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تصعيد قيادات شابة فى األمن 
الوطنى للمناصب العليا

طاقية
اإلخفا

أكاذيب وزيرة التعاون الدولى 

بعد تورطهم فى العمل حلساب أحد رجال األعمالبسبب الفساد واملرتبات الباهظة

سحر نصر قالت للمحررين البرملانيني:  حصلنا على قروض بـ10 مليارات 
دوالر  ولـ»أ ش أ«: جذبنا متويالت بـ15 مليار دوالر فى عام 

اإلطاحة بـ»60« رئيس 
شركة حكومة قريًبا

يواصل إلقاء خطب اجلمعة بدون احلصول على تصريح باخلطابة

منة شلبى: هذا السبب قد يكون »داعش« يتوعد أحمد آدم بالقتل
وراء عدم زواجى نهائيًا قــرر الفنان أحمد آدم االستعانة بحارس شخصى، 

بعد تلقيه تهديدات بالقتل من بعض املتطرفني املؤيدين 
جلماعة »داعــش« وجماعة اإلخــوان، وذلك بعد هجومه 
عليهم بقوة من خــال فيلمه اجلديد »القرموطى فى 
أرض النار«، والذى عاد من خاله إلى السينما، وحقق 

إيرادات جيدة منذ عرضه وحتى اآلن.
آدم تلقى الــتــهــديــدات مــن خـــال مــواقــع الــتــواصــل 
االجتماعى، و«يوتيوب« حيث فوجئ مبن يهدده بإنهاء 

حياته.

أعلنت النجمة منة شلبى رفضها التام للزواج ملجرد 
التخلص من شبح »العنوسة«، مؤكدة أن تأخر زواجها 

وتقدمها بالسن ال يشغلها.
منة أعلنت أنها قد ال تتزوج نهائيًا إذا لم جتد الرجل 
الذى يناسبها و«ممكن تعيش معاه«، كما كشفت أنها باتت 

اآلن »ناضجة فنية«.

الشيخ »عوض« يتحدى وزير األوقاف بالدجل والشعوذة 
ــده  ــور أحـــمـــد عــب ــ ــت ــ ــدك ــ حتـــــدى ال
ــرار الــدكــتــور مختار جمعة  عــوض قـ
وزيـــر األوقــــاف، وقـــام بــإلــقــاء خطبة 
اجلمعة بأحد املساجد مسقط رأسه 
فــى مــركــز الــبــاجــور، دون أن يحصل 
على تصريح خطابة مــن األوقـــاف، 
حيث إنــه من األئمة الذين مت سحب 
التراخيص منهم بسبب إصــراره على 
عدم االلتزام مبوضوع خطبة اجلمعة 
الذى حددته األوقــاف، وإلقاء دروس 
مستمرة عقب الــصــاة عــن السحر 
والدجل والشعوذة، وهى املوضوعات 
الــتــى منعتها وزارة االوقـــاف أن يتم 
مناقشتها او اخلوض فيها فى خطب 

اجلمعة أو فى الدروس.
املثير أن د.أحمد عبده عوض قام 
بنقل اخلطبة على الــهــواء على قناة 

»الفتح« الفضائية، التى ميلكها. 

ثم اتبعها بعقد حلقة درس مطولة 
عن عاج السحر والشعوذة والدجل، 
األمــر الــذى أدى إلــى اعــتــراض إمــام 
املسجد املعني من قبل وزارة األوقاف، 

ولكن اعتراضه قوبل بهجوم شديد 
من انصار ومريدى الشيخ أحمد عبده 

عوض، ولم يستطع مقاومتهم.
وكشفت مصادر أن الدكتور أحمد 
عبده عــوض يخصص عــيــادة للعاج 
مــن السحر مبقابل مــادى مــن خال 
إعــانــات تعرضها قــنــاة الفتح التى 
ــن بــني املــتــردديــن عليه  ميــلــكــهــا، ومـ
فنانون كبار وشخصيات عامة، وبعض 
أعــضــاء مجلس الـــنـــواب باملنوفية، 
والــذى أكد أحدهم أن الدكتور عبده 
عوض عمل له »حجاب« ضد السحر، 
عــنــدمــا عــلــم ان بــعــض خــصــومــه فى 

دائرته االنتخابية يكيدون له.

استبعاد رؤساء 3 بنوك 
كبرى.. خالل أيام

ترددت أنباء عن األقدام على تغيير 
رؤســـاء ثاثة بنوك كبرى بعد ثبوت 
تواطوئهم مع أحد كبار رجال األعمال 
املــعــروف عن دوره املشبوه فى خال 

أحداث 25 يناير 2011.
كــان رجــل األعــمــال قــد حصل على 
قروض خيالية من بنوك كبرى لتمويل 
ــتــى أغلبها  عـــدد مــن مــشــروعــاتــه وال
ــركـــات حــكــومــيــة مت شــرائــهــا  مـــن شـ
بفلوس احلكومة وهــو مجرد وسيط 
بــني البنك وشــركــات احلــكــومــة التى 
اشتراها.. يأتى ذلــك فى ظل تنامى 

دور »طــــارق عــامــر« محافظالبنك 
املــركــزى وســيــطــرتــه عــلــى الــقــرارات 
االئتمانية داخل البنوك وعدم سماحه 
بوجود أى حــاالت حتالف بني رؤســاء 
ــال.. وهـــو ما  ــمـ ــال األعـ الــبــنــوك ورجــ
كــان ســائــدا طــوال فترة حكم حسنى 
مبارك.. وهو ما أضر البنوك وكسب 
رجال األعمال.. والدليل أن عدد من 
رجــال األعــمــال استطاعوا كسب ود 
رجــال البنوك بعد طلوعهم للمعاش 
واستطاعوا استقطابهم العمل لديهم 

فى شركاتهم ومشروعاتهم.

بناء على تعليمات الــقــيــادة السياسية 
ــوزراء بــضــرورة التقشف وعدم  لرئيس الـ
االســـراف فــى االنــفــاق احلكومى وتقليل 
مـــا تــنــفــقــه احلــكــومــة وعــــدم الـــبـــذخ فى 
املـــصـــروفـــات.. يــقــوم شــريــف إسماعيل 
رئيس الوزراء بعملية ضم عدد من الوزراء 
ومراجعة انفاق رؤساء الشركات القابضة 
واستبعاد رؤساء الشركات الذين يتقاضون 
مرتبات باهظة ويبلغ عددهم »60« رئيس 
شــركــة منها رؤســـاء الــشــركــات القابضة 

للغزل والنسيج.. والصناعات الكيماوية.. 
والصناعات الغذائية.. والقابضة للسياحة 
والفنادق والسينما.. واألسمدة والقابضة 
للبتروكيماويات.. بــل وحتــويــل ملفاتهم 
ــة بعد االستعانة بتقارير  للرقابة اإلداريـ
اجلهاز املركزى للمحاسبات والكسب غير 

املشروع.
وهو ما يؤكد وجود حملة تطهير واسعة 
داخـــل مــؤســســات الــدولــة بــرعــايــة رئاسة 

اجلمهورية.

ــة(  يــبــدو أن عــــدوى الــتــصــريــحــات )املــضــروب
والشعارات )املفبركة( أصبحت مرضًا حكومياً 
مزمنًا، ويبدو أن هذا املرض العضال لن يشفى 

منه الوزراء فى احلكومات املصرية املتعاقبة؟
وهذا األمر يندرج حتت أمرين ال ثالث لهما: 

أولهما: االستهانة واالستهتار بذاكرة الشعب، 
والثانى: تعرض الوزير أو الوزيرة لإلصابة مبرض 

الزهامير.
ونظراً ألن سحر نصر وزيــرة التعاون الدولى 
تصنف - حتى اآلن - على أنها )شابة( حيث إنها 
من مواليد عام 1969، فإن السبب الثانى اخلاص 
بالزهامير  يصيب غالبًا كبار السن هو األقرب 
ــر األول وهو  ــام األمـ لــلــواقــع، ولــذلــك تــوقــف أمـ

االستهانة بعقول املصريني واالستهتار بذاكرتهم.
ــول هـــذا الـــكـــام مبــنــاســبــة الــتــصــريــحــات  ــ أق
املتضاربة التى أطلقتها سحر نصر حول القروض 

التى حصلت عليها مصر خال الفترة املاضية.
فقد كشفت وزيرة التعاون الدولى منذ أيام أن 
إجمالى ما حصلت عليه مصر من قروض ومنح 

خال فترة توليها الوزارة )منذ 490 يوماً 
ـــ10 مليارات  بالتمام والــكــمــال( يقدر ب
دوالر، منها 4 مليارات فى صــورة منح، 
والــبــاقــى قـــروض ميسرة جـــًدا بفترات 

سداد تصل إلى 8 سنوات.
ــرة، خــــال لقائها  ــ ــوزي ــ ــت ال ــافـ وأضـ
املحررين البرملانيني، أنها ال توقع على 
ــرض أو مــنــحــة إال بعد  أى اتــفــاقــيــة قـ

مــوافــقــة الــرئــيــس عــبــدالــفــتــاح السيسى 
ومجلس الوزراء، وحترص على عرض األمر 

على مجلس النواب، فى إطار الشفافية التى 
تتبعها.

الــغــريــب أن هـــذه الــتــصــريــحــات تــتــنــاقــض مع 
التصريحات التى أدلت بها وزيرة التعاون الدولى 
)بشحمها وحلمها( ونشرتها وكالة أنباء الشرق 
األوســط الرسمية يوم 25 أكتوبر 2016 ونقلتها 
عنها عشرات الصحف واملواقع اإللكترونية بعنوان 

)جذبنا متويات بـ15 مليار دوالر فى عام(.
وفـــى تــلــك الــتــصــريــحــات أكـــدت ســحــر نصر 

- خــال مشاركتها فــى مــؤمتــر »شــراكــة مصر 
املستقبل«، الذى نظمته غرفة التجارة األمريكية، 
بحضور السفير ديفيد ثــورن، كبير مستشارى 
وزيـــر اخلــارجــيــة األمــريــكــى للتعاون القائم بني 
مصر وأمريكا - أن برنامج اإلصاح االقتصادى 

ــواز  ــود بــرنــامــج مـ ــ ــى وجـ ــ ــاج إل ــحــت ي
للحماية االجتماعية للفئات األكثر 
احتياًجا، وهو ما تعمل عليه وزارة 
ــى أن  ــي، منوهة إل ــدول الــتــعــاون ال
الوزارة استطاعت جذب متويات 
بقيمة 15 مليار دوالر فــى نحو 
عـــام، وأن جـــزءا كــبــيــرا مــن هــذا 
التمويل مــوجــه ملــشــروعــات البنية 
األســاســيــة الــتــى ستسهم فــى زيــادة 

الصادرات.
ــاذا هــذا التناقض  وهــنــا نــتــســاءل: ملـ
فى تصريحات الــوزيــرة؟ وأيــن األجهزة 
الرقابية من مثل هذه التصريحات؟ وهل 
مبــثــل هـــذه الــتــصــريــحــات املــضــروبــة يتم 
التعامل مع الشعب رغم أنه من املفترض وجود 
شفافية ومصارحة وفقًا ملا قاله وأعلنه الرئيس 
عبدالفتاح السيسى أمام املايني من أبناء الشعب 
مرارا وتكراراً؟ وما هو الرقم الصحيح للقروض 
التى حصلت عليها مصر من املنظمات الدولية 

منذ أن تــولــت حكومة شــريــف اسماعيل زمــام 
املسئولية؟ وهل الرقم 10 مليارات أو 12 مليار 
دوالر أم أن هناك أرقاما أخرى تفوق هذه األرقام 
بكثير والتى وصلت وفقا لبعض تقديرات اخلبراء 

ألكثر من 24 مليار دوالر؟ 
ونــســأل أيــضــاً: ملـــاذا ال يفتح مجلس الــنــواب 
ــام  ــ ــذا املــلــف الــشــائــك لــيــعــرف الــشــعــب األرق هـ
احلقيقية للقروض الــتــى حصلت عليها مصر 
وأوجه انفاقها؟ وهل مت صرفها وفقا لألغراض 
املتفق عليها أم ال؟ وإذا كانت الوزيرة سحر نصر 
نفسها قد أعلنت من قبل أنها استحدثت قطاعا 
قانونيا ملراجعة االتفاقيات واملنح التى يتم إبرامها 
فمتى يتم إعــان األرقــام احلقيقية ألعمال هذا 
القطاع أمام الــرأى العام؟ وملــاذا ال تنشر تقارير 
األجهزة الرقابية وفى مقدمتها اجلهاز املركزى 
للمحاسبات عن املنح والقروض اخلارجية حتى 
ــدالً من  ــم مــن رجــلــيــهــم( بـ يــعــرف الــنــاس )راســه
استمرار سياسة التعامل مع املواطنني على أنهم 

مثل )األطرش فى الزفة(؟

هل مبثل هذه التصريحات املضروبة 
يتم التعامل مع الشعب رغم أنه من 

املفترض وجود شفافية ومصارحة وفقًا 
ملا قاله وأعلنه الرئيس السيسى؟

ما هو الرقم الصحيح للقروض التى 
حصلت عليها مصر من املنظمات 

الدولية منذ أن تولت حكومة شريف 
إسماعيل زمام املسئولية؟

قلق فى الداخلية بعد رحيل 
»7« من مساعدى »عبدالغفار«

قلق فى وزارة الداخلية بعد خروج »7« من قيادات الوزارة 
للمعاش منهم مساعد الوزير لألمن االقــتــصــادى.. واألمــن 
االجتماعى خال أيام قليلة.. وأيضا هناك عدد من أعضاء 
املجلس األعلى للشرطة سوف يحالون للمعاش.. وهو األمر 
الــذى دعــا وزيــر الداخلية الــلــواء مجدى عبدالغفار للقيام 
بتصعيد عدد كبير من القيادات الصاعدة والواعدة املنتمني 
جلهاز األمــن الوطنى لتولى املناصب الشاغرة.. مما يوحى 

بأن هناك سيطرة جلهاز األمن الوطنى على 
مجريات األمور فى وزارة الداخلية.. وهو 
عودة لألسلوب السابق من سيطرة األمن 
السياسى على وزارة الداخلية خاصة أن 
اللواء مجدى عبدالغفار ابــن من ابناء 
جهاز األمن الوطنى وشغل منصب وكيل 

ــداث 25 يناير 2011  اجلــهــاز حتى أحـ
ويتم نقله إلى أمن املوانى.. 

ثــم خــرج للمعاش وعــاد 
ــداث  ــ ــ ــك أح ــ ــ ــد ذل ــعـ بـ
30 يـــونـــيـــو لــيــتــولــى 
املنصب األهم كوزير 

للداخلية.

عبدالغفار
منة آدم

جمعةمختار

إسماعيل

سحر



المادة 109 من الدستور ألزمت األعضاء بتقديم 
إقرار ذمة مالية عند شغل العضوية وعند تركها 

وهو ما لم يلتزم به أكثر من نصف النواب

المواد 18 و19 و238 من الدستور تلزم 
الدولة بتخصيص نسبة من اإلنفاق 

الحكومى، ال تقل عن 3% من الناتج 
القومى اإلجمالى للصحة و%4

على
المكشوف

البرملان  خالف املادة 
241 من الدستور 

بسبب عدم إصدار 
قانون للعدالة 

االنتقالية حتى اآلن

العـدد 204

األربعاء  2017/2/1

المجلس تجاهل إصدار 
أغلب القوانين المكملة 

للدستور والتى كان 
يجب إصدارها بدور 

االنعقاد األول

عدم تنفيذ 
حكم محكمة 

النقض بتصعيد 
)الشوبكى( بدال 
من أحمد مرتضى 

يتعارض مع 
المادة 107

تمديد حالة 
الطوارئ ألربع 
مرات مخالف 
لنص المادة 

154

  باب النجار مخلع، مثل يضربه الناس فى السخرية من أن أفضل الناس فى 
خدمة اآلخرين أو فى مساعدتهم عادة ما يكونوا غير قادرين على مساعدة 

أنفسهم، لكن الغريب أن اصل المثل ال يمّت بصلة لمناسبة ضربه حالًيا، تعال 
لنتعرف على قصة المثل الشعبى »باب النجار المخلع«.

 يحكى أن نجارا تقدم به العمر، فقرر أن يترك العمل ليعيش ما تبقى من 
عمره مع زوجته وأوالده، إال أن صاحب العمل رفض طلب النجار وعرض عليه 

زيادة فى األجر مقابل أن يظل فى العمل، غير أن النجار أصّر على طلبه 
باإلحالة للمعاش.

محمد طرابيه يكشف:

18 مخالفة للدستور داخل مجلس النواب

فقال له صاحب العمل: ســأوافــق ولكن لى 
عندك رجاء أخيرا، وهو أن تبنى منزال أخيرا، 
ولــن أكلفك بــأى عمل بعدها، فــوافــق النجار 
عــلــى مــضــض. وبـــدأ الــنــجــار الــعــمــل، ولعلمه 
أن هـــذا الــبــيــت األخــيــر لــم يحسن الصنعة، 
واستخدم خامات رديــئــة، وأســرع فى االجنــاز 
دون اجلـــودة املطلوبة، وكــانــت الطريقة التى 
أدى بها العمل ال تتناسب مع اخلبرة الطويلة 
وجــودة عمله املعهودة، وعندما انتهى النجار 
العجوز من البناء، سلّم صاحب العمل مفاتيح 
املنزل اجلديد، وطلب منه السماح له بالرحيل، 
لكن صاحب العمل استوقفه، وقال له: إن هذا 
املنزل هدية منى إليك نظير سنني عملك معنا 
فأمتنى أن تقبله، فصعق النجار من املفاجأة، 
ألنه لو علم أنه يبنى منزل العمر ملا توانى فى 

اإلخالص فى األداء واالتقان فى العمل.
 فلما كــان مير الناس على النجار فى بيته 

الرديء كانوا يقولون “باب النجار مخلع”.
أردت االستشهاد بهذا املثل وقصته، مبناسبة 
احلــديــث عــن الـــدور الــغــائــب ملجلس الــنــواب، 
والــذى مت الكشف عن مخالفته للدستور رغم 
أن البرملان واعضاءه هم األولــى بعدم مخالفة 
الدستور الذين أقسموا على احترامه، حيث 
إن النائب يؤدى اليمني الدستورى طبًقا للمادة 
104 من الدستور، قبل أن يباشر عمله، واليمني 
كــالــتــالــى: “أقــســم بـــاهلل الــعــظــيــم أن أحــافــظ 
مخلًصا على النظام اجلمهورى، وأن أحترم 
الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب 
رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقالل الوطن 

ووحدة وسالمة أراضيه”.
ويؤسفنى القول إن الغالبية العظمى من نواب 
البرملان احلــالــى لــم يــقــرأوا الدستور وليست 
لديهم درايــة  كبيرة عن مــواده ونصوصه رغم 
أنهم أقسمو على احترامه، فكيف يحترم هؤالء 

األعضاء الدستور الذى لم يقرأوه.
لذلك أقول إنه من غير املقبول على اإلطالق 
أن تــتــم مخالفة الــدســتــور حتــت قــبــة بــرملــان 
ــاذ الــقــانــون  يــتــرأســه د. عــلــى عــبــدالــعــال أســت
ــواء فى  ــذى يتباهى دائــمــا سـ ــ الــدســتــورى وال
اجللسات العامة للمجلس أو حواراته الصحفية 
والتليفزيونية أنــه من وضــع الدستور احلالى 

ملصر !!!
وقبل ان نواصل احلديث عن هــذه الوقائع 
املثيرة، أشير إلى أننى سبق أن نشرت فى نفس 
هــذا املــكــان  أكــثــر مــن مــقــال حــول املخالفات 
الصارخة للدستور الــذى يعد أبــو القوانني – 
كما يقولون – ومن بني هذه املقاالت “قرارات 
بقوانني مخالفة للدستور أصــدرهــا الرئيس 
السيسى” و “الدستور املصرى خارج حسابات 

الرئيس واحلكومة”.
نــعــود إلــى وقــائــع مخالفات مجلس الــنــواب 
للدستور املصرى الصادر فى 2014، لنشير إلى 
الدراسة املهمة التى صدرت مؤخراً عن مركز 
الــدراســات السياسية واإلستراجتية باألهرام 
بعنوان “البرملان فى عام: بيئة ضاغطة وفرص 

مهدرة”.
ــتــى أعــدهــا د. عاطف  ــة ال ــدراسـ ــــدت الـ أك
سعداوى أن مخالفة الدستور أمــر توسع فيه 
مجلس النواب، بشكل ملحوظ، منذ أول أيام 
عمله  فى العاشر من يناير  2016، وبلغ عدد 
هذه املخالفات ما يناهز 18 مخالفة دستورية 
ــرزهــا مــا جـــاء فــى اجلــلــســة األولــــى، والــتــى  أب
متثلت فــى رفـــض أحـــد الــنــواب أداء اليمني 
الدستورية، وفق نص املادة 104 من الدستور، 
حيث غير فــى نــص القسم واســتــخــدم  كلمة 
»مواد الدستور«، على الرغم من عدم وجودها 
ــورة 25  ــث بــالــقــســم، ألنـــه يــرفــض االعـــتـــراف ب
يناير التى وردت بديباجة الدستور، ويعتبرها 

»مؤامرة«.
ــاءت املخالفة التالية سريعا فــى ثانية  وجـ

جلسات الــبــرملــان، بعد أن قــرر رئيسه، وقف 
البث املباشر للجلسات، استنادا إلى طلب 40 
نائبا، بدعوى وجــود حالة من االنفالت داخل 
القاعة، ال يجب تصديرها لوسائل اإلعــالم، 
مع بداية أعمال املجلس، وعلى الرغم من وعد 
عبد الــعــال بــعــودة البث عقب إقـــرار القوانني 
الـــصـــادرة مــن رئــيــس اجلــمــهــوريــة فــى غياب 
الــبــرملــان، إال أن البث لــم يعد منذ وقتها فى 
مخالفة للمادة 120 من الدستور، التى نّصت 
على أن »جلسات مجلس الــنــواب علنية«، مع 
جــواز انعقاده فى جلسة سرية بناء على طلب 
رئيس اجلمهورية أو رئيس الـــوزراء، مخالفة 
أخرى بارزة  متثلت فى تقدمي احلكومة لقانون 
اخلدمة املدنية مرة أخرى للمجلس بذات دور 
االنعقاد بعد رفضه من قبل املجلس، ما يعد 

مخالفا للمادة 122 من الدستور، التى نصت 
فى فقرتها األخيرة على »عدم جواز تقدمي كل 
مشروع قانون أو اقتراح بقانون رفضه املجلس، 

ثانية، فى دور االنعقاد نفسه«.
مــن جــهــة أخــــرى، ألــزمــت املــــادة 109 من 
الدستور أعــضــاء البرملان بتقدمي إقـــرار ذمة 
مالية عند شغل العضوية، وعند تركها، وهو 
ما لم يلتزم به أكثر من نصف الــنــواب، كذلك 
ــبــرملــان رفـــض االســتــجــابــة ملالحظات  فـــإن ال
مجلس الدولة، بشأن الئحته الداخلية، وأصر 
على إدراج موازنته رقما واحـــدا فــى املــوازنــة 
ــدم إخــضــاعــهــا ملــراقــبــة اجلــهــاز  ــامــة، وعــ ــع ال
ــن أن  ــرغــم م املـــركـــزى لــلــمــحــاســبــات، عــلــى ال
املــواد 185 و191 و203 من الدستور، حددت 
بشكل حصرى، اجلهات القضائية واملحكمة 
الدستورية والقوات املسلحة بــإدراج موازناتها 
ــم يحترم  رقــمــا واحــــدا، دون غــيــرهــا، كــمــا  ل

املجلس نــص املـــادة 153 مــن الــدســتــور التى 
تؤكد ضـــرورة تفرغ أعضائه للعمل النيابى، 
فاحتفظ عــدد من األعــضــاء بوظائفهم، ولعل 
ــرز املخالفات الدستورية وأجــالهــا هو  مــن أب
مــا صاحب إقـــرار املــوازنــة العامة للدولة عن 
العام احلالى، إذ لم تعبأ احلكومة أو مجلس 
النواب، مبا جاء بنصوص املواد 18 و19 و238 
من الدستور، بشأن »التزام الدولة بتخصيص 
نسبة مــن اإلنــفــاق احلــكــومــى، ال تقل عــن %3 
مــن الــنــاجت الــقــومــى اإلجــمــالــى للصحة، و%4 
للتعليم اعتبارا من موازنة »2017/2016«، وفى 
مخالفة أخرى، جاء اتفاق احلكومة على قرض 
صندوق النقد الدولى ليشكل انتهاكا دستوريا 
جديدا، إذ نصت املادة 127 على أنه »ال يجوز 
للسلطة التنفيذية االقــتــراض، أو احلصول 
على متويل، أو االرتــبــاط مبشروع غير مدرج 
فى املوازنة العامة املعتمدة، يترتب عليه إنفاق 
مبالغ من اخلــزانــة العامة للدولة ملــدة مقبلة، 
ــان ال بد  ــنــواب«، وك إال بعد موافقة مجلس ال

من أن تسبق موافقة البرملان توقيع احلكومة 
عــلــى الـــقـــرض، فــى حــني لــم تــرســل األخــيــرة 
االتفاقية من األساس إلى البرملان، على الرغم 
من مضيها قدما فى ترتيبات استالم الدفعة 

األولى من القرض.
وكشفت الــدراســة أن الــبــرملــان  خالف املــادة 
241 مــن الــدســتــور، بعد أن أنــهــى دور انعقاده 
األول، من دون إصدار قانون للعدالة االنتقالية، 
كما تغافل املجلس عن إصــدار أغلب القوانني 
ــور، والـــتـــى نـــص األخـــيـــر على  ــدســت ــل املــكــمــلــة ل
ــدور االنــعــقــاد األول، وفــق  ــوب إصـــدارهـــا بـ وجـ
ــواد 121 و235 و241، واملتعلقة  ــ نــصــوص امل
بقوانني »االنتخابات الرئاسية والنيابية واملحلية، 
ــزاب الــســيــاســيــة، والــســلــطــة القضائية،  ــ واألحـ
واملنظمة للحقوق واحلريات والقوانني اخلاصة 
ــالم«،  كــذلــك، ماطل املجلس  بالصحافة واإلعــ
فــى تنفيذ حكم محكمة الــنــقــض، الــصــادر فى 
يـــولـــيـــو2016، بــبــطــالن عــضــويــة الــنــائــب أحمد 
مــرتــضــى مــنــصــور، وتــصــعــيــد مــنــافــســه عــمــرو 
ــادة املحكمة لفرز  الشوبكى بــدال مــنــه، بعد إعـ
أصوات جولة اإلعادة فى دائرة الدقى والعجوزة 
ــادة 107 من  فــى محافظة اجلــيــزة، وخــصــت املـ
الدستور، محكمة النقض، بالفصل فى صحة 
عضوية أعضاء مجلس النواب، وبطالن العضوية 
مــن تــاريــخ إبــالغ الــبــرملــان بحكم املحكمة« وهو 

احلكم الذى لم  ينفذه املجلس حتى اآلن.
ولــم تتوقف املــخــالــفــات عند ذلـــك، إذ وافــق 
املجلس على متديد حالة الطوارئ ثالث مرات 
سابقة، فى يناير وإبــريــل ويوليو، قبل أن يعود 
للموافقة على جتديدها فى أكتوبر 2016، فى 
أربع مخالفات صريحة للدستور، إذ نصت املادة 
154 منه على أن يكون »إعــالن حالة الطوارئ 
ملدة محددة، ال تتجاوز ثالثة أشهر، وال متدد إال 
ملدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء 
املجلس«، وكانت حالة الطوارئ قد فرضت للمرة 

األولى فى أكتوبر عام 2014.
وانتهى دور االنعقاد مبخالفة دستورية واضحة 
نتيجة عدم االلتزام باملواعيد الدستورية املقررة 
لبدء وانــتــهــاء دور االنــعــقــاد، إذ خالف املجلس 
املــادة 115 من الدستور، بشأن »استمرار دور 
االنعقاد العادى ملدة تسعة أشهر على األقل«، إذ 
فض املجلس دور انعقاده األول نهاية أغسطس 
بعد سبعة أشهر وأحد عشر يوما فقط، من دون 

إكمال املدة املحددة دستوريا.
ومبناسبة احلــديــث عــن الــبــرملــان والــدســتــور، 
نتمنى أن يكون هناك دور حقيقى وفعال ملجلس 
النواب فى التشكيل أو التعديل الــوزارى اجلديد 
حيث إن الدستور جعل من مجلس النواب شريكا 
حقيقيا للسلطة التنفيذية فى إدارة شئون البالد، 
فعلى سبيل املثال أعطت املادة 146 من الدستور 
للمجلس حق إقرار تشكيل احلكومة، حيث نصت 
ــادة على أن “ يكلف رئيس اجلمهورية  هــذه املـ
رئيَس مجلس الــوزراء بتشكيل احلكومة وعرض 
برنامجها على مجلس الــنــواب، فــإن لم حتصل 
على ثقة البرملان خالل ثالثني يوما، كلف رئيس 
اجلمهورية رئيسا آخر ملجلس الوزراء من احلزب 
أو االئتالف احلائز على أكثرية مقاعد مجلس 
النواب” وهو ما يعنى عمليا أن الدستور أعطى 
الكلمة األولــى فى تشكيل احلكومة للحزب أو 
االئــتــالف صاحب األغلبية داخــل البرملان، كما 
ت هــذه املـــادة ألول مــرة مــن سلطة رئيس  حـــَدّ
اجلــمــهــوريــة فــى الــتــدخــل فــى تشكيل احلكومة 
واختيار عناصرها، وقلصت هــذه السلطة إلى 
حدودها الدنيا وحصرتها فقط فى أربع وزارات 
سيادية، كما قلصت املادة 147 من سلطة رئيس 
اجلمهورية فى إقالة احلكومة أو فى إجراء تعديل 
وزارى فيها، حيث اشترطت لذلك أيضا موافقة 

أغلبية أعضاء مجلس النواب.
ــواب الــبــرملــان  ولــذلــك نتمنى أن يتمسك نـ
بحقهم فــى تشكيل احلــكــومــة، وأال يقتصر 
دورهــم على مجرد مباركة الترشيحات التى 
ترد إليهم من الرئيس حتى تكون هناك مشاركة 
حقيقية فى االختيار ليسفر فى النهاية عن 
ــادرة عــلــى حتقيق  ــ ــدة ق اخــتــيــار حــكــومــة جــدي
التنمية املطلوبة ملواجهة الظروف االقتصادية 
الصعبة التى تعانى منها الغالبية العظمى من 

املصريني.

عدم عودة بث اجللسات على الهواء مخالف للمادة 120 من الدستور التى نّصت على أن »جلسات مجلس النواب علنية« 

البرملان رفض االستجابة ملالحظات مجلس الدولة بشأن الئحته الداخلية وأصر على إدراج موازنته رقما واحدا فى املوازنة العامة
تقدمي احلكومة لقانون اخلدمة املدنية مرة أخرى للمجلس بذات دور االنعقاد بعد رفضه من قبل املجلس يتعارض مع املادة 122 

اتفاق الحكومة على قرض 
صندوق النقد الدولى 
يشكل انتهاكا دستوريا 
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إيران- لبنان- تركيا- املغرب- اجلزائر- نيجيريا عز الدين دويدار ومؤمن جمال وعمرو فراج

»6« برملانات إسالمية ترفض 
إدراج اإلخوان كمنظمة إرهابية

باألسماء.. قادة التحريض اإلخوانى ضد 
الشرطة واجليش فى »السوشيال ميديا«

كشفت مــصــادر مطلعة عــن وجــود 
ثالثة مــن النشطاء املنتمني جلماعة 
اإلخوان االرهابية والذين يؤثرون على 
وسائل التواصل االجتماعى من فيس 
ــى قياداتهم  ــوك وتــويــتــر.. إضــافــة إل ب
جلميع اللجان االلكترونية اإلخوانية 
ــى االرهـــــــاب والــعــنــف  املـــحـــرضـــة عــل

والصدام مع الدولة.. وهم:
1- عـــز الـــديـــن دويــــــــدار: مــخــرج 
سينمائى ومنتمى جلماعة اإلخـــوان 
االرهــابــيــة وشـــارك بقوة فــى اعتصام 
ــدد من  رابــعــة وأســهــم فــى تشكيل عـ
الــلــجــان االلــكــتــرونــيــة املــحــرضــة على 
العنف والصدام مع اجليش والشرطة 
والــقــضــاة.. إضــافــة إلــى قيامه بتولى 
املسئولية عــن صفحة »لـــواء الــثــورة« 
على تويتر!!.. عز الدين دويدار مخرج 
سينمائى إخوانى ساهم بشكل كبير فى 
التصعيد فــى احلــمــالت ضــد الرئيس 
ــم التهكم على اجليش  السيسى ودائـ
والشرطة وهــارب فى تركيا.. ويستغل 
السوشيال ميديا للتحريض على مصر 
وتأييد محمد مرسى وجميع االرهابيني 
الــذيــن ينفذون عمليات ارهابية منذ 

»14« أغسطس 2013!!
ــدار لــه صفحة على  ــ عــز الــديــن دوي
الفيس بوك يستخدمها من تركيا لسب 

وقذف القوات املسلحة.
ــد نــشــطــاء  ــال: أحــ ــمـ 2- مـــؤمـــن جـ

ــن تــبــنــوا الــعــنــف خــالل  ــذي ــوان ال ــ اإلخـ
مشاركتهم فى اعتصام رابعة.. اشترك 
فــى تــأســيــس »حــركــة ســواعــد مصر« 
واملـــعـــروفـــة بــاســم »حـــركـــة حــســم«.. 
واالشراف على صفحته »حركة حسم« 
على تويتر وفيس بوك.. وله اتصاالته 
الــواســعــة مـــع جــمــيــع عــنــاصــر حــركــة 
حسم سواء أكانوا عناصر للرصد.. أو 
عناصر للتنفيذ.. أو عناصر للتخطيط 

أو عناصر للتصوير.
ــول مــوقــع  3- عــمــرو فـــــراج: مــســئ

رصــد االخــبــارى »املفبركاتى« 
اإلخــوانــي.. كــان وثيق الصلة 
ــالــدكــتــور مــحــمــد البلتاجى  ب
والــدكــتــور ســعــد الــكــتــاتــنــى.. 
ومــحــمــد مــرســى شــخــصــيــا.. 

واســتــطــاع الــهــروب إلـــى تركيا 
أثناء بدايات ثــورة 30 يونيو 2016 
وجنح فى الهروب واحلصول على 
دعــم مــالــى مــن قــيــادات اإلخـــوان 
ــاخلــارج.. األهــم هــو: التواصل  ب
املستمر له مع جميع التنظيمات 

اإلخــوانــيــة االرهــابــيــة الــتــى تنفذ 
الــعــمــلــيــات االرهـــابـــيـــة.. إضــافــة 
ــم مـــع قــنــاة  ــدائـ ــه الـ ــواصــل إلـــى ت
اجلزيرة التى حتصل على كافة 
الفيديوهات التى ينشرها عمرو 

فراج.
عمرو فراج أحد أكبر املتهمني 
فــى اقــتــحــام جــهــاز أمـــن الــدولــة 
فى اخلامس من مــارس 2011.. 

وقـــام بتصوير نفسه وهــو داخــل 
ــة مكتوب  اجلــهــاز وميــســك الفــت
عليها »جهاز أمن الدولة«.. دخل 
»عمرو فراج« فى املقر الرئيسى 
ــة مبــديــنــة  ــ ــدول ــ جلـــهـــاز أمــــن ال

نــصــر.. وصـــال وجـــال وكـــان يقود 
مجموعات شبابية إخوانية اقتحمت 
مــقــر اجلــهــاز وحــصــلــوا عــلــى ملفات 

كثيرة.

فى األسبوع املاضى كانت مصر حاضرة 
ــاد الــبــرملــانــات اإلســالمــيــة  فــى مــؤمتــر احتـ
ــذى عقد فى مــالــى.. كانت مصر جتهز  وال
ــه مـــن الـــدول  مــقــتــرحــا ألخـــذ اآلراء حــول
األعضاء.. من أجل حتجيم جماعة اإلخوان 
االرهــابــيــة فــى الـــدول اإلســالمــيــة وحتجيم 
انتشارها.. لكن كان هناك عدد من الدول 
التى عارضت املقترح وهى »7« دول منها: 
اجلزائر وتركيا وإيــران واملغرب ونيجيريا 

ولبنان.
لكن الــالفــت للنظر أن مــنــدوب البرملان 
اجلــزائــرى طالب مصر بسحب املقترح.. 
وحــاول اتهام مصر باتهامات خبيثة بأنها 

ضد حقوق اإلنسان والدميقراطية.
الــغــريــب أن اجلـــزائـــر أعــلــنــت األســبــوع 
املاضى عن قيامها بإيفاد راشــد الغنوشى 

رئيس حركة اإلصـــالح التونسية مــن أجل 
إجــراء وســاطــات مع اإلسالميني فى ليبيا 
الشقيقة.. وهــو ما يستدعى فى األذهــان 
السؤال: حول طبيعة العالقة بني اجلزائر 
ــوان االرهــابــيــة.. أمــا »تركيا  وجماعة اإلخـ
وإيــران« فدورهما معروف من التحالف مع 
ــوان والــتــمــادى معا فــى تنفيذ  جماعة اإلخـ
املــخــطــط لتفتيت املــنــطــقــة.. أمـــا »لــبــنــان« 
فمعروف أن »حــزب اهلل« يشارك فى صنع 
القرار بها.. وحزب اهلل املوالى إليران ينفذ 

مخططاتها املوالية لإلخوان!
أما »املغرب« فمعروف أن رئيس احلكومة 
هو »عبداهلل بنكيران« الذى استطاع الفوز 
باالنتخابات البرملانية وسيطر على احلكومة 
ولكنه يجد صعوبة كبرى فى تشكيلها حتى 

اآلن.. ووصل لقمة السلطة هناك.

لكن السؤال األهم: ما مصير كبار قيادات 
اإلخوان الذين ارتبطوا بالبيت األبيض؟!

أو مبعنى أصـــح.. كيف يتصرف الرئيس 
ــد مــع الــثــالثــى اإلخــوانــى  األمــريــكــى »اجلــدي

القوى داخل البيت األبيض؟!
وهما: 1- نهاد عوض.

2- محمد ماجد.
3- هوما عابدين.

ــقــيــادات الثالثة  ــؤالء ال ــاط هـ ــب نتيجة ارت
ــواء أكــان  بــأجــهــزة املــخــابــرات األمــريــكــيــة سـ
وكــالــة األمـــن الــقــومــى األمــريــكــى »nsa« أؤ 
املــخــابــرات املــركــزيــة األمــريــكــيــة »CIA« أو 
املباحث الفيدرالية األمريكية »FBI«.. أهمية 
هؤالء القيادات اإلخوانية أنهم مؤثرون جدا 
لدى البيت األبيض ويتبعون أجهزة املخابرات 
وينفذون املخطط اخلبيث لتصعيد اإلخــوان 
للحكم فى عدد من الدول العربية بعد اشاعة 

الفوضى بها.
ــهــاد عــــوض؟! هو  ــو: ن ــة مــن هـ ــداي ــب فــى ال
فلسطينى األصـــل ســافــر لــلــواليــات املتحدة 
األمريكية وحصل على اجلنسية األمريكية.. 
ــوان..  ارتــبــط ارتــبــاطــا وثيقا بجماعة اإلخــ
ونتيجة وجوده فى أمريكا أصبح من املؤثرين 
جــدا فــى التنظيم الــدولــى جلماعة اإلخــوان 
االرهــابــيــة.. عــلــى عــالقــة وثــيــقــة بالتنظيم 
الدولى خاصة نائب املرشد العام للجماعة 
»خيرت الــشــاطــر«.. وهــو حلقة الوصل بينه 
وبــني اإلدارة األمريكية عــامــة.. واملخابرات 
املركزية األمريكية خاصة »نهاد عــوض« له 
صــالت قوية بــدائــرة صنع الــقــرار األمريكى 
ســواء أكانت اإلدارة األمريكية واملتمثلة فى 
البيت األبــيــض.. أو املــخــابــرات األمريكية 
ــكــوجنــرس األمـــريـــكـــى.. ويــنــفــذ خطة  أو ال
لتحقيق أعــلــى مــعــدل انــتــشــار إخــوانــى فى 
الــواليــات املــتــحــدة عــن طــريــق زيـــادة أعــداد 
املراكز اإلسالمية التابعة جلماعة اإلخــوان 
فى أمريكا.. واجلمعيات األهلية.. واملراكز 
البحثية املنتشرة فى طول أمريكا وعرضها 
ولذلك قام بتأسيس منظمة أطلق عليها اسم 

»منظمة كــيــر« وحتــظــى بشعبية خــاصــة فى 
أمريكا بني صفوف اإلخــوان ألنها استطاعت 
ــوان فــى أمريكا  ــ ــني صــفــوف اإلخـ الــتــوغــل ب
عن طريق استقبال جميع الوفود التى تأتى 
ألمريكا.. واالنــفــاق عليهم.. وتوفير املسكن 
واملبالغ املالية لالنفاق عليهم على اعتبار أنهم 
يرعون الشباب العربى الوافد ألمريكا.. أو 
الشباب اإلسالمية وطبعا الشباب اإلسالمية 
هو بطبيعة احلــال شباب إخــوانــى.. إضافة 
إلى قدرة »نهاد عوض« الذى أسس »منظمة 
كير« على التواصل مع جميع نواب الكوجنرس 

األمريكى خاصة نواب احلزب الدميقراطى.. 
والعمل على تعيني شــاب إخــوانــى فى حملة 
نواب احلزب الدميقراطى االنتخابية من أجل 
دعــم مــواقــف ونــشــاطــات جماعة اإلخـــوان.. 
ليس هــذا فقط.. فقد ارتبط »نهاد عوض« 
بقيادات أمريكا.. واستطاع الوصول للبيت 
األبيض وأقــام عالقات طيبة مع إدارة جورج 
بوش االبن.. لدرجة أننا شاهدنا »نهاد عوض« 
ــن« فــى إحــدى  ــوش االبـ ــورج ب يقف خلف »جـ
املؤمترات الصحفية الشهيرة بعد أحداث 11 
سبتمبر 2001 مباشرة ليدل على أن جماعة 

ــوان بريئة عــن مسئوليتها عــن تدمير  اإلخــ
وتفجير برجى مركز التجارة العاملى.

2- محمد مــاجــد: مــن أهــم الشخصيات 
اإلخــوانــيــة فــى الــواليــات املتحدة األمريكية 
على االطـــالق.. يطلقون عليه لقب »اإلمــام 
محمد ماجد«.. فهو سودانى األصــل ومقيم 
فى الواليات املتحدة منذ ما يقرب من ثالثني 
عاما وحتديدا منذ عام 1987.. يتولى رئاسة 
أهـــم منظمة إخــوانــيــة فــى أمــريــكــا »املــركــز 
اإلسالمى لشمال أمريكا«.. ويتم دعوته إللقاء 
اخلطب فى مبنى املخابرات األمريكية ضمن 

برنامج تدريبى لضباط املخابرات األمريكية 
»CIA«.. فمن املــعــروف أن اإلمـــام محمد 
ماجد مقرب جــدا لــدى دائـــرة صنع القرار 
األمــريــكــى وضــيــف دائـــم فــى البيت األبيض 
ومشهور بعالقاته الوثيقة أيضا مع املباحث 

.»FBI« الفيدرالية األمريكية
»محمد مــاجــد« لــه عــالقــات متشعبة مع 
اجلمعية اإلسالمية ألمريكا الشمالية املعروفة 
ـــ»ISNA« وهــى اجلمعية التى تأسست فى  بـ
أمــريــكــا عــام 1981 وسيطر عليها جماعة 
اإلخوان وارتبط »محمد ماجد« أيضا برابطة 
الطلبة املسلمني فى أمريكا وهى التى أسستها 
جماعة اإلخوان.. وتعمل اجلمعية اإلسالمية 
عــلــى الــســيــطــرة عــلــى جــمــيــع املــســاجــد فى 

الواليات املتحدة األمريكية.
3- هوما عبادين: تنتمى لعائلة سعودية.. 
فقد ولدت فى والية ميتشجان عام 1976.. 
ووالدتها باكستانية بــدأت حياتها كمتدربة 
ــيــض عـــام 1996 ولتعمل  داخـــل الــبــيــت األب
لصالح السيدة األولــى فى أمريكا فى ذلك 
ــدرجــت حتى  ــوقــت هــيــالرى كــلــيــنــتــون.. وت ال
ــى قــســم املـــوظـــفـــني فى  ــحــت تــعــمــل فـ أصــب
اخلارجية األمريكية.. لتتدرج وتصل إلى كبير 
مستشارى حملة هيالرى كلينتون الرئاسية.. 
يطلق عليها اســـم »قـــائـــدة اجلــيــل اجلــديــد 

الصاعد من القادة املدمنني«.
ــن »هـــومـــان  ــالرى كــلــيــنــتــون قـــالـــت عـ ــيـ هـ
عابدين«: اننى لدى ابنة واحــدة فقط.. لكن 

»هوما« مثل ابنتى متاما.
قــوة »هــومــا عــابــديــن« تــأتــى مــن كونها من 
عائلة إخوانية فهى لديها ثالثة من عائلتها 
منتمون لــإلخــوان وهــم »والــدهــا ووالــدتــهــا.. 
وشقيقها« ومت وضــع عائلة »هوما عابدين« 
حتت حراسة الشرطة لتأمينهم من االعتداء 
عليهم.. تزوجت »هوما عابدين« من »انتونى 
ونير« يهودى -عضو مجلس النواب األمريكى 
ولديه عدد من الفضائح اجلنسية التى حتدث 
عنها الــرأى العام األمريكى طــوال السنوات 

األخيرة.

أصبحوا فى مهب 
الريح بعد وصول 
»دونالد« للسلطة

حكايات
وأسرار

1- سودانى حصل 
على الجنسية 

األمريكية

2- يلقى خطًبا 
فى المخابرات 

األمريكية 
والمباحث 
الفيدرالية

3- يرتبط بعالقة 
وثيقة مع رابطة 

الطلبة المسلمين 
فى أمريكا

أصبح واقعا ملموسا تلك القرارات الهامة واحلاسمة والتى 
اتخذها الرئيس األمريكى اجلديد »دونالد ترامب«.. 

وأهمها على االطالق »إدراج جماعة اإلخوان كمنظمة 
ارهابية«.. وابالغ وزارتى اخلارجية واخلزانة األمريكيني 

إلدراج جميع أعضاء اإلخوان.. على قوائم االرهاب.. 
وتتبع أموالهم وحركتها ومموليها ومصادر أموالها فى 

جميع الدول.. منذ إعالن ذلك والواليات املتحدة 
األمريكية فى حالة ترقب قصوى.. بل والعالم كله ينتظر 
ما ستسفر عنه مباحثات ومناقشات الكوجنرس الساخنة 

خاصة أن احلزب اجلمهورى الذى ينتمى له »دونالد 
ترامب« يحظى بأغلبية داخل الكوجنرس!!

مندوب اجلزائر يرفض ويهاجم 
مصر ويطالبها بسحب املقترح

الرئيس األمريكى ترامب يطارد أخطر ثالثى إخوانى فى »البيت األبيض« 

مؤمن

فراج

1- صاحب فكرة ضم عنصر إخوانى للعمل فى مكتب كل نائب بالكوجنرس ملناقشة أخبار اإلخوان
2- صديق جورج بوش االبن وعضو التنظيم الدولى.. ورجل خيرت الشاطر

نهاد 
عوض  محمد 

ماجد:

1- من عائلة سعودية أمها باكستانية
2- بدأت متدربة فى البيت األبيض وعملت مع هيالرى كلينتون منذ 1996 وحتى ترشحيها للرئاسة

هوما 
عابدين

هوما 
عابدين ماجد 

محمد

نهاد 
عوض



الشارع
السياسى

الرئيس 
يستمع إليهم 

ويحترم 
وجهات نظرهم
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أكــدت مصادر مطلعة بمجلس الــوزراء 
أن الــمــهــنــدس شــريــف إســمــاعــيــل رئيس 
ــعــرض مــنــصــب وزارة  ــوزراء اضــطــر ل ــ ــ ال
ــواء عـــاء أبــوزيــد  ــل التنمية الــمــحــلــيــة، ل
محافظ مــطــروح، تنفيًذا لتوصية بعض 
األجهزة الرقابية والسيادية التي رشحت 
أبوزيد لينضم  في حركة التعديل الوزارى 
ــال ســاعــات  الــمــزمــع اإلعــــان عــنــهــا خـ

مقبلة.
وأضافت المصادر أن مجلس الــوزراء 
أجــرى اتــصــاال هاتفيا بمحافظ مطروح 
للحضور فورا لمقر مجلس الــوزراء للقاء 
المهندس شــريــف اسماعيل ألمــر مهم، 
وكـــان الــلــقــاء بينهما األســبــوع الماضى، 
وعــرض شريف إسماعيل على محافظ 
مــطــروح منصب وزارة التنمية المحلية 
بــديــا لــلــوزيــر الــحــالــى أحــمــد زكـــى بــدر 
إال أن مــحــافــظ مــطــروح اعــتــذر لرئيس 
الوزراء، الذى لم يلح عليه كما فعل ببعض 
المرشحين اآلخرين الذين رفضوا حقائب 

وزارية أخرى حسبما أكدت المصادر. 
وأشــارت المصادر لـ»صوت المايين« 
فى انفراد حصرى إلى أن أسباب وأسرار 
رفض عاء أبوزيد كان أساسها أن العاقة 
بين عاء أبوزيد وشريف إسماعيل رئيس 
ــرام، وأن أبوزيد  الـــوزراء ليست على ما ي
أكــد للمصادر المقربة منه قائا »ده ما 
بيطقنيش ومـــش هيساعدنى لــو قبلت 

الوزارة«.
وأضــافــت الــمــصــادر أن عــاء أبــوزيــد 
يحظى بقبول وافر لدى األجهزة الرقابية 
والسيادية، ويطمع في تولى حقيبة التنمية 
المحلية، فــي حكومة ال يرأسها شريف 
ــه على يقين بــأن الحكومة  اسماعيل وأن
الحالية لن تستمر طويا وسيكون هناك 
ــا شــامــا بعد ستة أشهر  ــ تشكيا وزاري
على األكثر، وأنــه اليريد أن يكون »كارتا 
مــحــروقــا« فــى ظــل حكومة شــريــف التى 
وصفها بالفشل، والتى لن تقدم جديدا 

للشعب خال الستة أشهر المقبلة.
وفــي ذات السياق قالت المصادر إن 
ــاع مسئولى  ــن عـــاء أبـــوزيـــد نــجــح فــي اق
األجهزة الرقابية ،الذين رشحوه للمنصب 
بتأجيل النظر في توليه حقيبة وزارية في 
ظل الحكومة الحالية، على أمل االستجابة 
لمطالبهم فــي حكومة أخــرى بعيدا عن 

شريف اسماعيل.
على جــانــب آخــر أكـــدت الــمــصــادر أن 
االجــهــزة الرقابية أوصــت رئيس الــوزراء  
إبعاد زكى بدر عن التنمية المحلية، لفشله 
فى إدارة شئون الــوزارة، حيث لم يقدم أى 

جديد فيها.
وأضافت  المصادر أن أكثر المرشحين 
نصيبا مـــوفـــورا لــتــولــى حقيبة التنمية 
المحلية الــدكــتــور محمد بـــدر محافظ 
ــر، أو مــحــمــد ســلــطــان محافظ  ــصـ األقـ
البحيرة، وهما األقــرب بعد أن التقاهما 
شريف إسماعيل ، للتعرف على فكرهما 

لتطوير منظومة المحليات. 

أسرار رفض محافظ مطروح 
حقيبة التنمية املحلية.. 
وبدر وسلطان األقرب 

ــرون عـــن مــســتــشــارى  ــي ــكــث ــســاءل ال ــت ي
الرئيس.. من هم؟!

مـــن هـــى املــجــمــوعــة الــتــى يــثــق فيها 
الرئيس عبدالفتاح السيسى؟!

فــى معظم األوقــــات يــطــالــب البعض 
بضرورة وجــود هيئة استشارية للرئيس 
ــام..  ــعـ ــدى الـــــرأى الـ ــ تـــكـــون مــعــروفــة ل

مستشارين اقتصادين.. سياسيني.
ــن هــى  ــ ــل هـــــو: م ــ ــم والـــــســـــؤال األشــ
الــشــخــصــيــات الــتــى يــثــق فيها الرئيس 
عبدالفتاح السيسى ثقة واضــحــة.. ال 
تنتهى.. يلجأ إليهم.. ويستمع إليهم.. 
ــأخــذ بــآرائــهــم.. ويــطــلــع عــلــى وجهة  وي

نظرهم؟!
وإذا قمنا برصد الشخصيات التى يثق 
فيها الرئيس السيسى..ـ »فحتما« سنبدأ 

بـ:
ــطــاوى: وزيـــر  1- املــشــيــر حــســني طــن
الدفاع األسبق.. والرجل الذى قضى أكثر 
مــن عشرين عاما فــى منصبه.. يعرف 
كل صغيرة وكبيرة عن القوات املسلحة.. 
عــايــش أخــطــر فــتــرة فــى تــاريــخ مصر.. 
فــتــرة صــعــود جنــم جــمــال مــبــارك جنل 
الرئيس حسنى مبارك.. بل وصعود جنم 
أصــدقــائــه مــن شلة أمــانــة السياسات.. 
أراد طنطاوى احلفاظ على كيان القوات 
املسلحة.. وعندما قامت أحــداث يناير 
2011 كان طنطاوى يستند على القوات 
املسلحة لعدم اجنراف الباد للفوضى.. 
كــان يعتبر اللواء السيسى وقتها مبثابة 
»ابــنــه«.. وقــف اجليش موقًفا بطولًيا.. 
وقف مع الشعب ليتنحى مبارك.. وتعيش 
مصر أجــواء من الفوضى يف الشارع لم 
حتدث من قبل.. وجاء اإلخــوان للسلطة 
ليجد طنطاوى نفسه مستبعدا.. ويأتى 
السيسى وزيــرا للدفاع.. لكنه ظل وفيا 
للمشير طــنــطــاوى.. يستشيره فــى كل 
ــجــواره على  صغيرة وكــبــيــرة.. يجلس ب
الــدوام فى املناسبات الوطنية.. يحصل 
منه على املشورة والنصيحة.. فى الشأن 

العام.. والعاقات الدولية.

2- الدكتور كمال اجلنزورى: هو ثانى 
الــشــخــصــيــات الــتــى يــثــق فيها الرئيس 
ــى ثقة املشير  السيسى.. ثقة تــرجــع إل
طنطاوى فيه.. لذلك وثق السيسى فيه.. 
يأمتنه على الشأن االقــتــصــادى.. دائما 
وأبدا يعتبر املرجع االقتصادى للرئاسة.. 
له دور كبير فى األحــداث التى مرت بها 

الــبــاد.. كــان دائـــم اســتــشــارتــه الــقــوات 
ــى رئــاســة  ــى فــتــرة وجــــوده ف املــســلــحــة ف
الـــوزراء.. يعرف كل صغيرة وكبيرة على 
االقتصاد املصرى.. أفكاره وأطروحاته 
جميعها يتم تنفيذها نظرا حلالة الثقة 
التى يحظى بها.. إضافة إلى أنه الداعم 
األول ملعظم املشروعات القومية الكبرى 

ــى يــتــم تــنــفــيــذهــا.. وصــاحــب فكرة  ــت ال
االجتــاه إلى املشروعات القومية الكبرى 

للنهوض االقتصادى.
3- الدكتور فــاروق العقدة: محل ثقة 
من مؤسسة الرئاسة.. له دور كبير فى 
عــدم ســقــوط االقــتــصــاد املــصــرى طــوال 
األعــوام الثاثة الذين جــاؤا بعد أحداث 

ــان لــه دور كــبــيــر فى  يــنــايــر 2011.. كـ
اختيار وزراء املجموعة االقتصادية.. 
وقــيــادات الــبــنــوك.. فضل البقاء بعيدا 
عن السلطة.. لكنه لم يبعد كثيرا.. ومت 
ــوزراء أكثر  عرض عليه منصب رئاسة ال
من مــرة.. لكنه رفــض.. وخــال األسبوع 
املــاضــى مت عـــرض عليه منصب نائب 
رئيس الوزراء للشئون االقتصادية.. لكنه 
رفــض أيضا لكن هــذه املــرة كــان الرفض 

ألسباب صحية!!
4- املهندس إبراهيم محلب: البلدوزر.. 
هكذا يطلق عليه الرئيس السيسى.. يقول 
عنه دوما »البلدوزر محلب« يعلم السيسى 
متام العلم أن »محلب« لديه رصيد شعبى 
ــرأى الــعــام فعجب بـــه.. كان  ــ كــبــيــر.. وال
ــم التجول فــى املــشــروعــات ويقيم مع  دائ
العمال ويــعــرف عنهم الكثير والكثير.. 
ولم يتركه السيسى وقال عنه »أنا عايزه 
ــبــى.. ومـــش هــســيــبــه« ولـــهـــذا جعله  جــن
مساعدا لرئيس اجلمهورية للمشروعات 
القومية الكبرى ملتابعتها.. واالستمرار فى 
املساهمة فى إنشائها.. وزيارتها وإعطاء 

تقارير فنية عن سير العمل بها.
5- املستشار عدلى منصور: يقول عنه 
السيسى »رجــل حكم مصر فــى مرحلة 
صعبة«.. تتم استشارته بطبيعة احلال 
فى األمور القانونية والدستورية.. يحضر 
جميع املناسبات الوطنية ويجلس فى 
ــى.. ويتم إنــشــاء محاور  ــ الصفوف األول
وطـــرق حتمل اســمــه.. املستشار عدلى 
منصور كان قد رفض تولى منصب رئيس 
مجلس الــنــواب.. لكنه أصبح محل ثقة 
للرئيس السيسى فى الشئون الدستورية!

6- الــلــواء أحمد جمال الــديــن: تولى  
وزارة الــداخــلــيــة فــى فــتــرة صعبة جــدا 
فى بداية حكم محمد مرسى املعزول.. 
لــه صـــورة شهيرة مــع الــفــريــق السيسى 
ــل حكم  ــ ــ ــى أوائ ــادى الــشــرطــة فـ ــ ــى نـ فـ
مرسى املــعــزول.. صــورة جعلت اإلخــوان 
وأنــصــارهــم فــى حــالــة »انــعــدام وزن«.. 
ــن كــانــت »لـــه ملسات  ــدي أحــمــد جــمــال ال
أمنية واضــحــة«.. عايش تطور اإلرهــاب 
فى سيناء وتشكيل املعسكرات اإلخوانية 
للتدريب على العمليات العسكرية.. رفض 
أى حــــوارات مــع اإلرهـــابـــيـــني.. ورفــض 
متـــادى حـــازم صــاح أبوإسماعيل ضد 
الشرطة.. لكن محمد مرسى استبعده.. 
ولم يتخل عنه السيسى واختاره مستشارا 
أمنيا له لشئون اإلرهـــاب.. ليحمل على 

عاتقه محاربة اإلرهاب باإلخوان.

نسرين إمام

عمرو اجلارحى وزير املالية مرشح لتولى منصب نائب رئيس الوزراء للشئون االقتصادية.. ورشوة مستشاره تقف عائًقا

بالل الدوى

بالوقائع: الرقابة اإلدارية تكشف »بالوى« الوزراء

ــن احلـــكـــومـــة..  ــحــدث عـ ــت ــهــا ت مــصــر كــل
ووزرائها.. وكوارثها.. وقراراتها.. دعمها.. 
زيتها.. سكرها.. دوائها.. أزماتها املتوالية.. 
وزرائها املستبعدين.. وزرائها اجلدد.. حتى 
وزرائها الذين عرض عليهم املنصب لكنهم 
رفـــضـــوا.. وبــالــطــبــع.. مــصــر كلها تتحدث 
ــاذا تــقــول عنهم  ــ ــرار الــــــوزراء؟! وم عــن أســ
اجلهات الرقابية واألمنية وحتديدا »الرقابة 
ــة« التى كشفت عــددا مــن القضايا  ــ اإلداري
الهامة واملــتــورط فيها مسئولون الكبار.. 
ســرقــات.. اخــتــاســات.. تــزويــر فــى أوراق 
رسمية.. البداية مع الـــوزراء الذين عليهم 
عامات استفهام كبيرة جــدا وأولــهــم وزير 
املالية عمرو اجلــارحــى؟! عامة استفهام 
حتتاج إلى إجابات كثيرة.. فقد مت اإلعان 
عن سقوط أحد كبار مستشاريه وهو »طارق 
فـــراج« للضرائب العقارية بعد تــورطــه فى 
قضية كبرى وحصوله مضبوطا على رشوة 
قدرها مليون جنيه من مجمل »5« مايني 
جنيه مــن أجــل ضــيــاع »500« مليون جنيه 
على الــدولــة لصالح أحــد أصــحــاب القرى 
السياحية.. واملتورط فى التوسط فيها رجل 
اإلنتاج الفنى الشهير »محمود بركة«.. طارق 
ــذى خــرج للمعاش منذ عــام 2012  ــراج ال ف
ــان رئيسا للضرائب الــعــقــاريــة..  بعد أن ك
ليأتى مستشارا للوزير للضرائب العقارية.. 
ويوكل إليه املشاركة واالشراف على القانون 

استيالء المساعدين 
على بدالت ومكافآت 

ملف حوض النيل  
يعجل برحيل وزير الرى

وزير الصحة 
خارج الحسابات 
بسبب الصراعات 
والتجاوزات المالية

اجلديد.
عــمــرو اجلــارحــى املــرشــح لتولى منصب 
ــوزراء للشئون االقتصادية  ــ نــائــب رئــيــس ال
وتصعيده لرئاسة املجموعة االقتصادية.. 
قضية الــفــســاد هــذه شــوهــت دوره وجعلت 
األجــهــزة الرقابية تتراجع إلــى حــد مــا عن 
ترشيحه لتولى منصب نائب رئيس الــوزراء 
للشئون االقتصادية.. بل أنه أصبح اآلن فى 
مهب الــريــح.. خاصة أنــه لديه ثاثة نواب 
ومنهم »عمرو املنير« للشئون الضرائب.. 
ومحمد معيط لشئون اخلــزانــة واملــوازنــة.. 

وأحمد كوجال للسياسات املالية.
ــب.. فى  ــداملــطــل وزيــــر الــــرى مــحــمــد عــب
مهب الريح بعد أن كشفت الرقابة اإلداريــة 
عــن وجـــود عمليات اخــتــاســات وخــافــات 
ــوزارة  وصــراعــات بــني موظفى الـــرى فــى الـ
وخاصة موظفى ملف افريقيا وحوض النيل 
حــول »بـــدالت ومــكــافــآت وحــوافــز« السفر 
للوفود خاصة الوفود التى تسافر إلي إثيوبيا 
ــدا..  ــ وأوغــنــدا وارتــيــريــا والـــســـودان.. وروان
وهو ما أدى إلى تشتيت اجلهود املصرية.. 
وضياع القضية الرئيسية للدفاع عن مياه 

الــنــيــل.. ومت الكشف عــن قــوائــم مالية بها 
اسماء املوظفني.. وتغييرهم فى مرات كثيرة 
مبوظفني آخرين حتى يحصلوا على بدالت 
ومكافآت وحوافز مالية.. جتعل الوزير فى 
مهب الريح ويتم ترشيح كل من سامح صقر 
مستشار الــوزيــر أو كرمية عطية مسئولة 
امللف االفريقى واملياه اجلوفية والنيل.. أو 
الدكتور عاء ياسني مسئول ملف التفاوض 

مع دول حوض النيل.
ــد.. فهو  ــر السياحة يحيى راشــ أمــا وزيـ
يتعرض لهجوم شديد نتيجة غياب الرؤية 
واخلــطــة التى ال وجــود لــهــا.. وعــدم ظهور 
أى اجناز له على أرض الواقع.. إضافة إلى 
حالة الغضب الكبرى ضده من جانب نواب 
الشعب.. والغضب فى مجلس الــوزراء منه 
نتيجة اجلــرح الــذى يسببه للحكومة كلها.. 
إضافة إلى عدم شعور مؤسسة الرئاسة بأى 
إجنــاز للوزير.. إضافة إلــى تقارير الرقابة 
اإلدارية التى أكدت أن الوزارة أنفقت أمواال 
ال طائل لها على عمليات البعثات لطرق 
األبواب ونشر السياحة والدعاية دون عائد 
يــذكــر  ومــن أبــرز األســمــاء املرشحة لتولى 

املنصب »السفير ناصر كامل« سفير مصر 
لدى بريطانيا.. خاصة عمل كثيرا فى دول 
األوروبـــيـــة منها فــرنــســا.. وأيــضــا مت طرح 
ــاد الــرفــاعــى رئــيــس شــركــة مصر  اســـم رشـ
للسياحة.. واسم أحمد شكرى رئيس هيئة 

تنشيط السياحة.
ومت أيضا طرح فكرة ضم وزارة السياحة 
إلــى الطيران أو اآلثـــار.. حتى يتم تقشف 

حكومى يطالب به الكثيرون.
وزيــر الصحة أيضا الدكتور أحمد عماد 
الـــديـــن فـــى مــهــب الـــريـــح بــعــد اخلــافــات 
املتواصلة بينه وبــني جميع املتعاملني مع 
ــوزارة ســواء أكانت نقابة األطباء أو نقابة  ال
الصيادلة أو أصحاب مصانع األدويـــة.. أو 
ــوزارة..  مجلس النواب.. أو حتى موظفى ال
ونتيجة الكشف عــن حـــاالت فــســاد طالت 
مكتبه شخصيا والقبض على أحد مساعديه 
بتهمة تلقى رشوة داخل مكتبه.. إضافة إلى 
األزمــات املتاحقة التى يسببها ومنها أزمة 
ــة وعــدم توافرها.. بل وارتفاع  نقص األدوي
أسعارها.. ويتم طرح عدد من األسماء منها 
الدكتور عبداحلميد أباظة والــذى يحظى 

بحب واحترام عدد كبير من أهل الطب فى 
مصر خاصة أنه عمل من قبل كمسئول عن 
االتصال السيسى فى الوزارة خاف فترات 
طويلة قبل أحـــداث يناير خاصة عمله مع 
الدكتور حــامت اجلبلى وعــادل العدوى وزير 

الصحة السابقني.
ــور أشــرف  ــت ــدك ــر التعليم الــعــالــى ال ــ وزي
الشيحى فى مهب الريح.. واملنصب عرض 
على عدد من األسماء منها الدكتور أشرف 
حامت أمني عام املجلس األعلى للجامعات.. 
خاصة أن الوزير لديه مخالفات طائلة فى 
ملف اجلامعات املصرية فى افريقيا خاصة 

فى السودان وملف اليونيسكو.
ــر التربية والتعليم الــدكــتــور هالى  وزيـ
الشربينى رغم أنه يحظى بدعم من املهندس 
شــريــف إســمــاعــيــل إال أنـــه مــنــذ تسريب 
امتحانات الثانوية العامة وهو ينال هجوم 
مــن الـــرأى الــعــام.. فقد طــرح البعض اسم 
الــدكــتــور كــمــال مغيث أحــد املــشــاركــني فى 
تطوير املناهج الدراسية.. واجلنير التربوى.. 
لكن األجهزة الرقابية اقترحت اسم الدكتور 
»رضــا حجازى« رئيس قطاع التعليم.. ومت 
استبعاد اســم اللواء عمرو أبواملجد رئيس 
قطاع مكتب الــوزيــر على اعتبار أنــه ليس 
ــوزراء السيادين  تربويا.. وهناك عدد من ال
مصيرهم معروف وهو استمرار البقاء ألنهم 

ضمن اختيارات رئيس اجلمهورية.

وزراء فى مهب الريح.. وشريف إسماعيل يواصل إجراءات الصيانة حلكومته

باألسماء: املقربون من قلب وعقل السيسى
المشير طنطاوى

 قال إن السيسى »زى ابنى« 

فاروق العقدة 
 له دور فى اختيار وزراء المجموعة االقتصادية

عدلى منصور
 تتم استشارته فى األمور الدستورية

كمال الجنزورى
 المرجع الرئيسى للمشروعات االقتصادية الكبرى

إبراهيم محلب
السيسى قال له: مش هسيبك عايزك جنبى

فساد اجلامعات مينع »الشيحى« من البقاء فى منصبه

عبداملطلبراشداجلارحى
عمادالدين
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فتوى ملجلس الدولة تكشف فضيحة مدوية ملجلس النواب !!!
تلقى مجلس النواب، منذ أيام، إخطاًرا من مجلس 
الــدولــة، بفتوى اجلمعية العمومية لقسمى الفتوى 
والتشريع بشأن إلزام جميع األعضاء بالتفرغ الكامل 

للبرملان.
وأكـــد املــجــلــس فــى الــفــتــوى أن الــعــضــو يحتفظ 
بوظيفته باحلكومة أو قطاع األعمال العام والهيئات 
اخلــاصــة حلــن انــتــهــاء عــضــويــة املــجــلــس مــع عــدم 
املساس بــأى مركز قانونى لــه. واجلدير بالذكر أن 
دستور 71 كان يسمح باستثناء بعض األعضاء من 

التفرغ، وهو ما لم يسمح به دستور 2014.
وفى رأيــى اخلــاص أن هذه الفتوى لم يكن هناك 
أى مبرر لها من الناحية القانونية إذا احترم البرملان 
الدستور والقانون، ألنها انتهت إلى ما سبق أن أقره 
الدستور املصرى الــصــادر فى 2014 وحتــديــداً فى 
املادة 103 والتى تنص على أن “يتفرغ عضو مجلس 
النواب ملهام العضوية ويحتفظ له بوظيفته أو عمله 

وفقاً للقانون”. 
ــادة 354 من الالئحة اجلــديــدة ملجلس  كما أن امل
النواب التى أقرها البرملان وراجعها مجلس الدولة 
وصــدق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسى ونشرت 
فى اجلريدة الرسمية للدولة )الوقائع املصرية( فى 
13 أبريل 2016 › تنص املادة 354 من الئحة مجلس 
النواب تنص على أنه “ إذا كان عضو مجلس النواب، 
عند انتخابه أو تعيينه، مــن العاملن فــى الــدولــة 
أو فى القطاع العام أو قطاع األعمال العام أو فى 
الشركات التى يكون للدولة حق إداراتــهــا أو متتلك 

ــا كــان النظام القانونى  50% فأكثر من أسهمها، أًي
الــذى تخضع لــه، يتفرغ لعضوية املجلس، ويحتفظ 
لــه بوظيفته أو عمله، وحتــســب مــدة عضويته فى 
املعاش واملكافأة، ويكون لعضو مجلس النواب فى 
هذه احلالة أن يتقاضى راتبه الذى كان يتقاضاه من 
عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية 
من بدالت أو غيرها، وذلك طوال مدة عضويته وال 
يجوز أثناء مدة عضويته مبجلس النواب، أن تُقَرر 
له أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله، 
وال يعد ممارسة ملهام الوظيفة العامة، إلقاء العضو 
للدروس واملحاضرات فى اجلامعات أو مؤسسات 
البحث العلمى، أو حضور املــؤمتــرات، أو عضوية 

اللجان العلمية، أو اإلشراف على الرسائل العلمية أو 
مناقشتها، متى طلب ذلك”.

ــا ورد فــى الــدســتــور  هـــذا هــو الــنــص احلــرفــى مل
ــنــواب، وهى  املــصــرى والــالئــحــة اجلــديــدة ملجلس ال
واضحة وصريحة فيما يتعلق بقانونية حصول النائب 
على مرتباته وبدالته كاملة طوال مدة عضويته فى 
ــازة مــن وظيفته  املجلس بشرط احلــصــول على إجـ

للتفرغ ألعمال البرملان.
ــتــســاءل: مــتــى ســيــحــتــرم مجلس الــنــواب  وهــنــا ن
الدستور الذى يعد أبو القوانن؟ ومتى يطبق البرملان 
ما نصت عليه الالئحة الداخلية له التى أصدرها هو 
بنفسه وصدق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى 

شهر أبريل املاضى؟ وهل ستؤدى الفتوى الواضحة 
ــواردة مــن قسمى الفتوى والتشريع  ــ والصريحة ال
ــى حتــريــك هــذا املــلــف الشائك،  مبجلس الــدولــة إل

ووقف مهازل
“طرمخة” البرملان على قيام عدد ليس بالقليل من 
األعضاء مبمارسة دورهم النيابى دون احلصول على 

تفرغ قانونى من وظائفهم األصلية؟.
ونــســأل أيــضــاً: هــل سيطبق الــقــانــون والدستور 
وفتوى مجلس الــدولــة على األعــضــاء الذين تنطبق 
عليهم شــروط التفرغ وفــى مقدمتهم أسامة هيكل 
ــالم والــثــقــافــة واآلثــــار بالبرملان  رئــيــس جلــنــة اإلعــ
ورئيس مجلس إدارة مدينة اإلنتاج اإلعالمى والذى 

مت التجديد له فى منصبه ملدة ثالث سنوات بداية 
من شهر نوفمبر 2016، حيث إن الدولة واملال العام 
ميتلكون أكثر من 75% وليس 50% فقط من أسهم 
الشركة املصرية ملدينة اإلنــتــاج اإلعــالمــى؟ وكذلك 
احلال بالنسبة للنائب هيثم أبوالعز احلريرى والذى 
ينطبق عليه نفس الكالم لكون شركة سيدى كرير 
للبتروكيماويات الــتــى يعمل بها شــركــة مساهمة 
مصرية ومتتلك الدولة الغالبية العظمى من أسهم 

ملكيتها؟
ويخطئ من يتصور أن هذا األمر اخلاص بضرورة 
تفرغ النائب لعمله البرملانى ميس عدداً محدوداً من 
النواب، حيث إن هناك العشرات من األعضاء الذين 
يلزمهم القانون والدستور باحلصول على إجازة من 
أعمالهم األصلية والتفرغ ملمارسة دورهم النيابى فى 

الرقابة والتشريع.
وأخيراً نقول للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس 
النواب: يجب أن تطبق الدستور والئحة البرملان وال 
تستثنى أحــداً من النواب فى هذا املوضوع لضمان 
تــفــرغ األعــضــاء للمجلس ووقـــف مــهــازل تــضــارب 
املصالح واالختصاصات )بقدر اإلمــكــان(، كما أن 
هذا األمر سوف يحل لك الكثير من املشاكل اخلاصة 
مبوعد انعقاد اجللسات التى ال تبدأ غالبًا إال فى 
الساعة الثالثة عــصــراً رغــم أن موعدها الرسمى 
املحدد الثانية عشرة ظهراً ألن هذا املوضوع الذى 
ــرة خــالل عــام واحـــد يسيء  تــكــرر أكــثــر مــن 100 م

للمجلس أمام الرأى العام !!!

قضية
ساخنة

عبدالعال
هيكل

مستقبل احلركات الشبابية فى مصر 

هل ال يــزال هناك تواجد للحركات الشبابية فى 
مصر حاليًا؟ أم أن دورهــا انتهى بالفعل فى الشارع 
املصرى بعدما كان لها تواجد قوى ومؤثر فى أحداث 
ثــورة 25 يناير التى احتفلنا بذكراها السادسة فى 
األسبوع املاضى؟ وما هو مستقبل تلك احلركات فى 

املشهد السياسى املصرى؟
هذه التساؤالت املهمة أجابت عنها دراســة مهمة 
للغاية صدرت عن مركز األهرام للدراسات السياسية 
ــام بعنوان )حــالــة احلركات  واالستراتيجية منذ أي
الشبابية فى الذكرى السادسة لثورة 25 يناير( والتى 

أعدتها د. دينا شحاتة.
 الدراسة أكدت أن احلركات الشبابية والتى لعبت 
دورا طليعيا خالل ثورة اخلامس والعشرين من يناير 
2011 مــرت بــثــالث مــراحــل رئيسية خــالل الست 
سنوات السابقة وهى: مرحلة الصعود فى الفترة ما 
بن 2008-2011 ثم مرحلة املواجهة واالنقسام فى 
الفترة ما بن 2011-2013 ثم مرحلة التراجع فى 
الفترة ما بن 2013-2016 وفيما يلى نستعرض أهم 
مالمح هذه املراحل ونتعرض بشكل سريع ملستقبل 

احلركات الشبابية فى الفترة القادمة.
مرحلة الصعود 2011-2008

جنــحــت احلـــركـــات الــشــبــابــيــة فــى حتــريــك املــيــاه 
الــراكــدة فى احلياة السياسية املصرية منذ ظهور 
حــركــة 6 ابــريــل عــام 2008 حيث جنحت احلركة 
بالتعاون مع شباب احلركات األخــرى ومنهم شباب 
ــزاب، واالشتراكين الثورين وكلنا  ــوان واألحــ اإلخـ
خالد سعيد وحملة البرادعى فى التنسيق والتعاون 
فيما بينها وفى جتاوز العديد من القيود التى فرضها 
نظام مبارك على العمل السياسى لتنظيم عدد كبير 
من الفعاليات االحتجاجية ولعبت هذه القوى دورا 
ــداد الحتجاجات 25 يناير والتى  طليعيا فــى اإلعـ
حتولت إلــى انتفاضة شعبية شاركت فيها أطياف 
مختلفة من الشعب املصرى رفضا لتوريث احلكم 

وللمطالبة بالعيش واحلرية والعدالة االجتماعية.
وجنــح هــذا احلـــراك والـــذى تقاطع مــع مصالح 
قطاعات مهمة داخل الدولة كانت تشارك هذه القوى 
رفضها للتوريث ولسيطرة مجموعة ضيقة من رجال 
األعمال على السلطة والثروة فى مصر فى اإلطاحة 

بالرئيس حسنى مبارك من احلكم.
مرحلة االنقسام واملواجهة 2013-2011

 بعد سقوط مبارك فى فبراير 2011 بفترة قصيرة 
دخــلــت الــقــوى الشبابية فــى مــواجــهــة مــع املجلس 
األعــلــى لــلــقــوات املسلحة، ومــع الــقــوى اإلسالمية 
املتحالفة معه، وذلــك فى إطــار رفضها للتعديالت 
الدستورية التى توافق عليها املجلس العسكرى مع 
جماعة اإلخــوان املسلمون، التى رأت أن التعديالت 
الدستورية سوف متنحها األغلبية فى كافة الفعاليات 

السياسية التى نصت عليها التعديالت الدستورية.

وشــهــدت مرحلة حكم املجلس األعــلــى للقوات 
املسلحة عــدد مــن املــواجــهــات بــن الــقــوى الشبابية 
ــوزراء وأحـــداث  ــ ــة، ومنها أحـــداث مجلس ال ــدول وال

محمد محمود وأحداث ماسبيرو.
وعــلــى الــرغــم مــن قــيــام معظم الــقــوى الشبابية 
بدعم مرشح اإلخــوان فى االنتخابات الرئاسية فى 
2012 لتفادى جناح أحمد شفيق، إال أن هذه القوى 
دخلت فى صدام مع الرئيس محمد مرسى وجماعة 
اإلخــوان بعد إصدار اإلعالن الدستورى فى نوفمبر 
ــى أوجـــه خــالل أحــداث  2012، ووصـــل الــصــدام إل
االحتادية فى ديسمبر 2012 حيث قامت ميليشيات 

تابعة جلماعة االخــوان باالعتداء على املتظاهرين 
خــارج قصر االحتادية مما أدى إلى سقوط جرحى 

وقتلى.
وفى األشهر التى تلت أحداث االحتادية، شاركت 
العديد من القوى الشبابية بنشاط فى حملة حركة 
متــرد، ودعــت العديد من هذه القوى إلى تظاهرات 
30 يونيو 2013 والــتــى أدت بــدورهــا إلــى اإلطاحة 

مبحمد مرسى فى 3 يوليو 2013.
مرحلة التراجع 2016-2014

ــدد مـــن الــقــوى   عــلــى الـــرغـــم مـــن مــشــاركــة عـ
الشبابية فى تظاهرات 30 يونيو ودخــول بعض 

منها فى حتالف ضمنى مع قوى الثورة املضادة من 
أجل اإلطاحة مبحمد مرسى، إال أن هذا التحالف 
لم يستمر طويال حيث اتخذت معظم هذه القوى 
موقفا رافضا من فض اعتصامى رابعة والنهضة، 
وحملة االعتقاالت الواسعة التى شنها النظام ضد 

جماعة اإلخوان.
وفــى نوفمبر 2013 بــدأ النظام حملة موازية 
ضد القوى الشبابية والثورية وذلك من خالل تبنى 
قانون جديد للتظاهر وقام النظام بعد تبنى هذا 
القانون بإلقاء القبض على عدد كبير من قيادات 
الــقــوى الشبابية مثل احمد ماهر واحــمــد دومــة 

وعالء عبد الفتاح وآخرين على خلفية مخالفتهم 
لقانون التظاهر اجلديد.

وكشفت الــدراســة أنــه فــى ضــوء الــتــحــوالت التى 
طرأت على املجال العام بعد سقوط محمد مرسى، 
تراجع نشاط القوى الشبابية بشكل كبير، وانصب 
نشاط معظم هــذه القوى منذ 2014 على حمالت 
التضامن مع املعتقلن من خالل حمالت مثل احلرية 

للجدعان وجبهة الدفاع عن متظاهرى مصر.
ــدد من  ــذه احلــمــالت فــى حتــقــيــق عـ وجنــحــت هـ
األهـــداف املهمة ومنها تسليط الــضــوء على ملف 
املعتقلن السياسين، كما جنحت حمالت وجبهات 
التضامن مع املعتقلن السياسين فى احلفاظ على 
البنية التحتية للحركات الشبابية وللشبكات التى 
تربط بينها البعض وجتعلها قــادرة على احلركة من 

جديد فى فترات قادمة.
وحــول مستقبل احلركات الشبابية فى مصر، 
ــه بــالــرغــم مــن تراجع  أوضــحــت د.يــنــا شحاتة أن
احلـــركـــات والـــقـــوى الــشــبــابــيــة بــشــكــل كــبــيــر فى 
السنوات السابقة إال أن هذه احلركات لم تختف 
بشكل كامل وجنحت بالرغم من كل التحديات فى 
احلفاظ على بنيتها التحتية وشبكاتها البينية من 

خالل حمالت وجبهات التضامن مع املعتقلن.
واألهم من ذلك أن هذه احلركات مازالت جاذبة 
لعدد كبير من الشباب املصرى املسيس والناقم 
على األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية 
الراهنة، مما يجعلها وبالرغم من كل التحديات 
قادرة على احلشد والتعبئة فى أوساط قطاعات 
مهمة من الشباب، ولكن بالطبع تراجعت القدرة 
التعبوية كثيرًا لــدى الــقــوى الشبابية باملقارنة 

بالفترات السابقة.
وشهد عام 2016 عدد من التطورات الكاشفة 
والتى تؤكد على استمرار قدرة هذه احلركات على 

احلشد إن وجدت الظروف املالئمة.
ففى 15 و 25 ابــريــل 2016 جنحت احلركات 
الشبابية بالتنسيق مع األحزاب والقوى السياسية 
فــى تنظيم عــدد مــن التظاهرات احتجاجا على 

اتفاقية ترسيم احلدود البحرية مع السعودية.
وبالرغم من القاء القبض على عــدد كبير من 
املتظاهرين على خلفية هذه التظاهرات، إال أن 
الرفض الشعبى الواسع والتعاطف مع املتظاهرين 
دفــع النظام لــإفــراج عــن الغالبية العظمى من 

متظاهرى “جمعة األرض”.
 كــمــا جنـــح عـــدد مـــن الــنــشــطــاء فـــى اقـــل من 
أسبوعن فى جمع حوالى 5 مالين جنيه لدفع 

الغرامات املستحقة على املتظاهرين.
وبالتالي، برهنت احلركات الشبابية، وبالرغم 
مــن كــل القيود واملــعــوقــات، وكــل الــتــحــوالت التى 
شهدتها البيئة السياسية فى مصر خالل السنوات 
ــى ظل  ــا مـــازالـــت )فـ ــه ــرة، عــلــى أن ــيـ ــســت األخـ ال
الــظــروف املالئمة( قـــادرة على احلشد والتعبئة 

وحتقيق مكاسب سياسية محدودة.

دراسة رسمية تكشف أنها ال تزال قادرة على الحشد والتعبئة وتحقيق مكاسب سياسية محدودة

على الرغم من كل 
التحديات.. الحركات 

ال تزال قادرة على 
الحشد والتعبئة فى 

أوساط قطاعات مهمة 
من الشباب

أسباب تراجع 
القدرة التعبوية 

لدى القوى 
الشبابية بالمقارنة 

بالفترات السابقة

الحركات الشبابية 
لعبت دورًا طليعًيا 

خالل ثورة 
الخامس والعشرين

خفايا تحالف 
الحركات مع جماعة 
اإلخوان ثم الصدام 

معها أثناء حكم مرسى 

ال تزال جاذبة لعدد كبير من الشباب المصرى المسيس 
والناقم على األوضاع السياسية واالقتصادية

تلزم النواب بالتفرغ ألعمال البرملان

خالد عبدالرحمن

دستور 71 كان يسمح باستثناء بعض األعضاء من التفرغ وهو ما لم يسمح به دستور 2014



ال تزال تثير جداًل 
واسعًا فى األوساط 

السياسية والشعبية 
والدينية
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أهل
بلدنا

توجيه الدعوة للجهات 
المعنية للمشاركة برأيها 

فى مشروع التعديالت

 لجنة الشئون التشريعية 
بمجلس النواب

ــون  ــشــئ أعـــلـــنـــت  جلـــنـــة ال
ــة  ــوري ــدســت الــتــشــريــعــيــة وال
ــا  لن  ــه ــواب أن ــنـ مبــجــلــس الـ
تناقش مقترح تعديل قانون 
ــوال الشخصية بشأن  األحــ
ــطــفــل إال  ــة ال فـــتـــرة حــضــان
بعد مناقشتها داخــل اللجنة 

بحضور اجلهات املعنية.
من جانبه أكد النائب نبيل 
اجلمل وكيل اللجنة، أنــه لم 
يتم حتديد موعد للمناقشة 
ــى أنــه  حــتــى اآلن، الفــًتــا إلـ
عقب حتــديــد املــوعــد سيتم 
توجيه دعوة للجهات املعنية 
للمشاركة برأيها فى مشروع 

التعديالت.

 متت إحالته إلى جلنة مشتركة من جلنتى الشئون التشريعية والتضامن االجتماعى

النص الكامل ملشروع القانون الذى أثار األزمة 

نهاد أبوالقمصان: قانون األحوال الشخصية احلالى به العديد من العيوب التى يجب تعديلها فورًا
ــرأة اعتراضه  أبــدى املركز املصرى حلقوق امل
على  مشروع القانون  اخلــاص بتعديل قانون 
األحــوال الشخصية الصادر باملرسوم رقم 25 
لسنة 1929 املــضــاف بالقانون 100 لسنة 
1985 املــقــدم مــن أحــدى النائبات، والــذى 
مبقتضاه مينح الطرف غير احلاضن أيا 
كان حق استضافة طفله ملدة يوم أو يومني 
أسبوعيًا مبنزله بجانب شهر من إجــازة 
آخــر العام، وأن يتم سحب احلضانة عن 
األم حال زواجها وتنتقل إلى األب بعد أن 
يلتزم بتوفير من يقوم على رعاية االبن سواء 

كانت زوجته أو أى امرأة من العائلة.
 وطالب املركز  بعدم  مناقشة هــذا القانون 
الــذى ميــس املــاليــني مــن األطــفــال واألســـر دون 
طرحه للحوار املجتمعى، ودون الرجوع إلى أهل 
االختصاص واستشارتهم، حيث  إنه مينح غير 
احلاضن حق استضافة طفله، دون وجود ضمانات 
قانونية بعدم خطف الطفل، وعدم إرجاعه، وحتى 

العقوبة التى قررها القانون فى حال عدم إرجاع الطفل 
هى عقوبة بسيطة بالنسبة جلرمية كبيرة.

من جانبها أعلنت نهاد أبوالقمصان رئيسة املركز أن 
قانون األحوال الشخصية احلالى  به العديد من العيوب 
والــتــى البــد مــن تعديلها مبــا يحقق املصلحة الفضلى 

للطفل.
وأضــافــت نــهــاد قائلة : لقد عمل املــركــز املصرى 
ــون لــأحــوال  ــان ــرأة عــلــى وضـــع مــقــتــرح ق ــ حلــقــوق امل
الشخصية يعمل على الــتــوازن بــني حقوق الطرفني 
وحتقيق مصلحة الطفل، ومــن أهــم القضايا التى 
يعاجلها مسودة القانون الطالق الذى يجب أن يكون 

على يد القاضى بهدف:
مراجعة الــزوج نفسه قبل الطالق الفعلى، وإدراك 

أن الطالق نوع آخر من املشكالت التى قد تتواجد.
جمع كل القضايا املتعلقة بطالق الطرفني وحضانة 

أطفالهم فى قائمة واحدة حتت يد قاضى واحد.
ــزوج على الطالق يجب عليه  وفــى حالة إصــرار ال
أن يضع مبلغا معينا فى املحكمة ليكون حتت تصرف 

الزوجة من أجل النفقة وال يتم الطالق إال بعد إيداع 
هذا املبلغ، وفى حالة إذا كان الــزوج معسر على بنك 
ناصر أن يدفع هذا املبلغ بدون فوائد طوال فترة إنهاء 

إجراءات الطالق.
ــزوج على  ــرورة أن يــكــون أثــبــات عسر أو يسر الـ ضـ
القانون وليس على الزوجة كما هو موجود فى القانون 
احلالي، حيث حترى دخل الــزوج عن طريق القسم هو 
باب كبير للتالعب، فالبد أن يكون طلب التحرى عن 
دخــل الـــزوج مــن اختصاصات قاضى األســـرة ولــه فى 
ذلك سؤال اجلهات التالية : جهة عمل الزوج، البنوك) 
البنك املركزى( أسوة بالصالحيات املمنوحة للضرائب، 
على أن يتم تتبع حركة البنوك خالل 6 أشهر لبيان أى 
تصرفات بهدف اإلضــرار بالغير، السجالت التجارية، 

الشهر العقارى لبيان أثبات أى ممتلكات.
وبالنسبة لأطفال يجب أن:

تكون األطفال مسئولية مشتركة بني األم واألب.
وأن يتم تعديل ترتيب الوالية ليصبح األب ثم األم.

 وأن يتم تعديل ترتيب احلضانة ليصبح األم ثم األب.

وتــأتــى أســبــاب هــذا التعديل حلماية األطــفــال من 
تعنت تعسف طـــرف مــن الــطــرفــني، وحمايتهم من 
اخلطف، فأى قرار خاص بصحة األطفال وسفرهم 
ودراستهم واستثمار أموال لهم يكون مسئولية مشتركة 
بني األم واألب، وفى حالة اخلالف بينهم أو تعنت أحد 
الطرفني يكون احلكم للقاضى مبا يحقق املصلحة 

الفضلى للطفل.
ــون األحـــوال  ــدت نــهــاد أبـــو الــقــمــصــان أن قــان ــ وأك
الشخصية أوسع من مجرد الرؤية واحلضانة بكثير، 
فليس من املعقول أن يناقش قانون األحوال الشخصية 

إال قانون الوالية على النفس واملال.
فقانون الوالية على النفس واملــال يتعامل مع األم 
باعتبارها غريبة عن الطفل، ألن ترتيبها بعد األب 
واجلـــد والــعــم فــى الــواليــة على أبنائها فــى املسائل 
املالية، مبعنى أن السيدة املطلقة إذا دخــل طفلها 
املستشفى وكــان يحتاج إلجـــراء عملية، فــال بــد من 
موافقة األب، ولو بينهم مشكالت من املمكن أن ميوت 

الطفل نتيجة لتعنت األب.  

ــال  د. عــلــى عــبــد الــعــال، رئــيــس مجلس  أحـ
الــنــواب مــشــروع قــانــون بتعديل قــانــون األحــوال 
ــصــادر بــاملــرســوم رقـــم 25 لسنة  الشخصية ال
1929 املــضــاف بــالــقــانــون 100 لسنة 1985 
املقدم من النائبة سهير احلادى و60 نائًبا،  إلى 
جلنة مشتركة مــن جلنتى الشئون الدستورية 
والتشريعية والــتــضــامــن االجــتــمــاعــى مبجلس 

النواب. 
ويــقــضــى مــشــروع الــقــانــون الـــذى ستناقشة 
ــطــرف غير  اللجنة املـٌـشــتــركــة قــريــبــاً، بــحــق ال
احلاضن )األم أو األب( االستضافة لطفله فترة 
يومني من كل أسبوع إضافة إلى أسبوع فى إجازة 
ــالث ســاعــات أسبوعيا،  ــدال مــن ث آخــر الــعــام ب
وإســقــاط حــق االســتــضــافــة لغير احلــاضــن اذا 

تخلت عن تنفيذ حكم االستضافة فى موعدها.
 املــادة األولــى: يٌستبدل بنص املــادة )20( من 
القانون رقم 25 لسنة 1929 فى شأن األحــوال 

الشخصية النص األتى:
 مــادة )20( ينتهى حق حضانة النساء ببلوع 
الصغير أو الصغيرة سن اخلامسة عشر، ويخير 
القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن 

فى البقاء فى يد احلاضنة دون أجــر حضانة، 
وذلـــك حتى يصل الصغير ســن الــرشــد وحتى 

تتزوج الصغيرة.

 ولكل من األبوين احلق فى استضافة الصغير 
أو الصغيرة ولأجداد مثل ذلك عند عدم وجود 

األبوين.

 وإذا تعذر تنظيم االستضافة اتفاقًا، نظمها 
القاضى على أن تتم فى مكان ال يضر بالصغير 
أو الصغيرة نفسيًا، وال يٌنفذ حكم االستضافة 
قهراً، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ 
احلــكــم بغير عــذر أنـــذره الــقــاضــى، فــإن تكرر 
منه ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل 
احلضانة مؤقتًا إلى من يليه من أصحاب احلق 

فيها ملدة يقدرها.
 ويسقط احلق فى االستضافة لغير احلاضن 
إذا تخلف عــن تنفيذ حكم االستضافة، يثبت 
احلق فى احلضانة لأم ثم للمحارم من النساء 
مقدما فيه من يدلى باألم على من يدلى باألب، 
ومعتبراً فيه األقــرب من اجلهتنى على الترتيب 

التالى:
 األم، فأم األم وإن علت، فأم األب، فاألخوات 
الشقيقات، فاألخوات ألم، فاألخوات ألب، فبنات 
األخــت الشقيقة، فبنات األخــت ألم، فاخلاالت 
بالترتيب املتقدم فى األخوات، فبنت األخت ألب، 
فبنت األخ بالترتيب املذكور، فالعمات بالترتيب 
املذكور، فخاالت األم بالترتيب املذكور، فخاالت 
األب بالترتيب املــذكــور، فعمات األم بالترتيب 

املذكور، فعمات األب بالترتيب املذكور.
 فإذا لم توجد حاضنة من هؤالء النساء، أو لم 
يكن منهن أهل للحضانة، أو انقضت مده حضانة 
النساء، انتقل احلق فى احلضانة إلى العصبات 
من الرجال بحسب ترتيب االستحقاق فى اإلرث، 

مع مراعاة تقدمي اجلد الصحيح على اإلخوة.
 فإذا لم يوحد أحد من هؤالء انتقل احلق فى 
احلضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير 
العصبات على الترتيب االتى: »اجلد ألم، ثم األخ 
ألم، ثم ابن األخ ألم، ثم العم، ثم اخلال الشقيق، 

فاخلال ألب، فاخلال ألم«.
 مــع عــدم اإلخـــالل بــأى عقوبة أشــد، يُعاقب 
غير احلــاضــن باحلبس مــدة ال تقل عــن ثالثة 
أشهر وال تزيد على سنة إذا امتنع عن تسليم 
الطفل ملن له احلق فى احلضانة بعد انتهاء مدة 

االستضافة«.
 املادة الثانية: ينشر هذا القانون فى اجلريدة 
الرسمية، ويٌعمل بــه مــن الــيــوم التالى لتاريخ 

نشرة.
 يبصم هذا القانون بخامت الدولة ويٌعمل به 

كقانون من قوانينها. 

نرفض التعديالت املتعلقة بقانون الرؤية 
واالستضافة لغير احلاضن

أعلن املجلس القومى للمرأة رفضه للتعديالت 
ــة لغير  ــضــاف ــة واالســت ــرؤيـ ــون الـ ــقــان املــتــعــلــقــة ب
احلــاضــن، دون وجــود إجـــراءات حلماية الطفل 

تعمل على حتقيق االستقرار واحلماية له.
وشددت د. مايا مرسى رئيس املجلس القومى 
للمرأة على ضرورة توخى احلذر ودراسة جوانب 
التعديالت بعناية شديدة، خاصة أنها متس كل 

أفــراد املجتمع، مع اتخاذ كافة التدابير الالزمة 
الــتــى مــن شأنها حماية حــق األمــهــات فــى رؤيــة 
واستضافة أبنائهن فى حالة زواجهن مع مراعاة 

جميع اجلوانب االجتماعية والدينية والنفسية.
وأشــارت د. مايا  إلى أنه حتى هذه اللحظة لم 
يتلَق املجلس أى نصوص قانونية تفيد بتعديل قانون 
األحـــوال الشخصية املــذكــور، مؤكدة أنــه فى حال 
تلقيه سيفعل كل ما بوسعه إلعالء مصلحة األسرة 
املصرية بأكملها، وبشكل خاص الطفل املصرى، 

مطالبة بحوار مجتمعى قبل إقرار أى تعديالت.

النائبة سهير الحادى:  لدينا حوالى 9 ماليين   رئيس املجلس القومى للمرأة
طفل متضررين نفسًيا بسبب القانون الحالى

أكــدت النائبة سهير احلــادى عضو مجلس النواب، 
أن مشروع تعديالت قانون األحــوال الشخصية، الذى 
تقدمت به، نابع من املشكالت التى يعانى منها كثيرون 
بسبب القانون احلالى، الــذى تعود فلسفته إلــى سنة 

1929، رغم التعديالت التى أدخلت عليه. 
وأوضــحــت أن املجلس ســوف يفتح أبــوابــه  لسماع 
كافة األطــراف، مؤكدة أن القانون لن يخرج إال بتوافق 

مجتمعى حقيقى ألنه قانون يهم املجتمع بشكل عام. 
وأعلنت أن التعديالت التى تقدمت بها خاصة باملادة 
ــوال الشخصية، واملتعلقة بحق  20 مــن قــانــون األحــ
الــرؤيــة، وطالبت بتعديلها لتصبح »االستضافة«، ولم 
تتطرق التعديالت لسن احلضانة أو الشخص الذى من 
املفترض أن تــؤول له احلضانة، وذلــك ألننا فى مصر 
لدينا حوالى 9 ماليني طفل متضررين نفسًيا بسبب 
القانون احلالى وانفصال آبائهم عن أمهاتهم، ألنهم 
يعيشون مع طرف وال يرون الطرف اآلخر، فضاًل عن 
حالة الشحن املستمرة لأطفال ضد الطرف اآلخر 

سواء كان األب أو األم.

أثارت التعديالت اجلديدة على قانون األحوال الشخصية والتى مت تقدميها مؤخرًا فى مجلس النواب، جداًل 
واسع النطاق حتت قبة البرملان وداخل األوساط السياسية والشعبية والدينية  نظرًا ألن هذه التعديالت 

املتعلقة بـ)باستضافة أطفال الطالق( أو ما يسمى بـ)حق الرؤية( متس قطاعات عريضة من الشعب املصرى، 
والتى قدرتها اإلحصائيات الرسمية بـ 9 ماليني طفل.

ونظرًا لهذا اجلدل قررنا أن نفتح هذا امللف الشائك لنعرض من خالله كافة وجهات النظر سواء املؤيدة 
املعارضة لهذه التعديالت 

التى ال تزال تثير اجلدل رغم عدم حتديد نوعد محدد ونهائى ملناقشتها داخل اللجان املعنية مبجلس النواب.

معارك تكسير العظام حول
 التعديالت اجلديدة فى

 قانون األحوال الشخصية

أبرز أطرافها مجلس النواب 
واملجلس القومى للمرأة 
واملنظمات احلقوقية

خالد عبدالرحمن

مايا
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توصل تقرير املنظمة املصرية حلقوق اإلنسان إلى 
بعض التوصيات، أو بــاألدق املطالبات التى نضعها 
أمام كل من يهمه أمر املنظومة العالجية فى مصر، 
وفى مقدمة تلك التوصيات ضرورة توفير اخلدمات 
الطبية املتكاملة فــى املــراكــز والتجمعات الطبية 
وحسن استقبال املرضى وال سيما الفقراء ومحدودى 
الدخل، ويرى اخلبراء أنه ال سبيل لتطوير اخلدمة 
إال بتطبيق معايير األســلــوب التنافسى بــن جميع 
الهيئات واملراكز، لكى يتم تقدميها بناء على معايير 
اجلودة ومعايير التكلفة التى تعتبر محور التنافس، 
ومن هنا يعود البعد االقتصادى ليفرض نفسه على 
العملية التى البــد لها من تدبير مــوارد كافية لكى 

تقدم خدمة جيدة.
 ومبــا أننا فى عصر إجنــاز املشرعات العمالقة، 
وبناء املزيد من األبنية واملنشآت اخلدمية، أوصى 
التقرير بضرورة توفير املــوارد البشرية إلنهاء بناء 
املستشفيات التى مت البدء فى إنشائها منذ سنوات 
ولم تستكمل حتى اآلن، مطالًبا بإنشاء هيئة لألبنية 
الصحية تتولى إنشاء املستشفيات وصيانتها بداًل من 
اعتماد وزارة الصحة على املكاتب االستشارية؛ األمر 

خصوصًا فى املحافظات النائية؛ حيث إن العمل 
بتلك املناطق مــازال يعتمد على التكليف اإلجبارى 
بينما املطلوب هو توفير احلــوافــز التى من شأنها 

ترغيب العاملن لالنتقال للعمل بتلك املناطق.

الذى يؤدى لتحميل الوزارة املزيد من النفقات.
وعــلــى صعيد العنصر الــبــشــرى تــطــرق التقرير 
احلقوقى إلى أهمية القضاء على ظاهرة سوء توزيع 
األطــبــاء واملــمــرضــن بــن املستشفيات والــوحــدات 

وألن املطلوب ليس فقط توفير أعــداد كافية من 
العاملن فى مجال الصحة، وإمنا يتطلب األمر إعداد 
وتأهيل هــذه العناصر، ولذلك شــدد التقرير على 
ضــرورة عقد دورات تدريبية للعاملن واملسئولن، 
وتلقيهم الوعى الــالزم إلعدادهم الستقبال املرضى 
وكيفية معاملتهم معاملة إنسانية مراعاة حلالتهم 

الصحية والنفسية.
ومثلما حتتاج غالبية مشكالت مصر إلــى مــوارد 
مالية وعنصر بشرى كفء، يتطلب بعضها أيًضا ثورة 
تشريعية وتعديالت قانونية جادة، من شأنها إدخال 
أحكام تشريعية كافية واتخاذ التدابير الالزمة من 
أجل التعريف بحقوق وواجبات األشخاص فيما يتعلق 
بصحتهم وحماية السكان من األخطار املوجودة فى 
البيئة، والتى تــؤدى بــدورهــا إلــى انتشار األمــراض 
واألوبئة، باإلضافة إلى إصدار القرارات أو القوانن 
التى من شأنها أن تلزم املسئولن بتطبيق القرارات 
اخلاصة بالعالج على نفقة الدولة أو إجراء العمليات 
اجلراحية الالزمة أو فى حاالت السفر للخارج لتلقى 

العالج.
وفــى السياق ذاتـــه البــد مــن قــيــام وزارة الصحة 

بــالــعــمــل عــلــى حتــســن األوضـــــاع الــصــحــيــة داخـــل 
املستشفيات والتعزيز من إشرافها عليها – بعد أن 
تعددت وقائع اإلهمال الطبى والــذى يؤدى فى كثير 
مــن األحــيــان إلــى الــوفــاة – باعتبار أن الــدولــة هى 
الضامن الوحيد حلقوق املواطن باعتبارها املسئول 
األول عن متتع املواطنن باحلق فى الصحة التزاما 
مبا نُص عليه فى املادة )18( من الدستور املصري، 
واملادة 6 من العهد الدولى اخلاص باحلقوق املدنية 
والسياسية، واملـــادة 12 من العهد الــدولــى اخلاص 
باحلقوق االقتصادية واالجتماعية، والتى صدقت 
عليها احلكومة املصرية، وبالتالى أصبحت جزءا 
ال يتجزأ من قانونها الداخلى وفقا للمادة 93 من 
الدستور، وعلى ما يبدو قرأ القائمون على إعداد 
هذا التقرير تصريحات نواب البرملان احلالى وقتما 
كانوا مرشحن لعضويته، حيث أكد غالبيتهم على 
ضرورة تعديل قانون التأمن الصحى، ولكن تبخرت 
الكلمات أو انصهرت بفعل حــرارة الكراسى حتت 
القبة، ومن هنا طالب التقرير بتوسيع نظام التأمن 
الصحى ليشمل جميع املواطنن مع مراعاة محدودى 

الدخل والفئات الفقيرة واملتوسطة.

ضرورة تطبيق معايير اخلدمة التنافسية وإنشاء هيئة لألبنية الصحية واستكمال بناء املستشفيات املتعطلة منذ سنوات

وزير الصحة نفى وجود نقص فى األدوية ثم اعترف باختفاء 42 صنًفا رئيس شعبة صناعة الدواء: 
البنوك ال تعطى أولوية وال 

أهمية لُمنتجى األدوية وتتركهم 
على قوائم انتظار طويلة

تداعيات نكسة الدوالر وانعكاساتها 
على منظومة الصحة

ــر عـــام  ــب ــم ــوف ــع شـــهـــر ن ــى مــطــل ــ ف
2016 صــدر قــرار احلكومة والبنك 
ــه املــصــرى  ــي ــعــومي اجلــن ــت املـــركـــزى ب
فـــازداد سعر الـــدوالر ارتفاًعا بشكل 
غير مسبوق، جعل خبراء االقتصاد 
ــجــارة يــؤكــدون أن مــصــر تعيش  ــت وال
عصر نكسة اجلنيه املــصــرى؛ بسبب 
ــارق عــامــر مــحــافــظ البنك  ــرار طــ ــ ق
املـــركـــزى، كــمــا عــاشــت نكسة 1967 
ــد عــمــه املــشــيــر عــبــد احلكيم  عــلــى ي
وزيــر الــدفــاع وقتها، حيث حلق بهذا 
القرار العديد من التداعيات السلبية 
على املواطنن فى غالبية إن لم يكن 
جميع القطاعات، ومن أكثرها تضرراً 
ــذى يعانى من  الــقــطــاع الــصــحــي، والـ
ــردى  ــوء اخلــدمــة وتـ األســــاس مــن سـ

أوضاع املستشفيات احلكومية.
 ومـــن الــثــابــت فــى هـــذا الــشــأن أن 
ــراجــع سعر صرفه  تــعــومي اجلنيه وت
ــام الـــــدوالر أدى الرتـــفـــاع أســعــار  ــ أم
األجهزة الطبية واألدويــة ومستلزمات 
املستشفيات، وبالتالى لم يعد مبقدور 
املـــواطـــن الــفــقــيــر ال احلـــصـــول على 
ــدواء،  الــرعــايــة الصحية وال حتى الـ
ــس شــعــبــة صناعة  ــي حــيــث صـــرح رئ
ــدواء بــأن البنوك ال تعطى أولوية  الـ
وال أهمية لُصناع وُمنتجى األدويـــة، 
وتتركهم على قــوائــم إنــتــظــار طويلة 
قبل أن توافق على فتح االعتمادات 
الدوالرية لهم، وهو ما يهدد املصانع 
الوطنية بالتوقف لعدم توافر الدوالر 
ــاج  ــت الــــالزم لــشــراء مــســتــلــزمــات االن

واملواد الفعالة.
 وعلى جانب آخر تتضاعف معاناة 
ــدوالر  ــ ــة بــســبــب ال ــ ــوردى األدويـ مــســت
أيــًضــا، وهــو مــا أدى الختفاء غالبية 
ــوردة من  ــتـ ــسـ ــاف خـــاصـــة املـ ــ ــن األصــ

األسواق.

نص الدستور املصرى القائم حالًيا على حتديد نسبة ثابتة من 
ميزانية الدولة كل عام للتعليم والصحة، وعلى الرغم من ذلك تسير 
األمور فى كال املجالني من سيئ إلى أسوأ، ليس فقط ألن الدستور لم 
يطبق ولم تفعل غالبية مواده ونصوصه، ولكن أيًضا بسبب الظروف 

االقتصادية واألزمات واالضطرابات التى تشهدها البالد، وإذا كان 
القائمون على األمور يؤكدون دائمًا أن احلديث عن حقوق اإلنسان 

واحلريات نوًعا من الرفاهية، التى الحتتملها الظروف احلالية لدولة 
حتارب اإلرهاب من ناحية وتتعرض ملؤامرات دولية من ناحية أخرى، 

فإن غالبية هؤالء يختزلون تلك احلقوق فقط فى احلقوق السياسية 
واملدنية، ويتناسى غالبيتهم أنه من أبجديات احلياة حق اإلنسان فى 

احلياة نفسها، من خالل توفير الرعاية الصحية اآلدمية، للحفاظ 
على اجلنس البشرى بوجه عام، ومن ثم حترص الدول على توفير 

أقصى ما ميكن حتقيقه من تلك الرعاية لشعوبها، على اعتبار أن 
الثروة البشرية واأليدى العاملة هى قوام أى دولة تريد أن تنهض أو 

على األقل تريد أن تبقى وتعيش، فتتخذ من التدابير ما يحميها من 
مخاطر الفناء بفعل تفشى األمراض وسوء الرعاية الصحية وتدنى 

اخلدمات العالجية مبختلف أنواعها.

وخــالل الفترة احلالية إزدادت األوضــاع الصحية فى مصر 
ســـوًءا؛ بسبب اختفاء غالبية أصناف األدويـــة خاصة األنــواع 
املعاجلة لألمراض املزمنة أو التى ليس لها بدائل، والغريب أن 
وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين ظل ألسابيع يؤكد أنه ال 
يوجد أى نواقص فى األدوية، وحينما صرخ اجلميع من املريض 
ــوزارة بياًنا أورد بعض  ــ إلــى الطبيب والصيدلى، أصـــدرت ال
األصناف الناقصة وعددها حوالى 42 مستحضرا، غالبيتها من 
أدوية الضغط والسكر واجلهاز الهضمى والعظام واألعصاب، 
فى حن أعلنت نقابة الصيادلة أن عدد املستحضرات الدوائية 
التى اختفت من األسواق هو 1688 نوعا، وتوقعت “الصيادلة” 
أن العدد سيصل إلى الـــ2000 عقار ودواء خالل األيــام القليلة 

التى تلت صدور بيانها.
 وفــى سياق متصل فوجئ املواطنون مبوجات غــالء مخيفة 
جتتاح ســوق الـــدواء واملستلزمات الطبية، وحدثت ارتفاعات 
جنونية فى أسعار ما تبقى منها فى األسواق، وجاء هذا االرتفاع 
فى أسعار الدواء واخلدمات العالجية كنتيجة حتمية للقفزات 
السريعة فى سعر الــدوالر، حيث تأتى غالبية األدويــة وموادها 
الفعالة وكذلك املستلزمات الطبية، تأتى مستوردة من اخلارج، 
لتعود من جديد التساؤالت حول من وراء تخريب الصناعات 

املصرية الدوائية، ولصالح من يتم احتكار عمليات التصنيع 
واالستيراد لصالح أسماء بعينها وشركات حتوم حولها الشبهات، 
ــراب وإغـــالق  وهـــو مــا دفـــع الــصــيــادلــة للتلويح بــإعــالن اإلضــ
الصيدليات ُجزئًيا، لوال تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسى 
لتأجيل اإلضــراب بشكل مؤقت، على وعد بأن يتم التعامل مع 

األزمة.
واجلدير بالذكر هنا أن الصيادلة ليسوا هم الفئة الوحيدة 
الغاضبة داخل منظومة الصحة فى مصر، ولكن قبلهم تعددت 
وتــكــررت احتجاجات األطــبــاء، ليس فقط مــن أجــل حقوقهم 
التى ال تنفصل عن حقوق املرضى، ولكن أيًضا من أجل إصالح 
املنظومة بوحه عام، وحتى أصحاب شركات األدوية واملستوردين 
يعانون اآلن األمرين بسبب أزمة نقص الدوالر، وارتفاع أسعاره 
وقرار محافظ البنك املركزى مبضاعفة نسب الفائدة على فتح 
االعتمادات املستندية للمستوردين، لتتماشى مع أسعار الدوالر 
اجلديدة، رغم أنهم تعاقدوا باألسعار القدمية، وهو أمر يصيب 
جميع الصناعات واألنشطة التجارية بالشلل، مبا فيها صناعة 
الــدواء واملستلزمات املحلية وكذلك املستوردة من اخلــارج؛ ألنه 
ــدواء محلًيا حتتاج إلــى خــامــات ومـــواد فعالة  حتى صناعة الـ

ومستلزمات إنتاج مستوردة.
ومــن جانبنا نحاول أن نفتح هــذا امللف فى سياق السطور 
التالية، لنعرض لبعض تفاصيل املشكلة باإلضافة إلى احللول 

املقترحة.

من وراء تخريب الصناعات املصرية الدوائية؟ ولصالح من يتم احتكار عمليات 
التصنيع واالستيراد حلساب أسماء بعينها وشركات حتوم حولها الشبهات؟ 

 إميان بدر

 تقرير حقوقى مصرى: 
التأخير فى تقدمي اخلدمة الصحية اجليدة 

قد يؤدى إلى فقدان اإلنسان حياته
املنظومة الطبية تعانى من نقص 

العناصر البشرية

رغم ماليني اخلريجني من األطباء واملمرضني

ــن أهــم  ــدواء م ــ ــالج والـ ــع ــى ال ألن احلـــق ف
احلقوق اإلنسانية، التى من املفترض أن 
تأتى على رأس أولويات أى منظمة حقوقية، 
أصــدرت املنظمة املصرية حلقوق اإلنسان 
قبل أيام قليلة، تقريرًا بعنوان “هل لم يعد 
للفقراء احلــق فى تلقى الرعاية الصحية 
فــى مــصــر؟!” تــنــاول بالرصد والتوثيق ما 
آلت إليه أوضــاع احلق فى الصحة باعتباره 
أحد احلقوق األساسية التى تعمد الدول 
على توفيرها ملواطنيها، دومنا أى متييز أو 
تأخير فى تقدميها الرتباطه بحق آخر أال 
وهــو احلــق فى احلياة، حيث إن التأخير 
فى تقدمي اخلدمة الصحية اجليدة 
قد يــؤدى إلــى فقدان اإلنسان 

حياته.
وتـــنـــاول التقرير 
الــوضــع الصحى 

أشار تقرير املنظمة املصرية حلقوق اإلنسان 
إلى أن األمر ال يقتصر على قلة عدد األسرة، 
ولكن أَيًضا تعانى املنظومة الطبية من نقص 
فى العنصر البشرى، على الرغم من األعداد 
الضخمة التى تصل إلى املاليني من الشباب 
والفتيات املتخرجني كل عام من كليات الطب 
ــدارس التمريض، حيث  وكليات ومعاهد ومـ
أوضحت املنظمة احلقوقية فى تقريرها أن 
نسب إشــغــال أســـرة الــرعــايــة املــركــزة تواجه 
ــر الــقــوى  ــواف ــا كــبــيــًرا بسبب عـــدم ت ــدًي حت
البشرية املتخصصة لتشغيل الطاقة الكاملة 
لألسرة املتوفرة بالفعل، الفًتا إلى أنه داخل 
املستشفيات العامة املستوى الثانى 
يوجد 92 سريرا مغلقا ال تعمل، 
و583 تعمل بأقل من نصف 
طاقتها، و1106 تعمل 
بنسبة 90% من 

فى مصر حيث إن عــدد املستشفيات على 
مستوى اجلمهورية يبلغ 612 مستشفى، 
يحتوى على 49475 سريرًا، باإلضافة إلى 
توزيع أِسرة القطاع احلكومى فى محافظات 
مــصــر، وكــشــف التقرير عــن مــفــاجــأة غير 
ــارة، بحساب متوسط عــدد األســـرة فى  سـ
مصر فى مقابل تعداد املواطنني، حيث تبني 
أن املعدل هو سرير واحــد فى مستشفيات 
احلكومة لكل 1000 نسمة، كما تبلغ أسرة 

الرعاية املركزة 6569 سريرا، ويعنى ذلك 
أن متوسط عدد أســرة الرعاية املركزة 

هو سرير واحد لكل 16 ألف نسمة، فى 
حني يزداد األمر سوًءا مبحافظات 

الصعيد الــتــى ال متلك إال 
سريرًا واحدًا للرعاية 

املركزة لكل 22 
ألف نسمة.

طاقاتها، وهو ما يعنى أن مريض الرعاية 
ــزة فــى بعض املــحــافــظــات ال يجد  ــرك امل

سريًرا، وفى أماكن أخرى يجد السرير 
ولكن يجده مرفوع من اخلدمة؛ 

ــود الــعــنــاصــر  ــ لـــعـــدم وجـ
املتخصصة القادرة 

على رعايته.

أسرار عدم توافر 
القوى البشرية الالزمة 

للتشغيل بطاقة كاملة
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ماهر عبده

السالمونيال واالشيريشنيا كواالى أشهر األمراض 
المنتشرة بسبب التلوث 

اختفاء 33 نوعا من األسماك بمياه النيل بسبب 
التلوث و30 آخرين فى طريقها مع نهاية 2017 

فضيحة باملستندات

املصريون يشربون 80 مليون لتر مياه ملوثة بالصرف الصحى ومخلفات املستشفيات يومًيا

تكشف »صــوت املــايــن« فضيحة من العيار 
ــادالت احلسابية،  ــع ــاألرقــام وامل الثقيل تثبت ب
ــراح وآالم الــشــعــب املـــصـــري، الـــذى  ــادة جــ ــ زيـ
أثقلته هموم املعيشة، والغاء، وتدهور املرافق 
واخلدمات املقدمة من حكومة إسماعيل شريف 
الفاشلة،حيث حصلت »صـــوت املــايــن« على 
مستندات ووثــائــق رسمية مــن مــركــز البحوث 
الــزراعــيــة وهــو أحــد معاقل احلكومة، حتى ال 
يشكك أحد فى صحة ما سيتم عرضه ونشره 
اآلن، وتتمثل الفضيحة بعد مرور 6 أعوام على 
ثورة 25 يناير فى أن مصانع كبار رجال األعمال 
واملصانع الصغيرة تصرف فى مياه النيل التى 
يشرب منها املصريون يوميا 270 طن مياه ملوثة 
فى املجارى املائية بجميع املحافظات،ومبعدل 
97ألفا و200 طن سنويا ملوثات صناعية بكافة 
ــى 14 مليونا مخلفات  أنــواعــهــا، بــاالضــافــة ال
صلبة، و120 ألــف طن مخلفات مستشفيات، 
منها 25 ألفا شديدة اخلطورة مثل بقايا الدماء، 
ــســرجنــات واألدويـــــة واألقــطــان  ــســمــوم، وال وال
والشاش وغيرها من املواد شيدة اخلطورة على 
صحة املــواطــنــن، والــتــى اكـــدت حتاليل معمل 
مركز البحوث الزراعية أن هذه امللوثات شديدة 
اخلطورة مبفردها قد تؤدى الى وفاة 6 ماين 

مصرى خال 10 سنوات.
وأضافت املستندات أن أمــراض الساملونيا، 
وهــى جرثومة عصوية سامة )تشبه العصى(، 
ــراض اخلــطــيــرة لــدى بنى البشر،  ــ تسبب األم
واالشيريشيا أكــوالى جرثومة تــؤدى الى هاك 
االمعاء، أثبت جهاز ال real timpcr تواجدها 
وإيجابيتها فى 9عينات أخــذت من مياه النيل 

بكل املحافظات.
وأشــارت املستندات إلــى أن حتاليل العينات 
التسعة أثبتت تلوث مياه النيل باملواد شديدة 
ــورة، بــنــســبــة تــفــوق احلـــــدود املــســمــوح  ــطــ اخلــ
بها،مؤكدة أن هناك بكتيريا خطيرة ملوثة ملياه 
النيل، لكن األخــطــر منها هـــذان الــنــوعــان من 
االمــراض.الفــتــة الــى أن خبراء معمل التحليل 
ــدوا  الــرئــيــســى مبــركــز الــبــحــوث الــزراعــيــة أكـ
ــة املصرين  االرتـــبـــاط الــوثــيــق بــانــتــشــار اصــاب
بأمراص سرطان القولون واملستقيم وسرطان 
الفم يرجع الى هذه الكميات الكبيرة امللوثة ملياه 

النيل،السيما املواد شديدة اخلطورة.
كــمــا كــشــف املــســتــنــدات أن الــدكــتــور مجدى 
توفيق أحد العلماء بجامعة عن شمس وأستاذ 
البيئة املائية بكلية العلوم جامعة عن شمس، 
وأحــد مستشارى وزارة الــرى السابقن أكد أن 
تلوث نهر النيل يرجع ألكثر من سبب وأبرز هذه 
األسباب صرف املخلفات الصناعية والزراعية 

ومخلفات الصرف الصحى بالنيل.
ويضيف أن أخطر أنواع املخلفات التى تصب 
بنهر النيل املخلفات الصناعية والتى عــادة ما 
تخرج من املصانع محملة بالرصاص واملعادن 
الثقيلة الــتــى تفتك بصحة اإلنــســان وتصيبه 
ــراض، الفتة إلــى أن مراحل  بالعديد مــن األمــ
تنقية مياه النيل وإضافة الكلور إليها ينقى املياه 
من البكتيريا فقط لكنه ال ينقى املياه من املعادن 
الثقيلة واملخلفات الصناعية من معادن ضارة، 

وهــو مــا ورد خــال تقارير صــدرت مــؤخــراً أن 
امللوثات الصناعية املنصرفة باملجارى املائية 
تصل إلى 270 طن يوميًا أى أنها تعادل التلوث 
الناجت عن 6 ماين شخص، وتقدر املخلفات 
الصلبة التى يتم صرفها بالنيل حوالى 14 مليون 
طــن، أمــا مخلفات املستشفيات فتبلغ حوالى 
120 ألف طن سنوياً منها 25 ألف طن من مواد 

شديدة اخلطورة.
ــازل من  وأضــافــت أن مساحة مخلفات املــن
الصرف الصحى سنويا تصل حوالى 5 مليارات 
متر مكعب يتم معاجلة 2 مليار م3 منها فقط 
فــى حــن أن هناك 3 مليارات م3 يتم صرفها 

بنهر النيل.
وقــد ثبت وجــود نتائج كارثية لتلك الكميات 
الهائلة من امللوثات التى يتم صرفها بنهر النيل،  
حيث أوضحت ا نتائج دراسة صدرت مؤخراً عن 

املصانع تصرف فى مياه 
النيل يوميا 270 طن مياه 

ملوثة فى املجارى املائية 
بجميع املحافظات

ــوزراء احلالى  أحــد علماء ومستشار مجلس الـ
أفــادت بــأن هناك حوالى 17 ألــف طفل سنوياً 
ميوتون بالنزالت املعوية جراء تلوث املياه، كذلك 
أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة مرضى الفشل 
الكلوى لدى املصرين بسبب تلوث املياه بدرجة 
تبلغ معها نسبة اإلصابة باملرض حوالى أربعة 
أضعافه بالعالم مشيراً إلى أن هناك 13 ألف 
حالة فشل كلوى و60 الف حالة سرطان مثانة 

نتيجة للتلوث.
وفــى دراســة مفصلة أرفقها بعض الباحثن 
مبعمل البحوث الزراعية، باملستندات التى نحن 
بــصــددهــا، لتقدميها ملجلس الــنــواب ملحاسبة 
املسئولن عن هذه الفضيحة، أن تلوث نهر النيل 
أدى إلى خسارة كبيرة باإلنتاج الزراعى وأن %50 
من فاقد اإلنتاج الزراعى سببه الرئيسى يعود 
إلى تلوث املياه، وإذا كان نهر النيل يصيب أفراد 

الشعب بالعديد باألمراض عندما يتناولون املياه 
امللوثة فكيف احلال مع األحياء املائية واألسماك 

التى تعيش بالنيل وتتغذى به.
وأوضحت أن حصيلة نهر النيل من خسائر 
التلوث هى اختفاء 33 نوعًا من األسماك التى 
حتيا مبياه النهر فــى حــن أن هناك 30 نوعا 
آخــريــن فــى طريقهم إلــى االخــتــفــاء قبل نهاية 
2017 العام اجلارى، وتعتبر تلك الظاهرة مبثابة 
مــؤشــر شــديــد اخلــطــورة ينبه بــضــرورة حماية 
الثروة السمكية واألحــيــاء البحرية من التلوث 
الذى يدفع بها إلى االختفاء واالنقراض إضافة 
إلى أن النيل يقوم بدورة تتقلب خالها مياهه كل 
عام وينتج عن هذه الدورة نفوق أعداد هائلة من 

األسماك.
وفى ذات السياق أكدت دراسة صادرة حديثا 
عــن وزارة البيئة أن احلــكــومــة تخسر حوالى 

3 مليارات جنيه سنويا نتيجة ملاين األطنان 
ــة والطبية  ــزراعــي مــن املــلــوثــات الصناعية وال
والسياحية التى تلقى بنهر النيل سنويا، فى 
ظل غياب تام لتنفيذ القوانن والتريعات التى 
جرمت االعتداء على نهر النيل الثروة القومية 
ــون 48  ملــصــر أو اإلضــــرار مبــيــاهــه ومــنــهــا قــان
لسنة 82 حلماية نهر النيل واملــجــارى املائية 
وهناك قانون البيئة لسنة 94 الذى الزم املصانع 
مبعاجلة املــيــاه بالداخل قبل تصريفها، وهنا 
يتضح من احلالة املزرية التى وصــل إليها نهر 
النيل أن هذه القوانن جميعها ضرب بها عرض 
احلائط، وذلــك على الرغم من العقوبات التى 
من املفترض أن يتم تطبيقها فى حالة حدوث 
مخالفة والــتــى مــن أبــرزهــا عقوبة ق سنة 84 
بغرامة 20000 واحلبس ملن برتكب مخالفة، 
ورغـــم جميع الــتــشــريــعــات والــعــقــوبــات إال أن 
التلوث واملــخــالــفــات مــازالــت مستمرة كما أن 
هناك العديد من السلبيات والتى يجب عاجها 
والتصدى لها وقد يتساءل املواطن املصرى عن 
كيفية تأمن كــوب مياه نظيفة فى ظل أطنان 
املخلفات التى يتم صرفها بنهر النيل ألن املياة 
تعتبر الركيزة االساسية حلياة كل إنسان وال 
ميكن االستغناء عنها، مؤكد أن أكبر دليل على 
ذلك قول اهلل تعالى »وجعلنا من املــاء كل شىء 
حي«– االنبياء اآلية 30 - حيث أثبتت التقارير 
العلمية أن استهاك املواطن املصرى من املياه 
حوالى 140 لتراً يوميا، وتخسر احلكومة سنويا 
ما يعادل 3 مليارات جنيه، وذلك نتيجة ملاين 
ــان مــن املــلــوثــات الصناعية والــزراعــيــة  األطــن
والطبية والسياحية التى تلقى بنهر النيل سنويا، 
وفقا لتقارير صــادرة عن وزارة البيئة فى مايو 
2017، والتى أشارت إلى أن امللوثات الصناعية 
غير املعاجلة أو املعاجلة جزئيا والتى يقذف 
بها فى عرض النهر تقدر بنحو 5، 4 مليون طن 
سنويا، من بينها 50 ألف طن مواد ضارة جدا، 
و35 ألف طن من قطاع الصناعات الكيميائية 

املستوردة. 
ــة إلـــى ان عملية تغطية  ــدراسـ ــارت الـ ــ وأشـ
املــصــارف الــزراعــيــة ال متثل حــا جــذريــا لهذه 
املشكلة، حيث إن انسداد تلك املصارف يحتاج 
ــا إلــى  ــه ــادت ــال كــبــيــر إلع ــ ــت وم ــ إلـــى جــهــد ووق
طبيعتها، مؤكدا أن هناك خطة قومية حلماية 
املوارد املائية من التلوث وتشمل برنامج متكامل 
للتحكم والسيطرة على جميع مصادر التلوث، 
وتبلغ تكلفة هــذه اخلطة أكثر من 10 مليارات 
جنيه حتى عام 2017.مشيرة إلى انه مت حصر 
مصادر التلوث على النيل وفروعه، وكذلك كافة 
املجارى املائية والصرف من خال 290 موقع 
قياس للمياه السطحية و200 نقطة مراقبة 

للمياه اجلوفية والتى حدث بها تلوث.
ــى التحديات التى  ــدراســة إل واســتــطــردت ال
تواجه النهر انه يوجد ما بن 4 .2 3 مليارات 
متر مكعب من املياه الناجتة عن معاجلة مياه 
الــصــرف الصحي، وعلى الــرغــم مــن أن وزارة 
اإلسكان تتكلف املاين من أجل معاجلة هذه 
املياه غير تكلفة املحطات، فإن من الصعب فتح 
هــذه املياه على النيل ألنها ستصيبه بالتلوث، 
ولذلك جلأت وزارة البيئة لزراعة آالف األفدنة 
بالغابات اخلشبية التى تروى مبياه الصرف بعد 

معاجلتها فى بعض املدن.

املصانع تلقى 14مليوًنا و217 ألًفا 
و200 طن ملوثات صناعية ومواد 

صلبة ومخلفات مستشفيات 

120 ألف طن مخلفات مستشفيات منها 25 ألًفا 
شديدة اخلطورة بسبب اختالطها ببقايا الدماء 
والسموم والسرجنات واألدوية واألقطان والشاش 

34 منشأة صناعية بحاجة لتصوب 
أوضاعها خلطورتها على النيل

كشفت دراسات متخصصة أن أهم مصادر التلوث 
على نهر النيل، هى املصانع حيث يوجد 34 منشأة 
صناعية بحاجة لتصوب أوضاعها خلطورتها على 
النيل، وايــضــا النشاط البشرى يعتبر أيضا أحد 
مصادر التلوث اخلطيرة على النهر ويندرج حتت 
هــذا العنوان غسيل املابس فى النهر، والتخلص 
من املخلفات الصلبة والقاذورات وجثث احليوانات 
ــاج هـــذا اجلــانــب لــن يتحقق بــدون  الــنــافــقــة. وعـ
التوعية البيئية، وهـــذا مــا تسعى الــيــه احلكومة 
لنشر التوعية البيئية فى كل القرى املطلة على نهر 
النيل وفــروعــه، حيث ان سياسة التوعية البيئية 
فى مصر اآلن أصبحت مختلفة ومتطورة اكثر من 
املــاضــي، فإلى وقــت قريب كانت الــطــائــرات تقوم 
برش القطن باملبيدات وسط فرحة الفاحن، وهذه 
املبيدات كان يسقط نصفها فى نهر النيل، وتتسبب 

فى نفوق اسماك تقدر بــآالف األطــنــان، وخلطورة 
هذا التصرف مت وقف العمل به باالتفاق مع وزارة 
ــزراعــة. كما كــانــت املــراكــب السياحية الفاخرة  ال
املقامة على سطح النيل تفرغ مخلفاتها من الصرف 
الصحى واملوادالصلبة داخل النهر، ولعاج املشكلة 

مت إنشاء محطات ثابتة لتفريغ هذه املخلفات.
ولفتت الــدراســة إلــى أن القضاء املصرى يقوم 
بتشديد العقوبة على املخالفات البيئية خاصة إذا 
كانت على النيل، مع إرســال إنــذار للجهة الصادر 
منها ترخيص املنشأة لتصويب أوضاعها خال 
60 يوما، وبعدها يسحب الترخيص وتغلق املنشأة 
ويستثنى من ذلك حاالت اخلطر الداهم مثل إلقاء 
مخلفات مستشفى فى النهر أو مواد كيماوية سامة 
 حيث ال تنتظر 60 يوما ويــجــرى تطبيق القانون 

فى احلال.

3 مليارات جنيه خسائر 
سنوية بسبب امللوثات

أوصـــت الـــدراســـات أنــه يجب التخلص مــن هذه 
املخلفات بطريقة أكثر أمــًنــا على سامة املواطن 
بعيدا عن قذفها فى النيل، فى حن تتمثل ملوثات 
الــصــرف الــزراعــى فــى املخلفات الــزراعــيــة ونــاجت 
حرقها، وكذلك بقايا األسمدة واملبيدات سواء كانت 
مبيدات مسموح بها أو محظور استخدامها، فضا 
عن ملوثات الصرف الصحى فى القرى والريف التى 
تصرف مخلفاتها إلــى النيل مباشرة فــى كثير من 
األحيان، باإلضافة إلى مخلفات الناجتة عن األنشطة 
السياحية مــن املــراكــب الراسية على سطح النيل، 
ألن كل هذه امللوثات تلحق خسائر اقتصادية كبيرة 
تتحملها الــدولــة، تصل إلــى 3 مليارات جنيه سنويا 
تعادل 6% من إجمالى الناجت القومي، وقد ترتب على 
هذا التلوث إغاق وتوقف أكثر من 8 محطات لضخ 
ورفــع املياه تبلغ قيمة كل منها أكثر من 20 مليون 
جنيه، وتوقف االستفادة من أكثر من 2،4 مليار متر 
مكعب من املياه سنويا، مما يتسبب فى حدوث فاقد 
زراعى كبير نتيجة إلقاء امللوثات فى املصارف والترع 

املائية.

أعضاء بمجلس النواب 
يطالبون الرئيس السيسي

بإقالة وزراء الزراعة والرى 
والبيئة والصحة

ذكــرت الدراسة أن املعادن 
الثقيلة الــســامــة وأخــطــرهــا 
مركبات الزئبق والــرصــاص 
والكادميوم ألى جانب نزول 
هذه املركبات السامة مذابة 
فــى مــيــاه ساخنة يـــؤدى إلى 
ــرارى ممــا يقلل  الــتــلــوث احلــ
األكسجن فتهلك الهائمات 

النباتية واحليوانية.
يأتى ذلك فى الوقت الذى 
علمت فيه »صــوت املاين« 
أن خبراء من معمل التحاليل 
ــن هـــذه  ــن كـــشـــفـــوا عــ ــ ــذي ــ ال
ــقــدمــوا لبعض  الــفــضــيــحــة ت
ــان لــطــرح هــذه  ــرمل ــب ــواب ال ــ ن
املعلومات باملستندات خال 
االيـــام املقبلة، فــى اجللسة 
العامة ملجلس النواب ملطالبة 
الرئيس السيسى والرقابة 
اإل دارية مبحاسبة املسئولن، 
وإقالة وزراء الزراعة والرى 

والبيئة.

عصام
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شركات الكهرباء: إلزام المتهم 
بسداد ما يساوى ضعف قيمة 

التيار المسروق محسوبًا 
بسعر أعلى شريحة محاسبة

ــســداد  ــا ب ــزم ــل  يـــكـــون الــمــنــتــفــع م
قيمة الــتــيــار الــكــهــربــائــى الــمــســروق 
محسوبا باألسعار السائدة باإلضافة 
ــســاوى ضــعــف قيمة  إلـــى ســـداد مــا ي
ــار الــمــســروق مــحــســوبــا بسعر  ــي ــت ال
أعلى شريحة محاسبة فــى أغــراض 
االستهالك المستخدم فيها التيار، 
وذلك طبقا إلجمالى األحمال المركبة 
لــديــه وقـــت الــضــبــط عــلــى أســــاس 8 
ــات يـــومـــيـــا لــالســتــخــدامــات  ــاعــ ســ
الــمــنــزلــيــة، 12ســـاعـــة يــومــيــا لباقى 

األغراض وذلك فى الحاالت اآلتية:
-  إذا ثبت للشركة قيام المنتفع 
بــإحــداث خلل عــمــدى بــالــعــدادات أو 

أجهزة القياس الخاصة بالتسجيل.
-  إذا ثــبــت لــلــشــركــة أنـــه يحصل 
على كهرباء غير مسجلة بالعدادات 
واألجهزة  المشار إليها فى البند )1(.

- إذا قــام بفض أو إتــالف األختام 
على العدادات واألجهزة المشار إليها 
فى البند)1( ويرجع المحاسبة إلي  
مدة 12 شهرا سابقة على الضبط أو 
إلى تاريخ التعاقد أو إلى تاريخ تغيير 
ــرب، وتضاعف  ــ الـــعـــدادات أيــهــمــا أق
ــكــاب  ــة   تــكــرار ارت الــقــيــمــة فــى حــال
ــذا فضال  ــذه األفـــعـــال هـ الــمــنــتــفــع هـ
على حــق الشركة فــى فصل التغذية 
الكهربائية ورفــع الــعــدادات واعتبار 
العقد مفسوخا بغير تنبيه أو  إنذار أو 
أى إجراء قانونى آخر وال تعاد التغذية 
إال بعقد جديد وبعد سداد مستحقات 

الشركة.
 ب -  يــكــون غــيــر المنتفع ملزما 
ــداد قــيــمــة الـــتـــيـــار الــكــهــربــائــى  ــسـ بـ
المسروق محسوبا باألسعار السائدة 
باإلضافة إلى سداد ما يساوى ضعف 
قيمة التيار المسروق محسوبا بسعر 
أعلى شريحة محاسبة فــى أغــراض 
االستهالك المستخدم فيها التيار، 
وذلك طبقا إلجمالى األحمال المركبة 
لــديــه وقـــت الــضــبــط عــلــى أســــاس 8 
ساعات يوميا لالستخدامات المنزلية 
12 ساعة لباقى األغــراض وذلــك فى 
حالة قيامه بالحصول على التيار من 
مصادر التغذية العمومية بأفعال غير 
مشروعه ويرجع بالمحاسبة إلى مدة 
12 شهرا سابقة على الضبط أو إلى 
تاريخ إطــالق التيار لمصدر التغذية 
الــمــســروق مــنــه الــتــيــار أيــهــمــا أقــرب 
وتــضــاعــف القيمة فــى حــالــة تــكــرار 

السرقة.

أجراس
الخطر

سحر الشربينى

سرقات التيار الكهربائى.. أشكال وألوان

السجن 3 سنوات فى انتظار »حرامية« التيار
 قال اللواء أشرف توفيق مدير مباحث 
شرطة الكهرباء بشمال الجيزة، إن جريمة 
سرقة التيار الكهربائى لها عقوبة خاصة 
بجرائم السرقة عموما، وكل ما فى األمر 
هــو الغرامة الالئحية التى تنص عليها 

الالئحة التجارية لشركة توزيع الكهرباء.
 واألصل فى جريمة السرقة أنها جنحة 
شملها القانون بالعقاب فى صدر المادة 

318 عقوبات.
وتنص المادة على أنه: »يعاقب بالحبس 
مــع الشغل مــدة ال تــتــجــاوز سنتين على 
ــم تــقــتــرن بــظــرف من  ــتــى ل ــســرقــات ال ال
الظروف المشددة، ويعاقب بالحبس مع 
الشغل ثالث سنوات على السرقات التى 
يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة 
ــادة 317  ــمــ ــ ــى ال ــصــوص عــلــيــهــا فـ ــمــن ال

عقوبات، ويجوز فى حالة العود فضال عن 
تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة 
الشرطة مــدة سنة على األقــل أو سنتين 
على األكــثــر وهــى عقوبة تكميلية نصت 
عليها المادة 320 عقوبات على أن الشروع 
فى جرائم السرقة المعدودة من الجنح 
يعاقب عليه بالحبس مع الشغل مــدة ال 
تتجاوز نصف الحد األقصى المقرر فى 

القانون بالنسبة لجنحة السرقة لو تمت 
فعال أو بغرامة ال تزيد على 20 جنيها 

مصريا«.
ــح »تــوفــيــق« أن الحكم بالحبس  وأوضـ
فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون 
مــشــمــوال بــالــنــفــاذ فـــورا ولـــو مــع حصول 
استئنافه كما تنص »الــمــادة  463 من 

قانون اإلجراءات الجنائية«.

البعض يعتقد أنها حالل بسبب جنون الفواتير

احلكم باحلبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشموال بالنفاذ فوًرا

من الجرائم التى ازدادت معدالتها  فى مصر خالل الفترة 
الماضية جريمة سرقة التيار الكهربائى حيث أصبحت تشكل 
ظاهرة ال يمكن تجاهلها، ويكفى أن نشير إلى أن اإلدارة العامة 
لشرطة الكهرباء  ضبطت خالل 24 ساعة فقط حوالى 9396

قضية سرقة تيار كهربائى على مستوى الجمهورية.
فى هذا السياق نشير إلى أن هناك يقيًنا ثابًتا فى اعتقاد 
الكثيرين أن سرقة التيار الكهربائى تعتبر حــالاًل  بحجة أن 
الحكومة تسرقنا على طــول الخط وســرقــة الحكومة ليس 

حراماً إطالقاً.
ــار  ــي ــت ــة بـــســـرقـــة ال ــاصـ ــخـ ــات  الـ ــيـ ــائـ ــصـ ــب اإلحـ ــسـ وحـ
الكهربائى  فإن هذه الجريمة تعد من أهم أسباب انقطاع 
الكهرباء فى مصر، حيث إن سرقة التيار الكهربائى تستهلك 
حــوالــى 12% مــن جمله االنــتــاج الكلى للكهرباء فــى مصر، 

وتكلف الدولة شهريا نحو 55 مليون جنيه. 
ولذا كان يجب علينا فتح هذا الملف الخطير لنعرف رأى 
الدين فى هــذا النوع من السرقات والعقاب الجنائى لها 
وطرق االستيالء على التيار الكهربائى التى تضعك فى نطاق 
السارق والكثير من المعلومات نستعرضها من خالل هذا 

الملف.
حيث تتعدد صــور اختالس التيار الكهربائى، فال يمكن 
حصر هذه الوسائل أو الصور بل تتحقق جريمة سرقة التيار 
الكهربائى باقتراف المتهم ألى من هذه الصور، ومن خالل 
الواقع العملى يمكن تعداد صور بعينها هى األكثر شيوعا 

لسرقة التيار الكهربائى.
الصورة األولى

سرقة التيار الكهربائى من مصدره المباشر
- تتحقق جــريــمــة ســرقــة الــتــيــار الــكــهــربــائــى عــنــد قيام 
المتهم باستخدام أداة توصيل لنقل التيار الكهربائى من 

مصدر الكهرباء العمومى، وهذه الطريقة تتحقق فى إحدى 
الحالتين.

ــى:- االســتــيــالء على التيار الكهربائى من  ــ الحالة األول
الكوفريه العمومى الموصل للتيار – ســواء كــان الكوفريه 
داخــل العقار أو خارجه – وفــى هــذه الحالة تتم الجريمة 
بإيصال السلك داخل الكوفريه مباشرة وقبل تركيب العداد، 
وهى الطريقة أو الحالة األكثر شيوعا فى المناطق العشوائية 
والتجمعات العمرانية الجديدة نظرا للصعوبات التى يواجهها 

األشخاص إلدخال التيار الكهربائى بصورة قانونية.
الحالة الثانية:- االستيالء على التيار الكهربائى من السلك 
العمومى مباشرة وذلــك بإيصال سلك تكون نهايته على شكل 
هلب أو خطاف للسلك الهوائى مباشرة المار أمام المنازل وهذه 

الطريقة أو الحالة األكثر انتشارا فى ريف مصر وصعيده.

الصورة الثانية
سرقة التيار من مصدره المباشر مع وجود عداد

فى هذه الحالة تتحقق جريمة سرقة التيار الكهربائى بقيام 
المتهم بنزع مسمار أمان العداد الموجود فى الفتحة اليسرى 
للعداد من الناحية العليا، أو بمحاولة رفع قرص اإلدارة بوضع 
إبرة أو قطعة من شريط فيلم وذلك لتعطيل عمل العداد حتى 
ال يسجل األرقــام الدالة على كمية التيار المستهلك حقيقة، 
وهذه الحالة أكثر شيوعا لدى األشخاص ممن تتوافر لديهم 
آالت أو ماكينات تستهلك قدر ضخم من التيار كالمكيفات أو 

الغساالت الفول أوتوماتيك أو السخانات.
الصورة الثالثة

تعطيل العداد عن أداء وظيفته
ويعنى ذلك قيام المتهم بفعل مــادى من شأنه إعاقة عمل 

حركة التروس المتصلة بالتروس الحاملة لألرقام الدالة على 
كمية التيار المستهلك أو القيام بفعل مادى من شأنه العبث 
فى الترس الحامل لألرقام بإرجاعه إلى الخلف إلثبات كمية 

استهالك اقل للتيار الكهربائي.
وتعطيل الــعــداد الكهربائى نــوعــان، تعطيل كلى عــن أداء 

وظيفته، أو تعطيل جزئي.
أوال:- التعطيل الكلى للعداد عن أداء وظيفته.

يقصد بالتعطيل الكلى لحركة العداد إيقاف حركة عمل 
العداد بحيث يمتنع عن أداء وظيفته وتتوقف حركة التروس 
الــدالــة على كمية التيار المستهلك، وهــو ما يعد من جانب 
المتهم انتهاكا لركن الرضاء فى التسليم من جانب الشركة 
مالكة التيار الكهربائى وتتحقق هــذه الحالة عندما يقوم 
المشترك – المتهم – بــنــزع السلكين الموصلين للعداد 
وتوصيلهما بالتيار المباشر دون المرور بالعداد، وكذا تتحقق 
هذه الحالة بقيام المتهم بمنع دوران العداد، كما تتحقق هذه 
الحالة بقيام المتهم بعكس موضع السلكين الموصلين بالعداد 
بما يؤدى إلى أن يقوم العداد بإعطاء قراءة عكسية بالرجوع 

إلى الخلف.
وقد أكدت أحكام صــادرة عن محكمة النقض )أن صاحب 
المنزل إذا استعان بكهربائى فى تركيب مفتاح بإدارته يعطل 
سير العداد أثناء سحب الكهرباء، فإن صاحب المنزل يقوم 
بــإدارة المفتاح المذكور يعد فاعال أصليا فى جريمة سرقة 
التيار الكهربائى، أما الكهربائى الذى ساعد على ذلك فيعد 

شريكا فى جريمة سرقة التيار الكهربائى(.
ثانيا:- التعطيل الجزئى للعداد عن أداء وظيفته

يتحقق التعطيل الجزئى للعداد وظيفته بقيام المتهم – 
المشترك – بفعل مادى من شأنه تقليل سرعة أحد التروس 
بما يقلل من حركتها الحقيقية وبما يــؤدى إلــى إثبات كمية 
استهالك أقل للتيار الكهربائى، ويتم ذلك عمال عن طريق 
التأثير على العداد بفيض مغناطيسى خارجى، وكــذا برفع 

ترس  أحد أطراف كابل التيار ومنع مروره على العداد.

أشهر الطرق..  إيقاف حركة عمل العداد وتتوقف حركة التروس الدالة على كمية التيار املستهلك أو االستيالء على التيار الكهربائى من السلك العمومى مباشرة

 تستهلك حوالى 12% من 
 جمله اإلنتاج الكلى 

للكهرباء فى مصر

 أحكام قضائية: صاحب املنزل والكهربائى شريكان فى اجلرمية 

الشيخ مظهر شاهني

جرمية تستوجب إقامة احلد على من يرتكبونها
حول رأى الدين فى جريمة سرقة التيار 
الكهربائى يــقــول د.مــظــهــر شاهين إمــام 
وخطيب مسجد عمر مكرم: سرقة التيار 
الكهربائى يعتبر أخذ مال بغير حق   فأنت 
محاسب على نفسك وليس على الوضع 
العام ومن المعلوم شرعاً أن السرقة حرام 
وأن الــلــه تــوعــد مــن يرتكب هذه 
الجريمة بعقاب أليم وتوعده 
أيضًا فى الدنيا بما يوجب 
عليه إقامة الحد حيث قال 
فى كتابه العزيز »والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيديهم 
جـــزاًء بما كسبا نــكــااًل من 

الله والله عزيٌز حكيم«.

فالسرقة حــرام ألنها تعٍد على حقوق 
الغير ســواء المادية أو غير المادية وكل 
تعٍد على حقوق الغير حــرام والله تعالى 
لما كان المال هو عصب الحياة أراد الله 
عــز وجـــل أن يحفظ الــمــال ألهــلــه وحــرم 
التعدى ليعيش المجتمع فــى أمــن وأمــان 
هــذا بالنسبة للسرقة فى العموم أمــا إذا 
تعرضت السرقة للمال العام كانت العقوبة 
أشد ألن جريمة التعدى على المال العام  
أكبر وأشد وأشنع من جريمة التعدى على 
المال الخاص ألن اآلثــار التى تترتب على 
ــار التى  ســرقــة الــمــال الــعــام أكــبــر مــن اآلثـ
تترتب على سرقة المال الخاص والجزاء 
ــان الــتــعــدى على  مــن جنس العمل فلما ك

المال العام جريمة كبيرة جــداً ألنــه يهدد 
المجتمع باالنهيار فلو أن كل إنسان سرق 
من المال العام أو اعتدى على المال العام 
ولم تكن هناك عقوبة رادعــة لمن يرتكب 
هــذه الجريمة لضاعت الدنيا، لسقطت 
الدولة، النهارت األمــة، وإذا انهارت األمة 
ضــاع المقصد من إقامة هــذا الدين ألن 
الــديــن يبقى حبر على ورق إذا لــم يجد 
من يطبقه تطبيقًا واقعيًا ولذلك الرسول 
)ص( فــى غــزوة مــن الــغــزوات كــان يتفقد 
الشهداء بعد انتهاء المعركة وكان الصحابة 
ــوا إلــى شهيد مــن الشهداء الذين  كلما أت
سقطوا فــى المعركة قــالــوا للرسول هذا 
شهيد فيسكت النبى وسكوت النبى إقرار 

ثم يأتون إلى رجل آخر وقالوا هذا شهيد 
فسكت النبى ثم أتوا إلى رجل ثالث فقالوا 
هذا شهيد فقال النبى لهم ال ليس بشهيد، 
قالوا لم ؟ قال ألنه غاّل وهى من الغلول أى 
أنه أخذ شيئاً من غنيمة المسلمين قبل أن 
تــوزع الغنائم وغنيمة المسلمين فى حكم 
المال العام تصوروا أن يحرم هذا الرجل 
من الشهادة وهو الــذى غزا مع النبى ألنه 
أخذ شيئًا من المال العام فاالعتداء على 
المال العام جريمة كبيرة وعقوبتها أيضاً 
يجب أن تكون عقوبة كبيرة ألنها تؤدى إلى 
انهيار المجتمع والحفاظ على أمن وأمان 
وسالم المجتمع هو مقصد شرعى عظيم 

والله أعلم.

بالوقائع:

مظهر

شاكر
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فى
الممنوع

إميان بدر

الديون واملخالفات املالية تهدد مستقبل شركة املهندس للتأمني

بما أننا نعيش عصر نجاحات هيئة الرقابة اإلدارية، 
ونحتفل كل يوم بإنجازاتها المتتالية فى الكشف عن 
المخالفات وأوجـــه القصور والــتــاعــب فــى العديد 
مــن القطاعات، والــتــى وصلت للكيانات السيادية، 
وبما أن اللواء محمد عرفان رئيس الهيئة صرح بأنه 
يتم التنسيق بينها وبين كافة األجهزة الرقابية بما 
فيها الجهاز المركزى للمحاسبات، نعرض فى سياق 
السطور التالية بعض المخالفات والتجاوزات التى 
كشف عنها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حول 

اآلداء المالى واألدارى لشركة المهندس للتأمين.
 ولمن ال يعرف تعد شركة المهندس للتأمين من 
أوائل الشركات العاملة فى مجال التأمين داخل السوق 
الــمــصــريــة، فــهــى شــركــة مساهمة مــصــريــة خاضعه 
ألحكام القانون رقم 159 لسنة 1981، مسجلة بالهيئة 
المصرية للرقابة على التأمين برقم 6 لسنه 1980، 
فيما يبلغ رأس مال الشركة المرخص به 100 مليون 

جنيه،  ورأس مالها المدفوع 75 مليون جنيه.
وتكمن أهمية مثل هذه الشركات فى أنها تتعامل 

وتتاجر بأموال المصريين،  والمقصود هنا ليس فقط  
أموال أصحاب وثائق التأمين من المستفيدين الذين 
قرروا التأمين على حياتهم وممتلكاتهم لدى الشركة، 
ــازال يــمــارس نشاطه  ولكن الكيان نفسه تأسس ومـ
بــأمــوال تــقــدر بالمايين، هــى باختصار مــدخــرات 
اكتسبها المصريون من »عــرق جبينهم« واستقطعوا 
ــع فى  ــى ودائـ ــم، لتتحول إل ــ بعضها مــن قــوت أوالده
بعض البنوك الوطنية المساهمة فى شركة المهندس 
للتأمين، أو فى صناديق العاملين ببعض الشركات 

القومية وأعضاء النقابات المهنية.
وفــى هــذا السياق نجد أن قائمة المساهمين فى 
الشركة وكبار ُماكها تضم صندوق معاشات وإعانات 
ــدوق العاملين  نــقــابــة الــمــهــنــدســيــن، كــمــا تــُضــم صــن
بهيئة قــنــاة الــســويــس، ويــســاهــم فــى ملكيتها أيًضا 
ــذى يحوى داخــل خزائنه  البنك األهــلــى المصرى ال
واستثماراته النصيب األكبر من مدخرات وإيداعات 
المصريين فى الــداخــل والــخــارج، وكذلك بنك قناة 
السويس، المنوط به استثمار عوائد وإيرادات القناة، 

باإلضافة إلى كيانات وطنية أخــرى من بينها شركة 
الــجــذور القابضة المملوكة للدولة، وشركة العربى 
لاستثمار وشركة التجارى الدولى لاستثمار وشركة 
مصر لتأمينات الحياة والشركة العالمية لمواد البناء، 

إلى جانب بعض األفراد والكيانات الخاصة.
ومما سبق يتأكد أن شركة المهندس للتأمين هى 
إحـــدى الــشــركــات الــتــى تأسست وتعمل بــأمــوال كل 
مواطن مصرى، ومن ثم فإن التاعب فى تلك األموال 
أو إهدارها أو ارتكاب أى مخالفات وأخطاء تعرضها 
للخطر، يــســاوى يــد تعبث داخـــل جيب كــل مواطن 
مصرى، وتمتد لتتاعب بحياته وبمستقبل أوالده، 

على المستوى الشخصى.
وبشكل عام فإن تلك الشركات التى تعمل فى مجال 
االســتــثــمــارات المالية، منوط بها إنــعــاش االقتصاد 
ــار وكسر الركود  وتحقيق حالة من النشاط واالزدهـ
داخل سوق التعامات المالية، بينما يساوى تعرضها 
للخسائر وتــراكــم الــديــون ومستحقات الــضــرائــب 
والتأمينات عليها، يــســاوى المزيد مــن االنتكاسات 
وتصاعد حاالت التدهور واالختناق التى يتعرض لها 
االقتصاد المصرى، حيث يمر بأزمة لم تعد خافية 

على أحد.

26 مليون جنيه قيمة األرصدة املدينة من أيام 
بنك املهندس وصوًل إلى »األهلى املصرى«

أسرار عدم قيام الشركة بإعداد سياسة ائتمانية موثقة ومعتمدة مع بداية السنة املالية احلالية

رأس مال الشركة املرخص به 100 مليون جنيه و رأس مالها املدفوع 75 مليون جنيه

تفاصيل جرمية استيالء مسئول 
بالشركة على أموالها منذ عام 2001

احلسابات اجلارية بالبنوك تكشف مخالفات 
فى أرصدة العمالت األجنبية واملحلية

فيما يتعلق بحساب المدينين واألرصــدة المدينة األخــرى لدى 
شركة المهندس للتأمين، أكد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات 
أن إجمالى تلك األرصــدة يبلغ 26 مليون جنيه، منها مبالغ  تكرر 
بشأنها ماحظات سابقة، ومع ذلك مازالت قائمة وفًقا للتقرير 

األحدث.
وأشــار تقرير المركزى للمحاسبات إلى أن تلك المبالغ تتعلق 
بقيمة الرصيد الدفترى المتبقى من وديعة بنك المهندس سابًقا- 
البنك األهلى المصرى حالًيا- حيث تم االستياء على هذا المبلغ 
من قبل أحد العاملين بالشركة، بتاريخ 23 أكتوبر 2001، ومرفوع 
بشأن تلك الواقعة دعــوى قضائية الزالــت متداولة فى ساحات 

المحاكم.
وإذا كان من داخل الشركة من يمد يده ويستولى على أموالها، 
فليس غريًبا أن يرتكب أحد موظفيها خطأ يساوى 2 مليون جنيه 
فى حساب الضريبة على األذون والسندات المستحقة والمدفوعة 
بالمدينين واألرصدة المدينة األخرى، حيث تم تقدير تلك القيمة 
بـــ8 مايين جنيه، فــى حين أن قيمتها الصحيحة هــى فقط 6 
مايين، وتكرر هــذا الخطأ بنفس القيمة فى حساب الضريبة 
المستحقة لشركات األمـــوال، حيث بلغت 15.7 مليون جنيه، 
فى حين أن صحتها تساوى فقط 13.7 مليون، وإذا كــان مبلغ 
الـ2 مليون جنيه ال قيمة له لدى السادة القائمين على حسابات 
ــإن تقرير الــجــهــاز الــرقــابــى أوصـــى بــضــرورة إجــراء  الــشــركــة، ف
التصويب الــازم، ومــراعــاة أثــر ذلــك على الحسابات المختصة 

للشركة.
وعلى ما يبدو تتعامل المهندس للتأمين مع أموالها بشكل عام 
على أنها مــال »ســايــب«، حيث لم تقم بموافاة الجهاز المركزى 
للمحاسبات بسجل األصول الثابتة المملوكة لها، والمفترض أنه 
تم إعداده من قبل الشئون المالية لدى الشركة، رغم تكرار طلب 
الجهاز لتقديم هــذا السجل، من أجــل إحكام الرقابة والضبط 

الداخلى على أصول الشركة.

كشف تقرير الــجــهــاز الــمــركــزى للمحاسبات عــن الــعــديــد من 
المخالفات حول األداء المالى واإلدارى  فى مقدمتها قيام الشركة 
بربط إيداعات ثابتة بمعدالت فائدة متفاوتة لبعض البنوك، بعضها 
ألجل شهرى وبعضها ألجل سنوى، ومن ثم أوصى التقرير الرقابى 
بضرورة العمل على إدارة أمــوال الشركة بما يحقق أفضل عائد 

اقتصادى على األموال المستثمرة كودائع بالبنوك.
وأشار تقرير المركزى للمحاسبات إلى عدم التزام إدارة الشركة 
بإعدا بعض اإليضاحات لقوائمها المالية وفًقا لمعايير المحاسبة 
المصرية، من حيث فصل العمات المحلية عن العمات األجنبية، 

وعدم االلتزام بالنماذج الخاصة للحسابات الجارية بالبنوك.
وبــاألرقــام تــحــدث التقرير مــوضــًحــا أن صــافــى رصــيــد مدينى 
عمليات التأمين بلغ 64 مليون جنيه، منها 46 مليون جنيه مازالت 
تحت مسمى »أقساط تحت التحصيل«، كما تضمن هذا الرصيد 
مبلغ 1.2 مليون هى قيمة األقساط التى انتهت مدتها، وبعضها يعود 

إلى عام 2015.
فى حين رصد التقرير مخالفة أخرى فى ذات الملف تتعلق بوجود 
أقساط تحت التحصيل ضمن فرع التأمين اإلجبارى، بالمخالفة 
للمنشور رقم »4« لسنة 2016، والذى ينص على أن تسدد أقساط 

التأمين اإلجبارى فور اإلصدار.
أما عن الشيكات المرتدة فقد بلغت قيمتها 1.1 مليون جنيه، 
أكثر من نصفها محال للشئون القانونية وصدر فى بعضها أحكام 
لصالح الشركة ولــم يتم تنفيذها، وتطرق التقرير لبعض األمثلة 
من بينها واقعة انضمام شركتين إلــى التفليسة هما شركة مصر 
المنوفية للغزل والنسيج وشركة »شارم« للخدمات البيئية والمدنية، 
حيث قامت »المهندس« للتأمين بمخاطبة المصفى القضائى منذ 
عام 2013، بشأن الشيكات المستحقة على الشركتين وتم تحرير 
محاضر ضده، ومع ذلك لم يتم إدراج تلك المطالبات ضمن دائنى 

شركة شارم.
ومن المرتدة إلى اآلجلة حيث وصل إجمالى قيمة تلك الشيكات 
إلى 25 مليون جنيه، بعضها يصل تاريخ استحقاقه إلى عام 2021، 
بالمخالفة لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تسهيات 

السداد، والذى نص على أال تتجاوز تسهيات السداد 180 يوما.

أما ملف تعامات شركة المهندس للتأمين مع مصلحة الضرائب 
ــام ذات الستة أصفار، حيث بلغت قيمة  فيزحز بالعديد من األرق
الرصيد المستحق لمصلحة الضرائب 31 مليون جنيه، تضمن 28.8 
مليون قيمة الدمغة المستحقة على األقساط المصدرة، وهى تمثل 
وحدها 93% من قيمة الرصيد المستحق لمصلحة الضرائب، ويرجع 

تاريخ بعض هذه المستحقات إلى عام 2006.
فيما بلغت قيمة الفروق الضريبية المستحقة للمصلحة ضمن 
بند المرتبات وما فى حكمها، بلغت 29 مليون جنيه، ناتجة فقط 
عــن فــحــص الــفــتــرة مــن عـــام 2006 وحــتــى عـــام 2011، كــمــا أكــد 
مــراقــب الحسابات الـــذى أعــد تقرير الــمــركــزى للمحاسبات أن 
شركة المهندس لم تقم باإلفصاح عن الموقف الضريبى لضرائبها 
العقارية، ولم توضح ما انتهت إليه المنازعات بين الشركة ومصلحة 

الضرائب.
وفى سياق تعامات شركة المهندس للتأمين مع شركات التأمين 
المحلية األخرى، رصد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات العديد 
من المخالفات المتكررة، حيث قال التقرير إن ماحظاته مازالت 
قائمة بشأن عدم إجراء المطابقات الازمة بين الشركة وبين بعض 
الشركات المحلية العاملة مجال التأمين وإعــادة التأمين، وأضاف 
التقرير أن الشركة لــم تقم بــإجــراء المطابقات الــازمــة مــع تلك 
الشركات عن أرصدة التعامات المتبادلة بينها، مشيًرا إلى وجود 
بعض الُمطابقات الُمتأخرة يصل بعضها إلى فترات تغطى األرصدة 
حتى شهر يونيو 2013، من بينها المطابقات مع شركة« اليانز مصر« 
والجمعية المصرية للتأمين التعاونى، حيث أوصى التقرير بضرورة 
اتخاذ الازم وعمل المطابقات الدالة على صحة األرصدة الظاهرة 

بدفاتر الشركة، وكذلك ضرورة تحديثها بين الشركات أول بأول.
وعلى خلفية ما سبق من مخالفات من المنطقى أن يكشف 
التقرير الرقابى عن عدم قيام الشركة فى بداية السنة المالية 
الحالية »2016/ 2017« بــإعــداد سياسة عــامــة للمحددات 
االئتمانية وتوثيقها واعتمادها، وهــو ما ُوصــف بأنه مخالفة 
ــواردة بدليل تطبيق معايير المحاسبة  ــ للفقرة ب/3/18، ال
المصرية على قطاع التأمين، الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة 

العامة للرقابة المالية رقم 70 لسنة 2016.

تأمينات مُحصلة مقدمًا وأخرى 
مُلغاة مقدمًا بدون دراسة 
األموال المهددة وتسويتها

84 مليون جنيه أرصدة دائنة

على صعيد األرصــدة الدائنة 
ــد  وحــــســــاب الــــدائــــنــــون رصـ
التقرير الرقابى أن قيمة تلك 
األرصــدة تبلغ 84 مليون جنيه، 
منها شــيــكــات تــخــص تأمينات 
الممتلكات والمسئوليات يرجع 
تــاريــخ بعضها إلــى عــام 2011، 
ومنها فــروق ضريبية مستحقة 
للمنتجين لم يتم تسويتها أيًضا 
على الرغم من أن تاريخ بعضها 
يرجع إلى عام 2007، باإلضافة 
إلى أقساط تأمينات إجتماعية 
للمنتجين والموظفين لكل من 
شركة المهندس للتأمين وشركة 

المهندس لتأمينات الحياة.
ــار مـــراقـــب الــحــســابــات  ــ وأشـ
ــى أن  ــ ــر إل ــقــري ــت ــد ال ــذى أعــ ــ الـ
األرصــدة الدائنة أيًضا تضمنت 
مبلغ 1.8 مليون جنيه، تحت 
مسمى تأمينات ُمحصلة ُمقدًما، 
كما وردت مبالغ أخـــرى تحت 
مسمى تأمينات ُملغاة مقدًما، 
ــوال  ــ ــذه األمـ ــا يـــهـــدد هــ ــو مـ وهــ
بالضياع؛ ألنه لم تُجرى الدراسة 
ــم أوصــى  ــن ث ــهــا، ومـ الـــازمـــة ل
الجهاز المركزى بضرورة إجراء 
التسويات الازمة، فى ضوء ما 
تسفر عنه الدراسة، حفاًظا على 
أمــوال الشركة، التى هى أموال 

عامة.

 فى ظل دعوات ترشيد اإلنفاق

مصروفات الشركة تتجاوز املعدل القانونى ووجبة إفطار السماسرة بأكثر من 21 ألف جنيه
ــرورة تــرشــيــد اإلنــفــاق  ال حــديــث حــالــًيــا إال عــن ضــ
الحكومى، خاًصة ما يتعلق باإلنفاق اإلدارى والمكتبى، 
بما فى ذلك نفقات الوجبات واالحتفاليات، وإن كانت 
بعض الشركات والكيانات تتغاضى عن هــذا المبدأ 
ــدلــل العاملين،   وتــرفــض التقشف، لتُصر على أن تُ
وتصرف مكافآت تشجيعية لهم، على خلفية النجاحات 

واألرباح التى تحققها الكيانات التى يعملون بها.
أما فى المهندس للتأمين فاألمر يبدو معكوًسا، حيث 
زادت قيمة مصروفات الشركة اإلداريـــة والعمومية 

لتصل إلى 14% من األقساط، علًما بأن المعدل النمطى 
ـــ10% فقط، حيث  المقرر لها ينص على أال تتجاوز ال
بلغت المصروفات 9.4 مليون جنيه، ويكفى أن الشركة 
تكلفت قيمة وجبة إفطار للسادة السماسرة المتعاملون 

معها، وبلغت قيمة تلك العزومة 21.3 ألف جنيه.
وإذا كانت تلك األرقـــام يمكن التغاضى عنها حال 
قدرة الشركة على تحقيق أربــاح أو على األقل تغطية 
نفقاتها، فــإن شركة المهندس قد حققت هــذا العام 
عجزا داخليا بلغت قيمته 1.9 مليون جنيه، مقارًنة 

ارتفاع العجز الداخلى 
للعام الثانى على التوالى 
والشركة تكافئ موظفيها 

بزيادة العموالت

بــــ1.6 مليون هــى قيمة العجز عــن نفس الفترة من 
العام الماضى، غير أن اإلدارة قررت مكافأة العاملين 
على جهودهم لرفع قيمة العجز، حيث تم رفع نسبة 
العموالت التى يحصلون عليها لتصل إلــى 29% فى 
بعض األقــســام، على الرغم من أن المعدل النمطى 
المتعارف عليه لعمولة التأمين ال يتجاوز الــــ%20، 
وطالب التقرير الرقابى إدارة الشركة بموافاته بأسباب 
رفــع نسب الــعــمــوالت، كما طالبها بترشيد النفقات 

والمصروفات.

رضا فتحى
رئيس مجلس إدارة 

الشركة



رئيس أركان جيش 
الدفاع اإلسرائيلى: 

التعاون االستخباراتى 
بشأن التهديدات 

القائمة فى سيناء قوى 
و غير مسبوق
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أسرار الصفقات السياسية بني مصر وإسرائيل 
بداية أود التأكيد على أننى عندما استشهد بما 
تنشره بعض الدراسات األجنبية عامة أو األمريكية 
بصفة خــاصــة، فإننى ال أستهدف ســوى تبصير 
صانع القرار فى مصر وكافة الجهات السيادية 
والرسمية بما يتداوله الغرب عنا،  وكيف ينظرون 
الينا والمعلومات التى يتداولونها فــى المراكز 
السياسية المتخصصة والتى لها تأثير كبير على 

عملية اتخاذ القرار فى تلك الدول.
ولذلك أتمنى أن يتم الــرد على ما نكشفه من 
معلومات أو توجهات تجاه القضايا المهمة التى 
لها عالقة مباشرة بالمصلحة العليا لمصر وأمنها 

القومى.
فى هذا السياق نشير إلى أن العالقات الثنائية 
بين مصر واسرائيل تتميز بطبيعة خاصة حاليًا، 
حيث إنها تنقسم إلى جزءين أولهما علنى وصريح 
ــر ســـرى وغــيــر مــعــلــن،  وقـــد كــثــر الحديث  واآلخــ
عن طبيعة هــذه العالقات خاصة فى المجاالت 
السياسية واألمنية واالقصادية فى أعقاب الجدل 
الذى أثير خالل األسابيع القليلة الماضية بسبب 
مــا أســمــاه الــكــثــيــرون تــراجــع مصر تحت ضغط 
إسرائيل والرئيس األمريكى المنتخب دونالد ترمب 
عــن طــرح مــشــروع قــرار كــان قــد سبق أن تقدمت 
بــه فــى مجلس األمـــن الــدولــى لــوقــف االستيطان 
اإلسرائيلى فى األراضى الفلسطينية، حيث طلبت 
مصر تأجيل جلسة التصويت التى كانت مقررة يوم 
23 ديسمبر الماضى إلى إشعار آخر، وقال مصدر 
دبــلــومــاســى غــربــى لصحيفة جــيــروزالــيــم بوست 
اإلسرائيلية إن الرئيس السيسى خضع لضغوط 
تل أبيب، وأمر بسحب مشروع القرار من مجلس 
األمـــن رغــم أن مصر هــى مــن كــانــت وراء إعــداد 

مشروع القرار وطرحه للتصويت. 
وكــان ترامب قد تلقى أيضا اتصاال من رئيس 
الوزراء اإلسرائيلى بنيامين نتنياهو، ودعا نتنياهو 
ــى التدخل لمنع تمرير مــشــروع الــقــرار  تــرمــب إل
المصري، كما أن ترمب حث إدارة الرئيس باراك 
أوباما على استخدام حق النقض إلحباط مشروع 

القرار.
ــى هــذه  ــة عــل ــة الــجــمــهــوري ــاسـ ــد ردت رئـ ــ  وق
ــأن هــنــاك حــاجــة إلجـــراء مــزيــد من  االتــهــامــات ب
ــمــشــاورات مــع الــشــركــاء واألطـــــراف. وجـــاءت  ال
خطوة طلب تأجيل التصويت بعدما تلقى الرئيس 
عبد الفتاح السيسى اتصاال هاتفيا من ترمب. 
وقالت الرئاسة المصرية إن الرئيسين اتفقا على 
أهمية إتاحة الفرصة لإلدارة األمريكية الجديدة 
للتعامل بشكل متكامل مــع كافة أبــعــاد القضية 
الفلسطينية، بهدف تحقيق تسوية شاملة ونهائية 

لهذه القضية«.
نأتى إلى الجانب المعلن فى العالقات المصرية 
اإلسرائيلية خالل الفترة الماضية والتى شهدت 
الكثير من اللقاءات والــمــشــاورات بين الجانبين 
حول الكثير من القضايا واألحــداث الجارية على 

الساحة السياسية فى المنطقة والعالم.
فمنذ اليوم األول لتنصيب الرئيس عبد الفتاح 
ــة  ــشــاء دول السيسى أعــلــن عــن دعــمــه لــخــيــار إن
فلسطينية، وعاصمتها القدس الشرقية. وأطلق 
من محافظة أسيوط عن مبادرته لحل الصراع 
العربى اإلســرائــيــلــي، تلك الــمــبــادرة الــتــى لقيت 
ــارة  ترحيًبا شــديــًدا فــى إســرائــيــل، وأعقبتها زي
تاريخية لوزير الخارجية سامح شكري، إلى مقر 
الحكومة اإلسرائيلية فــى الــقــدس، حيث التقى 
ــوزراء اإلسرائيلى »بنيامين نتنياهو«،  برئيس الـ
ثم تبعتها خطوة غير مسبوقة عندما توجه وزير 
الخارجية سامح شكرى إلى القدس؛ للمشاركة فى 
جنازة الرئيس اإلسرائيلى األسبق »شيمون بيريز«. 
والتى التقى خاللها مع »بنيامين نتنياهو« بقلب 
القدس؛ وهو ما اعتبره البعض تنازال ضمنيا عن 
حق الفلسطينيين فى القدس الشرقية، واعترافا 

عمليا بإسرائيلية القدس.
وفى نفس السياق استقبل سفير مصر فى »تل 
أبــيــب« حــازم خــيــرت، بنيامين نتنياهو والرئيس 
اإلسرائيلى روفين ريفلين خالل احتفال السفارة 
المصرية فى تل أبيب بالذكرى الرابعة والستين 

لثورة 23 يوليو.
وقد أعلن الكثيرون فى هذا الوقت أن مشاركة 
القيادة السياسية اإلسرائيلية للسفارة المصرية 
ــفــال؛ تمثل تصالحا مــع ماضى  فــى هـــذا االحــت
الصراع المصرى- اإلسرائيلى، واالنتقال لمسار 

تحالف سياسى بين الدولتين.
ــة » أن الــســفــيــر  ــي ــك ــري ــت تـــقـــاريـــر أم ــشــف وك
حـــازم خــيــرت أعــلــن خــالل كلمته أمـــام المؤتمر 
الدبلوماسى السنوى بصحيفة »جورزليم بوست«، 
أن التوجه المصرى تجاه إسرائيل وعملية السالم، 
مشيرا إلى أن الصراع الفلسطينى – اإلسرائيلى 
هو السبب األول الــذى يجعل السالم بين مصر 
وإسرائيل ال يحظى بشعبية، مؤكدا أنه باإلمكان 
تــجــاوز تلك الحالة مــن الفتور فــى العالقة بين 
الشعبين، شريطة التوصل إلــى حــل الدولتين، 
بإقامة دولــة فلسطينية، وبالتالى إنهاء الصراع 

الفلسطينى اإلسرائيلى ».
فى هذا اإلطار أوضحت دراسة أصدرها معهد 
واشنطن لألبحاث مؤخراً بعنوان )العالقات بين 
مصر واسرائيل( أن العالقة المصرية اإلسرائيلية 
أخذت مؤخرا، منحى آخر يتسم بالعالنية عندما 
قبلت إسرائيل عرضا مصريا بإرسال مروحيتى 
للمساعدة فى جهود إخماد الحرائق التى اجتاحت 

حيفا مــؤخــرا، وهــكــذا، فــإن تلك الــواقــعــة مثلت 
تغيرا واضحا فى العالقات المصرية اإلسرائيلية 
بعد أن كانت مقصورة فى الماضى بشكل كامل 
ــداول الــمــعــلــومــات االســتــخــبــاراتــيــة حــول  ــ عــلــى ت
نشاط العناصر اإلرهابية فى سيناء وقطاع غزة. 
والمالحظ أن الكثيرين من مؤيدى نظام الرئيس 
السيسي؛ قد قاموا بالترويج لمدى استفادة النظام 
الــمــصــرى مــن مشاركته فــى مــســاعــدة إسرائيل 
خــالل أزمتها، وإثبات جدية مصر وحسن نيتها 
فى التعامل معها، الشيء الذى يفتح لها المجال 
لتطوير دورها كفاعل فى عملية السالم المرتقبة 

بين الفلسطينيين واإلسرائيليين.
وأضافت الــدراســة أن تلك األنشطة الرسمية 
والعالنية غيرت الـــروح للعالقات الثنائية بين 
الطرفين؛ وما صاحبها من متابعة شديدة االهتمام 
من طرف اإلعالم المصرى الرسمي، ألكبر مؤشر 
على أن مصر تتجه إلى تأسيس عهد جديد فى 
عالقتها بإسرائيل، عهد قائم على تثمين هذه 

العالقات بكيفية عالنية واضحة المعالم، ال يحتاج 
فيها المتتبع للشأن السياسى بين الطرفين؛ إلى 
االطالع على التصريحات اإلعالمية القادمة من 
»تل أبيب«؛ إذا ما أراد التعرف على طبيعة التعاون 

المصرى اإلسرائيلي.
وفيما يتعلق بخفايا العالقات السرية بين مصر 
واســرائــيــل،  كشف ديفيد شينكر مدير برنامج 
السياسة العربية فــى معهد واشنطن فــى حــوار 
منشور له منذ أيام أن التعاون فى سيناء ساهم إلى 

حد كبير فى تحسين العالقات بين البلدين.
ــال شــنــيــكــر: )تـــدهـــور الــوضــع األمــنــى فى  ــ وق
سيناء بشكل جــذرى فى أعقاب ثــورة 2011 التى 
ــارك. وعــلــى مدى  أطــاحــت بالرئيس حسنى مــب
السنوات الثالث الماضية، عملت مصر وإسرائيل 
بشكل وثيق على مكافحة التمرد الناشئ فى شبه 
جزيرة سيناء. وسمحت إسرائيل - على أبسط 
ــإجــراء تــعــديــالت عــلــى الملحق  الــمــســتــويــات - ب
األمنى لـ »اتفاقية كامب ديفيد« فى حوالى عشرين 

مناسبة، مما سمح لمصر بنشر القوات والمعدات، 
بما فيها الطائرات، فى سيناء بعد أن كــان هذا 
األمـــر مــحــظــوراً فــى االتــفــاقــيــة. كما أن التعاون 
االستخباراتى بشأن التهديدات القائمة فى سيناء 
قوى أيضًا، حيث وصفه نائب رئيس أركان جيش 
الدفاع اإلسرائيلي، اللواء يائير جــوالن، فى عام 

2016 بأنه »غير مسبوق«(.
وكــشــف شــنــيــكــر أن مــصــر مــنــحــت إلســرائــيــل 
ــدون طيار فوق  تفويضًا مطلقًا لنشر طــائــرات ب

سيناء. 
واشار إلى أنه على الرغم من عدم تطّور السالم 
بين الشعبين المصرى واإلسرائيلى على النحو 
المأمول، إال أن العالقات بين رئيَسْي الدولتين 
تبدو ممتازة. وتشير تقارير صحفية إلى أن رئيس 
ــوزراء اإلســرائــيــلــى بنيامين نتنياهو والرئيس  ــ ال
عبدالفتاح السيسى على تواصل مستمر- حتى 
ــى هذا  أن هــنــاك بعض الــمــقــاالت الــتــى تشير إل

الموضوع مرة واحدة على األقل أسبوعياً. 
وكشف أن نتنياهو على استعداد لعقد اتفاق 
مع مصر لخفض الديون المترتبة عليها لصالح 
إسرائيل - إلى النصف - جّراء نقض اتفاقية الغاز 

الطبيعى القائمة منذ مدة طويلة. 
وفى الوقت نفسه، لم يتواَن نتنياهو عن الدفاع 
صراحًة عن مصر بعد استمرار تراجع شعبيتها فى 
واشنطن، وليس من المستغرب أن يكون نتنياهو 

منفتح القلب عندما يتحدث عن السيسي.
واشــار شنيكر إلى أنه مع اكتشاف احتياطيات 
كبيرة من الغاز الطبيعى قبالة الساحل اإلسرائيلي، 
يـــدور نــقــاش حــول اســتــخــدام الــمــرافــق المصرية 
لتسييل الغاز الطبيعى اإلسرائيلي، إال أن هذا 

االحتمال ال يزال بعيد المنال.
كما تم الكشف أن مصر تشهد للمرة األولى فى 
تاريخها تضاؤاًل فى حصتها من مياه النيل، وقد 
تعانى مــن نقص فــى المياه فــى نهاية المطاف. 
والمشكلة الــكــبــرى هنا هــى هــدر الــمــيــاه، وهى 
مسألة تملك إسرائيل خبرة مكثفة فى حلّها، كما 
تملك تقنيات فائقة التطور لتحلية المياه كانت 
قد استخدمتها سابقًا للتخفيف من حدة النقص 
فى المياه الذى هى نفسها تعانى منه، وفى حين 
أنه من الصعب الحديث عن إنشاء محطات تحلية 
إسرائيلية فى مصر، إال أنه ال يــزال من الممكن 
االستعانة ببعض التقنيات اإلسرائيلية األقل شهرة 

لحفظ المياه وإعادة التدوير. 
وبــهــذه المناسبة نشير إلــى مــا نشرته )بوابة 
األهــرام( منذ أيام حول سد النهضة حيث أكدت 
ــه يمس سلبا بــاألمــن القومى المصرى حيث  أن
ــى مجموعة مــن اآلثـــار السلبية على  ســيــؤدى ال
مصر وذلك بفقدان مساحات كبيرة من األراضى 
الزراعية وانخفاض كهرباء السد العالى وخزان 
أسوان ونجع حمادى وتوقف العديد من محطات 
مياه الشرب، ناهيك عن نقصان حصة مصر وهو 
األمــر الــذى يدفعها لتحلية المياه مما يكلفها ما 
يقدر بحوالى 50 مليار سنويا باإلضافة إلى األزمة 
الــتــى يمر بها االقــتــصــاد الــمــصــري، األمـــر الــذى 
يفضى فــى النهاية إلــى تــوتــرات وصــراعــات بين 
مصر والسودان وإثيوبيا مما قد يسهم فى اشتعال 

المنطقة بالحروب والصراعات المسلحة.
وفى النهاية نشير إلى ما كشفته دراســة مهمة 
صــدرت مؤخراً بعنوان » توجه السيسى الجديد 
نحو الــعــالقــات المصرية اإلســرائــيــلــيــة( مــن أن 
الــزيــارة التى قــام بها نتنياهو لــدول حــوض النيل 
ــن الــغــضــب عــلــى المستوى  ــد أثــــارت مــوجــة م ق
المحلى فى مصر، نتيجة لتراجع الدور المصرى 
فــى إفــريــقــيــا، مقابل التنامى الملحوظ للدور 
اإلسرائيلى هناك. وجاء وجود شكرى فى القدس 
ليطمئن الرأى العام بأن وجود إسرائيل فى منطقة 

حوض النيل، هو وجود الحليف وليس العدو. 
ــى وســاطــة  ــ كــمــا حــمــل تــطــلــعــات الـــقـــاهـــرة إل
إسرائيلية فيما يخص األزمــة مع إثيوبيا، والتى 
تتعلق بملف مــيــاه الــنــيــل، حيث تستعد إثيوبيا 
لتدشين مشروع »سد النهضة« الذى سيفقد مصر 
من 11 إلى 19 بليون متر مكعب من المياه العذبة.

وتعتقد القاهرة بــأن إسرائيل تمتلك القدرة 
على دفع إثيوبيا إلى التفاوض على حصة عادلة 
لمصر من مياه النيل. وهناك إشــارات متبادلة 
بين مصر وإسرائيل، عن احتمالية دعــوة مصر 
لرئيس الـــوزراء بنيامين نتنياهو للقيام بزيارة 
تاريخية للقاهرة، تكون مثل تلك الزيارة التى قام 
بها الرئيس األسبق أنــور الــســادات للقدس فى 

عام 1977.

خاص
جدًا

تقرير أمريكى يتوقع دعوة مصر لـ»نتنياهو« للقيام بزيارة تاريخية للقاهرة على طريقة زيارة أنور السادات للقدس فى عام 1977

إسرائيل وافقت على 
إجراء تعديالت على 

الملحق األمنى لـ »اتفاقية 
كامب ديفيد« فى حوالى 

عشرين مناسبة 

حازم خيرت سفير مصر 
فى تل أبيب: الصراع 

الفلسطينى – اإلسرائيلى 
هو السبب األول الذى 

يجعل السالم بين البلدين 
ال يحظى بشعبية

إسرائيل تمتلك القدرة على دفع إثيوبيا إلى التفاوض 
على حصة عادلة لمصر من مياه النيل 

ترامب تلقى اتصاال من رئيس الوزراء اإلسرائيلى بنيامين نتنياهو طالبه 
فيه بالتدخل لمنع تمرير مشروع القرار المصرى بإدانة االستيطان

شيمونأوباماخيرت

محمد طرابيه
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ماسبيرو

معارك تكسير العظام 
بين القيادات

ــادر مــطــلــعــة  كــشــفــت مــــصــ
ــادات بـــارزة فى  أن هــنــاك قــي
مــاســبــيــرو مــن بينهم رؤســـاء 
ــطــاعــات يـــحـــاولـــون بشتى  ق
الــطــرق )دق االســافــن( ضد 
صفاء هذه األيام لدى العديد 
من اجلهات العليا فى الدولة 
بهدف ابعادها عن ماسبيرو 
ــان تشكيل املجلس  قــبــل إعـ
الــوطــنــى لـــإعـــام والــهــيــئــة 
ــــإعــــام والـــتـــى  الـــوطـــنـــيـــة ل
ــة  ــاد اإلذاعـ ستحل محل احتـ
والتليفزيون خــال األسابيع 

القليلة القادمة.
ــعــض هــذه  ــأة أن ب ــاجـ ــفـ املـ
اجلــهــات العليا أبلغت صفاء 
بتلك االسافن وهو ما دفعها 
للقول ردا على هذه القيادات 
ــى املــبــنــى،  ــا هــمــه ف ــا ي ــا أنـ »يـ
املــكــان معدش يستحملنا مع 

بعض«.

تؤكد كل الوقائع أن املجامات  واملحسوبيات و)الكوسة(كانت وما تزال من بن 
األمــراض املزمنة التى ابتليت بها العديد من املصالح واجلهات احلكومية وفى 

مقدمتها احتاد اإلذاعة والتليفزيون.
ولذلك نؤكد على أن أى حديث عن الشفافية والعدالة واملساواة داخل ماسبيرو 

سيكون من قبيل الكام الساذج الذى لن يصدقه أحد.
وهناك الكثير والكثير من الــقــرارات التى صــدرت خــال الفترة املاضية كلها 
تؤكد صحة هذا الكام،إال أننى سوف أتوقف اليوم أمام  قرار واحد فقط على أن 

نستكمل احلديث عن باقى القرارات خال الفترة القادمة.
القرار الذى سوف نتحدث عنه يحمل رقم 12 لسنة 2017 والذى أصدرته صفاء 
حجازى رئيس احتاد اإلذاعة والتليفزيون فى اخلامس من يناير احلالى )أثناء تلقيها 
العاج فى مستشفى اجلاء العسكرى(، هذا القرار يخص عا جميل خليل السيد، 
وقد يبدو االسم غريباً بالنسبة للكثيرين ورمبا يسألون ومن هى عا جميل؟ ولهم 
أقول: انها زوجة جنيب محمود شحاته رئيس االدارة املركزية لشئون مكتب صفاء 

حجازى.
وقد تضمن القرار تكليف عا )كبير أخصائين تنمية إداريــة(– الحظوا تنمية  
إدارية – بدرجة مدير عام باملجموعة النوعية لوظائف التنمية اإلدارية بالقيام مبهام 
وظيفة مدير عام متابعة املشاهدين بدرجة مدير عام باملجموعة النوعية لوظائف 

اإلدارة العليا بقطاع األمانة الذى يترأسه د. عرفه عبدالرحيم )الذى عينته صفاء 
أمينا عام لاحتاد بعد ابعاده عن ادارة الرعاية الطبية بسبب فشله فى إدارتها 

وتعرض عدد من العاملن للوفاة داخلها بسبب نقص الرعاية واخلدمات الطبية(.
وهنا نطرح عــدداً من التساؤالت ونتعهد بنشر أى رد أو تعقيب يصل الينا من 

اصحاب الشأن بهذه الوقائع وليس أحداً غيرهم:
 ملاذا مت تعين عا جميل  فى منصب املدير العام إلدارة متابعة املشاهدين رغم 
أن هناك من هم أقدم منها داخل اإلدارة؟ وما هى العاقة بن وظيفتها السابقة 
كأخصائية تنمية إداريـــة وبــن العمل فــى إدارة متابعة املشاهدين التى تتطلب 

شخصية لها خبرات فى مجال اإلعام؟
وهل صحيح أن هناك صفقة بن  د.عرفة عبد الرحيم وبن جنيب شحاتة على 
أن تتولى زوجه عرفة برئاسة االحتاد منصب فى الهيكله مقابل تكليف زوجة  جنيب 
فى االمانة مبنصب مدير عــام متابعة املشاهدين؟!! وأيــن اجلهات العليا املعنية 
بشئون ماسبيرو من كل ما يحدث من مخالفات وجتاوزات؟ وإلى متى  تستمر مثل 

هذه املجامات الصارخة واملستفزة؟
ونسأل أيضًا: هل تقوم اجلهات القضائية وفــى مقدمتها النيابة العامة  
واجلهات الرسمية وأبرزها مجلس الــوزراء  بحسم املوقف النهائى للقرارات 
التى أصدرتها صفاء حجازى طوال مدة وجودها مبستشفى اجلاء العسكرى 
لتلقى العاج عقب األزمــة الصحية التى تعرضت لها مؤخراً – شفاها اهلل 
وعافاها من كل شر وسوء -؟ وكيف سيتم التعامل مع هذا املوضوع فى حال 

اتخاذ قرار نهائى ببطان هذه القرارات؟

محمد عثمان

متى تنتهى التحقيقات  اجلارية حاليًا مع 127 مخرجًا ومسئواًل فى قضايا تتعلق بسرقة واختفاء شرائط تراث ماسبيرو؟!!

مخالفات بـ 284 مليون جنيه فى عمليات إنشاء استديوهات فى ماسبيرو
منذ أيــام، دعا الرئيس عبدالفتاح السيسى جميع 
املسئولن فى الدولة ملكافحة الفساد فى الدولة، جنبا 
إلى جنب مع اجلهود الكبيرة التى تبذلها هيئة الرقابة 

اإلدارية.
وأكـــد الــرئــيــس عــدم تدخله فــى فــى أى جتـــاوزات 
حتــدث قــاًئــا: »رؤســـاء األجــهــزة الرقابية عارفن ده 
كويس، وماليش دعوة، كله يتحاسب، وأنا كمان مستعد 
احتــاســب، واهلل العظيم مستعد أحتــاســب، وأى حد 
يغلط يتم محاسبته وال يوجد أحد كبير على املساءلة 
مــن أول رئــيــس اجلــمــهــوريــة، ألن دى مــش حاجتنا، 
والشعب أمنا عليها، وهــذا الكام ينطبق على جميع 
املسئولن فى الدولة ومافيش حد أبدا خارج املساءلة، 
واللى يغلط هايتحاسب بالقانون، فى أى جهة وأى 

مؤسسة، مافيش حد كبير على املساءلة«.
هــذا هو النص احلرفى لكام الرئيس، وانطاقاً 
من ذلك أهدى للرئيس السيسى ملفاً مهما يكشف عن 
جتــاوزات ومخالفات مالية تتجاوز مئات املاين من 
اجلنيهات داخل احتاد اإلذاعــة والتليفزيون، وأنا هنا 
لن أحتدث بكام مرسل أوعبارات انشائية بل سيكون 
حديثنا مستنداً إلى مستندات رسمية وتقارير رقابية 

مهمة صادرة عن اجلهاز املركزى للمحاسبات.
حيث كشفت التقارير عن تضمن حساب األصول 
الثابتة )مبانى وآالت ومعدات( نحو 284 مليوناً و477 
ألف جنيه متثل تكلفة مراكز إرسال إذاعى وتليفزيونى 
وأعــمــال تطوير اســتــديــوهــات ومحطات تبن وجــود 
ــه القصور التى شابت  العديد مــن املخالفات وأوجـ
إجــراءات إسنادها والصرف على تنفيذها وإجــراءات 
أعمال جلان استامها ومشاكل ومعوقات ترتب عليها 
رفض بعضها فنيًا وحالت دون تركيب البعض اآلخر 
أو تشغيله وما ترتب على ذلك من عدم حتقيق العائد 
االقتصادى املنتظر على األمــوال املستثمرة فيها وقد 
تبن إحالة بعض تلك األعمال للنيابة اإلداريــة ونيابة 

األموال العامة.
وكشفت الــتــقــاريــر الــرقــابــيــة عــن تضمن سجات 
األصول الثابتة نحو 117 مليوناً و654 الف جنيه قيمة 
ــى والتليفزيونى  ــال اإلذاعـ تكلفة مبانى مركز اإلرسـ

اجلديد فى املقطم ضمنها نحو 7 ماين و304 آالف 
جنيه متثل قيمة فــوائــد ومــصــروفــات غير مباشرة 
مرسملة وقــد تاحظ بشأنه العديد من املخالفات 
والتى أبرزها طول فترة التنفيذ وعدم إعداد الدرسات 
السليمة للمشروع ومــا ترتب عليه من حتمل احتاد 
اإلذاعــة والتليفزيون من أعباء مالية، فضًا عن عدم 
اإلســتــغــال األمــثــل لبعض اإلنــشــاءات والتجهيزات 
بــاملــركــز. )مــلــحــوظــة.. هــذه القضية جتــرى بشأنها 
حتقيقات متواصلة حتى اآلن داخـــل هيئة النيابة 

اإلدارية(.
وطالب جهاز املحاسبات بإجراء 
التحقيق وحتديد املسئولية بشأن 
هــذه الــوقــائــع ومحاسبة املتسبب 
فى احلاق الضرر بأموال اإلحتاد، 
وكــذلــك العمل على سرعة اتخاذ 
اإلجــراءات الكفيلة إلزالة معوقات 
وقف ما مت تنفيذه من مشروعات 
ــــال األمـــثـــل  ــغ ــ ــت ــة االســ ــ ــرع وســ
للطاقات املتاحة لتفادى تعرضها 
للتلف والتقادم التكنولوجى وحتى 

ال تعد من قبيل الطاقة العاطلة.
ــاق كــشــفــت  ــيـ ــسـ ــذا الـ ــ ــى هـ ــ ف
املستندات الرسمية عن وجود 

العديد مــن املخالفات وأوجـــه القصور التى شابت 
عمليات انشاء وجتهيز وتطوير بعض االستديوهات 
داخــل مبنى ماسبيرو )اســتــديــو 5 – استديو 11 – 
ــرج الــعــرب 2002( والظاهر  اســتــديــو 27 اســتــديــو ب

قيمتها بحساب األصول الثابتة 
بنحو 155 مليونا و786 ألف جنيه وقد تبن بشأنها 
العديد مــن املخالفات وأوجـــه القصور التى شابت 
كافة مراحل تنفيذها عاوة على عدم تنفيذ توصيات 
جلنة السامة والــدفــاع املدنى بشأنها للتأمن ضد 
أخطار احلريق. ولذلك يجب أن يكون هناك حتديد 
للمسئولية بشأن تلك املخالفات مــع سرعة اتخاذ 
الـــازم نحو تافى كافة أوجــه القصور واملخالفات 

املشار إليها.

فــى نفس هــذا املــكــان نشرنا 
فى  شهر أبريل املاضى 
تقريراً بعنوان » قيادات 
ــرو.. وجــرميــة  ــي ــاســب م
تدمير تــراث التليفزيون 
املــصــرى !!! » كشفنا فيه 
مــا دار فــى اجلــلــســة التى 
عقدتها املحكمة التأديبية 
العليا مبجلس الدولة ملحاكمة 
ــادات احتـــاد  ــيـ مــجــمــوعــة مـــن قـ
اإلذاعــة والتليفزيون منهم عصام 
ــيـــس احتـــــاد اإلذاعـــــة  األمـــيـــر رئـ
والتليفزيون السابق، ومجدى الشن 
رئيس التليفزيون احلــالــى، واملخرج 
شــكــرى أبــو عميرة رئــيــس التليفزيون 
السابق، وعــبــاس سمير رئيس اإلدارة 
ــة لــلــمــكــتــبــات ومــحــمــد عــبــداهلل  ــزي ــرك امل
رئــيــس شــركــة صــوت الــقــاهــرة للصوتيات 
واملرئيات ورئيس القطاع القتصادى السابق 
وحـــمـــدى حــســن رئــيــس قــطــاع الــهــنــدســة 
اإلذاعية السابق، وقد وجه اجلهاز املركزى 
املحاسبات )الذى أحال القضى للمحكمة(  
لهذه الــقــيــادات العديد مــن االتــهــامــات من 
بينها اإلهــمــال فــى إتـــاف شــرائــط تراثية 
حتمل مواد نادرة من مكتبة التليفزيون تقدر 

قيمتها بـ 44 مليون جنيه. 
وكشفنا أيضاً أن عبداملنعم والى املحامى 
بالقطاع اإلقصادى وممثل ماسبيرو فى هذه 
القضية قدم عــدداً  من الدفوع القانونية  

لتبرئة  قــيــادات ماسبيرو مــن االتــهــامــات 
املوجهة اليهم فــى القضية رقــم 14 لسنة 
58 ق ع وهى: أواًل: عدم جواز نظر الدعوى 
لسبق صــدور أمــر فيها باحلفظ من جانب 
النيابة اإلداريــة فى الدعوى رقم 160 لسنة 
2015 فى نفس الواقعة عقب إحالته للنيابة 
مــن جــانــب اجلــهــاز املــركــزى للمحاسبات. 
ثــانــيــاً: عــدم اخــتــصــاص جــهــاز املحاسبات 
والئــيــًا بنظر الــدعــوى حيث إن املخالفات 
املسندة للمحالن للمحاكمة مــن قــيــادات 
ماسبير مخالفات إداريـــة وليست مالية. 
ثالثًا: عدم قبول الدعوى املقدمة من جهاز 
املحاسبات لتحريكها بعد املواعيد القانونية 

املــحــددة أى بعد 15 يوما من تاريخ احالة 
القضية اليه مــن جانب النيابة اإلداريـــة. 
ــه.. قــامــت املحكمه  ــوعـ ــقــدمي دفـ وعــقــب ت
مبناقشة )والـــى( فى الــدفــوع التى قدمها  
وهــو ما يؤكد ان املحكمة قد اقتنعت على 
األقــل بعدد منها مما سيكون له تاثير فى 

حكمها النهائى فى القضية؟
وبالفعل حدث ما توقعناه منذ شهر أبريل 
املــاضــى، واقتنعت املحكمة بــالــدفــوع التى 
قدمها عبداملنعم والى، وقررت فى جلستها 
التى عقدت أمس احلكم ببراءة املتهمن فى 

هذه القضية.
وبعيداً عــن هــذا احلكم القضائى الــذى 

نكن له ولقيادات ماسبيرو املشار إليهم كل 
ــرام، نــســأل: اذا كــان قــد متت  تقدير واحــت
تبرئة هــذه الــقــيــادات بسبب دفـــوع شكلية 
قدمها محامى يفهم القانون جيداً واستغلها 

لصالح من يدافع عنهم – وهذا حقه –
فماذا عن تــراث ماسبيرو  العريق الذى 
مت تدميره حتت سمع وبصر قيادات احتاد 
اإلذاعـــة والتليفزيون السابقة واحلالية؟ 
واذا كــانــت الــقــضــيــة قــد انــتــهــت ألســبــاب 
ــوع قــانــونــيــة شكلية، فــهــل يتم  ــ إداريــــة ودف
إعـــادة فتح التحقيق مــن جانب جهات لها 
عاقة باجلوانب املالية مثل هيئة الرقابة 
ــة؟ ومتى تنتهى نيابة األمــوال العامة  اإلداري
من التحقيقات التى جتريها مع 127 مخرجاً 
ومسئواًل فى قضايا تتعلق بسرقة واختفاء 
ــى ال تقدر  ــت شــرائــط تـــراث مــاســبــيــرو  وال
ــظــرًا ملــا حتمله مــن قيمة  قيمتها بثمن ن
تاريخية يصعب تعويضها وتتسابق العديد 
من الفضائيات املصرية والعربية لشرائه 

مببالغ مالية طائلة؟
إنــنــى أطـــالـــب كـــل اجلـــهـــات الــقــضــائــيــة 
والرقابية املحترمة بإجراء حتقيقات موسعة 
فى قضايا سرقات وإختفاء أكثر من 70 ألف 
شريط نادر من تراث ماسبيرو الذى يتضمن 
مواد ال تعوض تتعلق بتاريخ مصر السياسى 

والثقافى الراياضى والفنى.
ولذلك يجب أن يقدم للمحاكمة كل من 
تورط فى مثل هذه القضايا  أيًا كان اسمه 

أو منصبه.

متى تفتح الرقابة اإلدارية و»األموال العامة« ملف تدمير تراث ماسبيرو ؟!!

اختفاء أكثر من 70 ألف شريط نادر يتضمن مواد ال تعوض تتعلق بتاريخ مصر السياسى والثقافى الرياضى والفنى

   يجب أن يقدم للمحاكمة كل
 من تورط فى مثل هذه القضايا  أيًا 

كان اسمه أو منصبه

لغز مجامالت »الشني« 
لنهلة التهامى

ــب ســكــرتــاريــة  ــات نــهــلــة الــتــهــامــى مــحــمــد مــتــولــى ك
ومحفوظات أول بالدرجة األولــى للمجموعة النوعية 
للوظائف املكتبية لسكرتارية ممـــدوح يــوســف نائب 
رئيس قطاع التليفزيون السابق مت نقلها للعمل باإلدارة 
العامة للموسيقى والغناء وذلك بذات حالتها الوظيفية، 
النقل مت مبوجب الــقــرار رقــم )55٩( بتاريخ )17 / 
10 /2016( فى حن أن ممــدوح يوسف متت إحالته 
للمعاش لبلوغه السن القانونية فى أول أغسطس 2016 

.. والسؤال: أين كانت نهلة وماذا 
كانت تعمل خال الفترة ما بن 
إحالة ممــدوح للمعاش وصدور 
قــرار النقل املــوقــع مــن مجدى 
الشــن رئــيــس الــقــطــاع؟ وكيف 
مت صـــرف مــرتــبــهــا والــائــحــة 
املــالــيــة واحلـــوافـــز عــن أشهر 
ــطـــس.. وســبــتــمــبــر..  ــسـ ))أغـ
وأكتوبر((.. رغم أنها لم تؤد 
ــم تكن  أى عــمــل، كــمــا أنــهــا ل
حتــضــر لــلــمــبــنــى إال أليـــام 
قليلة شهريًا رغم أنها تعمل 
سكرتيرة ووظيفتها وظيفة 
ــة؟ وهــذا السؤال نتوجه  اداري

به إلــى مجدى الشــن وصديقه محمد صبحى رئيس 
ــة بقطاع التليفزيون..  اإلدارة املركزية للشئون اإلداري

حيث إنهما املسئولن عن صرف هذه املاليات.
اجلدير بالذكر أن قرار نقل نهلة الى إدارة املوسيقى 
والغناء ال يصدر اال للمحظوظن فقط، حيث إنها إدارة 
ال تعمل، وال يــوجــد بها حــضــور وانـــصـــراف.. وكشفت 
مصادرنا املطلعة أن نهلة متت مجاملتها بالفعل نظراً 
ألن شقيقتها سهام التهامى من ضمن طاقم السكرتارية 

اخلاصة مبكتب رئيس القطاع.

صفاء

الشنياألمير

صفاء حجازى جتامل زوجة مدير مكتبها مبنصب قيادى 
فى األمانة العامة باحتاد اإلذاعة والتليفزيون



احلذر وااللتزام 
التكتيكى عنوان 

خطة إسقاط 
»خيول بوركينا«..
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البساط
األخضر

استقر مجلس إدارة احتاد كرة 
الــقــدم برئاسة هــانــى أبــوريــدة، 
ــغ 36 ألـــف  ــل ــرف مــب ــ عـــلـــى صـ
جنيه لكل العــب، عقب تخطى 
الفراعنة الدور األول من بطولة 

أمم أفريقيا 2017 باجلابون.
وعلى مــدار منافسات الــدور 
ــو املــنــتــخــب  ــبـ األول جنــــح العـ
ــوز مبــبــاراتــن  ــف ــى ال الــوطــنــى ف
ــداً على غــانــا وأوغــنــدا،  وحتــدي

بينما تعادلوا أمام مالى سلبًيا.
ــان احتاد الكرة، اعــتــمــد  ــ ك
الئحة املكافآت املالية اخلاصة 
ببطولة أمم أفريقيا املقامة، 
والتى تنص على حصول كل 
العب فى الفريق على 16 ألف 
جنيه مكافأة الفوز فى أى مباراة 
بالدور األول، و4 آالف جنيه فى 

حالة التعادل.
وفى حالة الفوز فى مباراة دور 
الـ8 فإن كل العب سيحصل على 
24 ألــف جنيه بــزيــادة 50% عن 
مكافأة املباراة الواحدة فى دور 
ــدور قبل النهائى  الــــ16، وفــى ال
فــان الــفــوز مينح كــل العــب 36 
ــادة %50  ــف جنيه مبــقــدار زيـ أل
عن مكافأة دور الـــ8، وفى حالة 
الفوز فى مباراة النهائى يحصل 
كــل العــب على 54 ألــف جنيه، 
وبــحــســاب جميع املــكــافــآت فى 
حالة احلصول على اللقب فإن 
كــل العــب سيحصل على 162 

ألف جنيه كاملة.

36 ألف جنيه مكافأة 
لكل العب 

أخبار النجومأخبار النجومأخبار النجومأخبار النجومأخبار النجوم
 أسامة إبراهيم رجل 

أعمال بـ»املوبايل«
تيشرتات الزمالك هدية 

ستانلى ألصدقائه 
 دوجنا على أبواب 
القفص الذهبى 

حرص أسامة إبراهيم الظهير األمين للفريق 
األول لكرة القدم بالنادى األبيض، على متابعة 
خــط سير أعماله اخلــاصــة عــن طريق الهاتف 
خالل تواجده فى معسكر الفريق املغلق مبدينة 
السادس من أكتوبر فى إطار إستعدادات الفريق 
ــأس الــســوبــر اإلمـــاراتـــى أمــام  ــاراة ك ــب األبــيــض مل

األهلى يوم 10 فبراير املقبل.
ومــن املــعــروف أن العــب الزمالك الــقــادم من 
إنبى ميتلك توكيل خاص إلحدى املاركات العاملية 
للسيارات داخــل مصر، ويــحــرص على متابعه 
أعماله بنفسه إلى جانب عمله األساسى كالعب 

كرة قدم.

حرص النيجيرى ستانلى أوهاويتشى 
ــقــدم  مــهــاجــم الــفــريــق األول لــكــرة ال
بالنادى األبيض على شــراء عــدد كبير 
مــن تــيــشــرتــات الــفــريــق األبــيــض التى 
ــم إنــتــاجــهــا مــؤخــراً مــن شــركــة جوما  ت

اإلسبانية.
جاء إقــدام الالعب على تلك الخطوة 
بسبب طلب أقــاربــه وأصــدقــائــه لــه فى 
ــادى  ــن نــيــجــيــريــا بــإهــدائــهــم تــيــشــرت ال
ــم الــالعــب  ــا وعـــدهـ ــو مـ األبـــيـــض، وهــ
بتحقيقه خالل زيارته المقبلة إلى بالده.

يــســتــعــد مــحــمــود دونـــجـــا العـــب وســط 
الفريق األول لكرة القدم بنادى الزمالك 
إلى إقامة حفل زفافه خالل األشهر القليلة 

المقبلة.
ووضع الالعب شهر إبريل كموعد مبدئى 
إلقــامــة حفل زفــافــه، وســـوف يتم تحديد 
الموعد النهائى حسب ارتباطات الفريق 

األبيض بمبارياته خالل الفترة المقبلة.
وكان الالعب أعلن عن خطوبته منذ فترة 
من إحدى الفتيات التى يرتبط معها بعالقة 

عائلية.

جنوم الفراعنة على مؤشر التقييم 

الفراعنة يقتربون الستعادة العرش األفريقى

باألرقام.. كوبر وبرادلى 
واملعلم فى ميزان اإلحصاءات 

مازالت بطولة األمم األفريقية 2017 التى حتتضنها اجلابون، تلقى 
بظاللها على الساحرة املستديرة فى مصر، السيما أنها جــاءت بعد 

غياب الفراعنة عن التمثيل فيها ملدة ثالث سنوات.
حقق األرجنتينى هيكتور كوبر املدير الفنى 

ــى للمنتخب الــوطــنــى، انــتــصــاراً  احلــال
رقميًا على الثنائى حسن شحاتة 
واألمريكى بوب برادلى مدربى 
املــنــتــخــب الــســابــقــن بعدما 
سجل كوبر أكبر عــدد من 
ــارات فـــى أول  ــــصــ ــت ــ االن

20 مــبــاراة مع الفراعنة 
واستقبلت شباك املنتخب 
معه أقل عدد من األهداف.
ــى أول 20 مـــبـــاراة  فــ
ــخــب حتت  ــت ــن خــاضــهــا امل
قــيــادة كــوبــر فـــاز الفراعنة 
ــادل فــى 3  ــع ــاراة وت ــب فــى 14 م
وتعرض للخسارة فى مثلهم بينما 
سجل املنتخب معه 34 هدًفا واستقبلت 

شباكه 8 أهداف.
بينما فى أول 20 لقاء للمنتخب 

حتت قيادة املعلم حسن شحاتة فاز 
فــى 12 مــبــاراة وتــعــادل فــى 4 وخسر 

مثلهم وأحــرز الالعبون 41 هدفا واستقبلت شباكه 
16 هدفا.

فيما فــاز املنتخب مع بــرادلــى فى 12 مــبــاراة فى 
أول 20 لقاء وخسر 5 وتعادل 3 وسجل الفراعنة 39 
هدفا واستقبلت شباكه 15 هدفا ليتفوق األرجنتينى 
كوبر على الثنائى خاصة فى عدد االنتصارات ويعد 
األقـــل هــزميــة كــمــا أنـــه صــاحــب أقـــل مــعــدل استقبال 
لألهداف بينما انتصر املعلم فقط فى معدل تسجيل األهــداف فى 

شباك املنافسن حيث سجل املنتخب معه 41 هدفا فى 20 مباراة.

حجازى وجبر يتفوقا.. واحلضرى يصارع التاريخ

رغــم جنــاح املنتخب الــوطــنــى فى 
عــبــور حــاجــز الـــدور األول لبطولة 
ــا لــتــوقــعــات  ــالفـ أمم أفــريــقــيــا خـ
الكثيرين بخروج الفراعنة من دور 
املجموعات، إال أن املستوى الهجومى 
للمنتخب بـــات يشكل لــغــًزا كبيًرا 

ملتابعيه.
مــحــمــد صــــالح العــــب املــنــتــخــب 
الوطنى واملحترف فى صفوف فريق 
روما اإليطالى، هو صاحب البسمة 
على شفاة املصرين، بعد هدفه فى 

مرمى غانا األخير.
ورغــم الصعود وحتقيق االنتصار 
ــوى  ــد أق عــلــى املــنــتــخــب الــغــانــى أحـ
املنتخبات األفريقية، إال أن التراجع 
الهجومى بــات يشكل أزمــة ال ميكن 

إغفالها فى املنتخب الوطنى.
وخـــالل ثـــالث مــبــاريــات خاضها 
الفراعنة بدور املجموعات لم يسجل 
العبو املنتخب ســوى هدفن فقط 
وحسموا ست نقاط مهمة للفراعنة 
بأقدام صانعى ألعاب الفراعنة عبد 

اهلل السعيد ومحمد صالح. 
فى حن لم ينجح مهاجم املنتخب 
مـــــروان مــحــســن أو أحـــمـــد حسن 
كوكا فى تسجيل األهــداف وإسعاد 

اجلماهير املصرية.
ومن الناحية الدفاعية، كان الوضع 
مغايًرا متاًما حيث شهدت اللقاءات 

الــثــالث للفراعنة تفوًقا 
دفـــاعـــًيـــا، حيث 

بـــات الــثــنــائــى 
أحــــــــمــــــــد 
حــــــجــــــازى 
وعــلــى جبر 

يـــــشـــــكـــــالن 
صخرة دفاعية 

ــبـــة حتــطــمــت  ــلـ صـ
ــا الـــكـــثـــيـــر مــن  ــه ــي ــل ع

محاوالت املهاجمن إلحراز 
هدف.

وأصبح التفوق واضًحا فى الكرات 
العالية واملشتركة وزاد هذا التفوق 
الــتــألــق الــكــبــيــر لــعــصــام احلــضــرى 
حارس عرين الفراعنة الذى أثبت أن 
العمر مجرد رقم ليس له قيمة فى 
عالم كرة القدم حيث منع احلضرى 
الكثير من الفرص اخلطيرة وجنح 
فى احلفاظ على نظافة شباكه فى 
ــثــالث مــبــاريــات ليصبح منتخب  ال
مصر هو األفضل دفاعًيا بن جميع 

املشاركن بالكان.
وتــوج هــذا األداء الدفاعى املتميز 
بحصول أحمد حجازى مدافع النادى 

األهلى ومنتخب مصر على جائزة 
أفضل العب فى املباراة 
األخـــيـــرة مــع منتخب 

غانا.

 الكبار واسطة »العفيجى« عالج نفسى لكرمي حافظ 
ملصاحلة اخلواجة عقد األرجنتينى هيكتور كوبر، املدير 

الفنى للمنتخب الــوطــنــى، جلسة مع 
ــرمي حــافــظ، العــب املنتخب، خالل  ك
الــســاعــات القليلة املــاضــيــة، مــن أجل 
ــاده عن  ــع ــت مــعــاجلــتــه نــفــســًيــا، بــعــد اب

املشاركة مع الفراعنة فى اجلابون.
وكــان املنتخب الوطنى قد فــاز على 
منتخب غــانــا بــهــدف دون رد، أحــرزه 
محمد صالح من ضربة ثابتة، وصعد 
الفراعنة على أثــره إلــى دور الثمانية 

متصدًرا مجموعته.
وشــارك أحمد فتحى كظهير أيسر 
ــرغــم من  للمنتخب الــوطــنــى، عــلــى ال

جاهزية كــرمي حافظ للمباراة، لذلك 
أضــطــر كــوبــر لالجتماع مــع الــالعــب، 

لشرح وجهة نظر.
وأرجع كوبر االعتماد على فتحى فى 
اجلبهة اليسرى؛ بسبب اخلبرة التى 
ميتلكها، إضافة إلى القوة اجلسمانية 
ــع العـــبـــى الــنــجــوم  الـــتـــى تــتــمــاشــى مـ

السوداء.
وطــالــب اخلــواجــة األرجــنــتــيــنــى من 
الالعب، عدم استعجال املشاركة فى 
املــبــاريــات، السيما أنــه مــازال صغيًرا 
وفرصة املشاركة فى البطوالت املكبرة 

مازالت كبيرة.

ــداء أزمـــة األرجنتينى  مــازالــت أصـ
هيكتور كوبر املدير الفنى للمنتخب 
ــان صــبــحــى العــب  ــضـ الــوطــنــى، ورمـ
الفراعنة، تلقى بظاللها داخل أروقة 

املنتخب.
وكــان رمضان صبحى قد عبر عن 
غضبه فــى إحــدى مــبــاريــات املنتخب 
فــى بــطــولــة كـــأس األمم األفــريــقــيــة، 
باإلطاحة بزجاجة املياه فور خروجه، 
ــة  ــواجــ األمـــــــر الـــــــذى أغــــضــــب اخلــ

األرجنتينى.
واستعان رمــضــان صبحى الشهير 
بـ«العفيجي« بالالعبن الــكــبــار فى 
ــال عــصــام احلــضــرى  ــثـ املــنــتــخــب أمـ
ومحمد صالح وأحمد فتحى، من أجل 

إنهاء أزمته مع املدير الفنى.
وشــرح الالعب وجهة نظره للجهاز 
الفنى، بأنه مير بأزمة نفسية كبيرة، 
خاصة أنه لم يشارك مع فريقه ستوك 
سيتى فى مباريات الدورى اإلجنليزى.

 رمضان

جبر

احلضرى

حجازى

أبوريدة

كوبر

شحاتة

رغم كل االنتقادات واآلراء واالنطباعات السلبية 
الــتــى الحــقــتــه مــنــذ انــطــالق مــنــافــســات بــطــولــة أمــم 
أفريقيا التى تستضيفها الــجــابــون، إال أن منتخب 
الفراعنة بقيادة مــدربــه األرجنتينى هيكتور كوبر 
استطاع أن يمضى بثبات متجاوزاً عقبة أول دورين 
ــدور نصف النهائى  للنهائيات القارية ليصل إلــى ال
ويصبح على بعد خطوة واحــدة من المباراة النهائية 
واللقب األغلى فى القارة السمراء والغائب عن خزائن 

الفراعنة منذ عام 2010.
ــم يكن أداء المنتخب الــوطــنــى فــى المباريات  ول
األربــعــة التى خاضها فى البطولة حتى اآلن مقنعاً 
لجماهيره ومتابعيه، إال أنــه رغــم ذلــك استطاع أن 
يحقق الفوز فى 3 من تلك المباريات األربعة، ووصل 
إلــى الــدور نصف النهائى دون أن تهتز شباكه بأى 

هدف، وهذا فى حد ذاته انجاز يحسب له.
ويمكن الــقــول أن التكتيك الـــذى يتبعه كــوبــر مع 
ــذى يتميز بالواقعية الشديدة واللعب  الفراعنة وال

فى حــدود اإلمكانيات المتاحة، كــان له أثــر السحر 
وصاحب كلمة السر فى وصــول المنتخب إلــى هذا 
الــدور المتقدم فى البطولة، خالفًا لكل التوقعات 
التى كانت جميعها تتكهن بانتهاء مشوار المنتخب فى 
المونديال األفريقى سريًعا سواء بنهاية الدور األول 
أو فى ربع النهائى أمام المنتخب المغربى على أقصى 

تقدير.
ــى قــد يعتقد البعض أن المنتخب  وللوهلة األولـ
باتت مهمته أسهل خصوصًا وأنه سيلتقى مع نظيره 
البوركينى فى الــدور نصف النهائى، وهــو المنافس 
الذى ال يتمتع بذات الثقل الفنى مثل منتخبات أخرى 
واجهها الفراعنة فى هذه النسخة من البطولة مثل 

مالى أو غانا أو المغرب.
لكن كل الدالئل تؤكد أن كوبر لن يتخلى عن واقعيته 
فى مهمة المنتخب القادمة أمام خيول بوركينا فاسو، 
والذين أقصوا المنتخب التونسى فى طريقهم إلى 
نصف النهائي، ما يوحى بأنهم لن يكونوا نداً سهاًل 

أمام الفراعنة فى مباراة الدور قبل النهائي.
والشــك أن األحــالم واآلمــال العريضة التى تعلقها 
جماهير مصر على المنتخب فى البطولة األفريقية 

حاليًا، ستجعل كوبر وجهازه المعاون أكثر حذراً من 
ذى قبل فى التعامل مع االختبار الشائك الذى ينتظره 
أمام بوركينا فاسو، ويدرك المدرب األرجنتينى جيداً 
أن اإلفـــراط فــى التوقعات الــورديــة سيكون لــه أثر 
عكسى على الفراعنة، وهو ما حذر منه العبيه بشكل 
مشدد، وطالبهم بضرورة االلتزام بتعليماته الخططية 
بشكل حرفى وتركيز انتباههم على تخطى عقبة 
منافسهم البوركينى ومــن ثــم التفكير فــى المرحلة 

حلقة الصراع األخيرة على اللقب.
وال يخشى كــوبــر وجــهــازه الــمــعــاون مــن وجــود 
بعض الالعبين الذين يعانون من االجهاد أو بعض 
ــابـــات الخفيفة ضــمــن صــفــوف المنتخب،  اإلصـ
ــدرة الــعــنــاصــر  ــ ــق مـــن مـــدى ق ــ خــصــوًصــا أنـــه واث
الموجودة على دكة االحتياط من سد أى فراغ قد 
يخلفه ابتعاد أحد العناصر األساسية، ولعل أقرب 
مــثــال لــذلــك الثنائى أحــمــد المحمدى ومحمود 
عبد المنعم كهربا، واللذان أثبتا فعالية كبيرة مع 
المنتخب رغــم أنهما لم يكونا من عناصر القوام 
األساسى الذى اعتمد عليه المدرب األرجنتينى فى 

بداية مشوار الفراعنة بالبطولة.

ملف من إعداد/ محمد الصايغ
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 محمد الراعى

مصر تستحق النصر
¿ مبروك النصر والفرحة  لمصر.. 
ــه الــصــعــود  ــ ــال يــســتــحــق كـــوبـــر ورجــ
بجدارة إلى النصف نهائى  وال عزاء 
لمحللى المصاطب الفضائية.. بكل 
الحسابات وبكل اللغات كوبر حقق 
االنجاز وأثبت أنه مدرب كبير قدير 
حقق المستحيل بــدايــة مــن صعوده 
إلــى كــأس األمــم وتــصــدره مجموعته 
فى تصفيات المونديال ثم فوزه على 
ــي شهرين  ــا الــرهــيــب مــرتــيــن ف غــان
ــأس األمــم  وتــصــدر مجموعته فــى ك
وكــســر عــقــدة الــمــغــرب الــتــى عقدت 
أجيال وأجيال طوال 31 سنة.. كوبر 
حقق إنجاًزا ألنه ال يجد مساندة من 
اإلعــام وال اتحاد أبوريدة الضعيف 
الذى ينصر األندية على المنتخب وال 

يوفر للفريق اإلعداد الائق.
أثــبــت الــاعــبــون المصريون أنهم 
رجال أبطال تحدوا  الحرارة والمطر 
والرطوبة وحفر الملعب.. الاعبون 
االبـــطـــال اســتــطــاعــوا أن يــقــهــروا  
المستحيل ولـــم يــتــأثــروا بــحــواديــت 

»جاميكا أو خديجة المغربية«.
¿ البد أن نعترف أن هناك أخطاء 
للمنتخب خــاصــة فـــى الــتــغــيــيــرات 
وإصــرار المدرب على تأخير كهربا 
وال يعجب الجمهور األداء دفاعى  
ولكن النتائج تؤكد أن كوبر يعرف 
ــو األدرى بفريقه  ــاذا يــفــعــل؟ وهـ ــ م

والعبيه ويحقق الهدف المطلوب!
¿ أحذر من إلى فراط فى اإلفراح  
واالستهانة فــى  الموقعة القادمة.. 
أخشى التهاون أمام بوركينا فاسو ألن 
الكرة تعطى من يعطيها ولــو تهاونا 

ستكون المهانة والخروج المهين.
¿ ال نــنــســى أن الــحــضــرى وخــط 
ــاعــه عــلــى جــبــر وحـــجـــازى رجــال  دف
أبطال وحافظوا على الشباك نظيفة 
فـــى الــبــطــولــة حــتــى الــمــحــطــة قبل 

األخيرة.
¿ لن يتم تأجيل السوبر المصرى 
ــوم 10 فبراير بــاإلمــارات حتي لو  ي
صعد منتخبنا للنهائى اإلفريقى.. 
ــجــوم االهــلــى والــزمــالــك  وأعــتــقــد ن
ــن عــلــى تــقــديــم عــــرض قــوى  ــادريـ قـ
يشرف الكرة المصرية في الماعب 

اإلماراتية. أخبار النجومأخبار النجومأخبار النجوم
 سائق خصوصى 

ألنطوى 
 تسوق إلكترونى حلاوى 

األهلى فى اإلمارات 
أبوتريكة يستدعى 

والديه إلى قطر 
يدرس جون أنطوى مهاجم النادى األهلى المعار 
لفريق مصر المقاصة االستعانة بسائق خاص 
ليتولى قــيــادة ســيــارتــه الشخصية خــال الفترة 
القادمة، وذلك نظراً ألن الاعب سيضطر للسفر 
من القاهرة إلى مدينة الفيوم من وقت آلخر بحكم 
ارتباطه بمباريات المقاصة، الذى يخوض مبارياته 
الرسمية على ملعب مدينة الفيوم التى تعد المعقل 

الرسمى للفريق. 
ويتخوف أنطوى من القيادة بنفسه على الطريق 
الرابط بين القاهرة والفيوم، وهو ما جعله يفكر 
فى االستعانة بسائق خــاص يتولى هــذه المهمة 

بدال منه.

أعد وليد سليمان صانع ألعاب النادى األهلى 
قائمة بمجموعة من المشتريات التى يرغب فى 
اقتنائها خال فترة تواجده مع الفريق األحمر 
فى االمارات لخوض مباراة السوبر أمام الزمالك 

المقرر لها يوم 10 فبراير الجاري.
وجــاءت األجهزة االلكترونية على رأس قائمة 
المشتريات المنتظرة لــحــاوى األهــلــى، والــذى 
تستحوذ التكنولوجيا الحديثة على جزء كبير من 
اهتماماته، حيث يعتزم الاعب زيــارة المتاجر 
المعتمدة ألكــبــر الــشــركــات المصنعة ألجهزة 
ــدث منها له  الموبايل فــى العالم القتناء األحـ

وألفراد أسرته.

يفكر محمد أبوتريكة نجم الــنــادى األهلى 
ومنتخب مصر السابق فى إرسال دعوة زيارة 
لوالديه حتى يتسنى لهما اللحاق به فى قطر، 

حيث يقيم الاعب فى الفترة الحالية.
ويرغب أبوتريكة فى االطمئنان على والديه 
ــده بالتحديد كــان يعانى من  خصوصًا أن وال
أزمــة صحية فــى األشــهــر األخــيــرة استدعت 
دخوله المستشفى، وهو جعل أبوتريكة يفكر 
فى إحضار والــديــه لإلقامة معه ولــو بصورة 
مؤقتة فى قطر، خصوصًا وأنــه لن يستطيع 
العودة لمصر قريبا على خلفية إدراج اسمه 

على قوائم االرهاب.

إعداد: محمد الصايغ- سارة عبدالباقى

حراسة املرمى صداع فى رأس البدرى قبل السوبر 
ــأس الــســوبــر التى  ــاراة ك ــب ــدء الــعــد الــتــنــازلــى مل مــع ب
ستجمع فريق الــنــادى األهلى بغرميه التقليدى نادى 
الزمالك يوم 10 فبراير اجلارى باإلمارات، تلوح بوادر 
أزمـــة فــى وجــه اجلــهــاز الفنى لألهلى بــقــيــادة حسام 
الــبــدرى، وتتمثل تلك األزمــة فى مركز حراسة مرمى 
الفريق وهوية من سيشغله فى لقاء القمة الذى سيقام 

خارج احلدود.
حيث حتيط الشكوك مبدى جاهزية شريف إكرامى 
حارس مرمى الفريق والذى يعانى من إصابة بالعضلية 
اخللفية تعرض لها خال تواجده مع املنتخب الوطنى 
باجلابون خلوض منافسات بطولة أمم أفريقيا، وهى 
اإلصابة التى أبعدته عن املشاركة فى النهائيات القارية.

وبعيداً عن اإلصابة وتأثيرها على اللياقة البدنية 
لشريف إكرامى، يبدو األخير غير جاهز من الناحية 
النفسية خلــوض لقاء القمة املرتقب، خصوصًا بعد 
األزمة والسجال الطويل الذى دخل فيه مع مدربه فى 
املنتخب أحمد ناجى على خلفية إنكار األخير ماعاناة 
إكرامى من أى إصابة، وهو ما رد عليه حارس األهلى 
مــن خــال صفحته الشخصية على مــوقــع التواصل 
االجتماعى تويتر، حيث كذب تصريحات ناجى وهاجمه 
بشكل قــوى، ما استدعى تدخل اجلهاز الفنى ورئيس 
احتاد الكرة هانى أبوريدة الحتواء املوقف بني الطرفني.

ورغـــم انتهاء أزمـــة إكــرامــى ونــاجــى على األقـــل من 
الناحية الظاهرية إال أنها مازالت تلقى بظالها على 
حارس العرين األحمر، بعدما وصلته أنباء مؤكدة عن 
نية األرجنتينى هيكتور كوبر مدرب املنتخب استبعاده 
وعدم استدعائه نهائيا فى التجمعات القادمة للفراعنة، 
األمــر الــذى جعل إكرامى مير بحالة نفسية سيئة قد 
تكون أحد األسباب التى تبعده عن حماية مرمى األهلى 

فى لقاء السوبر.
واستمراراً لفصول أزمة حراسة العرين األحمر فى 
السوبر يبدو موقف احلــارس محمد الشناوى ضبابياً 

من املشاركة فى لقاء القمة، نظراً ألن احلــارس الذى 
ــأداء  انــضــم لألهلى الصيف املــاضــى يرتبط حــالــيــًا ب
اخلــدمــة العسكرية، وهــو مــا تسبب فــى ابــتــعــاده عن 
تــدريــبــات األهــلــى طــوال الفترة املــاضــيــة، األمــر الــذى 
جعل اجلهاز الفنى للبدرى يستبعده من حساباته ملباراة 
السوبر خصوصًا أن حــارس بتروجت السابق، يفقتد 
احلساسية الازمة خلوض لقاء هام بحجم لقاء السوبر 

وأمام منافس قوى مثل فريق الزمالك.
وللوهلة األولى قد يبدوا احلل األٌقرب لذهن اجلهاز 
الفنى لألهلى هو االعتماد على أحمد عادل عبداملنعم 

فـــى مــركــز حـــراســـة املـــرمـــى خــــال مــبــاراة 
السوبر إال أن ذلــك احلــل يصطدم بحقيقة 
أن احلـــارس بعيد منذ فترة عــن املباريات، 
ويفتقد حساسية اللقاء ات الرسمية، وهو ما 
يجعل البدرى وجهازه املعاون متخوفني من 
فكرة االعتماد عليه بشكل أساسى فى لقاء 
القمة، خشية ظهوره مبستوى مخيب يكلف 

األهلى الكثير فى اللقاء.
ويــبــرز ضمن قائمة البدائل فــى مركز 
ــارس الشاب  حــراســة مــرمــى األهــلــى احلـ
مسعد عــوض، والــذى يعد آخــر ورقــة قد 
يفكر فيها البدرى ملباراة القمة، لكن يبقى 
حتقق ذلك على أرض الواقع أمراً صعبًا، 
بحكم أن عوض خرج بصورة شبه رسمية 

من حسابات البدرى وجهازه املعاون، وكان 
أحمد املرشحني بقوة ملغادرة صفوف املارد 
األحمرخال فترة االنتقاالت الشتوية احلالية 
فى ظل ابتعاده عن املشاركة وعدم جناحه فى 

تقدمي أوراق اعتماده، وهــو ما دفعه شخصيا 
للبحث عن عرض للرحيل عن األهلى فى أقرب 

وقت.
وبدوره يسعى البدرى وجهازه املعاون إليجاد حل 
لهذه املعضلة فى أسرع وقت واالستقرار على هوية 

من حارس مرمى الفريق فى لقاء القمة، وجتهيزه 
بالشكل األمثل خلوض اللقاء املنتظر. 

كتب – ضياء خضر 

كتب – محمد الصاوى 

كتبت – سارة عبد الباقى 

حفنى يسابق الزمن.. والشناوى
 ميتسك باألمل فى املشاركة..

أنــهــى الــفــريــق األول لــكــرة الــقــدم 
ــادى الـــزمـــالـــك بـــقـــيـــادة محمد  ــنـ بـ
حلمى املدير الفنى معسكره املغلق 
مبدينة الــســادس مــن أكتوبر ضمن 
ــدادات الــفــريــق ملــبــاراة كــأس  ــع اســت

ــر املـــصـــرى أمــــام الــنــادى  ــســوب ال
ــوم 10  األهــلــى واملــقــرر إقامتها ي

فبراير املقبل فى دولة اإلمارات.
وشــهــد املعسكر انــتــظــام إســام 
ــيــض فى  ــع الــفــريــق األب جــمــال مــداف

التدريبات عقب قرار استمراره 
مع الفريق والتراجع عن فكرة 
ــه لـــبـــتـــروجـــت حلــاجــة  ــ ــارت ــ إع
ــات  ــدمـ ــى خلـ ــنـ ــفـ اجلــــهــــاز الـ
ــب إعـــارة  الـــاعـــب، إلـــى جــان
أحمد دويـــدار مدافع الفريق 
لنادى سموحة مقابل تنازله 
عن مستحقاته املتأخرة لدى 

النادى األبيض.
ــاز الــفــنــى  ــهـ وواصـــــل اجلـ
ــع األجـــهـــزة  ــ ــه م ــ ــاالت ــــصــ ات
الفنية ملنتخبى مصر األول 
ــن طــريــق  والـــعـــســـكـــرى عــ
ــوســف مــديــر  إســمــاعــيــل ي
الكرة من أجــل االطمئنان 

على العبى القلعة البيضاء 
املــنــضــمــني لــلــمــنــتــخــبــني حــرصــاً 
ــيــض فى  ــاز األب عــلــى رغــبــة اجلــه
االطــمــئــنــان على جــاهــزيــة جميع 
عناصر الفريق قبل مباراة السوبر 
الهامة، وتواصل تيجانا مع اجلهاز 
الطبى للمنتخب العسكرى وطلب 
منه تقريراً طبًيا عن حالة اإلصابة 

الـــذى تــعــرض لــهــا مــحــمــود حمدى 
الونش مدافع املارد األبيض.

وخـــضـــع مـــدافـــع الـــفـــريـــق األبــيــض 
ومنتخب مصر العسكرى إلشعة على 
يده بعدما تعرض الاعب إلصابة 
ــاراة  ــب ــال م فـــى الـــكـــوع خـ
منتخب مصر العسكرى 

ــام نــظــيــره الــعــمــانــى فى  أمـ

نصف نهائى كأس العالم التى خسرها منتخب 
مصر العسكرى 4-1 بركات الترجيح.

وطــمــأن اجلــهــاز الطبى للمنتخب العسكرى 
مسئولى نــادى الــزمــالــك على الــونــش، وأكــد أن 
الاعب تعرض إلصابة بخلع فى الكوع، ومت عمل 

رد وتثبيت للكوع وواصل الاعب املباراة.
وكانت حالة من الطمأنينة انتابت اجلهاز الفنى 
للفريق األبيض بعد قرار احتاد الكرة بتأجيل 
مــبــاراة الــزمــالــك مــع األوليمبى فــى كأس 
مصر والتى كان مقرراً لها يوم 3 فبراير 
املقبل قبل السفر إلــى اإلمـــارات خلوض 
ــك الــقــرار  مــبــاراة الــســوبــر، حيث جــاء ذل
بسبب عدم قدرة الاعبني الدوليني على 
اللحاق بفريقهم قبل مباراة الكأس بعد 
صعود املنتخب األول لدور الثمانية 
فى بطولة كأس األمم اإلفريقية، 
ــاء تــرحــيــب اجلــهــاز الفنى  وجــ
بالقرار من أجل زيــادة التركيز 

على مباراة السوبر املصرى.
ويواصل أميــن حفنى صانع 
ألــعــاب القلعة البيضاء أداء 
تدريباته العاجية، حيث ينفذ 
الــاعــب برنامج تأهيلى فى 
اجليم وحمام السباحة على 

أمل جتهيزه ملباراة السوبر.
ومـــن جــانــبــة أكـــد أحــمــد 
الشناوى حارس مرمى املارد 
ــه يشعر بتحسن  األبــيــض أن
كبير فى قدمه بعدما تعرض 
إلصــابــة مــع املــنــتــخــب عــبــارة 
عــن مــزق فــى العضلة اخللفية 
خال مباراة مالى فى اجلولة األولى 
ملــبــاريــات املجموعة الــرابــعــة لبطولة 
كأس األمم اإلفريقية، وشدد الشناوى 
على أنــه مــن املــقــرر أن يبدأ التدريبات 
ــام املقبلة، وكشف  التأهيلية خــال األيـ
عن احتمالية حلاقه مبــبــاراة األهلى فى 

السوبر.
ــاعــب عــلــى تــوجــيــه رســالــة  وحـــرص ال
خاصة للجماهير البيضاء مبنحهم وعد 
بــأن كــأس السوبر سيكون أولــى بطوالت 
ــيــض فــى عـــام 2017، معرباً  الــفــريــق األب
عن ثقته بقدرة فريقه على الفوز وحتقيق 

البطولة.

الزمالك يرتب أوراقه 
استعدادًا لقمة السوبر

بامبو يهدد الدراويش بورقة الشكاوى 
ــاب فــريــق الــنــادى  ــع لـــوح كـــرمي بــامــبــو صــانــع أل
االسماعيلى بتصعيد األزمـــة الــواقــعــة بينه وبني 
إدارة ناديه الحتــاد الكرة، مهددا بفسخ عقده مع 
الــدراويــش فى حال أصر النادى على إعارته إلى 

أحد األندية املحلية فى الفترة احلالية.
ودخلت العاقة بني بامبو وإدارة الدراويش فى 
نفق مظلم بعدما أبلغت ادارة النادى الاعب بنيتها 
إعارته إلى أحد أندية الدورى املمتاز لنهاية املوسم، 
بعدما خرج الاعب بشكل شبه نهائى من حسابات 
التشيكى فرانز ستراكا املدير الفنى للدراويش، 

والذى أبدى عدم قناعته بقدرات الاعب.
وفـــى املــقــابــل يــصــر بــامــبــو عــلــى أن رحــيــلــه عن 
صفوف الدراويش فى الوقت احلالى البد أن يكون 

عــن طريق االستغناء النهائى وليس على سبيل 
اإلعارة، وهو ما ترفضه إدارة النادى خصوصاً وأن 
ذلك لن يعود على النادى مبقابل مادى مرض فى 

حال مت التفريط فى الاعب بصورة نهائية.
ــني الــطــرفــني هـــدد بامبو  ــور ب ــ ومـــع تعقد األم
باللجوء إلــى احتــاد الكرة والتقدم بشكوى ضد 

ناديه لفسخ عقده، بداعى تأخر حصوله على 
مستحقاته املالية لدى الدراويش.

 

ــرقــب كــبــيــريــن تنتظر جــمــاهــيــر الــكــرة  بشغف وت
املصرية لــقــاء القمة الـــذى سيجمع فريقى األهلى 
والزمالك فى مباراة كــأس السوبر التى تستضيفها 
مدينة دبى بدولة اإلمــارات العربية املتحدة، وبنفس 
الترقب تنتظر الوجوه اجلديدة التى انضمت للقطبني 
فى فترة االنتقاالت الشتوية املــبــاراة أمــًا فى كتابة 

شهادة ميادها من خالها.
ويأمل من عمرو بركات وسليمانى كوليبالى الثنائى 
الوافد على القلعة احلمراء مؤخراً فى أن تكون مباراة 
القمة هى ضربة البداية لهما مع فريقهما اجلديد، 
وتتشوق اجلماهير احلمراء لرؤية الاعبني فى أرض 
امللعب خصوصًا فى ظل اآلمــال الكبيرة التى يعلقها 
عليهما اجلهاز الفنى بقيادة حسام الــبــدرى وأيضاً 
اجلماهير، لتقدمي إضافة فنية ملموسة للفريق ودعم 
مساعيه للمنافسة على األلقاب هذا املوسم سواء على 
مستوى بطولتى الــدورى وكأس مصر أو بطولة دورى 

أبطال أفريقيا.
وتسيطر حالة مــن اجلــديــة على الثنائى اجلديد 
لفريق النادى األهلى خال التدريبات حيث يسعى كل 
من بركات وكوليبالى حلجز مقعد لهما داخل التشكيلة 
األساسية للمارد األحــمــر، ويـــدرك كــل منهما جيداً 
أن ظهورهما بشكل جيد مع الفريق حال مشاركتهما 
مبــبــاراة السوبر سيكون خير اعتماد ألوراقهما مع 
فريقهما اجلــديــد، وتــأشــيــرة لــلــدخــول فــى الــقــوام 

األساسى للفريق األحمر فى املباريات املقبلة.
وعلى اجلهة األخـــرى فــى املعسكر األبــيــض يبرز 
حسام باولو الوافد اجلديد القادم من نادى سموحة 
السكندري، والذى يأمل الزمالك أن يسهم فى زيادة 
خطورة اخلط األمامى للفريق، ويواصل هوايته فى 
هز شباك املنافسني وتكون البداية بالغرمي التقليدى 

نادى األهلى.
وتسيطر حالة من التحفز الــواضــح على 
باولو لتقدمي صك أحقيته بارتداء قميص 

الفريق األبــيــض، حيث يــرى الــاعــب أن 
مــبــاراة الــقــمــة ســتــكــون أفــضــل مسرح 
لتحقيق هــدفــه خصوصًا أنــهــا تأتى 
أمام منافس من نوع خاص ودائماً ما 
يكون الفوز عليه وهز شباكه حدثاً 
خاصاً، ورغم االحباط الذى واجه 
باولو بعد تعذر قيده فى القائمة 
األفريقية للزمالك إال أنه رفض 
االستسام ألى ضغوط سلبية 
قد تطارده وأعــرب للمقربني 
منه عن إصــراره على إثبات 
ــق األبــيــض  ــفــري ذاتــــه مـــع ال
آمًا أن تكون مباراة السوبر 

ضربة بداية موفقة له.
كــذلــك يــبــرز خــالــد قمر 
مهاجم الزمالك باعتباره 
أحد الوجوه الوافدة التى 
ــاراة السوبر  تترقب مــب
بفارغ الصبر، خصوصاً 
أنــهــا تــأتــى فــى مستهل 

رحــلــة عــودتــه مــن جديد 
ــق األبـــيـــض بعد  ــفــري ــل ل
ــرة اعــــــارة قــضــاهــا  ــتـ فـ
ــاد  ــ ــوف االحتـ ــفـ ــى صـ ــ ف
الـــســـكـــنـــدري، ويـــأمـــل 

قمر فــى أن تــكــون مــبــاراة 
القمة خير بداية للجزء الثانى من رحلته مع 
الزمالك، حيث يسعى الاعب للقتال من أجل 
التمسك بفرصته واثــبــات جــدارتــه بالتواجد 

ضمن التشكيل األساسى للفريق.

صفقات القطبني تنتظر إشارة 
االنطالق فى سوبر دبى

حفنى

باولو
كوليبالى

محمد
الشناوى

عبداملنعم

الشناوى

إكرامى



سيد سعيد
يكتب:

انشغل الرأى العام طيلة األسابيع الماضية وإلى اآلن بالحديث عن التعديل الوزارى المرتقب، أفردت له الصحف مساحات 
واسعة، حملت الكثير من التوقعات والتكهنات، عن رحيل الوزير الفالنى وبقاء الوزير العالنى، انتقل صدى تلك األحاديث إلى 
برامج الفضائيات، كما حظيت القضية ذاتها باهتمام الدوائر المعنية بالشأن العام، فضال عن تبارى المتبارين فى الصالونات 
السياسية وجلسات المقاهى الشعبية، وكأننا أمام حدث جلل سيهز أركان الكون كله وليس مصر وحدها، أو أن التغيير الشامل 

لحكومة شريف إسماعيل أو التعديل الجزئى فى عدد من وزرائها، سيمثل نقطة فاصلة، بين معاناة نعيشها واقعيا ورفاهية 
موعودون بها، أو أنه الحل السحرى الذى سوف ينهى كل أزماتنا االقتصادية ومشكالتنا االجتماعية ويبدل أحوالنا.

وسط هذه األجواء المتخمة بالتوقعات، من الطبيعى أن تتزاحم التساؤالت فى األذهان وتقفز على السطح بصورة تلقائية، 
ماذا سيضيف التغيير أو التعديل.. هل سيغير من الواقع شيئا.. واألهم من هذا وذاك، هل نحن بحاجة حقيقية إليه.. ما 
تأثيره على حياة الناس، خاصة الشرائح االجتماعية التى دهست تحت أقدام غول األسعار والفساد والضمائر الخربة.. 

ولماذا ال تبادر مؤسسات الدولة مثل البرلمان ومجلس الوزراء ومؤسسة الرئاسة، إلدالء كل منها بدلوه فى هذا الشأن، إلغالق 
حنفية التكهنات المصحوبة باالتهامات لبعض الوزراء.. لماذا ال يخرج شريف إسماعيل بنفسه معلًنا بشفافية عن إخفاقات 

حكومته فى إدارة الملفات كتعبير أقل ضراوة من الفشل وعدم القدرة على تحمل المسئولية، مشيًرا إلى ضرورة تغيير 
المسئولين فى تلك الوزارات؟ 

السياسات 
الفاشلة 
أوصلت 
املجتمع 

الى أدنى 
املستويات 

املعيشية

احلكومات 
املتعاقبة ال 
جتيد سوى 

التصريحات 
والوعود 
البراقة 
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يجب أن تكون املشاركة الشعبية فى أولويات أى برامج 
حكومية للحد من تنامى مساحة الكراهية لها 

 الوزير، أى وزير، يحلف اليمني على 
ــون، ورعــايــة  ــان ــق ــرام الــدســتــور وال احــت
مصالح الشعب رعــايــة كاملة، مبعنى 
أنـــه شخصيا مــلــتــزم مبــا أقــســم عليه 
ــس، وأنـــه  ــي ــرئ ــام ال ــ ــام الــشــعــب وأمـ ــ أم
شخصًيا مسئول مسئولية كاملة عن 
كل ما يصدر منه شخصًيا أو من كبار 
معاونيه، باعتبار أن قراراتهم تخضع 
للقانون، وال تخالف السياسة العامة، 
لكن هذا شىء، أما الواقع على األرض 
فهو شــىء آخــر، حيث ال يوجد احترام 
للقانون، كما ال يوجد شعب باألساس 
ــر، جتلى ذلــك فى  فى حسابات أى وزي
حشد املتحدثني بأجر معلوم للدفاع 
عن السياسات الفاشلة لتبرير خطايا 
الوزراء ومعاونيهم بدال من محاسبتهم، 
مبا يؤكد لنا أن الَقَسم الذى كنا نحسبه 
بسذاجة مفرطة، مقدسات، ال يساوى 
شيئا على أرض الواقع، فهو مجرد أمر 
شكلى، بروتوكولى، يتبخر مفعوله فى 
الفضاء الواسع فور االنتهاء من مراسم 
تالوته، كما أن مخالفته، وهذا هو املهم، 
ال تدخل فى نطاق »احلــنــث« باليمني، 
وهــذا الــذى اعتدنا عليه طيلة العقود 

املاضية.
 رمبــا يــرى البعض أن هــذا القول به 
جنوح أو مغاالة فى انتقاد احلكومات 
املتعاقبة، لكن اإلجابة عن هذا التصور 
إن طرأ على ذهن أحد جاهزة، ليست 
عــلــى لــســانــى فــقــط، بـــل عــلــى ألسنة 
الغالبية التى كرهت التعايش، قهًرا، 
مــع حكومة أدمــنــت الفشل فــى جميع 
املجاالت من التعليم إلى الصحة ومن 
االقتصاد إلى الزراعة، حكومة كسيحة، 
عاجزة، ال تقوى على مالحقة خطوات 
القيادة السياسية أو تنفيذ الطموحات 
الشعبية، هى جنحت فقط، فى خلق جو 
معاد لها، جــراء سياساتها العشوائية، 
ورمبـــا يــكــوم لها ألــف بــل مليون عــذر، 
خاصة إذا علمنا أن الــوزيــر فى مصر 
دون غيره من بلدان العالم، ال يعرف 
ملــاذا اخــتــاروه للمنصب وال يعرف ملاذا 
خرج منه، وهــذا مكمن القضية التى 

نــحــن بــصــددهــا، فــالــوزيــر يذهب 
ــه أفــكــار  ــدي ــس ل ــي الـــى مــكــتــبــه ول
ــدون سياسة،  أو خــطــط، يعمل بـ
فقط يقرأ ورقــة التكليف ويقوم 

بتنفيذ ما ميليه عليه رئيس 
الـــوزراء، وهــو فى األغلب 
ال ميلك رؤية فى امللفات 
املطلوب منه إجنــازهــا، 
لــذا ال توجد غرابة من 
الــعــشــوائــيــة الــتــى متأل 

حياتنا.
بــدايــة مــن اخــتــيــار 
املـــحـــافـــظـــني، ومـــن 
االنــــــــفــــــــالت فـــى 
األســــعــــار، ولــيــس 
انـــتـــهـــاء بــالــفــســاد 
الــذى زكم األنــوف، 
ــا  ــًي فــلــم يــعــد خــاف

على كــل ذى عينني، 
الــفــشــل فـــى مــواجــهــة 

املشكالت احلياتية، فضاًل عن 
افتقادها احلــس السياسى فى 
التعامل مع األوضـــاع الداخلية 
املتردية، فهذه احلكومة، لديها 
ــدرات فــائــقــة عــلــى اختطاف  ــ ق
ــوه األطـــفـــال  ــ ــن وجـ الــبــهــجــة مـ
ــيــوت فى  ــب وإغـــــراق غــالــبــيــة ال
بحور الكآبة، سياساتها راحت 

تلتهم ما تبقى من أحــالم، تركت 
البسطاء فريسة بني أنياب واقع 
مخيف، مــزعــج، واقـــع أصــبــح فيه 
املــواطــن البسيط، مشتت الذهن، 

فاقد الثقة، غير قــادر على استيعاب 
مــا يــجــرى حــولــه مــن عــبــث، ال يعرف 
عما إذا كــان مــوجــوًدا بالفعل على 
خارطة اهتماماتها، أم أنه أصبح 
مجرد رقم فى سجالت األحياء، 
يحاولون اإلبــقــاء عليه كديكور، 
حفاًظا على الشكل الدستورى 
ملــفــهــوم الـــدولـــة، وإكــمــال 
ــهــا الــســيــاســيــة  ــات مــكــون
ــظــام  »أرض شـــعـــب ن
ــار أن  ــب ــاعــت ــم«، ب ــكـ حـ
الــشــعــب هــو مجموع 
املواطنني، وبدونهم 
ال توجد دولـــة، لذا 
لم يعد مبقدور أحد 
مهما كــان مجافًيا 
لـــلـــواقـــع، إغـــفـــال 
أو جتـــاهـــل حــالــة 
الغضب املتنامية، 
فى أوساط شرائح 
ــة جـــــراء  ــوعـ ــنـ ــتـ مـ
السياسات العشوائية، 
هذه احلقيقة املرة أصبحت 
مــفــتــاح احلــديــث جللسات 

املــقــاهــى، بعد أن حتــول معظمها إلى 
ما يشبه املنتديات السياسية، كل يدلو 

بدلوه ويطلق العنان لتصوراته. 
ــون من  ــظــن فـــى ظــنــى ولــيــســت كـــل ال
اآلثام، أن الناس فى بر مصر، أصبحت 
فى واد غير الــذى تعيش فيه احلكومة 
والنخبة وجوقة املنظرين من محترفى 
االفــتــاء فى كل شــىء، الناس ال يعنيها 
ــل، ولــم  ــعــدي ــت الــتــغــيــيــر الــــــوزارى أو ال
تــعــد مهمومة بــرحــيــل حــكــومــة شريف 
اسماعيل أو بقائها، فهذا لن يغير من 
أوضاعهم البائسة شيئا، كما أن األمل 
تبدد متاًما فى قدرة احلكومة احلالية، 
وقـــدرة أى حكومة قــادمــة على تغيير 
األوضــاع املتردية، فاألمل هو استغراق 
فــى اخلــيــال، أى ال ميكن حتققه على 
ــدة، أن  ــؤك ــع، فاحلقيقة امل ــواق أرض ال
كــافــة املــســتــويــات االجــتــمــاعــيــة، تعانى 
ــة، فالسياسات  ــردي ــت مــن األوضــــاع امل
الفاشلة أوصلت فئاته املتنوعة الى أدنى 
املستويات املعيشية، وقد ال أكون مبالغا 
إذا قلت إنها بلغت حــًدا غير مسبوق 
من السوء، إًذا األمر ليس مجرد تغيير 
الــوجــوه واألســمــاء التى ال جتيد سوى 

التصريحات والــوعــود البراقة التى لم 
تتحقق ولــن تتحقق، خاصة إذا علمنا 
أن نهوض أى مجتمع بــأى دولـــة، أكبر 
من قدرة أى رئيس، أو وزيــر، أو خفير، 
ــدون تغيير حقيقى فــى السياسات  بـ
وبدون وضع برامج يعود مردودها على 

املستوى االجتماعى.
كما أن حالة الــركــود التى بلغت حد 
املـــوات، ال ميكن االنتقال من دوائرها 
واخلـــروج من دواماتها بــدون املشاركة 
الشعبية واالهتمام بغرس مفهوم الوعى 
مبعنى الدولة، واالنتماء للوطن وأهمية 
ــث على  ــه، واحلــ ــرواتـ احلــفــاظ عــلــى ثـ
املشاركة الشعبية الفاعلة فى النهوض 
ــور يــجــب أن تــكــون فى  ــ ــذه األم بـــه، وهـ
أولــويــات أى برامج حكومية للحد من 
تنامى مساحة الكراهية للحكومة، أى 
حكومة، فضال عن ضرورة تطبيق مبدأ 

الشفافية ملحو الشكوك فى املسئولني.
كراهية احلكومات املتعاقبة لم تأت 
مــن فــراغ لكنها نتيجة طبيعية ملــا هو 
ســائــد بــاتــســاع اخلــريــطــة اجلــغــرافــيــة 
للبالد، الفساد أصــاب الغالبية، طال 
فئات كنا نطلق على أفرادها »الصفوة« 
أو كرمية املجتمع، أطــبــاء ومهندسني 
وغيرهما ممــن يعملون فــى مؤسسات 
مـــرمـــوقـــة، هــــؤالء صـــــاروا جـــــزًءا من 
ــا أصــيــاًل فى  مــكــونــات الــفــســاد، وطــرًف

معادلة صناعته والتعايش معه.
الفساد امتد إلــى عمق املجتمع، راح 
الغالبية ميارسونه، كل حسب قدراته 
وإمكانياته ومهاراته، وإن كان تورطهم 
ـــدون تــدبــيــر أو تخطيط، لكنه نتاج  ب
طبيعى لثقافة الفهلوة وعجز اجلهات 
الرقابية عــن التصدى لــه بفعل غياب 

اإلرادة الــســيــاســيــة، فــأصــبــح املــواطــن 
البسيط وحــده هو الــذى يدفع فاتورة 

اخلراب.
إن املشاركة وتعميق مفهوم االنتماء 
سيكون لهما تأثيرهما املــبــاشــر على 
الــكــافــة، ستمنع الصبية الــصــغــار من 
متزيق املقاعد فى وسائل النقل العام، 
لشعوره بــأن هــذه ممتلكاته وهــو الذى 

يدفع تكلفتها.
ــقــول إن عــدد  الــتــقــاريــر الــرســمــيــة ت
السكان جتــاوز الـ9٥مليوًنا، منهم ٣٥ 
مليوًنا على األقل ينتمون لفئة الشباب، 
أى أنهم فى سن العمل، وال أحد يشغله 
ــاذا ينتظرون،  شأنهم مــاذا يفعلون، وم
وملـــاذا تــســرب إليهم الــشــعــور باليأس 
من إمكانية إصــالح األحـــوال، فالواقع 
يؤكد أن حياتنا تسير من سيئ ألسوأ 
بفعل فشل احلكومات املتعاقبة، التى 
أوصــلــت الــبــالد والعباد ملكانة متدنية 
بني بلدان العالم، ال يوجد لدينا إنتاج 
ميكن استثمار عائداته مــن التصدير 
لضخ العمالت األجنبية، أو فى حدوده 
الدنيا يقوم بتوفير االكتفاء الذاتى من 
الغذاء الضرورى، فال هذا وال ذاك بل 
أصبحت حياتنا قائمة على استيراد 
السلع الغذائية »القوت الضرورى« من 
اخلـــارج، حتولنا إلــى مجتمع مستهلك 
ــرى، مجتمع ال  ملنتجات الشعوب األخـ

ينتج أى شىء يكفى احتياجاته.
احلكومة تعيش فــى عزلة اختيارية 
ــدون  ــا ب ــه ــرارات ــع، تــصــدر ق ــواقـ عــن الـ
ــراءة مــوضــوعــيــة لــألوضــاع  ــ ــة أو ق رويـ
االجتماعية لغالبية املــصــريــني، ممن 
يــدفــعــون وحــدهــم فـــاتـــورة الـــقـــرارات 
الـــعـــشـــوائـــيـــة، مـــن تــــرد ألوضــاعــهــم 
االجتماعية، الكل يصرخ مــن ارتفاع 
ــعـــار ويــخــشــى مـــن الــفــشــل الــتــام  األسـ
فــى عــدم الــقــدرة على الــوفــاء بأبسط 

املتطلبات للحياة األسرية.  
تقول اإلحــصــاءات، إننا منلك، سوقا 
استهالكية ال ميكن مقارنتها، ماذا فعلنا 
ــزراعــة، ومـــا هــى اخلــطــط لتوسيع  ــال ب

رقعتها لالكتفاء الذاتى من الغذاء.
املثير للدهشة أن كل ما يــدور حولنا 
يــدفــع للمطالبة بــوضــع استراتيجية 
شاملة للنهوض بالدولة وعدم االكتفاء 
ــوزراء، فبعد أن  بتغيير وجوه وأسماء ال
كنا نباهى العالم مبــا لدينا مــن آثــار، 
ميكن لعائداتها وحدها، أن جتعلنا من 
أغنى دول العالم، أصبحت السياحة 
ــقــطــاعــات األخــــرى،  تــعــانــى كــبــقــيــة ال
حاصرناها فى كل مكان باملتحرشني، 
ــامــة،  ــم ــق ــني، ومـــشـــاهـــد ال ــولـ ــسـ ــتـ واملـ
وحــاصــرنــا مــنــشــآتــهــا بــاملــرتــشــني من 
املوظفني، والفهلوية من العمالة املرتبطة 
بأنشطتها وغــالــيــنــا فــى تراخيصها 
حتى باتت تستعصى على املجتهدين 
الراغبني فى دخول السوق، وقصرناها 

على ذوى احلظوة، واملقربني. 
بقليل مــن التفكير، ســـوف  نكتشف 
أن احلــال ال يقتصر على الــزراعــة أو 
الصناعة والسياحة فقط، لكنه ميتد 
إلى أنشطة احلياة كافة، فى كل شىء، 
بال استثناء.. فهل نحن فعال بحاجة إلى 

تغيير وزارى كامل أو محدود؟
نــحــن بــحــاجــة ملحة إلـــى تغيير فى 
السياسات، تغيير فى الفكر الذى ساد 
على مــدار العقود السابقة، لسنا فى 
حاجة التباع ما أدمــنــاه من ممارسات 
عقيمة فــى الــســيــاســات واألفـــكـــار إن 
وجـــــدت بــــاألســــاس، فــأغــلــب الــظــن 
أنــهــا ليست مــوجــودة، فلو كــان هناك 
ســيــاســات، مــا أصــبــح النهج املتبع هو 
ــوجــوه، يــخــرج وزيــر  االكــتــفــاء بتغيير ال

ويأتى غيره، واحلال كما هو.

عفًوا.. مطلوب تغيير السياسات قبل تغيير الوزراء 
نهوض أى مجتمع بأى دولة.. أكبر من قدرة أى رئيس.. أو وزير.. أو خفير.. بدون تغيير حقيقى فى السياسات وبدون وضع برامج يعود مردودها على املستوى االجتماعى 

هناك ضرورة لتطبيق مبدأ 
الشفافية ومحو الشكوك 

فى املسئولني فى ظل تنامى 
مساحة الفساد 
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