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أسرار الحزب الجديد الداعم لـ»السيسى«

تفاصيل أخطر 5 تقارير على مكتب الرئيس حول أداء الوزارات

750 ألف موظف حكومى بالخارج مهددون بالفصل من وظائفهم

بالوقائع: 6 نتائج كارثية للفساد على االقتصاد المصرى

يقوده »دعم مصر« والجبهة الوطنية و »عظيمات من أجل مصر«
ضم قيادات »الحزب الوطنى« غير المتورطين فى قضايا الفساد
جمال الدين والعرابى وأبوحسين وعبدالعزيز وأبوزيد والسويدى أبرز الكوادر

اختيار األمهات المثاليات بـ»الكوسة« تطهير وزارة الزراعة من اإلخوان مافيا شهادات الدكتوراه »المضروبة« فى مصر
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روتانا تطارد
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السبت القادم.. المحكمة اإلدارية تنظر طعون »مبارك والعادلى« و»عكاشة« و»باكينام«
تنظر المحكمة اإلداريــة العليا، بمجلس 
الدولة، برئاسة المستشار أحمد ابو العزم 
رئــيــس مجلس الــدولــة، السبت الــقــادم، 
ــى تــوفــيــق عــكــاشــة، إللــغــاء  طــعــن اإلعــام
قرار إسقاط عضويته من مجلس النواب. 
ــذى حمل رقــم 39758  اختصم الطعن ال
لسنة 62، كا من رئيس مجلس النواب، 

ورئيس اللجنة العليا لانتخابات.
كما تنظر المحكمة فى نفس الجلسة 
الطعن المقدم مــن هيئة قضايا الدولة 
ــابــة عــن الــحــكــومــة ووزارة الــعــدل،  ــاإلن ب
المطالب بإلغاء الحكم الصادر من محكمة 
القضاء اإلدارى، القاضى ببطان التحفظ 
على أمــوال الدكتورة باكينام الشرقاوى 

مساعدة المعزول محمد مرسى.
ــى فحص الطعون  ــرة األولـ ــدائ كــانــت ال
ــيــا، بــرئــاســة  ــعــل ــة ال ــ ــ بــالــمــحــكــمــة اإلداريـ
المستشار أحــمــد الــشــاذلــى نــائــب رئيس 
ــة، أحــالــت الــطــعــن، لــدائــرة  ــدول مجلس ال

الموضوع.

مــن ناحية أخـــرى تنظر نفس الــدائــرة 
الــطــعــون الــمــقــامــة مــن الــرئــيــس األســبــق 
محمد حسنى مـــبـــارك، وأحــمــد نظيف 
ــوزراء األســبــق، وحبيب  ــ رئــيــس مجلس ال
العادلى وزير الداخلية األسبق، إللغاء حكم 
»أول درجــة« بتغريمهم 540 مليون جنيه، 
تعويضا عن قطع االتــصــاالت خــال ثورة 

25 يناير.
كانت دائــرة االستثمار بمحكمة القضاء 
اإلدارى برئاسة المستشار حمدى ياسين، 
قد ألزمت كا من مبارك ونظيف والعادلى، 
بــأن يـــؤدوا مــن مالهم الــخــاص إلــى خزانة 
الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون 
جنيه، عن األضرار التى لحقت باالقتصاد 
الــقــومــى، نتيجة قطع خــدمــة االتــصــاالت 
ــى لــلــثــورة، على أن يتم  ــام األولـ خــال األيـ
توزيعها فيما بينهم، بإلزام العادلى بدفع 
300 مليون جنيه، ومــبــارك 200 مليون، 
ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك فى الدعوى 

التى أقامها محمد عبد العال المحامى.

افتتاح معرض لـ 166 قطعة 
من مجموعة آثار توت عنخ 

آمون فى لوس أنجلوس

رحالت طيران خاصة من القاهرة 
 لموسكو لمشاهدة مباريات 

مصر فى كأس العالم 

نانسى عجرم تواظب على 
ممارسة التمارين الرياضية 

رغم إصابتها باإلنفلونزا

وليد أزارو ينضم لقائمة المغرب 
لمواجهة صربيا وأوزبكستان

الزمالك يسافر لإلمارات للمشاركة 
فى مهرجان تكريم نجوم دبى

يلتقى فريق الزمالك مع نظيره النصر اإلمــاراتــى يــوم الجمعة 
القادم، فى إطار مهرجان تكريم نجوم دبى. وأعلن نادى الزمالك 
خوض مباراة ودية فى اإلمارات لتكريم نجوم دبى، وتقرر إقامة 
اللقاء أمام فريق النصر مدعماً بعدد من النجوم العرب. ومن 
المنتظر أن يسافر الزمالك إلى اإلمــارات اليوم لخوض اللقاء 

ثم العودة للقاهرة فى اليوم التالى إلقامة المباراة مباشرة.

ــفــنــى لمنتخب  ــر ال ــدي ــم كــشــف هــيــرفــى ريـــنـــارد ال
المغرب عن قائمة »أســود األطلس« لمواجهة صربيا 
وأوزبكستان يومى 23 و27 مارس الجاري، استعداداً 
للمشاركة فى بطولة كــأس العالم التى تستضيفها 

روسيا الصيف المقبل.
وذكـــر الــمــوقــع الــرســمــى لــاتــحــاد المغربى لكرة 
القدم، أن منتخب المغرب سيواجه صربيا الجمعة 
23 مــارس بملعب »أولمبيكو دى تــوريــنــو«، بمدينة 
»تــوريــنــو« االيطالية، بينما يحتضن ملعب »محمد 
الخامس«، بمدينة »الدار البيضاء« المغربية، مباراة 

منتخب أوزبكستان يوم الثاثاء 27 مارس.
وأضاف أن قائمة منتخب المغرب ضمت 28 العباً 
أبرزهم، أشرف حكيمى العب ريال مدريد االسباني، 
ووليد أزارو مهاجم النادى األهلي، ومهدى بن عطية 
مــدافــع يوفنتوس االيــطــالــى، وحكيم زيــاش العب 

أياكس أمستردام الهولندى.
يذكر أن قرعة بطولة كأس العالم التى أٌقيمت 
بالعاصمة الــروســيــة »مــوســكــو«، مطلع ديسمبر 
الــمــاضــى، أوقــعــت منتخبات الــمــغــرب واسبانيا 

والبرتغال وإيران فى المجموعة الثانية.

محكمة األسرة تواصل نظر دعوى 
نفقة ومؤخر طليقة »كهربا«

كشف أحــد أكبر المطارات الروسية فى العاصمة موسكو 
عن انطاق الرحات بين موسكو والقاهرة بداية من 22 أبريل 
القادم، حيث ستنطلق رحــات شركة »مصر للطيران« ذهاب 

وعودة من موسكو للقاهرة ومن القاهرة لموسكو.
وظهر على اللوحة اإللكترونية لمطار دوموديدوفو الروسى 
فى العاصمة الروسية موسكو، انطاق رحات خاصة بطائرات 
مصر للطيران بين موسكو والقاهرة وذلــك لثاث مــرات فى 
 MS األسبوع: أيام الثاثاء والخميس واألحد، على متن الطائرة

.729 MS - 730، والعودة على متن الطائرة
أما فى يوم 14 يونيو أى خال اليوم األول من انطاق كأس 
العالم وقبل موعد مباراة منتخب مصر بيوم والمقرر لها 15 
يونيو مع منتخب أوروجـــواى فى مدينة يكاترينبورج الروسية 

ستنطلق رحلة خاصة بنقل المشجعين المصريين إلى موسكو.
وخال عملية البحث فى الموقع الخاص بالمطار الروسى، 
تبين أن مصر للطيران ستطلق رحلة رقــم MS 3090، يوم 
14 يونيو من القاهرة إلــى موسكو، والــعــودة يــوم 26 يونيو أى 
بعد انتهاء الدور األول ومباراة المنتخب األخيرة مع السعودية 

المقرر لها يوم 24 يونيو.

تــواصــل محكمة األســـرة بزنانيرى – غــداً - نظر الدعوى 
القضائية المقامة من المذيعة سارة خليفة ضد طليقها محمود 
كهربا،العب نــادى الزمالك،والتى تطالبه فيها بدفع 50 ألف 
جنيه، قيمة مؤخر الــصــداق ونفقة عــدة ومتعة بعد تطليقها 

غيابيا لورود تقرير الخبراء.
تعود بداية القضية بتقدم طليقة »كهربا« دعوى حملت رقم 
556 لسنة 2017، وطالبت فيها بإلزامه بدفع نفقة عدة ومتعة 
بعد تطليقه لها غيابيا، وكذلك مبلغ 50 ألف جنيه قيمة مؤخر 

الصداق المبرم فى عقد الزواج.

مؤتمر حاشد للمرشح الرئاسى موسى 
مصطفى موسى أمام بانوراما حرب أكتوبر

قــال سمير عليوة، المستشار القانونى 
لحملة الــمــرشــح لــانــتــخــابــات الرئاسية 
ــزب الـــغـــد مــوســى  ــس حــ ــيـ الـــقـــادمـــة ورئـ
مــصــطــفــى مـــوســـى، إن الــحــمــلــة ستعقد 
مؤتمًرا حــاشــًدا يــوم الجمعة الــقــادم أمام 
ــرب أكــتــوبــر بــصــاح ســالــم،  بــانــورامــا حـ
وسنحشد ما يقرب من 100ألــف مواطن 

الستعراض البرنامج الرئاسى للحملة.
وتابع المستشار القانونى للحملة أنه من 
المنتظر أن يشهد المؤتمر كلمة المهندس 
موسى مصطفى موسى الــذى يشرح فيه 
كيفية عمله خال الـ100 يوم األولى عقب 
الفوز باالنتخابات الرئاسية، كما يشهد 
المؤتمر استعراض لخطة موسى مصطفى 

موسى خال األربع سنوات القادمة.

قال د. خالد عنانى، وزير 
ــه ســيــتــم افــتــتــاح  ــار، إنـ ــ اآلثـ
مــعــرض لـــ 166 قطعة من 
ــار الخاصة  ــ مجموعة اآلث
ــون،  ــوت عــنــخ آمـ بــالــمــلــك تـ
للدعاية للمتحف المصرى 
الكبير، وســيــزور المعرض 
عواصم العالم أجمع، ويبدأ 
ــارة إلـــى مــديــنــة لــوس  ــزيـ بـ
أنجلوس األمريكية، بعد غد 

الجمعة.

أسبوعية - شاملة - مستقلة تصدر بترخيص 
من املجلس األعلى للصحافة عن دار 
»عيون« للصحافة والطباعة والنشر 

والتوزيع »ش.م.م«
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تــغــادر بعثة المنتخب القومى الــقــاهــرة الــيــوم إلى 
سويسرا، لمواجهة البرتغال واليونان وديا، استعدادا 
لــكــأس العالم فــى روســيــا 2018. ويــواجــه الفراعنة 
البرتغال يوم 23 مارس الحالى، قبل مواجهة اليونان 

يوم 27 مارس افى مدينة زيورخ السويسرية.
وأسفرت قرعة كأس العالم 2018، عن وقوع مصر 

فى المجموعة األولى التى تضم روسيا البلد المضيف 
بجانب السعودية وأوروجواى فى البطولة التى ستنطلق 
14 يونيو المقبل. ويبدأ المنتخب المصرى مشواره 
ــام أوروجــــواى، فــى الثانية ظهًرا  فــى كــأس العالم أم
يــوم 15 يونيو 2018 على ملعب سنترال فــى مدينة 
يكاترينبورج الروسية. أما المباراة الثانية للفراعنة فى 

البطولة تأتى أمام المنتخب الروسى صاحب األرض 
فى الثامنة من مساء يوم 19 يونيو 2018، على ملعب 

كريستوفسكى، بمدينة سانت بطرسبرج.
ــدور األول بمواجهة   ويختتم المنتخب مــشــوار الـ
السعودية فى الرابعة من مساء يوم 25 يونيو 2018، 

على ملعب سنترال فى مدينة فولجوجراد.

بعثة المنتخب المصرى تتوجه لسويسرا لمواجهة البرتغال واليونان وديًا

ــدو أن الـــفـــنـــانـــة نـــانـــســـى عــجــرم  ــبـ يـ
ــــذا مـــا لم  تــعــانــى مـــن االنــفــلــونــزا، وه
يمنعها عــن الــمــواظــبــة عــلــى ممارسة 
التمارين الرياضية اليومية. نانسى، 
الــتــى حــرصــت عــلــى الــمــحــافــظــة على 
جسد رشــيــق، نــشــرت لها صـــورة عبر 
صفحتها على االنستجرام مــن داخــل 
الــنــادى الرياضى، تبدو فيها شاحبة، 
حيث علقت على الصورة: »كلما اشتد 
الــمــرض ازداد تمرينى مــع ابتسامة 
ــور انهالت  ــف عــريــضــة«..  وعــلــى ال
ــذيــن  الــتــعــلــيــقــات مـــن مــحــبــيــهــا ال
تسألوا عن سبب مرضها وتمنوا 
لها الشفاء العاجل والعودة إلى 

نشاطها.

روتانا تطارد عمرو دياب بـ »8« دعاوى قضائية
ذكرت مصادر أن شركة »روتانا« تقدمت بثمانى دعاوى 
قضائية ضد النجم المصرى عمرو دياب، وهذا ما أكده 

محامية السيد أشرف عبد العزيز.
ــا« تطالب النجم بمبلغ  ــان وعلمت لها أن شركة »روت
مليون دوالر، كما تطالب فى سلسلة دعــاوى بمنع دياب 

من الغناء.
مصادر مقربة من عمرو دياب أكدت أن األخير لم يخل 
ببنود التعاقد مع »روتانا« من منطلق احترامه للشركة وكل 

شركات اإلنتاج التى تعامل معها. المصدر ذاتــه أكد أن 
دياب ال يرغب فى رفع دعوى ضد »روتانا« ولم يرفع فى 

األصل دعوى ضد الشركة للمطالبة بتعويض، 
إيماناً منه بحل األزمة بالتصالح وحبياً.

ــم تصدر  يــذكــر أن المحكمة ل
حكمها النهائى بشأن خافات 

ــة  ــركـ ــرو ديـــــــاب وشـ ــ ــم ــ ع
»روتانا«.

نانسى

أزارو

عمرو

موسى

عنانى

مبارك

العادلى

باكينامعكاشة
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تقوم بجمع أموال طائلة ويتم إدخال 
معظمها فى حسابات بنكية شخصية 
أو بإيصاالت »مضروبة« يتم طباعتها  
فى مطابع ومكتبات »بير السلم« 
وبدون أى أختام أو تراخيص

تقوم بمنح ما يسمى 
بـ»الدكتوراه الفخرية« 
للمصريين والعرب
 مقابل

 مبالغ مالية 
طائلة 

ونــظــرا لما تمثله هــذه الظاهرة مــن كـــوارث على كافة األصعدة 
قررنا فتح هذا الملف الشائك لنكشف الستار عن العديد من الوقائع 

واألسرار والمفاجآت المثيرة.
فى البداية أؤكــد أن  رغبتى فى الكتابة عن هــذه القضية تعود 
لعدة أشهر عندما  وصلتنى مستندات رسمية تؤكد أن أحد المذيعين 
بالتليفزيون المصرى يقوم بكتابة عبارة »إعالمى دكتور« على صفحته 
الشخصية على الفيس بوك، وبعد البحث والتحرى عن هذا الموضوع 
ــوراه فخرية« مقدمة لــه مــن إحــدى  ــت اكتشفت أنــه  حصل على »دك
األكاديميات »المشكوك فى أمــرهــا«، والمفاجأة أن هــذه الدكتوراه 
»الفقرية«  - عفوا الفخرية – تم منحها لهذا الشخص فى الفلسلفة 
وعلوم اإلعــالم إلسهامه الجاد والفعال فى خدمة القضايا العربية 
ودوره فى إرســاء قيم وأخالقيات مهنة اإلعــالم )ملحوظة.. نفس 
األكاديمية منحت دكتوراه فخرية مماثلة لإلعالمية فاطمة فؤاد وكيل 
وزارة اإلعالم ورئيسة القناة الثانية سابقاً وعضو مجلس إدارة مدينة 
اإلنتاج اإلعالمى حالياً(، والمثير للضحك والدهشة فى هذا األمر أن 
نفس هذا الشخص بـ»شحمه ولحمه« الذى تم الزعم أنه ساهم فى 
إســراء أخالقيات العمل اإلعالمى  تم توقيع عدة جــزاءات وقــرارات 
ضده بسبب تجاوزاته ومخالفاته المهنية ومن بين هذه القرارات  قرار 
بخصم عشرة أيام من راتبه فى واقعة »سب  الدين« ألحد رؤسائه  - 
لدينا صورة من القرار -  واألغرب أنه يتباهى بهذا األمر ويقول دائما 

أن »سب  الدين« حرية شخصية؟!!
نأتى الــى تلك األكاديمية التى منحت هــذه الشهادات لنكتشف 
المزيد من المفاجآت، حيث قمت بالدخول على صفحتها على الفيس 
بوك وكذلك موقعها على الفيس بوك  لكننى لم أعثر على كلمة واحدة 
توضح الجهة التى منحتها الترخيص لممارسة أنشطتها، واكتشفت 
أن صاحبتها تعمل كمذيعة فــى إحــدى فضائيات  الــدرجــة الثالثة 
وتقدم برنامجاً عن الجمال، والمفاجأة األكبر أن هــذه األكاديمية 
لها فــروع فى مصر والمملكة العربية السعودية ومنحت شهادات 
معتمدة منها ألكثر من 2000 شخص من جنسيات عربية مختلفة على 
مدى 8 سنوات وبالطبع بمبالغ مالية كبيرة. كما تقوم بعمل دورات 
متخصصة فى التصوير والتقديم التليفزيونى واإلذاعــى والهندسة 
اإلذاعية والصحافة واإلخـــراج.. الخ !!! كما أن صاحبة األكاديمية 

التى تلقب بـ»الدكتوراة« عند إجراء 
حـــوارات معها، دائمة التأكيد على 
أن األكــاديــمــة تؤهل لعضوية نقابة 
اإلعالميين، وبالطبع المقصود هنا 
ليست نقابة اإلعالميين التى يترأس 
لجنتها التأسيسية اإلعالمى الكبير 
حمدى الكنيسى، بل نقابة أخرى غير 
شرعية قام بتأسيسها »مونتير« فى 
ماسبيرو ولــذلــك نــســأل: مــا موقف 
نقابة اإلعالميين الشرعية والمنشأة 
بــقــرار جمهورى مــن هــذه النقابات 

والجمعيات؟!!
وفى إطار الحديث عن المنظمات 
»المشكوك فى أمرها« نشير إلى أن 
إحـــدى المنظمات الــتــى لها عالقة 
ــكــامــل فـــى أفــريــقــيــا  ــت بــالــتــنــمــيــة وال
والمنطقة الــعــربــيــة، تــقــوم بالزعم 
أنها إحدى الكيانات التابعة لجامعة 
ــدول العربية، رغــم أنــهــا حاصلة  الـ
على ترخيص مــن وزارة التضامن 
االجتماعى كجمعية أهلية.. الطريف 
أن إحدى عضوات هذا الكيان  قامت 

بالنصب على د. أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية وقامت بالتصوير 
معه بعد منحه شهادة تكريم »مضروبة« وعندما أبلغه بعض المقربين 
إليه بذلك فاجأ هذه السيدة قبل دخولها مكتبه بمطالبتها بإظهار 
بطاقتها الشخصية وعندما قدمتها اليه فوجىء بأنها حاصلة على 
»دبلوم تجارة« وهــو ما جعله يصدر تعليماته لمسئولى مكتبه بعدم 

دخولها إليه مرة أخرى. 
 من ناحية أخــرى، أشير إلــى أننى فوجئت فى األسبوع الماضى 
عبر صفحات الفيس بوك بأخبار حول فوز اإلعالمية هبة رشوان 
بلقب مذيعة العرب عقب حصولها على أكثر من 6.5  مليون  صوت 
فى االستفتاء الذى أجراه اتحاد اإلعالميين العرب. . وفى الحقيقة 
أننى لم أقتنع بهذا االستفتاء أو نتيجته ألنه من غير المنطقى أن يكون 
هناك استفتاء  ويحصل الفائز فيه على هذا العدد من األصوات دون 
أن يسمع عنه أحد.. ولذلك قررت البحث فى هذا األمر، ودخلت على 
الصفحة الرسمية التحاد اإلعالميين العرب، وكانت المفاجأة أنه 
ال توجد إشــارة من قريب أو بعيد عن هذا االستفتاء. وبعد ذلك دار 
اتصال تليفونى بينى وبين اإلذاعى أحمد نور رئيس اتحاد اإلعالميين 
العرب، والــذى قــال لى حرفيا: »احنا لم نختار أى مذيعة... هناك 
شخص منتحل صفة أمين عام اتحاد يحمل نفس االسم، ويقوم بعمل 
شو إعالمى لكى يوهم الناس بشرعيته.. وقد قام بخداع اإلعالميين 
وائــل اإلبــراشــى ومدحت شلبى  وأوهمهما بحصولهما على جائزة 
أفضل مذيع من قبل وظهر مع اإلبراشى وشكره شلبى على الهواء قبل 

أن يعتذرا عن هذا األمر عقب اكتشافهما الحقيقة«.
وقال أحمد نور إن نيابة أبوتشت الجزئية أدانت هذا الشخص الذى 
ينتحل صفة أمين عام اتحاد اإلعالميين العرب.. وحولته للمحاكمة 
وذلك بتهمة انتحال صفة غير حقيقية  والنصب والتدليس واالحتيال، 
وجــاء ذلك أثر البالغ المقدم منى بصفتى رئيس اتحاد اإلعالميين 

على هذه الصفحات والمواقع الخاصة لهذه الكيانات على الشبكة 
العنكبوتية؟ ولماذا لم تتحرك النقابات المهنية والعمالية الشرعية 
للتصدى لهذه الكيانات الوهمية وغير المرخص لها رسميا مثلما 
حــدث مــؤخــراً عندما تقدم عبدالمحسن سالمة نقيب الصحفيين 
ببالغات رسمية للمستشار نبيل صادق  النائب العام ضد أحد هذه 
الكيانات الــذى كان يسمى »نقابة الصحفيين والقنوات الفضائية« 
ــذى تم إغــالق مقرها فى الدقى  وال
منذ أسابيع قليلة؟ وهنا نؤكد أنه 
مع إحترامنا لهذه الخطوة من جانب  
نــقــابــة الصحفيين إال أنــهــا ليست 
كافية نــظــراً ألن هناك العديد من 
النقابات والجمعيات واالتــحــادات 
الـــتـــى تـــمـــارس نـــشـــاطـــاً إعــالمــيــاً  
وصحفيا حتى اآلن، وهو األمر الذى 
يستدعى توحد جهود كافة الكيانات 
اإلعالمية الرسمية للتصدى لهذه 
الظواهر الكارثية مهنياً وسياسياً 

وأمنياً؟
ــه كافة  ــدور الـــذى تــقــوم ب ــ ومـــا ال
الوزارات المعنية بمثل هذه القضايا 
فى الرقابة على تلك الكيانات وفى 
مقدمتها وزارة التضامن االجتماعى 
ووزارة العدل؟ حيث نفاجأ بأن عدداً 
ليس بالقليل من هذه الكيانات تقوم 
بــالــتــرويــج لنفسها عبر موقعها أو 
صفحتها  على الفيس بوك بحصولها 
على ترخيص مــن وزارة التضامن 
كجمعية أهلية ثم نفاجأ بأنها تمارس 
أنشطة لها عالقة بموضوعات خارجية ويقومون بضم شخصيات 
عربية وأجنبية فى عضوياتها  ويقومون بالنصب على الكثيرين من 
خالل خداعهم ببعض صور المحررات الرسمية التى يتم توثيقها فى 

الشهر العقارى؟
وهنا نسأل أيضاً: ما الدور الذى تقوم به وزارة الخارجية فى هذا 
األمــر خاصة فى ظل إعــالن الكثير من المنظمات والجمعيات أنها 
تابعة أوحاصلة على تراخيص رسمية من األمم المتحدة أوالجامعة 
العربية؟ ولماذا ال تقوم الخارجية المصرية بمتابعة هذا األمر الخطير 
للغاية مع هاتين المنظمتين وغيرهما الكثير من المنظمات العربية 
والعالمية لتعرف على طبيعة هــذه التراخيص والموافقات وعمل 

نشرات تحذيرية من الوقوع فى شباك هذه الكيانات المحتالة؟
وهــل هــنــاك رقــابــة فعلية مــن جــانــب البنك الــمــركــزى المصرى 
على حسابات هــذه الكيانات داخــل البنوك  فيما يتعلق بعمليات 
السحب أو اإليــداع أوالتحويالت؟  ولماذا ال تقوم مصلحة الضرائب 
بمتابعة أنشطة وحسابات هذه الكيانات بشكل سنوى للحصول على 
مستحقاتها فى هذا الشأن اذا كانت تلك الجهات تمارس أنشطتها 
بشكل قانونى وشرعى؟ ولماذا ال تكون هناك مدة محددة للتصاريح 
الممنوحة لتلك الجهات بشكل سنوى حتى يتم التأكد أنها تمارس 
نشاطها المنوط بها وفًقا للترخيص، حيث إنه من غير المقبول أن يتم 
منح الترخيص وتظل صالحيته ألجل غير مسمى دون أن تكون هناك 
أى نوع من أنواع المتابعة والمراقبة؟ وفى ظل أسلوب العمل العشوائى 
المتبع فى مئات الجمعيات واالتــحــادات والنقابات »المشكوك فى 
أمــرهــا«، وفــى ظل عــدم وجــود رقابة فعلية على أنشطتها؟ ما الذى 
يضمن عدم تسلل بعض الكثير من االشخاص المنتمين لجماعات 
إرهابية ومتطرفة اليها وإدارتها من الباطن ويقومون باستغاللها فى 

جرائم تضر األمن القومى واالجتماعى؟

محمد طرابيه يكتب:

أصبح من المعتاد فى مصر حاليًا مشاهدة الكثير من النقابات والجمعيات واالتحادات والمنظمات 
تمارس أنشطتها فى مختلف المجاالت السياسية والحقوقية واالقتصادية، بعضها تحت ستار 

جمعيات أهلية مرخصة إال أنها تخالف النشاطات التى تم تأسيسها من أجلها، وبعضها تمارس 
أعمالها بدون أية تراخيص وتقوم بعمل مواقع إلكترونية وصفحات عبر وسائل التواصل االجتماعى 

بدون حسيب أو رقيب.
والمثير للدهشة أن هذه الجهات تقوم بجمع أموال طائلة ويتم إدخال معظمها فى حسابات بنكية 
شخصية وليست قانونية  أو بإيصاالت »مضروبة« يتم طباعتها  فى مطابع ومكتبات »بير السلم« 

وبدون أية أختام أو تراخيص، ولألسف يحدث هذا بدون أى مراقبة أو متابعة وكأنهم يمارسون 
أنشطتهم فى دولة أخرى غير مصر.

وفى الوقت الذى نجد فيه محاوالت لـ»تكميم اإلعالم«، نجد أن هذه الكيانات تمارس أنشطتها 
جهارًا نهارًا فى مختلف المجاالت وبعضها يمنح دورات تدريبية فى مجاالت اإلعالم، 

وياليت األمر أصبح قاصرًا عند هذا الحد بل إن الكارثة األكبر أن هذه 
الجهات تقوم بمنح ما يسمى بـ»الدكتوراة الفخرية« للمصريين 

والعرب مقابل مبالغ مالية طائلة.

مافيا التراخيص 
»المضروبة« وشهادات 
الدكتوراه »المزيفة« 

فى مصر
هل هناك رقابة من جانب كافة الجهات 

الرقابية واألمنية وفى مقدمتها وزارة 
الداخلية على هذه الصفحات والمواقع 

الخاصة لهذه الكيانات؟

لماذا لم تتحرك النقابات المهنية والعمالية 
الشرعية للتصدى لهذه الكيانات الوهمية 

وغير المرخص لها رسميا؟

ما الدور الذى تقوم به كافة الوزارات المعنية بمثل 
هذه القضايا فى الرقابة على تلك الكيانات وفى 

مقدمتها وزارة التضامن االجتماعى ووزارة العدل؟ 

ما الدور الذى تقوم به وزارة الخارجية فى هذا األمر خاصة فى 
ظل إعالن الكثير من المنظمات والجمعيات أنها تابعة أو حاصلة 

على تراخيص رسمية من األمم المتحدة أوالجامعة العربية؟ 

هل هناك رقابة فعلية من جانب البنك 
المركزى المصرى على حسابات هذه 

الكيانات داخل البنوك  فيما يتعلق 
بعمليات السحب أو اإليداع أو التحويالت؟ 

لماذا ال تكون هناك مدة محددة للتصاريح الممنوحة 
لتلك الجهات بشكل سنوى حتى يتم التأكد أنها 

تمارس نشاطها المنوط بها وفًقا للترخيص؟

لماذا ال تقوم مصلحة الضرائب بمتابعة 
أنشطة وحسابات هذه الكيانات بشكل 

سنوى للحصول على مستحقاتها؟

ما الذى يضمن عدم تسلل بعض الكثير 
من األشخاص المنتمين لجماعات 
إرهابية ومتطرفة لهذه الجمعيات 
واألكاديميات وإدارتها من الباطن؟

تساؤالت ننتظر اإلجابة عنها:

الــعــرب وهــو أحــد مؤسسات اتــحــاد المبدعين الــعــرب عضو األمــم 
المتحدة والــذى تم تسجيله طبقا للقانون 82 لسنة 2002 فى عام 
2010 ويمارس أعماله منذ ذلك التاريخ، وحيث فوجىء أعضاء مجلس 
ادارة االتحاد برئاسة أحمد نور وأمانة عامة للدكتور سامى الشريف 
ــر االعـــالم االســبــق وعميد كلية االعـــالم بالجامعة الحديثة أن  وزي
المدعى  يقوم بعمل حفالت ومنح دكتوراة  فى اإلعالم للراغبين مقابل 
أمــوال طائلة  ويخدع نجوم اإلعــالم بصفته ويقوم بتكريمهم ليصبغ 
على نفسه صبغة شكلية توهم ضحاياه بشرعيته، كما منح كارنيهات 
مزيفة مقابل أمـــوال يجمعها على رقــم حسابه الشخصى ببنك 
اإلسكندرية وزيادة فى التضليل مطبوع على ظهر الكارنيه أنه عضو 
جامعة الدول العربية رقم 636 ليزيد فى ايهام ضحاياه، ولم يسلم من 
أمره حتى كبار اإلعالميين حيث يوهمهم بأنهم أفضل مذيعين مقابل 
استفتاءات تتخطى الستة ماليين  صــوت ويوقعهم فى شركه حتى 
يقوموا بــاإلعــالن عن ذلــك ويستغل 
هــذا األمــر ليستشرى فى المجتمع 
العربى أجمع ويــزيــد مــن ضحاياه، 
هذا وقد قام فريق الشؤن القانونية 
باالتحاد والمكون من  احمد المهدى 
وأيــمــن قــاســم  وحــمــادة عبد الــرؤف  
وشعبان العجمى.. بمتابعة البالغ 
رقـــم 6699 لسنة 2017 والــمــقــدم 
ــادق  الــنــائــب  ــ لــلــمــســتــشــار نــبــيــل صـ
ــعــام بــاتــهــام هـــذا الــشــخــص  ومــن  ال
يعاونوه من إعالميين وخالفة وبعد 
التحقيقات الــتــى مارستها النيابة 
قررت إدانة وإحالة المتهم للمحاكمة 
بالقضية رقــم 20040 لسنة 2017 
جنح أبوتشت وقد حددت له جلسة 1 

/2018/4 للحكم عليه. 
عــلــى الــجــانــب اآلخـــر نشير إلــى 
ــجــدل الـــذى حـــدث طـــوال الفترة  ال
الماضية حــول ما تسمى »أكاديمية 
كــمــبــريــدج لــلــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا« 
والتى تعلن عن دوراتــهــا فى اللغات 
والكمبيوتر، ومنح شهادات معتمدة 
للدارسين مــن كلية كمبريدج البريطانية، وقــد تلقى جهاز حماية 
المستهلك  العديد من الشكاوى من طالب كثيرين من هذه األكاديمية 
وبعض المراكز التى تأخذ التعليم  وإصدار الشهادات العلمية ستارا 
للمكسب السريع، الجدير بالذكر أن هذه األكاديميات تعلن عن نفسها 
فــى الصحف وتمنح الدبلومات والماجستير والــدكــتــوراه الفخرية  

للمتقدمين مقابل مبالغ مالية.
ــوضــح أن الــحــصــول عــلــى الـــدكـــتـــوراه الــفــخــريــة لبعض  ــا ن وهــن

الشخصيات يكون بناء على ترشيح القسم العلمى بالجامعة، ويعطى 
عــددا من األسباب التى على أساسها منح هذا الشخص الدكتوراه 
الفخرية، ويجتمع مجلس الجامعة ويقرر ما يــراه صحيحا، سواء 

بالموافقة على منحه للدكتوراه من عدمه.
وتعد شهادة الدكتوراه الفخرية شهادة شرفية تمنحها الجامعات 
على مستوى العالم ألســبــاب مختلفة، إال أنها ال تــعــادل الدكتوراه 
العادية؛ ألنــه لم يحصل عليها بعد دراســـة، أو مجال معين كما أن 
هذه  الدرجة العلمية شرفية وال تؤهل لشيء.. وبناء على ذلك  فإن 
الدكتوراه الفخرية هى درجة تكريمية وليست أكاديمية وبالتالى فإن 
كتابة )د. للشخصية الممنوحة الدكتوراة الفخرية( كما جرت العادة 

عند البعض وكذلك فى الصحف هو غير صحيح  على اإلطالق !
ولهذا نكرر أن الدكتوراه الفخرية لها أحكام وقواعد محددة وليس 
»كل من هب ودب« يمنحها ألى شخص، دون وجــود أى مميزات له، 

وذلــك يجعل الدكتوراه الفخرية بال 
قيمة، بعد أن كانت تمثل قيمة رفيعة 

فى المجتمع.
مــن جــانــبــه أعــلــن الــلــواء عاطف 
ــة  ــاي ــاز حــم ــ ــه ــس جــ ــ ــي ــ ــوب رئ ــقـ ــعـ يـ
المستهلك – فــى تصريحات لــه - 
أنــه تلقى العديد مــن الشكاوى من 
عــدد من المواطنين حــول الكيانات 
والــمــراكــز التعليمية واإلعــالمــيــة 
الوهمية.وبدوره قال إن جهاز حماية 
المستهلك حــذر أكثر مــن مــرة عبر 
صفحته الرسمية من عــدم التعامل 
مع هذه المراكز المشبوهة، وأوضح 
أنـــه عــنــدمــا خــاطــب وزارة التعليم 
العالى أفــادت بعدم وجــود تراخيص 
لمثل هــذه األكاديميات والمعاهد، 
وأن هــذه الــشــهــادات الــتــى يمنحها 
الــمــركــز غير معتمدة مــن األســاس 
إال أنه يعد مخالفة للقانون رقم 67 
لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك، 
مشيرا إلى أن الجهاز أصــدر قرارا 
يلزم فيه برد قيمة ما دفعه الشاكون 

مقابل الدورات والشهادات العلمية لتعرضهم لعملية نصب، ولألسف 
يتم عمل فــروع جديدة لهذه المراكز المشبوهة والبعض يستخدم 

أسماء أخرى للنصب على ضحاياه.
وفى هذا السياق نطرح العديد من التساؤالت التى تفرض نفسها 

بقوة فى هذا الشأن:
هل هناك رقابة من جانب كافة الجهات الرقابية واألمنية وفى 
مقدمتها وزارة الداخلية ممثلة فى إدارة مكافحة جرائم اإلنترنت 

اإلعالمية فاطمة فؤاد 
حصلت على دكتوراه فخرية

من أكاديمية «مشكوك فى أمرها«

فتح مكاتب فرعية لهذه 
الكيانات فى عدد من الدول العربية.. 
والجهات المسئولة »نايمة فى العسل«!!!

أحد المذيعين 
حصل على دكتوراه 

لمساهمته فى 
إرساء أخالقيات 

العمل اإلعالمى رغم  
ثبوت قيامه بـ»سب 

الدين« لرؤسائه

استفتاء مضروب 
منح هبة رشوان 

لقب مذيعة 
العرب بزعم 

حصولها على 
6.5 مليون 

صوت 

ما موقف نقابة 
اإلعالميين 

الشرعية 
والمنشأة بقرار 

جمهورى من 
هذه النقابات 
والجمعيات؟!!

أكاديمية 
كامبريدج تمنح 

الدبلومات 
والماجستير 

والدكتوراه الفخرية  
للمتقدمين مقابل 

مبالغ مالية

سالمة
الكنيسىيعقوبمكرم
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منع 93 شركة من الحصول 
على أموال »دعم الصادرات«

أكد التقرير الذى عرض على الرئيس السيسى والذى 
ــوزارة االتــصــاالت وتكنولوجيا المعلومات أن  ــ يتعلق ب
األوضـــاع فى قطاع االتــصــاالت وصلت فى يونيو 2014 
إلى تكبد عدد من الشركات العاملة فى قطاع االتصاالت 
والــتــى يبلغ عــددهــا )1233( شــركــة منهم )68( شركة 
أجنبية خسائر طائلة.. ويبلغ عدد العاملين )77( ألف 
عامل بنهاية 2013.. كما تكبدت الهيئة القومية للبريد 
خسائر سنوية تقدر بحوالى )500( مليون جنيه واقتصرت 
على تقديم الخدمات البريدية فقط وصرف المعاشات 
للمواطنين واالعتماد بشكل كامل على النظام الورقى 
بما يشكل إهـــداراً للوقت والجهد، وبلغ عــدد الشركات 
المصرية المستفيدة من برامج دعــم الــصــادرات )93( 
شركة وحققت إيرادات تتجاوز 695 مليون جنيه، وعانت 
خدمات الجيل الرابع من تخبط للدخول فى حيز التنفيذ 
وواجهت تحديات كبيرة من شركات االتصاالت المحمول 
الثالثة للتوافق على صيغة تناسب متطلبات الوضع 

السوقى واالقتصادى الحالى!!
وأورد التقرير ما قام به الرئيس السيسى فى وقوف 

قطاع االتصاالت على قدميه وهو كاآلتى:
حقق القطاع نمو قــدره )12.5( نهاية 2017 مقارنة 
بـــ)4.8( فى العام 2014 وبلغ الناتج المحلى اإلجمالى 
للقطاع لحوالى )67.4( مليار جنيه وتم إنشاء أكثر من 
)2500( محطة محمول بتكلفة تزيد على )7( مليارات 
جنيه.. وتم االنتهاء من أكثر من )2500( كم لعدد )76( 
طريق جديد من شبكة الطرق القومية بخدمات التليفون 
المحمول وتم توريد مبالغ قــدرت بحوالى )1.1( مليار 
دوالر و)10( مليارات جنيه لخزينة الدولة نتيجة لطرح 
رخــص خدمات الجيل الــرابــع والهاتف الثابت األرضــى 
االفــتــراضــى على شــركــات المحمول الــثــالثــة والشركة 
المصرية لالتصاالت، وتحويل البريد المصرى من تحقيق 
خسائر سنوية بماليين الجنيهات إلــى تحقيق فائض 
يتخطى )4( مليارات جنيه.. وارتفعت عــدد المكاتب 
البريدية إلــى أكثر من )4( آالف مكتب وتــم تشغيل )5( 
مراكز للخدمات التكنولوجية المتكاملة.. وارتفع سعر 
سهم المصرية لالتصاالت من )6( جنيهات للسهم نهاية 
2014 إلى )13.5( جنيه للسهم فى ديسمبر 2017.. وتم 
تمويل تغطية )32( ألف فدان من مشروع المليون ونصف 
فدان بتكلفة )24.5( مليون جنيه، وتغطية المناطق النائية 
بسيناء والصحراء الغربية والشرقية بتكلفة نصف مليار 
جنيه.. وتحولت الشركة المصرية لالتصاالت من مجرد 
مقدم لخدمات الهاتف األرضــى واإلنترنت الثابت إلى 
مشغل وطنى متكامل لخدمات االتصاالت.. وتم تشغيل 
)4( مناطق تكنولوجية متكاملة فى مناطق بــرج العرب 
الــجــديــدة والـــســـادات وبــنــى ســويــف الــجــديــدة وأســيــوط 
الجديدة ووفرت )12( ألف فرصة عمل جديدة للشباب.. 
وتــم افتتاح أول مصنع إلكترونيات مصر بنسبة مكون 

محلى )45(٪ تزيد تدريجيا.

)أرقام مقلقة( يواجهها الرئيس السيسى منذ اليوم األول لتوليه السلطة.. )أرقام مخيفة( ومفزعة!! فقد كانت مصر منذ أحداث 25 يناير متوقفة 
تقريبًا عند المعدالت التى أعلن عنها فى 2010.

ولم تحقق الحكومات التى جاءت بعد 25 يناير شيئا يذكر.
لم يكن هناك تنمية.. لم يكن هناك استثمار.. وال سياحة.. وال عائدات أجنبية.. وتوقفت تحويالت المصريين بالخارج ونقصت إلى أقل درجة بل أن 

بعضًا من المصريين العاملين بالخارج عادوا إلى مصر نتيجة سوء األحوال المعيشية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية فى بعض الدول التى 
يتواجد بها أعداد كبيرة من المصريين.

ولم يعد أحد يدفع الضرائب.. وأصبحت حصيلة الضرائب فى حالة يرثى لها.. ونتيجة لألوضاع الداخلية فى مصر تأثرت الموازنة العامة 
للدولة.. ولم تعد الدولة قادرة على القيام بواجباتها للوزارات والهيئات الهامة.

ومن هنا )جاءت الكارثة( التى حذر منها البعض من )إفشال الدولة( وانهيار البالد.
كانت )األرقام مخيفة( بالفعل ولم يكن هناك أى مسئول قادر على 

اتخاذ قرار من شأنه اإلصالح.
فقد كان الشارع فى حالة فوضى.. 

والشرطة لم تتعاف  وكانت 
مخططات الجماعة 

اإلرهابية 
تجرى 

على قدم وساق.
كانوا يعرفون ماذا يفعلون لتنفيذ أهدافهم.. يخلقون األزمات ليستفيدوا منها وحدهم.. وصعدوا للسلطة فى غفلة من الزمن.. لم يحركوا ساكنا.. 

لم يجروا أى إصالحات.. اعتمدوا على الكذب على الشعب المصرى.. باعوا االقتصاد المصرى لكل من )تركيا وقطر وإيران( ازداد العجز فى الموازنة 
العامة للدولة.. لم يهتموا.. وكانوا مطئنون لألوضاع.

وحينما جاء المستشار عدلى منصور ليتولى المهمة بعد أحداث ثورة 30 يونيو 2013  كانت األوضاع لم تستقر بعد.. وزاد الوضع األمنى سوءا.. 
وجاء السيسى ليصلح وينجز ويحقق ما لم يحققه غيره.. اتخذ القرارات الصعبة التى لم يقدم عليها غيره.. بل أن غيره لم يفكر فيها.. ولكنه عانى 

من هذه األرقام المفزعة والمقلقة.. والتى وصلت لمرحلة الخطر.. والدليل أن التقارير التى قدمت له عن )5( وزارات فقط كانت تدعو للخوف 
على مستقبل البالد.. فقد كانت الشركات الحكومية خاسرة.. وحال االستثمار فى الضياع.. والصناعة تحت الصفر.. واالتصاالت تعانى.. والبترول 

متوقف النشاط تقريبا.. لكنه عمل واجتهد.. وتغيرت األرقام المفزعة إلى أرقام مطمئنة.

تناولت أرقام مقلقة.. مفزعة.. وخطيرة.. واألوضاع الحالية والخطط المستقبلية

تفاصيل أخطر
)5( تقارير على 
مكتب الرئيس 

حول أداء الوزارات

وزارة االتصاالت
وزارة قطاع األعمال العام

وزارة االستثماروزارة البترول

ارتفاع درجة المخاطر الربحية.. 
وزيادة أعداد الشركات الخاسرة 

فى قطاعى النسيج والحديد

سداد 3.9 مليار  دوالر من 
مستحقات الشركاء األجانب

انخفاض التدفقات من مؤسسات 
التمويل إلى )1.9( مليار  دوالر

كانت أوضــاع شركات قطاع األعــمــال العام قبل 
يــونــيــو 2014 هــى تــدنــى الــعــائــد االقــتــصــادى على 
محفظة اســتــثــمــارات الــدولــة وأدى ذلــك لخلل فى 
تــكــويــن مــحــافــظ اســتــثــمــارات الــشــركــات القابضة 
وارتـــفـــاع نسبة مــســاهــمــة مــجــمــوعــة مـــحـــدودة من 
ــاح الــقــطــاع، حــيــث تمثل أربـــاح  ــ الــشــركــات فــى أرب
)8( شــركــات فقط حــوالــى 70٪ مــن إجمالى أربــاح 
الشركات الرابحة ما يــؤدى إلى ارتفاع درجــة تركز 
المخاطر الربحية.. وأيضا ارتفع عــدد الشركات 
الــخــاســرة والــتــى تعانى مــن مشاكل تمويلية وفنية 
خاصة شركات الغزل والنسيج والحديد والصلب 
المصرية، وأيضا تقادم العديد من خطوط اإلنتاج 
بالشركات.. ووجــود 
العديد مــن األصــول 
ــة،  ــل ــغ ــســت ــم غـــيـــر ال
ــتـــاج  ــاض إنـ ــ ــف ــخــ ــ وان
الــــعــــامــــل وتـــحـــمـــل 
ــة  ــام ــع ــة ال ــ ــوازن ــ ــم ــ ال
ــورة  ــصــ ــ لــــلــــدولــــة ب
ــرة أو غــيــر  ــاشــ ــ ــب مــ
مباشرة لتكلفة تمويل 
الــعــديــد مــن شركات 
ــاع، وارتـــفـــاع  ــطـ ــقـ الـ
تكلفة المنتجات التى 
تقدمها الــعــديــد من 
الشركات وانخفاض 
الجودة ما يــؤدى إلى 
انخفاض القدرة على 
المنافسة وصعوبة 

فتح أسواق جديدة.
ــد رصـــد  ــ ــذا وقـ ــ هـ
التقرير أنــه تــم تحقيق إجمالى إيـــرادات النشاط 
الجارى للشركات الحكومية بعد فترة الـ4 سنوات من 
حكم الرئيس السيسى بلغت )84.8( مليار جنيه.. 
وتــم استبعاد الشركات الــخــاســرة.. ونتيجة لذلك 
أصبح إجمالى األربــاح يقدر بحوالى )7.4( مليار 
جنيه بعد أن كان وصل إلى )1.6( مليار جنيه فى 
عام 2014.. وتحولت )12( شركة من الخسارة إلى 
الربح.. وتحسن نتائج أعمال عدد )92( شركة من 
إجمالى )121( شركة.. وارتفعت أرباح )54( شركة 
بالمقارنة بعام 2014.. وعدد )26( شركة انخفضت 

خسائرها بالمقارنة بعام 2014.
وأشار التقرير إلى أنه سيتم االستمرار فى إعادة 
هيكلة بعض الشركات التابعة لقطاع األعمال العام 
مــع التركيز على الــشــركــات شــديــدة التعثر ومنها 
شركات الغزل والنسيج وشركات الحديد والصلب 

وشركات األسمدة وشركات األلومنيوم.

حينما عــرض التقرير عــن وزارة البترول على الرئيس 
ــى حــد شــعــور وزيــر  ــام مقلقة جــدا إل ــ السيسى كــانــت األرق
البترول بالخطر على مصر.. وذكــر التقرير أوضــاع وزارة 

البترول فى يونيو 2014 كاآلتى:
توقيع )40( اتفاقية بحث وتنقيب واستكشاف بإجمالى 
استثمارات بلغ )1.8( مليار جنيه وتــراكــمــت مستحقات 
ـــ)6.3(  الشركاء األجــانــب خــالل تلك الفترة حتى وصلت ل
مليار دوالر مما أدى إلى التأخر فى تنفيذ بعض المشروعات 
ــى مستوياته  الكبرى ووصــل إنــتــاج الــغــاز الطبيعى إلــى أدن
نتيجة النخفاض االستثمارات وعــدم توقيع اتفاقيات فى 
الفترة السابقة مما أدى إلى عدم توفير االحتياجات الالزمة 
لمحطات الكهرباء وتفاقم مشكلة الكهرباء والتأثير السلبى 

على بعض الصناعات.
وبــلــغ االستثمار فــى مــجــال الــبــتــرول والــغــاز إلــى )5.4( 
مليار جنيه.. ووصــل دعــم المنتجات البترولية إلــى )459( 
مليار جنيه خالل التفرة من 2010 حتى 2014، ووصل عدد 

محطات البنزين والخدمة إلى )2900( محطة.
وبلغ حجم االستثمار فى البتروكيماويات إلى )2.2( مليار 
دوالر خالل الفترة من 2010 حتى 2014.. وعدد الوحدات 
السكنية التى توصل إليها الغاز الطبيعى منذ )2010 حتى 
ــى )2.4( مليون  2014( إل
وحـــدة سكنية.. وبــلــغ كمية 
إنــتــاج الــذهــب 35 طناً منذ 
)2010 حتى 2014( بقيمة 

1.5 مليار دوالر.
وقد قامت الــوزارة خالل 
األربـــعـــة ســنــوات مــن حكم 
الــرئــيــس الــســيــســى بــبــذل 
جهود أشرف عليها الرئيس 
شــخــصــيــا.. ومــنــهــا: توقيع 
)62( اتفاقية بحث وتنقيب 
واســتــكــشــاف باستثمارات 
بلغت )13.9( مليار دوالر.. 
ــيــاطــات  وتــضــاعــفــت االحــت
الــمــضــافــة مــن اكــتــشــافــات 
الغاز الطبيعى )8( أضعاف وانخفضت مستحقات الشركاء 
األجانب إلى حوالى الثلث لتصل إلى )2.4( مليار دوالر.. 
وتــم تنفيذ مــشــروعــات التنمية فــى حقول الــغــاز الطبيعى 

باستثمارات بلغت 12.6 مليار دوالر.
وبلغت حجم االستثمارات الوطنية فــى مجال البترول 
والغاز إلى )4( أضعاف ما كانت عليه فى الفترة من )2010 
حتى 2014( ليصل إلى )22.4( مليار جنيه وانخفض قيمة 
دعــم االستهالك المحلى مــن المنتجات البترولية والغاز 
الطبيعى بمقدار 25٪ عن الفترة من )2010 حتى 2014( 
ليصل إلــى )347( مليار جنيه وزيـــادة عــدد ســيــارات نقل 
المنتجات البترولية إلــى )1300( ســيــارة وعــدد محطات 
التموين إلى )3600( محطة.. وتم تنفيذ خطوط غاز جديدة 
بأطوال بلغت )590( كم وبزيادة قدرها )180(٪ عن الفترة 
من )2010 حتى 2014( بإجمالى استثمارات بلغت )5.7( 
مليار جنيه.. وتــم توصيل الغاز الطبيعى لــوحــدات سكنية 
عددها )2.7( مليون وحــدة سكنية خــالل األربــعــة سنوات 
الــمــاضــيــة.. وهــى تشكل 30٪ مــن إجمالى مــا تــم توصيله 
على مــدار )37( عاما والبالغ عددهم )8.9( مليون وحدة 
سكنية.. كما تــم مضاعفة إنــتــاج مصر مــن الــذهــب لتصل 
)70( طنا بقيمة )2.6( مليار دوالر.. وزيــادة االستثمار فى 

البتروكيماويات لـ4 مليارات دوالر.

كانت أوضــاع وزارة االستثمار قبل يونيو 2014 طبقا لما 
أورده تقرير الهام الــذى عــرض على الرئيس السيسى كما 

يلى:
انخفض إجمالى التدفقات من مؤسسات التمويل الدولية 
فى القطاعات االقتصادية من حوالى 2.3 مليار دوالر فى 
عام 2012 إلى 1.9 مليار دوالر عام 2013، ثم زادت عام 
2014 لتصبح 3.2 مليار دوالر.. وانخفض إجمالى قيمة 
االتفاقيات الثنائية التى وقعتها مصر مع دول أخــرى من 
حوالى )852( مليون دوالر عــام 2012 إلــى )716( مليون 
ــة واضحة أو برنامج  دوالر عــام 2013 ولــم تكن هناك رؤي
اقتصادى محدد ما أدى إلى توقف مؤسسات التمويل الدولية 
عن تقديم أى برامج للتعاون مع مصر.. مع توجيه التمويل 
وفقا ألولويات المؤسسات التمويلية وليس وفقا ألولويات 
مصر مع ارتفاع مخاطر االئتمان بسبب عدم وجود استقرار 
سياسى نتج عنه توقف أى تمويالت لمصر لتنفيذ البرامج 
التمويلية والتنموية والمشارع القومية ذات األولوية وتوقف 
العالقات االقتصادية مع العديد من الــدول وتوقف اللجان 
المشتركة التى تضع أسس التعاون االستراتيجى والسياسى 
ــدول.. وكــان مناخ االستثمار غير  واالقــتــصــادى مع كافة الـ
مالئم وغير جاذب لالستثمارات الخاصة المحلية واألجنبية 
سواء من حيث الظروف السياسية أو من حيث التشريعات 
ــار المؤسسى المنظم لعملية  الــســائــدة أو مــن حيث اإلطـ
االستثمار ما يساهم فى حدوث تراجع فى كافة المؤشرات 
االستثمارية ولم يكن هناك رؤية واضحة للتشريع بشكل كاف 
وعدم مواكبته لالقتصاديات العالمية والممارسات الدولية 
لــدرجــة أن البيئة االستثمارية فــى مصر أصبحت طــاردة 
للمستثمرين نتج عنها هروب رؤوس األمــوال فى الخارج ما 
أدى النخفاض صافى تدفقات االستثمار األجنبى المباشر 
وبلغ )4( مليارات دوالر عام 2012 ثم انخفض أكثر ليصل 
)3.8( مليار دوالر عام 2013 وتوقف إقامة المناطق الحرة 

وغياب العدالة فى توزيع الفرص االستثمارية.
وقــد ساهم الرئيس السيسى خــالل 4 سنوات فى دعم 
ــادة الــتــدفــقــات مــن الــمــؤســســات  ــ االســتــثــمــار مــن خـــالل زي
التمويلية الدولية لتصل إلــى 2.9 مليار دوالر عــام 2016 
وتم توقيع اتفاقيات ثنائية بين مصر مع دول أخــرى لتصل 
إلى 2 مليار دوالر عام 2017 والنجاح فى تمويل مشروعات 
فى قطاع الكهرباء بقيمة 8.3 مليار دوالر.. وقطاع النقل 
وشبكة الطرق بقيمة 4.1 مليار دوالر.. وقطاع اإلسكان 
االجتماعى بقيمة 3.6 مليار دوالر.. والموافقة على إقامة 
على عدد )4( مناطق استثمارية جديدة باستثمارات بقيمة 
)5.3( مليار جنيه وتحسن ترتيب مصر فى تقرير التنافسية 
العالمية لعام 2017 والذى يعكس التحسن األكبر لمصريين 
الدول العربية فى التقرير الذى يصدره المنتدى االقتصادى 
العالمى مما ساهم فى أن تقفز مصر )15( مركزا.. وإضافة 
مراكز جديدة لخدمات المستثمرين فى 6 أكتوبر وجمصة 
وعتاقة وساهمت البورصة المصرية بشكل كبير فى التنمية 
االقتصادية حيث قفزت رؤوس األموال إلى )40( مليار جنيه.

وبلغ حجم نشاط التمويل العقارى 8.4 مليار جنيه فى 
2017 مقارنة بنحو )4.3( مليار جنيه فى 2013 وهو ما يمثل 
ضعف حجم النشاط التمويل العقارى قبل أربع سنوات وبما 
يعكس تطورا ملحوظا.. وبلغ عدد المستفيدين من نشاط 
التمويل متناهى الصغر ألكثر من )2( مليون مواطن بقيمة 
زاد على )6( مليارات جنيه وبلغت نسبة اإلنــاث المتمتعين 
بقروض التمويل متناهى الصغر حوالى )70٪( وبأرصدة 
بلغت )4.2( مليار جنيه، بينما بلغت نسبة الرجال حوالى 

30٪ بأرصدة تمويل بلغت )1.8( مليار جنيه.

انخفاض إنتاج 
العامل وتحمل 

الموازنة العامة 
للدولة تكلفة 

الشركات 
ومشروعاتها

توفير 112 مليار 
جنيه من مخصصات 

دعم المنتجات 
البترولية

عجز الميزان التجارى وصل 
لمعدات غير مسبوقة

أفاد التقرير أن األوضــاع كانت قبل يونيو 2014 
كــاآلتــي: عجز الــمــيــزان الــتــجــارى وصــل لمعدالت 
غير مسبوقة ودخول غير منظم للسلع ذات الجودة 
المنخفضة، وال توجد خريطة شاملة لالستثمار 
الــصــنــاعــى فــى مختلف مــحــافــظــات الجمهورية 

ومسئولية سالمة الغذاء موزعة على )17( جهازا.
وتعثر العديد مــن المصانع وعـــدم وجـــود هيئة 
محددة للتعامل مع مشكالت المصانع، وتأخر مصر 
فى مؤشر أداء األعــمــال بالنسبة لمؤشر التجارة 
الــفــرعــى وضــعــف تنافسية المنتج الــمــصــرى فى 

األسواق العالمية.
وقلة عدد المعارض الداخلية والخارجية وعدم 
الــتــعــريــف بالمنتج الــمــصــرى.. وضــعــف منظومة 
الشباك الواحد فى هيئة التنمية الصناعية.. مع 
عدم توافر رأس مال المخاطر لتمويل المشروعات 
الناشئة وتوقف العديد من المشروعات القومية 
وتعثرها.. ولــم يكن هناك اهتمام بتطوير وإنشاء 
ــدم وجــود  مــجــمــعــات صــنــاعــيــة بصعيد مــصــر وعــ
تجمعات صناعية متكاملة لصناعات مــحــددة.. 
وأيضا عدم وجود مصنع جاهز بالترخيص ومرفق 
للعمل على تقوية الصناعات المغذية الصغيرة.. 
وإجمالى األراضى الصناعية المتاحة من عام 2007 
حتى يونيو 2014 ال يزيد على 6 ماليين متر مربع.. 
وتوجد عوائق تصديرية بسبب بعض المشاكل فى 
االتفاقيات الدولية وعدم مطابقة المنتج المصرى 

مع المواصفات العالمية!
وخــالل األربعة سنوات الماضية هى فترة حكم 
الــرئــيــس السيسى ارتــفــعــت الــصــادرات المصرية 
بقيمة )4( مليارات دوالر.. وانخافض الـــواردات 
بقيمة )16( مليار دوالر وأبــرز االنخفاضات كانت 
فــى قطاعات الصناعة الهندسية والمفروشات 
والمالبس الجاهزة وصناعات غذائية بنسبة تبلغ 

فى المتوسط ٪30.
وارتــفــعــت عــدد الــتــراخــيــص الصناعية الــتــى تم 
إصــدارهــا إلــى )3( آالف ترخيص فــى عــام 2017 
ــك بعد  مــقــارنــة بــعــدد )696( فــى عـــام 2016 وذلـ
االنتهاء من إصــدار قانون تيسير منح التراخيص 
برقم 15 لسنة 2017 والــذى خفض مــدة الحصول 
على الترخيص مــن 634 يــوم إلــى )7( أيـــام.. وتم 
افتتاح عدد 2374 مصنعاً جديداً باستثمارات قدرها 
ــم توفير )180( ألــف فرصة  )62( مليار جنيه وت
عمل.. وتم توحيد جهة تخصيص وإدارة المناطق 
الصناعية ونافذة موحدة لتيسير ومنح التراخيص.. 
وتم طرح 28.5 مليون متر مربع أراضى صناعية.. 
وتمويل مشروعات بحوالى 14.5 مليار جنيه.. مع 
إتاحة أراضــى مجانية بصعيد مصر لعدد )506( 
مشروعات بمساحة 2 مليون متر مربع بتكاليف 6.4 
مليار جنيه مع طرح 13 مجمعا صناعيا يغطى كل 
محافظات الجمهورية وتشغيل 66 مصنعا متعثرا  
وإنشاء صندوق بقيمة )150( مليون جنيه إلنقاذ 72 

مصنعا وتشغيل مجمع الرويبكى ومرغم للبالستيك!

وزارة الصناعة والتجارة

 بالل الدوى
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أسرار الحزب السياسى الجديد الداعم لـ»السيسى«
دور أكبر لحملة )عظيمات مصر( و)الجمعية العمومية لنساء مصر( وأنت األملسيطرة ائتالف دعم مصر والجبهة الوطنية وشباب من أجل مصر

ــادر ســريــة  ــصـ كــشــفــت مـ
ــتــاف دعـــم مصر  داخـــل ائ
عــن وجــود جهود كبرى فى 
سبيل تحقيق نمو وانتشار 
لائتاف فى القرى والمدن 
والنجوع والمناطق النائية 
مــن أجــل تحويل االئــتــاف 
إلــى )حــزب سياسى( يدعم 

الرئيس عبدالفتاح السيسى خال الفترة القادمة.
وأشارت المصادر إلى أنه سيتم االستعانة بجهود كل 
من أعضاء الجبهة الوطنية والتى تم تشكيلها بعد ثورة 
30 يونيو 2013 والتى كــان يقودها الرجل القوى فى 
الصعيد )قدرى أبوحسين( والذى تولى مناصب عديدة 
من قبل.. والمقرب إلى دوائر عديدة.. خاصة عاقاته 
مع زميله فى الجبهة الوطنية السابق اللواء أحمد جمال 
الــديــن وزيــر الداخلية األســبــق والـــذى تولى فيما بعد 
مستشار الرئيس لشئون األمن واإلرهــاب والذى يحظى 

بثقة الرئيس السيسى.

وأضافت المصادر أن السفير محمد العرابى وزير 
الخارجية األسبق سيتولى التنسيق إلتمام تنفيذ تحويل 

االئتاف إلى حزب سياسى.
وكشفت مصادرنا المطلعة أن السفير محمد العرابى 
سيقوم بالتنسيق بين أعضاء حــزب المؤتمر ورئيسه 
ــال تأسيسه  )عــمــر صــمــيــدة( لــانــضــمــام لــلــحــزب حـ
واالنــدمــاج فى الكيان الجديد من أجــل تقوية الحزب 

ــوادر الــمــتــواجــدة بــيــن الــمــواطــنــيــن فى  ــك ــال الــجــديــد ب
المحافظات.

وأوضحت المصادر أن عددا من المنتمين للحمات 
والحركات المؤيدة للرئيس السيسى سيتم اندماجها 
أيضا مع الكيان الجديد واإلعــان عن دعمها لتأسيس 
الــحــزب السياسى الــجــديــد والــســيــطــرة على الــكــوادر 
الفاعلة فى المدن والقرى والنجوع.. ومن هذه الحمات 

التى سيتم ضمها )حملة كلنا معاك( و)حملة من أجل 
مــصــر( وحملة )شــبــاب مــن أجــل مــصــر( وحملة )انــت 
األمــــل( وحــمــلــة )عــظــيــمــات مــصــر( وحــمــلــة )عــلــشــان 
تبنيها(.. وتضم هذه كوادر عديدة فى جميع المجاالت 
إضافة إلى ما يسمى بـ)الجمعية العمومية لنساء مصر(.

ــه ســيــتــم االســتــعــانــة بكبار  ــمــصــادر أنـ وأضـــافـــت ال
قيادات الحزب الوطنى فى البرلمان أو المحافظات أو 

المحليات وهم الذين لم يتورطوا فى فساد أو 
تجاوزات، ورفض انضمام أى شخص محسوب 

على التيار الدينى.
المصادر أكدت أن هناك دورا كبيرا لقيادات 
ائتاف دعــم مصر فى االختيارات والتنسيق 
ومنهم محمد السويدى وسحر طلعت مصطفى 
ومحمد فــرج عامر وحسين موسى والدكتور 
ــادات الـــقـــادرة على  ــي ــق مــجــدى مــرشــد وهـــم ال

اإلنفاق بسخاء على أى عملية انتخابية وسيتولون 
الدفع واإلنفاق.

وكشفت المصادر أيضا دورا كبيرا للكابتن طاهر 
أبــوزيــد عضو مجلس الــنــواب فــى الــحــزب السياسى 
الجديد، والكابتن هانى أبوريدة رئيس اتحاد الكرة، 

والمهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة.
ــحــزب الــجــديــد وهـــو حــزب  الــبــعــض ســـرب اســـم ال
)المستقبل( لكن البعض رفض هذا االسم على اعتبار 
ــه يماثل ويــضــاهــى اســم الــحــزب الــجــديــد الـــذى من  أن
الــمــقــرر إعــانــه بــرئــاســة جــمــال مــبــارك نجل الرئيس 
حسنى مبارك فى عام 2008، وحتى اآلن تتم المفاضلة 
بين اسم )تحيا مصر( و)حب مصر( ولم يستقر على أى 

منهما حتى اآلن!

طاهر أبوزيد وهانى أبوريدة ووزير الشباب أبرز النجوم
رفــض إطــاق اســم )حــزب المستقبل( حتى ال يقال عنه )حــزب 

جمال مبارك(
المؤشرات تؤكد أنه سيطلق عليه اسم )حزب تحيا مصر(

إحراج وزير الرى أمام الرئيس

وزير األوقاف:

بناء على تعليمات عليا:
ــرى  ــاب كــثــيــرة لفشل وزيـــر ال هــنــاك أســب
الدكتور محمد عبدالعاطى والــذى نستطيع 
أن نسردها بعد أن قدم الوزير خطة للتطوير 
ولم يقم بها حتى اآلن رغم وعوده المتواصلة، 
وطــلــب رئــيــس الــــوزراء مـــرارا وتــكــرارا منه 
اإلســراع لكنه حتى اآلن لم يتحرك ولم ينفذ 
ومــنــهــا صــيــانــة وتــدعــيــم عـــدد مــن القناطر 
القديمة بتكلفة )1.3( مليار جنيه، وهو 
ــزراعــة فــى مصر  مــا يسبب خــطــورة على ال
ويتضرر منه جموع الفاحين واشتكى عدد 
من أعضاء مجلس النواب وخاصة المنتمين 
للجنة الزراعة بالبرلمان بعد شكاوى وصلتهم 

من المواطنين خاصة فى محافظات الدلتا.
ــرى أيــضــا فــى تشغيل  ــر الـ كــمــا فــشــل وزيـ
)363( بئرا بالطاقة الشمسية بتكلفة )617( 
مليون جنيه ورغم توافر المخصصات المالية 
ــبــدء فــى خطة  ــم يــتــم ال إال أنـــه حــتــى اآلن ل

التطوير.
ــر الــرى وعــد بإحال وتجديد  كما أن وزي
ــحــطــات الـــــرى والـــصـــرف  ورفـــــع كـــفـــاءة م
الستيعاب التوسعات المستقبلية وتقليل 
استهاك الطاقة بــإحــال وتجديد )108( 
محطات رى وصــرف خــال الفترة القليلة 

القادمة بتكلفة بلغت )440( مليون يورو.

وعد بصيانة وتدعيم القناطر القديمة.. ولم ينفذ.. رغم 
توافر المخصصات المالية بقيمة )1.3( مليار جنيه

تعيين )6000( إمام وخطيب وعامل!

منع تدخل مؤسسات الدولة والوزارات 
لدعم أى مرشح فى انتخابات رئاسة الوفد

تطهير وزارة الزراعة من اإلخوان بقرار رئاسى

أزمة بين قيادات وزارة اإلسكان بسبب عدم تعيين 
رئيسين للعاصمة اإلدارية والعلمين الجديدة

كشف وزيـــر األوقـــاف الــدكــتــور محمد 
مختار جمعة عن وجــود خطة ســوف يتم 
تخطيطها خال الفترة القادمة تتضمن 
العمل على زيــادة كتاتيب تحفيظ القرآن 
الــكــريــم الــعــصــريــة إلـــى )1000( ُكــتــاب، 
ــمــدارس القرآنية لتصل  وزيـــادة عــدد ال
إلى )1500( مدرسة وزيادة عدد المراكز 

الثقافية اإلسامية إلى )60( مركزا مع 
ــوزارة بــإحــال وتجديد )2000(  ــ قيام ال
مسجد مــع القضاء على ظــاهــرة قوائم 
انتظار إحــال وتجديد المساجد طبقا 
للمخطط المنتظر مع تعيين )6000( إمام 
وخطيب و)6000( عامل ومـــؤذن بواقع 

)1500( إمام و)1500( عامل سنويا.

وعد الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة 
الرئيس السيسى بتطهير وزارة الزراعة من 
المنتمين لجماعة اإلخــوان بعد تقارير سرية 
أكدت على وجود عناصر إخوانية موجودة فى 
المركز القومى للبحوث الزراعية، وتم إباغ 
ــوزراء المهندس شــريــف إسماعيل  ــ رئــيــس ال
ليقوم باإلشراف على تغيير عدد من قيادات 
ــوزارة ســـواء فــى مــركــز البحوث الزراعية  ــ ال
أو هيئة التنمية الــزراعــيــة أو هيئة الــثــروة 

الحيوانية أو الحجر البيطرى.
كما وعدد الدكتور عبدالمنعم البنا باإلسراع 

فى االنتهاء من استصاح )المليون ونصف 
فدان( وذلك عن طريق إنشاء )63( مشروعا 
بتكلفة )11.9( مليار جنيه و243 مليون 
دوالر و2.4 مليون يورو ما بين زيــادة الرقعة 
الزراعية وإنشاء الصوامع والهناجر وتحسين 
كفاءة الرى الحقلى لتوفير المياه وستساعد 
فى ذلك شركة الريف المصرى الجديد كإطار 
مؤسسى للمساعدة فــى استصاح المليون 
ــرأس مــال يبلغ )8( مليارات  ونصف فــدان ب
جنيه فى )17( محافظة وتم تنفيذ المرحلة 

األولى فى الفرافرة ومطروح والصعيد.

منافسة شرسة داخــل وزارة اإلسكان 
على تولى منصبى رئاسة جهاز العاصمة 
اإلدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة 
وحــتــى اآلن لــم يــتــم تعيين أى منهما، 
فالمهندس محمد عبدالمقصود مــازال 
ــاســة العاصمة  قــائــمــا بــاألعــمــال فــى رئ
اإلدارية الجديدة، ومدينة العلمين لم يتم 
تعيين أى مــن مساعدى الــوزيــر ليتولى 

المهمة، ويتولى الوزير بنفسه اإلشــراف 
عليها بعد االهتمام المتزايد من مؤسسة 
الرئاسة بـ)العلمين( واعتبارها أحد أذرع 
التنمية فى الساحل الشمالى، ويستمد 
منها الرئيس السيسى اهتماماً خاصاً 
ــه يتبنى وجـــود للمصريين مــحــدودى  ألن
 الــدخــل أبــوابــا ومصايف وشــواطــئ على

الساحل الشمالى.

ــدرت لجميع  تعليمات عــلــيــا مــشــددة صــ
مؤسسات الدولة بعدم التدخل فى انتخابات 
رئــاســة حــزب الــوفــد، هــذه التعليمات العليا 
صدرت بعدما ترددت أنباء حول وجود اتجاه 
لدعم بهاء أبوشقة الــذى يخوض انتخابات 
ــوجــوده فــى منصب  رئــاســة الــحــزب نتيجة ل
مهم فــى البرلمان المصرى كرئيس للجنة 

التشريعية فى مجلس النواب.
التعليمات طالت قيادات كبرى فى مجلس 

ــواب بــعــدم الــتــدخــل لــدعــم بــهــاء أبوشقة  ــن ال
حتى يتم االنتهاء من االنتخابات بكل حياد 
وموضوعية وحتى ال تتهم الــدولــة بالتدخل 

لمصلحة أى من المرشحين.
التعليمات جــاءت بعد سخونة االنتخابات 
على رئــاســة حــزب الــوفــد ووجـــود عــدد من 
المرشحين األقوياء ومنهم المهندس حسام 
الخولى المرشح على رئاسة الوفد وله شعبية 

الفتة، ويعتبر المنافس الشرس ألبوشقة.

قدرى أبوحسين وأحمد جمال الدين 
ومحمد العرابى أبرز الكوادر

السويدى وفرج عامر وسحر طلعت 
وحسين موسى يتولون اإلنفاق

السماح بانضمام أعضاء وقيادات الحزب 
الوطنى غير المتورطين فى قضايا فساد

بالل الدوى

فشل فى تشغيل )363( 
بئرًا بالطاقة الشمسية 

بتكلفة قدرها )617( 
مليون جنيه

زيادة كتاتيب تحفيظ القرآن إلى 1000 ُكتاب

شركة الريف المصرى الجديد تساعد فى استصالح )1.5( مليون 
فدان برأسمال 8 مليارات جنيه فى )17( محافظة

جمعة

مدبولى

عبدالعاطى

البنا

أبوشقة الخولى

جمال الدين
عبدالعزيز

السويدى
فرج

أبوزيدأبوحسين
سحر
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ومــمــا ال شــك فيه أن البيئة السياسية 
واألوضاع العامة، خاصة االقتصادية واألمنية، قد لعبت 
دورًا ال يمكن إنكاره فى جعل السباق االنتخابى محصورا 
بين مرشحين اثنين فقط، لكن ذلك ال يعفى األحــزاب 
ــزاب التسعة عشر الممثلة  السياسة - خــاصــة األحــ
فى البرلمان - من مسئولية تحول المشهد االنتخابى 
ــة إلــى مشهد مثير  ــدول الــخــاص بأعلى منصب فــى ال
للجدل، سمح ألساطير وأوهام عديدة أن تصنع لها قدرا 

من الشرعية الزائفة فى تفسيره.
فى هذا السياق كشفت دراسة صدرت مؤخراً بعنوان 
»األحــزاب واالنتخابات الرئاسية« أنه بعيًدا عما تثيره 
أحــزاب المعارضة المصرية - منذ التجربة الحزبية 
ــتــى بــدأت  الــثــانــيــة فــى الــتــاريــخ الــمــصــرى الــحــديــث وال
منتصف السبعينيات من القرن الماضى - من تبريرات 
لضعفها، وعلى رأسها انغالق المجال السياسى، بعيًدا 
عن ذلــك فــإن الحقيقة المثيرة أن هناك حالة تراجع 
ــزاب السياسية  ــ مــلــحــوظــة فــى حــجــم عــضــويــات األحـ
فــى الديمقراطيات الغربية عــامــة، وتــراجــع أكــبــر فى 
ثــقــة الــجــمــهــور بـــهـــا.. ولـــم يكن 
ــذى لم  ــ ــالـــد تـــرامـــب، ال ــوز دونـ فـ
يكن عــضــًوا بالحزب الجمهورى 
ــى االنـــتـــخـــابـــات  ــ ــى، ف ــ ــك ــ ــري ــ األم
ــة عــلــى منافسين ينتمون  ــي األول
قلبا وقالبا للحزب، كما لم يكن 
تمكن بوبى ساندرز، غير المنتمى 
للحزب الديمقراطى األمريكى، 
مــن الــمــنــافــســة حــتــى اللحظات 
األخيرة على مقعد مرشح الحزب 
لالنتخابات الرئاسية فى مواجهة 
عضوة الــحــزب العتيدة هيالرى 
كــلــيــنــتــون، ولـــم يــكــن فـــوز تــرامــب 
غير المنتمى حزبيا فى النهاية 
على كلينتون.... لم تكن كل هذه 
الــوقــائــع إال مــؤشــرات على حالة األزمـــة التى تعيشها 
األحزاب السياسية فى العالم بشكل عام منذ ثمانينيات 
القرن الماضى على األقل. ففى كتابه متالزمة الفساد: 
الثروة والسلطة والديمقراطية، يشير مايكل جونستون، 
إلــى حقيقة أن اإلقــبــال على المشاركة السياسية من 
خالل األحــزاب يبدو متوسطا فى القارة األوروبية وِفى 
الــواليــات المتحدة واليابان، وأن هناك نزعة متزايدة 
من جانب أغلب مواطنى هذه الدول للنظر إلى العملية 
ــى وضــع األحـــزاب السياسية  السياسية بــاإلجــمــال، وإل
بشكل خــاص، على أنها أمــور تشوبها تأثيرات الفساد 
الناتج عن سطوة المال والنفوذ االقتصادى لفئات قليلة 
فى المجتمع، مع تحول الديمقراطية إلــى مجرد لعبة 
تديرها أطــراف بعينها ويصعب على الجمهور الواسع 

التعامل معها.  
وكشفت الدراسة أن تجربة الحزبية المصرية، وبغض 
النظر عن السياق العالمى، كانت مأزومة على الــدوام 
ســواء فى عهدها األول )1906- 1953( أوفــى عهدها 
الثانى الـــذى يمتد مــن عــام 1976 وحــتــى اآلن.. ففى 
ــزاب على قاعدة  المرحلة األولـــى تشكلت معظم األحـ
التنافس على من يكون األقــدر على تحقيق االستقالل 
الوطنى وتحقيق الــعــدالــة االجتماعية.. وانتهت هذه 

التجربة بــثــورة 1952 نتيجة فشل هــذه األحـــزاب فى 
تحقيق هذه األهــداف.. أما المرحلة الثانية، ورغم تنوع 
برامج األحــزاب التى ظهرت خاللها  فقد انتهت بأزمة 
جمود سياسى امتدت لنحو ثالثين عاما تفجرت على 
إثرها ثورة 25 يناير. ورغم اتساع حرية األحزاب وزيادة 
عددها عقب ذلــك، إال أنها فشلت فى مواجهة جماعة 
اإلخوان المنحلة وتوجهاتها الفاشية بعد سيطرتها على 

البرلمان 
ومنصب رئيس الــدولــة لمدة 

عام كادت خالله أن تدفع بالبالد إلى حافة الحرب 
األهلية، وانتهى األمر باندالع ثورة يونيو2013.

من ناحية أخــرى أكد سعيد عكاشة الباحث والخبير 
فى مركز األهــرام للدراسات السياسية واإلستراتيجية 
أن  أحــزاب المعارضة  يغلب عليها توجيه االتهامات 
للنظم التى حكمت مصر منذ عبد الناصر وحتى الرئيس 
السيسى، بــأن هــذه النظم كانت السبب الرئيسى فى 
ضعفها، وبالتالى فى ضعف الحياة السياسية إجماال، 
وهــواتــهــام ال يــكــون موضوعيا أو منصًفا دون تحديد 
لنصيبها هى )أى األحـــزاب( فى صناعة هــذا الضعف 
ودون قيامها بــإجــراء نقد ذاتــى لنفسها.. فعلى سبيل 
المثال، ال نجد أيا من األحــزاب السياسية الحالية قد 
قدم تقريرا شفافا عن األزمــات واالنشقاقات الداخلية 
فيه، واألسباب التى قادت إلى ذلك، واألهــم: التأثيرات 
التى تركتها هذه األزمات عليها وعلى مدى قدرتها على 
التركيز على مهامها األكبر مثل 
تثقيف أعــضــاء الــحــزب وتجنيد 
أعــضــاء جــدد وإجـــراء انتخابات 
داخــلــيــة شفافة قبل أن يسألها 
الناخبون عن مدى قدرة أى منها 
على تحقيق أهدافه فى الوصول 
إلـــى الــســلــطــة وتــنــفــيــذ بــرامــجــه 
بواسطة فــوزه فــى االنتخابات.. 
لقد ذكر أحد قادة التجمع )طلب 
ــر اســـمـــه( أن عــضــويــة  ــ ــدم ذك عــ
ــذى يــزيــد عــمــره على  الــحــزب الـ
ــس عــام  ــأسـ األربـــعـــيـــن عـــامـــا )تـ
1976( ال تــزيــد على ستة آالف 
عضو، وال ينشط منهم عمليا فى 

أنشطة الحزب سوى 20٪ منهم. 
وحتى استغالل القانون االنتخابى الــذى يسمح ألى 
شخص يحظى بتأييد عشرين عضوا فى البرلمان بأن 
يترشح للرئاسة، لم يجرى استغالله من جانب أحزاب 
تمتلك عدد مقاعد أكبر من هذا العدد )تمتلك أحزاب 
المصريين األحــرار، مستقبل وطن، الوفد 65، 52، 46 

مقعدا على التوالى(. 
كما كان بوسع ستة عشر حزبا أخر ممثلة فى البرلمان 
أن تشكل ائتالفات فيما بينها أو أن تتفق على تأييد 
مرشح لرئاسة الدولة من إحداها أو باالتفاق فيما بينها 
على تأييد شخصية معينة من خارج البرلمان ومن خارج 

األحزاب. 
ــرار مـــن جــانــب أحـــزاب  ــ وكــشــف عــكــاشــة أن اإلصــ
المعارضة على المبالغة فــى دور الــدولــة فــى تضييق 
المجال السياسى ومنع األحــزاب من ممارسة أنشطتها 
رغم إدراكها )أَى هذه األحــزاب( أن العمل السياسى ال 
ينبغى أن يتم اختزاله فى حرية التظاهر فقط، ورغم 
إدراكــهــا لــمــدى الــتــحــديــات الــتــى تفرضها الجماعات 
اإلرهابية على الدولة والمجتمع حاليا.. هذا اإلصرار 
يمكن تفسيره على أنــه نــوع مــن التهرب مــن مسئولية 
النقد الذاتى الذى كان يمكن لو تمت ممارسته أن ٌيظهر 
بوضوح أن المجال السياسى لم يكن مغلقا تماما فى أَى 

وقت على مدى أربعين عاما، بل كانت هناك مساحات - 
حتى ولو محدودة - لم يجر استغاللها. 

كما أن االدعــاء بمصادرة حرية التعبير اعتمادا على 
أسطورة تحالف الدولة مع رجال األعمال على احتكار 
وسائل اإلعالم، ال ينهض على أساس قوى فى ظل عصر 
السوشيال ميديا التى يمتلك أكثر من 35 مليون مصرى 
حسابا عليها، وهــى وســائــط مــحــررة بشكل كبير وال 

تسيطر 
عليها الدولة، بل إن اإلعالم 

التقليدى لم يتمكن من إنجاح هيالرى كلينتون فى 
االنتخابات األمريكية األخيرة رغم انحياز 90٪ منه لها، 
بينما نجح خصمها ترامب فى هزيمتها مستندا إلى قوته 

فى مواقع التواصل االجتماعى، خاصة تويتر. 
مــن ناحية أخـــرى، تكشف المقولة التى تــتــردد على 
ألسنة المعارضين الحزبيين وغــيــر الحزبيين، وهى 
أن على الــدولــة أن توفر لــأحــزاب وللقوى السياسية 
األجــواء التى تمكنها من المساهمة بفاعلية فى الحياة 
السياسية... تكشف هــذه المقولة عن حالة استدعاء 
غير واعــى لفكرة الدولة األبوية التى توفر لمواطنيها 
كل احتياجاتهم دون مسئولية من جانبهم لتوفير الموارد 
الالزمة لذلك، فليس من المفهوم 
أن يختار المعارضون لغة العنف 
واإلهانات للنظام كأسلوب للحوار 
السياسى فــى وقــت يجب عليهم 
فــيــه إدراك أن لــغــة الــشــعــارات 
وأحكام القيمة المطلقة ال يمكنها 
أن تمد المجال السياسى بموارد 
حقيقية لتنميته وتــطــويــره، كما 
ال يمكن فهم عملية التهوين من 
الــمــخــاطــر الــتــى تــمــر بــهــا الــبــالد 
فى ظل تحدى اإلرهــاب المدعوم 
من جهات خارجية واالدعــاء بأن 
النظام يستخدم ذلك كفزاعة لمنع 
التطور الديمقراطى!!! دون النظر 
إلــى الحقائق الماثلة على أرض 
الــواقــع مــن عمليات إرهــابــيــة تم 
تنفيذها وأسقطت آالف الضحايا من الجيش والشرطة 

والمواطنين األبرياء. 
وقـــال عكاشة إن التهوين مــن هــذه المخاطر وعــدم 
التفات األحــزاب والقوى المعارضة إلى مخاوف قطاع 
ال بــأس به من المجتمع المصرى من العودة إلــى حالة 
الفوضى وعدم االستقرار السياسى واألمنى بعد ثورة 25 
يناير، يعنى بكل وضوح أن هذه القوى تعتبر خوفها على 
الديمقراطية له شرعية أكبر من خوف الجمهور، خاصة 
البسطاء وأبناء الطبقة الوسطى من الفوضى، رغم أن 
درس »ركــوب« جماعة اإلخــوان للثورة وسعيهم لتأسيس 

حكم فاشى ال يزال ماثال فى ذاكرة الجميع. 
ــذات فى وقت  وأخــيــًرا فــإن فرصة المراجعة ونقد ال
مبكّر مع بدء أحزاب المعارضة فى التفكير الجدى فى 
كيفية مشاركتها فى انتخابات عــام 2022، على أسس 
واقعية وعملية، تستدعى الرهان على إعــداد الكوادر 
وخلق التجانس الــداخــلــى وإدخـــال مــخــاوف قطاع من 
الجمهور فى حسابات القرار الحزبى والسياسى خالل 
األربعة سنوات القادمة، على أن يكون تقديمها المرشح 
الرئاسى المحتمل قبل حلول موعد االنتخابات الرئاسية 

القادمة بعام على أقل تقدير.
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طريقة ذكية
 لمراقبة االنتخابات الرئاسية

أصدرت المنظمة المصرية لحقوق اإلنسان  مدونة سلوك 
لمتابعى االنتخابات الرئاسية لعام 2018،  وشددت المنظمة  
على ضــرورة االلتزام بمدونة سلوك المراقبين وبما جاء بها 
من إرشادات وقد تضمنت المدونة المبادئ التى تحكم سلوك 

المراقبين أثناء العملية االنتخابية وجاءت كالتالى:
يجب على المراقب أثناء عمله احترام الوالية القانونية 
والتى مصدرها القوانين الوطنية والمعايير الدولية لحقوق 
اإلنــســان، واحــتــرام سلطة لجنة اإلشـــراف على االنتخابات 
وقراراتها، وكذلك قــرارات لجنة المراقبة على االنتخابات، 
والضوابط الصادرة عن الهيئة الوطنية لالنتخابات الرئاسية 

فيما يخص أداؤه بوصفه مراقب.
التحلى بحسن التقدير فى جميع الحاالت وفى كل الظروف.

احــتــرام األداء السليم للسلطات وتشجيع السياسيات 
والممارسات الحكومية وغير الحكومية التى تؤدى إلى إعمال 

مبادئ حقوق اإلنسان طوال فترة العملية االنتخابية.
عدم التعهد بوعود من غير المرجح أومــن غير المستطاع 

الوفاء بها.
يمتنع على المراقب اإلدالء بأية تصريحات لوسائل اإلعالم 
كافة حــول سير العملية االنتخابية بشكل فــردى، ويلتزم 
بالحفاظ على سرية المعلومات التى يحصل عليها وحماية 

مصادر تلك المعلومات وعدم تعريضها للخطر.
أن يضعوا أمن األشخاص الذين يقدمون المعلومات دائمًا 
نصب أعينهم، وعدم تعريض مصادرهم ومن يتم آراء مقابالت 

معهم والشهود للخطر.
توفير معلومات صحيحة ودقيقة، وفحص هذه المعلومات 

ومقارنتها والتحقق من صحتها.
أن يتعامل مع مهمة المراقبة بحيادية تامة وال يظهر أو 
يعبر فى أى وقت عن أى تحيز أوتفضيل تجاه أى حزب سياسى 

أومرشح آخر.
أن ينظر بموضوعية إلى جميع الوقائع المقدمة له بشكل 
غير متحيز ومحايد، أن يعامل جميع المصادر ومن يجرى معهم 

مقابالت والسلطات العامة بلياقة واحترام.
الظهور بوضوح فى المجمع االنتخابى وأن يقوم بتقديم 
نفسه فورًا ألى شخص مهتم أومسئول حامالً شارات أو بطاقات 
الهوية المحددة التى تصدرها لجنة المراقبة طــوال أدائه 

ألنشطته فى كل األوقات.
يحظر على المراقب  توزيع نشرات أوبــرامــج أوالمشاركة 
ــارات أو شعار يــدل على  فى الدعاية االنتخابية أوتعليق ش
تأييد أومعارضة ألى حزب أو أى مرشح أو االنحياز ألى أفكار أو 

موضوعات تدخل فى إطار المنافسة االنتخابية.
يحظر على المراقب المشاركة فى أى اجتماعات أو تظاهرات 
انتخابية أوالتحريض عليها، أوترديد شعاراتها أوالمشاركة فى 

مناقشات داخل هذه االجتماعات أوخارجها.
يمتنع المراقب عن حمل أو إظهار أية أسلحة أثناء أدائه 

لمهمته الرقابية.
االلتزام بارتداء التصريح الصادر له من قبل الهيئة الوطنية 
لالنتخابات وحمل بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر طوال 

فترة مباشرة مهام المتابعة.
من جانبه أكد د. حافظ أبوسعدة –رئيس المنظمة – على 
أن األصــل فــى الــرقــابــة على االنتخابات أنها عملية تقوم 
بها تنظيمات خاصة وأجــهــزة ذات خبرة فى الرقابة والتى 
تقوم بإصدار التقارير الموثقة وتعمل بموافقتها وبتعاون 
المسئولين فى الحكومة معها وذلك فى إطار تنظيمى متكامل 
بحيث يكون لكل لجنة انتخابية مراقب واحد محدد باالسم 
له أن يراقب من الداخل ومــن الــخــارج، ولكنه ال يتدخل فى 
عمل رئيس اللجنة أوأعضائها ألن عمله ينحصر فقط فى 
الرصد الشخصى دون االعتماد على معلومات تصل إلى سمعه 
وال يراها، ثم يقوم بــدوره بتقديم تقريره إلــى الجهة التى 
كلفته ليتم تجميع تقارير المراقبة ويصدر تقرير شامل 
عن االنتخابات منذ بدء اإلعالن عنها حتى إعالن نتائجها، 
فالرقابة على هذا النحو تفعل مبدأ الشفافية بالمجتمع ولذا 

تعد مهمة لعملية التطور السياسى واالجتماعى.

19 حزبًا 
ممثلة فى 

مجلس النواب 
عجزت عن 

الدفع بمرشح 
رئاسى

البيئة السياسية 
واألوضاع االقتصادية 

واألمنية لعبت دورًا فى 
جعل السباق االنتخابى 
محصورًا بين مرشحين 

اثنين فقط

األحزاب فشلت فى 
مواجهة جماعة اإلخوان 

المنحلة وتوجهاتها 
الفاشية بعد سيطرتها 
على البرلمان ومنصب 

رئيس الدولة لمدة عام

عكس انحصار 
المنافسة بين الرئيس عبد 

الفتاح السيسى ورئيس حزب 
الغد  المهندس موسى مصطفى موسى، 

فى االنتخابات الرئاسية التى ستنطلق غدًا 
فى الخارج وأيام 26 و27 و28 مارس الجارى فى 

الداخل حقيقة عجز األحزاب السياسية المصرية التى 
يتجاوز عددها حاليا المائة حزب عن أداء دورها األساسى، 

وهو أن تكون اإلطار األهم للمنافسات السياسية، سواء على 
مقعد رئاسة الدولة أوفى انتخابات البرلمان واالنتخابات المحلية 

وانتخابات الروابط والتجمعات األهلية. الرئيس السيسى 
يخوض االنتخابات استنادا إلى التوكيالت التى حصل 

عليها أنصاره، بينما يخوض منافسه  موسى 
مصطفى موسى السباق بعد تمكنه من 

الحصول على تزكية 20 عضوًا فى 
البرلمان، وبعد أن كان قد أعلن 

فى السابق تأييد حزبه 
للرئيس السيسى 

فى االنتخابات 
المقبلة. 

االنتخابات
 الرئاسية 

انحسار المنافسة بين السيسى وموسى تكشف عجز أكثر من مائة حزب عن دورها األساسى

 خالد النجار 
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األربعاء  2018/3/21 قضية ساخنة

 خالد عبدالرحمن 

مع انخفاض نطاق المرشحين فى انتخابات الرئاسة المصرية، وبعد انخفاض معدالت 
مشاركة المواطنين فى التصويت خالل االنتخابات التشريعية والرئاسية السابقة، 

أصبح انحسار المشاركة السياسية فى مصر ظاهرة ملموسة، وللمشاركة السياسية 
عالقة شديدة االرتباط بمستوى االستقرار فى الدول.

وتعنى المشاركة السياسية فى التعريف البسيط قيام أعداد كبيرة من األفراد 
والجماعات بالمشاركة فى الحياة السياسية فهى عبارة عن النشاط الذى يقوم به 

المجتمع بهدف اختيار ممثليهم، والمساهمة فى صنع السياسات والقرارات بشكل 
مباشر أو غير مباشر.

كما يوجد بعض المؤشرات التى ممكن من خاللها قياس مستوى المشاركة 
السياسية فى إحدى الدول، وهذه المؤشرات هى نطاق الترشح للمناصب السياسية 

واإلدارية، ومستوى االنضمام إلى منظمات المجتمع المدنى، وأخيرا المشاركة 

فى االجتماعات السياسية العامة، لذا تعد العالقة وطيدة بين مستوى المشاركة 
السياسية واالستقرار السياسى فى إحدى الدول، وتتأثر هذه العالقة وفًقا لبعض 
المتغيرات الرئيسية مثل مستوى التحديث فى المجتمع، وما يتضمنه من حالة 

اقتصادية ومستوى التعليم والتحريك االجتماعى. هذه بعض الحقائق التى رصدتها 
دراسة مهمة للغاية صدرت مؤخرًا بعنوان »متغيرات حاكمة.. العالقة بين المشاركة 

السياسية واالستقرار فى مصر« والتى أعدها  الباحث سمير رمزى  الباحث المتخصص 
فى الشئون السياسية.

الحالة 
االقتصادية 

ومستوى 
التعليم 

والحراك 
االجتماعى 
أهم أسباب 

انخفاض 
المشاركة

زيادة الترشح للمناصب فى الدولة بعد ثورة 25 يناير

12 مرشحـًا للرئاسة 
فى انتخابات 2012

إصدار قانونى التظاهر وعمل الجمعيات األهلية 
ساهما فى انخفاض عدد الفعاليات السياسية

شهدت مصر بعد ثــورة 25 يناير اتساع نطاق الترشح 
للمناصب فى الدولة بشكل مطرد، وعزز من هذا الوضع 
رغــبــة أغــلــب المواطنين فــى المنافسة على المناصب 
ــراءات  السياسية، عــاوة على اتــخــاذ الــدولــة بعض اإلجـ
التى تعزز من ديمقراطية اختيار بعض المناصب، ومنها 
منصب عمداء الكليات الذى تم اإلقرار باختياره عبر اآللية 
االنتخابية، كما شهدت انتخابات اتــحــادات الطلبة ترشح 

العديد من القوائم الطابية فى المنافسة، وهو الوضع الذى 
لم يختلف عنه نطاق الترشح فى انتخابات البرلمان والرئاسة، 

وشهدت األخيرة ترشح حوالى 12 مرشًحا فى عام 2012 على 
منصب رئيس الجمهورية، وكذلك تعدد القوائم الحزبية الُمنافسة 

فى انتخابات البرلمان فى عام 2011 لتصل إلى أكثر من 5 قوائم 
حزبية تتنافس فيما بينها، وكــانــت هــذه الــمــؤشــرات تعكس ارتفاع 

مستوى المشاركة السياسية فى مصر.
وبعد 30 يونيو شهد نطاق الترشح انــحــصــارا كبيرا، وتــم الغاء 
طريقة االنتخاب فى اختيار عمداء الكليات، كما تم تأجيل انتخابات 
اتحاد الطلبة ثم إلغاؤها عقب اتمامها، وفى انتخابات البرلمان فى 
عام 2015، انحصر الترشح فى 3 قوائم انتخابية، ووصل األمر إلى 
ترشح قائمة واحدة فقط فى إقليم محافظات القناة وسيناء، لتحسم 
االنتخابات دون وجــود أى منافسين أمامها، وتكرر هذا فى الترشح 
ــة، وشــهــدت انتخابات 2014 و2018 ترشح  لمنصب رئــاســة الــدول
شخصين فقط على منصب الرئيس، ما أدى الى انحصار المشاركة 

السياسية بشكل جذرى بعد 30 يونيو.

ارتفعت معدالت مشاركة المواطنين فى االجتماعات السياسية 
العامة منذ ثــورة 25 يناير، وشهدت مصر فعاليات سياسية واسعة 
حتى عام مطلع عام 2014، ما انعكس فى تزايد مشاركة المواطنين 
فى التصويت على االستحقاقات االنتخابية والدستورية المختلفة على 
الرغم من كثرتها خال هذه الفترة، وحققت انتخابات برلمان 2011 
على سبيل المثال أعلى نسبة مشاركة فى تاريخ االنتخابات المصرية 

بنسبة قاربت من 60% من إجمالى عدد من لهم الحق فى التصويت.
إال أن هذه النسب شهدت تراجعا واضحا عقب 30 يونيو، وسجلت 
نسبة المشاركة فى التصويت خــال انتخابات البرلمان فى 2015 
نسبة أدنــى بكثير من انتخابات 2011، وحققت معدل مشاركة %28 
تقريًبا بحسب بيانات اللجنة العليا لانتخابات، كما ساهم إصدار 
قانونى التظاهر وعمل الجمعيات األهلية فى انخفاض عدد الفعاليات 
السياسية بصفة عامة، ما انعكس فى اختفاء االجتماعات السياسية 

العامة بخاف االنتخابات.

متغيرات العالقة بين المشاركة السياسية واالستقرار
تراجع مصر فى مؤشر مدركات الفساد خالل السنوات الماضية

الفساد:
وفقا لتقديرات منظمة الشفافية الدولية التى تعرف الفساد على 
إنه إساءة استغال السلطة المؤتمنة من أجل المصلحة الشخصية، 
ناحظ تــراجــع مصر فــى مؤشر مــدركــات الفساد خــال السنوات 
الماضية، وذلك على الرغم من تشديد الرئيس السيسى على مكافحة 
الفساد داخل الدولة، وتكثيف نشاط هيئة الرقابة اإلدارية، ما انعكس 
فى إلقاء القبض على بعض شاغلى المناصب الُعليا فى الدولة مثل 

الوزراء وموظفين دواوين عموم المحافظات.
وتسجل البيانات تراجع ترتيب مصر فى مؤشر مدركات الفساد 
لعام 2017 بمقدار درجتين، مسجلة 32 نقطة، مقابل 34 فى عام 
2016 و36 فى عام 2015 و37 فى عام 2014 و32 فى عامى 2012 

و2013.
ويسند المؤشر إلى مقياس )صفر- 100( حيث يكون صفر هو 
أعلى معدالت الفساد و100 هو انعدام وجود فساد على اإلطاق، أى 
كلما اقتربت درجة الدولة على المؤشر الذى يقيس مستويات النزاهة 
سنويا فى مختلف دول العالم من صفر دل ذلك على أن هذه الدولة 

أكثر فساداً، وكلما اقتربت من 100 عكس ذلك زيادة نزاهتها.
وتحتل مصر حاليا المركز 117 فى مؤشر الفساد من بين 180 
دولة شملها المؤشر فى 2017، وكانت مصر تحتل المرتبة 108 من 
أصل 176 دولة فى 2016، فى مقابل المرتبة 111 فى عام 2009، 
ويوضح الشكل التالى تطور مؤشر الفساد فى مصر خال الفترة من 

2017 :2009
ويؤكد الخبراء  أن مصر تعانى من فساد مزمن إذا جاز التعبير، 
وارتفعت معدالت إدراك الفساد خال السنوات القليلة الماضية، فى 
إشــارة إلى انخفاض مستويات المشاركة السياسية، التى يمكن أن 

يؤدى توسيعها إلى خفض معدالت الفساد كما سبق الذكر.
التفاوت االقتصادى:

ُتظهر البيانات المتعلقة بتوزيع الثروة فى مصر عن اتساع الفجوة 
فى توزيع الدخل والثروة، وتسجل حصول 1% فقط من السكان على 

حوالى 48% من إجمالى الثروة فى مصر، وتصل النسبة إلى %73.2 
ــك خــال عــام 2014، وهــو وضع  مــن نصيب 10% مــن السكان، وذل
شديد االنحراف، ما جعل من مصر الدولة الثامنة فى العالم فى سوء 

توزيع الثروة.
كما يشهد توزيع الدخل فى مصر مستوى مرتفع من عدم المساواة، 
وفى عام 2017 على سبيل المثال كان نصيب الـ1% األكثر ثراًء %18، 
وجاء هذا عقب القيام ببعض اإلجــراءات االقتصادية الجذرية مثل 

تعويم الجنيه وفرض ضريبة القيمة المضافة.
وأظهرت البيانات أن كًا من الطبقة الوسطى والغنية تشكان مًعا 
15%، فى حين أن 85% من األسر المصرية تعيش على دخل أقل من 
4.170 جنيًها فى الشهر، وعلى الوجه المقابل وصلت نسبة الفقراء 
إلى 27.8% من السكان؛ وهم من يعيشون على دخل 472 جنيًها فى 

الشهر.
التعليم:

تكمن المفارقة فى بيانات التعليم فى مصر فى مسألة انخفاض 
جودة التعليم وقدرته على إنتاج أشخاص قادرين على المنافسة فى 
السوق الدولية من ناحية، وارتفاع معدالت التسجيل والخريجين فى 
مستويات التعليم المختلفة من ناحية أخرى، وهى الحالة النموذجية 

التى ُتبعث على عدم االستقرار كما أشرنا فيما سبق.
وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد خريجى التعليم العالى عام 2015 
وحده إلى 378 ألف خريج مقابل 308 آالف خريج عام 2014 بزيادة 
بلغت نسبتها 22.7% ويرجع ذلك إلى زيادة عدد الكليات والمعاهد 
العليا الخاصة، ووصل إلى 487.8 ألف خريج خال عام 2016، أى 
بنسبة 29%.. وعلى صعيد جــودة التعليم، يستمر تراجع مصر فى 
مراتب جودة النظام التعليمى بالنسبة إلى دول العالم، واحتلت مصر 
فى عام 2011/2010 المرتبة 131 من أصل 139 دولة، ثم تراجعت 
مرة أخــرى فى عام 2014/2013 لتكون الدولة رقم 145 من أصل 
148 دولــة، واستمرت كثالث أسوء نظام تعليمى بين دول العالم فى 

العام الدراسى 2017/2016.

انعكس العزوف عن المشاركة السياسية على حالة المؤسسات السياسية بعد عام 2013، وانعكس هذا فى عدم قدرة بعض 
األحزاب على التكيف مع األوضاع السياسية الجديدة، ونجد حاالت مثل أحزاب »النور« و»الدستور« وكاهما مثا تجارب واعدة 
قبيل عام 2013، وتعرضا بعضها لحالة من التراجع واضحة، كما فشا فى استقطاب قوى اجتماعية جديدة تستطيع التعبير عن 

مصالحها.
بينما عانت أغلب األحزاب إن لم يكن جميعها من االضطرابات الداخلية واالنشقاقات المتنوعة، وعلى سبيل المثال تعرض 
حزب المصريين األحــرار النسحاب مؤسسى الحزب منه على أثر بعض الخافات الداخلية، ما تكرر مع حزب المصرى 
الديمقراطى، وحتى حزب الوفد القديم نسبيا شهد بعض االضطرابات الداخلية، ناهيك عن األحــزاب الحديثة مثل 

»مستقبل وطن« الذى لم يسلم أيًضا من االضطرابات الداخلية.
كما تعكس أرقام الجمعيات العمومية انخفاض حجم التمثيل االجتماعى داخلها، وحزب كالمصريين األحرار 

وهو الحزب األكبر فى البرلمان سجلت انتخاباته مشاركة 500 عضوا فقط، بينما لم تزد الجمعية العمومية 
لحزب الوفد عن 1300 شخص، وهو العدد األكبر من بين األحــزاب المصرية، فى داللة واضحة على 

ضعف القاعدة االجتماعية للمؤسسات السياسية فى مصر.
وأدى ضعف المؤسسات الحزبية إلــى لجوئها إلــى استقطاب بعض قــيــادات الدولة 

السابقين، خاصة القيادات األمنية، كوسيلة للتقرب من السلطة ومحاولة دعم 
الوضع التنافسى لألحزاب، ما أفضى فى نهاية المطاف إلى تحول أغلب 

األحــزاب ناحية تبنى مصالح قيادات الــدولــة، بــدال من تمثيل 
شرائح اجتماعية مختلفة.

العزوف
 عن المشاركة.. أسباب ونتائج

جميع األحزاب عانت من 
االضطرابات الداخلية 
واالنشقاقات المتنوعة

صراعات ساخنة تضرب المصريين 
األحرار والوفد ومستقبل وطن 

والمصرى الديمقراطى 

روشتة ذهبية لزيادة معدالت المشاركة السياسية فى مصر

مصر تعانى من حالة متأخرة فى مستوى المشاركة
إذا طبقنا المتغيرات المتعلقة بهذه 
العاقة بين المشاركة واالســتــقــرار على 
الحالة المصرية، مــع إضــافــة تــزايــد عدد 
الهجرة من الريف إلى المدينة؛ ُيمكن القول 
إن مصر تعانى من حالة متأخرة للغاية فى 
مستوى المشاركة السياسية، بعد حدوث 
انــفــراجــة نسبية عقب ثــورة 25 يناير فى 

مستويات المشاركة السياسية.
وتمثلت المشاركة السياسية فى مصر 
قبل 25 يناير بوجود ثمة مؤسسة سياسية 
وسيطة بين المجتمع والسلطة، على غرار 
ــراكــى،  ــاد االشــت ــحـ ــحــزب الــوطــنــى واالتـ ال
وعملت هذه المؤسسات على ممارسة دور 
وظيفى فى التحكم فى مستوى المشاركة 
السياسية للمواطنين، وتمثيل شبكات 
ــذى تفتقده  مصالح بعينها، وهــو الـــدور ال

مصر خال المرحلة الحالية.
فربما لــم تشهد مصر منذ 100 عام 
وضــعــا شبيها بــالــوضــع الــحــالــى، وتكمن 
خــطــورة هــذا فــى قيام ثــورة 25 يناير فى 
ــنــاحــيــة االجــتــمــاعــيــة  ــع شــبــيــه مـــن ال وضــ
واالقتصادية، بينما يعتبر الوضع الحالى 
ــة الــمــؤســســاتــيــة  ــاحــي أشــــد ســـــوءا مـــن ن
السياسية، ما يستوجب التحرك السريع 

إلعــادة ترتيب عملية المشاركة السياسية 
بشكل يوسع من نطاقها، ويعضد من حالة 

المؤسساتية السياسية.
ــا لتجنب تكرار  ويعتبر هــذا ضــروري
حدوث اضطراب واسع يهدد االستقرار 
فى مصر، ويمكن أن يتم هذا عبر سلسلة 
ــشــروع فى  مــن اإلجـــــراءات مــن بينها ال
تنفيذ انتخابات المحليات، وفتح حرية 
المنافسة أمـــام األحــــزاب السياسية، 
وتمثيل مصالح النخبة الحاكمة من خال 
أحـــزاب سياسية واضــحــة، ويعتبر هذا 
ضروريا فى ظل ارتفاع معدالت الفساد، 
وظهور شرائح اجتماعية واسعة جديدة 
ــادة الهجرة  ــ نتيجة لتوسع المدينة وزي
لها من الــريــف، عــاوة على عوامل مثل 
الزيادة السكنية وتزايد عدد المتعلمين، 
ــذه الــشــرائــح ستلجأ إلــى استخدام  وهـ
وسائل بديلة للتعبير عن مصالحها فى 
ظل ضعف اإلطر الرسمية الراهنة، وهو 
ما ينذر بحدوث أعمال من االضطرابات 
والفوضى؛ ال يمكن تجنبها إال بتوسيع 
المشاركة السياسية فى مصر، وإيجاد 
ــادرة على  ــ مــؤســســات سياسية قــويــة وق

استيعاب هذه المشاركة.
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إهمال تحصيل 55 
مليون جنيه مديونيات 
مستحقة للجمعيات 

لدى الغير 

صرف 8 ماليين 
جنيه بدالت انتقال 
وحوافز وجهود غير 

عادية بدون وجه حق 
ألعضاء االتحاد فى 

12 شهرًا 

أول تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات فى 2018 يكشف:

 نسرين إمام 

وذكر التقرير، تكرار عرض جداول أعمال تلك اللجان 
وإصــدارهــا ذات التوصيات أكثر من مــرة، ومــا يتبع 
تلك من تحمل مصروفات االتــحــاد ببدالت حضور 
لتلك اللجان رغم تكرار نفس الموضوعات وإصدار 
التوصيات نفسها، الفًتا إلى أن اجتماعات لجان 
التسويق وكيفية النهوض بعملية زراعــة وتسويق 
ــكــرارهــا 5 مـــرات خـــال عــام  ــفــول الــبــلــدي وت ال
بمصروفات بلغت 230 ألف جنيه، وتكرار نفس 
األمر لمحاصيل األرز وشتات الفراولة ومشروع 
البتلو، وبلغت قيمة بـــدالت االنــتــقــال وبــدالت 
حضور الجلسات فقط، ولــجــان المتابعة على 
أرض الواقع نحو 634 ألف جنيه، فضا عن أنه 
تبين أن عقد تلك اللجان متزامن بصفة دورية 
مع كل اجتماع لمجلس اإلدارة ما يعنى إزدواجية 
فى العمل فى ذات الوقت مما يعنى صورية تلك 

اللجان.
وأضــاف التقرير، أن من بين المخالفات أيًضا 
ــدار اإلدارة المالية أى قـــرارات تخص  عــدم إصـ
أعمالها المنوطة بــهــا، إال بعد تشكيل لــجــان لها 

تحت إشــراف بعض أعضاء مجلس اإلدارة، وصرف 
مــكــافــآت وحــوافــز وجــهــود غير عــاديــة، وجمعها مع 

حافز اإلثــابــة المقدر بــــ200 % مــن الــراتــب األساسى 
بالمخالفة للقانون، بلغت 
نحو 8 مايين جنيه خال 
12 شهًرا رغم أن ذلك من 
قبيل العمل التنفيذى، وقد 
بلغ مــا أمــكــن حــصــره منذ 
يــنــايــر 2017 وحــتــى شهر 
ديسمبر مــن نــفــس الــعــام 
ــمــة بــــــدالت حــضــور  ــي ــق ك
جلسات الجرد واإلشــراف 
ــة وتحصيل  ــمــوازن عــلــى ال
شيكات مــا يــتــرواح بين 4 
آالف و7 آالف جنيه لكل 
عــضــو شــهــريــا، بإجمالى 
مــلــيــون و350 ألـــف جنيه 

خال العام.
ــر  ــ ــريـ ــ ــقـ ــ وكــــــــشــــــــف تـ
الــمــحــاســبــات عــن اختفاء 
ــيــون و425 ألــف  نــحــو مــل
جــنــيــه و176 جــنــيــهــا من 

خزينة االتحاد، تم تدوينها فى سجات الــواردات وتم 
إدراجــهــا فى إجمالى قائمة استمارات الــصــرف، دون 
معرفة جهات صرفها والبنود التى تــم على أساسها 
الصرف، مضاًفا إليها إنفاق 650 ألف جنيه على تشكيل 
لجان دون إخطار اإلدارة المالية وبدون التصديق عليها 
مــن مجلس اإلدارة، مــا يعد مخالفة قانونية وإداريـــة 

جسيمة.
وأضـــاف التقرير أن رئــيــس مجلس إدارة االتــحــاد 
وأعضاء لجنة الحج والعمرة، حصلوا على مبالغ مالية، 
تــتــراوح مــن 7 آالف إلــى 14 ألــف جنيه شهريا مقابل 
بــدالت حضور جلسات اللجنة، واجتماعاتها شهريا، 
فضا عن صرف مبلغ مالي قيمته 72 ألف جنيه قيمة 
عقد بعض 3 اجتماعات فى أحــد الفنادق دون إدراج 

فواتير بالسجات تثبت ذلك.
كما كشف التقرير منح حق استغال لبعض الجمعيات 
لـــ5 شقق ملك االتــحــاد بالعقار 132 بــشــارع التحرير 
بالدقى، وتبين عــدم اتــخــاذ أى إجـــراءات قانونية من 
ــحــاد الــمــركــزى ضــدهــا، فــى ظــل عــدم وجــود  قبل االت

أيــة عاقات تعاقدية بينه 
وبين تلك الجمعيات، وذلك 
لتحديد الــوضــع القانوني 
لتلك الشقق والجمعيات 
ــدم حصول  شاغليها، وعـ
االتحاد على أية عوائد او 
إيجارات أو حتى سدادهم 
ــة  ــاريـ ــقـ ــعـ الــــضــــرائــــب الـ
المقررة عن تلك الشقق، 
وتحميل تــلــك الجمعيات 
بقيمة مصروفات صيانة 
العقار سنوًيا، وأيضا دون 
ســداد لاتحاد، واستغال 
ــى عــلــى  ــن ــب ــم ــل بــعــضــهــا ل
النحو »الجمعية التعاونية 
ــة لــلــتــمــويــل«  ــ ــيـ ــ ــزراعـ ــ الـ
ــيــة  ــعــاون ــت و»الــجــمــعــيــة ال
الــــزراعــــيــــة الـــمـــركـــزيـــة 
لـــائـــتـــمـــان بــالــغــربــيــة«، 

وتشغل 3 شقق للجمعية التعاونية المشتركة بطنطا 
وإدارة التعاون الزراعي بطنطا وبنك القاهرة - الدور 
األرضــى- ومعرض الجمعية المركزية لائتمان وذلك 
منذ سنوات بدون عقود، مما أهدر ماليا االستفادة من 
استغال هذه الشقق، بمالبغ مالية تقدر بنحو 75 ألف 

جنيه شهريا، بإجمالى 900 ألف جنيه سنويا. 
وطالب تقرير المحاسبات بتقنين وضع الشاغلين 
مع ضــرورة اتخاذ االجـــراءات القانونية حفاظا على 

اصول وممتلكات االتحاد، الفتا الى ان عدم حصوله 
على اية قيمة ايجارية من بعض الجهات التى تشغل 
المبنى، ومــن بينها »الجمعية الــمــركــزيــة لألئتمان 
بالغربية، التابعة االدارة العامة للتعاون بالغربية«، 
الفتا الى ان التقرير اكتشف وجود 3 شقق اخرى ملك 
االتحاد التعاونى تم تأجيرها لجهات اخــرى، لم يتم 
ادراج ايصاالت أو فواتير استغال هذه الشقق، وتبين 
بالفحص عدم سداد العديد من الجهات من شاغلى 
هذه العقارات لإليجارات المستحقة عليهم ولم يتم 
إثــبــات قيد استحقاق عليهم بقيمة تلك اإليــجــارات 
حــتــى يــونــيــو الــمــاضــي بمبلغ 9750 جــنــيــه، شهريا، 
وهو ما يتعين إثبات مديوينة المستأجرين مما يعد 
اهماال أدى إلهــدار المال العام، وإجــراء ما يلزم نحو 
تحصيل القيمة اإليجارية، وإثبات استحقاق المبالغ 

المستحقة.
ورصــد التقرير أهــم الماحظات العامة بوحدات 
التعاون اإلنتاجى التى تمت مراجعة ميزانياتها خال 
عـــام2017، والتى تضمنت استمرار وجــود مديونيات 
مــرحــلــة مــنــذ ســنــوات مــالــيــة ســابــقــة مستحقة لبعض 
الجمعيات لدى أعضائها والغير، مع العلم أنه لم يتخذ 
أية إجــراءات لتحصيلها، وبلغ ما أمكن حصره من هذه 
المديونيات نحو 55 مليون جنيه ويرجع ذلك إلى عدم 
قـــدرة األعــضــاء على تنفيذ األعــمــال المسندة إليهم 
لضعف إمكانياتهم الفنية والمالية، مما أثر سلبا على 

نشاط الجمعيات.
وشملت المخالفات أنــه لم يتضمن حساب األرض 
بــســجــات االتـــحـــاد فــى 2017/6/30 قيمة األرض 
المخصصة بمدينة الحرفيين بمحافظة الجيزة بموجب 
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 89 لسنة 2001 والبالغ 
مساحتها 11 فدانا، ولم يتم استام األرض حتى تاريخ 
ــراءات  الفحص فــى يناير 2017، ولــم يتم اتــخــاذ اإلجـ
القانونية لتسجيلها للجمعيات، وتخفيض سعر الفائدة 
المستحقة مخالفا بــذلــك نــصــوص الئــحــة الــقــروض 

المعتمدة، وارتكاب لجنة.
ــة الــمــديــونــيــات  ــ ــرار عـــدم دراسـ ــم ــار إلـــى اســت ــ وأشـ
المستحقة لبعض الجمعيات لــدى أعضائها والغير 
لتكوين المخصصات الكافية لمواجهة الديون المشكوك 

فى تحصيلها، وبلغ ما أمكن حصره من هذه المديونيات 
نحو 23,9 مليون جنيه، مــكــون عنها مخصص بنحو 
12,1 مليون جنيه، وضعف أعــمــال الرقابة والضبط 
الداخلى على أموال الجمعيات وأنشطة وحدات التعاون 
ــود ســجــات لمتابعة  ــاجــى، حــيــث ثــبــت عـــدم وجـ ــت اإلن
األصول المالية، وعدم تسجيل عقود الشراء لمصلحة 
الشهر العقارى والتوثيق وبلغ ما أمكن حصره من تلك 
األصول نحو 9 مايين و300 ألف جنيه، وعدم التأمين 
على الــمــخــازن والممتلكات، وأربـــاب العهد بها ضد 
جميع المخاطر، وعدم موافاة بعض الجمعيات الجهاز 
بالشهادات السلبية للعقارات واألراضى المسجلة باسم 
الجمعيات وبلغ نحو 4 مايين و800 ألف جنيه، وعدم 
إرسال المصادقات ألصحاب األرصدة المدينة والدائنة 
من العماء والموردين فى نهاية كل سنة مالية مما أدى 
إلى عدم التحقق من صحة تلك األرصــدة، وعــدم قيام 
الجمعيات بإعداد اللوائح المالية واإلداريــة واعتمادها 
من الجمعية العمومية والجهات المختصة والخاصة 
بتنظيم العمل بها بالمخالفة لحكم نص المادة 18 من 

قانون 110.
وكشف التقرير عن مخالفات مركز التنمية التعاوني 
ــذى لم يقم بتنفيذ بنود اتفاقية مشروع  للتدريب، وال
تنمية قدرات المرأه الريفية، والتى تم تقديم مساهمة 
مالية لها ُقــدرت بـــ25 الف جنيه طبقا التفاقية مبرمة 
بين االتحادين »التعاوني الزارعى المصرى، التعاونى 
وشمال إفريقيا التونسى«، كما صرف مركز التدريب 
48 الف جنيه حافز جماعى ألعضاء اإلدارة وبالمخالفة 
للمادة 49 مــن الــقــانــون 122 لسنه 1980 وتعدياته 
وفتوى مجلس الــدولــة رقــم 22 /1636/6 بشأن عدم 

صرف حوافز جماعية ألعضاء مجلس االدارة.
ولفت التقرير إلــى أنــه مــع مراجعة بعض الـــدورات 
الــتــدريــبــيــة الــمــنــعــقــده، مــثــل تـــدريـــب خــريــجــى بعض 
الجمعيات، وتبين صــرف مبالغ مقطوعة كمصاريف 
انتقال لجميع الدارسين بدال من صرف بدل االنتقال 
الفعلي من الجمعية الــى التدريب، والمحدد صرفها 
كانتقاالت فعلية طبقا للقرار الوزارى 613 لسنة 2008 
الصادرة من وزير الزراعة بشأن مركز التدريب، مؤكدا 

عدم وجود اى استقصاء عن النظم.

التعاونية بــالــخــارج ســـواء محلى او االجنبى وعــدم 
ــدورات  طرحها كــمــادة علمية فــى كافة النقاشات والـ
المعدة بالمركز التدريبى باالتحاد، وذلك طبقا للمادة 2 

من القانون والتى نصت على ذلك.
وأشار الى تكرار محتوى الدورات والمكونات العلمية 
ــدورات  ــ ــدم الــتــنــوع لــألعــمــال الــمــطــروحــة بــكــافــة ال وعـ
واستئثار بعض قيادات المركز واالتحاد بالمادة العلمية 
ــحــاد وســكــرتــيــر االتــحــاد  ــدورات »رئــيــس االت ــ بــكــافــة الـ
وأمــيــن الــصــنــدوق«، وبما ال يثرى خــبــرات المتدربين 
وتطوير معلوماتهم بما يفيد لرفع مستواهم فى المجال 
الــزراعــى، مطالًبا بالعمل على تطوير البرامج بمركز 
التدريب وتافي القصور فى الدورات واإلفادة وافساح 
المجال أمام االكاديميين الزراعيين، وأصحاب الخبرات 
العملية والعلمية ومراكز البحوث الزراعية، وذلك حتى 
يحقق المركز الهدف المنشأ من أجله، وحتى تأتى نتائج 
برامج التدريب بنتائج عملية لدفع العملية الزراعية 
واالقتصادية من التنوع والثراء الفكرى لكافة المتدربين 

والدارسين.
ــتــي رصــدهــا تقرير  وفــيــمــا يتعلق بــالــمــخــالــفــات ال
الــمــحــاســبــات حـــول الــجــمــعــيــات الــتــعــاونــيــة الــزراعــيــة 
خاالفترة من يناير 2017 إلى ديسمبر 2017، رصد 
التقرير وقوع مخالفات مالية وادارية، جسمية، من بينها 
وجــود عجز مالى لــدى 180 جمعية تعاونية، أسفرت 
نتائج مراجعتها عن عجز مالى ألكثر من سنة مالية 
متتالية، ومنها الجمعية التعاونية الزراعية بمحافظة 
القليوبية وبلغت نسبة العجز 3 مايين جنيه و158 ألف 
جنيه والجمعية التعاونية بمحافظة البحيرة وبلغت نسبة 
العجز نحو 6مايين و271 ألف جنيه الجمعية التعاونية 
بمحافظة المنيا وبلغت نسبة العجز 757 ألف جنيه، 

والجمعية التعاونية بالغربية 411 ألف جنيه.
ــح التقرير عــدم الــتــزام 180 جمعية تعاونية  واوضـ
زراعية بتقديم ميزانياتها وحساباتها الختامية للجهاز 
لمراجعتها، وتقاعسها عن إرســال الحسابات المالية 
الشهرية والربع سنوية والختامى السنوى ومن تقرير 
اإلنــجــاز من بيان االستخدامات االستثمارية لفترات 
زمنية تــتــراوح ما بين 2013 حتى 2017  وهــو ما يعد 
مخالفة جسيمة للقوانين واللوائح، بمخالفة نص المادة 

13 من قانون رقم 144 لسنة 1988 بشأن قانون الجهاز 
المركزى للمحاسبات، والــمــادة 49 من القانون رقم 
110 لسنة 1975 بإصدار قانون التعاون اإلنتاجى 
التى تلزم مجلس إدارة الجمعية أن يقدم الميزانية 
والحسابات والمستندات المؤيدة خال 60 يوًما 
من انتهاء السنة المالية لكل من االتحاد التعاونى 

اإلنتاجى والجهة اإلدارية المختصة بالرقابة.
وذكر التقرير أن بعض الجمعيات التى لم تقدم 
ميزانياتها ومنها، الجمعيات التعاونية بمحافظة 
بني سويف، وهي جمعيات بارود، وببا والوسطى، 
واهــنــاســيــا الــخــضــراء، وجمعيات صــا الحجر 
وقرنشو وكتامة الغابة وكفر المنشى أبو حمر، 
وقرية تفهنا العزب، قرية سنباط، قرية سنبو 

الكبرى.
كفر الــعــزيــزيــة، كفر الــشــراقــوه، محلة خلف 

الناوية، بهبيت الحجارة، وغيرها 
وضــمــن تقرير المحاسبات نتائج مــا رصــده 
ــخــاص بمخالفات  ــة اإلداريـــــة ال ــرقــاب تــقــريــر ال
الجمعيات الزراعية فى المحافظات في مارس 
الماضى، حيث أكد وجــود تجازات مالية فى بنود 
صــرف األســمــدة والــتــقــاوى الــزراعــيــة للمزارعين، 
وعدم مطابقتها لألرصدة الموجودة بالمخازن، ومن 
بينها خلو المخازن بعض 
الجمعيات مــن األســمــدة 
ــة بـــالـــحـــصـــة  ــ ــاصـ ــ ــخـ ــ الـ
ــمــحــصــول  ــل األخـــــيـــــرة ل
الشتوي والحصة األولــي 
ــفــي  لـــلـــمـــحـــصـــول الــصــي
ــك، وجــــــود عــجــز  ــ ــذلـ ــ وكـ
ــيــر منها  مـــالـــي  فـــي كــث
باجمالي قــدره 16 مليون 
جنيه و245 ألــفــا و114 
جنيها في مخازن العهدة 
وحــصــر المنصرف منها 
مـــع الــكــمــيــات المتبقية 
ومــدى حصول كــل مــزارع 
ــه الـــمـــقـــررة  عـــلـــى حــصــت
ــازة الــزراعــيــة  ــحــي ــق ال وفـ
الــمــخــصــصــة للجمعية 
بالحيازات الــزراعــيــة من 
خال مراجعة السجات 
ورصد أى مخالفات وكذلك مناقشة الفاحين لكشف 

أي قصور فى العمل. 
ــمــخــازن فــي معظم  ــة ال ــوء حــال ــد الــتــقــريــر سـ ــ وأك
الجمعيات الــزراعــيــة بالوجهين الــبــحــرى والقبلى، 
وإهــمــال واضــح، ما أدى الــى فساد حوالى 12 % من 
عــبــوات االســمــدة لتعرضها للرطوبة، وطــفــح بعض 

مجارى مياه الصرف الصحى على بعضها.
وكشف التقرير المحاسبي أيضا ثبوت حيازات 
وهمية بعدد 11جميعة زراعية بمحافظات البحيرة 
وكفر الشيخ ودمياط، وصــرف مبالغ مالية دون وجه 
حق تعدت الخمسة مايين جنيه لبعض المزارعين 
وذلك عن دعم زراعة القطن خال الموسم الزراعى 
2016-2017 وكــذلــك عــدم كفاية كميات األسمدة 
األزوتية خال الموسم الشتوى الحالى ووجود العديد 
من مخالفات التعديات علي األراضـــى الزاعية ولم 
يتم إزالتها حتى اآلن وكذلك عدم دقة بعض بيانات 
ــن، بــاالضــافــة  ــمــزارعــي الــحــصــر الـــزراعـــى لبعض ال
ــازات الــوهــمــيــة بالسجات  ــحــي الـــى وجـــود بــعــض ال
ــدم  ــم حــذفــهــا، وعـ ــت ــم ي لـ
ــل  ــتــســجــي ــال ال ــمـ ــكـ ــتـ اسـ
ــة  ــدي ــن ــمــســت بـــــالـــــدوره ال
ــات، وأوصـــــى  ــجـ ــسـ ــالـ بـ
الــتــقــريــر فــى ماحظاته 
بضرورة اتخاذ اإلجراءات 
ــازمــة تجاه  القانونية ال

هذه المخالفات.
ــر  ــري ــق ــت كـــمـــا رصـــــد ال
ســـــوء حـــالـــة الـــمـــخـــازن 
بمحافظة المنوفية وذلك 
بالجمعية الزراعية بقرية 
كــفــر المصيلحة التابعة 
لمركز شبن الكوم، وتبين 
ــوء الــحــالــة االنــشــائــيــة  سـ
للمبنى وعــدم وجــود إنارة 
بمخازن األسمدة، ووجود 
ــول كـــشـــوف الــحــضــور  خــ
واالنصراف من إمضاءات 
العاملين والتحاور مع العمال والموظفين.. وتاحظ 
ســوء حالة الــمــخــازن وعــدم صاحية دورات المياه 

عاوة على وجود بعض الغرف غير المستغلة.
ــار التقرير إلــى أن نحو 60% مــن الجمعيات  وأشـ
الزراعية ال تلتزم عند صرف حصص السماد الزراعية 
بالبطاقات الزراعية، ما أدى إلى عجز كبير بين كميات 
ــصــارف، مــن واقــع المستندات ومحاضر  الـــوارد وال

االستام وأوامر الصرف.

كشف أول تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات صادر 
فى عام 2018،  رصد من خالله الجهاز عددًا من 

المخالفات المالية واإلدارية الجسيمة التى تورطت 
فيها بعض قطاعات وزارة الزراعة، والتي تدخل في 

حيز ونطاق إهدار المال العام الذى يحاسب عليه 
القانون، وكان النصيب األكبر لهذه التجازات مناصفة 
بين االتحاد التعاونى الزراعى المركزى خالل الفترة 

من يناير إلى ديسمبر 2017.
وتضمن التقرير، الذى حصلت عليه »صوت 

الماليين« أن إهدار المال العام فى االتحاد التعاونى 
الزراعى والجمعيات التابعة له، ظهر في عدد من 

الصور، منها المخالفات التى بلغت مايقرب من 13 
مليون جنيه خالل ستة أشهر فقط، تمثلت فى عدم 

اخضاع كافة ما يتقاضاه المجلس أو العاملين من 
مكافآت، وحوافز وجهود غير عادية مكررة، وبدالت 

حضور للجان وجلسات وهمية، على الورق فقط، 
فضال عن عدم خضوع كافة ألى ضريبة والمحددة 

بواقع 10%، وقد بلغ ما أمكن حصره من ذلك تحت 
هذا البند خالل العام نحو مليون و310 آالف جنيه. 

ثبوت عدم 
تسجيل 9 

ماليين جنيه 
من األصول 

الثابتة لجميعات 
االتحاد 

بالمحافظات 

التقرير يكشف 
مخالفات تأجير 

5 »شقق« تابعة 
لـ»االتحاد« دون 

مقابل.. وعدم اخضاع 
ما يتقاضاه مجلس 

اإلدارة لـ»الضرائب«

10ماليين 
جنيه عجزًا 

فى ميزانيات 
فى جمعيات 

بالقليوبية 
والمنيا 

والغربية 

إنفاق 650 ألف جنيه 
على تشكيل لجان دون 

إخطار اإلدارة المالية.. 
و»مركز للتدريب« 

يصرف 48 ألف جنيه 
حافزًا لمجلس إدارته 

بالمخالفة للقانون

مسلسل إهدار المال العام فى جمعيات 
وزارة الزراعة.. العرض مستمر
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الهيئة العليا للوفد تصوت على التعديالت 
المقترحة للنظام الداخلى للحزب

أصدر الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد 
ــرارا بــدعــوة الهيئه الــوفــديــة فــى دور انعقادها  قـ
العادى يوم الجمعه القادم الساعه العاشرة صباحاً 

وذلك لمناقشة جدول األعمال التالى:
 أوال: مناقشة التقرير السياسى لرئيس الوفد 

ثانياً: مناقشة التقرير المالى ألمين الصندوق 
وتقرير مراقب الحسابات 

ثالثا: انتخاب رئيس الحزب على أن تبدأ واليته 

الرئاسية اعتباراً من 2 يونيو2018. 
كان رئيس الوفد قد أصدر قــراراً بدعوة الهيئة 
ــوم الجمعة الــمــوافــق 23  الــوفــديــة غير الــعــاديــة ي
مارس الساعة الواحدة بعد الظهر للتصويت على 

التعديالت المقترحه للنظام الداخلى للوفد.
 كما أصــدر البدوى قــرارا بتشكيل اللجنة التى 
ــدًء من  ســوف تتولى اإلشـــراف على االنتخابات ب
ــروراً بفحص الطعون  ــ تلقى طلبات الترشيح م
والبت فيها وإعداد كشوفات الهيئة الوفدية وانتهاًء 
بإعالن النتيجة وقد كلّف رئيس الوفد فى قراره 
هــذه اللجنة ببحث التجاوزات التى قد تتم اثناء 

العملية االنتخابية من قبل المرشحين أومؤيديهم 
واتخاذ ما تراه من إجراءات. 

ــبــحــث  ــة ل ــنـ ــجـ ــا قـــــــرر لـ ــ ــم ــ  ك
التجاوزات التى حدثت على مواقع 

ــواصــل االجــتــمــاعــى والــمــواقــع  ــت ال
االخبارية والصحف سواء من اعضاء 

ــادة مهما كانت  ــي ــوفــد أومـــن أى ق ال
مكانتها وذلــك لعرض هــذا األمــر على 

الهيئة الــوفــديــة التــخــاذ إجـــراًء حاسما 
وذلــك لــوأد الفتنة التى يقودها البعض 

والتى أساءت للوفد والوفديين.

 سحر محمد 

استئناف محاكمة سعاد 
الخولى و6 آخرين فى 
قضية الرشوة الكبرى

وزير حالى يحرض 
موظفى »اإلحصاء« 

ضد »الجندى«

تواصل محكمة جنايات القاهرة، السبت المقبل، محاكمة سعاد 
الخولى نائب محافظ اإلسكندرية سابقا، و6 متهمين آخرين، فى 
قضية اتهامهم بارتكاب جرائم طلب وتقديم وتلقى رشــاوى مالية 
ألداء موظف عمومى لعمل من أعمال وظيفته واإلخالل بواجباتها، 

وتزوير محرر رسمى واستعماله، لفض األحراز. 
كانت المحكمة قد أخلت سبيل أيمن عبد الجواد، وإدريس عبد 
الحواد، والسيد إبراهيم بكفالة 100 ألف جنيه عن كل متهم، مع 
استمرار حبس المتهمين األولى والسابع.. صدر القرار من الدائرة 
الرابعة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار أسامة 
جامع، وعضوية المستشارين وجيه حمزة شقوير ومجدى عبد 

المجيد وحسام فتحى.
يشار إلــى أن النائب العام المستشار نبيل أحمد صــادق أحال 
سعاد الخولى وبقية المتهمين فى القضية، إلى محكمة الجنايات 
أواخــر شهر نوفمبر الماضى، وذلــك فى ختام التحقيقات التى 
أجرتها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء 

المحامى العام األول للنيابة.
كانت النيابة العامة قــد بــاشــرت التحقيقات فــى القضية فى 
ضوء ما أسفرت عنه تحريات هيئة الرقابة اإلداريــة وما كشفت 
عنه التسجيالت الــمــأذون بها مــن النيابة، حيث ثبت مــن خالل 
التحقيقات واعترافات المتهمين، طلب وأخذ المتهمة سعاد عبد 
الرحيم الخولى مبلغ 20 ألف جنيه ومأكوالت بقيمة 17 ألفا و250 
جنيها من مالكى مشروع واحة خطاب للمأكوالت البدوية مقابل 
إنهاء إجــراءات تقنين وضع اليد على قطعة األرض المقام عليها 
مبانى المشروع لعدم تنفيذ قــرارات اإلزالــة الصادر لها، وكذلك 
إصدار رخصة التشغيل المؤقتة للمشروع وفق برنامج )مشروعك( 
دون توقيع غرامات عليه، وذلك بموجب محرر زوره المتهم أكرم 
الدقاق مدير إدارة شئون البيئة بمحافظة اإلسكندرية بتحريض 
من المتهمة سعاد الخولى، حيث أثبت فيه عدم وجود أية مخالفات 

بيئية بالمشروع.

كشفت مصادر مطلعة بالجهاز المركز للتعبئة العامة 
واإلحــصــاء، أن عــددا من موظفى الجهاز يقومون حاليا 
بتوزيع منشورات، تتهم اللواء أبوبكر الجندى رئيس الجهاز 
السابق ووزيــر التنمية المحلية الحالى، بــإهــدار المالى 

العام، إبان فترة توليه رئاسة الجهاز.
وأضــافــت الــمــصــادر أن الموظفين، المضلعين بهذا 
األمر، يروجون أن اللواء أبوبكر الجندى، كان يحصل على 
معونات كثيرة ومنح من بعض دول الخليج بعمالت هذه 
الدول، ولكنه كان يوردها لخزينة، الجهاز بمحاضر استالم 
وورادات، بالجنيه المصرى وهــو ما اعتبره الموظفون، 
حصول الجندى على فارق العملة، مما يعد إهــدارًا للمال 

العام.
ــرا حاليا فى حكومة المهندس  المصادر أكــدت أن وزي
شريف إسماعيل، هو الذى يحرض هؤالء الموظفين ضد 

الجندى، لتشويه صورته أمام الرأى العام ومجلس الوزراء.
ــر يأتى مــن بــاب الغيرة والحقد  وأضــافــت ان هــذا األم
ضد الجندى، خاصة أنــه حظى فى الفترة األخيرة على 
استحسان القياداة السياسية بعد نجاح التعداد السكانى، 
وزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للجهاز المركزى للتعبئة 
العامة واالحصاء، كأول رئيس جمهورية فى تاريخ البالد 
يقوم بزيارة الجهاز، فضال عن الحفاوة الكبيرة التى يلقاها 

الجندى حالًيا من مؤسسة الرئاسة.

مفاجأة: 400 ألف مصرى 
تعرضوا لـ»عض الكالب« 
فى 2017.. والوفيات 65

كشف تقرير صادر عن الهيئة العامة للخدمات البيطرية 
بوزارة الزراعة، أن عدد »حاالت العقر« اآلدمية من الكالب 
والحيوانات الضالة خــالل العام الماضى بلغ 398 ألف 

حالة، موضحا أن 65 حالة إصابة انتهت بالوفاة.
ورصــد التقرير ارتــفــاع فى عــدد حــاالت العقر اآلدمية 
ــعــة أعـــوام الماضية  بسبب الــكــالب الــضــالــة خــالل األرب
بإجمالى مليون و392 ألــف حالة، منهم 231 حالة وفاة 
خالل الفترة من 2014 وحتى 2017، موضحا أن حاالت 
العقر لعام 2014 بلغت 300 ألف حالة، وارتفعت إلى 324 
ألف حالة عام 2015، ثم ارتفعت إلى 370 ألف حالة عقر 

عام 2016، حتى بلغت 398 ألف حالة العام الماضى.

وأكدت مصادر لـ»صوت الماليين« أن الهيئة خاطبت وزارة 
الزراعة من خالل تقرير أرسلته إليها توضح فيها أنه يجرى 
حالًيا تنفيذ خطة مكافحة لمرض السعار، من خــالل عدة 
مــحــاور للمكافحة تبدأ بتحصين الحيوانات فــى المناطق 
األكثر تعرًضا لإلصابة، باإلضافة إلى تحصين »الحيوانات 

المعقورة« والمخالطة والمؤكد إيجابية البؤرة بها مجاًنا.
وذكــر التقرير أنــه »تــم تنفيذ قــوافــل بيطرية إرشــاديــة 
لتوعية المربين بالتحفظ على حيواناتهم داخل أماكن ال 
تدخلها الكالب الضالة والبرية واإلبالغ الفورى عن حاالت 
العقر، ومكافحة الــكــالب الضالة والــحــيــوانــات األخــرى 

الحاملة للفيروس فى مناطق اإلصابة«.

وتزامن ذلك مع تقرير أصدرته اإلدارة المركزية للصحة 
العامة واألمراض المشتركة بهيئة الخدمات البيطرية جاء 
فيه أنه ال يمكن تحصين الماشية ضد »السعار«، حيث ال 
توجد دولة فى العالم تحصن جميع حيوانات المزرعة ضد 
السعار إال فى المناطق األكثر تعرًضا لإلصابة أو فى البؤر 

اإليجابية.
وأوضــح التقرير أنــه يتم حماية الحيوان المعقور عند 
اكتشاف تعرضه للعقر من حيوان مصاب بالسعار، من 
ـــ5 جــرعــات مــرة كــل أســبــوع، وتحصين  خــالل تحصينه ب
الحيوانات بمناطق االشتباه مرة واحــدة كأحد اإلجــراءات 

الوقائية

كشفت مــصــادر مطلعة بــــوزارة التضامن 
االجــتــمــاعــى، ان اخــتــيــار األم المثالية على 
ــة، يــتــم ســنــوًيــا، بنظام  ــجــمــهــوري مــســتــوى ال
المجالمالت والكوسة، حيث يكون محصورا 
دائــمــا بين أقـــارب، الــقــيــادات المشرفة على 

مسابقة اختيار األم المثالية.
ــمــصــادر لــــ»صـــوت الــمــاليــيــن«  وأضـــافـــت ال
أن الــتــالعــب فــى اخــتــيــار األم المثالية، يتم 
فــى اإلدارة الــمــركــزيــة للمسابقة، حيث يتم 
استبعاد جميع الترشيحات لصالح مرشحات 
أقارب القيادات، مستغلين الكثير من الشروط 

المطاطة، مثل درجة الثقافة، وإجــادة الكتابة 
والقراءة، فضال عن شرط أكثر مطاطية، وهو 
بحث مقدم المرشحة عن دور األم فى التزام 
أبنائها بالقيم المجتمعية، وحب الوطن، وهو ما 
يحرم أمهات كثيرات ممن يستحققن الجائزة 
واللقب، من البسطاء ويحصره فى األمهات 

األغنياء.
وكانت وزارة التضامن االجتماعى بدأت تلقى 
طلبات التقدم لمسابقة اختيار األم المثالية 
على مستوى الجمهورية واألم البديلة لهذا العام 
من خالل مديريات التضامن بالمحافظات فى 

شهر فبراير الماضى، بشروط من بينها معيار 
عطاء األم وإعالء القيم اإلنسانية وقدرتها على 
الحفاظ على تماسك األســرة وإيجاد التوازن 
بين المسئوليات المتعددة لألم ورعاية األبناء 
والــتــزام األســرة بمنظومة القيم والــقــدرة على 
مواجهة التحديات والــصــعــاب وأال يقل سن 
المرشحات عن 50 عــاًمــا، واإللــمــام بالقراءة 
والــكــتــابــة وأال يــزيــد عـــدد األبــنــاء عــن ثالثة 
أبناء، ويستثنى من هذا الشرط المحافظات 
ــوادى  ــ ــة كــشــمــال وجــنــوب ســيــنــاء وال الــحــدودي
الــجــديــد ومــرســى مــطــروح، كما أن الــشــروط 

تتضمن أن يكون جميع األبناء من الحاصلين 
على مؤهل عال ويستثنى من ذلك االبن المعاق 
ذهنًيا غير قابل للتعلم، ومعيار تعليم األبناء 
له أولوية مع تفضيل األعلى درجــة فى السلم 
التعليمى، كذلك األم العاملة أوالمريض زوجها 
أو األرملة أوالمطلقة، أيضا األم األمية التى 
استطاعت أن تتعلم مع أبنائها وحصلت على 
مــؤهــل، وتشجيع األبــنــاء على العمل الخاص 
وإدارة الــمــشــروعــات الــصــغــيــرة، والمشاركة 
االجتماعية التطوعية والــنــشــاط الــبــارز فى 

خدمة المجتمع والبيئة.

حرمان األمهات الفقيرات ومنح اللقب ألقارب المسئولين

مفاجأة.. اختيار األم المثالية 
على الجمهورية بـ»الكوسة« 

فى وزارة التضامن

 مصيبة.. بروتوكول فى الحكومة يمنع تجديد إجازات العاملين بالخارج
مصيبة كبيرة تنتظر أكثر من 750 ألف موظف 
حكومى يعملون بالخارج، حيث صدرت تعليمات 
ســريــة تمت بــاالتــفــاق بين وزيـــر المالية وبعض 
المحافظين، برفض تجديد اإلجازات بدون مرتب 
للعاملين الحكوميين، والمسافرين للعمل بالخارج.

وقالت مصادر مطلعة أن هذه الخطوة تأتى من 
باب التضييق على موظفى الحكومة، ولى أذرعتهم 
إلجبارهم على االستقالة، من وظائفهم الحكومية، 
وذلك فى إطار خطة تقليص عدد موظفى الحكومة 
والجهاز اإلدارى للدولة والقضاء على ما أسماه 

وزير المالية الترهل فى المكاتب الحكومية.
وأشارت المصادر إلى أن هذه الخطوة من جانب 
وزارة المالية، تتزامن مع زيادة العجز فى الموازنة 
العامة، وخطة تخفيض موزانة األجور، فضال عن 
محاولة الــدولــة إفساح الطريق إلجــراء مسابقة 
تعيينات جديدة فى شهر يوليو، المقبل وتفادى 
مخالفة قانون الخدمة المدنية الجديد، حيث لم 
يتم إجراء ثالث مسابقات نص عليها القانون منذ 

صدوره فى 2016.
ــة خــطــة تطبيق  ــداي ــمــصــادر أن ب وأضـــافـــت ال
ــول مــع الـــلـــواء خــالــد ســعــيــد محافظ  ــوك ــروت ــب ال
الــشــرقــيــة، نهاية األســبــوع الــمــاضــى، حيث قرر 

عدم تجديد إجــازات العاملين فى الــدول العربية 
واألجنبية من أبناء المحافظة، ما أثــار حالة من 
االستياء العام بين موظفى الحكومة الحاصلين 

على إجازات بدون مرتب، خوفا من فصلهم.
من جانبه أعلن الجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة 
ــازات بقانون الخدمة  أن الــمــادة 51 من بــاب اإلجـ
المدنية رقم 81 لسنة 2016 أتاحت الحق لرئيس 
السلطة المختصة، أى رئــيــس الجهة الحكومية 
التى يتبعها الموظف، الحاصل على إجازة اختيارية 
بــدون مــرتــب، عــدم منحه تجديدا إلجــازتــه ســواء 
كان مسافرا للعمل خارج البالد، أو موجوًدا داخل 

البالد، وذلك حسب حاجة العمل إليه.
وأضـــاف الجهاز أن القانون صنف اإلجـــازات 
ــازات وجــوبــيــة، وتتضمنها  بـــدون مــرتــب إلــى إجــ
حالتان األولـــى منهما مرافقة الـــزوج أوالــزوجــة 
العاملين فى الخارج، والثانية إجازة رعاية الطفل 
لألم، وهنا ال يجوز لرئيس السلطة المختصة أو 
رئيس جهة العمل منع المرافق من تجديد اإلجازة 
بدون مرتب، وفى ذات الوقت يحق لرئيس السلطة 
المختصة أو رئيس جهة العمل منع اإلجازة بدون 
مرتب فــى غير الحالة السابقة، أو إجـــازة األم 

لرعاية طفلها.

ألف موظف حكومى بالخارج 
مهددون بالفصل من وظائفهم 750

البدوى

غادة

الجارحىإسماعيل

الجندى

سعاد
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 سحر الشربينى
 

نالت ظاهرة الفساد اهتماما كبيرا من جانب كثير من االقتصاديين خاصة منذ منتصف التسعينيات من القرن العشرين، 
حيث أصبح هناك ضرورة لتقييم تكاليفها االقتصادية، وبالتحديد التكاليف المتعلقة بأثره على النمو والتنمية 

االقتصادية.. وبشكل عام ال تخلو دولة من الفساد اإلدارى واالقتصادى، ولكن بالطبع تتفاوت بنسب واضحة وخاضعة 
للقياس من دولة إلى أخرى.

هذه بعض الحقائق التى رصدتها دراسة مهمة للغاية صدرت منذ أيام بعنوان »انتشار الظاهرة.. كيف يعيق الفساد نمو 
االقتصاد المصرى؟« والتى أعدها الباحث أحمد سرور.

الدراسة أكدت أن مصر احتلت  كدولة نامية المركز 112 بين دول العالم وفًقا لتقرير المنظمة العالمية للشفافية 
الدولية عام 2013،  ووصل متوسط عدد قضايا الفساد فى الجهاز اإلدارى المصرى سنويًا نحو 70 ألف قضية من نفس 

 العام، كذلك تقدر بعض الدراسات خسائر مصر بسبب الفساد بحوالى أكثر من 6 مليارات دوالر سنويًا، بالتالى 
 أصبحت محاربة الفساد أهم الضروريات الملحة التى تواجه صانعى السياسات االقتصادية فى مصر 

لما له من آثار هامة على الجوانب االقتصادية واالجتماعية والسياسية أيضًا.

بالوقائع: 6 نتائج كارثية للفساد على االقتصاد المصرى

عالقة إيجابية بين الفقر 
وعدم عدالة توزيع 
الدخل وبين الفساد

أوالً- األسباب االقتصادية:
• عدم العدالة فى توزيع الدخل وارتفاع معدالت 
الفقر: أكــدت أغلب الدراسات وجــود عالقة إيجابية 
بين الفقر وعدم عدالة توزيع الدخل وبين الفساد حيث 
تدفع عدم العدالة فى توزيع الدخل إلى زيــادة إغراء 
األفــراد ذوى الدخول المنخفضة إلى الحصول على 
مكاسب غير مشروعة لتحسين مستوى معيشتهم، 
وتوصلت دراســة للبنك الــدولــى إلــى أن زيــادة الفقر 
وعدم العدالة فى توزيع الدخل بمقدار وحدة واحدة 
يؤدى إلى زيادة الفساد بمقدار 0.1080، ونجد ذلك 
ــدول النامية حيث أن غالبية  منتشراً فــى أغــلــب الـ
األفراد تقع تحت خط الفقر ما يدفع البعض منهم إلى 

الحصول على مكاسب غير مشروعة.
¿ سياسة األجـــور غير 
الــعــادلــة: تشير األدبــيــات 
ــى وجــود  ــة إلـ االقــتــصــادي
عالقة عكسية بين أجور 
القطاع العام وبين الفساد 
وأنــه عند مضاعفة أجور 
القطاع العام فى الدولة 
ينخفض مــؤشــر الفساد 
)مؤشر الشفافية الدولية( 
بمقدار نقطتين، وكذلك 
حـــــذرت إدارة الــشــئــون 
المالية بــصــنــدوق النقد 
ــام 1995 من  الـــدولـــى عـ
مــخــاطــر تخفيض أجــور 

القطاع العام.
ــاع  ــطـ ــقـ ــل الـ ــ ــدخـ ــ ¿ تـ
الــحــكــومــى فـــى الــنــشــاط 
ــادى: تــشــيــر  ــ ــصــ ــ ــ ــت ــ ــ االق
الــنــظــريــات أنـــه كلما زاد 
حجم الــقــطــاع الحكومى 

وتدخله فى النشاط االقتصادى بشكل كبير زاد حجم 
الفساد كنتيجة الختصار القرارات فى أيدى الطبقة 
السياسية والسيطرة على مــوارد الدولة بــدالً من أن 
تخضع أللــيــات الــســوق، ويــبــدو وجــود اخــتــالف حول 
تلك النظريات حيث نجد دوالً مثل السويد والنرويج 
تمتلك قطاعات عامة كبيرة الحجم نسبياً ومع ذلك 
تعد من أقل دول العالم فساداً، وقد أثبتت الدراسات 
التطبيقية ذلــك التناقض حيث أنــه كلما زاد دور 
الحكومة فى تعزيز السياسات الصناعية كلما زاد 
حجم الفساد بالدولة، وعلى النقيض أشارت دراسات 
أخــرى إلــى أن الفساد ال يرتبط بكبر حجم التدخل 
الحكومى فى النشاط االقتصادى حيث يتعلق هذا 

التدخل بتحسن الحوكمة.
¿ مستويات التضخم 
المرتفعة: يعد التضخم 
ــد األســـبـــاب الــمــؤديــة  أحـ
ــه يــقــلــل من  ــ لــلــفــســاد ألن
مستوى األجــر الحقيقى 
وبالتالى التأثير السلبى 
ــدرة الــشــرائــيــة  ــقـ عــلــى الـ
ــارت دراســة  لــأفــراد وأشـ
 Ata and Arvas(
ــادة فى  ــزيـ 2011( أن الـ
مستوى التضخم بنقطة 
ــدة تـــؤدى إلـــى زيـــادة  واحــ
الفساد بمقدار 0.2177 

نقطة.
ثانيًا- األسباب 

السياسية:
¿ الــنــظــم السياسية 
والشفافية: من المرجح 
أن الـــــدول الـــتـــى تــقــوم 
أنظمتها السياسية على 

أسس ديمقراطية ومستوى عالى من الشفافية أن 
ينخفض فيها حجم الفساد، حيث إنه فى ظل تلك 
النظم غالباً ما يتمتع المواطنين بدرجات عالية 
مــن الــوعــى السياسى والمعرفى وتـــزداد درجــات 
مشاركتهم فــى الحياه السياسية ومــن ثــم القيام 
برصد ومراقبة أداء الحكومات ومــن ثم إمكانية 

محاكمة المتسبب فى الفساد.
وقد أكد على ذلك تقرير التنمية البشرية العربية 
عام 2002 حيث أشــار إلى أن غالبية المجتمعات 
ــى تــعــانــى مـــن نقص  ــعــرب ــم ال ــال ــع الــمــدنــيــة فـــى ال
الديمقراطية وشبه انعدام للشفافية ما يساعد على 

كبر حجم الفساد السياسى والمالى.
¿ الالمركزية: تساهم الالمركزية فى الحد من 
حجم الفساد فى الــدول من خــالل حالة التنافس 
بين الجهات المختلفة فى تقديم نفس الخدمات، 
فتلك المنافسة بين الجهات تحجم من الفساد كما 
تدفع المنافسة بين المنتجين إلى تخفيض تكلفة 
اإلنتاج، فمن شأن المنافسة أن تتيح لأفراد حرية 
المفاضلة بين التعامل مع جهة معينة دون غيرها 
ممن يقدمون نفس الخدمة ومــن ثم يساعد على 

الكشف والحد من الفساد.

خبراء: كلما زاد 
حجم القطاع 

الحكومى وتدخله 
فى النشاط 

االقتصادى بشكل 
كبير زاد حجم 

الفساد

التضخم أحد األسباب 
المؤدية للفساد ألنه 

يقلل من مستوى 
األجر الحقيقى 
وبالتالى التأثير 

السلبى على القدرة 
الشرائية لألفراد

عــنــد الــتــعــرض لــمــفــهــوم الــفــســاد ينبغى 
التفرقة بين الــفــســاد السياسى والفساد 
اإلدارى أو البيروقراطى، فالفساد اإلدارى 
هو سلوك منحرف يستهدف تحقيق منافع 
ــو ســوء  ــة، أو ه ــروع ــش ــة بــطــرق غــيــر م ــي ذات
استعمال المناصب الحكومية بهدف تحقيق 
مكاسب شخصية بطرق مخالفة للنصوص 
القانونية، وبذلك فإن هذا النوع ال ينطبق 
على التصرفات غير القانوينة لــأفــراد أو 
المؤسسات الخاصة غير الحكومية ويكون 
ــاح، بينما  الــهــدف األســاســى منه تحقيق أربـ
يعرف الفساد السياسى بأنه أى سلوك غير 
مشروع من قبل المسئولين الحكوميين أو 
فى القطاع الخاص يهدف إلى تحقيق منافع 
شخصية وال يشترط أن يكون الهدف تحقيق 
أربـــاح مباشرة حيث يمكن اعتبار عمليات 
تــزويــر االنــتــخــابــات فــســاد سياسى وكذلك 
عمليات قمع األجهزة األمنية لأفراد فساد 

سياسى.

مــن الناحية التطبيقية اختلفت نتائج 
الدراسات الخاصة بالفساد، فمعظم الدراسات 
توصلت لوجود عالقة سالبة ومعنوية بين 
الفساد ومعدل النمو االقتصادى، إال أن بعض 
ــدت أن هناك عالقة  الــدراســات األخــرى وج
موجبة بين الفساد والنمو، حيث استخدمت 
تلك الدراسات بيانات 73 دولة نامية ووجدت 
أن الــفــســاد يعمل على تحفيز االستثمار 
األجنبى المباشر وٌفسر ذلك بأن الفساد يمكن 
ــة تشوهات  أن يكون مصدرًا للكفاءة فى إزال
البيروقراطية والقيود التنظيمية الجامدة 

والنظم الروتينية غير الفعالة.
ــرى وجــود  ــات أخ وعلى النقيض تــرى دراسـ
تأثير سلبى للفساد على النمو االقتصادى 
للدول وترى تلك الدراسات أنه إذا سمح للفساد 
بتسريع إجــراءات األعمال سيؤدى إلى نتائج 
عكسية فحينها سيتعمد صغار الموظفين 
ــود فـــى اإلجـــــراءات  ــم ــج ــادة الـــبـــطء وال ــ زيـ

الروتينية للحصول على المزيد من الرشاوى.

مفهوم 
الفساد

مفاجأة : 58 % من قضايا الفساد ترتكبها 
الطبقات العليا فى المجتمع من رجال 

األعمال وشاغلى المناصب
ليس من السهل تحديد فترة بداية الفساد فى مصر فهو ظاهرة 
منتشرة وذات جذور تاريخية جلية فى النظم الحاكمة والمسيطرة فى 
مصر على مدار التاريخ، فتثبت لنا الدراسات والكتب التاريخية تأصل 
الفساد السياسى للطبقات الحاكمة والمتعاقبة فى مصر وصوالً إلى 
النظام الملكى ثم التحول إلى النظام 

الجمهورى وحتى يومنا هذا.
وبــاعــتــراف الــمــســئــولــيــن والــحــكــام 
ــيــن وكــذلــك  ــعــاقــب ــمــت ــن ال ــي ــمــصــري ال
الــمــؤســســات الــدولــيــة المختلفة بــأن 
ــدار الــتــاريــخ هو  يــعــد الــفــســاد عــلــى مـ
المعوق األكثر خطورة نحو إقامة تنمية 
حقيقية فى مصر، ويالحظ أنه قد تم 
اتخاذ العديد من اإلجراءات لمكافحة 
الــفــســاد فــى مــصــر فــفــى عـــام 2007 
أنشأت وزارة التنمية اإلداريـــة لجنة 
الشفافية والــنــزاهــة لــدراســة آليات 
تعزيز الشفافية فى مصر، وفى نفس 
العام أنشأت وزارة االستثمار وحدة 
الشفافية بــدعــم مــن بــرنــامــج األمــم 
المتحدة اإلنمائى )UNDP( بهدف 
تحسين مــنــاخ االســتــثــمــار فــى مصر، 
وكذلك فى عام 2008 تم إنشاء اللجنة 
الوطنية لمكافحة الفساد فى مصر، 
وعلى الرغم من تعدد الجهات المعنية بمكافحة الفساد فى مصر إال 
أن هناك فقًرا فى البيانات المحلية الصادرة عن تلك الجهات حول 

وضع الفساد فى مصر.
ووفقاً لمؤشر إدراك الفساد الصادر 
 CPI عــن منظمة الشفافية الــدولــيــة
فقد بلغ 3.1 سنة 2000 ومــنــذ عام 
2003 وحتى عام 2006 شهد المؤشر 
حالة من الركود ففى خالل تلك الفترة 
احتلت مصر المركز 70 بين 163 دولة 
عام 2006 ثم تراجع المؤشر فى عام 
2007 إلــى 2.9 لتحتل المركز 105 
بين 180 دولة وتراجع هذا المركز إلى 

المركز 111 عام 2009.
وخالل العامين 2011 و2012 تراجع 
مركز مصر فى المؤشر إلى 112 و118 
على التوالى ثم تحسن طفيف خالل 
العامين 2015 و2016 إال أنــه بنهاية 
عــام 2017 أعلنت منظمة الشفافية 
الــدولــيــة عــن تــراجــع مــركــز مصر إلى 
الــمــركــز 117 بين 180 دولـــة كنتيجة 

لتفشى الفساد بدرجة كبيرة.
والجدير بالذكر أنه منذ السبعينات 
أخذ الفساد فى مصر شكالً جماعياً فتشير بعض اإلحصاءات إلى أن 
58% من قضايا الفساد ترتكبها الطبقات العليا فى المجتمع من رجال 
األعمال وشاغلى المناصب وأن حوالى 64.6% من قضايا الفساد تتم 

بصورة جماعية.

رغم  تعدد الجهات 
المعنية بمكافحة 

الفساد فى مصر 
إال أن هناك فقرًا 

فى البيانات 
المحلية حول 

وضعه  فى مصر

منظمة الشفافية 
الدولية: تراجع 
مصر إلى المركز 
117 بين 180 

دولة نتيجة 
لتفشى الفساد 

بدرجة كبيرة

ــار السلبية بل  ــ الشـــك أن للفساد الــعــديــد مــن اآلث
والــمــدمــرة لكافة النواحى االقتصادية واالجتماعية 
ــى انـــعـــدام الــعــدالــة  ــؤدى إلـ ــ والــســيــاســيــة، فــالــفــســاد ي
االجتماعية والديمقراطية وكذلك االستقرار السياسى 
باإلضافة إلى زيادة معدالت الجريمة النخفاض الرقابة 
ودور القانون ومن ثم تهديد السلم االجتماعى، وأيضاً 
للفساد أثار سلبية مباشرة وغير مباشرة على العديد 

من المتغيرات االقتصادية المختلفة ومنها:
االستثمار:

يعد االســتــثــمــار مــن أكــثــر المتغيرات االقتصادية 
حساسيةً بالفساد، حيث إن الفساد يضعف الحافز 
على االستثمار المحلى واألجنبى حيث ترتفع تكاليف 
الــمــشــروعــات الــنــاتــجــة عــن الــضــريــبــة غــيــر الرسمية 
المتمثلة فى الرشاوى التى ال يمكن توقع حجمها، ما 
يحدث حالة من عدم اليقين فى النشاط االقتصادى، 
ــة للبنك الــدولــى عــام 2005 شملت 69  وتشير دراسـ
دولــة إلــى أن الفساد يعتبر العائق األول من معوقات 
االستثمار فى كل من أفريقيا وأمريكا الالتينية وبعتبر 
العائق الثانى فى الشرق األوسط وشمال أفريقيا ومنها 
مصر والعائق الثالث فى دول شرق آسيا، وكذلك توضح 
الدراسة أن انخفاض الفساد بمقدار نقطة واحدة يؤدى 
إلى زيادة االستثمار بنسبة 5% كنسبة من الناتج المحلى 

اإلجمالى.
الكفاءة االقتصادية:

إن عملية التربح عن طريق الوسائل غير المشروعة 
مثل الرشوة والمحسوبية يسمح للشركات بالحصول 
على ميزات مالية غير مستحقة ومــن ثم يلغى فرصة 
المنافسة بين الشركات ويعزز من احتكار القلة ما يدفع 
الكثير مــن المنتجين إلــى الــخــروج مــن األســـواق لعدم 

قدرتهم على مواجهة تلك الظروف االحتكارية.

الموازنة العامة للدولة:
يؤثر الفساد على جانبى الموازنة العامة للدولة فيؤثر 
على جانب اإليرادات من خالل عمليات التهرب الضريبى 
والجمركى، ومــن أكثر صــور الفساد انتشاراً التى تؤدى 
إلى خفض اإليـــرادات العامة للدولة ومن ثم زيــادة عجز 
الموازنة العامة للدولة، وقــدرت دراســة لمعهد التنمية 
االقتصادية التابع للبنك الــدولــى عــام 2005 أن مقدار 
المفقود من الحصيلة الضريبية لــدول العالم يزيد على 

50% من الحصيلة الحقيقية.
وكذلك يؤثر على جانب النفقات حيث يتجه الفاسدون 
مــن مــتــخــذى الـــقـــرار إلـــى الــمــشــروعــات كــبــيــرة الحجم 
والتكلفة مثل اإلنشاءات الضخمة وعمليات التسليح حيث 
تتسم دائماً بالغموض وانــعــدام الرقابة عليها وضخامة 
مدفوعاتها ما يسهل من عمليات التربح غير المشروع وفى 
المقابل ينخفض اإلنفاق على الخدمات األساسية كالتعليم 

والصحة والبحث العلمى.
االقتصاد الخفى:

تشير العديد من الدراسات إلى وجود ارتباط قوى 
بين مدى انتشار الفساد وكبر حجم االقتصاد الخفى 

فأى نشاط اقتصادى غير قانونى وغير مرخص دائماً ما 
يمارس أعماله تحت غطاء من البروقراطية السياسية 

التى تتواجد عن طريق الفساد، ويرى المفكر االقتصادى 
Friedman أن الفساد هو المحدد الرئيسى لحجم 

نشاط االقتصاد الخفى.
الفقر وعدم العدالة فى التوزيع:

ال شك أن الفساد يزيد من معدالت الفقر بشكل كبير 
وعــدم المساواة فى توزيع الدخل والثروة وتشير دراسة 
للبنك الــدولــى عــام 2000 أن األســـر الفقيرة تنفق من 
دخلها على الرشوة بشكل أكبر مما تنفقه األســر الغنية 
وكذلك الحال بالنسبة للشركات وأن الفساد يعد المسبب 

الرئيسى نحو امتالك 20% من سكان العالم على نحو %80 
من الموارد االقتصادية، وكذلك تشير إلى أن انخفاض 
الفساد بمقدار وحدة واحــدة يزيد من نصيب أفقر %10 
من السكان من الناتج بمقدار 0.046% كنسبة من الناتج 

القومى.
النمو االقتصادى:

يؤثر الفساد سلبياً على النمو االقتصادى بشكل مباشر 
وغير مباشر فجميع المتغيرات السابق ذكرها من الفقر 
والكفاءة االقتصادية وكذلك غيرها من المتغيرات تعد 
بمثابة قنوات انتقال أثر الفساد على النمو االقتصادى 
وأشـــارت إلــى ذلــك العديد من الــدراســات ويشير البنك 
الدولى إلى أن انخفاض الفساد بمقدار وحدة واحدة يدفع 

لزيادة معدل النمو االقتصادى بمقدار %0.21.
وختاما؛ ال تخلو المجتمعات من انتشار وباء الفساد 
وإنما بالطبع بنسب متفاوتة حسب قدرة كل دولة على 
مواجهته والحد منه، وال شك أن جذور الفساد متأصلة 
فى المجتمع المصرى منذ العشرات بل مئات السنوات، 
ولكن أصبح محل اهتمام الــدراســات المحلية خاصةً 
منذ بداية التسعينات بعد بذوره بشكل واضح خاصةً مع 
التوجه نحو الخصخصة وتوصلت العديد من الدراسات 
المحلية والدولية إلى العالقة القوية بين مدى انتشار 
الفساد وبين مدى التراجع والتخلف االقتصادى وأن 
بإمكان الدول تحقيق معدالت نمو وعدالة توزيعية بشكل 
أكثر عند تحسين نظم الحكم فيها، وتجدر اإلشــارة 
إلــى أنــه ال يمكن لمصر القضاء على ظاهرة الفساد 
بشكل نهائى وإنما ضرورة تفعيل دور الجهات المصرية 
العديدة التى تم إنشاؤها لمواجهة الفساد بشكل أكثر 
فعالية وتفعيل دور الــقــانــون بشكل صــارم على كافة 
األفراد والطبقات، فاألمر ال يحتاج إلى تعدد القوانين 

والجهات قدر ما يحتاج إلى ضمير.

زيادة معدالت 
الجريمة وانخفاض 

الرقابة ودور القانون 
يهدد  السلم 
االجتماعى
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 مليون جنيه قيمة 
الفروق الضريبية تعود 

إلى ما قبل عام 2012  
ومكون عنها مخصص 
بـ46 ألف جنيه فقط

مليون جنيه رصيد 
السحب على المكشوف 

تحملت عنه الشركة 
أعباء تمويلية بلغت نحو 

25 مليون جنيه

حقيقة ضياع 150 مليون جنيه قيمة التسهيل االئتمانى من بنك قطر الوطنى

قيمة المتأخرات طرف العمالء 24 مليون جنيه وشيكات مرتدة منذ عام 2014 لم تتخذ إجراءات تحصيلها

أسرار اختفاء قيمة الفيالت المباعة بمشروع »باثيو زهراء« بالشيخ زايد

مليون جنيه مخصص الديون المشكوك فى تحصيلها وخطأ بـ13 مليون جنيه فى القوائم المالية للغرامات

أسرار إيقاف مصنعى السماد المـُحبب بكفر الزيات بدون سند قانونى وبالمخالفة للنظام األساسى

على الــرغــم مــن أن قطاع البناء والتشييد يعد 
مــن أكــثــر الــقــطــاعــات االســتــثــمــاريــة إزدهـــــارًا فى 
مصر، ولكن تعانى بعض الشركات العاملة فى هذا 
المجال مــن المخالفات والــتــجــاوزات، التى تهدر 
المال العام، وترصدها بشكل دورى تقارير الجهاز 
المركزى للمحاسبات، الذى أصدر مؤخًرا تقريره 
حــول شركة زهــراء المعادى لالستثمار والتعمير، 
وفــى الــبــدايــة كشف التقرير عــن عــدم موضوعية 
ــة الــجــدوى المعدة عــن التسهيل االئتمانى  دراسـ
ــصــادرة مــن بنك قطر  بضمان أوراق تــجــاريــة، وال
الوطنى، علماً بــأن قيمة هــذا االئتمان تبلغ 100 
مليون جنيه، تمت زيادته 150 مليون جنيه، بغرض 
سداد توزيعات أرباح السنة المالية 2016، حيث لم 
تتضمن الدراسة توقعات الشركة فى حاالت تأخر 
أو عدم ســداد بعض العمالء للشيكات المستحقة 
عليهم، فــى إطـــار خــبــرات الــشــركــة السابقة ذات 
الصلة، كما لم تتضمن الــدراســة كافة التدفقات 
الداخلة والخارجة للشركة خالل الفترة المتوقعة 
لسداد التسهيل االئتمانى، وتحديد فترات االختناق 

النقدى وأساليب مواجهته.
وفى السياق ذاته كشف التقرير عن عدم عرض 
بدائل تمويلية بديلة، وتكلفة كل بديل حتى يمكن 
للشركة الحصول على البديل األمثل بأقل تكلفة، 
موضحاً ضــرورة إعــداد هذه الدراسة حتى تتمكن 
الشركة من التخطيط المالئم لمواجهة المخاطر 
المالية التى قد تتعرض لها، وأيًضا إلحكام الرقابة 

على معامالتها المالية.
وفيما يتعلق بمبيعات الشركة، أوضــح الجهاز 
المركزى للمحاسبات فى سياق تقريره أن مبيعات 
الــفــتــرة لــم تتأثر بكامل قيمة الــفــيــالت المباعة 
بمشروع الشركة بالشيخ زايد »باثيو زهــراء«، حيث 
تبلغ قيمة هــذه الفيالت نحو 5.7 مليون جنيه، 
قيمة الــتــعــاقــدات المبرمة مــع الــعــمــالء، وأوصــى 
التقرير بالعمل على سرعة إجراء التسويات الالزمة 

ومراعاة أثر ذلك على القوائم المالية.
وعلى ذكــر العمالء، أشــار التقرير إلــى أن قيمة 
المتأخرات طــرف العمالء بلغت نحو 24 مليون 
جنيه، شاملة عمالء األراضــى والوحدات السكنية 
واإلدارية ومجمع الحرفيين بمدينة زهراء المعادى، 
علماً بــأن نسبة الــمــتــأخــرات تبلغ 16 بالمئة من 
إجمالى المستحق للسداد، مكون بشأنها مخصص 

ديون مشكوك فى تحصيلها بمبلغ 20 مليون جنيه.
وعلى جانب آخــر رصــد التقرير وجــود العديد 
من الشيكات المرتدة على العمالء بنحو 3 ماليين 
جنيه، خــالل العام المالى الحالي، باإلضافة إلى 
ــوام سابقة  ــرى مــرتــدة تــرجــع إلـــى أعــ شــيــكــات أخـ
من 2014 إلى 2016، ولفت التقرير إلى أن إدارة 
الــشــركــة لــم تتخذ اإلجــــراءات القانونية الــالزمــة 

لتحصيل هذه األموال تجاه العمالء فى حينه.

ــراءات  وحــتــى حينما حــاولــت الــشــركــة اتــخــاذ اإلجــ
وتحريك الدعاوى القضائية ضد العمالء المتأخرين 
فى فترات سابقة، لم تحصل على أحكام لصالحها، 
ومازالت تلك الدعاوى متداولة منذ سنوات طويلة، ولم 

تحسم حتى تاريخ صدور التقرير.
ــك شــدد التقرير على ضــرورة  وعــلــى خلفية ذل
العمل على تنشيط التحصيل مــن العمالء خالل 
الــمــواعــيــد الــمــحــددة، وتطبيق بــنــود الــتــعــاقــد مع 

مراعاة عدم التأخر فى اتخاذ اإلجراءات القانونية 
طبقاً لمواد العقود، التى تنص على فسخ التعاقد 
فى حال التأخير عن ســداد دفعتين متتاليتين، مع 
متابعة القضايا المرفوعة ضد العمالء، ومراعاة 
المدد القانونية المحددة لتقادم الشيكات، وفقاً 
للمنصوص عليه بقانون التجارة حتى ال يسقط حق 

الشركة فى الحصول على مستحقاتها من العمالء.
وتطرق التقرير إلى القوائم المالية التى تضمنت 

13 مليون جنيه، قيمة ما تم تعليته كإيرادات متنوعة 
فــى األعــــوام الــســابــقــة، والزالــــت معلقة بحساب 

اإليرادات المستحقة.
وأكــد التقرير على أنه يتعين إجــراء التصويبات 
ــالزمــة إللــغــاء مــا تــم قــيــده مــن هــذه الــغــرامــات،  ال
وتأجيل االعتراف بها كــإيــرادات لحين التحصيل، 
بسبب عدم توافر شروط االعتراف بها كإيراد، وفقاً 

لمعيار المحاسبة المصرى الخاص باإليرادات.
أمـــا عــن حــســاب تــأمــيــنــات خــطــابــات الــضــمــان، 
فــمــازال يتضمن أعــمــال تــم االنــتــهــاء منها، و من 
ثم يتعين حصر كافة األعــمــال المنتهية بمختلف 
الــمــراحــل، والمطالبة بــرد تلك المبالغ للشركة، 
حتى تتمكن من استرداد حق التصرف فى المبالغ 

المجنبة بالبنوك كغطاء لهذه الخطابات.
ومــن جانبها قامت إدارة الشركة بالطعن على 
الفروق الضريبية التى أخطرت بها والبالغة نحو 
31 مليون جنيه، تعود إلى ما قبل عام 2012، ومكون 
عنها مخصص بنحو 46 ألف جنيه فقط، فى حين  
لم تقم الشركة بإعداد دراسة ضريبية للوقوف على 
ما قد يقع عليها من التزامات ضريبية عن األعوام 
السابقة وصــوالً إلى عام 2016، ما يتطلب دراسة 
الموقف الضريبى للشركة وتدعيم المخصص فى 

ضوء ما تسفر عنه الدراسة.
وإذا كــانــت الــشــركــة ال تهتم بــســداد مــا عليها 
مــن ضــرائــب، فليس مستغرباً أن تتقاعس عن 
ضمان حقوقها، حيث تضمنت تكلفة أرض مدينة 
زهراء المعادى مساحة 102 ألف متر، بتكلفة نحو 
3.2 مليون جنيه، متعدى عليها مــن قبل شركة 
المعادى للصناعات الهندسية »مصنع 54 الحربى«، 
والمرفوع بشأنها دعــاوى قضائية، أوصى التقرير 

بمتابعة سيرها السترداد األرض المتعدى عليها.
ــه لــم تقم الــشــركــة باستكمال  وفــى الــســيــاق ذاتـ
تسجيل بعض الشقق المملوكة لها بمنطقة العجمى، 
والصادر بشأنها حكم صحة و نفاذ لصالح الشركة، 
ــرورة إتــخــاذ اإلجــــراءات  ــدد الــتــقــريــر عــلــى ضــ وشـ

الالزمة للحفاظ على ممتلكات الشركة و حقوقها.

باألرقام والمستندات:
»المال السايب« فى شركة زهراء 

المعادى لالستثمار والتعمير

وتطرق التقرير إلى صــدور قــرار سيادى من 
محافظ الغربية عــام 2009، بــإغــالق مصنع 
السماد المحبب دون سند قانونى، ودون مراعاة 
أن الــنــظــام األســاســى لتأسيس الــشــركــة ينص 
على قيامها بإنتاج و تصنيع المواد الكيماوية 
واألسمدة  والمخصبات الزراعية بكافة أنواعها 
سواء البودرة أو المحببة أو الورقية أو السائلة، 
كما أن الرخصة الصادرة للشركة من مصلحة 
التراخيص بالمحافظة نفسها تعطى الشركة 
الحق فــى إنــتــاج سماد السوبر فوسفات، دون 
التقيد بنوع معين وإنما تركته على اإلطــالق، 
واألدهى أن الشركة كانت قد حصلت على حكم 
بالبراءة من تهمة إنتاج السماد المحبب بدون 
ترخيص، حيث صدر تقرير خبراء وزارة العدل 
يــؤكــد على أحقية الــشــركــة فــى إعـــادة تشغيل 

مصنع التحبيب، ومع لم يتم تشغيله حتى اآلن.
وفــى ســيــاق متصل تضمن حــســاب التكوين 
االستثمارى مبلغ 206.3 مليون جنيه، قيمة 
استثمارات فى مشروعات بــدأت منذ سنوات، 
ــة  ــت الــشــركــة تــنــفــق عليها دون دراسـ ــازالـ ومـ
االضمحالل الذى تعرضت له بالمخالفة للمعيار 

المحاسبى المصرى.
وتشمل تلك المبالغ 148 مليون جنيه قيمة ما 
تم إنفاقه على مجمع السويس بالعين السخنة 
منذ عام 2008، ولم يتم االنتهاء منه، حتى تاريخ 
ــذى أشــار إلــى أنــه تــم البدء  صــدور التقرير، ال
ــة جــدوى  ــراء دراسـ فــى هــذا الــمــشــروع دون إجـ
اقتصادية فى حينه، موضحاً أن الشركة تحملت 
أعــبــاء التأجير التمويلى ومــصــاريــف  صيانة 
ــة للخطوط المؤجرة تمويليا، فضالً عما  دوري
سيتم تحمله مستقبالً مــن األقــســاط المحرر 
بها شيكات آجلة حتى عام 2020، بقيمة 12.4 

مليون جنيه.
وعلى جانب آخــر رصــد التقرير مبلغ 53 
مليون جنيه قيمة مــا تــم إنــفــاقــه على خط 
السماد المنقول من مجمع الشركة بالسويس 
إلــى فرعها بأسيوط منذ عــام 2015، حيث 
لم يتم توضيح مدى الجدوى من نقل الخط 
إلى أسيوط، ومازالت الشركة تتحمل أعباء 
التأجير على هذا الخط بنحو 28 مليون جنيه، 
فضالً عما ستتحمله من أقساط محرر بها 

شيكات اجلة أيضاً.
أمـــا عــن مــيــزانــيــة الــمــعــدات و اآلالت، أكــد 
ــد الــتــقــريــر أن  ــذى أعـ ــ مــراقــب الــحــســابــات ال
الميزانية تتضمن 3.84 مليون جنيه قيمة 
مــعــدات وآالت بمصنع الــشــركــة بــأســيــوط، لم 
ــزى  ــمــرك ــاءل ال ــســ ــ ــا، وت ــه ــن ــادة م ــفـ ــتـ ــم االسـ ــت ي
للمحاسبات فى سياق تقريره عن مدى مسئولية 
قــيــادات الشركة عن البدء فى كل مشروع من 
المشروعات دون إعداد دراسة الجدوى الالزمة 

طوال مدة التنفيذ.
وانــتــقــل التقرير إلــى تــعــامــالت الــشــركــة مع 
الجهات الحكومية األخــرى، ليكشف عن وجود 
خطاب وارد للشركة من جهاز حماية المنافسة 
ومنع االحتكار يطالبها بسداد مبلغ 7 ماليين 
جنيه، نظير التصالح فــى المخالفة المحررة  
مــن الجهاز لقيام الشركة بمخالفة الــمــادة 6 
مــن قــانــون حماية المنافسة، نــظــراً التفاقها 
مــع شركة »أبــو زعــبــل« على تثبيت أســعــار بيع 
السماد السوبر فوسفات، علماً بأن قانون حماية 
المنافسة يستوجب السداد خالل 15 يوًما من 
تاريخ اإلبالغ، وأشار التقرير إلى أنه يتعين على 
الشركة مــوافــاة الجهاز المركزى للمحاسبات 
باإلجراءات التى اتخذتها اإلدارة فى هذا األمر، 
مع مراعاة أثر ذلك على الحسابات المخصصة 

وفقاً لمعيار المحاسبة المصرى.
وعلى صعيد الخسائر، كشف التقرير عن 
خسائر بيع مــزاد قطع غيار بالخطأ، وصحتها 
التحميل على قائمة الــدخــل، وأوصـــى بإجراء 
ــالزم، كما رصــد شهادة بنك مصر  التصويب ال
فرع أسيوط، التى أظهرت ودائــع باسم الشركة 
غير مدرجة بالدفاتر، كما لم يتم تحميل قائمة 

الدخل بمصروفات الدمغة النسبية.
ــول الثابتة، كشف  وبــالــعــودة إلــى ملف األصـ
التقرير أنــهــا مــازالــت تتضمن وحـــدة حامض 

206 ماليين جنيه 
قيمة استثمارات فى 
مشروعات بدأت منذ 

سنوات ومازالت الشركة 
تنفق عليها دون دراسة

الكبريتيك والبالغ قيمتها الدفترية نحو 2.74 
مليون جنيه، تم تكهينها بقرار مجلس اإلدارة 
منذ مارس 2017، دون اتخاذ إجراءات التصرف 

فيها حتى تاريخ صدور التقرير.
وفيما يتعلق بمخزون قطع الغيار، وما يحتويه 
من أصناف راكــدة وغير مستغلة، قال التقرير 
أن المخزون تضمن أصناًفا راكدة بلغت قيمتها 
نحو 1.688 مليون جنيه، مشدداً على ضرورة 
التصرف فيها بما يحقق صالح الشركة، ويدر 

عليها أرباح.
ولكن على ما يبدو، فإن مسألة تحقيق أرباح 
ليست ذات قيمة بالنسبة إلدارات »المالية 
والصناعية الــمــصــريــة«، بدليل تقاعسها عن 
تحصيل مستحقاتها لدى العمالء والموزعين، 
ومن هنا مازال رصيد دائنو التوزيعات يتضمن 
1.6 مليون جنيه، أرصــدة مرحلة منذ سنوات، 
ــرب أن إدارة الــشــركــة لــم تكلف نفسها  واألغــ
حتى عناء موافاة الجهاز المركزى للمحاسبات 

بمكونات وتحليل هذا الرصيد.
ــب يــعــلــم الــســرقــة  ــســاي ــال ال ــمـ وبــمــا أن »الـ
والتالعب«، لم يكن غريباً فى أجــواء كهذه أن 
يتم اتهام رئيس القطاع المالى األسبق باختالس 
عهدة بنحو 28.5 مليون جنيه، ومازالت الواقعة 
منظورة أمـــام المحامى الــعــام لنيابة األمـــوال 
العامة بطنطا، وعلى نفس المنوال سارت اإلدارة 
متبعة سياسة »الطناش«، حيث لم تبلغ الجهة  
الرقابية بالواقعة مــن األســـاس، فــى مخالفة 
واضحة لقانون الجهاز المركزى للمحاسبات 
الذى أوصى بضرورة متابعة تحقيقات النيابة، 
ــالً إلدارة  ــامـ ــف الـــمـــوضـــوع كـ ــال مــل ــ ــع إرســ مـ

المخالفات المالية بالجهاز.
وعلى خلفية كــل مــا سبق، مــن الطبيعى أن 
تعانى الشركة من عجز تمويلى، حيث بلغ رصيد 
السحب على المكشوف 202.5 مليون جنيه، 
تحملت عنه الشركة أعباء تمويلية خالل الفترة 
محل الفحص، بلغت نحو 25 مليون جنيه، ولم 
يجد التقرير الرقابى سبيل للتعامل مــع هذا 
الواقع إال أن اختتم سطوره باإلشارة إلى أهمية 
تحسين الهيكل التمويلى، موصًيا اإلدارة بالبحث 
عن سبل لتوفير السيولة الــالزمــة مع ضــرورة 

تجنب األعباء التمويلية.

فضائح نهب وإهدار 
الماليين فى الشركة المالية 

والصناعية المصرية

لم يكن الحال فى الشركة المالية والصناعية المصرية، 
أفضل ما هو عليه فى غيرها من الشركات والكيانات 

التابعة للدولة، حيث تتجلى المخالفات وتتوالى األخطاء، 
التى تصل إلى جرائم استيالء على المال العام، وتنتقل 
الوقائع التى ترصد ذلك من تقارير الجهات الرقابية إلى 

تحقيقات النيابات العامة واإلدارية.
وحول تلك الشركة أوضح تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر حديًثا، أن 

األصول الثابتة لها مازالت تتضمن طاقات متوقفة وغير مستغلة منذ عام 2009، 
لعدم توافقها مع البيئة، حيث بلغت تكلفة تلك األصول نحو 70 مليون جنيه، 

لمصنعى التحبيب بكفر الزيات، ولفت التقرير إلى أن لها آثار سلبية على إيرادات 
الشركة خالل تلك الفترة، رغم تكرار مالحظات الجهاز المركزى للمحاسبات فى 

تقاريره المتتالية السابقة، وأيضًا بالرغم من سابق ردود الشركة حول سعيها 
جاهدة لمحاولة تشغيل مصنعى التحبيب، دون دراسة اضمحالل تلك األصول، 

وذلك بالمخالفة لمعيار المحاسبة المصرى الخاص بقيمة األصول.

اتهام رئيس القطاع المالى األسبق 
باالختالس أمام نيابة األموال العامة
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شهد عهد الرئيس األسبق حسنى مبارك للجامعة 
العربية تــاريــًخــا حــافــًا بــاإلخــفــاقــات والسقطات، 
بدأت بحرب الخليج الثانية عام 1990، حيث فشلت 
الجامعة فى حل األزمــة العراقية- الكويتية مما فتح 
الباب لتدخل قوات أجنبية إلنهاء االحتال، واضطرت 
فى النهاية إلــى المشاركة فى التحالف على خاف 
احتوائها لألزمة التى نشأت بين نفس البلدين فى 

.1961
وألن تلك الحرب كانت بداية لضياع العراق، فقد 
فشلت الجامعة العربية أيــًضــا فــى إثــنــاء الــواليــات 
المتحدة األمريكية وبريطانيا عــن غــزو األراضـــى 
ــفــت فــقــط بــالــوســائــل  ــعــراقــيــة عـــام 2003، واكــت ال
الدبلوماسية لحل األزمة دون جدوى ودون أن تضع أى 

خطوات فعلية للتعامل مع الغزو حال وقوعه.
ومــن العراق 2003 إلــى لبنان 2006، حيث اكتفى 

مجلس الجامعة العربية بعقد مجلس على المستوى 
الوزارى فى اجتماعه غير العادى أدان خاله العدوان 
اإلسرائيلى على لبنان، ناهيك عن فشلها الذريع فى 
تقديم أى شىء للقضية الفلسطينية، وال حتى عقد 
مصالحات بين الفصائل الفلسطينية المتناحرة، التى 
مزقت القضية ما بين غــزة ورام الله، وضــاع الحق 
الفلسطينى حين تحول الصراع العربى اإلسرائيلى 

إلى اقتتال ما بين فتح وحماس.
واستمر الموقف الُمخزى للجامعة إبــان ما ُعرف 
بثورات الربيع العربى، حيث لم تؤد أى دور ولم تحاول 
ــراك واليهود  ــ الــتــصــدى لــمــؤامــرات اإليــرانــيــيــن واألت
واألمــريــكــان، التى مزقت الــعــراق إلــى مناطق للُسنة 
وأخرى للشيعة وثالثة لألكراد، كما لم تستطع الجامعة 
مواجهة نفوذ حزب الله الشيعى الموالى إليــران فى 
لبنان، ولم تدرك خطورته على عروبة لبنان، وكذلك 

ــازال الحوثيين التابعين لطهران يعيثون فــســاًدا  مـ
فــى اليمن، التى أوشــكــت على التقسيم مــرة أخــرى 
إلــى شمال وجــنــوب، مثلما يسعى األكـــراد إلــى فصل 
كردستان عن العراق، ويرتكب النظام التركى اإلرهابى 
مــجــازر فــى منطقة »عفرين« السورية التى يحتلها 
جيش إردوغان، بينما ُيحرم الجيش الليبى الوطنى من 
حقه فى التسليح إلنقاذ دولته من تخريب ميشليات 
»داعـــش« والــقــاعــدة، التى تدمر ليبيا وتــهــدد حــدود 

مصر الغربية.
 كل هذا ومازالت الجامعة العربية تغض الطرف 
وتتجاهل حقيقة أن مــا يــحــدث ليس إال مقدمات 
لتقسيم تلك الدول، على غرار ما حدث فى السودان 
التى قسمتها الصراعات الطائفية والعرقية والقوى 
المتطرفة إلــى شمال وجــنــوب، وســط صمت عربى 

وتجاهل أو »طناش« من الجامعة.

من فلسطين إلى ليبيا مرورًا بالعراق 
وسوريا ولبنان واليمن والسودان

خريطة سقطات الجامعة 

جامعة الدول العربية.. قليل من النجاح 
كثير من الفشل

ارتبط رقم 73 فى حياة المصريين باالنتصارات المجيدة وحرب استعادة 
العزة والكرامة، ولكن الوضع يبدو مختلًفا إذا كان الرقم يتعلق بعُمر 

جامعة الدول العربية، وذكرى تأسيسها قبل 73 عامًا، حيث تحتفل 
الجامعة خالل شهر مارس الجارى بالذكرى الثالثة والسبعين إلنشائها.
وعلى الرغم من هذا التاريخ العريق والعمر المديد، ولكن على مايبدو 
تعانى الجامعة من حالة الشيخوخة والعجز، بعد أن تحولت إنجازاتها 

إلى ماضى عتيق، وأصبحت محل للسخرية وإطالق النكات، حتى أن بعض 
رواد مواقع التواصل االجتماعى وصفحات »الكوميكس«، يتندرون عليها 
مؤكدين أن شارع جامعة الدول العربية بمنطقة المهندسين، أصبح أكثر 

شهرة وقيمة من الجامعة، الواقعة على كورنيش النيل بمنطقة وسط 
القاهرة.

وحتى قبل انتشار مواقع التواصل االجتماعى كان المصريون يطلقون 
نكات على الجامعة وسلبيتها، حيث طالبوا عمرو موسى وقتما كان أمينًا 

عامًا للجامعة بأن يستغل موقعها المتميز ويحولها إلى شقق مفروشة 
لإليجار على النيل، بداًل من بقائها بال جدوى وال قدرة على تحقيق 

األهداف التى أنشأت من أجلها.
وعن إنشائها واألهداف التى تأسست من أجلها، تُعرف جامعة الدول 

العربية بأنها منظمة أقليمية يوجد بها جميع الدول التى تتحدث باللغة 
العربية، وقد تم تأسيسها عام 1945م، بهدف جمع العرب جميعًا 

وجعلهم ينتمون إلى منظمة واحدة تعويضًا لحلم اتحاد الشعوب العربية 
تحت مسمى دولة واحدة.

وقد تم صياغة ميثاق جامعة الدول العربية فى الثالث من شهر مارس 
عام 1945م، وقامت جميع الدول بالتوقيع عليه فى الثانى والعشرين 

من شهر مارس، حيث صار ذلك اليوم هو يوم االحتفال بذكرى إنشاء 
جامعة الدول العربية، ويتشكل ميثاق الجامعة من ثالثة مالحق 

خاصة وهم : تعيين مندوب من مجلس الجامعة للمشاركة فى القضية 
الفلسطينية، مساعدة الدول العربية الغير مستقلة والتى ال تنتمى إلى 

مجلس الجامعة فى الحصول على استقاللها واالنضمام للجامعة، أما 
الملحق الثالث فيتضمن تعيين السيد عبد الرحمن عزام أمينًا عامًا 

للجامعة العربية لمدة عامين، وبذلك يكون »عزام« قد دخل التاريخ 
بوصفه األمين العام األول لجامعة الدول العربية.

وتضم جامعة الدول العربية اثنين وعشرين دولة عربية ينتمون إلى 
عضويتها، وهم: المملكة العربية السعودية، وسوريا، والسودان، و لبنان، 

واألردن، وفلسطين، والعراق، وقطر، والمغرب، والكويت، وسلطنة عمان، 
واليمن، والبحرين، وجزر القمر، والصومال، وجيبوتى، وليبيا، وتونس، 

والجزائر، وموريتانيا، واإلمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية.

 إيمان بدر
اإلنجازات تضاءلت برحيل 

عبدالناصر والسادات أطلق 
عليها رصاصة الرحمة

عام 1980 أعلنت قطع العالقات مع الدول 
المعترفة بتهويد القدس وصمتت حين 

أعلنها »ترامب« عاصمة إلسرائيل
على الرغم من أن الجامعة تأسست فى عهد الملك فاروق األول، بهدف 
إنقاذ فلسطين من محاوالت التهويد، ولكنها عاشت أزهى عصورها فى 
عهد الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، الــذى نشطت بقيادته حركات 
التحرر العربى واإلفريقى، ووصلت عاقاته إلى أمريكا الجنوبية والهند 

والصين ويوغوسافيا وإندونيسيا ودول أوروبا الشرقية.
ومن أبرز إنجازات الجامعة فى الحقبة الناصرية، أنها قامت بمساعدة 
العديد مــن الـــدول العربية لكى تحصل على االســتــقــال، حيث ظهرت 
مجهوداتها لضمان حرية عــدة دول مثل: الــســودان، الــجــزائــر، واليمن 

الجنوبى.
كما شاركت الجامعة الدول العربية فى حل العديد من النزاعات التى 
قامت بين الدول العربية وبعضها، من بينها النزاع الذى تم بين جمهورية 
مصر العربية والسودان عام 1958م، والنزاع بين المغرب والجزائر عام 

1963م، والحرب األهلية التى تمت فى اليمن عام 1987م.
وفيما يتعلق بالشأن الفلسطينى، الــذى تأسست الجامعة من أجله، 
وورد ذكره فى ميثاق تأسيسها، فقد قامت 
جامعة الـــدول بالتدخل العسكرى عام 
1948م لمساعدة فلسطين فى الحرب، 
ــر بــســبــب عــدم  ــ ــذا األم ــم يــفــلــح هـ ولــكــن ل
وجــود استراتيجية عسكرية قوية، وعدم 
تحقيق التعاون السليم مع الدول العربية، 
ناهيك عن قصة األسلحة الفاسدة التى 
أدت لهزيمة الجيش الــمــصــرى، وانتهى 
األمــر بتوقيع اتفاقيات هدنة مع الكيان 
ــت أوضـــاعـــه قد  ــان ــذى ك ــ الــصــهــيــونــى، ال
إستقرت فى فلسطين، حيث لم تتحرك 
الجيوش العربية إال فى عــام 1948، أى 
ــرار األمــم  ــرور عـــدة أشــهــر عــلــى قـ بــعــد مـ
المتحدة بتقسيم فلسطين الــصــادر عام 

.1947
أما عن الــدور العربى فى دعم الجيش 
المصرى إبان وقبيل حرب أكتوبر 1973، 
فقد كان لجامعة الدول العربية دوراً كبيًرا، 
وذلك من خال الوحدات البرية والجوية 
التى قامت بتأسيسها فى الــدول العربية، 
كــمــا قـــررت مــنــح دول الــمــواجــهــة 1359 
مليون دوالر بشكل سنوى وتقديم الدعم 

العسكرى لكل من مصر وسوريا.
 ولكن بعد أن أحرز الجيش المصرى انتصاراته ونجح فى تحرير سيناء، 
وبدأ الرئيس أنور السادات يتجه نحو توقيع معاهدة السام مع إسرائيل، 
ظهرت االنشقاقات العربية، ووصلت إلى مقاطعة مصر ونقل مقر الجامعة 
من القاهرة إلــى تونس، وتأسيس جبهة ُعرفت بـ»الصمود والتصدى« 
بقيادة الرئيسين الراحلين الليبى معمر القذافى والعراقى صدام حسين 
فى مواجهة السادات، الذى أطلق رصاصة الرحمة على الجامعة، حين 
أعلن فى خطابه أمام مجلس الشعب المصرى، أنه ال حاجة إلى أن ننتسب 
نحن المصريين إلى األمة العربية، إذا كان نبى الله إسماعيل أبو العرب 

قد خرج من رحم هاجر المصرية، »فلينسبوا هم إلى مصر«.
وفى أواخــر عهد السادات قامت جامعة الــدول العربية بعقد اجتماع 
عام 1980، اتخذت فيه قرار قطع جميع عاقاتها مع الدول التى اعترفت 
ووافقت على أن القدس عاصمة للكيان الصهيونى، كما أنها رفضت إنشاء 
أى عاقات مع الدول التى نقلت سفاراتها إلى هناك، والمؤسف أنه حين 
أعلن الرئيس األمريكى الحالى دونالد ترامب مؤخًرا نقل سفارة باده من 
تل أبيب إلى القدس، إكتفت الجامعة ببيانات الشجب واإلدانة، ولم يتحرك 
دولًيا سوى مصر، التى قدمت مشروًعا لألمم المتحدة واجهته أمريكا 

بالفيتو، وواجهته الجامعة العربية بالصمت الرهيب.

إجهاض حلم القوة العربية المشتركة

عمرو موسى أمين عام بدرجة نجم
مر على جامعة الــدول العربية منذ إنشائها 
وحتى اآلن 8 شخصيات شغلت منصب األمين 
العام للجامعة، جميعهم من المصريين باسثناء 
الشاذلى القليبى أمين عــام الجامعة التونسى، 
الذى تولى المنصب إبان فترة نقل مقر الجامعة 
مــن الــقــاهــرة إلــى تونس العاصمة، أمــا األمين 
العام الحالى لها فهو السفير المصرى أحمد أبو 

الغيط، وزير خارجية مصر سابًقا.
ولكن يبقى أشهر هؤالء هو عمرو موسى، الذى 
غنى لــه المطرب الشعبى شعبان عبدالرحيم 
أغنيته الشهيرة »بــكــره إسرائيل وبحب عمرو 
موسى«، وقيل أن الرئيس األسبق حسنى مبارك 
كــان يغار من شعبية وزيــر خارجيته، الــذى كان 

يشاركه تدخين السيجار.
وعــمــرو محمود أبــوزيــد موسى مــن مواليد 3 
أكتوبر 1936 بالقاهرة، ينتمى لعائلة سياسية 
حيث كان والــده محمود موسى نائباً فى مجلس 
ــذا فقد سلك عمرو  ــة عــن حــزب الــوفــد، ول األم

ــر على االلــتــحــاق بكلية  مــوســى السياسة وأصـ
الحقوق منذ صغره، وبالفعل التحق بها وحصل 
على إجازة فى الحقوق من جامعة القاهرة 1957 
والــتــحــق بالعمل بالسلك الــدبــلــومــاســى بـــوزارة 

الخارجية المصرية عام 1958.
عمل مــديــرا إلدارة الهيئات الــدولــيــة بـــوزارة 
الخارجية المصرية عــام 1977 ومندوبا دائما 
لمصر لــدى األمــم المتحدة عــام 1990 ووزيــراً 
للخارجية عــام 1991 وأمــيــنــاً عــامــاً للجامعة 
العربية عام 2001، وحتى 2011 وقد خلفه نبيل 

العربى.
وترجع »كاريزما« الرجل، إلــى أنــه حين ترك 
منصبه بالجامعة، لم يغلق على نفسه منزله مثلما 
فعل غيره ممن وصلوا لهذا المنصب قبله وبعده، 
وأبــرزهــم السفير عصمت عبدالمجيد، الــذى 
كان أمينا للجامعة قبل »موسى«، واعتزل العمل 
السياسى فور خروجه من منصبه، أما »موسى« 
ــداث، حيث  فقد ظــل ومـــازال على مــســرح األحــ

ترشح فى انتخابات الرئاسة المصرية فى عام 
2012، لكنه خسر وجاء فى الترتيب الخامس.

ومن المعروف عن »عمرو« أنه كان على عاقة 
جيدة مع بعض قيادات جماعة اإلخــوان، ولكنه 
أيًضا كان أحد قيادات جبهة اإلنقاذ المعارضة 
لنظام محمد مرسى، وبعد سقوطه عقب ثورة 
30 يونيو 2013، تم تعيين »موسى« عضًوا بلجنة 
الخمسين لتعديل الدستور المصرى، وانتخبه 
أعضاء اللجنة رئيساً لها، فى سبتمبر 2013، 
أى فــى عهد الــرئــيــس الــســابــق عــدلــى منصور، 
ــرشــح الــمــشــيــر عــبــدالــفــتــاح السيسى  ــن ت وحــي
لرئاسة الجمهورية كان موسى أحد رموز حملته 

االنتخابية.
وفى ضوء ما سبق قيل عن »عمرو« أنه رجل 
كل العصور، ومؤخًرا عاد لألضواء بنشر مذكراته 
الشخصية فى كتاب حمل إسم »كتابيه«، وبذلك 
ــول عــمــًرا على  ــرجــل أكــثــر شــهــرة وأطــ يــكــون ال

الساحة من الجامعة العربية نفسها.

حين رحل أمين عام جامعة الدول العربية األشهر 
عمرو موسى عن منصبه، حاولت األصابع القطرية 
أن تعبث بالجامعة وتختطفها بتقديم مرشح قطرى 
هو أحمد العطية، فى مواجهة المرشح المصرى 
الذى كان اسمه مطروًحا بقوة آنذاك وهو الدكتور 
مصطفى الــفــقــى، ولــكــن أالعــيــب نــظــام الشيخة 
ــوزة« الــقــطــرى، نجحت فــى استبعاد »الفقى«  »مــ
بسبب ما أثير حول انتمائه لنظام مبارك، الذى كان 
لتوه قد سقط بفعل ثورة يناير 2011، وانتهى األمر 
باختيار السفير نبيل العربى، وهــو مصرى غير 

مرفوض من قطر.
وخال تلك الفترة شهدت الجامعة تراجًعا كبيًرا 
لــدورهــا، تجلى فى اعتذار المملكة المغربية عن 
عدم استضافة القمة العربية فى موعدها الدورى؛ 

ما اضطر الجامعة إلــى نقل مكان انعقادها إلى 
موريتانيا، التى أعلنت عن قبول استضافتها، وهى 
القمة التى قاطعتها بعض الــدول العربية وفشلت 
فشًا ذريــًعــا، بسبب اتساع هــوة االنقسامات فى 
المواقف من األزمــات القائمة بين الــدول العربية، 
ومنها الوضع فى سوريا واليمن، والخافات بين 
ــران، الــتــى تواليها دواًل عربية  ــ دول خليجية وإي
ــة فــى ليبيا، والــوضــع  ــة إلـــى األزمــ ــرى، إضــاًف أخــ
ــراق، وأخــيــراً  ــع فــى لــبــنــان، فــضــاً عما يشهده ال
وليس آخــراً، ملف الصراع مع إسرائيل والقضية 
الفلسطينية، التى تأثرت بالخافات بين حركتى 

»فتح« و»حماس«.
ووسط كل هذه األزمات، حاولت مصر »الشقيقة 
الكبرى« كعادتها لم الشمل العربى، ودعــت لقمة 

عربية ُعقدت فى مارس 2015 بمدينة شرم الشيخ، 
بــرئــاســة الــرئــيــس الــحــالــى عبدالفتاح السيسى، 
وخرجت تلك القمة بضرورة تشكيل القوة العربية 
المشتركة، لمواجهة األخــطــار المحدقة باألمة 
العربية، وبالفعل استضافت جامعة الدول العربية 
إجتماعات لرؤساء أركــان الجيوش العربية بهدف 
تحقيق الحلم، الــذى تــم إجهاضه لنفس أسباب 
اإلنشقاق العربى، حيث فضلت السعودية ودول 
الخليج أن توجه القوة ساحها لدحر محاوالت 
التمدد الشيعى، بينما إنحازت مصر إلى فكرة أنه 
ال فرق بين أطماع الشيعة وإرهاب الُسنة، وعلينا أن 
نتصدى للخطر الداعشى مثلما نواجه ميليشيات 
الحرس الثورى اإليرانى، وانتهى األمر بإغاق ملف 

القوة العربية المشتركة حتى إشعار آخر.

موسى

مبارك

عبدالناصرالسادات

أبوالغيط
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         فكرة األطماع اإلسرائيلية فى مياه النيل تعود جذورها إىل مؤسس املشروع الصهيونى »تيودور هرتزل« عام 1903

          القوى الشرائية ألغلب املواطنني ال تسمح بتطوير سوق صناعة األطراف الصناعية فى مصر مقارنة بالدول األوروبية املتقدمة 

لماذا تطمع إسرائيل فى المياه العربية؟
وتعد بحيرة طبرية مصدر المياه العذبة األول فى إسرائيل، 
ويمكنها أن تمد معظم إسرائيل بالمياه، فــى حــال تعطلت 
محطات تحلية المياه فى البالد ألى سبب من األسباب، وفقا 

لصحيفة »تايمز أوف إسرائيل«.
وبالرغم من جميع الجهود التى تبذلها إسرائيل للسيطرة 
على نقص المياه لديها، فإن مشكلة المياه ستظل هى المشكلة 
الرئيسية منذ نشأتها وحتى اآلن والتى تحد من زيادة التوسع 
فى مجال الرقعة الزراعية، والعديد من المشاريع اإلنمائية، 
والتأثير السلبى المباشر فى كيفية توفير الحاجات األساسية 
من الــمــواد الغذائية لدولة مفتوحة للهجرة، وتسعى بشتى 

الطرق للعمل على استقبال جميع يهود العالم لالستقرار بها. 
تبلغ جملة جميع مــوارد المياه فى إسرائيل ما ال يتجاوز 
)1.2 مليار متر مكعب( مــن المياه وهــذه الكمية ال تكفى 
المتطلبات اإلسرائيلية مستقبال، حيث تقدر نسبة العجز 

)مليار متر مكعب( تقريًبا.
ومن هنا، تأتى فكرة األطماع اإلسرائيلية فى مياه النيل، 
وتــعــود جــذورهــا إلــى مؤسس الــمــشــروع الصهيونى »تــيــودور 
هرتزل« عــام 1903، عندما تقدم إلــى الحكومة البريطانية  
بمشروع للحصول على جزء من مياه النيل عبر تحويلها إلى 
صحراء النقب من خالل سيناء، وهو ما أكد عليه ديفيد بن 
جــوريــون عــام 1955مـــن أن إسرائيل ســوف تضطر مستقبالً 
لخوض معارك مياه مع العرب، ومنذ ذلك التاريخ لم تتوقف 
المحاوالت اإلسرائيلية لالستيالء على مياه النيل.. ففى عام 
1974 طرح »إليشع كالى، مهندس إسرائيلى« مشروع يقضى 
بنقل مياه النيل عن طريق سحارة أسفل قناة السويس، ثم 
تبنى الخبير اإلسرائيلى، النائب السابق لمدير هيئة المياه 
اإلسرائيلية، تصوراً يستهدف نقل مياه النيل إلــى إسرائيل 
عبر شق ست قنوات تحت مياه قناة السويس، وارتكز هـذا 
المشروع على نقل مليار م3، لرى صحراء النقب منها 150 

مليون م3 لقطاع غزة.

ثم خلص مشروع »ترعة السالم« إلى أن حصص المياه التى 
تقررت لبلدان حوض النيل ليست عادلة، وذلك ألنها تقررت 
فى وقت سابق على استقاللهم، وأن إسرائيل كفيلة بأن تقدم 

لهذه الدول التقنية التى تملكها من ترويض مجرى النيل.
وفــى مرحلة الحقة أوضــح »ارنــون سوفير، األكاديمى فى 
جامعة حيفا« فى كتاب له بعنوان »الــصــراع على المياه فى 
الشرق األوسط«، أن إلسرائيل مصالح استراتيجية فى حوض 
النيل، وأن توزيع المياه بين دول الحوض يؤثر مباشرة فى 
إسرائيل، ولذلك فهى تنسق فى هذا السياق مع إثيوبيا وسائر 
دول الــحــوض، مــن خــالل سياسات ومصالح استراتيجية. 
وفى نفس هذا اإلطــار، أكد »شيمون بيريز« فى كتابه الشرق 
األوســط الجديد الــذى صــدر فى مطلع التسعينيات إلــى أن 
إسرائيل احتاجت فى الحرب إلــى السالح، وهــى تحتاج فى 

السلم إلى المياه. 
وفــى ســيــاق متصل، يــأتــى توضيح وزيـــر األمـــن الداخلى 
اإلسرائيلى السابق، عضو الكنيست فى محاضرة استراتيجية 
فى 30 أكتوبر 2008 أسباب اهتمام إسرائيل بالوضع فى 
السودان ومنابع النيل والقرن األفريقى وسعيها لتنفيذ خطة 
للتدخل فى دارفــور على غــرار ما فعلته فى جنوب السودان، 
جاء فيها أن استهداف السودان ليس لذاته فقط، ولكن ألن 
السودان يشكل عمقاً استراتيجياً لمصر، وهو ما تجسد بعد 
حرب يونيو 1967، عندما تحول السودان إلى قواعد تدريب 
وإيــواء لسالح الجو المصرى وللقوات البرية هو وليبيا، كما 
أرسل السودان قوات إلى منطقة القناة، أثناء حرب االستنزاف 
التى شنتها مصر منذ عام 1968، وخلص لضرورة الدخول فى 

عالقات مباشرة وشاملة مع دول المنابع والقرن األفريقى.
مصادر المياه فى إسرائيل:

تتنوع موارد المياه فى إسرائيل ما بين مصادر سطحية، مثل 
نهر األردن أو نهر الليطانى اللبنانى، أو بحيرة طبرية، ومصادر 
جوفية، مثل بعض اآلبار أو مياه األمطار، أو من خالل تحلية 

مياه البحر الموجودة على سواحل البحر المتوسط، أو البحر 
األحمر أو إعادة استخدام، أو نقل من الخارج 

وهناك مبدآن يحكمان وجهة النظر اإلسرائيلية فى موضوع 
المياه أولهما مبدأ حق األسبقية، بمعنى أنــه ليس من حق 
الفلسطينيين أن يطلبوا حقا ثابتا فى المياه التى استطاعت 

إسرائيل سحبها، أى أن تلك المياه كانت موجودة فى األراضى 
الفلسطينية ولم يستغلها الفلسطينيون، بما أنه كانت لديهم 
مــيــاه تــزيــد عــلــى حاجتهم ولـــم يستغلوها )مـــن وجــهــة نظر 

إسرائيل(.
ثانيهما، مبدأ الملكية المنقولة والثابتة ويقصد به أن المياه 
تعد مصدراً ثابتاً، مثل األرض، وبالتالى يستند الفلسطينيون 
إلــى مبدأ حقيقى ألن عــودة األرض تعود معها المياه بينما 
تخالف إسرائيل هذا المبدأ وتقول إن هذه المياه من حقها 

ألنها نقلتها عبر أنابيب إلى إسرائيل.
نظرة مستقبلية:

ــن  ــ ــاه أســـاســـا مــهــمــا بــالــنــســبــة لــلــفــكــر واألم ــي ــم ــعــد ال ت
واالستراتيجية الصهيونية، ألن السيطرة على المياه كانت 
وال تزال من أهم األهداف التى يضعها هذا الكيان لتحويل 
الحلم الصهيونى بإقامة »دولته الكبرى« إلى واقع مادى فى 
المنطقة العربية، حيث ارتبطت المياه طرديا بتحقيق أهم 
المرتكزات األساسية لهذا الكيان كالهجرة واالستيطان، 
فكلما اتسعت السيطرة اإلسرائيلية على المياه، اتسعت 
مساحته االستيطانية، وزاد عدد مهاجريه، وتدعمت بالتالى 

أركانه.
وينبغى وضع عدة أسس عند تناول النظرة المستقبلية 
لمشكة المياه فى إسرائيل فوجود الكيان الصهيونى فى 
المنطقة أوجد خلال فى توزيع المياه، ألنه كيان استعمارى 
يبحث عن الماء لجذب وإرواء عطش آالف المستوطنين 
الذين يهاجرون إليه. فى حين ال تزال ردود األفعال العربية 
فى مواجهة األهداف اإلسرائيلية تقف عند حدود المواجهة 

اإلعالمية، ال الفكرية، أو التنفيذية، أو التنظيمية.
استراتيجية مجابهة األطــمــاع اإلسرائيلية فــى المياه 

العربية:
-1 أهمية إيجاد سياسة عربية مائية موحدة ألن مشكلة 
المياه مشكلة مشتركة بين معظم الدول العربية، مما يجعل 

أية دولة عربية عاجزة عن حلها منفردة.
-2 إنشاء هيئة عربية تابعة لجامعة الدول العربية تختص 
بشئون المياه، تكون مهامها وضع هذه السياسة، واإلشــراف 

ومتابعة تنفيذها، ودعم المشاريع المائية العربية.
-3 وضع رؤية عربية لحماية األمن القومى العربى المائى، 
ووضع حد للسيطرة اإلسرائيلية على الثروات المائية العربية.

-4 ضرورة دراسة المفاوض العربى للحسابات اإلسرائيلية 
حول المياه، فى حال، إجراء مفاوضات تسوية فى المنطقة.

-5 أهمية االحتفاظ بعالقات استراتيجية مع دول الجوار 
المائى، مثل دول حــوض النيل وتركيا ومواجهة التحركات 

اإلسرائيلية الستغالل الغياب العربى فى هذا الشأن.
-6 تفعيل دور المؤسسات التعليمية ومــراكــز البحوث 
والباحثين للقيام بالدراسات حول الوضع المائى العربى 

واالستفادة الفعلية من نتائج هذة البحوث.
-7 توعية الشعوب العربية بأهمية المياه والحفاظ 
عليها وخطورة الصراع حول مصادرها، وأنها تمثل تهديدا 

لألجيال القادمة.
-8 وضــع خطة تنفيذية الستغالل المياه المهدرة عند 
مصبات األنهار العربية، من خالل تعاون اقتصادى عربى 

يهدف إلنشاء مشروعات رى للحفاظ على هذه المياه.
-9 وضع آلية تنسيق سياسى اقتصادى عسكرى عربى 
يهدف إلى منع الخضوع لضغوط الدول المتحكمة فى منابع 

األنهار.
ــن الــعــالقــات  ــنــا نــقــف أمـــام مــجــمــوعــة م والــخــالصــة أن
والمصالح الدولية المتشابكة فى ملف تضعه إسرائيل على 
رأس أولوياتها ألنه يتعلق بأمنها القومى ومستقبل وجودها 
فى المنطقة ولعل هذة األهمية تفسر لنا الكثير مما يدور 
حولنا فيما يتعلق بمشكالت المياه، سواء فى مصر أو فى 
الوطن العربى، فإلى متى سيستمر العالم العربى فى موقف 

المتفرج؟

بقلم: 
 حازم أبو السعود

نقلت صحيفة »هاآرتس« اإلسرائيلية عن هيئة المياه اإلسرائيلية مخاوف كبيرة من أن إسرائيل تقترب 
من أزمة مياه حادة، مشيرة إلى أن الحكومة وضعت خطة لتوصيل المياه إلى المنازل والمزارع حتى عام 
2050، بتكلفة 2.2 مليار دوالر.. ولفتت الصحيفة إلى أن مستويات األمطار، فى فبراير الماضى، كانت 

جيدة، وتسببت فى عدم حدوث موجة جفاف فى البالد هذا العام، رغم وجود تقارير باحتمال حدوث الجفاف 
من قبل سلطة المياه فى إسرائيل.

ونقلت صحيفة »هاآرتس« عن مسئول إسرائيلى، رفض الكشف عن هويته، أن مستوى مياه بحيرة طبرية لن 
يعود إلى سابق عهده، مشيرا إلى أنها يمكن أن تختفى خالل عشرين عاما.

وذكرت الصحيفة أن أزمة المياه ستكون لها تبعات فى العديد من نواحى الحياة فى إسرائيل، مشيرة إلى أنه 
تم تأجيل إنشاء مجمعات سكنية أللف مواطن فى مدينة هرتسليا لهذا السبب.

بقلم: 
د. عادل عامر

بدأت فكرة األطراف الصناعية بعد الحرب العالمية الثانية وكانت ألمانيا من أوائل الدول التى بدأت بفكرة 
تصنيع هذه األطراف. وكانت مادة الخشب أول مادة أولية استخدمت وكانت تحفر جذوع األشجار ويفرغ 

محتواها بأشكال هندسية أنبوبية أو مربعة ومن ثم بدأت فكرة الطرف المتحرك ذات المفصل حيث تمكن 
المصاب من عطف وبسط الطرف العلوى أو السفلى )مفصل حوض ـ ركبة ـ عنق القدم ــ معصم ــ مرفق(.

بشكل جزئى حتى منتصف السبعينيات حيث قامت البلدان الصناعية بتطوير هذه الفكرة وهذه الصناعة حيث 
حلتّ مادة البالستيك .بداّل من المادة الخشبية لخّفة الوزن وسهولة التصنيع، وعندها بدأت صناعة األطراف 

تتطوّر بشكل فعّال من حيث الشكل ومن حيث الميكانيكية.. بداية يجب أن يصنع الطرف الصناعى بناء على 
مقاسات مواصفات الشخص الذى سيحتاج إليه.

مشكلة المياه 
ستظل هى المشكلة 

الرئيسية منذ نشأة 
إسرائيل وحتى اآلن

سر العالقة بين المياه 
وخطة استقبال جميع 

يهود العالم فى إسرائيل   

بعض الشركات الخاصة تحاول تصنيع وتركيب األجهزة بأسعار أقل من 
الشركات الكبرى ولكنها لم تصل إلى نفس كفاءة األجهزة المستوردة 

ال توجد جهود حقيقية لتطوير مصانع األجهزة التعويضية 
الساق الواحدة فى إحدى الشركات األجنبية تصل سعرها إلى  98  ألف جنيه

ــحــاالت الــتــى يقطع فيها طــرف من  وفــى معظم ال
ــراف فإنه يجب أن يتم بتر الــجــزء المتبقى من  األطـ
الطرف قبل أن يصنع له طرف صناعى مستديم.. ويلف 
الجزء المتبقى لعدة أسابيع بقوة بأربطة بالستيكية 
لــمــســاعــدتــه عــلــى االنــكــمــاش ويــبــقــى بــســطــح نــاعــم 
متماسك. وفــى خــالل هــذا الوقت فــإن على الشخص 
أن يمّرن عضالت الجزء المتبقى من الطرف للحفاظ 
على قــوة العضالت وحركتها، ولكى يزيد من فعالية 
ــدورة الــدمــويــة.. وتتضمن الخطوة التالية إلعــداد  الـ
طرف صناعى عمل تجويفه بالستيكية تركب فى الجزء 

المتبقى من الطرف بتناسق وراحة.
ويمكن الحصول على قالب للتجويف عن طريق لف 
الــجــزء المتبقى مــن الــطــرف بأربطة ولفافات يمكن 
الحصول عليها عن طريق لف الجزء باألربطة المبللة 
فى الجبس المبلّل، ثم يترك ليجف ويقوى، وبعد إزالة 
األربطة فإنها تستعمل قالبا.. وُيعطى الخليط المبتل 
ــذى يسكب فــى الــقــالــب شــكــل الــتــجــويــف. .ويمكن  الـ
الحصول على قالب للتجويف بلف الجزء المتبقى من 
الطرف المبتور وكذلك بقية الجزء المبتور بلفافات 
مبللة فى خليط مبتل وجعلها تجف وتتصلب. .وبعد 
إزالة اللفافات تستعمل كقالب.. ويعطى الخليط السائل 
الذى يسكب فى هذا القالب شكل الجزء المتبقى من 

الطرف والذى يستعمل لصنع التجويف.
أن الطرف العادى الذى يتم تركيبه فى القطاع العام 
هو من النوع التجميلى والميكانيكى ودائــمــاً الفائدة 
تكون من األطراف السفلية فى المشى… بينما األطراف 
العلوية ال تعطى الحركات المطلوبة ألن المهارات فيها 
محدودة.. ألن هيئة التأمين الصحى، وهى واحدة من 
أكبر المؤسسات العالجية فى مصر، والمسئولة عن 
رعاية 40919 معاقا حركيا بتكلفة 474 مليونا و252 
ــف جنيه خــالل 2016، تقع فريسة لــهــذه الـــورش،  أل
فى إحــدى الــورش بمنطقة عابدين المشهورة بتجارة 
األجهزة التعويضية، وتضم 8 ورش إلنتاجها، وبعدها تم 
تقييم مدى جودة الجهاز فى وحدة األطراف الصناعية 
بكلية العالج الطبيعى، والتى أفادت فى تقرير لها بأن 
الجهاز غير صالح لالستخدام، نظرا لوجود عيوب 
كثيرة فيه، وذلك بعد مطابقته بالمواصفات القياسية 
العالمية، وفــى المرحلة األخــيــرة تــم عــرض الطرف 
نفسه على مسئول الدعم الفنى بهيئة التأمين الصحى 
الذى لم يستطع اكتشاف هذه العيوب، بل أبدى إعجابه 
بالجهاز بعد عرضه عليه، نظرا لثمنه الزهيد.. أن 
القوى الشرائية لهؤالء المواطنين ال تسمح بتطوير 

ســوق صناعة األطـــراف الصناعية فــى مصر مقارنة 
بالدول األوروبية المتقدمة جدا فى هذا المجال ألن 
هؤالء المواطنين المعاقين يعتمدون فى شراء األطراف 
الصناعية فى الغالب على التبرعات أو وزارة التضامن 
االجتماعى ســواء الضمان االجتماعى أو الجمعيات 
األهلية الخيرية أو وزارة الصحة كما أنه ال توجد جهود 
حقيقية لتطوير مصانع األجهزة التعويضية فى مصر 
لتصل مستوى المصانع فى الــدول المتقدمة ومن هنا 
البــد أن نقسم المعاقين حركيا الــى أربــع فئات فئة 

األغنياء وهم ليس لديهم أى مشاكل حيث يستطيعون 
شراء أى طرف صناعى ممتاز وحديث بأى سعر من أى 

دولة فى العالم دون مشاكل ، 
ــؤالء أيضا  وفــئــة العاملين فــى جــهــات مرموقة وهـ
قــد ال يــجــدون مشاكل حيث تقوم جهة العمل بدعم 
وشــراء الطرف الصناعى المناسب له والــذى يليق به 
وبالمواصفات الواجبة وبأى سعر ،  أما الفئتان الثالثة 
والرابعة فهما من الذين يعانون الكثير من المشاكل 
التى ال حصر لها حيث يحتاجون إلــى الرعاية من 

كل الجهات المسئولة عنهم ســواء وزارة التضامن أو 
الصحة وفى حاجة شديدة لدعم الطرف الصناعى 
الـــذى يحتاجونه وأن تــكــون مناسب وتليق بالبشر 
حتى ال يــؤثــر على صحتهم وفــى نفس الــوقــت تقوم 
بالوظيفة الالزمة له ويخفف آالمهم ويقلل إصاباتهم 
ومضاعفاتهم لمواصلة الحياة الكريم التى يتمناها أى 
إنسان باإلضافة إلى تحول هــؤالء المعاقين إلى قوة 

منتجة نافعة ألسرهم وللمجتمع .. 
جـــودة ولــكــن لــألســف الــقــائــمــيــن عــلــى تصنيعها ،  
وتجميعها ليس لديهم خبرة والوعى ويتعاملون بقسوة 

وشدة معنا دون رحمة أو رأفة . 
أن الساق الــواحــدة فى احــدى الشركات األجنبية 
تصل الــي  98  ألــف جنيه صحيح أنها تكون مريحة 
وصالحة ومقاسها صحيح وسهلة التركيب والحركة 
بها ولكن كم منا يستطيع تركيب ســاق بهذا السعر 
الخرافى ومن المفترض أن هذا الجهاز يتم متابعته 
وتغييره كل خمس سنوات تقريبا كما ظهرت بعض 
الشركات الخاصة تحاول تصنيع وتركيب األجهزة 
التعويضية بأسعار أقل من الشركات الكبرى ولكنها لم 
تصل الى نفس كفاءة األجهزة التعويضية المستوردة .  
ــذراع وأن 97%  من  ــ ــد مــجــدى تــوفــيــق مــبــتــور الـ ــؤك وي
المعاقين حــركــيــا مــن الــفــقــراء لــيــس لــهــم دخـــل وال 
يستطيعون شــراء األجــهــزة التعويضية الغالية التى 
تليق بالبشر وهم الفئة الدنيا المنسية فى حين نجد 
الحكومة تقوم بإعفاء السيارات المجهزة من الجمارك 
فلماذا ال تمنح األجهزة التعويضية اعفاء من الجمارك 
ــمــاذا ال تتحد وزارة الصحة والــتــأمــيــن الصحى  ول
والتضامن االجتماعى لتوفير األطـــراف الصناعية 

المناسبة والمدعمة لهذه الفئة . 
وأنه ال يوجد أى نوع من أنواع التدريب على أصول 
هــذه الصناعة ومستحدثاتها فالفنيون المتدربون 
وصلوا ألرذل العمر وكثير منهم توفاه الله والباقى 
أصبح عاجزا عن العمل بسبب مرضه ولم يبق سوى 
الصناع الفنيين الذين ليس لديهم أى خبرة أو تدريب 
سوى التدريب فى المواطنين الغالبة وأخذ الخبرة من 
خالل العمل فقط كما أن المدرسة الوحيدة الموجودة 
لتصنيع األطــراف الصناعية التابعة لــوزارة الصحة 
مستواها يعد األن من أدنى المستويات وال عالقة لها 
بهذه المهنة على الرغم أنها تحمل اســم معهد شلل 
األطفال أى لألطراف الصناعية إلــى أن الخريجين 
ــفــرق بــيــن الــطــرف البالستيك ،   منها ال يــعــرفــون ال
والمعدنى ورغم أن مؤسسة يوم المستشفيات بها  50  

عامال فنيا يتدربون على المترددين على المؤسسة أى 
بالخبرة فإن المؤسسة تخدم حوالى ألف معاق سنويا . 

أن الــوضــع خطير جــدا ألن كــل شخص ال عمل له 
ــه فنى أطـــراف صناعية وأصــبــحــت المهنة  يــدعــى أن
مجرد تجارة فهى مهنة لمن ال مهنة له ،  وأصبحت تضم 
ــراف الصناعية  مجموعة مــن المهربين ألجـــزاء األطـ
األجنبية تهرب من احدى الدول العربية لإلتجار فيها 
لذلك البد من وقفه حاسمة ورعاية لهذه الصناعة حتى 

ال يتضرر المواطنون المعوقون ، 
ــدا اآلن  ــو ضربنا مثال واقعيا يتحقق دائــمــا وأبـ ول
عند صناعة طرف صناعى ألى مريض يستغرق وقتا 
كبيرا يصل الى عدة أشهر فى حين أن معظم المراكز 
المتطورة سواء كانت فى الدول المتقدمة أو حتى الدول 
العربية ال يستغرق اكثر من أسبوع على االكثر ..  وفى 
مصر نحو 5%  من السكان يحتاجون أطرافا صناعية 
والــفــرق الوحيد هــو تعريف االعــاقــة الن مــا يقال ان 
هناك 7  ماليين ونصف مليون معاق فى مصر ليس هذا 

العدد معاقا حركيا . 
أن أجد الحكومة تقوم باإلعفاء الجمركى لسيارات 
ــى المعاق  المعاقين األغــنــيــاء واألثـــريـــاء وال تنظر ال
المعدم أو الفقير وقد يقال أن هناك 17  مصنعا لتصنيع 
األطراف الصناعية فى مصر على مستوى الجمهورية 
منها معهد شلل االطفال ومصنع بالعجوزة يتبع القوات 
المسلحة ولكن لألسف دون المستوى واليزال المعاقون 

حركيا يعانون الكثير والكثير . 
إن سعر الجهاز الطرفى يتراوح ما بين 6  آالف جنيه 
و 14  ألف جنيه حسب نوعية الطرف ،  فهناك قدم فقط 
وهناك طرف فوق الركبة وآخر تحت الركبة وذراع وكف 
كل حسب ما يحتاج إليه المريض كما أن اللجنة هى 
التى تحدد الجهة التى يحول إليها المريض وإنما تكون 
األفضلية لشركة الجمهورية ألنها جهة حكومية وأحيانا 
يتم إحالة المريض إلــى مركز تأهيل العجوزة حسب 
حالته وصحيح أن المركز مرتفع ألن 99%  من التكلفة 
تذهب إلى اإلقامة فلو صدر قرار من اللجنة بالمجالس 
الطبية بالعالج بتكلفة ألف جنيه فإن  900  جنيه تدفع 
مقابل اإلقامة الفندقية وسيبقي 100  جنيه للعالج فقط 
لذلك ال نرسل حــاالت للعالج الداخلى وإنما نرسلهم 
ألماكن أخرى تكون التكلفة فيها أقل بكثير .  أن الفرق 
بين طرف صناعى وطــرف آخر له نفس المواصفات 
يــرجــع لفنية عمل الــجــهــاز نفسه بمعنى أن الطرف 
الصناعى البد أن يتناسب مع مستخدمه ويتفاعل معه 

وتكليفا سويا . 

حجم تجارة األطراف الصناعية وأسعارها
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نجوم الزمالك يهنئون 
ستانلى بمولوده األول

الشناوى المستشار 
األول لحارس المصرى

نصائح عائلية تقرب 
توفيق من األهلى

حــرص بعض العبى الفريق األول لكرة القدم 
بنادى الزمالك على أجــراء اتصاالت بالنيجيرى 
ستانلى أوهاويتشى لتقديم التهنئة له بعد أن ُرزق 
خالل األيام األخيرة بابنه األول الذى أطلق عليه 

اسم »جايسون«.
ويتمتع ستانلى بعالقة طيبة مع جميع العبى 
الزمالك، لذلك حرصوا على التواصل معه من 
أجــل تقديم التهنئة لــه متمنين أن يأتى لزيارة 

النادى فى أقرب فرصة.
ــوف نـــادى  ويــلــعــب ســتــانــلــى اآلن ضــمــن صــف
القادسية السعودى، بعد أن قضى موسم واحد 
فى الزمالك على سبيل اإلعــارة من نــادى وادى 

دجلة.

يــحــرص محمود السيد حـــارس مــرمــى فريق 
المصرى على التواصل بشكل مستمر مع أحمد 
الشناوى حارس مرمى الفريق األول لكرة القدم 
بــنــادى الــزمــالــك، مــن أجــل استشارته فــى بعض 
األمور الفنية واالستماع لنصائحه بصفته حارس 

دولى ولديه العديد من الخبرات.
المعروف أن الشناوى من مدينة بورسعيد وكان 
يلعب ضمن صفوف فريق المصرى قبل انتقاله 

إلى القلعة البيضاء منذ عدة مواسم سابقة.
ومن جانبه يحرص الحارس الدولى على تقديم 
النصائح لصديقه، الــذى أشــاد بقدراته الفنية 
ــحــراس فى  كــثــيــراً معتبره واحـــدا مــن أفــضــل ال

الدورى المصرى.

حرص والد ووالدة أحمد توفيق العب وسط الفريق 
األول لكرة القدم بنادى الزمالك على تقديم نصيحة 
لنجلهما باالنتقال إلى صفوف األهلى بداية من الموسم 
المقبل، ليكون برفقة شقيقه أكرم توفيق العب وسط 
القلعة الــحــمــراء، وكــانــت أنــبــاء تـــرددت خــالل األيــام 
األخــيــرة عــن توقيع توفيق عقد مــدتــه ثــالثــة مواسم 
مع األهلى، لالنضمام إلى صفوفه بداية من الموسم 
المقبل، رغم أن الالعب يتبقى له موسم مع الزمالك 
بخالف الموسم الــجــارى، وقــدم بعض المقربين من 
الالعب خاصة أسرته نصيحة له باالنتقال إلى الفريق 
األحمر، عن طريق الرحيل من الزمالك بنهاية الموسم 
الجارى إلى أحد األندية الخليجية على أن يعود بعد 

ستة أشهر لالنضمام إلى األهلى.

أخبار النجومأخبار النجومأخبار النجومأخبار النجومأخبار النجوم

حلم دورى 
األبطال يهتز 

تحت أقدام الغزال
يــســيــطــر الــقــلــق عــلــى عــمــرو 
ــى المعار  ــل جــمــال مــهــاجــم األه
لــصــفــوف فــريــق بيديفيست 
الجنوب أفريقى، وذلــك خشية 
فشل صفقة انتقاله إلى صفوف 

فريق هلسنكى الفنلندى.
ــت تــتــزايــد  ــوقـ ــرور الـ ــ ــع مـ ــ وم
ــزال مــن أن يصرف  ــغ مــخــاوف ال
مسئولو النادى الفنلندى النظر 
عن ضمه، وبالتالى ضياع حلمه 
ــق الـــذى  ــري ــف ــد مـــع ال ــواج ــت ــال ب
سيشارك فى النسخة المقبلة 
ــا،  من بطولة دورى أبطال أوروب
وهــو السبب األول الــذى يشجع 
مــهــاجــم األهـــلـــى عــلــى فــكــرة 

االنضمام إلى صفوفه.
إال أن هناك عدة عوائق تقف 
ــزال إلــى  ــغ فــى طــريــق انــتــقــال ال
هلسنكى، حــيــث طــالــبــت إدارة 
الــنــادى األهــلــى، الحصول على 

شرط جزائى فى صفقة انتقال 
الالعب إلى الدورى الفلندى، 
حتى تضمن جميع حقوقها 

فى الصفقة.
ــى  ــ ــل ــ ــرط األه ــ ــتـ ــ ــشـ ــ ويـ

الحصول على مبلغ مليون 
ــورو، مــا يــعــادل  ــ و500 ألـــف ي
35 مــلــيــون جــنــيــه مــصــرى، 

األمــر الــذى يتحفظ عليه 
مــســئــولــو فــريــق هلنسكى 
ــل إتــمــام  ــن أجـ الــفــلــنــدى م

الصفقة.
ــال،  ــم ــاول عـــمـــرو ج ــ ــح ــ وي
الضغط على النادى األهلى 

خــالل الفترة المقبلة، فى 
محاولة لتخفيض المبلغ 
المحدد سلًفا، حتى تتم 
الصفقة، خصوًصا أن غلق 

ــدورى  ــال ــاالت ب ــق ــت ــاب االن بـ
الفلندى ينتهى بنهاية شهر 

مارس الجارى.
وطلب مسئولو النادى األهلى، 
الحصول على نسبة مــن عائد 
بيع عمرو جمال إلى أى ناد خالل 
الفترة المقبلة، أو االستغناء 

عنه على سبيل اإلعارة أيًضا.
ــعـــت اإلدارة الــحــمــراء  ووضـ
نسبة 20 % من عائد بيع إعــارة 
أو بيع الالعب ألى ناد يرغب فى 

الحصول عليه.
ــو فــريــق  ــول ــئ ــس ــرض م ــ ــت ــ واع
ــود أى نسب،  هلسنكى عــن وجـ
ــادى  ــن تــحــصــل عــلــيــهــا إدارة ال
األهلى، األمر الذى أدى إلى عدم 
الوصول إلى صيغة اتفاق فى هذا 

البند.
وإلـــى جــانــب طــلــبــات األهــلــى 
ــرط جــزائــى فــى عقد  يــوجــد ش
عمرو جمال مع فريقه الجنوب 
أفريقى مفاده، بأن الطرف الذى 
يفسخ العقد يتحمل مبلغا ماليا 

قيمته مليون دوالر أمريكى.
ــلـــى،  ــادى األهـ ــ ــن ــ ويـــرفـــض ال
تحمل قيمة أى مبلغ من الشرط 
الــجــزائــى، مطالبة أن يتحمله 
ــب بــمــفــرده، الســيــمــا أنــه  ــالع ال
ــدورى  مــن يرغب الرحيل إلــى ال

الفلندى.
ويحاول عمرو جمال، الوصول 
مع فريق هلنسكى الفلندى، إلى 
اتفاق بشأن تحمل جزء من قيمة 

الشرط الجزائى.
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آل الشيخ يضغط لطرد شركة شقيق مالك MBC من النادى

 ضياء خضر

تسبب الــظــهــور الــقــوى لــتــركــى آل الشيخ 
رئيس هيئة الرياضة السعودية على الساحة 
الكروية فى مصر، فى أزمــات للبعض ومن 
بينهم مجلس إدارة الــنــادى األهــلــى برئاسة 
محمود الخطيب، رغم أن المسئول السعودى 
يعد أكبر داعمى القلعة الحمراء فى األشهر 

األخيرة.
ومــؤخــرا ومــع كــل ظهور لتركى آل الشيخ 
الرئيس الشرفى للنادى األهلى، وتوالى صور 
دعمه المالى للنادى، يثور من جديد اللغط 
حــول حقيقة دور المسئول السعودى ومدى 
التأثير الــذى يتمتع به على قـــرارات مجلس 

إدارة األهلى.
وكــان تجديد التعاقد مع عبد الله السعيد 
هو آخر بصمات آل الشيخ مع النادى األهلى، 
والـــذى استطاع بتدخله فــى هــذا الملف أن 
يخلص إدارة األهلى من صداع طاردها لفترة 
ليست بــالــقــصــيــرة، وقبلها بــســاعــات أنهى 
المستشار فى الديوان الملكى السعودى ملف 

التجديد ألحمد فتحى ظهير الفريق األحمر.
اتهامات بالتدخل 

وأمام هذا الدور المتعاظم لتركى آل الشيخ 
ــنــادى األهــلــى، بــدأت  على الــســاحــة داخـــل ال
بعض األصـــوات تتهم إدارة الــنــادى األهلى 

بالرضوخ إلمالءات من المسئول السعودى.
ــرى هــذا المعسكر أن اإلدارة الحمراء  وي
واقعة تحت تأثير الدعم السخى الذى قدمه 
آل الشيخ للقلعة الحمراء، ســواء من خالل 

مشروع االستاد والمدينة الرياضية للنادى، 
أو من خالل صفقة ضم صالح محسن وملف 
إعارات العبى األهلى إلى الدورى السعودى، 
ــًرا التجديد ألحــمــد فتحى وعــبــد الله  وأخــي

السعيد.
خطوة مفاجئة

ــارة آل الشيخ األخــيــرة للنادى  وشــهــدت زيـ
األهلى واقعة لفتت انتباه البعض، وبالتحديد 
خــالل الــصــورة الــتــذكــاريــة الــتــى التقطها مع 
ثالثى الفريق األحمر أحمد فتحى وعبد الله 
السعيد وحسام غالى، حيث ظهر الالعبون 
وهم يحملون قميصين لألهلى باللونين األحمر 
واألزرق، لكن ما لفت االنتباه أن القميصين 
يــحــمــالن شــعــار شــركــة الــمــالبــس الرياضية 
الشهيرة »نايك«، رغم أن المالبس الرسمية 

لألهلى تقدم من شركة سبورتا السعودية.
تبرير غائب

الغريب أن مسئولى األهلى أنفسهم فوجئوا 
بهذه الخطوة وكشف بعضهم أن القمصان 
الــتــى تحمل شــعــار شــركــة »نــايــك« أحضرها 
مــســاعــدون لتركى آل الشيخ خــالل زيــارتــه 
لــلــنــادى، وقــامــوا بــإخــراجــهــا لحظة التقاط 

الصورة المشار إليها.
وإلــى اليوم لم تبادر إدارة األهلى أو حتى 
شركة سبورتا للمالبس المتعاقدة مع النادى 
إلصدار بيان يوضح حقيقة تلك الواقعة وما 

أثارته من جدل.
تفسير مرجح 

إال أن السيناريو األقــرب لتلك الواقعة هو 
وجود نية ورغبة لدى آل الشيخ إلنهاء تعاقد 

األهلى مع شركة سبورتا السعودية، وإسناد 
مهمة تزويد فريق األهلى الرياضية بالمالبس 

إلى شركة »نايك«.
لكن أسباب تلك الرغبة تبقى هى عالمة 
االستفهام واللغز األكبر، إال أن حل هذا اللغز 
يتمثل فــى هوية رئيس مجلس إدارة شركة 
سبورتا وهو السعودى تركى البراهيم، شقيق 
 MBC وليد البراهيم مالك مجموعة قنوات

السعودية الشهيرة.
تصفية حسابات

وتشير الدالئل إلى أن رغبة آل الشيخ فى 
اإلطاحة بشركة تركى البراهيم تأتى بسبب 
شقيقه وليد، والــذى كان أحد معتقلى فندق 
الريتز كارلتون، حيث تم التحفظ عليه ضمن 
ــال أعــمــال سعوديين  ــراء ورجــ ــ مجموعة أم
آخــريــن فــى نوفمبر الماضى بسبب مزاعم 

فساد.
والمعروف أن آل الشيخ يعد من المقربين 
مــن دائــــرة صــنــاعــة الـــقـــرار الــســيــاســى فى 
المملكة، كونه أحــد المستشارين بالديوان 

الملكى السعودى.
األمر الذى يوحى بأن قرار اإلطاحة بشركة 
سبورتا من النادى األهلى، ما هو إال توجيه 
قــادم ألهــداف سياسية وشخصية فى إطار 
صــراع كبير بين شخصيات سعودية يفترض 
أن النادى األهلى كمؤسسة رياضية بعيد كل 
البعد عنها، إال أن السطوة األخيرة لتركى آل 
الشيخ ودعمه السخى للقلعة الحمراء يبدو 
أنه سيكون بوابة المسئول السعودى لتنفيذ ما 

يرغب فيه داخل النادى األهلى.

صراعات الكبار فى السعودية 
تلقى بظاللها على القلعة الحمراء

 حوار – محمد الصاوى

لم يكد مجلس إدارة اتحاد الكرة يكمل عقد مدربى المنتخبات المصرية 
بتنصيب جميع األجهزة الفنية فى مختلف المراحل العمرية، حتى بدأ الحديث 

عن خالفات وشيكة بين مدربى المنتخبات الوطنية.
ويتولى األرجنتينى هيكتور كوبر القيادة الفنية للمنتخب األول، وشوقى 
غريب القيادة الفنية للمنتخب األوليمبى، وحــمــادة صدقى المدير الفنى 

لمنتخب 99، وربيع ياسين المدير الفنى لمنتخب 2001.
ومــن المنتظر، أن تشهد الفترة المقبلة، صــراًعــا بين 
العديد من المدربين من أجــل الحصول على خدمات 
العبين بعينهم، األمــر الــذى ينذر بصدام بين مدربى 

المنتخبات بمختف أعمارها السنية.
وترصد »صــوت الماليين«، أبــرز الالعبين الذى 

سيكون عليهم الصراع بداية من الموسم المقبل.
صالح محسن

ــرز  ــو أبـ ــب األهـــلـــى، هـ ــالح مــحــســن، العــ ــعــد صــ ي
الصراعات المقبلة بين المنتخب األول واألوليمبى، 

خصوًصا فى ظل رغبة كل منهما فى ضم الالعب.
ــاول المنتخب األول ضــم صــالح محسن فى  وحـ
ــارس، إال أن الــجــهــاز الــفــنــى للمنتخب  ــ معسكر م

األوليمبى تمسك بضم الالعب.
أحمد فتوح

لم يختلف الحال كثيًرا بالنسبة لالعب أحمد فتوح، 
الظهير األيسر لفريق الزمالك، والذى يقدم مستويات 

جيدة مع أبناء قلعة ميت عقبة فى الفترة األخيرة.
وسيحتاج المنتخب األول إلــى خدمات فتوح فى 
الفترة المقبلة، خصوًصا فى ظل انخفاض مستوى 
محمد عبد الشافى، العب الفتح السعودى، وعدم 
ظــهــور الــبــديــل الـــذى يستطيع ســد العجز فــى هذا 

المركز.
وســيــكــون فــتــوح ضــمــن الـــقـــوام األســـاســـى للمنتخب 

األوليمبى فى الفترة المقبلة، وفًقا لتصريحات شوقى غريب.
رمضان صبحي

أصبح رمضان صبحى، المحترف فى صفوف ستوك سيتى اإلنجليزى، 
محط اهتمام المنتخبين األول واألوليمبى.

وألمح شوقى غريب إلــى إمكانية االستعانة برمضان صبحى فى بعض 
المباريات المهمة فى الفترة المقبلة، خصوًصا فى ظل الخبرة التى يمتلكها 

وكذلك إمكانياته الفنية العالية.
واستشاط الخواجة األرجنتينى من تصريحات شوقى غريب، خصوًصا 
أن رمضان صبحى يعد من القوام األساسى للمنتخب األول منذ فترة ليست 

بالقليلة.

العبين ينذرون بأزمة 
بين كوبر وغريب

 :» عفروتو فى حوار لـ»

االنضمام إلى كتيبة الفراعنة حلمى.. 
وأنتظر إشارة العودة لألهلى

 حوار – محمد الصايغ

ال أحــد يستطيع أن يخفى ســـًرا، بــأن مصطفى 
ــو«، يعتبر مــن أفضل  ـــ«عــفــروت مــحــمــود الــشــهــيــر ب
الالعبين أصحاب المهارات العالية فى كرة القدم 

المصرية فى الفترة األخيرة.
خــاض الــعــديــد مــن الــتــجــارب مــع أنــديــة الـــدورى 
المصرى ســواء األهــلــى أو اإلسماعيلى أو اإلنتاج 
الحربى أو دمنهور، حتى استقر به الحال فى الوقت 

الحالى داخل فريق صحم العمانى.
»صوت الماليين« التقت مع عفروتو وحاورته  فى 
العديد من النقاط الخاصة بمستقبله فى المرحلة 

المقبلة.
ما تقييمك لتجربتك مع نادى صحم حتى اآلن؟

- ال أستطيع تقييم التجربة فى الوقت الحالى، 
أنا انتقلت إلى النادى خالل فترة االنتقاالت الشتوية 
الماضية، ولــم أخــض معهم مباريات كثيرة، ولكن 
الحكم على التجربة يكون فى نهاية اإلعــارة، ولكنى 
شاركت فى أكثر من لقاء وظهرت بشكل جيد فى 
النهاية، بإشادة من جانب الجماهير وبعض الخبراء 

فى الدورى العمانى.
هل ترغب فى االستمرار مع فريق صحم؟

- لم أحسم موقفى النهائى حتى اآلن، لكن فى 
النهاية أنا العب باإلنتاج الحربى وسأعود إليه بعد 
نهاية الموسم، وفًقا للعقود المبرمة، على أن يتحدد 

بعد ذلك مستقبلى النهائى.
هل تحدث مسئولو صحم معك بشأن التجديد؟

- هناك بعض أعضاء مجلس اإلدارة، فتحوا ملف 
استمرارى مع الفريق من خالل تجديد إعارتى أو 
الحصول على خدماتى بشكل نهائى، ولكنى طالبت 
منهم عدم التطرق لهذا الملف إال بعد نهاية الموسم 
مــن أجــل حسم األمـــر بشكل نهائى، خصوًصا أن 

تركيزى فى الوقت الحالى مع فريقى.
ماذا عن مفاوضات نادى الزمالك؟

- ال يوجد مفاوضات من جانب نــادى الزمالك 

على اإلطـــالق وكــل مــا يــتــردد فى 
ــه من  ــاس لـ ــ ــر ال أسـ ــ ــذا األمـ هــ
الصحة، فأنا تركيزى فى الوقت 
الحالى كما قلت لك مع فريقى 

العمانى من أجــل احتالل مركز 
متقدم فى جدول المسابقة.

وفـــى حــالــة تــلــقــيــك عـــرض مـــن الـــزمـــالـــك.. مـــاذا 
تفعل؟

- لم أستطع الحديث فى أمور لم تحدث حتى 
اآلن، لذلك االنتظار حتى نهاية الموسم هو الحل 

األفضل، على أن يتحدد بعدها وجهتى المقبلة.
هل تربطك عالقة مع إيهاب جالل؟

- تربطنى عالقة قوية جًدا مع إيهاب جالل، 
ودائــًمــا نتحدث سوًيا بشأن مستقبلى فى كرة 
ــى الـــدورى  الـــقـــدم، ومـــن أفــضــل الــمــدربــيــن ف
الــمــصــرى فــى الــفــتــرة الحالية، وأنـــا مــن أشد 

المعجبين بقدراته التدريبية.
كيف ترى فرصتك فى العودة لألهلى؟

- فى البداية العودة لألهلى بالنسبة لى حلم، 
ألنــه بيتى وأجتهد وأسعى من أجــل نيل شرف 
ارتداء القميص األحمر مجدًدا، ولدى ثقة كبيرة 
فى الجهاز الفنى للفريق بقيادة حسام البدرى، 

ومجلس إدارة النادى برئاسة محمود الخطيب، 
بأنه لن يتوانى عن خدمة أبنائه حال التألق، األمر 
الذى حدث مع هشام محمد بعدما انتقل إلى فريق 

مصر المقاصة ثم عاد مجدًدا للقلعة الحمراء.
هل يتحدث معك أحد من الجهاز الفنى؟

- يمكن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق، 
هــو األكــثــر تــواصــل مــعــى مــن حــيــن آلخـــر مــن أجــل 

االطمئنان على مستقبلى ودائًما يدفعنى لألمام.
كيف ترى فرص انضمامك للمنتخب المصرى؟

- أبــذل قصارى جهدى من أجــل ارتـــداء قميص 
المنتخب المصرى، وأسعى بكل قوة للمشاركة فى 
بطولة كأس العالم مع الفراعنة فى النسخة المقبلة 

التى تستضيفها روسيا فى شهر يونيو عام 2018.

الزمالك لم 
يفاوضنى.. وإيهاب 

جالل مدرب كبير

»تصفية الحسابات« كلمة السر فى 
صفقة المالبس المنتظرة فى األهلى

كوبر

رمضان

غريب
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جدة المقر الرسمى لخروجات 
جمعة فى السعودية

صفقة الموسم تبحث 
عن سيارة جديدة 

مباراة طبخ بين والدة 
صالح وزوجته فى إنجلترا

ــب األهــلــى الــمــعــار  ــح جــمــعــة العـ يــحــرص صــال
لصفوف الفيصلى على السفر بصورة دوريــة إلى 
مدينة جدة السعودية، للترويح عن نفسه وقضاء 
ــوقــت مــع زمــلــيــه فــى منتخب الــفــراعــنــة  بــعــض ال
محمود كهربا المحترف فى صفوف فريق االتحاد 

السعودى.
ويشعر صالح جمعة بالملل نتيجة إقامته وحيًدا 
فــى مدينة حــرمــة معقل فــريــق الفيصلى، لذلك 
ينتهز أى فرصة للذهاب إلى جدة، ومالقاة كهربا 
وقضاء بعض الوقت سوًيا فى المدينة الساحلية، 
والتى تتميز بقرب نمط الحياة فيها من نظيره فى 

القاهرة.

بــدأ صــالح محسن نجم الــنــادى األهلى رحلة 
البحث عن سيارة جديدة لشرائها، ولم يستقر 
العب األهلى الجديد على نوع سيارته الجديدة، 
حيث مــا زال فــى مرحلة اســتــشــارة زمــالئــه فى 
الفريق ومعرفة عيوب ومميزات أنواع السيارات 

التى يمتلكونها.
ويميل صــالح محسن القتناء سيارة رياضية 
صغيرة الحجم، والتى يراها أنها ستكون األنسب 
له، وكــان الالعب انتقل لألهلى خالل انتقاالت 
يناير فى صفقة تكلفت قرابة 40 مليون جنيه 
وهــو مــا جعل الجميع يصفها بصفقة الموسم 
لكونها األغــلــى فــى تــاريــخ انــتــقــاالت الالعبين 

المحليين. 

أصــبــح محمد صــالح نجم الفراعنة ومنتخب 
مصر فى مرمى سيل من األكالت المصرية يومًيا 
فى منزله بإنجلترا، خــالل الفترة األخيرة والتى 

تشهد تواجد والدته برفقته هناك لزيارته.
وتتبارى والــدة صالح وزوجته فى إعــداد أكالت 
مصرية بــصــورة يومية، حيث تــحــاول والـــدة نجم 
المنتخب تعويضه عن فترات غيابه الطويل عن 

منزل أسرته فى محافظة الغربية.
ــى أن صــالح يتواجد حالًيا  وتــجــدر اإلشـــارة إل
برفقة المنتخب فى معسكره المقام بسويسرا، 
والــذى سيالقى خالله الفراعنة منتخبا البرتغال 

واليونان ودًيا.

أخبار النجومأخبار النجومأخبار النجوم

دفتر ذكريات المالعب
21 مارس

ميالد البرازيلى رونالدينيو 
العب برشلونة السابق عام 

1980 والفرنسى أنطوان 
جريزمان العب أتلتيكو 

مدريد الحالى عام 1991

21 مارس

 الزمالك يقصى األهلى 
مرتين من نصف نهائى الكأس
عام 1924 فى مباراة إعادة 

بثنائية لرضا عثمان
وعام 1948 بهدفين ألنور 

البشببيشى مقابل هدف.

22 مارس 1936

فوز ريال مدريد 
بالكالسيكو رقم )16( 

بثالثية نظيفة

22 مارس 2013

مصر تكتسح سوايزالند بعشرة 
أهداف نظيفة فى مباراة ودية

تحت قيادة المدرب األمريكى 
بوب برادلي

23 مارس 1956

الزمالك يفوز على
 غريمه التقليدى 

األهلى 2-1 فى القمة رقم 
14بالدورى.

البساط األخضر

إعداد: محمد الصايغ - سارة عبدالباقى -  ياسر حامد

اإلدارة البيضاء ترهن حل أزمة عبد اهلل السعيد بـ»الشرط الجزائى«

الزمالك يربط رقبة إيهاب جالل بـ»كأس مصر«

مشوار الفراعنة فى المونديال 
على مؤشر توقعات الخبراء

السيطرة شعار هجوم ودفاع الشياطين الحمر..

النجمة الرابعة إنجاز أحمر 
بنكهة األرقام القياسية

 كتب – ياسر حامد

تــوج األهلى رسميًا باللقب الـــ 40 فى تاريخه 
والــــ3  تواليًا فى الجولة الـــ 29 من عمر بطولة 

الدورى المصرى لموسم 2017- 2018  
ولــم تشهد هــذه البطولة منافسة كبيرة على 
اللقب بل جــاءت على طبق من ذهــب ساهم فى 
تقديمه لألهلى ضعف الفرق المنافسة، حيث 
اكتفى اإلسماعيلى باعتالء القمة فى الدور األول 
فقط وتراجعت نتائجة بشدة خاصة مع رحيل 

مدربه الفرنسى دى سابر. 
واستطاع األهلى أن يلحق الهزيمة بكل فرق 
الــدورى وتعادل فقط فى 3 مبارايات ولم يتذوق 
طعم الخسارة طــوال الموسم ســوى فــى مباراة 

وحيدة أمام مصر للمقاصة.
وتستعرض »صوت الماليين« أبرز األرقام التى 
حققها الشياطين الحمر فى مشوارهم نحو لقب 

الدورى..  
الهجوم األقوى

امتلك األهلى المهاجم المغربى المميز وليد 
ــدورى برصيد  أزارو الــذى يقود قائمة هدافى ال
17 هدًفا، وتألق أزارو بعد إتاحة الفرصة له فى 
أعقاب إصابة مروان محسن ورحيل متعب وعمرو 
جمال ليقود  األهلى لمقدمة الهجوم األفضل فى 

المسابقة بعد إحراز الفريق 67 هدًفا حتى اآلن.
الدفاع األفضل

رغــم اعتماد الــبــدرى على أيمن أشــرف للعب 
فى مركز قلب الدفاع بعد رحيل أحمد حجازى 
وإصابة كل من سعد سمير ورامــى ربيعة إال أن 
ذلك لم يؤثر على خط الدفاع الــذى استطاع أن 
يكون األفضل بعد استقباله فقط لـ 15 هدفاً 

حتى اآلن.

تهديف دائم
ــى كل  ــاً ف ــدافـ ــى أن يــســجــل أهـ ــل اســتــطــاع األه
المبارايات التى لعبها حتى اآلن، وأحــرز الفريق 
األحمر 34 هدًفا فى المبارايات التى أقيمت على 
ملعبه بينما تلقى 8 أهداف، كما سجل الشياطين 
الحمر 33 هدًفا فى المبارايات التى أقيمت خارج 

ملعبهم فيما استقبلت شباكهم 7 أهداف.
األكثر فوزًا 

كــان األهــلــى على الــمــوعــد فــى جميع لــقــاءات 
الدورى حيث استطاع التغلب على كل فرق الدورى 

الـ 17 ليحقق الفوز فى 24 مباراة.
وحقق األهلى 12 فــوزاً على ملعبه ومثلها على 
ملعب الخصوم وتعرض لهزيمة وحيدة خارج ملعبه 
جـــاءت أمـــام مصرللمقاصة, بينما تــعــادل فــى 3 

مبارايات.
الفوز األكبر

حقق األهــلــى أكــبــر فــوز لــه بنتيجة 5 أهــداف 
نظيفة على فريق النصر بعد رباعية نظيفة بالدور 
األول ليحقق 9 أهــداف نظيفة على فريق واحد 
بــالــدورى. ولــم تكن هــذه هى الخماسية الوحيدة 
فقد فــاز على المقاولون بنتيجة 5-2، وتكررت 
نتيجة الفوز بـثالثية بيضاء 5 مــرات وهــى نفس 

عدد مرات الفوز بنتيجة هدفين نظيفين.
النجمة الرابعة

استطاع األهلى استكمال التاريخ الــذى يكتبه 
بعد الفوز بالبطولة رقم 40 فى تاريخه ليستحق 
النجمة الرابعة وتحتسب كل 10 بطوالت يحققها 

النادى بوضع نجمة فوق شعار النادى.
وهذه هى المرة الثالثة التى يحقق فيها البدرى 
لقب الدورى كمدرب والثانية له على التوالى، كما 
جاء هذ اللقب ليقص شريط اإلنجازات الكروية 

للقلعة الحمراء تحت رئاسة الخطيب.

 كتب – محمد الصايغ

انطلق معسكر المنتخب المصرى األول لكرة القدم تحت قيادة 
ــذى يستعد لخوض وديتين أمام  األرجنتينى هيكتور كوبر، وال

البرتغال واليونان يومى 23 و27 من شهر مارس الجارى.
واختار الخواجة األرجنتينى 17 العًبا محترًفا، إضافة إلى 
11 العًبا محلًيا، ليكونوا القوام األساسى للفراعنة فى معسكر 

سويسرا.
واتفق اتحاد كرة القدم برئاسة هانى أبوريدة، على خوض 5 

وديات أمام البرتغال واليونان والكويت وبلجيكا وكولومبيا.
واستطلع »صــوت الماليين«، آراء العديد من الخبراء بشأن 

خطة منتخب مصر استعداًدا للمونديال فى الفترة األخيرة.
اختيارات جيدة

يــرى أحمد الكأس، العــب الزمالك السابق، أن اتحاد الكرة 
استطاع توفير العديد من المباريات الودية الجيدة للجهاز الفنى 

للمنتخب والالعبين، بشكل يفوق المتوقع من جانب الجماهير.
وأضاف الكأس، أن جميع المباريات التى سيخوضها المنتخب 
المصرى قوية جيًدا، وستفيد الفراعنة بشكل كبير سواء على 
مستوى الــمــدارس المختلفة أو االحتكاك القوى مع البرتغال 

بكامل ونجومه وكذلك بلجيكا.
وأوضح العب الزمالك السابق، أنه يتبقى أن يبذل الالعبين 
قصارى جهدهم، من أجل تخطى الدور األول من البطولة، الفًتا 

إلى أن األمر لم يكن صعًبا على أحفاد الفراعنة.
المنتخب يستطيع

من جانبه، أكد عالء ميهوب، العب األهلى السابق، أن الجهاز 
الفنى للمنتخب المصرى وجميع الالعبين أمام فرصة ذهبية من 
أجل تخطى الدور األول من بطولة كأس العالم، الفًتا إلى حظوظ 

مصر وأورجواى هى األقرب.
وأشار ميهوب، إلى أن الخواجة األرجنتينى يعتمد على العبين 
بعينهم استطاع تحقيق التجانس من خاللهم، األمر الذى يمهد 

لنجاحهم فى غمار منافسات كأس العالم.
وحـــذر العــب األهــلــى الــســابــق، مــن االلــتــحــامــات الــقــويــة فى 
المباريات الودية التى يخوضها المنتخب المصرى، خوًفا من 

تأثير ذلك على القوام األساسى للمنتخب فى البطولة ذاتها.
الجيل مختلف عن جيل

قارن جمال عبد الحميد، مدير الكرة بالزمالك السابق، بين 
الجيل الحالى للمنتخب المصرى وآخر جيل صعد لكأس العالم 

عام 1990 بالبطولة التى كانت تحتضنها إيطاليا.
وقــال عبد الحميد: »هناك اختالف كبير فى اهتمام وسائل 
اإلعالم والدعم المادى والمعنوى وجميعها عوامل تساعد على 

النجاح فى البطولة ذاتها«.
وأكمل: »فــرص منتخب مصر كبيرة فى الوصول إلــى الــدور 
التالى، بشرط االجتهاد والعمل بقوة كما كان الحال فى بطولة 

أمم أفريقيا بالنسخة األخيرة وكذلك تصفيات كأس العالم«.

 كتبت – سارة عبد الباقى

انقلبت األمــور رأًســا على عقب داخــل فريق الكرة األول 
بنادى الزمالك، وذلــك فى أعقاب الخروج المبكر للفريق 
األبيض من البطولة الكونفيدرالية األفريقية، والتى ودعها 

الفريق من دور الـ32 على يد فريق واليتا ديتشا اإلثيوبى.
وبين عشية وضحاها أصبح الــمــدرب إيهاب جــالل فى 
موقف ال يحسد عليه، بعد فترة من االستقرار حقق خاللها 
الفريق 7 انتصارات متتالية ببطولة الــدورى الممتاز، لكن 
عــدوى هذه االنتصارات لم تنتقل بشكل كامل إلى مشوار 
الفريق فى البطولة الكونفيدرالية حيث خسر الفريق فى 
ـــ32 أمــام واليتا ديتشا بهدفين مقابل هدف،  ذهــاب دور ال
وفى لقاء اإلياب فاز الفريق األبيض بالنتيجة ذاتها ليحتكم 
الفريقان لركالت الترجيح التى حسمها الفريق اإلثيوبى 
ــى الـــدور الــتــالــى فى  لصالحه ليخطف بطاقة الــتــأهــل إل

البطولة من الزمالك.
وبعد اإلخفاق والخيبة األفريقية أصبح مستقبل المدرب 
إيهاب جــالل مع فريق الزمالك على المحك، وباتت رقبة 
مــدرب الفريق األبــيــض ومصيره مربوطان ببطولة كأس 
مصر، والتى أصبحت آخر فرصة للزمالك إلنقاذ موسمه 
وتــفــادى الــخــروج خالى الــوفــاض بعدما ذهــب لقب بطولة 

الدورى إلى الغريم التقليدى النادى األهلى.
واستقرت إدارة القلعة البيضاء على تحديد موقفها من 
المدرب إيهاب جالل بناء على ما سيحققه الفريق فى بطولة 
الكأس، والتى أصبح المدرب والعبوه مطالبون بإحراز لقبها 
وال شــىء ســواه، ألن أى نتيجة بخالف ذلــك ستعنى إقالة 

مدرب الفريق األبيض من منصبه.
وتجدر اإلشــارة إلــى أن فريق الزمالك يستعد لمواجهة 
االنتاج الحربى فى دور الـ8 لبطولة كأس مصر، والتى كان 

آخر تتويج للفريق بلقبها فى موسم 2016/2015.
على جانب آخر عاد حسين الشحات صانع ألعاب فريق 
المقاصة والمعار لنادى العين اإلماراتى لحسابات مسئولى 
نــادى الزمالك، حيث تسعى اإلدارة البيضاء للتعاقد معه 
خــالل فترة االنتقاالت الصيفية المقبلة، بناء على طلب 
إيهاب جالل المدير الفنى للفريق، والذى أوصى إدارة القلعة 

البيضاء بالتعاقد مع الالعب وأكد أنه سيكون إضافة قوية 
للفريق فى حال ضمه فى فترة االنتقاالت الصيفية المقبلة.

ويسعى المدير الفنى للفريق األبــيــض إلقــنــاع الالعب 
باالنتقال للزمالك فى بداية الموسم المقبل، ويواجه مسئولو 
القلعة البيضاء صعوبة فى ضم الالعب خاصة أن الشحات 
يفضل االستمرار فى تجربة االحتراف بعد تألقه مع نادى 
العين اإلماراتى فى الموسم الحالى، وكــان المقاصة أعار 

الالعب للعين فى يناير الماضى مقابل 500 ألف دوالر.
وفى سياق آخر يترقب الجهاز الفنى للفريق األول لكرة 
القدم بنادى المصرى بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن 
مصير محمد الشامى صانع ألعاب فريق الزمالك بنهاية 
الموسم تمهيدا للتعاقد معه فى فترة االنتقاالت الصيفية 
المقبلة، خاصة أن الالعب ال يشارك بصورة أساسية مع 

الفريق األبيض فى الموسم الحالى.
وكان الالعب سبق وتألق مع حسام حسن المدير الفنى 
للفريق البورسعيدى فى الموسم الماضى عندما كان يلعب 

فى صفوف المصرى، على سبيل اإلعــارة من إنبى، قبل أن 
يتم بيعه للزمالك.

وفــى شــأن آخــر رفــض مجلس إدارة الــزمــالــك برئاسة 
مرتضى منصور أى وسطات إلنهاء أزمة الالعب عبد الله 
السعيد بشكل ودى واالكتفاء بالحصول على قيمة مقدم 
العقد التى تقاضاها الالعب فقط، ويتمسك مجلس اإلدارة 
األبيض بالحصول على الشرط الجزائى المنصوص عليه 
فى التعاقد الذى وقعه عبد الله السعيد مع النادى والبالغ 

100 مليون دوالر.
وتشير الــدالئــل إلــى أن أزمــة الالعب عبد الله السعيد 
ستكون ماضية باتجاه مزيد من التصعيد فى الفترة المقبلة، 
خصوصًا أن الزمالك قد يتجه لشكوى الالعب والمطالبة 
بإيقافه لتوقيعه لناديين فى وقت واحد فضاًل عن المطالبة 
بمعاقبة األهلى بعد اعتراف عدلى القيعى مدير التعاقدات 
بالقلعة الحمراء أن نــاديــه مــدد عقد السعيد رغــم علمه 

بتوقيعه على عقود للزمالك.

الشحات

 محمد الراعى

القيعى سبب فتنة 
عبداهلل السعيد

أزمة عبدالله السعيد أشعلت الفتنة 
بين جماهير األهــلــى والــزمــالــك، وكال 
الطرفين يــرى أن فريقه هو الكسبان 

من الصفقة!!
الزملكاوية يؤكدون أنهم نجحوا فى 
الحصول على توقيع أفضل العب فى 
مصر وإقناعه بارتداء الفانلة البيضاء، 
وسيحصلون على تعويض 100 مليون 
دوالر، بينما األهالوية يعتبرونه إنجازا 
وهــمــيــا ألنـــه فــى الــنــهــايــة قـــام بتمديد 
عقده، وسيتم بيعه أو إعــارتــه ليحقق 

األهلى مكسبا ماليا كبيرا أيضا.
ــإن الــجــمــيــع  ــ ــن وجـــهـــة نـــظـــرى ف ــ وم
خسران فى القضية، رغــم أن أطــراف 
الــصــراع الثالثة »الــنــاديــان والــالعــب« 
سيحققون مكاسب مالية كبيرة، لكن 
فى النهاية الثالثى خسران، الزمالك 
لم يضم الالعب إلى صفوفه، واألهلى 
فقد جهود أفضل العبيه بعد قرار بيعه، 
وتلقى ضربة معنوية لم تحدث له من 
قبل، ودائما كان األحمر يخطف أفضل 
نجوم األنــديــة فــى أى وقــت، وعبدالله 

نفسه خسر حب جماهير القطبين. 
ووســط الفتنة الجماهيرية، تناسى 
الجميع أن خطأ »التوقيع لناديين« فى 
وقت واحد، أزمة قانونى تقتل المواهب 
الكروية المصرية وتتكرر كثيًرا، مما 
يترتب عليه إيقاف الالعب من 4 إلى 6 
شهور، وهذه القضية تكررت كثيًرا بين 
األهلى والزمالك خالل العشرين سنة 
الماضية، ولــم يستوعب أحــد الــدرس، 
ــم علمنا بــلــوائــح  ــازالـــت تــتــكــرر رغـ ومـ

االحتراف الدولية.
أول أزمــة توقيع للناديين معا، كانت 
فــى القضية الشهيرة لــالعــب »سعيد 
عبدالعزيز« فى نهاية التسعينيات، وتم 
إيقافه 6 شهور وقتها، وكانت أول مرة 
نتعرف على هذا البند فى لوائح الفيفا، 
ثم تكررت فى قضية توقيع محمد ناجى 
جدو للناديين، ولم يتم إيقافه بعد تنازل 
ممدوح عباس رئيس الزمالك وقتها عن 
القضية، وأخيًرا وقع السعيد للقطبين 

رغم أنه العب دولى محنك.
وفى كل مرة نقول إنها »أزمة وعدت« 
ــن تــتــكــرر ألن الــالعــبــيــن واألنــديــة  ولـ
ــن يــقــع أى منهم  ــح ولـ ــوائ ــل حــفــظــوا ال
فــى هــذا الخطأ الــســاذج، ولكن يبقى 
السؤال: لماذا تتكرر المهزلة فى وجود 
عدلى القيعى مسئول تعاقدات األهلى؟

وفى جلسة خاصة مع أحد الالعبين 
المعتزلين اعترف بأن القيعى يقنع أى 
العــب بــأن األهلى سيحميه ولــن يجعل 
اتحاد الكرة يعاقبه، على طريقة »الورق 
ورقــنــا، والــدفــاتــر دفــاتــرنــا« ولكن هذه 
المرة لن يكون الصراع سهال فى ظل 
وجود مرتضى منصور رئيس الزمالك 
الــذى لن يفرط فى حق ناديه، وأصبح 
عبدالله مهدد باإليقاف، إذا تم تطبيق 

القانون بالعدل.
وفى النهاية أزمــة السعيد لن تنتهى 
إال بجلسة وديـــة بــيــن مــرتــضــى وبين 
مسئولى األهــلــى، بــحــضــور تــركــى آل 
شيخ الرئيس الشرفى لحسم الصراع 
ــوق كــل  ــقـ ــحــفــظ حـ ــة ت ــ ــ ــة ودي ــق ــطــري ب
األطراف حتى ال يخسر المنتخب جهود 

الالعب.

رأى

حسين الشحات 
أول المطلوبين فى 
»ميركاتو« الصيف

جالل
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شغلت االنتخابات الرئاسية حيزًا كبيرًا من اهتمامات الرأى العام العربى 
والدولى، كما أفردت لها وسائل اإلعالم المحلية والدولية مساحات كبيرة 

لتغطيتها، ليس بغرض الوقوف على حجم المنافسة أو مقارنتها بأية 
انتخابات أخرى، إنما ألنها تأتى فى وقت استثنائى، وقت تخوض فيه الدولة 

المصرية معارك وحروب متنوعة على المستويات كافة، منها إن لم يكن 
فى مقدمتها الحرب ضد اإلرهاب العابر للقارات، والمدعوم بالسالح والمال 

والمعلومات من حكومات وأجهزة استخبارات دولية وإقليمية.  
كان مشهد حشود المصريين أمام لجان االقتراع التى خصصتها السفارات 

المصرية فى الخارج، مبهرًا والفتـًا لالنتباه، حيث خرجت الجاليات المصرية 
فى البلدان العربية وعواصم أوروبا فى مشهد احتفالى يجسد المعنى 

الحقيقى لالنتماء، وفى ذات الوقت يحمل دالالت عديدة من ناحية الشكل 
والجوهر، خاصة فى تزكية االنتماء لدى جيل ولد وعاش سنواته األولى 

مغتربًا، وال يعرف عن الوطن سوى حكايات يسمعها من ذويه، تبلور هذا 
المعنى النبيل فى اصطحاب األبناء والصبية والشباب وهم يحملون األعالم 

ورددوا األغانى الوطنية، راحوا جميعا، يهتفون لمصر وجيشها ويرفعون 
علمها بأحجامه مختلفة فى احتفال كرنفالى.

سيد سعيد يكتب:

المصريون فى الخارج يوجهون صفعة لإلخوان 
قطًعا لن يمر مشهد المصريين 
فــى الــخــارج بسهولة على القوى 
ــة الــمــصــريــة  ــدول ــل الــمــتــربــصــة ل
ــحــاول بــكــل الــوســائــل  ــى ت ــت وال
إلســقــاطــهــا، عــبــر الــنــيــل من 
الجيش والــشــرطــة، واتــبــاع 
اطــاق الشائعات للوقيعة 
بــيــن الــشــعــب ومؤسساته 
الــوطــنــيــة الــتــى تتحمل 
ــاع الــبــاد  ــ ــدف ــ عــــبء ال
ــة الـــجـــبـــهـــة  ــ ــايـ ــ ــمـ ــ وحـ
الداخلية، فالهدف هو 
نشر الفوضى فى إطار 
مــخــطــطــات إقليمية 

ودولية.
يــقــيــنــاً كــانــت تلبية 
نداء الوطن للمشاركة 
ــات  ــ ــاب ــخــ ــ ــت ــ ــى االن ــ ــ ف
ــة، صــفــعــة  ــيـ ــاسـ ــرئـ الـ
ــوه كل  ــة عــلــى وجــ قــوي
الــمــتــربــصــيــن بمصر 
وعلى رأسهم الجماعة 
اإلرهــابــيــة، التى راهــن 
ــيـــاداتـــهـــا عـــلـــى عـــدم  قـ
استجابة المصريين فى 
ــارج لــلــمــشــاركــة فى  ــخـ الـ
ــة، هـــؤالء  ــخــي ــاري لــحــظــة ت
الــمــتــربــصــون راهــنــوا على 
أن أكاذيبهم وشائعاتهم التى 
راحــوا يبثونها ويحصلون على 
أجرها من حكام قطر وتركيا، 
ستجد صـــدى لـــدى المصريين 

المغتربين.
جاءت الصفعة قوية وفاقت قدرة 
قــوى الــشــر على تحملها، فقد كشف 
هذيان إعامهم ونخبتهم حجم التخبط 
والهيستيريا التى انتابتهم بــدون استثناء، 
ــك كــرد فعل على خـــروج المصريين  جــاء ذل
لـــإدالء بــأصــواتــهــم بــهــذه الــكــثــافــة، وهــو الــذى 
لم يكن فى حسبانهم أو توقعاتهم، حيث هيأ لهم 
خيالهم المريض أن هجومهم الــذى ال ينقطع ضد 
الدولة بمناسبة وبــدون مناسبة، سيخلق حالة من التفاعل 
اإليجابى مــع تصوراتهم وتشكيكهم الــدائــم فــى كــل شــىء، 
فهؤالء جعلوا من الردح والتعليق السافر على أى حدث أو أى 
إنجاز فى فضائياتهم المشبوهة عادة أدمنوها بالضبط مثل 

إدمان الكذب واالتجار بالدين والوطن.
القراءة الدقيقة لرد فعل قوى الشر، تؤكد أنهم وقعوا فى 
»حيص بيص« وبات موقفهم مخزيا فى مواجهة عناصرهم 
التى دأبت على متابعة تحلياتهم المفبركة حول الواقع فى 

هذه الصورة العبقرية التى قدمها المصريون فى الخارج، 
والتى من المتوقع حتما أن تستمر هذه الصورة االحتفالية 

مع بداية االنتخابات فى الداخل.
 علينا جميعا أن نثق 
فى قــدرة الدولة المصرية 
ــا،  ــهـ ــاتـ ــسـ ــؤسـ وقــــــــــدرة مـ
ــر  ــيـ ــدابـ ــتـ ــاذ الـ ــ ــخـ ــ ــى اتـ ــ فـ
واالحــــتــــيــــاطــــات، الــتــى 
ــا دحـــــض أى  ــهـ ــأنـ مــــن شـ
مـــحـــاولـــة خــســيــســة تــنــال 
مــــن الـــمـــشـــهـــد الـــوطـــنـــى 
الـــذى ينتظره المصريين 
ــاع الــخــريــطــة  ــســ ــ عـــلـــى ات
الجغرافية للباد، إلثبات 
أنــهــم يقفون صــًفــا واحـــًدا 
خلف دولــتــهــم ومساندين 
لجيشهم وشــرطــتــهــم فى 
ــة اإلرهــــــــاب  ــ ــه ــ ــواج ــ م
والعبث باالستقرار، 
فضا عن التأكيد 
ــهــم  عــلــى وحــدت
ــدادهــم  ــع واســت
الـــــــكـــــــامـــــــل 
ــة  ــ ــه ــواجــ ــ ــم ــ ل

أساليب التشكيك والتضليل وترويج الشائعات، 
والوقوف فى وجه كافة األساليب التى تسعى 
إليها قــوى الــشــر، وفــى مقدمتها الــرهــان على 
تراجع نسب التصويت، بهدف تضليل الرأى العام 
العالمى، والتلويح بذلك كدليل على عدم الرضا 
عــن السياسات التى تنتهجها الــدولــة، وهــى عــادة 
إخوانية لن يبرحوها أبــًدا، إال أن المصريين كعادتهم 

سيحبطون تلك الرهانات. 
ــخــارج أعــلــنــوا موقفهم،  ــادة.. الــمــصــريــون فــى ال   يــا ســ
وعبروا بــإرادة وطنية أنهم فى مقدمة الصفوف للدفاع عن 
بلدهم، فبحضورهم وحيويتهم واحتفاالتهم بالمشاركة فى 
هــذا العمل الوطنى، أفشلوا المخطط، الــذى تسعى إليه 
القوى المعادية لنا، لذا أصبح لزاما علينا، التحفيز على 
المشاركة الشعبية الواسعة فى االنتخابات، وعلينا أيضا أال 
نغفل األساليب والحيل التى دأبت الجماعة اإلرهابية على 
استخدامها، فى عرقلة الناخبين ســواء بإطاق الشائعات 
أو التشكيك، فهؤالء يستبيحون كل شىء من أجل الشوشرة 

واإلساءة للدولة المصرية.
 هــذه االنــتــخــابــات، هــى واحـــدة مــن الــمــعــارك الكبرى 
لهذا البلد، واالنتصار فيها يعنى أن األمــوال التى يقتات 
عليها التنظيم اإلرهــابــى ستكون قد أنفقت ســدى وبا 
عائد سياسى أو شعبى، وتعنى أخيًرا أن مصر قد حققت 
انتصارها على محاالت التشكيك فى مؤسسات الدولة، 
وتعنى أيًضا أننا سائرون على الطريق الصحيح الذى 

بدأناه منذ ثورة 30 يونيو.

مصر، كما أصبحت العناصر االستخباراتية التى تدعم 
محاوالت العبث باستقرارالدولة فى ذات الموقف، أصبحوا 
فى ورطــة حقيقية، فهذه العناصر االستخباراتية عملت 
ــوال األشــهــر الماضية  طــ
إلفساد االنتخابات، وإبعاد 
المصريين عــن المشاركة 
ــب،  ــاذيـ عــبــر صــنــاعــة األكـ
ــشــعــب فى  ــار أن ال ــهـ إلظـ
واد والــدولــة فى واد آخر، 
ــت تـــصـــوراتـــه،  لــكــن فــشــل
ــوا فـــى قـــراءة  ألنــهــم فــشــل
الشخصية المصرية، ولم 
يتمكنوا من معرفة حقيقة 
ــســان الــمــصــرى، الــذى  اإلن
يــأبــى االنــكــســار، أو النيل 
مـــن عــزيــمــتــه فـــى تحقيق 
ــده، مهما  ــل ــب االســتــقــرار ل

كلفه ذلـــك، فقد أثبت 
الـــمـــصـــريـــون أنــهــم 

ــى  قــــــــــــادرون عــل
ــى  ــ الــــعــــبــــور إل
شاطئ األمان، 
وقـــادرون على 
دحر اإلرهاب 

وتحقيق االستقرار على المستويات كافة.
الــافــت للنظر فــى مشهد الــحــشــود التى 
خرجت فى عواصم ومــدن العالم، أنــه لم يكن 

ــا مــن المشاهد الــتــى نــراهــا فى  مــشــهــًدا عــادًي
االنتخابات التى تجرى على اتساع الكرة األرضية، 

لكنه كــان احتفاال على الطريقة المصرية، كما 
يــحــدث فــى كــافــة المناسبات الــوطــنــيــة، حيث خرج 

المصريون على مــدار 3 أيــام متتالية لــإدالء بأصواتهم 
فى مراكز االقتراع التى خصصتها سفاراتنا بالخارج، هؤالء 
عــبــروا عــن فرحتهم بالمشاركة فــى دعــم دولتهم واختيار 
رئيسهم بشكل حــضــارى مبهر، كما كــان الفــًتــا أيــضــا أن 
تلك الحشود التى اصطفت أمــام السفارات والقنصليات 
بشكل احتفالى، خرجت بدون أن تطلق اشارة واحدة تشير 
من خالها لدعم مرشح ضد مرشح آخــر، لكنها خرجت 
لمساندة الدولة ودعم سياسات ثورة 30 يونيو بعيدا عن أى 

مصلحة سياسية أو حزبية.
لكن علينا األخذ فى االعتبار أن هذه المشاهد الرائعة، 
ستصيب قوى الشر بنوبة يــأس، بعد أن خابت ظنونهم فى 
إحــبــاط المصريين، الــذيــن رســمــوا لــوحــة عبقرية تجسد 
معانى االنتماء للوطن فى غربتهم، وهذا يدعونا إلى الحيطة 
مــن تــرنــح عناصرهم الــيــائــســة، فــهــؤالء سيسعون لضرب 
المشهد االنتخابى فى مصر، وسط هذا التخبط التنظيمى 
واالستخباراتى، فربما يلجأون على طريقة »رمــى البا« 
لفبركة قضية ما أو ارتكاب فعل ما، بهدف صناعة تشويش 
إعامى فى الخارج، أو التخطيط ألى عمل ارهابى، إلفساد 

هذه االنتخابات واحدة من المعارك الكبرى لهذا البلد واالنتصار فيها يعنى أن األموال 
التى يحصل عليها التنظيم اإلرهابى ستكون قد أنفقت بال عائد سياسى أو شعبى

وسط حالة اليأس ربما 
يلجأ اإلخوان على طريقة 

»رمى البال« لفبركة قضية 
ما بهدف صناعة تشويش 

إعالمى فى الخارج أو 
التخطيط ألى عمل إرهابى 
إلفساد المشهد االنتخابى 

انتخابات الخارج 
تزكى االنتماء الوطنى 
لدى جيل ولد وعاش 

سنواته األولى 
مغتربـًا وال يعرف عن 

الوطن سوى حكايات 
يسمعها من ذويه

اإلمارات

أمريكا

استرالياقطر

سلطنة عمان

أوكرانيا

البحرين

كويت
ال

قضية مريم المصرية تفضح عنصرية بريطانيا
مواقف الحكومة البريطانية تجاه حقوق اإلنــســان على 
أراضــيــهــا متناقضة، فهى تكيل بمكيالين حسب بوصلة 
توجهاتها ومصالحها السياسية، فالدولة التى ثارت وغضبت 
وهــددت بقطع العاقات مع روسيا بسبب مقتل الجاسوس 
الروسى سيرجى سكريبال على أراضيها، هى ذاتها التى 
تتستر على جريمة عنصرية أدت إلى مقتل طالبة مصرية 
اسمها »مريم«.. الجريمة ارتكبها عشر فتيات، وجرت عملية 
تدليس فجة تشير إلى تورطها فى إنهاء القضية، فهل يجب 
أن تكون الطالبة المصرية جاسوسة حتى يستيقظ ضمير 

العدالة فى بريطانيا؟ مجرد تساؤل مشروع!!
لماذا نامت قضية الطالبة المصرية مريم التى سحلتها 
10 فتيات فى الشارع بصورة بشعة وعندما حاولت اإلفات 
والــهــرب منهن، لحقن بها داخــل حافلة وواصــلــن االعــتــداء 
عليها، فى تلك األثناء كانت الكاميرا المثبتة داخل الحافلة 
تصور المشهد الذى ال يقل ضــراوة عن الجرائم اإلرهابية، 
بــعــدهــا دخــلــت مــريــم فــى غيبوبة نقلت عــلــى أثــرهــا أحــد 
المستشفيات ولم تجد الواقعة أى رد فعل رسمى، ثم فارقت 

الحياة تاركة تساؤالت كثيرة؟
فى هذا السياق المشحون بالمتناقضات ال أستطيع أنا أو 
غيرى إصــدار أحكام مسبقة على جرائم ال نعلم تفاصيلها، 
وفــى ذات الــوقــت ليس بمقدورنا اإلجــابــة عــن التساؤالت 
المطروحة حيالها.. لماذا حدثت؟ وكيف حدثت؟ وما الدور 
الغامض التى تلعبه جهات التحقيق؟ لكننا نسأل فقط لماذا 

ال يتم التحقيق بجدية؟ 
هناك بعض األمور تدعو للتوقف أمامها، وال يمكن لنا أو 
لغيرنا أن يتجاوزها أو يقفز عليها بأى صــورة من الصور، 
هناك قرائن وال أقول أدلة ترقى لمستوى اليقين، تؤكد على 
نهج سياسى، تسلكه الحكومة البريطانية فى التعامل مع أى 
قضية تتعلق بالمصريين، فجميع جرائم القتل التى حدثت 
فى مدينة الضباب، انتهت إلى ال شىء، بما يعنى أن الجريمة 
معلومة، حــادثــة قتل، وتنتهى التحقيقات بــإغــاق الملف، 
حدث هذا فى قضية الليثى ناصف قائد الحرس الجمهورى 
األسبق، والفنانة سعاد حسنى وأشرف مروان صهر الرئيس 

األسبق جمال عبدالناصر.
 أعلم أن مؤسسات الدولة انتفضت لقضية مريم، البرلمان 
والنائب العام والخارجية، وهذا دور تلك المؤسسات، لكن 
هناك بعض المخاوف تتسرب إلى النفوس جــراء السوابق 
البريطانية فــى كــل مــا يتعلق بمصر، فعندما نــســأل: من 
قتل مريم؟ البــد وأن نستدعى ما هو معلوم حتى اآلن من 
القضية.. التحقيقات انتهت سريعا، والسلطات البريطانية 
أخلت سبيل إحــدى الفتيات المتهمات بــاالعــتــداء عليها، 
ولم يتم استدعاء الشهود، ولم تهتم تلك السلطات بشريط 
الفيديو الذى صورته كاميرا المراقبة داخل الحافلة.. قاتل 
مريم ربما يكون معروفا ومحصورا بين الفتيات العشر الذين 
ارتكبوا هذه الجريمة العنصرية، لكن اإلهمال المتعمد من 
الحكومة البريطانية وسلطات التحقيق، يجعل بريطانيا 

متهما رئيسيا فى هذه الجريمة، وعندما نتحدث عن اتهام 
حكومة بريطانيا بالتورط، فذلك ليس فقط بسبب تدليسها 
المفضوح، إنما انتشار النزعة العنصرية التى باتت عنوانا 
ألساليبها، ناهيك عن إيواء اإلرهابيين على أرضها، وتنامى 
ظاهرة العنف.. لذا يبقى السؤال الجوهرى فى قضية مريم 
التى أيقظت قضايا أخرى من سباتها: أين الدولة العظمى 

من كل ما يحدث على أرضها؟
الجريمة التى راحــت ضحيتها الطالبة المصرية مريم، 
ليست مجرد قضية عادية يمكن أن نمر على تفاصيلها مرور 
الكرام ثم ننصرف إلى حال سبيلنا، لكنها قضية سياسية 
بامتياز، خاصة أن المعلومات المتداولة حول مابساتها، 
تثير الريبة فــى الموقف الرسمى للحكومة البريطانية، 
التى توفر الــمــاذات اآلمنة للتنظيمات اإلرهــابــيــة، وتقوم 
بتكليف منظماتها المشبوهة للدفاع عن المتربصين بالدولة 

المصرية.
كافة الجرائم التى حدثت للمصريين على أرضها تكشف 
عــن مــوقــف غــيــر معلن صــراحــة ضــد الـــدولـــة الــمــصــريــة، 
فــحــكــومــاتــهــا الــمــتــعــاقــبــة تنتهج ســيــاســة ال تتغير بتغير 
الحكومات، هذه السياسة تدعم اإلرهاب بكل صنوفه وتنوع 
تنظيماته بهدف تصديره إلى الخارج، هى تفعل هذا بدون 
حساب للعواقب الناجمة عن مساندتها لتلك التنظيمات 
التى تنطلق من أراضيها، تفعله بدون حساب أيضا أن هذا 

اإلرهاب سيرتد إليها مهما طال الزمن.

 حكوماتها 
المتعاقبة تنتهج 
سياسة ال تتغير 
بتغير الحكومات 

هذه السياسة 
تدعم اإلرهاب 
دون دراية بأنه 

سيرتد إليهم

دائما تنتهى التحقيقات بإغالق الملف حدث هذا فى قضية الليثى ناصف قائد الحرس الجمهورى األسبق والفنانة سعاد حسنى وأشرف مروان صهر الرئيس األسبق جمال عبدالناصر
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