفاع األسعار ومشاكل االستثمار فى مصر ،تساؤالت يجيب عنها تقرير املركزى للمحاسبات فى سياق
السطور التالية.

 32مليون جنيه أرصدة متوقفة منذ سنوات
رأس مال الشركة مليار جنيه ولديها  8فروع فى مواقع إستراتيجية بالقرب من املنافذ البحرية والبرية واجلوية
إميان بدر
الشركة املصرية خلدمات النقل والتجارة
«إيجيترانس» هى شركة مساهمة مصرية،
تأسست فى ديسمبر  ،1973وإن كانت خبرة
الشركة ونشاطها فى مجال النقل يعود إلى
 1939كامتداد لشركة «جمال الدين لهيطة
وشركاه» والتى مت تأميمها فى  ،1964حيث
كانت إحدى أكبر الشركات املصرية التى تقدم
خدمات الوكالة املالحية والسياحة وغيرها
من اخلدمات.
ومت تأسيس الشركة فى البداية كشركة ذات
مسئولية مــحــدودة برأسمال  10000جنيها
مصريا ،وقــد أصبحت اآلن شركة مساهمة
برأسمال مليار جنيه ،فيما أصبح رأس مالها
املــصــدر واملــدفــوع  156.0625مليون جنيه
مصرى ،وتعتبر «إيجيترانس» اآلن من الرواد
فــى مجال النقل املتكامل فــى مصر ولديها
ثالثمائة وخمسني موظفا موزعني على ثمانية
ف ــروع فــى مــواقــع استراتيجية بــالــقــرب من
املنافذ البرية والبحرية واجلوية الرئيسية فى
مصر.
ومــنــذ تأسيسها وحــتــى يــومــنــا ه ــذا يؤكد
القائمون على الشركة أن رسالتها هــى أن
ً
سهل وذا تكلفة فعالة
جتعل النقل املتكامل
للشركات واألف ــراد ،وحتى يتسنى لها القيام
بهذا توفر الشركة باقة واسعة ومتنوعة من
اخلدمات فى مجال النقل املتكامل إلى جانب
قدرتها على القيام بجميع مراحل الشحن من
الباب إلــى الباب بداية من االســتــام والنقل
حتى التسليم باملوقع النهائى ،حيث تعمل فى
مجاالت الشحن البحرى واجلوى والبرى ،إلى
جانب التخزين وخــدمــات البضائع املجمعة
والــتــعــبــئــة ،بــاإلضــافــة إل ــى إقــامــة املــعــارض
والتسويق.

أعمال لم تكتمل تجاوزت قيمتها الـ 5ماليين جنيه ومصروفات بنفس
القيمة على قائمة الدخل لم تفصح الشركة عن أسس تقديرها
وفــــى ضــــوء مـــا ســبــق مـــن الــطــبــيــعــى أن
يــكــون للشركة تــعــامــات مــع الــعــمــاء مببالغ
ضخمة ،ومن ثم رصد تقرير اجلهاز املركزى
للمحاسبات حجم األرصـ ــدة املــديــنــة طرف
العمالء وغيرهم ،ومن بينها أرصــدة متوقفة
ومرحلة منذ سنوات بلغ قيمة إجمالى ما أمكن
حصره منها  32.2مليون جنيه ،وأشار تقرير
املركزى للمحاسبات إلى أنه مت استبعاد مبلغ
 4.8مليون جنيه من تلك األرصــدة ،حيث مت
استبعاد هذا املبلغ من الدفاتر مبوجب قرار

(لوغاريتمات) فى تعامالت
الشركة مع الضرائب

فى ملف تعامالت الشركة املصرية خلدمات النقل
والتجارة «إيجيترانس» مع الضرائب ،تأتى العديد
مــن األمـــور التى ميكن وصفها باملخالفات أو بــاألدق
اللوغاريتمات غير الواضحة املعالم واألسباب ،حيث
جــاء فــى التقرير أن إدارة الشركة لــم تنته بعد من
إعداد الدراسة الضريبية الالزمة ملواجهة أى التزامات
ضريبية ،وهو ما يعرضها ملخاطر املشاكل واملواجهات مع
مصلحة الضرائب ،ويهدد إما بضياع حقوق الشركة أو
بضياع حقوق الدولة املتمثلة فى املستحقات الضريبية.
ورص ــد التقرير أيـ ً
ـضــا قائمة التدفقات النقدية
املستقلة الــتــى تضمنت تدفقات ضمن املحصل من
تــوزيــعــات االســتــثــمــارات طــويــلــة األجــــل ،عــلـ ًـمــا بــأن
التحصيل الفعلى لهذه املبالغ التى تبلغ  3.6مليون
فعليا ،ومت حتصيلها خــال شهرى أكتوبر
جنيه مت
ً
ونوفمبر  ،2016ومع ذلك أوردتها الشركة ضمن قائمة
التدفقات النقدية الــدوريــة املستقلة ،وهــو ما يعد
مخالفة للمعايير املحاسبية املصرية.

من مجلس اإلدارة صــادر بتاريخ  13نوفمبر
 ،2016أى قبل أسابيع قليلة من انتهاء العام
املنقضى ،ولم يتطرق مراقب احلسابات الذى
أعد التقرير إلى الكشف عن سر استبعاد هذا
املبلغ من الدفاتر ،وبيان أسباب صدور قرار
مجلس اإلدارة بشأنه فى هذا التوقيت.
وفــى سياق متصل رصــد التقرير مخالفة
أخرى تتعلق بقيمة اإلضمحالل ،حيث قدرت
إدارة الــشــركــة قــيــمــة اضــمــحــال األرصـ ــدة
املتوقفة بـــ 5.1مليون جنيه فقط ،منها 3.7

مليون قيمة اإلضمحالل فى أرصدة العمالء،
و 1.4مليون جاءت ضمن بند األرصدة املدينة
األخـــرى ،ورأى تقرير املــركــزى للمحاسبات
عــدم كفاية هــذا الرقم ،وأنــه أقــل من القيمة
احلقيقية لالضمحالل.
ومبــا أننا نعيش عصر نكسة ارتــفــاع سعر
الــــدوالر ،وقــفــزاتــه املتتالية بشكل جنونى،
التى أثرت سل ًبا على جميع قطاعات التجارة
واالقتصاد ،ألقت أزمــة ارتفاع سعر الــدوالر
وحترير سعر الصرف وعدم ثبات قيمة العملة

سر ارتفاع قيمة
األصول خالل  9شهور

عــلــى صــعــيــد األرقـــــام والــتــقــديــرات املــتــعــلــقــة مبا
متتلكه»إيجيترانس» من أصول ثابتة ومتداولة وغير
متداولة ،أورد التقرير قيمة صافى األصول الثابتة فى
 30سبتمبر  2016وقدرت قيمتها بـ  ،10235906وهو ما
يعنى ارتفاع قيمة تلك األصول خالل الشهور التسعة
محل الفحص حيث كانت فى ديسمبر  2015فقط بـ
 ،9644831فيما قــدرت قيمة االستثمارات طويلة
األجل بـ .76076960
وفى السياق ذاته بلغت قيمة األصــول غير املتداولة
حسب التقرير  ،91914247ليصل إجمالى األصــول
اململوكة للشركة سواء كانت متداولة أو غير متداولة إلى
.273110158
بينما بلغت قيمة إهالك األصول الثابتة عن الفترة
محل الفحص حوالى  ،889582وبلغت قيمة استهالك
األصول غير امللموسة  ،278043حسبما ورد فى التقرير
الذى فحص أداء الشركة املالى خالل الفترة من ديسمبر
 2015إلى نوفمبر .2016

األجنبية ،ألقت بظاللها على أداء الشركة
املصرية خلدمات النقل والتجارة ،حيث رصد
التقرير مخالفة أخرى تتعلق مببلغ  152ألف
جنيه تضمنته حسابات فــروق تقييم العملة،
وقــال التقرير إن هــذا املبلغ مت وضعه على
أس ــاس تقييم األرصــــدة ذات الطبيعة غير
نــقــديــة ،وه ــو مــا وصــفــه مــراقــب احلــســابــات
بأنه مخالفة للمعيار املحاسبى املصرى رقم
موضحا أنه يأتى من بني اآلثــار املترتبة
،13
ً
على التغيرات السريعة واملتالحقة فى أسعار
ص ــرف الــعــمــات األجــنــبــيــة ،عــلـ ًمــا ب ــأن تلك
التغيرات أثــرت سل ًبا على الــتــجــارة العاملية
وأدت إلى حالة الكساد التى تشهدها األسواق
املــصــريــة والــدولــيــة ،وانــعــكــســت أيـ ً
ـضــا على
التراجع الذى الميكن إنكاره فى إيــرادات قناة
السويس ،وهو التراجع الذى أدى بالتبعية إلى
تدنى قيمة اجلنيه املصرى مقابل مزيد من
االرتفاعات فى الــدوالر ،ليدور االقتصاد فى
حلقة مفرغة ما بني كساد التجارة الذى يؤدى
إلــى قلة عــدد السفن من ناحية ،وبــن تراجع
اإليـ ــرادات الــذى ينعكس على ارتــفــاع أسعار
الــدوالر ،وبالتالى املزيد من الركود والضعف
فى االستثمارات واإليرادات من ناحية أخرى.
وعــلــى ذكــر اإليــــرادات املتعطلة واألعــمــال
املتوقفة رصد التقرير مبلغ  5.1مليون جنيه
جاءت ضمن القوائم املالية للشركة حتت بند
إي ــرادات تقديرية عن أعمال لم تكتمل حتى
تاريخ املركز املالى ،كما أوردت الشركة مبلغ
بذات القيمة فى املقابل على سبيل املصروفات
عــلــى قــائــمــة ال ــدخ ــل ،وجـ ــاء فــى مــاحــظــات
مراقب احلسابات الذى أعد التقرير الرقابى
أن الشركة املصرية للنقل وإدارتها أوردت هذا
املبلغ على قائمة الــدخــل دون اإلفــصــاح عن
أسس تقدير تلك القيمة ،كما لم توضح نسبة
ما مت إمتامه من تلك األعــمــال واملشروعات
التى لم تكتمل.

أسرار استبعاد
 4.8مليون
من الدفاتر
بموجب قرار
مجلس اإلدارة
قبيل أيام من
انتهاء عام
2016

بسبب نكسة
تعويم الجنيه
حساب فروق
تقييم العملة بعد
تحرير سعر الدوالر
بالمخالفة للمعيار
المحاسبى المصرى

قيمة الفوائد الدائنة تجاوزت
الـ  1542411جني ًها
من الالفت للنظر فى هــذا التقرير الــذى أعــده اجلهاز
املركزى للمحاسبات ،أنه اهتم باملقارنة بني أرقام الشركة
فى نهاية عام  ،2015وما حققته نفس الشركة فى الشهور
األخيرة من  ،2016حيث جاء فى التقرير أن قيمة املخزون
على سبيل املثال تغيرت خالل تلك الفترة مبقدار 2056
جنيهات ،حيث كانت قيمته فى ديسمبر  2015قد قدرت
بـ.16961
أرباحا ليست بالقليلة
وعلى الرغم من أن الشركة حتقق
ً
ولكن جاء فى التقرير مبلغ  ،6869حتت مسمى اخلسائر،
ولــم يــورد فى سياقه من املسئول عن تلك اخلسائر وال
معدالت ارتفاعها وانخفاضها مقارنة بالتقارير السابقة
للجهاز عن أداء الشركة خالل األعوام املاضية.
وفــى بــاب التدفقات النقدية مــن أنشطة التشغيل
جاءت ً
أيضا قيمة الفوائد الدائنة املستحقة لدى شركة
«إيجيترانس» حيث بلغت قيمتها  ،1542411فيما بلغ
صافى أربــاح الشركة  ،22893099وفقً ا ملا جاء فى تقرير
اجلهاز املركزى للمحاسبات.
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جهاز املحاسبات
يكشف عدم توقيع
عقود بني ماسبيرو
والهيئات احلكومية

قيادات احتاد اإلذاعة والتليفزيون يجاملون وزارات وهيئات حكومية بـ  3372مليون جنيه
محمد عثمان

ماسبيرو

قصة الست (القوية)
داخل ماسبيرو
شــخــصــيــة نــســائــيــة شــهــيــرة
مثيرة للجدل واألزمــــات تقوم
حالي ًا بالتودد لعدد من الجهات
الــعــلــيــا تــمــهــيــداً لــتــولــى رئــاســة
القطاع الــذى تعمل به ،الجدير
بالذكر أن رئيس القطاع المشار
الــيــه قــال عــن هــذه الشخصية
خـــــال لـ ــقـ ــاء ج ــم ــع ــه بــبــعــض
المقربين الــيــه عــنــدمــا ســألــوه
عن سبب عجزه عن تحجيمها
والتصدى لها « :أنا ما أقدرش
عليها ،دى ست قــادرة وواصلة
من زمان»!!

التحقيق مع  127مخر ًجا
ً
ومسئول فى وقائع سرقة
شرائط التراث
نيابة األمـــوال العامة ،سوف
تستدعى قريبا  127مخرج ًا
وم ــس ــئ ــو ً
ال ف ــى مــاســبــيــرو فى
التحقيقات التى تجرى حالياً
بــشــأن ســرقــات شــرائــط تــراث
ماسبيرو ،من المنتظر أن تسفر
التحقيقات عن مفاجآت مثيرة
من العيار الثقيل.
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تنص الــمــادة مــن القانون رقــم  13لسنة
 1979فى شأن اتحاد اإلذاعــة والتليفزيون
على أن «لمجلس األمــنــاء أن يــقــرر أج ـ ًرا
بالفئات التى يحددها للبرامج والخدمات
الــتــى تــقــدم ألج ــه ــزة الـــدولـــة والــهــيــئــات
العامة ومــا يتبعها من وحــدات اقتصادية،
وتــــدرج قيمة تــلــك الــخــدمــات ســنــويــا فى
ميزانيات هــذه الجهات فى أول كل عــام».
أردت االستشهاد بهذا القانون للكشف عن
تخاذل قيادات اتحاد اإلذاعــة والتليفزيون
السابقة والحالية عن تحصيل المليارات
من الجنيهات المستحقة لماسبيرو طرف
الــجــهــات الــحــكــومــيــة مــقــابــل خــدمــات تم
تقديمها لها.
وحــتــى ال يتصور أحــد أنــنــا ن ــردد كالم ًا
مــرس ـ ً
ا نشير إل ــى أن الــجــهــاز الــمــركــزى
للمحاسبات كشف فــى تقرير رســمــى له
– لــديــنــا صـــورة مــنــه – عــن ع ــدم حصول
اتــحــاد اإلذاعــــة والتليفزيون على مقابل
التكلفة الفعلية لما يقدمه مــن خدمات
إعالمية ألجهزة الدولة لتوعية المواطنين
البالغة نحو  3مليارات و 372مليون جنيه.
المفاجأة األخــطــر أن جهاز المحاسبات
كشف فى نفس التقرير أنه لم يتبين إبرام
عــقــود أو اتــفــاقــات مــع جــهــات حكومية أو
وزارة المالية لتقديم مثل هــذه الخدمات
اإلعالمية!! وطالب الجهاز باتخاذ ما يلزم
إلصالح الخلل فى الهيكل التمويلى لالتحاد
بما يمكنه مــن االســتــمــراريــة لوقف نزيف
الخسائر المتتابعة وما تمثله من عبء على
الموازنة العامة للدولة.

الشني

كــمــا طــالــب بــوضــع الــخــطــط وال ــدراس ــات
الفنية التى تكفل تصحيح المسار االقتصادى
لالتحاد وتعظيم ربحيته لكونه هيئة اقتصادية
من خالل تعظيم اإلي ــرادات وترشيد اإلنفاق
فى ضوء تحقيق أهــداف الرسالة اإلعالمية
الــمــنــوط بــهــا واإلمــكــانــيــات الــكــبــيــرة .وهنا
نتساءل :لماذا تقاعست كل قيادات االتحاد
والقطاعات واإلدارات المركزية المعنية عن
تحصيل هذه المستحقات بد ًال من (الولولة)
المستمرة والــشــكــوى مــن نقص اإلمكانيات
وزي ـ ــادة الــخــســائــر؟ وأيـ ــن مــجــالــس األمــنــاء
السابقة والحالية والتى من واجبها المطالبة
والعمل على تحصيل تلك المستحقات أم
أن هــدفــهــم الــوحــيــد الــحــصــول عــلــى بــدالت
حــضــور االجــتــمــاعــات و(تسليك المصالح)

صفاء

داخل ماسبيرو وخارجه؟ ولماذا لم تتم إحالة
رؤســاء القطاعات التى تقدم هذه الخدمات
اإلعــامــيــة ل ــل ــوزارات والــهــيــئــات الحكومية
مجانا بالمخالفة للقانون إلــى المحاكمات
الجنائية والتأديبية بتهمة إهدار المال العام
وفــى مقدمة هــذه الــقــطــاعــات :التليفزيون
والمتخصصة واإلذاع ـ ــة؟ ولــمــاذا ال يحاكم
أيــض ـاً كــل مــن تسبب فــى عــدم إبـــرام عقود
رسمية بين تلك القطاعات وبــيــن الجهات
الحكومية وفقا ً لما ينص عليه القانون مما
تسبب فى إهدار هذه المليارات على االتحاد؟
فــى الــوقــت ال ــذى تحولت فيه هــذه البرامج
والــخــدمــات إلــى (ســبــوبــة) لتحقيق مكاسب
مالية وشخصية للعاملين فيها بالتنسيق مع
مديرى إداراتهم ورؤساء القنوات والقطاعات

حكاية االجتماعات السرية
بني الشني وسالم

باألرقام :وقائع اختفاء  3مليارات
جنيه من ميزانيات ماسبيرو
كما عــودنــاكــم دائــمــا على تفجير الكثير مــن ملفات
الفساد المالى فــى ماسبيرو ،نكشف الــيــوم تفاصيل
واحدة من أخطر القضايا الشائكة والتى تزيح الستار عن
قضية فساد مالى مكتملة األركان والمتهمون فيها جميع
رؤساء االتحاد والقطاعات فى اتحاد اإلذاعة والتليفزيون
السابقون والحاليون بدون استثناء.
هذه القضية تتعلق بالمرتبات والمستحقات المالية
التى كــان يحصل عليها العاملون فى
قطاعات االتحاد وخرجوا الى المعاش
فــى الــســنــوات األخــيــرة وتــحــديــدا منذ
بداية تطبيق الالئحة المالية فى عام
.2012
وقـــبـــل أن نــكــشــف الــكــثــيــر مــن
المفاجآت واألس ــرار المتعلقة بهذه
الــقــضــيــة ،نــجــيــب أو ً
ال ع ــن س ــؤال
مهم هــو :كم يبلغ عــدد العاملين فى
ماسبيرو حالياً؟
وألن اإلجـ ــابـ ــة يــجــب أن تــكــون
مدعمة بالوقائع واألرقــام نشير إلى
ما قاله عصام األمير رئيس اتحاد
اإلذاعـــة والتليفزيون السابق فى
حـ ــواره مــع جــريــدة الــوطــن وال ــذى
نشر فى  18أبريل  2015حيث قــال« :
إن حجم العمالة يقارب  35ألف موظف ،وخطة الهيكلة
تستهدف خفض العاملين إلى  15ألف عامل».
وقـ ــال األمــيــر أيــض ـاَ فــى حــــواره مــع مــجــلــة اإلذاعـ ــة
والتليفزيون فى شهر فبراير « :2016إن عدد العاملين
فى المبنى حاليا أقل من  36ألف موظف ،وسيخرج إلى
المعاش  4اآلف موظف حتى  2020وبعدها سترتفع
الوتيرة ليخرج سنويا  2000موظف تقريبا».
وفى هذا السياق نشير أيضا إلى أن الجهاز المركزى
للمحاسبات كشف فى تقرير رسمى له – لدينا نسخة
منه  -أن إجمالى عدد العمالة المتاحة (دائم  +مؤقت)
بلغ  38ألفا و 189عام ً
ال فى  30يونيو  ،2015فى حين
بلغ إجمالى عدد العمالة القائمة بالعمل (دائم  +مؤقت)
 35ألف عامل فقط.
وبحساب الفارق بين عدد العاملين فى ماسبيرو والذى
كان يبلغ  43ألف عامل حتى عام  2011وبين ما أعلنه
عصام األمير وكشفه جهاز المحاسبات سنجد أن هذا
العدد يصل إلى ثمانية آالف عامل حالياً (ملحوظة ..لم
نحسب عدد العمالة التى خرجت للمعاش خالل العام
الحالى).
ولو حسبنا متوسط ما يتقاضاه العامل أو القيادى
عند خروجه للمعاش لبلوغ السن القانونية لوجدنا أنه
يصل إلــى  7آالف جنيه على أقــل تقدير ،ولــو ضربنا
رقم الـ  8000عامل فى  7000جنيه سيكون الناتج 56
مليون جنيه شهرياً.
وبالطبع ال يخفى على أحد أن موازنة اتحاد اإلذاعة
والتليفزيون ال تدفع جنيهاً واحداً من معاشات العاملين
الذين يحالون للمعاش ألن هذا األمر يكون من اختصاص
الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات.
ولو ضربنا مبلغ الـ  50مليون جنيه (بالش  56مليونا
خليها علينا) فى  12شهراً كل عام لوجدنا أن النتيجة
 600مليون جنيه سنوي ًا ولو ضربنا مبلغ الـ  600مليون
جنيه فى  5سنوات لوجدنا الناتج ثالثة مليارات جنيه؟
وأرجــــو أال يــتــوهــم الــبــعــض أن ه ــذه الــمــبــالــغ تم
صرفها على بــنــود الــعــاوات ومقابل الترقيات أو
ال ــزي ــادات الــســنــويــة فــى الــمــرتــبــات ..ال ــخ ألن هــذه
األمــور يتم تغطيتها سنويا بقرار جمهورى وكان آخر

القرارات الصادرة فى هذا الشأن القرار الذى أصدره
الرئيس عبدالفتاح السيسى يــوم  20نوفمبر ،2016
بتعديل اعتمادات موازنة الهيئة القومية التحاد اإلذاعة
والتليفزيون ،للسنة المالية  2016-2015بمبلغ 423
مليو ًنا و 541ألف جنيه ،وذلــك لمواجهة الزيادات التى
وقعت باألجور بمبلغ  30مليون جنيه وبباقى التكاليف
والمصروفات بمبلغ  383مليو ًنا ،مقابل زيادة اعتمادات
خسائر العام «عجز النشاط» ،بمبلغ 413
مليون جنيه).
وطــالــمــا نــتــحــدث عــن ه ــذا الــفــســاد
المالى ،البد أن نشير إلى التحقيقات
التى تجريها حالي ًا نيابة بــوالق أبوالعال
فى القضية رقم  1797لسنة  2016بناء
على البالغ المقدم من المحاسب خالد
السبكى المدير العام ومراقب الحسابات
والمفتش المالى بالقطاع اإلقتصادى
والذى اتهم فيه قيادات قطاع الهندسة
اإلذاعــيــة باالستيالء على قيمة األجــور
المتغيرة (شيفتات ولوائح شهرية) التى
كانت مخصصة للعاملين المحالين للمعاش
(ملحوظة ..تم احتساب األجــور المتغيرة
فقط بــدون المرتبات الشهرية) ،وكشف
البالغ أنه فى خالل الفترة من أول يوليو
 2013وحتى  31ديسمبر  2013تم الكشف عن وجود
وفر يقدر بـ  594ألف جنيه من المبالغ المخصصة
لألجور المتغيرة لعدد من العاملين بقطاع الهندسة
اإلذاعــيــة الذين أحيلوا للمعاش خــال الستة اشهر
المشار اليها ،وال أحد يعرف أين وكيف تم انفاق هذه
المبالغ؟!!
وفى النهاية نتساءل :أين ذهبت هذه المليارات
الثالثة طــوال السنوات الماضية؟ وفــى جيوب
من استقرت؟ وأيــن االجــهــزة السيادية
والــرقــابــيــة المعنية بشئون ماسبيرو
مــن ه ــذه الــمــهــازل وه ــل صــحــيــح أن
ه ــذه األم ـ ــوال تــم صــرفــهــا كــبــدالت
حضور إجتماعات اللجان التى التعد
وال تــحــصــى داخـ ــل كــل الــقــطــاعــات
باإلضافة الــى مجامالت األصدقاء
والمحاسيب و(ال ــم ــزز) واألقـــارب
تحت ستار حوافز تميز؟!!! وأين كان
المسئولون فى وزارة المالية عندما
كانوا يقومون بتحويل مبلغ ال 220
مليون جنيه شهرياً لماسبيرو طوال 5
سنوات دون أن يضعوا فى اعتبارهم
أن هناك اآلالف من العاملين الذين
خرجوا من الخدمة لبلوغهم السن
القانونية وال يتقاضون هذه المرتبات
والمستحقات المالية؟!!

فى بعض األحيان .وبهذه المناسبة أسأل :أين
مجلس األمناء الحالى من كل هذه المهازل؟
ولماذا لم يعقد أى اجتماع له منذ  19يوليو
الماضى وهو األمــر المخالف للقانون ،حيث
تنص المادة  8من القانون السابق اإلشارة اليه
على أن « يعقد مجلس األمناء دورة عمل كل
شهر على األقل كما تجوز دعوته لالنعقاد فى
غير موعد الدورة العادية وذلك بناء على طلب
رئيس مجلس األمناء او إذا طلب ذلك نصف
عدد أعضاء المجلس او األعضاء المنتدبون
وال يكون االجتماع صحيحا إال إذا حضره
نصف عدد أعضائه على األقل ويتولى رئيس
المجلس توجيه الدعوة إلى اجتماعاته وإعداد
جـــدول أعــمــالــه وتــصــدر قــــرارات المجلس
بأغلبية الحاضرين وعــنــد الــتــســاوى يرجح

الجانب الــذى فيه الرئيس ،ويضع المجلس
الئــحــة خــاصــة بتنظيم أعماله واجتماعاته
وتــوزيــع االخــتــصــاصــات والــمــســئــولــيــات بين
أعضائه»؟ واذا كانت الحجة أن المجلس لم
ينعقد بسبب األزمــة الصحية التى تعرضت
لها صفاء حــجــازى رئيس مجلس األمــنــاء –
شفاها الله وعافاها – فلماذا لم يقم نصف
عدد األعضاء بالدعوة لعقد االجتماعات فى
مواعيدها المحددة وفقا للقانون لمتاقشة
مثل هذه القضايا المهمة؟ .ونتساءل أيض ًا:
لماذا لم يجتمع مجلس األعضاء المنتدبين
فــى االتــحــاد والـ ــذى يشكل – وفــقــا للمادة
11من القانون  -برئاسة رئيس مجلس األمناء
وعضوية األعضاء المنتدبين إلدارة القطاعات
الرئيسية لالتحاد ،ويضم إلى المجلس عدد
من مديرى إدارات القطاع بحكم وظائفهم
وعــدد آخــر من العاملين فى االتــحــاد يصدر
باختيارهم قرار من مجلس األمناء؟
وتنص المادة  14على أن « يجتمع مجلس
األعــضــاء المنتدبين مــرة على األق ــل كل
أسبوعين بدعوة من رئيسه ويدعى أيضا
لالنعقاد إذا طلب ذلك نصف عدد أعضائه
على األقــل ويضع المجلس الئحة بتنظيم
العمل فيه»؟ وهــل يصدق أحــد أن مجلس
األعــضــاء المنتدبين ال ــذى ينص القانون
على إجتماعه مرة كل أسبوعين على األقل
لــم يجتمع منذ يــوم  10مايو 2016؟ وفى
النهاية أقول :إن الوضع فى ماسبيرو كارثى
بسبب استمرار مثل هذه القيادات الفاسدة
والــفــاشــلــة والــتــى حولته إلــى اقطاعايات
و(عــــزب) يــديــرونــهــا وكــأنــهــم ورثــوهــا عن
عائالتهم ،والمؤسف أن هناك جهات عليا
تحميهم وتدعم بقاءهم فى مناصبهم خالل
الفترة القادمة؟!!

سالم

رغم الحرب الباردة بينهما والتى تعرف الغالبية العظمى من
العاملين بقطاع التليفزيون تفاصيلها ،إال أن مجدى الشين رئيس
قطاع التليفزيون وسمير سالم رئيس القناة األولــى قــررا رفع
شعار (المصالح تتصالح) ،والدليل على ذلك أنهما قاما بعقد عدة
اجتماعات بشكل منفرد خالل األيام الماضية وهو األمر الذى أثار
دهشة الكثيرين ..المصادر المطلعة أكدت أن هذه االجتماعات
خاصة بعدد مــن التحقيقات التى تباشرها عــدد مــن الجهات
القضائية والرقابية حالي ًا بشأن العديد من التجاوزات المالية
واإلدارية فى القطاع عامة والقناة األولى خاصة.

فضائح «الترزى» أمام النيابة اإلدارية و «األموال العامة»
رئــيــس إحـــدى اإلدارات الــمــركــزيــة
والــشــهــيــر ب ـــ(ت ــرزى مــاســبــيــرو) أصيب
بحالة من الغضب الشديد بسبب كثيرة
االستدعاءات التى وصلته مؤخر ًا من
أكثر من جهة قضائية والتى كان آخرها
منذ أيــام قليلة من النيابة اإلداريــة
ونيابة األموال العامة.
وكشفت مصادرنا المطلعة أن الترزى

تعرض لـ(البهدلة) أثناء التحقيقات
بسبب كثرة االتهامات والتجاوزات التى
كشفتها البالغات والشكاوى التى تم
تقديمها ويتم التحقيق فيها حالي ًا،
ومـــن اآلن أستطيع الــتــأكــيــد أن هــذه
التحقيقات سوف تكشف عن (بــاوى)
كثيرة ارتكبتها قيادات بارزة جد ًا داخل
ماسبيرو.

أحمد أنيس أمام جهات التحقيق ..قريب ًا
فــى الــوقــت ال ــذى ت ــردد فيه ترشيح الــلــواء
أحمد أنيس رئيس مجلس إدارة شركة النايل
سات الحالى ،لرئاسة الهيئة الوطنية لإلعالم
والــتــى سيتم تشكيلها خــال الفترة القادمة
لتحل محل اتحاد اإلذاعــة والتليفزيون وذلك
بــعــد مــوافــقــة مجلس الــنــواب عــلــى قــانــون
اإلعالم الجديد منذ أيام ،كشفت مصادرنا
المطلعة أن اللواء أنيس سيتم استدعاؤه
خــال األيــام القادمة للتحقيق فى بعض
القضايا الخاصة بفترة توليه وزارة اإلعالم
(مــن ديسمبر  2011وحتى أغسطس 2012
فى حكومة د .كمال الجنزورى) وكذلك فترة
رئاسته التــحــاد اإلذاع ــة والتليفزيون ،ومن
بين هــذه القضايا انتاج بعض المسلسالت
بطريقة المنتج المشارك مع القطاع الخاص
عـــــاوة عــلــى قــضــايــا أخـــــرى تتعلق
بسرقات تراث ماسبيرو!!!

أنيس

مسلسل مهازل وكوارث زواج القاصرات فى مصر ..العرض مستمر
على الرغم من الغالء وارتفاع مستوى املعيشة ونسبة
العنوسة إال أن فكرة الزواج املبكر تراود الكثير من األهل
والفتيات إما خوف ًا من العنوسة املتزايدة أوبسبب
ما يعتبره البعض أنه حصانة للبنت والولد فى ذات
الوقت ،فلم يعد الزواج مقصورا على البنت فقط رغم أن
اإلحصائيات تؤكد وبقوة استفحال هذا األمر مرة أخرى،
بالرغم من صعوبة حتمل األعباء املادية واالقتصادية
التى يتطلبها بناء أسرة سعيدة نظر ًا لتدهور احلالة
املعيشية وغالء تكاليف جتهيز أى منزل زوجى وعدم
توفر السكن املناسب وتفشى مرض البطالة ،وبني من هو
مع أو ضد الزواج املبكر تضل بعض احلقائق عند الكثيرين
فاملؤيد يرى أنه األفضل للشباب فى عصر كثرت فيه
اإلغراءات واالضطرابات النفسية فهو يحفظ شباب
وفتيات املسلمني من االنحراف والوقوع فى الرذيلة
والرافض بدعوى أنه مسئولية عظيمة ال يقدرها إال
البعض فإذا كان الزوج صغير ًا أو الزوجة صغيرة من الذى
سيقوم بتربية األطفال ألن كال الزوجني لم يعرفا جتارب
احلياة ولم ميرا بها.
ومن بني الكوارث التى انتشرت خالل السنوات األخيرة
فى مصر ،قضية قيام األباء وأولياء األمور يتزويج
الفتيات القاصرات اللواتى لم يبلغن سن الـ  18عام ًا عرفيا
من خالل أحد املحامني ويتم الزفاف وانتقال العروس
ملنزل زوجها ( العرفى ) حلني   بلوغهن السن القانونية
للزواج   وبعد ذلك يتم كتابة عقد الزواج عند املأذون
الشرعى بتاريخ بلوغهن للسن القانونية.

سحر الشربينى

أهل

معدالت وفيات األمهات والرضع واألطفال دون اخلامسة أعلى فى املناطق التى تنتشر فيها ظاهرة الزواج املبكر

من اإلناث فى الفئه العمرية
(19 - 16سنة) متزوجات
حاليا أو سبق لهن الزواج

%9.6

من البنات الصغيرات
تزوجن من رجال
مسنني

بلدنا

سحر الشربينى

 153ألف حالة زواج مبكر بنسبة  %29من إجمالى حاالت الزواج

%11

مهزلة :تزويج
عرفيا حلني
البنات ً
بلوغهن الـ  18عام ًا

حــــذرت دراســـــات متخصصة م ــن ظــاهــرة
الــزواج املبكر للفتيات اللواتى لم يبلغن  20سنة
مؤكدة أنه يرتبط بحدوث طالق مبكر وطالبت
فى الوقت نفسه بالعمل على رفــع سن الــزواج
من خــال سن قوانني جديدة وتفعيل القوانني
القائمة ،وأوضحت الدراسة أن ظاهرة الــزواج
املبكر تنتشر فــى مصر حيث بلغ عــدد حــاالت
الزواج املبكر لفتيات ماقبل العشرين حوالي153
ألف حالة متثل  %29من إجمالى حاالت الزواج.
أشارت بيانات التعداد العام للسكان إلى أن
حوالى  %11من اإلنــاث فى الفئة العمرية (16
 19سنة) متزوجات حاليا أو سبق لهن الزواج،وذكــرت الــدراســة أن  26ألــف طفل يعانون من
تفكك أسرهم نتيجة طالق الوالدين ،موضحة
أن الــطــاق ي ــؤدى إلــى تفكك األســـرة ،وهــو ما
يتطلب تغيير قوانني األحــوال الشخصية ورفع
الوعى بتداعيات الطالق فى مصر لتجنب هؤالء
األطفال معاناة طالق الوالدين ،وطالبت برفع
الوعى وإدماج الفتيات فى التعليم وسوق العمل
وهو من شأنه سيؤدى الى جتنب الدولة العديد
من األعباء التى تنجم عن الزواج املبكر.
وتشير نتائج الــدراســة التى قامت بها وزارة
الــشــئــون االجتماعية (اإلداره الــعــامــة لشئون
املرأة) الى أن الدراسة التحليلية لظاهرة الزواج
املبكر أشــارت إلى أن هناك  14.4من إجمالى
عينة البحث املــركــزى مــن مناطق احلــوامــديــة
والبدرشني قاموا بتزويج بناتهم مبكرا ونحو
 %58.3من جملة هذه املجموعه قاموا بتزويج
بناتهم من أزواج غير مصريني .كما بلغت نسبة

من قام بتزويج بناته من زوج مسن نحو .%9.6
تشير دراسة أخرى للدكتورة علياء شكرى إلى
أن  %36من زيجات الريف تقع فى سن يقل عن
 16سنة ،كما بينت دراسة د.إقبال السمالوطى
 2000أن هناك ما بني  15و  %20من مجموع
مواليد الوطن العربى تلدهن أمهاتهن وهن فى
سن املراهقة ،وهــذا يــدق ناقوس اخلطر بقوة
محذرا من املخاطر الرهيبة التى تنشب أنيابها
فــى الطفلة التى يوقعها حظها العاثر فــى فخ
الزواج املبكر.
أولــى املخاطر هى املخاطر الصحية كتسمم
احل ــم ــل ،وف ــق ــر الـــــدم ،وصــعــوبــة الـــــــوالدة ،و
اإلجــهــاض ،وبالطبع يساهم صغر الــســن فى
فتح شهية الــزوج لإلجناب املتكرر دون فاصل
زمنى معقول بني الــوالدة واألخــرى مما يعرضها
لــإنــهــاك الــبــدنــى ويــعــرض أطــفــالــهــا لألنيميا
واجلفاف وانخفاض الوزن واملناعة ،ولهذا تكون
مــعــدالت وفــيــات األمــهــات والــرضــع واالطــفــال
دون اخلامسة أعــلــى فــى املناطق الــتــى تنتشر
فيها ظــاهــرة الـــزواج املبكر ،وتبني الــدراســات
أن احــتــمــاالت الــوفــيــات فــى الفتيات مــن عمر
 14- 10ســنــة بــســبــب احلــمــل والـــــوالدة تزيد
خمسة أضــعــاف عــن وف ــاة النساء فــى ســن 20
 45سنة ،وان عسر ال ــوالدة أكثر شيوعا بنيالفتيات املــراهــقــات ،وأيــضــا تــرفــع الــدراســات
امليدانية للباحثني مثل مركز الندمي و د.إقبال
السمالوطى و د.رفيقة حمود وغيرهم الستار
عن أرقــام ونتائج مرعبه لظاهرة الــزواج املبكر،
فهذا النوع من الزواج يحرمهم من فرص التعليم

 %47.3من فتيات عينة بحث ريف اجليزة قد
توقفن عن متابعة التعليم بسبب الــزواج املبكر،
ولــيــس الصحة والتعليم فقط هما اخلــســارة
الوحيدة ولكنها تخسر نفسها ومعنوياتها من
اإلحباط والقلق نتيجة لعدم قدرتها على القيام
بالتزاماتها وأعبائها والتناقض النفسى نتيجة
عدم اإلشباع العاطفى الذى لم ينضج بعد خاصة
إذا كان الــزوج أكبر منها بعشرات السنني ،فقد
أظهرت إحدى دراسات وزارة التأمينات والشئون
االجتماعية أن الــفــارق فــى الــســن بــن معظم
الفتيات الالتى تزوجن مبكرا وبني أزواجهن كان
كبيرا ،وعلى سبيل املثال كانت نسبة الفتيات
الالتى تزوجن من أزواج يكبرنهن بعشرين سنة
وأكثر !!65.75
وتنتهى معظم هــذه العالقات ،فقد تبني أن
نسبة املــطــلــقــات بــن املــتــزوجــات مــن ســن 12
 18سنة بلغت  %49مــن ح ــاالت الــطــاق ،إنمــا يــقــرب مــن  300حــالــة زواج مبكر لفتيات
مصريات من غير املصريني تسجل يوميا فى
الشهر العقارى ،ويرتفع العدد إلى  500حالة فى
الصيف الــذى هو موسم السياحة حيث اكدت
دراسة السمالوطى أن نسبة  %65.7من الالتى
تزوجن فى سن مبكرة من زوج غير مصرى ان
ازواجهن كانوا متزوجني بأخريات قبل الــزواج
منهن ،مما جعل نسبة الطالق فى هذه الزيجات
تصل إلى  %51.4من أجمالى عينة البحث.
والعجيب والغريب أن انتشار الزواج املبكر يتم
بالرغم من أن هناك قانونا شرعيا ووضعيا مينع
ويجرم مثل هذا الزواج.

26

ألف طفل يعانون من
تفكك أسرهم نتيجة
طالق الوالدين

%36

من زيجات الريف
تقع فى سن يقل
عن  16سنة

اإلجهاض ووالدة طفل
ميت أبرز نتائج حمل
البنات مبكرا

أم أحمد تكشف
سر تزويج ابنها من
فتاة قاصر!!!

أجــرى مجلس السكان الدولى
فــى مــصــر دراســــة حــديــثــة عن
الزواج املبكر للتعرف على أسبابه
ونتائجه ،حيث وصــل متوسط
ســن الـــزواج إلــى مــا بــن  10و 16
سنة ،وذكــرت  %62من الفتيات
عينة الــدراســة أن آبائهن كانوا
أصحاب الكلمة األولى و األخيرة
فى هــذا الشأن ،ويختلف األمر
تــبــعــا لــلــحــالــة االقــتــصــاديــة و
االجتماعية.
وأكـــــدت الــــدراســــة أن حمل
الــفــتــيــات الــصــغــيــرات لــه ثــاث
نــتــائــج محتملة :مــولــود حــي،
إجـــهـــاض ،والدة جــنــن مــيــت،
حيث إن ( )22فتاة حامل مررن
بتجربة اإلجهاض 8 ،منهن كان
مولودهن ميتا ،و 11منهن تعرض
أطفالهن الرضع للموت ،وانتهت
الدراسة إلى أن الــزواج املبكر له
نتائج سيئة على الفتيات وأن
األسرة مسئولة عن ذلك بصورة
أساسية.

تــقــول أم أحــمــد والــــذى زوجــتــه
بعد حصوله على دبلوم الزراعة
مباشرة من فتاة لم حتصل إال على
اإلعدادية وفضلت أسرتها تزويجها
عــن تكملة تعليمها :الــزمــن الــذى
نعيشه هــو مــن دفــعــنــى ألن ُأزوج
ابنى صغير ًا قبل أن يسافر ليعمل
فى شــرم الشيخ خوف ًا من أن يعود
إل ـ ّـي وعــنــده اإليـــدز والــعــيــاذ باهلل
فــقــد أصبحنا فــى زم ــن املــغــريــات
والبنت فيه هــى مــن تـــراود الولد
عن نفسه ،وأنــا قلت أحفظ ابنى
خير ًا له ولنا جميع ًا ومحدش أخد
حاجة من التعليم رغم إنه طالع من
الدبلوم مبجموع كبير وكان نفسه
يكمل لكن هــو حــر لــو عايز يكمل
بعد ال ــزواج براحته املهم أحصنه
األول وعــلــى فــكــرة املسألة دى لم
تعد تفرق بني ريف ومدن والعكس
انتشرت فى املــدن أكثر وأالحظها
عند معارف كتير لنا ورمبا ألن املدن
املغريات بها أكثر من األرياف رغم أن
هذا األمر لم يعد يختلف كثير ًا فى
عصر اإلنترنت.

د .هالة يوسف%15 :
نسبة الزواج المبكر
كشفت د .هــالــة يــوســف وزي ــرة
السكان السابقة أن قضية زواج
األطفال واحدة من أكبر التحديات
ال ــت ــى ت ــع ــوق ج ــه ــود الـ ــدولـ ــة فى
التنمية ،وتنتهك احلقوق اإلنسانية
واملـ ــشـ ــروعـ ــة ل ــأط ــف ــال خــاصــة
الفتيات ،موضحة أن الــزواج املبكر
فى مصر بلغت نسبته حوالى ،%15
وتزداد فى املحافظات األكثر فق ًرا.
وأض ــاف ــت د.ه ــال ــة ي ــوس ــف ،أن
اإلستراتيجية القومية ملناهضة
الــــزواج املــبــكــر ج ــزء ال يــتــجــزأ من
اإلســتــراتــيــجــيــة الــقــومــيــة للسكان
تسعى إلى حتقيق األهداف املرجوة
من السياسات السكانية واالرتقاء
بخصائص األســرة املصرية وتنمية
قــدرات أفرادها ،وحتسني مستوى
اخلدمات الصحية املقدمة لألسرة
واإلستثمار فى التعليم.
وق ــال ــت إن وجــــود بــيــئــة داعــمــة
لــلــزواج املبكر متمثلة فى العوامل
الثقافية واملمارسات االجتماعية
والضغوط االقتصادية وعدم توجية
االهــتــمــام الــــازم لــاســتــثــمــار فى
الــثــروة البشرية فى بعض املناطق
يزيد من انتشار الظاهرة ،باإلضافة
إلى بعض التحديات اخلاصة بوضع
الفتيات ومنها األمية وتدنى الوضع
التعليمى وزيــادة عــدد الفتيات فى
األسرة.
وأضــافــت وزيــرة الــدولــة للسكان
سابقاً ،أن املجلس القومى للطفولة
واألمـ ــومـ ــة يــبــذل جـــهـــو ًدا مكثفة
ملناهضة زواج القاصرات من أهمها
القيام بتنفيذ العديد من احلمالت
ملناهضة االستغالل والعنف ضد
الفتيات واألمــهــات األطــفــال والتى
انــطــلــقــت ف ــى عـــام  2009بــهــدف
رفع الوعى بخطورة زواج الفتيات
األطفال دون السن القانونية بصفة
عــامــة ،والـــــزواج الصيفى املــؤقــت
عــلــى وج ــه اخلــصــوص ،باملخالفة
لتعديالت قانون الطفل واألحــوال
املدنية .وذلك من خالل املتطوعات
باملحافظة ،وبالتعاون مع اجلمعيات
األهلية املشاركة ،والقيادات املحلية
واملتخصصني.
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جلسة طاهر والبدرى
حتدد الوافد
اجلديد ..وكيجان
وحمودى فى الصورة

البساط
األخضر

األهلى يبدأ رحلة البحث عن صفقة الشتاء
كتب – ضياء خضر
طــلــب مــحــمــود طــاهــر رئــيــس الــنــادى
األهــلــى ،عقد جلسة مــع حــســام الــبــدرى
املدير الفنى للفريق ،خالل الفترة املقبلة،
من أجل حسم العديد من األمور.
ويسعى طاهر إلى استغالل فترة توقف
الـــــدورى مل ــدة  45ي ــو ًم ــا ،نــظ ـ ًرا ملشاركة
املنتخب الوطنى فى البطولة األفريقية
املقرر إقامتها فى الفترة من  14يناير وإلى
 5من شهر فبراير املقبل.
وهــنــاك ثــاثــة مــلــفــات رئــيــســيــة يسعى
طــاهــر والـــبـــدرى إلـــى إجن ــازه ــم ــا ،قبل
اســتــئــنــاف الـــــدور الــثــانــى م ــن مسابقة
الدورى.
ونرصد فى التقرير التالى أهم امللفات
الشائكة داخل القلعة احلمراء..
¿ صفقة يناير
أبـ ــرز وأهـ ــم مــلــف ،ويــعــتــبــر عــلــى رأس
أولويات االجتماع ،الذى سيعقده محمود
طــاهــر م ــع الـــبـــدرى قــبــل ســفــر األخــيــر
لــكــنــدا لــزيــارة أســرتــه وال ــع ــودة للقاهرة

طاهر

يوم  12يناير.
وشهدت األيام املاضية مفاوضات ُمك ّثفة
مــع أكثر مــن العــب أبــرزهــم كيجان دوللى
العب صن داونــز اجلنوب أفريقى إلقناعه
بارتداء الفانلة احلمراء ،وإن كان الالعب
مـــازال يــرفــض عــرض األهــلــى لرغبته فى
االحتراف األوروبى بعد أن تلقى عروضا من
اليونان وإسبانيا.
كما وضــع حسام الــبــدرى ،أحمد حمودى
صانع ألعاب فريق الباطن السعودى على
قائمة االنــتــظــار ،ففى حالة فشل التعاقد
مع العب أجنبى سيكون حمودى هو البديل
األنسب فى الشتاء.
¿ مصير الشباب
ويــحــســم ال ــب ــدرى وبــاالتــفــاق مــع جــهــازه
املـــعـــاون ومــحــمــود ص ــال ــح رئ ــي ــس قــطــاع
الناشئني ملف الالعبني الشباب املطلوبني
لإلعارة فى أندية طنطا والنصر للتعدين
خالل فترة االنتقاالت الشتوية ،بعد أن طلب
أبناء السيد البدوى التعاقد مع ثنائى فريق
الشباب مواليد  97وهم حسام الدين وعمرو
الــســعــداوى ،فيما طــلــب الــنــصــر للتعدين
استعارة ثالثى الفريق ذاتــه هشام شعبان

وكــــرمي يــحــيــى ومصطفى
ال ــف ــرم ــاوى امل ــع ــار ل ــن ــادى مصر
املقاصة والذى يستعد لفسخ عقده
فى شهر يناير.
وسيطرح البدرى رؤيته وتقييمه
مل ــس ــت ــوى الـــاعـــبـــن اخلــمــســة
ومـ ــدى اســتــفــادة الــفــريــق األول
من جهودهم ،ففى حالة متسكه
باستمرار العــب معني لالستعانة
بــه فــيــمــا بــعــد مــع الــفــريــق األول
فسيتم االستجابة ملطلبه.
¿ معسكر يناير
ويــبــدأ الــبــدرى وبالتنسيق مــع سيد
عبد احلفيظ مــديــر الــكــرة ومسئولى
الــشــركــة الــراعــيــة لــلــنــادى فــى الترتيب
ملعسكر الــفــريــق فــى الــشــتــاء ،واملــقــرر
انطالقه يــوم  25يناير واستغالل فترة
توقف الـــدورى ملــدة  45يوما بسبب أمم
أفــريــقــيــا ،فــى إقــامــة معسكرين بدولتى
السعودية واإلمارات ،وسيخوض الفريق ودية
وحيدة فى املعسكر األول ثم يُسافر بعدها
إلى اإلمارات قبل مباراة السوبر املحلى أمام
الزمالك واملقرر لها  10فبراير املقبل.

يرفع شعار «االنضباط فوق كل شىء» ..و«حقل التجارب» مرفوض
كاسوجنو

كاسوجنو يضع إدارة
«زعيم الثغر» فى ورطة
كتب -ضياء خضر
بني عشية وضحاها وجدت إدارة
نــادى االحت ــاد السكندرى برئاسة
الدكتور محمود مشالى فى مأزق
ال حتــســد عــلــيــه بــعــدمــا تــعــثــرت
مفاوضات نادى بنى ياس اإلماراتى
مــع الكونغولى كابوجنو كاسوجنو
مهاجم الفريق األول لكرة القدم
لزعيم الثغر ،رغــم تقدمي النادى
اإلماراتى عرضا مغريا قيمته 650
ألــف دوالر الستعارة الــاعــب ملدة
 6أشهر.
وكـــانـــت إدارة االحتــــــاد تــعــول
عــلــى إمتـــام الصفقة واالســتــفــادة
م ــن املــقــابــل امل ــال ــى اخلــــاص بها
لتدعيم صفوف الفريق خالل فترة
االنتقاالت الشتوية احلالية ،فض ً
ال
عن حسم بعض امللفات املعلقة فى
النادى بسبب نقص التمويل املالي،
إال أن تعثر الصفقة جاء ليبدد آمال
إدارة زعيم الثغر.
وف ــى الــســيــاق ذاتـــه أك ــد إســام
سراج الدين وكيل أعمال كاسوجنو
فى تصريحات لـ»صوت املاليني»،
أن سبب رفض الالعب االنتقال إلى
بنى يــاس يعود إلــى ترتيب النادى
فى جــدول الــدورى اإلماراتى حيث
يقبع فى املركز األخير برصيد 4
نقاط فقط.
وأوضــح وكيل الالعب ،أنه يأمل
فــى مــشــاركــة كــاســوجنــو مــع فريق
أقــوى مضيفا أن اجلانب املــادى ال
يهم الــاعــب بــقــدر خــوض جتربة
قوية.
وأش ــار وكيل كــاســوجنــو ،إلــى أن
الــاعــب لــديــه عــرضــن مــن احتــاد
جدة السعودى والشباب اإلماراتي،
مــوضــحــا أن الــعــرضــن يخضعان
للدراسة حالياً متهيدا التخاذ قرار
نهائى بــشــأن مصير الــاعــب فى
الساعات املقبلة.

رسائل كوبر جلماهير الفراعنة قبل أمم أفريقيا
كتب – محمد الصايغ
بعد جــدل كبير ،خرجت قائمة
املنتخب الــوطــنــى لــلــنــور مــن قبل
املــدرب األرجنتينى هيكتور كوبر،
اســتــعــدا ًدا خل ــوض مــبــاريــات أمم
أفريقيا فى اجلابون الشهر املقبل.
املـــــــدرب األرج ــن ــت ــي ــن ــى واصـ ــل
اس ــت ــدع ــاء الــاعــبــن املــوثــوقــن
بــالــنــســبــة لــــه ،ب ــال ــرغ ــم مـــن قلة
مشاركتهم رفقة أنديتهم مثل أحمد
دويدار وأحمد حجازى.
وي ــرص ــد «صــــوت امل ــاي ــن» فى
التقرير اآلتى أبرز املالحظات على
قائمة املنتخب الوطني.
¿ االنضباط شعار كوبر
لـــــدى األرج ــن ــت ــي ــن ــى هــيــكــتــور
كــوبــر ،قناعات ال يعدل عنها بأن
االنضباط فوق التألق وظهر جل ًيا
فى استبعاد باسم مرسى ،مهاجم
الزمالك وزميله بالفريق األبيض،
أمين حفنى ،بسبب متارض الثنائى
خــال مباريات الفراعنة بالفترة
املقبلة.
أيضا حسام غالى ،قائد األهلى
بسبب أزمــتــه مــع أســامــة نبيه فى
تصفيات كأس أمم إفريقيا.
باملقابل ولــيــد سليمان ،يعتقد
مـــــدرب فــالــنــســيــا ال ــس ــاب ــق بــأن
جناح األهلى متــارض كثي ًرا رفقة
الفراعنة ،لذلك لن يكون بقائمة
املــنــتــخــب الــوطــنــى خلـــوض غمار
منافسات كــأس أمم إفريقيا فى
اجلابون.
¿ لوغاريتم الونش ودويدار
ي ــث ــق هــيــكــتــور كـ ــوبـ ــر ،مـ ــدرب
الــفــراعــنــة فــى إمــكــانــيــات أحمد
دوي ــدار ،مدافع الزمالك أكثر من
مــحــمــود حــمــدى «ال ــون ــش» ،الــذى
يشارك على حسابه رفقة الفريق
األبيض.
شـــارك مــحــمــود حــمــدى فــى 12
م ــب ــاراة رفــقــة الــزمــالــك ببطولة
الدورى مقابل  5ألحمد دويدار.
املــســتــوى الــفــنــى ملــدافــع طالئع

حجازى

طلبة
كوبر

اجليش السابق دون شــك أفضل
م ــن زمــيــلــه ب ــاألب ــي ــض ،دويـــــدار،
والدليل أرقام الثنائى السابقة.
مازالنا فى قلب الدفاع ،استدعى
كــوبــر ،حــمــادة طلبة فــى القائمة
األولــيــة بــالــرغــم مــن فــســخ عقده
رفقة املصرى البورسعيدى وشارك
فى  8مباريات بالدورى فقط.
وفضل كــوبــر ،طلبة على أحمد
سامي ،املدافع الصلب لفريق مصر
املقاصة ،لتكون عالمة االستفهام
الثانية بقلب الدفاع.
وجــــود ســعــد ســمــيــر فــى قائمة
املنتخب الوطني ،كان ش ًي ًئا بديه ًيا
لتألق قلب دفــاع األهــلــى ،صاحب
الــعــامــة الــكــامــلــة بـــــ 17مــبــاراة
ببطولة الدوري ،ولكن وجود أحمد
حجازى ،الــذى غــاب عن مباريات
األهلى األخيرة لإلصابة.
أما أحمد حجازى ،العب األهلى،
م ــداف ــع جــيــد ولــكــنــه بــطــيء على

مستوى الــســرعــات ورج ــل لرجل،
ولكن كوبر يثق به بجانب على جبر،
مدافع الزمالك ،هو اآلخر املتواجد
بالقائمة بــالــرغــم مــن الــعــامــات
االستفهام الكثيرة حول مستواه.
¿ غياب املقاصة
يرفض هيكتور كوبر ،املخاطرة
بأسماء جديدة فى قائمة الفراعنة
قــبــل خ ــوض أمم أفــريــقــيــا 2017
فــى اجلــابــون ،بــعــدم اســتــدعــاء أى
العــب من مصر املقاصة ،وصيف
بطولة الدورى أمثال أحمد سامى،
قــلــب الــــدفــــاع وهـــشـــام مــحــمــد،
متوسط ميدان ،خاصة مع املستوى
املــتــواضــع ملحمد النني ،اجلالس
على دكــة احــتــيــاط ن ــادى أرســنــال
هــذا املــوســم ملصلحة السويسرى
جــرانــيــت شــاكــا ت ــارة وتـــارة أخــرى
لكوكلني.
مازالنا فى مصر املقاصة ،أحمد
الشيخ املتألق رفقة فريقه وسجل

 8أهداف ،غاب عن قائمة هيكتور
كــوبــر ،لــيــدخــل بـــدال مــنــه محمد
إبــراهــيــم ،صــانــع ألــعــاب الزمالك
العائد للمشاركة مؤخرا بعد تعافيه
من اإلصابة.
أيــضــا ل ــم يــنــظــر كــوبــر ألحــمــد
موسى «كــابــوريــا» ،العــب املصرى
البورسعيدي ،وفضل عليه محمد
إبراهيم بالرغم من تألق األول على
حساب العب الزمالك.
¿ مؤمن عالمة استفهام
بــوجــود مبحمد إبــراهــيــم ،العب
الــزمــالــك بقائمة الــفــراعــنــة على
حساب جناح األهلى ،مؤمن زكريا
الذى تألق فى لقاء القمة ،عالمة
استفهام كبير.
فمؤمن زكريا ،يعد من أفضل
العبى الدورى املصرى ،بالقدرة
على التمركز اجليد باملباريات
وب ــدي ــل قــــوى ملــحــمــود حسن
«تريزيجيه» ورمضان صبحي.
< األقــــرب لــاســتــبــعــاد من
قائمة الفراعنة النهائية
يحق لكل منتخب تــواجــد 23
العــبــا ف ــى قــائــمــتــه الــتــى ســوف
ت ــش ــارك ف ــى بــطــولــة كـ ــأس أمم
إفريقيا ،لذلك كوبر استدعى 27
العبا ،ليستبعد منهم  4العبني.
واألقــرب من اخلــروج من قائمة
الفراعنة وهم محمد عواد ،حارس
اإلسماعيلى لوجود الثالثى شريف
إكرامى وعصام احلضرى وأحمد
الــشــنــاوى مبحله وأحــمــد جمعة،
مــهــاجــم امل ــص ــري ،لــوجــود ثنائى
هــجــومــى ق ــوى ممــثــل فــى م ــروان
مــحــســن ،مــهــاجــم األهــلــى وأحــمــد
حــســن «كـــوكـــا» ،املــحــتــرف ضمن
صفوف سبورتنج براجا البرتغالى.
بــاإلضــافــة إلـــى عــــواد وجــمــعــة،
ســيــكــون مــحــمــد إبــراهــيــم ،صانع
ألــعــاب الــزمــالــك هــو األقــــرب من
صــنــاع الــلــعــب مبـــغـــادرة الــقــائــمــة
النهائية للمنتخب الوطني ،بينما
ينتظر أحمد دويدار وحمادة طلبة،
اإلطاحة بواحد منهم خارج القائمة
التى ستسافر إلى اجلابون.

أخبار النجوم
أخبار النجوم
أخبار النجوم
مؤمن يهرب من برد القاهرة
الثعلب يفكر فى السفر
إلى شرم الشيخ
ألدغال اجلابون
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يــدرس حــازم إمــام نجم الزمالك السابق وعضو
مجلس إدارة اتحاد الكرة مرافقة المنتخب الوطنى
األول خــال تــواجــده بالجابون استعداداً لخوض
منافسات بطولة أمم افريقيا ،ورغــم تعيين حازم
الهوارى عضو مجلس ادارة الجبالية رئيسا لبعثة
الفراعنة إال أن الثعلب الصغير يفكر جيد ًا فى
مرافقة المنتخب على نفقته الخاصة كنوع من
التحفيز لالعبين.
ويعزز من رغبة حــازم فى السفر إلــى الجابون
عــدم ارتــبــاطــه بــأى ظهور تليفزيونى خــال فترة
البطولة خصوص ًا بعدما قــام بانهاء تعاقده مع
مــجــمــوعــة قــنــوات  beinsportsالــتــى ستنقل
منافسات البطولة بشكل حصرى.

غــادر مؤمن زكريا القاهرة متجه ًا إلى مدينة
شــرم الشيخ الساحلية لقضاء فترة استجمام
مستغال اإلجازة التى حصل عليها الفريق األحمر
من التدريبات لتوقف مسابقة الدورى.
وكانت موجة البرد التى تسيطر على أجــواء
القاهرة فى الفترة األخيرة سبباً فى سفر مؤمن
إلى شرم الشيخ ،حيث فضل الالعب الهرب من
برودة العاصمة إلى المدينة الساحلية المعروفة
بأجوائها الدافئة فى هذه الفترة من العام.
وتجدر اإلشــارة إلى أن مؤمن نال استحسان
النقاد وجماهير الــنــادى األهلى بعد تألقه فى
مباراة القمة األخيرة.

حمودى

رحيل النجوم «خط
أحمر» فى املصرى

كتبت – سارة عبد الباقى
أبـــدى سمير حلبية رئيس
مجلس إدارة الــنــادى املصرى
البورسعيدى رفضه لفكرة بيع
أى العـــب فــى الــوقــت احلــالــى
مهما كــان املقابل املــادى الذى
ســيــعــود عــلــى الــفــريــق نظير
بيعه.
وكــان الالعب أحمد كابوريا
صــانــع الــفــريــق البورسعيدى
وأحــد جنومه املتألقني خالل
ال ــف ــت ــرة األخـ ــيـ ــرة قـــد تلقى
ع ــرضـ ـاً م ــن نــــادى الــوحــدة
ال ــس ــع ــودى لــانــتــقــال إلــى
صـــفـــوفـــه خــــــال ف ــت ــرة
االنـ ــتـ ــقـ ــاالت الــشــتــويــة
املقبلة ،ملــدة ستة أشهر
عــلــى ســبــيــل اإلعــــارة
مقابل دفع  100ألف
دوالر أمريكى نظير
استعارته ،على أن يتم
شراؤه فى حال تألقه مع فريقه
اجلديد.
ولكن جاء رفض حلبيه ليحول
دون إمتام الصفقة ،ويعود رفض
رئيس املصرى لعدة أسباب أولها
ضعف املقابل املــادى الــذى يرغب
النادى السعودى فى دفعه ،ولرغبته
فى فتح مزاد عليه بعد نهاية املوسم
اجلارى ،حيث ترغب أندية القمة فى
احلــصــول على خدماته ويــأتــى على
رأسهم ناديى األهلى والزمالك ،إلى
حسن جانب حاجة فريقه إلى مجهوداته
ف ــى ال ــوق ــت احل ــال ــى خــاصــة أنــه
مقبل على املشاركة فى بطولة
الكونفدرالية اإلفريقية.

أخبار النجوم
أخبار النجوم
ربيعة يغسل
أحزانه بـ«عمرة»
يدرس رامى ربيعة مدافع النادى األهلى استغالل
فــتــرة الــتــوقــف الحالية لمسابقة الـ ــدورى بسبب
استعداد المنتخب للمشاركة ببطولة أمم افريقيا،
للسفر إلــى األراضــى المقدسة بالمملكة العربية
السعودية ألداء فريضة العمرة.
وتلقى ربيعة نصيحة مــن بعض المقربين منه
بــأداء عمرة للخروج من الحالة النفسية السيئة
التى تسيطر بعد إصابته مؤخرا بالتواء فى أربطة
الكاحل ،وهى اإلصابة التى أخرجته من حسابات
الجهاز الفنى لمنتخب مصر وأدت الستبعاده من
قائمة الفراعنة التى ستشارك بأمم أفريقيا التى
تستضيفها الجابون فى الفترة من  14يناير وحتى
 5فبراير المقبل.

هوية املهاجم
األفريقى
تنتظر احلسم..

حلمى يصحح مسار الزمالك مبعسكر «طويل األجل»
كتبت – سارة عبد الباقى
استقر اجلــهــاز الفنى للفريق األول
لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة محمد
حلمى على الدخول فى معسكر مطول
عقب انتهاء فترة الــراحــة التى منحها
لالعبني بعد تــوقــف مسابقة ال ــدورى
العام بسبب مشاركة املنتخب الوطنى
ف ــى بــطــولــة األمم اإلفــريــقــيــة املــقــرر
إقامتها منتصف الشهر اجلـــارى فى
دولة اجلابون ،حيث ينتظر اجلهاز الفنى
حسم مصير معسكر الفريق بناء على
اجللسة املقرر عقدها مع مجلس اإلدارة
حلسم عدة ملفات على رأسها معسكر
الفريق ،ويرغب اجلهاز الفنى فى تنظيم
املعسكر مــن أجــل العمل على تصحيح
األخــطــاء التى وقــع فيها الفريق خالل
مــبــاريــات الـــدور األول ،وتطبيق بعض
اخلطط الفنية فى التدريبات وحتفيظها
لالعبني ،وفضل محمد حلمى الدخول
فى معسكر طويل ميتد ألسبوعني من
أجل زيادة االنسجام بني الالعبني ووضع
املدرب بصماته على الفريق بعدما تولى
حلمى الفريق فى فترة ضغط مباريات
وهــو ما وقــف عائقا أمــام املدير الفنى
للعمل على تطبيق أفــكــاره الفنية مع
الالعبني ،ويفاضل اجلــهــاز الفنى بني

إحصائيات

ومــن املــقــرر أن يشهد معسكر الفريق
خوض أكثر من مباراة ودية حتى يتثنى
للجهاز الفنى جتربة الالعبني ومــدى
استيعابهم خلطط املدير الفنى خالل
فترة التوقف.

أكثر مــن دولــة إلقــامــة معسكر الفريق
فيها بعد العروض التى تلقاها مجلس
اإلدارة الفترة املاضية إلقامة معسكر
خارجى حيث تتم املفاضلة بني املغرب أو
األمارات بجانب بعض الدول األوروبية،

ومن ناحية أخرى أكد مرتضى منصور
رئــيــس مجلس إدارة الــنــادى األبــيــض
أنــه سيجتمع مــع اجلــهــاز الفنى خالل
الساعات املقبلة حلسم ملف املهاجم
األفريقى املنتظر التعاقد معه بعدما

شاهد مسئولو الزمالك عدة سير
ذاتــيــة ملــهــاجــمــن أف ــارق ــة متهيدا
الخــتــيــار حلمى واحـــدا مــن بينهم
للتعاقد معه بعد االستقرار على
اإلطــاحــة بــأحــد الــثــنــائــى مــعــروف
يوسف أو إميانويل مايوكا ،وإن كان
األخــيــر هــو األقـ ــرب فــى ظــل عــدم
جنــاحــه فــى االنــســجــام مــع الفريق
منذ انضمامه يناير املاضي ،ويرغب
الزمالك فى تدعيم خط هجومه فى
ظل ابتعاد باسم مرسى عن مستواه
املعهود وفشل أحمد جعفر فى نيل
ثقة اجلهاز الفنى منذ عودته بداية
املوسم احلالي.
وعــلــى صعيدا آخــر حــرص محمد
حــلــمــى عــلــى تــوجــيــه رســالــة اعــتــذار
جلــمــاهــيــر ال ــزم ــال ــك عــقــب خــســارة
الــفــريــق م ــب ــاراة الــقــمــة أمـ ــام األهــلــى
الغرمي التقليدى بهدفني نظيفني ضمن
مباريات اجلولة الـــ 17ملباريات الــدور
العام ،حيث قدم املدير الفنى اعتذارا
جلماهير فريقه فــى أعــقــاب اخلسارة
مــوجــهــا وع ـ ــدا لــلــجــمــاهــيــر بــتــعــويــض
اخلسارة أمــام األهلى بالفوز عليه فى
مباراة السوبر املصرى منتصف الشهر
املقبل ،والتتويج باللقب لتعويض خسارة
امل ــب ــاراة ومــصــاحلــة اجلــمــاهــيــر بكأس
البطولة.

البساط
األخضر
حلمى

 45نقطة ..و 30هدفًا ..و 14فوزًا ..و 3تعادالت

أهلى «الدور األول» على مؤشر األرقام
كتب – محمد الصاوى
بــعــد انــتــهــاء الـــــدور األول من
منافسات ال ــدورى املمتاز ال يــزال
األهلى متربعا على صــدارة الترتيب،
بعدما حقق الفوز على غرميه التقليدى
الزمالك فى القمة  113بهدفني نظيفني
سجلهما مؤمن زكــريــا وجــونــيــور أجــاى،
وبــهــذا الــفــوز اتــســع الــفــارق بــن األهلى
ونظيره الزمالك إلى  11نقطة كاملة لكن
يتبقى لألبيض مبارتان مؤجلتان.
حسام الــبــدرى املــديــر الفنى لألهلى
والــذى يقود الفريق فن ًيا مطلع املوسم
احلالى ،يقدم مستوى مميزا حتى اآلن
مــع الــفــريــق ،ويسير بخطى ثابتة نحو
احلــفــاظ على لقب ال ــدورى فــى املوسم
احلالى.
«صـــوت املــايــن» يستعرض الــفــارق
بني األهلى فى الــدور األول من املوسم
املاضى واحلالي:

أجاى
السعيد

األهلى خالل املوسم املاضى وبعد انتهاء
الـــدور األول قــد جمع الفريق األحــمــر 38
نقطة خالل  16لقاء ،وخسر الفريق مبارتني
أمــام مصر املقاصة بهدف نظيف ،وأمــام
سموحة بثالثية بيضاء ،ومتكن هجوم األهلى
مــن تسجيل  28هــدفــا ،وتلقت شباكه 10
أه ــداف ،وكــان األهلى ميلك مــبــاراة مؤجلة

أمــام املصرى وانتهت بالتعادل بهدفني لكل
فــريــق لــكــن لُــعــبــت ضــمــن مــنــافــســات ال ــدور
الثاني.
أمــا األهــلــى فــى النصف األول مــن هذا
املوسم فلعب  17مباراة ،متكن بقيادة حسام
البدرى من احلصول على  45نقطة ،وسجل
األحمر  30هدفا ،بينما تلقت شباك املارد

األحمر  4أهــداف فقط ،ولم يتلقى األهلى
خالل  17لقاء أى هزمية ،حيث تعادل فى 3
مباريات وفاز فى .14
كل هــذه األرقــام توضح الفارق بني أهلى
املــوســم املــاضــى وأهــلــى املــوســم احلــالــي،
فحسام البدرى متكن من تكوين فريق قوى
جدا دفاع ًيا يص ُعب على أى فريق اختراقه،
ً
وهــو مــا ظهر حتى فــى املناسبات الكبرى
ً
وأيضا أصبح
وآخرها لقاء الزمالك املاضى،
األهلى ميلك منظومة هجومية كاسحة حيث
إن الفريق هو أقوى خط هجوم فى الدورى
املحلى حتى اآلن برصيد  30هدفا.
األهــلــى خــال املــوســم املــاضــى خسر فى
مباريات كبيرة أمام سموحة ومصر املقاصة
وتــعــادل مع وادى دجلة ،بينما هــذا املوسم
واصل األهلى تفوقه على الكبار بالفوز على
املقاصة وسموحة واملصرى ووادى دجلة وهو
ما لم يتحقق فى النصف األول من املوسم
املاضى ،حيث تفوق األحمر على هذه األندية
وهو ما أعطى له األفضلية فى تصدر جدول
الترتيب.

بـ 44بطاقة صفراء ..واجليش يتقاسم معه صدارة األكثر طرد ًا..

البدرى

رأى

أسوان «ملك» إنذارات اجلزء األول للدورى
كتب –ضياء خضر
عــلــى مـــدار الـــ17جــولــة التى
أقيمت من عمر مسابقة الدورى
املــمــتــاز هـ ــذا امل ــوس ــم شــهــدت
مباريات الــدورى اشهار بطاقات
ملونة باجلملة ،ومــا بني بطاقات
حــمــراء وصــفــراء تنوعت ق ــرارات

قضاة املالعب جتاه الالعبني.
وشـــهـــدت م ــب ــاري ــات الــــــدور األول
مبسابقة الــــدورى قبل فــتــرة التوقف
اســتــعــدا ًدا ملــشــاركــة املنتخب الوطنى
فى بطولة أمم أفريقيا التى ستنطلق
باجلابون  14يناير املقبل ،اعتراضات
باجلملة على التحكيم ،وتسبب ذلك فى
أزمة شديدة.
ونــال العبو الفرق  567إنــذارا طوال

مباريات الدور األول ،حيث كان أسوان
األكثر حصوال عليها برصيد  44إنذارا،
فيما كان النصر للتعدين أقل الفرق نيال
لإلنذارات برصيد  16إنذارا.
وتلقى  34العبا البطاقة احلــمــراء،
حيث جــاء طالئع اجليش وأس ــوان فى
الــصــدارة برصيد أرب ــع بــطــاقــات لكل
منهما ،فيما لــم حتصل أنــديــة األهلى
والزمالك وبتروجت على أى منها.

أخبار النجوم
أخبار النجوم
أخبار النجوم
إجازة «أسوانى»
ستانلى ينقل عش
لشيكاباال
الزوجية إلى مصر
قرر النيجيرى ستانلى أوهاويتشى مهاجم الفريق
األول لكرة القدم بنادى الزمالك إحضار زوجته
إلى القاهرة من أجل التواجد بجواره خالل الفترة
املقبلة.
وكان الالعب قد غادر إلى بالده من أجل قضاء
فــتــرة إجـــازة بعد تــوقــف الـ ــدورى بسبب مشاركة
املنتخب املصرى فى بطولة األمم اإلفريقية ،على
أن يعود إلى القاهرة بعدها برفقة زوجته.
جاء قرار الالعب بسبب شعوره الدائم بالوحدة
حيث إنــه ليس لديه أى أصــدقــاء ،ويكتفى يومي ًا
بالذهاب إلــى تدريبات فريقه والــعــودة إلــى منزله
مرة أخرى.

غادر محمود عبدالرازق شيكاباال صانع ألعاب
الفريق األول لكرة القدم بنادى الزمالك إلى مسقط
رأسه مدينة أسوان من أجل قضاء فترة إجازة مع
أسرته إستغال ً
ال لفترة الراحة التى حصل عليها
فريقه بعد توقف مسابقة الدورى.
ويعيش أشقاء الالعب بأكملهم فى مدينة أسوان
ويسافر الالعب بين الحين واآلخــر لمدينته من
أجل االطمئنان عليهم.
ورغم تقديمه مستويات جيدة فى الفترة األخيرة
مع الفريق األبيض ،إال أن شيكاباال لم يشارك سوى
فى دقائق معدودة بلقاء القمة األخير الذى حسمه
األهلى بهدفين نظيفين.

إعداد :محمد الصايغ -سارة عبدالباقى

محمد الراعى

خطايا كوبر
مصر كلها خلف المنتخب فــى كأس
األم ــم اإلفــريــقــيــة ،وال ص ــوت يعلو على
صــوت المنتخب مــن أجــل اح ــراز الكأس
بعد غياب عن المونديال اإلفريقي ألكثر
مــن ســبــع ســنــوات ولــكــن هــنــاك عــامــات
اســتــفــهــام حـ ــول اخ ــت ــي ــارات كــوبــر قبل
البطولة.
والشــك أن الجهاز الفنى هو المسئول
عن االختيارات ويعرف مــدى احتياجاته
لالعبين وفــقــا لطريقة الــلــعــب لفريقه
وامكانيات وطريقة لعب الفرق المنافسة
ولــكــن اســتــبــعــاد بــاســم مــرســى وحــســام
غالى وعــدم ضم أحمد الشيخ ومحمود
حمدى الــونــش غير مقنع نهائيا خاصة
أن باسم من الالعبين االساسيين وفاهم
طريقة كوبر وال يوجد له بديل جاهز في
المنتتخب ،أمــا حسام غالى فهو القائد
الــذى يعطى دفعة معنوية لالعبين واى
فــريــق ب ــدون قــائــد يعانى فــي المباريات
الكبيرة والــبــطــوالت المجمعة الطويلة.
وماينطبق على الونش ينطبق على الشيخ
فهما من أفضل العبى الدورى في الدورى
األول بــدون مــنــازع ويملكان خبرة دولية
كبيرة خــاصــة أن الــونــش لعب مباريات
دولية وانضم للعديد من المنتخبات فى
األعمار السنية المختلفة.
ويتعرض كوبر لحملة إعالمية شرسة
بسبب رفضه سفر االعالميين على نفس
الطائرة المتجهة للجابون بسبب توفير
الــراحــة لالعبين فــي الــرحــلــة الطويلة
وبــســبــب ازعـــــاج االعــامــيــيــن لالعبين
ويعتبرون قــرار كوبر أنــه خطأ قد يصل
للخطيئة ويتعمدون التركيز على خطايا
الــمــدرب منذ قــدومــه الــي مصر إلرهــاب
المدرب واجباره علي التراجع عن قراره.
بصراحة اننى أؤيــد رغبة كوبر خاصة
أن ال ــرح ــات االفــريــقــيــة مــرهــقــة جــدا
الكــثــر مــن  15ســاعــة قــد تسبب اجــهــاداً
لعضالت الالعبين ،ولــاســف ان بعض
االعالميين ال تقدر المسئولية ويطاردون
الالعبين على الطائرة بطريقة مرهقة
ويحصلون على صــور مــرفــوضــة خاصة
ان مــعــظــم الــاعــبــيــن يــفــتــرشــون ارض
الطائرة وينامون تحت المقاعد للبحث
عن الراحة في الرحلة المرهقة ونفاجأ
بـــأن بــعــض االعــامــيــيــن وتــحــديــدا في
المواقع اليراعون آداب المهنة وال احترام
الخصوصية وينشرون صــورة الالعبين
النائمين على ارض الطائرة ويتهكمون
عليها.
واطالب اتحاد الكرة بعقد جلسة بين
كوبر واالعالميين المسافرين للتفاهم
والــوصــول لصيغة توفر الــراحــة لالعبي
المنتخب وتسهل مــن عمل االعالميين
وهـــذه الــجــلــســة هــاتــكــون مــفــيــدة لمصر
وتساهم في دعم المنتخب لتحقيق حلم
الجماهير بالفوز بالكأس االفريقية.
وفــي النهاية نتمنى التوفيق للمنتخب
وللمدرب كوبر ونؤيده في كل قراراته النه
فــي النهاية هــو المسئول وهــو مــن سيتم
محاسبته بعد البطولة.

معسكر دراسى
لظهير الزمالك

ق ــرر أســامــة إبــراهــيــم الظهير األمي ــن للفريق
األول لكرة القدم بنادى الزمالك استغالل فترة
الراحة التى حصل عليها فريقه بعد توقف مسابقة
الــــدورى ،فــى مــراجــعــة مـــواده الــدراســيــة فــى ظل
اقتراب موعد االمتحانات.
ومــن املعروف أن الالعب يــدرس بكلية األعــام
بــإحــدى اجلــامــعــات اخلــاصــة فــى السنة الثالثة،
ويذهب إلــى جامعته بني احلــن واآلخــر فى حالة
حصوله على إجازة من تدريبات الفريق األبيض.
وكان أسامة إبراهيم قد تغيب عن قائمة الزمالك
فى مباراته األخيرة أمــام النادى األهلى لإليقاف
بعد حصوله على  3إنذارات.
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سيد سعيد
يكتب:

كنت طرفا فى نقاش مع صحبة مهمومة بالشأن العام ،جرى الحديث بيننا فى مجاالت متنوعة وموضوعات مختلفة ظاهريا ،ومرتبط
بعضها البعض فى مضمونها وجوهرها ،شملت األوضاع االقتصادية ،وتدنى الظروف االجتماعية ومعاناة الغالبية المطحونة من االرتفاع
الجنونى فى أسعار السلع الضرورية ،وفشل الحكومة فى ايجاد صيغة مالئمة للحد من تنامى وتيرة الغضب ضد سياساتها ،لكن بين هذا
وذاك ،احتل الحديث عن الفساد حيزا كبيرا من المناقشات الجادة على خلفية القبض على مسئول كبير فى مجلس الدولة ،وجدوا بحوزته
مبالغ مرعبة ،بالنظر الى حجم أرقامها ومثيرة لالستفزاز فى دالالتها ،األمر الذى أثار دهشة بعض الحاضرين ،وفتح الباب واسعا ،أمام تدفق
التساؤالت المصحوبة بالسخرية المؤلمة من حجم الفساد.
بالنسبة لى هذه القضية ال تحتمل أكثر من حجمها الطبيعى ،العادى ،الذى ال يتجاوز فى حدود قناعاتى ،سقوط أحد الفاسدين ،أو
الحيتان الكبار ،بالضبط مثلما سقط غيره فى قضايا مماثلة ،رغم أن عشرات اآلالف من الفاسدين ،ال يزالوا يمرحون فى كافة الجهات
ولم تصل إليهم الجهات الرقابية ،وربما لن تصل ،فأباطرة الفساد كثيرون ،معلومون للكافة ،نراهم ليل نهار ونتعامل معهم بحكم مواقعهم
الوظيفية ،ولهم فى كل مكان «خرابة» حواريون وأتباع ،أما حماته من ذوى النفوذ والسلطة فحدث وال حرج ،لذا وجدتنى أثناء النقاش حول
الفساد ،أذهب بعيدا عن النظرة الضيقة ،المحدودة ،المرتبطة بالواقعة التى سيطرت على الحديث ،وكان تداولها على مواقع التواصل
االجتماعى ،الفتا للنظر ،فما أريد االشارة اليه ،مفاده ،اذا كانت هناك رغبة حقيقية ،إلعالن الحرب على الفساد فلتكن ضده كمنظومة
وثقافة رائجة فى أوساط المجتمع ،شريطة أن تكون البداية داخل القطاعات والمصالح والهيئات الحكومية ،التى حول بعض موظفيها
ممتلكات الشعب إلى عزب خاصة ،يتحكمون ويمرحون فيها على هواهم ،فهؤالء نهبوا ثروات البلد ودهسوا تحت أقدامهم كل بواعث األمل.

املسكوت عنه فى قضية الرشوة الكبرى

جمال اللبان..
ملاذا تركوه
قناعاتى أن القضية ال تحتمل كل هذا
الضجيج ،ال يعنى عــدم أهمية القضية
وأهمية تفاصيلها ،إنــمــا ألنــهــا مــن وجهة
نظرى كاشفة عن الالمباالة السائدة فى
أروقـــة الــجــهــات المعنية بحماية الــدولــة
ومؤسساتها مــن العبث ،فضال عــن عدم
إلــمــام األجـــهـــزة ،عــلــى تــنــوع مسمياتها،
بما يجرى فــى كواليس ودهاليز الهيئات
والمصالح الحكومية ،جميعها ال يتحرك إال
بعد فــوات األوان ،وبعد افــات المجرمين
بما تحصلوا عليه مــن جرائمهم ،كما أن
تــلــك األجــهــزة ال تــتــحــرك إال فــى قضايا
ال ــرش ــوة ،وان ك ــان ه ــذا مــطــلــوبــا بــعــد أن
صــارت الــرشــوة تحمل مصطلحات ومعان
مــتــعــددة ،دون الــنــظــر ال ــى أن الــفــســاد له
أوجــه كثيرة ،منها االخــتــاس ،االستيالء
على المال العام وتسهيل االستيالء عليه،
إسناد أعمال بمقابل ،توريدات بعموالت،
تقنين إجـــراءات ليست قانونية ،وخالفه
من األمــور التى صــارت عادية فى بالدنا،
ألسباب كثيرة ،منها أن الفساد بات ظاهرة
مزعجة على كافة المستويات ،وال يسقط
من الفاسدين سوى قلة ضئيلة ،يتم الوصول
إليهم مــصــادفــة فــى الكثير مــن األحــيــان،
رغم تكدس البالغات والملفات فى أروقة
العديد من األجهزة ،جميعها يحوى وثائق
دامغة ،لكن ال أحــد يتحرك ،فــإذا كــان من
المنطقى االشادة بجهود األجهزة الرقابية
التى توصلت لخيوط تلك القضية ،فيصبح
مــن المنطقى جــدا ،توجيه اإلدانـــة لكافة
األجهزة المعنية بحماية المال العام ،ومنها
الرقابة االداريـــة ،ألسباب تبدو من وجهة
نظرى جوهرية ،خاصة إذا علمنا أن حجم
المبالغ المضبوطة مرعبة ،فى ظل األوضاع
االقــتــصــاديــة الخانقة لغالبية المجتمع،
فهذه األرقــام التى بلغ حجمها  150مليون
جنيه بالعمالت المحلية واألجنبية ،بخالف
الــعــقــارات والــســيــارات ،ال يمكن تصديق
أنها رشــوة لعملية واحـــدة ،فهذا ال يتسق
مــع المنطق وال يقبله عقل ،لكنها ،وهــذا
هو األرجــح ،جاءت نتاجا ألساليب متعددة
ومتكررة لم تحدث بين عشية وضحاها،
لكنها حدثت فــى فــتــرات زمنية متعاقبة،
فضال عن أنه ال توجد عملية واحدة ،يمكن
التحصل منها على تلك المبالغ الضخمة،
وهذا بدوره يقودنا لطرح التساؤالت ،لماذا
تــركــوه حتى تــوحــش ووص ــل إلــى مــا وصل
إليه؟ ألم تكن المتابعة المستمرة لقطاعات
الــدولــة كافية بالكشف عــن هــذه النوعية
مبكرا؟
بالتأكيد نعم ..لكن لم تحدث متابعة أو
ال توجد عيون لتلك األجهزة.
أمــا األه ــم ،فهو مــا كشفت عنه تداعيات
القضية ،وذهبت بها إلى أبعد من حصرها
فــى شــخــص الــمــقــبــوض عليه «الــلــبــان» ،بل
تجاوزت التصورات التقليدية حول الواقعة،
بــمــا يــشــيــر ،بــل يــؤكــد ،أن الــقــضــيــة ليست
بالهينة ،األمر الذى يحفزنا ويحفز الكثيرين
على الوقوف أمامها طويال ،خاصة اذا علمنا
أن تحريات الرقابة االداريـــة والتحقيقات
التى تجريها النيابة تحت اشراف مباشر من
النائب العام ،أمسكوا بتالبيب أطراف خيوط
مهمة ،قــادت الى أسماء جديدة تورطت مع
سبق االص ــرار والترصد فى التحصل على
ث ــروات غير مشروعة ،باستغالل مواقعهم
ونــفــوذهــم فــى احـــدى الــجــهــات القضائية،
أقــصــد الــمــســتــشــار وائـــل شلبى أمــيــن عــام
مجلس الــدولــة ال ــذى تــقــدم باستقالته من
منصبه القضائى عقب مواجهته بالتسجيالت
الــصــوتــيــة الــتــى تــفــيــد ضــلــوعــه فــى قضية
الــرشــوة ،الــى جانب خضوعه التام لرغبات

يتوحش؟
املواطنون يرفضون اإلبالغ
عن وقائع الرشوة خشية
تعرضهم لالنتقام
من الفاسدين

اللبان

شلبى
صادق

المتهم الرئيسى فى هذه القضية التى أثارت
اهتمام الرأى العام.
كــل الــمــؤشــرات تفيد بــأن األمــر لــم ينته
بالقبض على المستشار «شلبى» الذى ألقى
القبض عليه فهناك أسماء أخرى ال نعرفها
وربما ال يعرفها أحد ،لكنها ستتوالى تباعا
وبالترتيب ،وقطعا سيتساقط الباقون،
فطبيعة القضية وأهــمــيــتــهــا وخطورتها
طوعا على االعتراف
ستجعل المتهم يقدم
ً
بشركائه واالعــتــراف بأسماء أخــرى إن لم
يتم إنقاذه منها ،فالقضية اآلن محل اهتمام
غير مسبوق مــن الـــرأى الــعــام وتوقعاتهم

تفوق أى تصور.
فى سياق رؤيتى ،أعلم يقينًا أن مواجهة
الفساد ،ليس مسئولية مؤسسات الدولة
عرفان
مسئولية المجتمع بكل فئاته
وحدها ،بل
ومكوناته ،ليس من قبيل الرغبة فى القيام
بــدور األجهزة الرقابية واألمنية المسئولة
من الناحيتين الدستورية والقانونية عن
مكافحة الفساد ومطاردة الفاسدين ،إنما
بهدف المشاركة فــى المسئولية لحماية
الوطن ،عبر الحصار الشعبى للفاسدين من
ناحية ،والبالغ عنهم من ناحية أخرى.
ما أرمــى إليه ال يدخل فى دائــرة الترف

متابعة ما يجرى فى أروقة الوزارات
واملصالح احلكومية كاف لتفجير
يوميا
مئات القضايا ً

الفساد أصبح جزءا ال يتجزأ
من املهام األساسية للوظائف
داخل العديد من الهيئات
األجهزة الرقابية تطلب
من أصحاب البالغات مجاراة
املرتشني والتسجيل لهم

واإلس ــه ــاب فــى ط ــرح الــــرؤى دون هــدف
أو قــصــد ،إنــمــا لحماية الــمــواطــن ،الــذى
يــدفــع وح ــده ثمن فــاتــورة الــعــبــث ،ويجنى
ثــمــار الــفــســاد ،لكن إذا كــان هــذا اليقين
راسخا على األقل فى وجدانى الشخصى،
إال أن أجــهــزة الــدولــة ،ال تعمل جــادة على
تفعيل المشاركة الشعبية فى الحرب ضد
الــوبــاء الــذى استشرى فى هــذا البلد وهو
«الفساد» ،عبر االستفادة من المعلومات
التى تصل إليها من المواطنين ،والتحرك
من تلقاء نفسها.
هــذه ليس مجرد رؤيــة نظرية ،تعبر عن

الــحــالــة الــتــى وصلنا الــيــهــا ،بــقــدر مــا هى
حقيقة معلومة للكافة ،ولنا فى الواقع دالئل
وشواهد حول عدم توافر الرغبة من تلك
الجهات فى المشاركة ،أو بمعنى أكثر دقة
وضع العقبات أمام كل من لديه الرغبة فى
اإلبالغ عن أى فاسد ،فإذا امتلك المواطن
أى مــواطــن الــجــرأة والشجاعة فــى إطــار
الــتــصــدى لــلــظــاهــرة ،عــبــر إب ــاغ الجهات
الرقابية عن أى موظف أو مسئول مرتش
من أبــاطــرة المصالح الحكومية ،فيصبح
مطلوبا مــن الــمــواطــن ،عــبء إثــبــات صحة
معلوماته واإللقاء به إلى المجهول ،بمعنى
أنــه سيضع نفسه فــى دائ ــرة ال تتسق مع
قدراته وإمكانياته ،هدفها اإليقاع بشخص
مقصود ،فضال عن ادخاله طر ًفا مباش ًرا
فى القضية حال ضبط المتهم الذى جرى
اإلبـ ــاغ عــنــه ،كــيــف؟ ه ــذه هــى األزمـ ــة أو
المشكلة فى تقديرى ،ألن تداعيات األمر
ستقود الدخ ــال الــمــواطــن ذاتــه طرفا فى
خصومات وعرضة للتربص به واالنتقام
منه ،سواء من الموظف أو من ذويه ،بمعنى
آخر ،إذا تعرض مواطن لالبتزاز من موظف
م ــا ،بــهــدف إنــهــاء أم ــر م ــا ،داخـــل إحــدى
الجهات ،وذهب هذا المواطن إلى األجهزة
الرقابية ،فهى تطلب منه مجاراة الموظف
المرتشى والقيام بالتسجيل له ،بما يمهد
متلبسا ،فيتحول المواطن
للقبض عليه
ً
إلــى طــرف وخصم حــال النجاح فى ايقاع
المرتشى.
هــذه التكليفات التى تصدر للمواطن،
جعلت الكثيرين ،إما أن يستسلموا لرغبات
الفاسدين ،أو العزوف عن اإلبــاغ للنجاة
م ــن الـــدخـــول ف ــى مــتــاهــات الــتــحــريــات
والتحقيقات ،وللعلم ما أقوله واقع معلوم،
كما أن متابعة ما يجرى فى أروقة الجهات
الحكومية ،يمكن التأكيد على جملة من
الــحــقــائــق الــدامــغــة ،الــتــى ال يمكن ألحــد
إنكارها ،باعتبارها معلومة للكافة ،ومفادها
أن الفساد أصبح جزءا ال يتجزأ من المهام
األســاســيــة لــلــوظــائــف داخـــل الــعــديــد من
الهيئات والمصالح ،ان لم يكن غالبيتها،
وهــذا ال يحتاج إلــى بالغات من أحــد ،وال
يحتاج أيضا ترك األمــور لدرجة التوحش،
كما أن الــواقــع ذاتــه يؤكد حقيقة أخــرى،
وهى أن الموظف نظيف اليد ،صار «مركونا
عــلــى الــــرف» بلغة أوالد الــبــلــد ،ال يقوى
على مواجهة األبــاطــرة ،فهناك داخــل كل
قطاع ،يقيم الفاسدون قالعا وحصونا من
النفوذ والتجبر ،وإمــبــراطــوريــات مالية،
تضخمت أرقــامــهــا فــى ظــل تقاعس
الجهات الرقابية ،وأنا هنا ال ألومها
أو انتقدها ،فهى ،تركت الحابل
يختلط بالنابل خــال السنوات
الماضية ،بفعل غياب اإلرادة
السياسية ،وعدم اإلقدام على
فتح ملفات الفساد ،إال بعد
تعليمات مباشرة مــن رئيس
الــدولــة أو رئــيــس الحكومة،
لكن بعد أن تــوافــرت اإلرادة
السياسية بــإعــان الــحــرب
على الــفــســاد ،يمكن توجيه
الــلــوم أو االنــتــقــاد ،باعتباره
أمـــــ ًرا يــتــســق م ــع الــمــخــاوف
م ــن تــنــامــى الــفــســاد وتــوحــش
الفاسدين ،لــذا أصبح ضروريا
اآلن مــداهــمــة كــل الــجــهــات التى
تتعامل مــع الجمهور ،حيث يوجد
بداخلها مــن تــربــح مــن الــمــال الــعــام،
وهناك من بلغت قوته ونــفــوذه ،التأثير
على صناعة القرار داخل الوزارة أو الهيئة
لتحقيق مصلحته الشخصية.

ال يسقط من
الفاسدين سوى
قلة ضئيلة رغم
تكدس البالغات
وامللفات فى أروقة
العديد من األجهزة
جميعها يحوى
وثائق دامغة لكن ال
أحد يتحرك

