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 نسرين إمام

»مجلس حقوق اإلنسان« يقيم حفل 
»فايف استارز« للمعارف واألقارب

وزير الشباب يدرس إنشاء متحف عام لـ»محمد صالح«

فضيحة بجالجل.. سياسى بارز يتاجر فى اآلثار
فضيحة لم يتوقع مكتشفها أن يتم التستر عليها بهذا 
الشكل المريب الذى يثير الدهشة، خاصة أن االتهامات 
الموجهة للمتورط فى الفضيحة تكررت كثيرا ووصلت 
إلى جهات حكومية عليا، لكن لم يتم اتخاذ اإلجــراءات 
الرادعة ضد بطل الجريمة، الفضيحة تتمثل فى قيام هذا 
الشخص  الــذى ينتمى إلــى محافظة المنوفية باالتجار 
فى اآلثار، والتنقيب عنها مستغال السلطات الكثيرة  التى 

يتمتع بها.
بدأت خيوط قصة االتجار فى كنوز البالد من اآلثار، 
منذ أكــثــر مــن 5 ســنــوات عندما ارتــبــط  هــذا الشخص 
ببعض العائالت المؤيدة له بعالقات وثيقة، نجحت فى 
اقناعه بصفقة مغرية تتجاوز 3 ماليين جنيه، تتمثل فى 
التستر على العائلة  المحترفة فى عمليات التنقيب عن 
اآلثار والتجارة فيها  واستخدام عالقاته القوية الجهات 
الحكومية وقــامــوا بعمليات التنقيب للعائلة الشهيرة 
بالحفر وتوقفت لسنوات طويلة بسبب أن العين كانت 

عليها.
ــكــرار الــحــفــر وعــمــلــيــات التنقيب ازداد طمع  ومـــع ت
السياسى البارز، وطلب المشاركة فى الحفر والتنقيب 
وعمليات البيع، ال أن يقتصر دوره على التأمين واستخدام 
عالقاته للتستر على العائلة المحترفة، مقابل حصوله 
على 50 % من حصيلة بيع اآلثار، وفى تلك الحالة لم يملك 

أفراد العائلة المحترفة سوى الموافقة على طلبه.
القريبون من األحــداث أكدوا أن ثروة السياسى البارز  
بلغت حتى اآلن ما يقرب من 60 مليون جنيه، تتضمن 
ــارات، ووكــالــتــان لبيع الــســيــارات بمختلف  أراضـــى وعــق
أنواعها، واحــدة منهما على طريق مصر- اإلسكندرية 
الــصــحــراوى، واألخـــرى على طريق مصر- اإلسكندرية 
الزراعى، فى محيط محافظة المنوفية، كنوع من غسيل 
األمـــوال إلخفاء أسباب الــثــراء السريع الــذى ظهر على 

النائب.
تعددت االتهامات ضد هذا الشخص فى مباحث اآلثار 
والمباحث العامة ولكن لــم يتم التوصل الــى أى دالئــل 
تدينه، بسبب الحيطة الشديدة والــحــذر الكبير الــذى 
يتخذ منهما التدابير للحماية من الــوقــوع تحت طائلة 
القانون، ولما انتشرت األقاويل وبــدأت الجهات األمنية 
تتبع مسيرته، أراد أن يضرب »كرسى فى الكلوب« وقام 
ــراد واألســر  ــ ــاإلبــالغ بشخصه عــن قــيــام عــدد مــن أالف ب
بالتنقيب عن اآلثار وتهديد ثروات البالد للخطر، وقامت 
حمالت من وزارة اآلثــار بزيارات متعددة لكشف حقيقة 
تلك البالغات، وبذلك ضــرب عصفورين بحجر واحــد، 
وهو أن يظهر فى صورة البطل القومى أمام الناس ومن 
ناحية أخرى إبعاد شبهة تجارته فى اآلثار ووقف ما يتردد 

بقوة بين أبناء المحافظة عنه. 

طالب أعضاء لجنة الشئون األفريقية 
بمجلس النواب الدكتور أشرف صبحى 
وزيــر الشباب والرياضة بإنشاء متحف 
عـــام للنجم الــمــصــرى محمد صــالح، 
تقديرا لما يقدمه من إنجازات ترفع من 
شأن مصر وتعلى من اسمها فى العالم، 
بعد تألقه فــى الـــدورى اإلنجليزى مع 
فريقه ليفربول وحصوله على العديد 
مــن الــجــوائــز واأللــقــاب العالمية، فى 

استفتاءات الفيفا والكاف. 
وانــتــهــز أعــضــاء الــلــجــنــة األفــريــقــيــة 
وجــود وزيــر الشباب فى مجلس النواب 
وقــدمــوا له طلب إحاطة أكــدوا فيه أن 
المتحف الــذى أقامته مديرية الشباب 

والرياضة بمحافظة الغربية  بمسقط 
رأس الــالعــب فــى قــريــتــه »نــجــريــج« ال 
ــازات الــتــى حققها  ــجـ يليق بحجم اإلنـ
ــازال يحققها، ويــجــب أن  ــ ــالعــب ومـ ال
تقوم الـــوزارة بإنشاء متحف عــام يكون 
مقره فــى العاصمة يضم كــل إنــجــازات 
النجم المصرى سفير الكرة المصرية 
ــزارًا يفد إلــيــه كل  ــا ليكون مــ ــ فــى أوروب
شباب مصر من كل المحافظات ليقتدوا 

بالنجم المصرى.
وقــد وعــد د. أشــرف صبحى بالعمل 
على افتتاح هذا المتحف فى أقرب وقت 
ممكن تقديرا إلنجازات النجم العالمى 

محمد صالح.

تكلف 150 ألف جنيه

كون ثروة مالية تتجاوز 60 مليون جنيه

 نجالء فتحى تبدأ عامها الـ68 بدون حمدى قنديل  ¿ هانى شاكر يحتفل بعيد ميالده الـ67 وسمير صبرى يكمل عامه الـ82
¿ منى الشاذلى تدخل عامها الـ45 وغادة عادل تدخل مرحلة األربعينيات ¿ صافينار تبدأ عامها الـ35 وعمرو يوسف الـ39

تشهد األيــام القادمة احتفال العديد من نجوم 
ونجمات  الفن والغناء بأعياد ميالدهم.

ــذى يحتفل  ــ ــؤاد وال الــبــدايــة بالنجم محمد فـ
ـــ58 حيث  ــ ــداً )20 ديــســمــبــر( بعيد مــيــالده ال غـ
ــد استغل فـــؤاد هذه  ــه مــن مــوالــيــد 1961، وق إن
الــفــرصــة لــطــرح ألــبــومــه الــجــديــد فــى األســـواق، 

كما تحتفل الراقصة صافينار 
بعيد مــيــالدهــا ال35 غــداً 
حيث إنها من مواليد عام 

.1983
 وفــــى 21 ديــســمــبــر 
تحتفل النجمة نجالء 
فتحى بعيد ميالدها 

ــدون  ــ ــ الــــــــــــ68 ب
ــود زوجــهــا  وجــ
ــى  ــ ــ ــالمـ ــ ــ اإلعـ
حمدى قنديل 
الــــــــذى رحـــل 

منذ أسابيع قليلة، وفى نفس اليوم يحتفل أمير 
ـــ67  الغناء العربى هــانــى شــاكــر بعيد مــيــالده ال
ــذى يستعد إلحــيــاء حفل رأس السنة بأحد  والـ

المراكب النيلية بالزمالك.
أما فى يوم 23 ديسمبر فتحتفل اإلعالمية منى 
الشاذلى مقدمة برنامج »معكم« على 
شاشة سى بى ســى  بعيد ميالدها 
الـ49 حيث إنها من مواليد 1970، 
وفى نفس اليوم يبدأ النجم عمرو 
ـــ39،  أمــا محمد  يوسف عامه الـ
أسامة الشهير بـ»أوس أوس« نجم  

مسرح مصر فيبدأ عامه الـ31.
وفى يوم 25 ديسمبر تبدأ النجمة 
ــادل عــامــهــا الــخــامــس  ــ ــادة ع ــ غ
ــيـــن، وتــكــمــل هنا  ــعـ واألربـ
شيحة عامها الرابع 
والثالثين، وتحتفل 
إيناس النجار بعيد 

ميالدها الـــ41 بينما يبدأ المخرج شريف عرفة 
عامه الـ59.

 أما المطربة غادة رجب فتحتفل 
فى 26 ديسمبر بعيد ميالدها 
األربعين، وفى نفس اليوم تبدأ 
فادية عبدالغنى بعيد ميالدها 

الـ58.
بينما يحتفل الــفــنــان سمير 

ــرى فـــى 27 ديــســمــبــر بعيد  صــب
ميالده الـــ83، وفى نفس اليوم يبدأ 

طارق دسوقى عامه الثانى والستين.. 
وتبدأ أميرة فتحى عامها الـــ45 يوم 28 

ديسمبر الحالى. 
أما نقيب الممثلين أشرف زكى فيحتفل 
هــذا الــعــام بعيد مــيــالده الــــ59 حيث أنه 
مواليد 29 ديسمبر، بينما يحتفل النجم 

 أحمد عبدالعزيز بعيد ميالدها الـ64 يوم 31 
ديسمبر الحالى.

مفارقة عجيبة ومثيرة للدهشة، فاجأ األمين العام للمجلس 
القومى لحقوق اإلنسان السفير مخلص قطب، كثير من النشطاء 
والمنظمات المدنية المهتمة بحقوق اإلنسان، بتجاهل توجيه أى 
دعوات للحفل الذى أقامه المجلس بأحد فنادق القاهرة الخمس 
نجوم، بمناسبة االحتفال باليوم العالمى لحقوق اإلنسان يوم االثنين 
الماضى، كما تجاهل دعــوة اإلعالميين والصحفيين، ألول مرة 
مــنــذ  ســنــوات طــويــلــة، واكــتــفــى المجلس 
بدعوة المعارف وأقــارب وأســر األعضاء 

والعاملين بالمجلس وأطفالهم.
وفسر بعض المقربين من صناع القرار 
داخــل المجلس هــذا التجاهل بالخوف 
من االنتقاد الــذى يوجه للمجلس بالبذخ 
ــذى تــم إنــفــاقــه على  واإلنــفــاق الكبير الـ

الحفل  وتكلف حوالى 150 الف جنيه.
على الجانب اآلخر كان المجلس قد 
طالب الحكومة بالحاح شديد بسرعة 
إنجاز إنشاء المقر الرئيسى للمجلس 
بــدال مــن المقر الــذى تعرض للحريق 
فى أحــداث ثــورة 25 يناير وكــان مقره 
بــجــوار مقر الــحــزب الــوطــنــى المنحل 
أمام كورنيش النيل، ما اضطر المجلس 
ألن يتخذ مقرا مؤقتا بالجيزة  يدير 
من خالله أعمال المجلس واجتماعات 

المكتب التنفيذى له.
وعبر أعضاء المجلس فى مخاطبتهم للحكومة عن استيائهم من 
تأخر إنشاء مقر رئيسى وفروع له  بجميع المحافظات، السيما أن 
المجلس ليس له سوى 9 فــروع فقط فى محافظات كفرالشيخ و 
الغربية  وسوهاج وبنى سويف وبورسعيد واإلسماعيلية والسويس 

والقليوبية والفيوم من إجمالى 27 محافظة.

األمين العام  
يطالب الحكومة 

بسرعة إنشاء 
المقر الرئيسى 

والفروع فى 
المحافظات 

»التابلت« فى مخازن مجهولة ومرور شهر على الموعد الثانى للطالب فى المدارس

ليس غريًبا أن يتغير اسم وزارة التربية والتعليم 
والتعليم الفنى، إلى وزارة »التصريحات المضروبة«، 
ففى عهد الدكتور طــارق شوقى، أصبحت الــوزارة 
العريقة بال كلمة والتصريحات تتغير بعد ساعات 
ــام مــن صــدورهــا، بــل والخطط لــم تعد  وليست أي
ُتنفذ، ومقر الـــوزارة أشبه بثكنة عسكرية ممنوع 
االقـــتـــراب أو الــتــصــويــر أو حــتــى الــحــصــول على 
معلومة تطمئن الــرأى العام فى ظل التصريحات 
المستفزة التى يطلقها شوقى بــأن أمهات مصر 
غير أمينات على مستقبل األجيال القادمة ألنهن 
يجلسن لتصفح موقع الفيس بــوك 24 ساعة كل 
ــوم وكــذلــك رؤيــتــه الــتــى تــراجــع عنها بعد هجوم  ي
شديد إللغاء التعليم المجانى الــذى يضم قطاعا 
عريضا من الفقراء ومحدودى الدخل وأبناء الطبقة 

المتوسطة.
ــارق، كــان إعــالنــه عن  آخــر »فــنــكــوش« للوزير طـ
وصــول 3 دفعات من التابلت إلى مخازن ال يعرف 

أحد مكانها من األســاس وهل هى مخازن الــوزارة 
التى تتكدس بالكتب المدرسية وبعض مستلزمات 
المدارس ومستلزمات البناء التى تستخدمها هيئة 
األبنية التعليمة أم أنها مــخــازن أخـــرى، فأجهزة 

التابلت كانت من المفترض أن ُتوزع على طالب 
الــمــدارس يــوم 20 نوفمبر، ضمن أول دفعة 
والمخصصة لــطــالب محافظات القناة، 
وهــى السويس وإسماعيلية وبورسعيد، 
بحجة أنهم األقــل عـــدًدا وبالتالى يمكن 
تطبيق التجربة التعليمية عليهم بسهولة 
ــوزارة رصــدت من  بأقل تكلفة، رغم أن ال

موازنتها بالفعل 3 مــلــيــارات جنيه 
ــزة التابلت  ــشــراء أجــه ل

الـــتـــى تــســتــهــدف 
ــل  ــ ــصـ ــ تـ أن 
ــيــون طــالــب  لــمــل
وطــالــبــة فــى كل 
ــات  ــظــ ــ ــاف ــحــ ــ م

الــجــمــهــوريــة، 
وذلــــــــــــــك 

بخالف تكاليف توصيل شبكات اإلنترنت داخل 
المدارس الحكومية فقط، لكنه لم يوزع أى جهاز 
تابلت دون اإلعــالن من جنب الــوزارة عن األسباب 

للتأجيل للمرة الثانية.
ــارق شــوقــى مــن جــانــبــه، تهرب  طـ
مــن مــواجــهــة الصحفيين داخــل 
مجلس النواب منذ قرابة شهر، 
وطــالــب قــيــادات لجنة التعليم 
ــإخــالء االجــتــمــاع الـــذى أصــر  ب
على عقده مساء من الصحفيين 
واإلعالميين، كما لم ُيجب عن 
أسئلة النواب بخصوص التابلت. 
كما أصدر الوزير تعليمات 
مــشــددة إلـــى طاقم 
مستشاريه وجميع 
ــوزارة  ــ ــادات ال ــي ق
ــغ عــددهــم  ــال ــب ال
قــــــرابــــــة 25 
ــا  ــ ــًص ــخــ شــ
بـــــعـــــدم 

الــتــصــريــح فــى أى وســيــلــة إعــالمــيــة فيما يخص 
التابلت واقتصار الكالم عليه هو فقط، خاصة أن 
ـــ»واى فــاى« فى المدارس  التجهيزات وشبكات الـ
الثانوية لم تنته بعد، وكلما سأل أحد الوزير عن 
أسباب التأخر قــال: »التابلت أداة ضمن منظومة 
التطوير وتغيير شكل االمتحان فى ظل منظومة 
التطوير وليس هو األساس«، فى إجابة غير مفهومة 
وغير مــحــددة عــن مصير أول مــا وعــد بــه الوزير 

لتطوير التعليم. 
ــف تابلت على  ــوزارة تــوزيــع 700 أل ــ وتستهدف ال
طالب الصف األول الثانوى العام، وأوضــح أن عدد 
2530 مدرسة على مستوى الجمهورية، سيكون بها 
شبكة »سيرفر« يحتوى على محتوى المواد التعليمية، 
وشبكة إنترنت داخلية فائقة السرعة، يستفيد منها 
الطالب مجاًنا، الفًتا إلى أن هذه السنة تجريبية لهذا 
النظام المعدل، خاصة للدفعة األولــى للصف األول 
الثانوى هذا العام، وجار تدريب المعلمين على كيفية 
االســتــخــدام الصحيح لهذه المنظومة ليصبح دور 
المعلم الميسر والمرشد للطالب، ويكون الطالب هو 

محور العملية التعليمية.

3 مليارات جنيه »تايهة« فى وزارة التعليم و»شوقى« يجبر 25 من القيادات بعدم الحديث لإلعالم

باألسماء: نجوم ونجمات يستعدون لالحتفال بأعياد ميالدهم

شوقى

قطب
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محمد طرابيه يكشف:

المزارع تشتهر 
بتخصصها فى زراعة 

الموالح  والفراولة  
والبرتقال الفاخر

لسنوات طويلة، كان مقر السفارة اإلسرائيلية بالقاهرة أشبه بالثكنات 
العسكرية، وكانت تحركات السفير الصهيونى تحاط بسياج من السرية 

والترتيبات األمنية المشددة، إال أن هذا األمر تحول اآلن بشدة وأصبحنا نرى 
صورًا للسفير اإلسرائيلى وهو يتجول فى شوارع ومقاهى القاهرة مثله فى 

ذلك مثل باقى السفراء. 
كما أن الصفحات الرسمية التابعة للسفارة عبر مواقع التواصل االجتماعى 

تقوم بنشر أخبار وجوالت »أبناء صهيون« فى القاهرة والمحافظات بما 
يوحى أن هناك تغيرات كبيرة قد حدثت خالل الفترة الماضية.

بالصور والوقائع: فضائح السفارة والسفير اإلسرائيلى فى القاهرة

الصفحة الرسمية لها »هــذه المزرعة واحــدة من المزارع 
الكثيرة فى مصر المعتمدة على التكنولوجيا اإلسرائيلية 
وتشتهر هذه المزرعة بتخصصها فى زراعــة الموالح، مما 
يجعلها مــن أهــم المصدرين المصريين لــهــذه المنتجات 
بالخارج.. على سبيل المثال ثمرة البرتقال الخاصة بهذه 
ــا وأيضاً محصول الفراولة  ر إلى دول أوروب المزرعة ُتصَدّ
الممتاز والمطابق للمواصفات العالمية فى التصدير، ويتم 

تصديره إلى دول أوروبا لكفاءته وجودته.
يعتبر هذا اإلنجاز تطبيقا عمليا للتكنولوجيا اإلسرائيلية 
ــزراعــة واالعــتــمــاد على طــرق الـــرى الحديثة  فــى مــجــال ال
إلسرائيل.. هذه التكنولوجيا تضمن للُمزارع توفير ما بين 
15 و 20% من المياه المستخدمة فى الزراعة والرى وطرق 
مقاومة اآلفات واألمــراض التى تصيب المحاصيل«، نسعى 
لُمشاركة تكنولوجيا الــزراعــة والـــرى المتقدمة فــى دولــة 
إســرائــيــل مــع جميع جيراننا 

لَتُعم الفائدة على الجميع.
ــذا الخبر  وتــعــقــيــبــا عــلــى هـ
نسأل: كم عــدد الــمــزارع التى 
تعمل بتكنولوجيا إسرائيلية 
داخل مصر؟ وهل هناك رقابة 
عليها؟ ومــا الـــذى يضمن أال 
ــم اســـتـــخـــدام الــمــحــاصــيــل  ــت ي
ــى تنتجها هـــذه الـــمـــزارع  ــت ال
ــرار بــالــمــحــاصــيــل  ــ ــ ــى اإلضـ فـ
وإنتاجيتها فى مصر؟ وما الذى 
ــضــاً أال تــكــون هــذه  يضمن أي
المحاصيل بها مــواد سامة أو 
مسرطنة تصيب المصريين 
بــأمــراض خــطــيــرة؟ وهــل يليق 
بمصر صاحبة أقــدم حضارة 
قامت على الزراعة فى  العالم 
أن تلجأ إلى دولة يعلم الجميع 
أنها كانت والتــزال العدو األول 

لنا؟
وفى هذا السياق نشير إلى 
الفيديو الــذى بثته الصفحات التابعة للسفارة على مواقع 
التواصل االجتماعى بعنوان: »مصر وإسرائيل 40 عاما من 
السالم«، والذى كشف عن إنشاء مزارع مشتركة بين مصر 
وإسرائيل وأن آالفاً من المزارعين المصريين يذهبون إلى 
تل أبيب للحصول على دورات تدريبية  فى مجاالت الزراعة 
المختلفة.. وكشف الفيديو عن وجود مصانع إسرائيلية فى 
مصر تقوم بتوفير اآلالف من فــرص العمل للمصريين!!! 
ووجهت اسرائيل الدعوة لمجتمع األعمال فى مصر 
للعمل مــع الــشــركــات اإلســرائــيــلــيــة وأكــدت 
أنهم – أى المصريين – يبحثون عن 
الشراكة ونحن سنبنى جسور  

الدعم للمساعدة!!
ــرا ألن  ــ ــظــ ــ ــ ون
ــة  ــيـ ــلـ ــقـ ــعـ الـ

الدائرة االقتصادية بالسفارة 
تعلن عن تقديم أكبر قدر ممكن من 

المساعدة للمستثمرين المصريين

الصهيونية تجيد الــخــداع  وفــنــون الــمــراوغــة، فقد قامت 
السفارة االسرائيلية بالتنسيق مع سفارة دولة التشيك فى 
مصر بالترتيب الستضافة وفد من الخبراء الصهاينة داخل 
ســفــارة التشيك فــى شهر نوفمبر 2018 لــطــرح أفكارهم 
بخصوص التقنيات المتطورة التى حققتها دولــة إسرائيل 
فى مجال ُمعالجة المياه، وتحليتها، وإعادة استخدامها فى 
مجاالت الزراعة والرى، وعلى هامش هذه االستضافة عقد 
الخبراء اإلسرائيليون مجموعة من اللقاءات مع  رجال أعمال 
وشركات فى مصر وناقشوا معهم إمكانية التعاون المشترك 
فى القطاعات المختلفة!! وهنا نسأل: ما الــذى جــرى فى 
هذه اللقاءات داخل سفارة التشيك؟ وإذا كان الهدف بحث 
التعاون بين مصر وإسرائيل فلماذا لم تتم داخل سفارة تل 

أبــيــب؟! والــســؤال األهـــم: »هل 
هناك سفارات أخرى فى مصر 
يتم استخدامها كوسيط  فى 
العالقات بين مصر وإسرائيل  
حتى لو كان األمر يقتصر على 

القطاع الخاص«؟!
ــتـــصـــور  ــئ مــــــن يـ ــطــ ــخــ ــ وي
ــات الــمــصــريــة  ــ ــالق ــ ــع ــ أن ال
ــة  قـــاصـــرة على  ــي ــل ــي اإلســرائ
القطاع الخاص، حيث كشفت 
التقرير الــصــادر عــن مجلس 
تــصــديــر الــمــالبــس الــجــاهــزة  
ــى مــصــر عــن زيــــادة قــدرهــا  ف
14% فـــى تــصــديــر الــمــالبــس 
الجاهزة بالتعاون مع الشركات 
اإلسرائيلية من خالل اتفاقية 
ــى الــســبــعــة أشــهــر  الــكــويــز فـ
ــى مــن عــام 2018 بمبلغ  األولـ

480 مليون دوالر.
وأوضـــح التقرير أيــضــاً أن 

اتفاقية الكويز ساهمت فى خلق مئات اآلالف من فرص 
العمل. 

من جانبها وصفت السفارة اإلسرائيلية اتفاقيه الكويز 
بأنها اتفاقية رائــعــة بين الــواليــات المتحدة األمريكية 
وإسرائيل ومصر، ودعت الشركات المصرية للعمل مع 
الشركات اإلسرائيلية من خالل هذه االتفاقية أو 
بأى طريقة أخرى ممكنة.. وأكدت أن إمكانات 
التعاون االقتصادى بين الشركات من كال 
البلدين هائلة وستساهم فى رفاهية 

الناس فى جميع أنحاء المنطقة.

وباإلضافة 
لـــمـــا ســـبـــق مــن 

فــضــائــح و»بـــــالوى« 
نشير إلى تورط دار األبرا 

المصرية فى جريمة التطبيع 
الثقافى مــع الــكــيــان الصهيونى، 

ونحن هنا ال نقول كالماً إنشائياً  بل 
نتكلم عن وقائع محددة حيث استضافت 

ــرا المصرية فــى الــقــاهــرة يــوم 8  ــ دار األوب
أغسطس 2018 المطربة اإلسرائيلية دالل أبو 

آمنة، وللعلم فإن سفارة تل أبيب بالقاهرة هى التى 
كشفت عن جنسية هذه المطربة، وكشفت أنها قامت 

بإحياء العديد من الحفالت فى إسرائيل، وهى محبوبة 
جدا من اليهود والعرب فى إسرائيل، مشيرة إلى أنها من 
أصول عربية لكنها اسرائيلية 
الجنسية وأشــــارت إلـــى أنها 
متفوقة فى دراستها األكاديمية 
وتستعد للحصول على شهادة 
الدكتوراه قريبا من التخنيون 
فى حيفا.. وعبرت السفارة فى 
نفس يــوم الحفل عــن أمنيتها 
ــى  أن يــكــون حــضــور دالل  فــ
ــرا رســالــة سالم  ــ فــى دار األوب
تفتح الباب للعديد من التعاون 
ــن مــصــريــيــن  ــي الــمــســتــقــبــلــى ب

وإسرائيليين.
وهنا نسأل: هل تحولت دار 
األوبــرا المصرية  التى تسمى 
»المركز الثقافى القومى« إلى 
»عــزبــة« لــإســرائــيــلــيــن؟ وهــل 
تــفــتــح د. إيــنــاس عــبــدالــدايــم  
تحقيقاً فى موضوع استضافة 
ــاء  ــة إلحــي ــي ــل ــي ــة اســرائ مــطــرب
ــى دار األوبـــــــرا؟ مع  حــفــل فـ
ــرة  ــوزي الــعــلــم أنـــه إذا كــانــت ال
وقيادات األوبرا ال يعلمون أن هذه المطربة تحمل الجنسية 
اإلســرائــيــلــيــة فتلك جريمة أمــا إن كــانــوا يعلمون وقــامــوا 

باستضافتها فسيكون الجرم أفظع وأقبح!
والمفاجأة األكبر فى ملف تطبيع األوبــرا مع إسرائيل أن 
السفير دافيد جوفرين حضر بـ )شحمه ولحمه(  حفل فرقة 
عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية فى دار األوبرا المصرية 
يوم الخميس 23 سبتمبر 2018، وذلــك فى إطــار ما أسماه 
جوفرين  أن لديه دائماً الوقت لالستمتاع بالحياة الثقافية 
فى مصر.. وألن مصر تحولت إلــى »عزبة لإسرائيليين« 
نشير إلى قيام السفير اإلسرائيلى دافيد جوفرين – يوم 24 
أكتوبر 2018 – بجولة فى سوق خان الخليلى فى القاهرة 
ــارة مقهى الفيشاوى الــذى اتخذ شهرته وبريقه بفضل  وزي
األديب المصرى العالمى نجيب محفوظ الذى كان الفيشاوى 
مقهاه المفضل، وخالل زيارته التقى السفير بمرشد سياحى 
مصرى تحدث عن الترحيب الحار الــدائــم باإلسرائيليين 
الذين يــزورون السوق - وفقا لما ذكرته الصفحة الرسمية 

للسفارة -.
وفــى النهاية أقــول: إن كل هــذه الوقائع وغيرها الكثير 
تكشف أن مجتمعنا أصــبــح مخترقا مــن جــانــب الكيان 
الصهيونى أكثر مــن أى وقــت مضى، ولــذلــك أطــالــب كافة 
الجهات المعنية وكذلك جميع المواطنين الشرفاء بالحيطة 
والحذر من هذه االختراقات التى ستؤدى إلى أضرار جسيمة 

على مصر والمصريين فى الحاضر والمستقبل.

خفايا لقاءات رجال أعمال مصريين مع 
خبراء »صهاينة« داخل سفارة التشيك 
بالقاهرة 

دار األوبرا المصرية أقامت حفاًل 
يوم 8 أغسطس 2018   للمطربة 

اإلسرائيلية  دالل أبو آمنة

كل هذه الوقائع وغيرها الكثير تجعلنا نطرح العديد من 
التساؤالت التى نتمنى أن تكون هناك إجابات شافية عليها 

من جانب كافة الجهات العليا والرسمية فى مصر:
هل الجهات المعنية فى مصر لديها دراية كاملة بما تقوم 
به سفارة الكيان الصهيونى على أرض مصر؟ وما سر الظهور 
المستمر للسفير  ديفيد جوفرين  فى الكثير من المناسبات 
والــمــؤتــمــرات والــجــوالت داخــل مناطق ومحافظات مصر 
المختلفة؟ وكيف تتعامل األجهزة مع ما تقوم به السفارة من 

أعمال  تثير الشبهات من حولها.
أطــرح هــذه الــتــســاؤالت للتأكيد على أنــه يجب أن تكون 
هناك وقفات لمعرفة كل ما يجرى على أرض الواقع حتى ال 
نفيق من غفوتنا على كوارث محققة على يد »أبناء صهيون« 
الذين كانوا واليزالون العدو األول لكل الوطنيين الشرفاء فى 

مصر؟
فى هذا السياق  نكشف فى 
السطور القادمة  عن الكثير 
من الوقائع والمفاجآت المثيرة 
الــتــى تستدعى طــرح المزيد 
ــاؤالت،  ــسـ ــتـ ــد مـــن الـ ــزيـ ــمـ والـ
حيث بثت الصفحة الرسمية 
للسفارة فيديو تحت عنوان: 
ــادى بين  ــصـ ــتـ ــاون االقـ ــعـ ــتـ »الـ
مصر وإســرائــيــل« كشفت فيه 
عــن توجه »الــعــديــد مــن رجــال 
األعــــمــــال الــمــصــريــيــن إلـــى 
الــســفــارة ويطلبون معلومات 
ــة  ــصــادي ــفـــرص االقــت ــول الـ حــ
ــى الـــتـــعـــاون مــع  ــ الـــكـــامـــنـــة ف
ــح الفيديو  ــل«، وأوضــ ــي إســرائ
تفاصيل التعاون االقتصادى 
الواسع الــذى كان موجوًدا فى 
الماضى والـــذى يوجد حالًيا 
بين البلدين والفرص المتاحة 

لالستثمار المشترك. 
وأعلنت الدائرة االقتصادية بالسفارة اإلسرائيلية بالقاهرة 
عن سعادتها بتقديم أكبر قدر ممكن من المساعدة لرجال 

األعمال المهتمين بهذا التعاون االقتصادى.
وهنا نسأل: هل األجهزة األمنية فى مصر لديها درايــة 
وقائمة كاملة بأسماء رجال األعمال المصريين الذين كشفت 
السفارة أنهم يترددون عليها؟ وما طبيعة التعاون الذى  تعنيه 
السفارة فى هذا الفيديو؟ وهل هناك رقابة على ما يقوم 
به هــؤالء األشخاص داخــل سفارة تل أبيب فى مصر؟ وهل 
تم أخذ االحتياطات الالزمة لعدم تحول مثل هذه الزيارات  

ألعمال تضر بمصر والمصريين؟
ونسأل أيضاً: إذا كــان األمــر قد أصبح عادياً فلماذا لم 
تقم السفارة بكشف قائمة رجال األعمال المتعاونين معها؟ 
ولــمــاذا لــم تقم السفارة بذكر اســم المزرعة الخاصة فى 
مصر التى زارهــا السفير ديفيد جوفرين، يــوم 5 ديسمبر 
الحالى  والتى تعتمد فى زراعة منتجاتها على التكنولوجيا 

اإلسرائيلية فى مجال الزراعة والرى؟
ــارة فـــى الــخــبــر  ــفـ ــسـ وقـــالـــت الـ
ــذى نــشــرتــه  ــ الـ

تفاصيل جولة »جوفرين« 
فى سوق خان الخليلى 

وزيارة مقهى الفيشاوى 

رجال أعمال 
مصريون يذهبون 

إلى السفارة 
ويطلبون معلومات 

حول الفرص 
االقتصادية للتعاون 

مع إسرائيل

أسرار زيارات 
آالف المزارعين 

المصريين إلى تل 
أبيب للحصول على 

دورات تدريبية  
فى مجاالت 

الزراعة المختلفة 

السفير دافيد 
جوفرين حضر حفل 

فرقة عبد الحليم 
نويرة للموسيقى 

العربية فى دار 
األوبرا يوم 23 
سبتمبر 2018 

تساؤالت فى انتظار اإلجابة عنها: 
هل الجهات المعنية فى مصر لديها دراية كاملة بما تقوم به 
سفارة الكيان الصهيونى على أرض مصر؟

ما سر الظهور المستمر للسفير جوفرين  فى الكثير من المناسبات 
والمؤتمرات والجوالت داخل مناطق ومحافظات مصر المختلفة؟
هل األجهزة لديها قائمة كاملة بأسماء رجال األعمال 
المترددين على مقر سفارة أبناء صهيون؟

ما الذى يضمن أال تكون المحاصيل  المنتجة بتكنولوجيا  صهيونية 
بها مواد سامة أو مسرطنة تصيب المصريين بأمراض خطيرة؟ 

هل يليق بمصر صاحبة أقدم حضارة قامت على الزراعة فى  العالم 
أن تلجأ إلى دولة يعلم الجميع أنها كانت والتزال العدو األول لنا؟

هل هناك سفارات فى مصر يتم استخدامها 
كوسيط  فى العالقات بين مصر وإسرائيل؟!!

زيارة  السفير لمزرعة خاصة يوم 5 ديسمبر 

الحالى  تكشف عن وجود عدد كبير من 

المزارع المشتركة على أرض مصر 

ة بالتعاون 
س الجاهز

دير المالب
%  زيادة فى تص

14

ويز فى 
ائيلية من خالل اتفاقية الك

مع الشركات اإلسر

السبعة أشهر األولى من عام 2018 



04الشارع السياسى األربعاء  2018/12/19

العـدد 245

أبرزهم وزراء التعليم والتموين والصحة والتضامن االجتماعى ومحافظ القاهرة

مفاجأة: انقالب أعضاء مجلس النواب على الحكومة بسبب تعليمات »السيسى« وتشجيع »عبدالعال«

السبت القادم..  معركة »المرأة قاضية« تتجدد أمام المحكمة اإلدارية العليا بمجلس الدولة

تــواصــل الــدائــرة الثانية بالمحكمة اإلداريـــة العليا 
بمجلس الدولة،  يوم السبت القادم، نظر الطعن المقام 
مــن أمنية طاهر جــادالــلــه، لوقف تنفيذ قــرار رئيس 
الجمهورية رقم 356 لسنة 2015 المنشور بالجريدة 
الرسمية بالعدد 3 مكرر، وبتاريخ 9 سبتمبر 2015، 
فيما تضمنه من إغفال وعدم تعيين المدعية بوظيفة 
مــنــدوب مساعد بمجلس الــدولــة دفعة 2013، مــع ما 
يترتب على ذلــك مــن آثـــار أخصها تعيينها بوظيفة 

مندوب مساعد بالمجلس.
وقالت المدعية، إنه فى غضون شهر يناير 2014، 
نشر مجلس الدولة المصرى اإلعــان رقــم )1( لسنة 
2014 بخصوص قــبــول طلبات التعيين فــى وظيفة 
مندوب مساعد من خريجى  كليات الحقوق والشريعة 
والــقــانــون والــشــرطــة دفــعــة 2013، وذلـــك بالشروط 
المنصوص عليها قانونا، باإلضافة إلى الشروط التى  
تضمنها اإلعان من التقدير التراكمى، والحد األعلى 
للسن، وأن تتوافر فيه األهلية، والصاحية، والكفاءة 
لشغل الوظيفة، وأن تثبت لياقته الطبية، كما يتعين أن 

يجتاز المقابات واالختبارات المحددة.
وأضــاف الطعن، تقدمت الطالبة للوظيفة المعلن 
إليها، بصفتها مواطنة مصرية لها كافة الحقوق التى 
كفلتها الشريعة اإلسامية والدستور المصرى والقانون، 
ــال أن تكون أول صلة نسب بين مجلس  تحدوها اآلم
الدولة واإلناث، فهى كغيرها من الذكور نهلت من نفس 
النبع القانونى، وتزود بنفس الثقافة، ليس هذا فقط بل 
تفوقت عليهم فى الكفائة والتقدير ودرجــات النجاح، 
ورغم توافر الشروط القانونية واإلضافية المعلن عنها 
بحقها إال أنها فوجئت برفض مجلس الدولة منحها 
ملف لتقديم أوراقها، كما رفض المجلس استام ملف 
تقدمها لشغل الوظيفة فــى صــورة صــارخــة النتهاك 
جسيم وممنهج لحقها فى المساواة وشغل الوظيفة 

العامة.
وســارعــت المدعية بتاريخ 2014/1/30، بإخطار 
المستشار رئــيــس مجلس الــدولــة بالعقبات المادية 
الــســابــق بيانها بــكــتــاب الــطــالــبــة رقـــم 472، كــمــا تم 
إثبات الحالة بقسم شرطة الدقى بالمحضر الرقيم 

2014/591 إدارى بذات التاريخ.
هذه القضية تعيد من جديد إعــادة فتح ملف تعيين 

الــمــرأة فــى القضاء فــى مجلس الــدولــة وتفعيل الحق 
الدستورى للنساء فى الوصول للمناصب القضائية.  

ويخطىء من يتصور أن قضية أمنية جاد الله هى أول 
محطات معركة المصريات  فى هذا الشأن، حيث إن 
هذا الملف تم فتحه منذ أكثر من سبعين عاما، وهنا 
نشير إلــى سعى  د. عائشة راتــب للتعيين فى مجلس 
الدولة عــام 1949 والمحامية فاطمة الشين للتعيين 

فى النيابة العامة عام 1992 باإلضافة للعشرات من 
المتفوقات الاتى أحبطت آمالهن فى العمل بالقضاء. 

الجدير بالذكر أن هناك بيانا صــدر  للتضامن مع 
قضية أمنية ووقعت عليه 15 منظمة متضامنة وكذلك 
40 توقيعا فرديا، بالرغم من التحسن الطفيف فى ضم 
عدد من القاضيات وإلحاقهن من النيابة اإلداريــة إلى 
سلك القضاء العادى، فمازالت أغلب الجهات القضائية 

15
منظمة حقوقية: أغلب 
الجهات القضائية فيما 

عدا النيابة اإلدارية ترفض 
تعيين المتقدمات 

د. مايا مرسى:  تعيين المرأة 
فى الجهات والهيئات القضائية 

حق دستورى أصيل لها 

فيما عدا النيابة اإلدارية ترفض تعيين المتقدمات إلى 
منصب القضاء ســواء فى القضاء الــعــادى أو النيابة 

العامة أو مجلس الدولة.
وأكــد البيان أن الــوقــت قــد حــان  ليتحول االلــتــزام 
الدستورى إلى واقع ملموس دون التحجج بحجج عفا 
عليها الــزمــن، لتتمكن النساء مــن الــوصــول لمنصب 
القضاء فــى جميع الهيئات القضائية ومنها مجلس 
الدولة  وفًقا للتدابير والطرق العادية المتاحة للجنسين 

دون تمييز والمنصوص عليها فى القانون والدستور. 
ــورة مــايــا مــرســى رئيسة  ــت ــدك مــن جانبها أكـــدت ال
المجلس القومى للمرأة،  أن تعيين المرأة فى الجهات 
والهيئات القضائية هو حق دستورى أصيل لها، حيث 
نصت الــمــادة 11 فــى فقرتها الثانية على أن »تكفل 
الدولة للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف 
اإلدارة العليا فى الدولة، والتعيين فى الجهات والهيئات 
القضائية«، مؤكدة أن هــذه الــمــادة هى ســاح المرأة 
المصرية عقب ثورتى 25 يناير و30 يونيو، وأن هيئة 
النيابة اإلدارية هى أول من ناصر المرأة منذ تأسيسها 
عام 1954 لتصل نسبة تمثيل المرأة بها إلى 52%، كما 
وصلت إلــى أعلى منصب وهــو رئيسة الهيئة لمدة 5 

مرات. 
ــادر عن  فــى هـــذا الــســيــاق كــشــف تــقــريــر رســمــى صـ
المجلس القومى للمرأة – لدينا نسخة منه – أن مجلس 
النواب يناقش حالياً مشروع قانون يكفل التزام كافة 

الهيئات القضائية بتولى المرأة مواقع القضاء.
وانتقد التقرير  قــرار الجمعية العمومية لمجلس 
الدولة بعدم تبنى هذا التوجه بتعيين المرأة فى مواقع 
القضاء فى القضاء اإلدارى وهو ما أثــار جــدالً واسعا 
حسمه دستور 2014 بنص المادة 11 على حق المرأة 
فــى التعيين بمناصب التعيين فــى الــوظــائــف العامة 
ومواقع القضاء على قدم المساوة مع الرجل وألزمت 
الدولة باالمتثال لتحقيق هذا الهدف ومبادرة عدد من 
المستحقات للتعيين باللجوء للقضاء لضمان تنفيذ 

الحق الدستورى.

« تكشف صدور قرارات عالج على نفقة الدولة لـ»األموات« بالمستندات.. »
ــادى فــيــه الــكــثــيــرون   ــن ــت الـــذى ي ــوق ــى ال ف
بضرورة زيــادة نسبة ميزانية وزارة الصحة 
فى الموازنة العامة لتلبية احتياجات مايين 
المرضى الذين يعانون يوميا من ارتفاع تكلفة 
الــدواء والمعيشة، وطمعا فى الوصول إلى 
النسبة المنصوص عليها دستوريا والتى تبلغ 
3 بالمائة من إجمالى الموازنة العامة، 
ــم تــصــل حتى  ــتــى ل ــى الــنــســبــة ال وهـ
لمثيلتها العالمية لإلنفاق الصحى 

والتى تتراوح ما بين )6 – 10 %(.
ورغم أن بعض هذه المطالبات 
تــمــت مــن خـــال مسئولى وزارة 
الـــصـــحـــة ســــــواء عـــبـــر وســـائـــل 
اإلعــام المختلفة أو من خال 
ــات لــجــنــة  ــاعـ ــمـ ــتـ حـــضـــور اجـ
الصحة بمجلس الــنــواب، إال 
أن »صــوت المايين« حصلت 
على مستندات تؤكد أن بعض 
هــؤالء المسئولين لم تكفهم 
قلة الميزانية حتى يحافظوا 
عليها ويحسنوا استغالها 
وإدارتـــهـــا، بــل طــغــوا فسادا 
ــام فى  ــع ــمــال ال وأهـــــدروا ال
إصــدار  قــرارات عاج نفقة 
الدولة لبعض من رحلوا عن 

دنيانا وباتوا فى عداد الموتى. 
وتكشف المستندات التى حصلت عليها 
»صوت المايين«، عن وفاة المواطنة نعيمة 
حسن إسماعيل الــشــحــات، بتاريخ السابع 
من نوفمبر من عام 2017 )مستند رقم 1(، 
إال أن مستند رقــم 2 يكشف أنــه قــد صدر 
قرار عاج لها على نفقة الدولة بعد وفاتها 
ــخ 11  ــاري بــحــوالــى شــهــريــن وتــحــديــدا فــى ت
مارس 2017 بطلب رقم 29543581 وطبقا 
لتوصية الــمــجــالــس الطبية المتخصصة 
بجلسة 7 مــارس 2017 ونــص الــقــرار على 
الــمــوافــقــة على استكمال عــاج المواطنة 
بإجراءات رعاية مركزة وأبحاث وفحوصات 
بمستشفى اإلسماعيلية العام بتكلفة بلغت 

ألفان وخمسمائة جنيه مصرى.
أمــا مستند رقــم )3( فيكشف عــن قــرار 
عــاج آخــر صــدر بناء على توصيات جلسة 
المجالس الطبية المتخصصة بتاريخ 14 
مارس 2017 أى بعد القرار السابق بحوالى 
ــام، ويــنــص أيــضــا عــلــى استكمال  ــ سبعة أي
ــراءات  ــ عـــاج نــفــس الــمــواطــنــة بنفس اإلجـ
وكذلك نفس التكلفة وحمل هذا الطلب رقم 

.29381226
ويــأتــى مستند رقــم )4( ليؤكد أن نفس 
المواطنة حصلت على أربــع قـــرارات عاج 
قــبــل وفــاتــهــا، بــتــواريــخ 10 مــايــو 2016 و3 
نوفمبر من نفس العام  وقرارين بتاريخ 31 
يناير من عــام 2017، وبعد وفاتها حصلت 

على 3 قــرارات األول بتاريخ 4 مارس ثم 23 
مــن نفس الشهر وأخــيــرا بتاريخ 23 أبريل 
من عام 2017، وتنوعت المستشفيات التى 
مــن الــمــفــروض أن يتم الــعــاج بها مــا بين 
ثاث مرات بمستشفى المنزلة العام وأربعة 

بمستشفى اإلسماعيلية العام.
ورغــم أن الحكومة تــنــادى مـــرارا وتــكــرارا 
بضرورة التقشف االقتصادى بين مؤسسات 
الدولة، إال أن مستند رقم )7( يؤكد أن هذا 
ــر غــائــب عــن إدارة الــعــاج عــلــى نفقة  األمـ
الــدولــة باإلسماعيلية، والتى قــررت صرف 
حوافز جهود غير عادية بواقع 1 بالمائة من 
ــة المباعة، وتنوع تقسيم الحوافز ما  األدوي
بين مدير مديرية الصحة الذى حصل لوحده 
على 18 بالمائة مــن الحوافز بقيمة بلغت 
2315 جنيها مصريا، وإدارة العاج على نفقة 
الــدولــة على مبلغ 4501 جنيه، بجانب 14 
فئة أخرى حصلت على باقى الحوافز، كانت 
أدناها إدارة الشئون اإلداريـــة التى حصلت 
على نسبة اثنين بالمائة منها واحد بالمائة 

للسائقين.
والسؤال هنا إذا كانت حالة واحدة حصلت 
على ثاث قــرارات عاج بعد وفاتها، فماذا 
لــو كــانــت هــنــاك عــشــرات الــحــاالت األخــرى 
الــتــى لــم نستطع الحصول على مستندات 
قرارات لها، لذا فاألمر برمته تعرضه »صوت 
المايين« على الجهات الرقابية والمعنية 

التخاذ الازم والتحقيق فى هذا األمر.

أصــدر الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس 
الــنــواب، تعليمات لهيئة مكتب المجلس وهما 
الوكيلين األول والثانى السيد الشريف وسليمان 
وهدان، برفع الدعم التدريجى عن وزراء حكومة 
الدكتور مصطفى مدبولى، بتحريك مئات طلبات 
ــوزراء فى  اإلحــاطــة واألسئلة البرلمانية ضد الـ

عدد من الملفات التى تهم المواطن.
ــعــال، خــال  ــدال ــور عــلــى عــب ــت ــدك ــدد ال كــمــا هـ
ــاث مـــرات باستجواب  الشهرين الماضيين ث
الحكومة تحت قبة البرلمان، وظهر ذلك خال 
الجلسات الــعــامــة، وبعد أن كــان يرفض رئيس 
البرلمان توجيه أى نقد للحكومة بل كــان يصل 
به األمر لمقاطعة النواب من خال التعقيب على 
حديثهم تـــارة، وتـــارة أحــرى بقطع الــصــوت عن 
النائب الذى يتحدث بسوء عن أحد الوزراء بحجة 
مخالفته لقواعد الائحة الداخلية للمجلس 

وتجاوزه المدة المقررة وهى 3 دقائق فقط.
بينما شملت التعليمات الــخــاصــة بانتقاد 
الحكومة عــدم التعرض لشخص رئيس الــوزراء 
واالكــتــفــاء بالسماح للنواب بالحديث عــن عدم 

التزامه بما وعد فى بيانه أمام البرلمان مع نهاية 
السنة المالية الماضية 2017/2018.

وجــاء رفع البرلمان للحماية ولو بشكل نسبى 
عــن الحكومة بعد توجيه الــرئــيــس عبدالفتاح 

السيسى انــتــقــادات لـــوزراء ومحافظين بسبب 
تدنى الخدمات وتعثرهم فى تنفيذ ما وعدوه به 
وأبــرزهــم إخفاق وزيــر التربية والتعليم الدكتور 
ــطــاب على  ــع تــابــلــت ال ــوزي طـــارق شــوقــى فــى ت

المدارس المستهدفة وتسريب جدول امتحانات 
بتوقيعه للثانوية العامة وتصريحاته التى استفزت 
أولــيــاء األمـــور، كما قــام أعــضــاء مجلس النواب 
بمهاجمة وزيـــرا الــزراعــة والــتــمــويــن فــى أزمــة 
مـــصـــادرة الــبــطــاطــس وفــســاد بـــذور الطماطم 
المستوردة، وكذلك الهجوم على محافظ القاهرة 
بسبب الزحام المرورى وسرقة أراضــى المقابر 
وتأخر اإلعان عن خطط تطوير المناطق األثرية 
مثل الحسين فى وسط القاهرة، ولم يتوقف األمر 
عند هؤالء بل سبقتهم الدكتورة غادة والى التى 
هوجمت بسبب معاش تكافل وكرامة والمشاكل 
الخاصة بصرفه ورفض فئات ممن ينطبق عليهم 
ــرة  الــشــروط بـــدون حجج منطقية، وكــذلــك وزي
الصحة التى حضرت جلسة عامة استمرت 7 
ســاعــات ونصف الساعة واجــهــت خالها سيل 
من الهجوم الشديد من النواب بسبب فشلها فى 
تحسين أوضاع المستشفيات واكتفائها بجوالت 
ــجــاز يــذكــر.. بــاغ  الــشــو اإلعــامــى دون أى إن

للجهات الرقابية.

دعوى قضائية: الرفض صارخة النتهاك جسيم وممنهج لحق المرأة فى المساواة وشغل الوظيفة العامة

 عادل عبدالله

 خالد عبدالرحمن

 إسالم خالد

غادةمصيلحىشوقىعبدالعال

هالة
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الفساد للركب فى وزارة الزراعة 
سابًقا.. عزبة »أبو ستيت« حاليـًا!!!

تأخر صدور قانون العمل أهم األسباب

شركات ومصانع القطاع الخاص  فوق القانون والحكومة
كشفت مــصــادر حكومية مسئولة أن 
نحو 9 ماليين من عمال القطاع الخاص 
ال يحصلون على مستحقاتهم المالية 
المقررة والمنصوص عليها فــى عقود 

العمل الخاصة بهم.
وأضافت المصادر أن إدارات الشكاوى 
تلقت على مــدار العام الجارى أكثر من 
150 ألــف شكوى بسبب تأخر حصول 
العمال على مستحقاتهم المتمثلة فى 
العالوات الدورية،  والخاصة، باإلضافة 
ــزام الـــجـــهـــات بــصــرف  ــ ــت ــ إلــــى عــــدم ال
ــدالت العمل فى  الــزيــادات الــمــقــررة وبـ
أيام اإلجازات الرسمية، وساعات العمل 

اإلضافية والسهرات. 
وأوضحت المصادر أن تقريرا سريا 
لــقــطــاع التشغيل بـــالـــوزارة  أكـــد عــدم 
تمكن مديريات القوى العاملة من حل 
مشاكل 9 ماليين عامل ال يحصلون على 
مستحقاتهم المالية كاملة، فى اكثر من 
250 ألف منشأة قطاع خاص يعمل بها 
أكثر من 15 مليون  فردا، مؤكدة أن تأخر 
صـــدور الموافقة على مــشــروع  قانون 
العمل الــجــديــد وخــضــوعــه للمباحثات 
ــاقـــشـــات والـــتـــعـــديـــالت ســبــب  ــنـ ــمـ والـ
رئيسى فــى عــدم التمكن مــن مساءلة 
ــزامــهــم  ــقــطــاع الـــخـــاص وإل مــنــشــآت ال
بتنفيذ التعهدات، السيما أن الثغرات 
ــون 3 لسنة 2012   ــان ــمــوجــودة فــى ق ال
أعطت الفرصة لكثيرين مــن أصحاب 
العمل بالقطاع الــخــاص بالتهرب من  

المسئولية، وصرف مستحقات العمالة.
فــى ذات السياق كــان محمد سعفان 
وزيـــر الــقــوى العاملة قــد أكــد عــلــى  أن 
الحكومة المصرية بشكل عــام ووزارة 
ــاص، تــولــى  الـــقـــوى الــعــامــلــة بــشــكــل خــ
اهتماما بالغا بالعامل والحفاظ  على 
حقوقه وتوفير بيئة عمل آمنة له، مشيًرا 
إلــى أننا استطالعنا من خــالل مشروع 
قانون العمل الجديد سد ثغرات قانون 
العمل الحالى رقـــم12 لعام 2003 من 

أجـــل ضــمــان حــقــوق الــعــامــل  وتحقيق 
ــة بــيــن طــرفــى العملية  ــوازن عــالقــة مــت

اإلنتاجية.
 وأضاف قائال خالل  الندوة العمالية 
التثقيفية الدولية، التى نظمها مؤخرا 
ــعــام لــنــقــابــات عــمــال مصر،  االتــحــاد ال

بالتعاون مــع منظمة الــوحــدة النقابية 
األفــريــقــيــة، ومنظمة الــعــمــل الــدولــيــة، 
بالمركز الثقافى واالجتماعى لنقابة 
الصناعات الهندسية بالعجمى بمدينة 
ــوان »مستقبل  اإلســكــنــدريــة، تــحــت عــن
العمل«. »إننا  نعمل بكل جد على تطبيق 

اشتراطات السالمة والصحة المهنية 
على كافة المنشآت اتساقا مع ما أقرته 
معايير العمل الدولية والتى أعطت الحق 
للعامل فى العمل فى ظروف عمل آمنة 
وبيئة عمل خالية من حوادث أو أمراض 
العمل التى تهدد حياته وصحته ومصدر 

دخله«.
وأشار الى أن الوزارة ستكثف حمالت 
الصحة والسالمة المهنية التى تقوم بها 
بشكل مستمر، خــالل الفترة المقبلة، 
للتفتيش على منشآت القطاع الخاص، 
واالستماع إلى العمال فى هذه المنشآت 
وبحث شكواهم، واالطمئنان على توافر 
معايير السالمة والصحة المهنية فى 
كل منشأة على حــدة، مؤكدا أن الــوزارة 
تسعى بــكــل الــســبــل إلـــى حــل مشكالت 
العمال بطرق ودية، وبتوافق بين طرفى 
العملية اإلنتاجية المتمثل فى أصحاب 
العمل والــعــمــال، مــن أجــل ضمان نجاح 
منظومة العمل فى مصر بالشكل األمثل.

 القوى العاملة:
9 ماليين عامل بالقطاع 
الخاص ال يحصلون على 
»العالوات« والزيادات 

المقررة 

يشهد مكتب الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير 
الزراعة واستصالح األراضى  هذه األيام حالة من 
االرتباك الشديد، والحركة السريعة غير المعتادة، 
وخــــروج ودخــــول عـــدد كبير مــن كــبــار الموظفين  
خاصة من إدارة الشئون القانونية، يحملون ملفات 
وأوراق الفتة للنظر األمــر الــذى دفــع كثيرون من 
موظفى ديوان الوزارة لالستفسار عن أسباب هذه 
الحركة الغريبة، وغير العادية التى يشهدها مكتب 
الوزير منذ توليه منصبه الوزارى خالل الستة أشهر 

ماضية.
العالمون ببواطن األمــور داخــل الـــوزارة  أكــدوا 
لـ»صوت الماليين« أن  الدكتور عز الدين أبو ستيت 
الوزير الحالى اتخذ قرارا مهما بالتفتيش فى أوراق 
وقــرارات الوزير السابق عليه الدكتور عبد المنعم 
البنا، للبحث عن المخالفات المالية واإلدارية وذلك  
للرد الفعلى على اللواء شريف الليثى مدير الشئون 
المالية الذى أقاله الوزير الحالى من منصبه، ألنه 
محسوب على الوزير السابق، فى الوقت الذى اعتبر 
شريف الليثى  قرار إقالته مخالفة صريحة للقانون، 
حيث إنه كان يعمل مديرا للشئون المالية، بالتعيين 
وعــلــى درجـــة مالية مــن الــدرجــة األولـــى الممتازة 
»درجة وكيل وزارة« ولذلك قام برفع دعوى قضائية 
ضد الوزير الحالى، واتهمه بمخالفة القانون، وأنه 
معين بقرار من وزير الزراعة السابق الدكتور عبد 
المنعم البنا، وبموافقة رسمية من مجلس الوزراء، 

وهو ما يحول دون  أن يقوم الوزير الحالى بإقالته 
دون أى أسباب أو مسوغات لقرار اإلقالة.

تفتيش الوزير الحالى فى أوراق الوزير السابق، 
فى محاولة منه للوصول إلى المخالفات والخفايا 
التى كانت تحدث فــى عهده تعد سابقة، فضال 
عن الرغبة فى الــوصــول إلــى أى مخالفات مالية 
وإدارية لغريمه شريف الليثى مدير الشئون المالية 
واإلداريــة بالوزارة، السيما أن هناك تقارير رقابية 
ــة  أكــدت تــورط الثنائى فى مخالفات مالية وإداري
كانت سببا رئيسيا فــى إقــالــة الــوزيــر السابق فى 

التعديل الوزارى األخير.
ــوزارة الــزراعــة الموالين  المثير أن الــقــيــادات بـ
للوزير السابق أعلنت الحرب الباردة  ضد الوزير 
ــان مــن بين وسائلها، تسريب تقارير  الحالى، وك
فساد تقاوى الطماطم ما تسبب فى أزمة الطماطم 
األخيرة وقلة إنتاجها وخسارة محصول كبير أدى 
إلى نقص المنتجات فى األســواق ما رفع أسعارها 
بنسبة 250 % على مدار األشهر الثالثة الماضية، 
باإلضافة إلــى تسريب أوراق تعيين »أســامــة. ش« 
صاحب ال27 عاما قائم بأعمال مستشار للوزير 
ومنتدبا من إحــدى الجهات المهمة، فى مجاملة 
ــه الــوزيــر مبلغ »22.5«  واضــحــة، حــيــث رصـــد ل
ألف جنيه شهريا، مضافا إليها البدالت وحضور 
ــداخــل،  ــخــارج وال الــجــلــســات، والــمــؤتــمــرات فــى ال
والعمل فى بيزنس تصدير المنتجات والمحاصيل 
الــزراعــيــة، المثير أن هــذا الــشــاب يربتط بعالقة 
قرابة بالوزير وأكد البعض أنها من الدرجة الثانية، 

حيث إنه ابن خاله.

استمرارا الستفزاز مشاعر المصريين

بسبب العجز فى الميزانية

سفير إسرائيل يشكر وزير اآلثار المصرى 
على ترميم معابد اليهود ويطلب منه 

التطبيع مع  الكيان  الصهيونى

مفاجأة.. الحكومة تطلب من »التنظيم 
واإلدارة« تعطيل إجراءات الرصيد 
النقدى مقابل اإلجازات االعتيادية

120 ألفا سيخرجون على المعاش فى أول يناير 2019

بعد أيـــام قليلة مما أثــارتــه »صـــوت الماليين« فــى عددها 
الصادر 3 ديسمبر الجارى، من قيام السفير اإلسرائيلى بزرعه 
شجرة زيتون فى حديقة السالم الشهيرة بشرم الشيخ، ودعوة 
وزيرة البيئة له لحضور حفل عشاء، لم تتوقف قذائف البارود 
والقنابل من الطائرات والدبابات اإلسرائيلية من قصف منازل 
الفلسطنيين، وقام السفير اإلسرائيلى منذ أيام قليلة بتوجيه 
الشكر فى خطاب رسمى لوزارة اآلثار المصرية على تبنها حملة 
إلعادة ترميم اآلثار والمعابد اليهودية  فى كل محافظات مصر، 
وهو ما اعتبره السفير اإلسرائيلى اعترافا بدولة إسرائيل فى 
الوقت الذى أكد فيه مسئولو اآلثار أنها إحدى اآلثار المصرية 
التى تتواجد على أرض وتــراب الوطن وجزء من التاريخ والبد 

من ترميمها واالهتمام بها مثلها مثل أى آثار 
أخرى.

المثير أن السفير اإلســرائــيــلــى بالغ 
فى استفزازه عندما طلب من د. خالد 
ــارة  ــر اآلثــــار الــمــصــرى زيـ ــ الــعــنــانــى وزي
إسرائيل وتوقيع اتفاقية مشتركة  لحماية 

اآلثار اليهودية، وهو ما اعتبره 
كثير من الناشطين نوعا 
مــن أنـــواع التطبيع مع 
الكيانى الصهيونى، 
ــجــب الـــتـــصـــدى له  ي
ــب أن يـــكـــون  ــجــ ــ وي
هناك رد واضــح من 

حكومة مدبولى.

 فــى مــفــاجــأة كبيرة تــزيــد مــن األعــبــاء 
والهموم على كاهل أصحاب المعاشات، 
ــن وزارة  ــال م خــاطــبــت وزارة الــمــالــيــة ك
التخطيط والــجــهــاز الــمــركــزى للتنظيم 
واإلدارة، بتعطيل إنهاء إجــراءات األوراق 
ــى تــثــبــت أحــقــيــة موظفى  ــت الــرســمــيــة ال
الجهاز اإلدارى للدولة فى الحصول على 
الرصيد النقدى مقابل عدم حصولهم على  
اإلجــازات االعتيادية خالل مدة خدمتهم 
فى الحكومة وذلك لعدم توافر أموال فى 

ميزانية الحكومة لصرفها للمستحقين.
وكشفت مــصــادر مسئولة، أن الجهاز 
المركزى للتنظيم واإلدارة  لم يوافق على 
نحو 170 ألف طلب إفادة بأيام اإلجازات 
االعتيادية التى لم يحصل عليها العاملون 
بالجهاز اإلدارى للدولة أثــنــاء خدمتهم 
طبقا لما نص عليه قانون الخدمة المدنية 
رقــم 81 لسنة 2016 ما تسبب فى حالة 
غــضــب كــبــيــرة مــن أصــحــاب الــمــعــاشــات 
المترددين على المصالح الحكومية التى 

كانوا يعملون بها أثناء الخدمة.
ــى 250  وأضـــافـــت الــمــصــادر أن حــوال
ــا  تمت إحالتهم على الــمــعــاش بعد  ــًف أل

بلوغ السن القانونية فى يوليو الماضى، 
وأن هناك حوالى 120 ألًفا سيخرجون 
على المعاش فى أول يناير 2019، الفتة 
إلى أن توصيات مشددة اطلقها الدكتور 
محمد معيط والــدكــتــورة هــالــة السعيد 
وزيـــرة التخطيط للدكتور صالح الشيخ 
رئيس الجاهز المركزى للتنظيم واإلدارة 
بالتنبيه على  اإلدارة المركزية لقطاع 
الخدمة المدنية بالجهاز بضرورة اإلبطاء 
ــراءات اســتــمــارات الرصيد  فــى إنــهــاء إجــ
النقدى لإلجازات، التى بموجبها يستطيع 
أصحاب المعاشات تسوية حساباتهم مع 
وزارة المالية، للحصول على الرصيد، 
خاصة بعد المباردة التى أعلنتها الحكومة 
ــحــصــول الـــمـــوظـــف على  ــى 2016، ب فـ
مسحقاتها من الرصيد النقدى لإلجازات 
ــدون رفــع دعـــاوى قضائية،كما  مباشرة ب
كان متبعا ومعموال به فى قانون 47 لسنة 

1978 الملغى.
وأوضحت المصادر أن العجز فى ميزانية 
ــع الــمــســئــولــيــن التــخــاذ هــذه  الــحــكــومــة دفـ
اإلجــراءات حتى يتم تدبير هذه األمــوال فى 

ميزانية العام المقبل 2020-2019.

»أبوستيت« يقصى 
الليثى ويعين ابن 
خاله مستشارًا 

وزير الزراعة 
يفتش فى 

مخالفات الوزير 
السابق انتقامـًا 

من المدير 
المالى 

حكايات ساخنة عن »غراميات« وزير حالى مع »العصفورة الرشيقة«
ال حديث فى ديــوان عام إحدى الــوزارات 
الخدمية يعلو فوق الحديث أحد الــوزراء 
الحاليين، من إحدى موظفات الديوان العام 
التى أطلق عليها موظفو الوزارة »العصفورة 
الرشيقة التى تبلغ من العمر 23 عاما« حيث 
تتميز بالرشاقة وســرعــة االنــتــقــال بين 
المكاتب، فضال عن وجهها المبتسم دائما 
وتسريحة شعرها طويل الضفائر الالفتة 
للنظر، وسميت بـ»العصفورة« ألنها معروف 
عنها نقل كل أخبار زمالئها وكــل صغيرة 

وكبيرة عنهم للوزير. 
المثير أن موظفى الديوان العام انقسموا 
إلى كتلتين إحداها وهى الغالبية العظمى 
ــروج أعــضــاؤهــا  ــ ــن مــوظــفــى الـــديـــوان وي م

لشائعة زواج الوزير من العصفورة الرشيقة 
واستدلوا بذلك على أن الوزير قام بنقلها 
ــه اليمنى، التى  ــى مكتبه لتكون ذراعـ إل
يستشيرها فى كل صغيرة وكبيرة، السيما 
بعد رحيل المستشار اإلعالمى والمتحدث 
الرسمى للوزارة اإلعالمى، الذى كان الحاكم 
ــوزارة قبل أن يترك  ــ اآلمـــر الناهى فــى ال

منصبه.
أمــا الكتلة الثانية فتؤكد على أن فكرة 
زواج الوزير مستبعدة تماما، وأنــه يتمتع 
باستقرار أســرى، وأن ما يــروج عن عالقته 
بالموظفة الحسناء »ح. ع« ال يعدو كونها 
ــى عملها والــتــرويــج  مــوظــفــة مجتهدة ف
لزواجه منها مجرد شائعة ال أساس لها من 

الصحة، وأن من يــروج لذلك يحاول إثــارة 
البلبلة والفوضى، وتوصيل رسالة سلبية 
للعاملين بالوزارة داخل الديوان وخارجه، 
فضال عــن توصيل رســالــة سلبية أخــرى 
ألســرة الوزير من جانب بعض المغرضين 

ممن يقفون وراء الترويج لهذه الشائعات.
المثير أن الموظفة العصفورة كانت وراء 
قــرار الوزير فى إبعاد أحد مساعديه عن 
منصبه فــى شهر يوليو الماضى، بعد أن 
نقلت معلومات مغلوطة للوزير عنه، منها 
أنــه  يحاول تهميش دور الــوزيــر، وبحسب 
مــصــادر فـــإن« الــعــصــفــورة الرشيقة أيضا 
كانت وراء تعيين  وتصعيد أحد األشخاص 

لمنصب كبير فى الوزارة.

 إسالم خالد

 نسرين إمام

أبو ستيت

العنانى

سعفان
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باألرقام والحقائق نجيب عن السؤال الشائك:

فى حال صدوره سوف يحتاج األمر إحالته للرئيس للتصديق عليه ثم العودة للربملان قبل إصدار الالئحة التنفيذية التى تستغرق من 6 إىل 9 أشهر

لماذا لن تجرى انتخابات 
المحليات فى عام  2019؟

ــراء انــتــخــابــات  يــأمــل الــكــثــيــرون مــن الــطــامــحــيــن إجــ
المجالس الشعبية المحلية خــال عــام 2019، وبــدأت 
األحزاب من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار االستعداد 
ــرأى العام من  وجمع بيانات لراغبى الترشح وحشد ال
الــكــوادر الراغبين فى خــوض االنتخابات القادمة على 
قوائم األحزاب، ومقاعد الفردى لمن يستطيع أن يخوض 
هذه التجربة الُمكلفة سياسياً ومالًيا أيًضا، وربما يكون 
السعى حميد والطموح مشروع لكن البوصلة لم توجه فى 
الوقت الصحيح، إال أن الواقع ُيحتم وجود مجالس شعبية 
محلية فى أسرع وقت لوقف نزيف األمــوال فى وحدات 
اإلدارة المحلية فى كل محافظات مصر وفًقا لتصريحات 
المسئولين الحكوميين والبرلمانيين، لكن التــزال بعض 

العوائق تواجه إجراء االنتخابات خال عام 2019. 
ُيعلق الكثيرون آمااًل عريضة على إنجاز مجلس النواب 
لعدد كبير من التشريعات المكملة للدستور والتى لم يتبق 
منها سوى قانون اإلدارة المحلية الذى ينظم من ضمن 
مواده انتخابات المجالس الشعبية المحلية، إال أن هذا 
القانون يواجه الكثير من العثرات التى ُتعرقل مسيرته 
فقد كانت أولى العراقيل أنه لم يستطع أن يتجاوز مكتب 
لجنة اإلدارة المحلية بمجلس النواب رغم عشرات من 
جلسات االستماع والتى نتج عنها عمليات حذف وإضافة 
وتعديل فى مشروع القانون الــذى تقدمت به الحكومة، 
وانتهت اللجنة فعلًيا من صياغة مشروع القانون النهائى 
منذ قرابة عامين، لكنه لم يخرج من مكتبها إلى قاعة 
الجلسة العامة للتصويت عليه من حيث المبدأ ومن ثم 
التصويت النهائى عليه، وبعد إقراره داخل البرلمان سيتم 

إرساله إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه وإصداره.
وبعد خطوة رئيس الجمهورية، سُيعاد القانون مرة 
ــدار الائحة التنفيذية لــه وهى  أخـــرى للحكومة إلصـ
مجموعة من الــمــواد والضوابط التى تتوافق بالتأكيد 
مــع نــص الــقــانــون والــدســتــور كــذلــك، لكنها تــقــوم بــدور 
الُمفسر لمواده وتوضح الكثير من النقاط التى قد تحتاج 
لتوضيحات فى نص القانون إذ أن القوانين بشكل عام 
تكون تحمل مضامين عامة غير ُمفسرة بشكل تنفيذى 
كامل، وحتى اآلن فإن المدة المتوقعة إلصــدار الائحة 
التنفيذية سوف تستغرق ما بين 6 إلى 9 أشهر وفًقا لما 

سيتوافق عليه نواب الشعب تحت قبة البرلمان إذ جرت 
العادة فى القوانين غير الجدلية والتى تسمى قوانين 
من »العيار الخفيف« أن تــتــراوح فترة إصــدار الائحة 
التنفيذية خــال 6 أشــهــر بــواقــع 3 أشــهــر بعد إصــدار 
القانون ذاته، و3 أشهر كفترة سماح تحسًبا ألى صعوبات 
أو اخــتــافــات فــى وجهات 
الــنــظــر أو مــســتــجــدات قد 
تطرأ على الواقع العملى، 
لكن قانون اإلدارة المحلية 
ــار الثقيل«  ــي ــع هــو مــن »ال
ــعـــب مــــــواده  ــبـــب تـــشـ بـــسـ
وتنظيمه لعملية انتخابية 
ــا أنــهــا  ــًيـ ــمـ ــالـ تـــحـــســـب عـ
األضـــخـــم فـــى مــســيــرة أى 
دولة كما انها تحتاج للكثير 

من االستعدادات.
اإلرادة السياسية

ــادة  تــغــيــيــر األوطـــــــان عـ
مــا يحتاج إلرادة سياسية 
ــة الــفــســاد كذلك  ومــحــارب
والتنمية والتعليم وتحسين أوضــاع الصحة، وهو نفس 
الــشــأن فــى التعامل مــع االنــتــخــابــات ســـواء رئــاســيــة أو 
برلمانية أو مجالس شعبية محلية، وقــد ألمح كثيًرا 
الــرئــيــس عبدالفتاح السيسى خــال خطاباته خال 
العامين الماضيين إلى أن االهتمام بالمحليات هو أولوية 
لدى أجهزة الدولة وأن القانون الجديد سيصدر لدوره 

فى ضبط منظومة العمل فى وحدات اإلدارة المحلية.
كذلك صــرح الــدكــتــور على عبدالعال رئيس مجلس 
الــنــواب، فــى نهاية دور االنعقاد الثالث - الماضى -، 
بأن انتخابات المحليات سوف ُتعقد نهاية العام الجارى 
2018، لكننا األن فــى الشهر األخــيــر مــن الــعــام ومن 
المستحيل علمًيا إجــراء انتخابات لعدم صدور القانون 
والئحته التنفيذية وعدم جاهزية أجهزة الدولة لخوض 

هذه الملحمة االنتخابية.
ثم خرج السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، فى 
تصريحات صحفية، أكد فيها على أن مشروع القانون 
جاهز للمناقشة وأن المجلس والحكومة ينسقان مع 
بعضهما البعض فى كل التشريعات وخاصة فى قانون 
اإلدارة المحلية وأنــه يمثل بداية انطاق قافلة التنمية 

فى مصر، إال أنه وضع النقاط على الحروف عندما قال 
نًصا »هناك حرص لدى مجلس النواب على أن يصبح 
هناك منظومة متكاملة بين تطبيق أى تشريع وإقــراره«، 
وهو ما يحتاج علمًيا للكثير من العمل واإلمكانيات غير 
المتوافرة فى الوقت الحالى وفًقا لكل المؤشرات سوءا 
فى الموازنة العامة للدولة أو لخطة الحكومة التى أعلنها 
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الــوزراء ووزير 
اإلسكان أمــام البرلمان مع بداية العام المالى الحالى 

.2019/2018
اإلمكانيات المالية هى الفيصل

عادة ما يتم تمويل االنتخابات سواء رئاسية أو برلمانية 
أو المجالس الشعبية المحلية من بند فى الموازنة العامة 
للدولة يسمى »المصروفات األخــرى«، ومؤخًرا تم تمويل 
االنتخابات الرئاسية بما قيمته 1.2 مليار جنيه فى أول 
انتخابات تشهدها مصر بعد تحرير سعر صرف الجنيه 
ــرى »تعويم الجنيه«، وهــو مــا زاد  مقابل العمات األخـ
التكلفة على كافة المعامات داخــل مصر بحوالى %50 

على األقل. 
ويــتــم اإلنــفــاق عــلــى الــعــمــلــيــات االنــتــخــابــيــة فــى بعض 
األمــور أبرزها اإلشــراف  القضائى ومكافآت المدرسين 
والموظفين فــى وحـــدات اإلدارة المحلية الــذيــن يتولون 
العمل داخــل اللجان االنتخابية، كذلك تخصيص لجان 
انتخابية، وإجـــراءات التأمين األمنية من رجــال الشرطة 
وأحياًنا القوات المسلحة أيًضا، وتوفير األدوات الازمة 
إلتمام عملية االقــتــراع، باإلضافة إلى ما يتم انفاقه من 

تكاليف للمرشحين 
ــديـــن لهم  ــؤيـ ــمـ والـ
والــــتــــى تـــتـــجـــاوز 
ــام الرسمية  ــ األرق
عادة مرة أو مرتين 
ــل، وهــــى  ــ ــث ــ ــم ــ ــال ــ ب
أرقــام غير معلومة 
لصعوبة حصرها 
ــا  فــى الــعــادة  ــه ألن
ــم بـــمـــبـــادرات  ــتـ تـ
فـــرديـــة ال تخضع 
لـــــضـــــوابـــــط وال 

معايير .
وفى عام 2014، 

تكلفت االنتخابات البرلمانية، نحو مليار و600 مليون 
جنيه، والتى تشتمل جميع اإلجـــراءات الخاصة بالعملية 
االنتخابية، وذلك وفًقا لخطابات متبادلة بين اللجنة العليا 
لانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس رئيس محكمة 
استئناف القاهرة، ووزارة المالية لصرف األموال على عدة 

دفعات.
وقــد نص قانون مباشرة 
الــحــقــوق الــســيــاســيــة، على 
أن تكون للجنة العليا_التى 
تــحــولــت لــلــهــيــئــة الــوطــنــيــة 
لــانــتــخــابــات فــيــمــا بــعــد_ 
موازنة مستقلة تدرج ضمن 
ــعــامــة لــلــدولــة  الــمــوازنــة ال
وتضع اللجنة العليا الئحة 
لتنظيم شئونها المالية، 
تتضمن قــواعــد وإجـــراءات 
ــادات  ــم اإلنـــفـــاق مــن االعــت
الــمــالــيــة المخصصة لها، 
وبـــيـــان الــمــعــامــلــة الــمــالــيــة 

ألعضائها وللعاملين بها.
وقد تكلفت االنتخابات واالستفتاءات التى أجريت فى 
مصر منذ ثورة 25 يناير وحتى انتخابات الرئاسية 2014، 

ما يقرب من 5 مليارات و300 مليون جنيه.
ووافــق مجلس الــنــواب، منذ أشهر على زيــادة موازنة 
الهيئة الوطنية لانتخابات بــواقــع 23 مليون جنيه، 
وهــو مــا انتقده بعض النواب 
مــؤكــديــن أن المبالغ 
ــراء  ــشــ ــ ال تـــكـــفـــى ل
األوراق ومستلزمات 

االنتخابات األخرى.
اإلشراف القضائى

ــى  ــ ــل ــ أشـــــــــــــــــرف ع
االنــتــخــابــات الرئاسية 
ــرة قــرابــة 2000  األخــي
قـــــــاض، وهـــــو مــــا قــد 
ــال  يـــتـــضـــاعـــف فــــى حـ
ــات الــمــجــلــس  ــابـ ــخـ ــتـ انـ
ــة  ــي ــمــحــل الـــشـــعـــبـــيـــة ال
إذا تــمــســك الــبــرلــمــان 

باإلشراف القضائى على االنتخابات ما سُيعد ُمعرقل 
قــوى لانتخابات نظًرا لصعوبة ذلــك علمًيا من ناحية 
توفير األعــداد الازمة من جانب، ومن جانب آخر من 
ناحية التكلفة المادية الكبيرة التى ُتخصص كمكافآت 
ألعضاء الهيئات القضائية وبــدالت االنتقال خاصة فى 
األمــاكــن النائية وتكلفة نقل أوراق االقــتــراع قبل وبعد 

عملية االقتراع ذاتها.
انتخابات برلمان 2020

 فى حال إصــدار قانون اإلدارة المحلية قبل منتصف 
عام 2019، أى قبل إقــرار الموازنة العامة للعام المالى 
القادم 2020/2019، سيكون من الصعب إجراء انتخابات 
المجالس الشعبية المحلية أيًضا، ألن الموازنة بالتأكيد 
ستعتمد على تخصيص مبلغ  ضخم قد يتجاوز الـ2.5 
مليار جنيه إذا ما قارناه بما تم تخصيصه لانتخابات 
الرئاسية األخيرة التى تحتاج إلجــراءات أقل من حيث 
التأمين واإلشراف القضائى وطباعة األوراق وغيرها من 
المستلزمات واإلجراءات وعدد العاملين الذين يشاركون 

فى العملية االنتخابية.
وال يغيب عن بال أحد أنه بعد إقــرار الموازنة العامة 
للدولة للعام المالى القادم، سيكون نواب الشعب الحاليين 
والطامحين للمنافسة أيًضا على أهبة االستعداد لخوض 
االنتخابات الجديدة فى عــام 2020، وبالتالى سيكون 
اهتمام أجهزة الدولة منصًبا على االنتخابات البرلمانية 
وليس »انتخابات المحليات« إذ أن مجلس النواب سواء 
استمر فى تشكيله الحالى أم أضيفت له غرفة ثانية تحت 
مسمى »مجلس الشورى« أو »مجلس الشيوخ« كما ُيطالب 
بذلك الكثيرين من البرلمانيين ورجال السياسية، سيكون 
أمام ملحمة انتخابية قوية لشدة المنافسة المتوقعة على 
مقاعد البرلمان، وهو ما يقلل من حــرارة الصراع على 
المجالس الشعبية المحلية، كما ان عبء تكلفة عمليتين 
انتخابيتين متتالتين سيكون ثقيًا ولن تتحمله الموازنة 
العامة للدولة فى ظل االلتزامات المحلية والخارجية، 
وزيــادة بند األجــور فى موازنة الدولة ليلتهم قرابة ثلث 
حجم الموازنة وزيادة العجز فى الموازنة ألكثر من 438 
مليار جنيه و594 مليون جنيه، وفًقا لتقديرات الحكومة 
فى العام المالى الجارى والــذى سينتهى فى 30 يونيو 
2019، ومــن الصعب أن ينخفض العجز بنسب كبيرة 
وبالتالى من الناحية المادية سيكون حمًا ثقيًا على 

الموازنة أن تتكفل باالنفاق على انتخابات المحليات.

فى حال انتهاء العام الجديد 
بدون إجراء »المحليات« 
ستكون هناك صعوبة إلجرائها 
فى 2020 بسبب تعارضها مع 
انتخابات مجلس النواب 

القانون 
الجديد اليزال 
حبيس أدراج 
لجنة اإلدارة 

المحلية

أجهزة 
الدولة غير 

مستعدة 
إلجراء 

االنتخابات

قبل احتفاله بعيده المئوى

صراعات »أبوشقة« و»البدوى« تهدد 
بتفجير األوضاع داخل حزب الوفد

ــذى  ــزب »الـــوفـــد«، الــعــريــق والـ يــشــهــد حـ
سيحتفل فــى 2019 بعيده الــمــئــوى، فترة 
مــن االضــطــرابــات العصيبة والــصــراعــات 
بين الوفديين القدامى والــجــدد، فى وقت 
تسعى فيه أحــزاب أخــرى لصدارة المشهد 
السياسى فى مقدمتها »مستقبل وطن« الذى 
استحوذ على غالبية رئاسات اللجان النوعية 
داخل البرلمان. ويتمنى وفديون أن يستعيد 
ــوة تــأثــيــره فــى الــشــارع  الــحــزب مكانته وقـ
المصرى وفق رصيده التاريخى الذى يمكنه 
مــن البقاء رغــم الــتــوتــرات التى تشوبه من 

حين إلى آخر.
وكشفت دراســة أعدها مركز الحياة فى 
لندن أنه منذ تولى المستشار بهاء أبوشقة 
رئــاســتــه عــلــى أن يــكــون نــمــوذجــاً سياسياً 
وواجــهــة حزبية يحتذى بها فــى األوســـاط 
الحزبية المتعددة وإيماناً منه بمبدأ العدالة 
وتكافؤ الــفــرص للجميع، مــا انعكس بقدر 
ــقــراراً داخــلــيــاً وخــارجــيــاً قبل  معقول اســت
انطاق انتخابات اللجنة العليا التى جرت 
مؤخراً والتى أعقبت نتائجها فصل ستة من 
المرشحين فى االنتخابات وهم )ياسر قورة، 
محمد الحسينى، محمد إبــراهــيــم، أحمد 
عطالله، فتحى مرسى، شريف حمودة( بناًء 
على قرار من أبوشقة وذلك لخروجهم على 
االلــتــزام الحزبى ورفضهم لقواعد العمل 
الديموقراطى والتشكيك فى إدارة الهيئة 
الوفدية )الجمعية العمومية(، حسبما جاء 
فــى بــيــان لرئيس الــحــزب، واعــتــبــر الــقــرار 
بمثابة شــرارة لفصل جديد من الصراعات 
لتنقلب األمـــور رأســـاً على عقب ويــرتــدى 
الحزب ثوب التجديد بعد فصل المرشحين، 

وبــدأت الخافات باجتماعات للمفصولين 
وصــدور بيان عنهم يحمل اتهامات مباشرة 
ألطراف فى الوفد، والتشكيك فى )الجمعية 
الــعــمــومــيــة( الــتــى حسمت األمـــر باختيار 
50 مرشحاً لتمثيل الجمعية العمومية فى 
الهيئة العليا، وتقدموا بتظلم بالنتائج التى 
اعــتــبــروهــا مــزيــفــة، فيما قابلها أبـــو شقة 
ببيان أكــد فيه نزاهة وحيادية االنتخابات 
التى تمت بإشراف كامل للمجلس القومى 
لحقوق اإلنسان )مؤسسة رسمية حقوقية(، 
مــا دعــا أبوشقة لعقد اجتماع ضــم رؤســاء 
ــحــاد الــمــرأة  الــلــجــان فــى الــمــحــافــظــات وات
لوضع خطة لتأمين الحزب ضد أى إجراء 
يقدم عليه األعضاء المفصولون وتوعدهم 
بماحقات قضائية حال التعرض للحزب. 
الــتــطــورات األخــيــرة تــبــدو أنــهــا كشفت عن 
ما كــان يحمله قــرار أبــو شقة بفصل هؤالء 
الستة الــذى قصدهم أبــو شقة فى حديثه 
عــن الــمــؤامــرة التى تعرض لها الــحــزب من 
قبل أشخاص راهنوا على عدم استمراره فى 
رئاسة الحزب أكثر من شهرين بسبب حجم 

التحديات التى يواجهها.
ــؤالء؛ بل  ــ ولـــم يــقــف األمـــر عــنــد فــصــل ه
تحول لصراع من الرئيس السابق للحزب 
السيد الــبــدوى وإحالته للتحقيق بأمر من 
المستشار أبو شقة بعد اتهام موجه له بإثارة 
االضطرابات ضد الحزب خال االنتخابات 
الداخلية األخــيــرة وتشكيل لجنة خماسية 
للتحقيق معه ليتحول الصراع بين جبهات، 
ما ُيهدد مستقبل الحزب خصوصا مع قرب 

انتخابات المحليات.
وتولى أبو شقة رئاسة الحزب فى منتصف 

مارس من العام الجارى خلفاً للسيد البدوى 
الــذى تــرأس الحزب لفترتين كاملتين علماً 
بأنه )ال يحق له الترشح لفترة ثالثة طبقا 
لائحة الحزب(، ويعتبر أحد أهم القيادات 
التاريخية لحزب الوفد وأقــدم المحامين 
الوفديين وعضو مجلس الــنــواب المصرى 
وأكبر األعضاء سّنا فيه إضافة إلى عاقاته 
القوية مع الحكومة المصرية، ورفــع رئيس 
الــحــزب شعار »وفــد جــديــد، ال إقــصــاء، لم 

الشمل«.
تجدر اإلشــارة إلى أن حزب الوفد يعتبر 
أعـــرق األحـــزاب السياسية الليبرالية فى 
مصر وأكبرها عــدداً إذ يبلغ عدد أعضائه 
مليون عضو، فيما يبلغ عدد أعضاء الهيئة 
الوفدية سته اآلف وسبعمائة عضو، ومثل 
األغلبية قبل ثورة 23 تموز )يوليو( فى العام 

.1952
أســســه ســعــد زغـــلـــول فـــى الـــعـــام 1918 
ولــم يعد الحزب إلــى نشاطه السياسى إال 
عــام 1978 فى عهد الرئيس الــراحــل أنور 
الــســادات بعد السماح بالتعددية الحزبية، 
وظــل لفترات طويلة يمثل األغلبية وأطلق 
عليه الحزب الجماهيرى الكبير أو )بيت 
األمــة(، وضم أسماء بــارزة فى تاريخ مصر، 
مثل سعد زغلول وعبد العزيز فهمى وعلى 
شعراوى وأحمد لطفى السيد ومكرم عبيد 

وآخرين.
وشهد الــوفــد أزمـــات متكررة ومــحــاوالت 
لانشقاق وتكوين جبهات فى مواجهة أخرى 
والتى دعت فى إحداها إلى تدخل الرئيس 
المصرى عبدالفتاح السيسى لحل النزاع 
بين األطراف إيماناً منه بعراقة حزب الوفد.

 خالد عبدالرحمن

البدوى

شعراوى

أبوشقة
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هل سينخفض 
 سعر الدوالر
أم سيرتفع؟

نجيب عن السؤال الصعب:

البنك المركزى يتحمل 4 مليارات دوالر تكلفة دعم 
»غير مباشر« للجنيه بالبنوك التجارية

روشتة ذهبية لحل أزمة الديون الخارجية

إن مشكلة الدين العام تعد واحــدة من أهم المشاكل التى 
ــدول النامية، ويمثل الــديــن  الخارجى  تواجه العديد من ال
أحد أهم التهديدات التى تواجه الحكومة المصرية، وجاء 
تناولنا لهذا الموضوع من أجل توضيح مفهوم الدين الخارجى 
ــار المالية واالقتصادية  ــ وتقسيمه، وأســبــاب تــطــوره واآلث
المترتبة على هذا التفاقم ونتائجه وســوف نوضح اآلليات 
التى ُتساعد فى الحد من تفاقم الدين الخارجى وتخفيضه، 
ــى أن وصــل فــى نهاية يونيو  وقــد تضاعف الــديــن الــعــام إل
الماضى إلــى 92.64 مليار دوالر مما يشكل ضغًطا على 
الموازنة العامة للدولة وكذلك تهديد للتصنيف االئتمانى 
لمصر، ووصلت نسبة الدين الخارجى إلــى الناتج المحلى 
اإلجمالى 37.2% فــى نهاية السنة المالية 2018-2017 
بزيادة بسيطة من 36.8% فى نهاية الربع الثالث منها حسبما 

ذكر رئيس الوزراء »مدبولى« فى مقابلة صحيفة.
ــة مهمة للغاية صــدرت  فــى هـــذا الــســيــاق كشفت دراســ
مؤخراً بعنوان: »الدين الخارجى أزمــة قابلة للحل.. ولكن« 
ــلــدراســات واألبــحــاث  ــتــى أصــدرهــا الــمــركــز الــمــصــرى ل وال
االستراتيجية أن مشكلة الدين الخارجى تتشابك مع العديد 
من القضايا االقتصادية، وكعادة العلوم االجتماعية ال يمكن 
فصل موضوع وتناوله بمعزل عن باقى القضايا ذات الصلة 
مثل عجز الموازنة وكذلك تحرير سعر الصرف وتضارب 
السياسات النقدية والمالية وكذلك عجز القطاع اإلنتاجى 
عن سد المتطلبات ما دفع الدولة إلى استيراد العديد من 
السلع الغذائية األساسية ومع انخفاض قيمة العملة المحلية 

أمام الدوالر أصبحنا نستورد نفس كمية السلع ولكن بأسعار 
ــدوره لحدوث عجز كبير فى الموازنة  مضاعفة مما أدى ب
العامة للدولة وذلك دفع الدولة لسد هذا العجز عن طريق 
االستدانة من الخارج ما وضع البالد داخل حلقة مفرغة من 

الديون وخدمتها.
وكشف تقرير منتدى االقتصاد العالمى عن تقدم مصر 
6 مراكز فى مؤشر التنافسية العالمية لعام 2018 لتحتل 
المرتبة 94 من بين 140 دولــة، بعد أن سجلت 53.6 درجة 

على المؤشر بزيادة 0.4 درجة عن العام الماضى.
كما صعدت مصر 15 مركًزا فى البنية األساسية لتحتل 
المرتبة 56 عالميا بداًل من 71، وكذلك صعدت 4 مراكز فى 

سوق العمل عن العام الماضى.
واحتلت المركز 24 عالمًيا فى حجم السوق، بفضل القوة 

البشرية التى تتميز بها.
كما احتلت مصر المركز 102 فــى مــؤشــر المؤسسية، 
و100 فى اعتماد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، و135 
فــى اســتــقــرار االقــتــصــاد الكلى، و99 فــى مــؤشــرى الصحة 

والمهارات.
من ناحية أخرى أوضح تقرير صادر عن منظمة مؤتمر 
األمم المتحدة للتجارة والتنمية »أونكتاد« أن مصر احتلت 
الوجهة األولى فى أفريقيا فى النصف األول من عام 2018 
فى تدفقات االستثمار األجنبى بزيادة 24% مقارنة بالنصف 
األول من عام 2017، وأشــار إلى حــدوث ذلك على الرغم 
من انخفاض االستثمار األجنبى المباشر عالمًيا بنحو 
41% خالل النصف األول من العام الحالى، ليصل إلى 470 
مليار دوالر فقط مقابل 794 مليارًا للفترة المقابلة من العام 
الماضى.. وكشفت الــدراســة أن الدين الخارجى ينقسم 
إلــى 28.42 مليار دوالر قــروًضــا مــن مؤسسات التمويل 

الدولية واإلقليمية )صندوق النقد الدولى والبنك الدولى. 
إلخ(، و17.4 مليار فى شكل ودائع من السعودية واإلمارات 
والــكــويــت، و14.28 مليار دوالر ســنــدات، ويشمل الدين 
10.37 مليار دوالر قروًضا ثنائية و9.89 مليار قروًضا 
وتسهيالت متوسطة وطويلة األجــل و12.28 مليار دوالر 

مديونية قصيرة األجل.
وننتقل بعد ذلك إلى توضيح أسباب تفاقم الدين الخارجى:

- ارتـــفـــاع كـــل مـــن صــافــى الــمــســتــخــدم مـــن الــقــروض 
والتسهيالت بنحو 2.9 مليار دوالر.

ارتفاع أسعار صرف معظم العمالت المقترض بها أمام 
الدوالر األمريكى بنحو مليار دوالر.

- أعــبــاء خدمة الــديــن الخارجى 8.6 مليار دوالر فى 
غضون الفترة من يوليو وحتى ديسمبر الماضى، وتنقسم 
إلــى 7.5 مليار دوالر أقساط مسددة و1.1 مليار دوالر 

فوائد مدفوعة.
- ارتفاع فوائد الديون على مصر، بنحو 42.1% بموازنة 
العام المالى الجديد 2019/2018، حيث وصلت إلى 541.3 
مليار جنيه مقابل 381 مليار جنيه بموازنة العام المالى 

الجارى.
- تــوجــيــه نسبة كــبــيــرة مــن الــقــروض إلـــى تــمــويــل عجز 
الميزانية، وبوجه خاص الموارد الغذائية، وتوجيه جزء آخر 

إلى مشروعات إنتاجية عائدها ال يغطى تكاليف االقتراض.
زيادة سعر الفائدة فى العديد من أسواق المال الدولية، ما 
أدى بدوره إلى زيادة المديونية، حيث تجاوزت فى العديد من 
الدول الفائدة المدفوعة قيمة التمويل اإلضافى، وبناًء عليه 

أصبحت خدمة الدين تمثل مقدارا كبيرا من الدين.
ــرى المسئولون قضية  ــؤال: كيف ي وفــى إجابتها عــن سـ
الدين الخارجى؟ كشفت الدراسة أن رئيس الوزراء مصطفى 

مدبولى أعلن زيادة حجم الدين الخارجى إلى توسع الدولة 
فى االقتراض من الخارج خالل الفترة الماضية من أجل سد 
الفجوة التمويلية وحل أزمة نقص العملة األجنبية فى السوق.

 CNN«وصـــرح الــدكــتــور وزيـــر المالية محمد معيط لــــ
بالعربى«، »أن الحكومة تعمل على عدة محاور لخفض الدين 
العام لم يتم االنتهاء منها، وسيتم بحثها خالل االجتماعات 
الــدوريــة لــلــوزراء على مــدار األسبوعين القادمين، رافًضا 
الحديث عن تلك المحاور بسبب عدم  االستقرار عليها حتى 

اآلن«.
ــه صــرحــت الــدكــتــورة »جــيــهــان صــالــح«  وفـــى الــســيــاق ذاتـ
ــوزراء »عن الشروع  المستشار االقتصادى لرئيس مجلس ال
فى وضع خطة متكاملة إلدارة ملف الديون الخارجية تتضمن 
ســيــنــاريــوهــات التعامل معها، واالتــفــاق على وضــع سقف 
لالقتراض، وتحديد مدى تأثيرها على االقتصاد المصرى 

لمدة 5 سنوات«.
ومن الملحوظ فى تلك التصريحات أنه لم يتم ذكر القصور 
الذى ارتكبه المسئولين السابقين ولم يتم توضيح الخطوات 
التى ســوف يتم السير عليها خــالل المرحلة المقبلة مما 
يوضح أننا سوف نعانى نفس المعاناة إذا استمر الحال على 
ذلك الوضع على الرغم من توقعات صندوق النقد الدولى 
التى تقول: »تبدأ قيمة الدين الخارجى فى التراجع بدًءا من 
العام المالى المقبل ألول مرة فى 8 سنوات، ليصل إلى 87.5 
مليار دوالر فى نهاية 2019-2020، ليستقر فى العام التالى 
عند نفس المستوى، ثم ينخفض بشكل طفيف إلــى 87.1 
مليار دوالر فى 2021-2022، ثم إلى 82.9 مليار دوالر فى 

نهاية 2023-2022«.
وكما توقع الصندوق أيًضا »أن ينخفض إجمالى الدين 
العام إلى 86.2% من الناتج المحلى اإلجمالى بنهاية العام 

المالى الــجــارى مقابل إلــى 92.4% مقدرة للعام الماضى، 
ومقابل 103% فى نهاية عــام 2016-2017«، وفقا لتقرير 

المراجعة الثالثة.
األخيرة.

وقدمت الدراسة روشتة القضاء على األزمــة والتى يمكن 
إيجازها فى النقاط التالية: 

محاسبة المسئول عــن استراتيجية التعامل مــع الدين 
ــة حتى  الخارجى مــن وزارة المالية محاسبة علنية ورادعـ

يتمكن اآلخرون من أداء المهمات دون تقصير وإهمال.
تسخير أمـــوال الــقــروض إلــى إقــامــة مشاريع ذات عائد 

دوالرى وهدفها القضاء على االستيراد.
العمل على تحويل الديون الخارجية إلى استثمارات.

تطبيق الدستور واحترامه وذلك من خالل مرور أى قرض 
دولــى أًيــا كــان شكله أو الجهة المقترضة لــه على مجلس 

النواب.
ــدوالرات داخــل مصر والتصدى إلى  ــ العمل على بقاء ال

تهريبها خارج البالد وتقديم الحوافز التى تعمل على بقائها.
ــمــوارد المتاحة لخدمة الدين  تسخير كــل الــطــاقــات وال
لخارجى ووقف أى قرض جديد من شأنه زيادة األعباء على 

الدولة.
العمل على أن يكون هناك تنسيق بين مسئولى السياسة 

النقدية وكذلك المالية لمواجهة تلك األزمة.
ــادة الــنــاتــج الــمــحــلــى مــن أجـــل التصدى  ــ الــعــمــل عــلــى زي
لالستيراد الذى من شأنه خروج العملة األجنبية من السوق 

المصرية.
تقليل مرتبات الــوزراء وأعضاء مجلس الشعب والقضاة 
بنسب محددة ولفترات مناسبة تكون معدة مسبًقا لحين 

القضاء على تلك األزمة.

هروب المستثمرين 
األجانب من 

 االستثمار 
فى مصر بعد تنفيذ 

روشتة »صندوق 
النقد«

منذ عامين توقع صندوق النقد الدولى أن يصل سعر 
ــدوالر مقابل الجنيه لــحــوالــى 12 جنيها، لكن  ــ صــرف ال
خابت التوقعات وتدهور السعر ليصل الــدوالر إلى قرابة 
18 جنيها، فماذا حدث ولماذا لم تأت استثمارات أجنبية 
كما توقع الصندوق ولماذا لم تزيد عائدات قناة السويس 
بالدوالر وليس بالجنيه ألن فارق السعر بالتأكيد سُيظهر 

زيادة للعائدات بالجنيه فقط. 
مؤسسات مالية ومصرفية مصرية وأجنبية أجابت 
عن األسئلة التى أوقفت نمو قيمة الجنيه مع كشف عن 
توقعاتهم لمسلسل صعود الــدوالر خالل السنوات القادمة 
إذا لم يتدخل البنك المركزى والبنوك الحكومية إلعطاء 

مسكنات للعملة الخضراء مقابل الجنيه المسكين. 
وتراجع حجم االستثمارات األجنبية فى مصر، الرتفاع 
سعر الفائدة على االقتراض، وتراجع القوة الشرائية بعد 
تعويم الجنيه، ورفــع الدعم عن الــوقــود، وضعف الترويج 

الخارجى لجذب االستثمارات.

تعهد البنك المركزى بعدم التدخل لدعم سعر صرف 
الجنيه مقابل العمالت األجنبية بشكل مباشر كما يحدث 
فى السابق، وذلك فى اتفاق أبرمه الصندوق مع الحكومة 
فى عــام 2016 بموجبه يتم صــرف قــرض بقيمة إجمالية 
12 مليار دوالر على أربعة مراحل بهدف تحسين األوضاع 

االقــتــصــاديــة لمصر والتغلب 
على السوق السوداء لالتجار 
فــى العملة إذ أن الــقــرض لم 
ــقــدم فــقــط الـــدعـــم الــمــالــى  ي
بــل أيــًضــا الــدعــم اللوجيستى 
الفنى أو كما يشجع البعض 
ان يطلق عليها »اشــتــراطــات 
اقتصادية وسياسية«، والتى 
ًتلزم الحكومة والبنك المركزى 
ــخــاذ  ــات ومـــجـــلـــس الــــنــــواب ب
ــدار تشريعات  ــرارات وإصــ ــ ق
ــة  ــ ــدول ــ ــادة حــصــيــلــة ال ــ ــزيـ ــ لـ
ــرض الــضــرائــب  ــالل فـ مــن خـ
والـــرســـوم المختلفة وتقليل 

النفقات فى بعض القطاعات واستحداث قطاعات أخرى، 

إال انــه وبعد عامين لم يشعر المواطن المصرى بتحسن 
ملموس لكنه فى المقابل زادت أسعار السلع فى هذين 
العامين بنسب تتراوح بين 50% إلى 200%، مع زيادة أسعار 
الوقود من بنزين وســوالر وغــاز طبيعى ومــازوت للمصانع 

وجاز للسيارات.
ومع أن صندوق النقد توقع جذب االستثمارات وزيــادة 
الصادرات للخارج وزيادة أعداد السياح وانتعاش قطاعات 
ــام، لكن هــذه الــبــنــوءة لــم تتحقق بل  االقــتــصــاد بشكل عـ
على العكس فقد تخارج مستثمرون عــرب وأجــانــب، وتم 
عقد اتفاقيات لم ُتنفذ بين الحكومة وبعض المنظمات 
والشركات االستثمارية العالمية بسبب انخفاض جاذبية 
السوق الرتفاع سعر التكلفة وانخفاض المبيعات بعد غالء 

األسعار وزيادة معدالت التضخم الشهرية والسنوية.
كل ما سبق قد حــدث وشاهده كل مصرى بالفعل لكن 
مؤخًرا كشفت النشرة اإلحصائية الشهرية الصادرة عن 
البنك المركزى المصرى، عن أن المستثمرين األجانب 
تخارجوا من أدوات ديــن حكومية التى تتميز بعائد كبير 
بقيمة 24.3 مليار جنيه أى بحوالى 1.4 مليار دوالر تقريبا 

خالل أكتوبر الماضى.
وسجلت أرصدة األجانب فى أذون الخزانة نحو 210.2 

مليارات جنيه  بنهاية أكتوبر الماضى، بينما فى نهاية شهر 
سبتمبر الماضى، كانت  234.5 مليار جنيه.

وانخفض ما يستحوذ عليه األجانب من أذون وسندات 
الخزانة على مدى األشهر الثمانية المنتهية فى أكتوبر إلى 
11.7 مليار دوالر من 23.1 مليار دوالر فى نهاية مارس 

الماضى، ياتى ذلك فى الوقت 
الذى تم دعم الكميات الالزمة 
ــدوالرات فــى مصر من  ــ مــن ال
البنوك وليس من االحتياطى 

الموجود بالبنك المركزى.
ــرز« قد  ــت وكــانــت وكــالــة »روي
ــطــالع رأى  كــشــفــت عـــن اســت
لــعــدد مـــن قـــيـــادات الــبــنــوك 
والقتصاديين فى مصر، وتبين 
منه أن أكبر بنكين مملوكين 
للدولة، تحمال معظم العبء 
ــق بـــهـــروب األمـــــوال  ــعــل ــمــت ال
الــســاخــنــة - الــتــى تــتــركــز فى 
ــة  ــخــزان االســتــثــمــار أذون ال

والسندات الحكومية والبورصة -، عن طريق الدخول إلى 

ــرب نهاية كل يــوم لتلبية الطلبات  ســوق ما بين البنوك ُق
القائمة للحصول على الدوالر، وهذه هى الطريقة الوحيدة 
الــتــى يمكن للبنك الــمــركــزى الــتــدخــل مــن خاللها بشكل 
غير مباشر بعد أن تعهد لصندوق النقد بعدم التدخل إال 
أن هذين البنكين تحت سلطة المركزى، بخالف قيامه 
باستدعاء قيادات بنوك خاصة لسؤالهم عن السبب وراء 
تركهم الجنيه يضعف أمام الــدوالر، ما يدفعهم لالستياء، 

وفًقا لما ذكرته وكالة رويترز.
ــول الــصــافــيــة للقطاع المصرفى  وقـــد أصــيــبــت األصــ
الــتــجــارى بهبوط حـــاد، بمقدار 8.5 مــلــيــارات دوالر فى 
األشهر الـــ6 التى اتنتهت فى سبتمبر الماضى ليصل إلى 
12.2 مليار دوالر، مع استقرار لسعر صرف الجنيه فى 

نطاق 17.78 للبيع و17.98 جنيه للشراء للدوالر الواحد.
وتحملت البنوك التجارية، وليس البنك المركزى، كلفة 
خــروج المستثمرين األجــانــب، مــا أدى لــحــدوث عجز فى 
مراكز العمالت األجنبية لديها، وهــو ما يستدعى تدخل 
البنك المركزى لتمويل هذا العجز الذى قدرته بـ4 مليارات 
دوالر، من خالل االحتياطيات الدولية التى تجاوزت 44.6 
مليار دوالر بنهاية سبتمبر الماضى، بحسب تقرير لشركة 

»أرقام كابيتال«، فى شهر نوفمبر الماضى.

محاسبة المسئول عن استراتيجية التعامل مع الدين 
الخارجى من وزارة المالية محاسبة علنية ورادعة 

 العمل على تحويل الديون الخارجية
إلى استثمارات

تطبيق الدستور واحترامه وذلك من خالل مرور أى قرض دولى 
أيـًا كان شكله أو الجهة المقترضة له على مجلس النواب

تقليل مرتبات الوزراء وأعضاء مجلس الشعب والقضاة بنسب محددة 
ولفترات مناسبة تكون معدة مسبًقا لحين القضاء على تلك األزمة

تسخير أموال القروض إلقامة مشاريع ذات عائد 
دوالرى وهدفها القضاء على االستيراد

العمل على بقاء الدوالرات داخل مصر 
والتصدى لتهريبها خارج البالد 

 خالد عبدالرحمن

 سحر محمود

تأكد كذب 
نبوءة صندوق 

النقد بثبات 
الدوالر عند 
12 جنيهـًا 

فقط
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من حسن البنا وحتى اآلن

تطور ظاهرة المنشقين عند الجماعة تاريخيًـّا
يقصد بمفهوم االنشقاق الذى ت+ناقشه الدراسة، هو 
انفصال فرد أو مجموعة عن التنظيم بشكل عضوى، رغم 
أنه ال يزال يحمل األفكار نفسها، ولكنه يختلف حول طريقة 
اإلدارة الحالية لهذا التنظيم.. وبهذا يختلف االنشقاق عن 
المراجعات الفكرية أو الخالف األيديولوجى بين األفراد، 
والــذى يؤدى بالتبعية إلى االنشقاق، سواء العتزال العمل 
التنظيمى بسبب المراجعات الفكرية، أو لتأسيس تنظيم 

آخر عبر أيديولوجية المنشقين الجدد.
وتمر ظاهرة االنشقاق داخل التنظيمات بعدة مراحل، 
أولها االعــتــراض على الــقــرارات المركزية، ونقد هيمنة 
تيار معين على التنظيم، حتى يصل األمر للصدام المباشر 

واالنشقاق عن التنظيم.
1- المرحلة األولى )ديكتاتورية البنا واالنشقاقات( 

أ - االنشقاق األول، هناك بعض المراجع التى ُترجع 
االنــشــقــاق األول إلـــى عـــام 1937، وانــشــقــاق مجموعة 
اعتراًضا على تلقى البنا تموياًل قدره )٥٠٠ جنية مصرى( 
من شركة هيئة قناة السويس لبناء مسجد، إال أن االنشقاق 
األول الموثق كان للمحامى )محمد عطية خميس( الذى 

أسس حركة شباب محمد عام 194٠.
ب - شهد مــايــو 1946 اســتــقــاالت جماعية مــن شعبة 
اإلخــوان فى زفتى )مدينة بمحافظة الغربية بدلتا النيل(، 
وفى الشهر نفسه استقالت مجموعات أخــرى من بلبيس 
)بالشرقية، شرق دلتا النيل( ومحرم بك )باإلسكندرية( 
ــس، بــاإلضــافــة إلــى  ــســوي ــال ســيــنــاء( وال ــعــريــش )شــم وال
مجموعات من طالب كلية الحقوق جامعة فــاروق األول، 
وكانت كلها ألسباب سياسية، نتيجة تأييد البنا لحكومات 

غير مؤيدة شعبًيا.
ت -عـــام 1947 كــان االنشقاق األهــم فــى عهد مؤسس 
ــا)1928-1949(، وذلــك على خلفية  ــن ــب الجماعة حسن ال
قضية أخالقية تورط فيها عبدالحكيم عابدين صهر البنا 
)زوج أخت حسن البنا(، حيث اتهم بانتهاك حرمات بيوت 
اإلخــوان، وكــان هذا االتهام تقويًضا ألهم دعائم اإلخــوان 
كجماعة تدعى الفضيلة واألخــالق، وطالبت أصــوات من 
الجماعة بفصل عابدين، إال أن البنا رفض وشكل لجنة 
لتقصى الحقائق، ُفطرح األمــر على مكتب اإلرشــاد الذى 
صوت بأغلبية ثمانية أصوات لصالح قرار الفصل، مقابل 
صوت واحد، لكن البنا لم يرضخ للديمقراطية واألغلبية، 
وإنما فاجأ الجميع بإيقاف أبرز المعترضين على قراراته، 
فخرج من الجماعة أحمد السكرى )أحد أبرز المؤسسين 
ــاد( وكــذلــك خــرج الدكتور  والــوكــيــل األول لمكتب اإلرشــ

إبراهيم حسن، وكمال عبدالنبى.
-2 المرحلة الثانية )االنــشــقــاقــات بين الــصــدامــات 

والمواءمات(
تنوعت حركة االنشقاقات فى الفترة التى تلت حسن 
الــبــنــا، حــيــث دخــلــت جــمــاعــة اإلخـــــوان فــى الــعــديــد من 
المواءمات العلنية والسرية مع األنظمة الحاكمة فى الدولة 

المصرية وصواًل إلى الصدامات العنيفة مع النظام.
أ - االنشقاق األبــرز فى عهد حسن الهضيبى )المرشد 
الثانى للجماعة )1949-1973( كــان بانشقاق 19٥3، 
وذلك عبر مجموعة عبدالرحمن السندى رئيس التنظيم 
الخاص بجماعة اإلخوان والمسئول عن االغتياالت والعنف 
بالجماعة، حيث انشق السندى ومجموعة مــن زمالئه 
عقب محاولة الهضيبى عزله من منصبه وتعيين المهندس 
»سيد فايز« بدياًل عنه، فقرر السندى قتله عبر علبة حلوى 
مفخخة، وقامت الجماعة بفصله هو ومجموعة من التنظيم 
الخاص أبرزهم أحمد عادل كمال، ومحمود الصباغ وأحمد 
زكــى، وتعاطف معهم أربعة آخــرون وهــم صالح عشماوى 
والشيخ محمد الغزالى وعبدالعزيز جالل، والشيخ السيد 
سابق، ليقوم أعضاء التنظيم السرى بانقالب على المرشد 
ويحتلوا المركز العام لــإخــوان، وحصل صــدام بينهما، 
وانــفــرد الهضيبى بقيادة الجماعة، وعمل النظام على 

استمالة بعض المفصولين بعد ذلك.
ــســادات الحكم،  ب - مــع تــولــى الرئيس محمد أنـــور ال
حدثت االنفراجة بين الجماعة والنظام فى السبعينيات، 
وبدأت مرحلة عمر التلمسانى )المرشد الثالث للجماعة 
1973-1986( فــى إعـــادة بناء اإلخـــوان، ولــم تكن هناك 

انشقاقات كبيرة على المستويات التنظيمية.
إال إذا أُخـــذ فــى االعــتــبــار أن الــتــيــارات الجهادية فى 
سبعينيات الــقــرن العشرين خــرجــت مــن داخـــل جماعة 

اإلخـــــــوان )مــــن بــيــنــهــا تــنــظــيــم الــفــنــيــة 
العسكرية، وتنظيم الجهاد، والجماعة 
ا بالتكفير  المسلمة التى عرفت إعالمًيّ
ــرهــا(. وجـــاء تصريح  ــهــجــرة، وغــي وال
ولى العهد السعودى محمد بن سلمان 

لجريدة التايمز األمريكية ليؤيد ذات 
المعنى.

انشقاق جماعة القطبيين عام 197٥ 
بقيادة عبدالمجيد الشاذلى، على ضوء 
الخالفات التى حدثت بين اإلخــوان فى 
السجن عقب القبض عليهم فى قضية 

ــوا يخططون  ــان تنظيم 196٥ )الـــذيـــن ك
لالنقالب على حكم جمال عبدالناصر بقيادة 

سيد قطب(، وكان سبب الخالف الرئيسى هو 
كتاب الهضيبى )دعــاة ال قضاة(، فبعد اإلفــراج 

ــوة أهل  ــام بتأسيس جماعة »دعـ عــن الــشــاذلــى ق
ــا بجماعة  السنة والــجــمــاعــة« والــتــى عــرفــت أمــنــًيّ

القطبيين.
ث - عهد محمد حــامــد أبــوالــنــصــر )المرشد 

الرابع للجماعة 1996-1986(
شهد عهد المرشد الــرابــبــع حــادثــة انشقاق 
ــارزة، وهى بخروج مجموعة تزيد على المائة  ب
شخص بقيادة محمد رشدى، من إخوان جامعة 
ــروج  ــاق هــو »خـ ــشــق ــان ســبــب االن ــ األزهـــــر، وك
الجماعة عن الخط اإلسالمى الملتزم«، وذلك 
باإلضافة إلى انشقاق بعض القيادات الفردية 

مثل الدكتور فريد عبدالخالق الــذى استقال من مكتب 
اإلرشـــاد اعــتــراًضــا على سيطرة التنظيم الــخــاص على 
الجماعة، والشيخ عبدالستار فتح الله سعيد الذى استقال 
أيًضا من مكتب اإلرشاد احتجاًجا على موافقة اإلخوان من 

التجديد لمبارك.
ج - عهد مصطفى مشهور )المرشد الخامس للجماعة 

)2٠٠2-1996
أحــد أهــم االنشقاقات فــى التاريخ الحديث فــى عهد 
اإلخــوان كــان مع تولى مصطفى مشهور منصب المرشد 
للجماعة، وذلــك بخروج مجموعة بقيادة أبوالعال ماضى 
وعصام سلطان ومحمد عبداللطيف وصالح عبدالكريم، 
وتبنى هذه المجموعة منهج االندماج فى الحياة السياسية 

باألدوات الحديثة وأسسوا حزب الوسط.
وكــذلــك شهدت 
انــشــقــاق القيادى 
ثـــروت الــخــربــاوى 
ــى خـــلـــفـــيـــة  ــ ــلـ ــ عـ
ترشيحه لسامح 
عــاشــور كنقيب 
ــن  ــيـ ــامـ ــحـ ــمـ ــلـ لـ
ــالف رأى  ــخــ ــ ب
ــة  ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ الـ
ــع  ــع مــطــل ــ ــ م

األلفية الجديدة.
ح - عهد مأمون الهضيبى )المرشد السادس للجماعة 

)2٠٠4-2٠٠2
لم تشهد الفترة القصيرة التى قضاها مأمون الهضيبى 
انشقاقات كثيرة، وإنما بعض الحاالت الفردية مثل انشقاق 
القيادى مختار نوح )عضو البرلمان السابق عن جماعة 

اإلخوان(.
خ - عهد محمد مهدى عاكف )المرشد السابع للجماعة 

)2٠1٠-2٠٠4
ــوان  شــهــدت هـــذه الــفــتــرة مـــواءمـــات بــيــن جــمــاعــة اإلخـ
والنظام السياسى فى مصر، وحصلت اإلخـــوان على ما 
يقرب من 2٠% من مقاعد البرلمان فى سابقة هى األولى 
للجماعة، وبــدت الجماعة أكثر تنظيًما، حتى أصبحت 
التيار السياسى الثانى المنظم فــى الــبــالد بعد الحزب 

الوطنى الحاكم.
3- المرحلة الثالثة: االنشقاقات التكتيكية مع ثورة يناير 
2٠11 )عهد محمد بديع المرشد الثامن للجماعة منذ 

2٠1٠ حتى اآلن(
منذ تولى بديع منصب مرشد الجماعة حتى بدأت حركة 
انشقاقات مستمرة إلــى اآلن، شهدت خــروج مجموعات 
وفــرادى، بعضهم اعتزل العمل، وآخــرون انشقوا لتأسيس 
أحزابا سياسية، وكان أبرز هذه االنشقاقات، والتى يمكن 

أن تنقسم لتيارين.
أ -األول: انشقاقات قيادات فردية 

)1( استقالة محمد حبيب 
ــب أول  ــائ ــن ــن مــنــصــبــه ك مـ

للمرشد الــعــام فــى 2٠1٠، وذلـــك احتجاًجا على نتائج 
االنــتــخــابــات الــتــى أتــت بمحمد بــديــع مــرشــًدا للجماعة، 
واكتفى بموقعه كعضو فــى مجلس شــورى الجماعة، ثم 
طالب مجدًدا بعد ثورة يناير بالتحقيق فى نتائج االنتخابات 
ومع عدم االستجابة استقال بشكل نهائى من الجماعة فى 

.2٠12
)2( استقالة القيادى هيثم أبوخليل باإلسكندرية، وذلك 
اعتراًضا منه على دخول الجماعة فى مفاوضات سرية مع 
اللواء عمر سليمان )نائب الرئيس األسبق حسنى مبارك( 
أثناء ثــورة يناير، وذلــك فى محاولة لعقد صفقة سياسية 

بعيًدا عن القوى الوطنية المشاركة فى الثورة.
 )3( استقالة القيادى إبراهيم الزعفرانى عضو مجلس 
شـــورى الــجــمــاعــة احــتــجــاًجــا مــنــه عــلــى رفـــض الجماعة 
الفصل بين العملين الدعوى والسياسى فى أبريل 2٠11، 
واعــتــراًضــا منه على نتائج انتخابات 2٠1٠ والــتــى أتت 

بالمرشد محمد بديع.
)4( استقالة الشيخ محمد سعيد البر )المسئول عن 
الملف الــتــربــوى بالجماعة( والـــذى نشر استقالته على 
صفحته على موقع »فيس بــوك« متبوعة باألسباب التى 
دفعته لذلك، وهى انحراف الجماعة، وعــدم الرغبة فى 

تعديل المسار.
)٥( استقالة القيادى كمال الهلباوى )المتحدث السابق 
بــاســم التنظيم الــدولــى فــى أوروبــــا(، وقــد اســتــقــال على 
خلفية نكوص الجماعة على قرارها بعدم ترشيح أحد إلى 
انتخابات الرئاسة، وذلك بترشيح نائب المرشد )خيرت 
الشاطر( ومع استبعاده رشحت الجماعة محمد مرسى، 
الذى أصبح رئيًسا لمصر 2٠12-2٠13 حتى اإلطاحة به 

عقب ثورة الشعب المصرى فى 3٠ يونيو 2٠13.
ب - الثانى: انشقاق مجموعات

ــك على  )1( فصل الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح وذل
خلفية إعالنه ترشحه النتخابات الرئاسة بالمخالفة لقرار 
الجماعة بعدم ترشيح أى مــن أعضائها للرئاسة، قبل 
رجوعها فى قــرارهــا بعد ذلــك، حيث أســس حــزب مصر 

القوية وخاض انتخابات الرئاسة فى 2٠12.
)2( انشقاق مجموعة حزب التيار المصرى، وهم 
مجموعة من الشباب بدأت خالفاتهم مع الجماعة 
ورفضها المشاركة فى ثورة يناير 2٠11، وتطورت 
الــخــالفــات مــع إحــجــام الجماعة عــن المشاركة 
فى العديد من الفعاليات الثورية، وصــواًل إلى 
قـــرار الــجــمــاعــة بــإنــشــاء حـــزب واحـــد )كـــذراع 
سياسية للجماعة( وهو حزب الحرية والعدالة، 
وفصلت الجماعة هذه المجموعة بقيادة إسالم 
لطفى والــذى عمل على تأسيس حزب التيار 

المصرى.

خفايا االنشقاقات الداخلية داخل جماعة اإلخوان اإلرهابية
تعد طبيعة االنشقاقات داخل التنظيمات والحركات 

اإلسالمية أمرًا شبه طبيعى، خصوصـًا تلك الجماعات 
التى تعتمد تنظيميـًا على الرابط األيديولوجى ذاته، 

وذلك لطبيعة الحياة السياسية الديناميكية التى يطرأ 
عليها العديد من المستجدات، ما يستتبعها العديد من 

االختالفات بين قادة وأفراد التنظيم.
بجانب العديد من األسباب األخرى، مثل األسباب األيديولوجية 

كالخالف حول العديد من القضايا الفقهية الجهادية المستجدة 
وأولويات القتال، والمراجعات الفكرية لبعض أعضاء التنظيم.

كما أن هناك مجموعة من األسباب السياسية كالرغبة فى 
الزعامة السياسية للحركة، والتنافس حول السيطرة على السلطة والثروة، 
وبعض األعضاء يسعون لالنشقاق للجلوس على طاولة المفاوضات واقتسام 

»كعكة السلطة والثورة«، أو يكون االنشقاق لبقاء فكرة الجهاد على قيد الحياة 

فى حالة ضعف ووهن التنظيم، وذلك باإلعالن عن تنظيم جديد يجذب الكثير 
من الضوء، أو يكون االنشقاق بغرض الدعاية وجذب التغطية اإلعالمية، أو 

بغرض المعارضة من الداخل.. باإلضافة إلى االنشقاقات المدفوعة حكوميًّا 
وذلك بالترغيب لتيار داخل حركة أو جماعة بمزايا إعادة اإلدماج مع 

المواطنين والترغيب بإجراءات العفو عن المنشقين عن هذه التنظيمات.
وكذلك هناك أسباب تكتيكية أخرى كاالنشقاق لمبايعة تنظيم إرهابى آخر، 

كما يحدث بين فروع تنظيمى »القاعدة« و»داعش«.
وقد شهدت جماعة اإلخوان العديد من االنشقاقات بدأت بعد عقد واحد من 

تأسيس الجماعة، وتوالت بعض االنشقاقات القليلة على استحياء، حتى بدأت 
االنشقاقات تظهر إعالميًا بوضوح قبيل ثورة يناير 2011، وأثناء فعالياتها 

وعقب ثورة 30 يونيو 2013. 
وشهدت الفترة األخيرة عقب ثورة 30 يونيو واإلطاحة بجماعة اإلخوان من 

حكم مصر ظاهرة غريبة، وهى تصاعد االنشقاقات من جانب، وعودة التعاطف 

واالنضمام من قبل بعض التيارات والعناصر التى انشقت عن الجماعة سواء 
قبل ثورة يناير أو أثنائها وخالل فترة سيطرة اإلخوان على البالد )2012-

2013( من جانب آخر.
هذه الحقائق والوقائع كشفتها دراسة مهمة للغاية صدرت مؤخرًا 

بعنوان: »انشقاقات اإلخوان.. خالفات هيكلية ومراوغات سياسية« والتى 
أعدها حامد المسلمى الباحث فى الشئون السياسية والحركات اإلرهابية 

بالمركز العربى للبحوث والدراسات والتى تناولت ظاهرة االنشقاق عند 
اإلخوان وذلك بمحاولة فهم أسباب هذه الظاهرة، ومعرفة اتجاهات 

العناصر المنشقة عن الجماعة ومعرفة مآل الجماعة فى حالة تواصل 
االنشقاقات أو العودة لبعض المنشقين السابقين.

اتجاهات المنشقين 
عن الجماعة

تأثير ظاهرة المنشقين 
على تنظيم اإلخوان

إن طبيعة تكوين جماعة اإلخــوان السالف ذكرها، وباالسترشاد 
بالضربات السابقة لجماعة اإلخوان فى عهد عبدالناصر، وانشقاق 
عددا من العناصر البارزة فى التنظيم آنذاك، وقدرة التنظيم على بناء 
نفسه مرة أخرى فى السبعينيات، ومع األخذ فى االعتبار أن كثيًرا من 
هذه االنشقاقات تكتيكية نتيجة مواءمات ومناورات سياسية للجماعة 
فى التعاطى مع الحياة السياسية فى مصر، وكذلك نظًرا لطبيعة 
عضوية الجماعة بالغة السرية سواء داخل مصر أو خارجها،- والتى 
تتشابه بجبال الجليد فى المحيطات ال يظهر منها إال قمة صغيرة 
جًدا فوق سطح المياه، أما أكثر الجبل فإنه يقبع فى المحيط ال ُيرى 
للعابرين- ولذلك فإن الباحث يرى أن ظاهرة المنشقين لن تؤثر تأثيًرا 
جوهرًيا على قوام الجماعة الرئيسى التى اعتادت العمل فى الخفاء 
)تحت األرض(، وأنه بمجرد حدوث تهيئة الظروف سواء بمصالحة 
مع النظام السياسى أو مراجعات ظاهرية، فإنها ستعود إلى سيرتها 

األولى فى إعادة بناء التنظيم مرة أخرى.
كما أن العديد من المنشقين سيعملون على مــحــاوالت الترويج 
لمصالحات بين التنظيم والنظام السياسى فى مصر، وذلك رغبة منها 
فى عودة الجماعة كما كانت عليه قبل 2٠11، مثل الجهود التى يبذلها 
القيادى اإلخوانى »المنشق« كمال الهلباوى للترويج لمصالحة بين 

النظام والجماعة
وكذلك يمكن أن تلعب بعض العناصر التى أعلنت انشقاقها من 
جماعة اإلخوان دورًا سياسًيا سرًيا، بشكله الظاهرى ضد الجماعة، 
ولكنها فى نفس الوقت تعمل على تمهيد األرضية انتظارًا إلى اللحظة 

المناسبة لإعالن عن عودة تحالفها مع اإلخوان.

تعددت أسباب ودوافــع االنشقاقات داخل جماعة اإلخــوان، ومع 
ذلك فكانت الجماعة السياسية األكثر تماسكًا فى مصر، وذلك 
لصعوبة الــدخــول فيها مــن األســـاس، ومـــرور العضو بها بمراحل 
متعددة وهى »محب« إلى »مؤيد« ثم »منتسب« وصواًل إلى »منتظم« 
وأخيًرا »عضو عامل بالجماعة«، وهى المراحل التى تأخذ سنوات 
عديدة ربما تصل إلى سبع سنوات يخضع فيها العضو الختبارات 
ــوالء الــكــامــل للجماعة« و»السمع  ــ عــدة للتأكد مــن عنصرى »ال
والطاعة«، وذلك باإلضافة إلى »الجيتو االجتماعى« عند اإلخوان، 
وأن كثيًرا من األجيال الحالية لإخوان هم أبناء إلخــوان سابقين 

ومنتمين لعائالت إخوانية بالكامل.
وفى هذا السياق فقد اتخذت المجموعات المنشقة عن الجماعة 

العديد من االتجاهات المتباينة أحياًنا والمتقاطعة أحياًنا أخرى.
االتجاه األول: منشق عن التنظيم لتكوين تنظيم آخر

تنشق هــذه العناصر عن التنظيم الختالف حــول طريقة إدارة 
التنظيم، وســعــى هــذه المجموعات لعمل الفصل بين الــدعــوى 
والسياسى ظاهرًيا، وفــى الوقت نفسه تسعى هــذه العناصر إلى 
إنشاء تنظيم آخر ويحمل األفكار نفسها، ويمكن إدراج المجموعات 
المنشقة والتى أنشأت أحزابًا سياسية مثل قيادات حزب الوسط، 
ومجموعة أبوالفتوح وحزب مصر القوية، ومجموعة إسالم لطفى 

وحزب التيار المصرى.
االتجاه الثانى: منشق عن الجماعة لخالف حول اإلدارة 

تنشق هذه العناصر لخالف حول طريقة إدارة التنظيم، وهيمنة 
تيار معين على التنظيم، فيعمل المنشقون على نقد طريقة إدارة 
الجماعة وفضح التيار المعارض المسيطر عليها، مثل العديد من 
القيادات اإلخوانية المنشقة الذين يهاجمون التيار القطبى - نسبة 
إلــى سيد قطب -، أو يهاجمون سيطرة أعضاء التنظيم الخاص 
على الجماعة، ويقدسون أفكار حسن البنا )مؤسس الجماعة(، 
وهذا يعنى بأن هؤالء المنشقين مازالوا إخواًنا فكًرا، ويدافعون عن 
أفكارهم وإن كانوا خارج التنظيم، وهناك العديد من األمثلة على 
هــذا االتــجــاه، أبرزهم محمد حبيب، وفريد عبدالخالق، ومحمد 

سعيد عبدالبر وغيرهم.
االتجاه الثالث: منشق عن الجماعة نتيجة مواءمات سياسية 

تنشق هذه العناصر عن الحزب فى ظــروف معينة وتعمل على 
قيادة معارضة »ظاهرية« ضد الجماعة، وعملت على اجتذاب 
تيارات أخــرى لها، فتهاجم التنظيم تــارة، وتــارة أخــرى تدافع عنه 
فتحوز على مصداقية عند البعض، وفى لحظات معينة عملت هذه 
العناصر على تبرير أفعال الجماعة، وعقب الثورة المصرية فى 3٠ 
يونيو عملت هذه الفئة باستماتة فى الدفاع عن جماعة اإلخــوان، 
وأطلقت بعض وســائــل اإلعـــالم اإلخــوانــيــة عليهم »الــتــائــبــون عن 
االشتراك فى ثورة يونيو 2٠13«، ومن بينهم مجموعة إسالم لطفى 
وحــزب »التيار المصرى« ومجموعة عبدالمنعم أبوالفتوح وحزب 
مصر القوية، وكذلك عددا من القيادات الذين خرجوا عن الجماعة 
مثل هيثم أبوخليل، الذى تحول من معارض للجماعة منذ الثورة، 

إلى مؤيد لها عقب اإلطاحة بهم من السلطة فى 2٠13.
االتجاه الرابع: خالفات أيديولوجية

هى مجموعات تبنت أفكارًا وآليات مختلفة، مثل بعض المنضمين 
إلى تنظيم الجهاد فى السبعينيات، أو تحول بعض المجموعات إلى 
السلفية عقب خروجهم من الجماعة مثل: »مجموعة القطبيون« 

وتأسيسهم جماعة »دعوة أهل السنة والجماعة« 
االتجاه الخامس: مراجعات فكرية

هـــذا الــتــيــار هــو أقـــل االتــجــاهــات شــهــرة، وهـــم الــذيــن طــرحــوا 
مراجعات فكرية ألفكار تنظيم اإلخـــوان كافة، وتبين لهم فساد 
التنظيم، وقرروا ترك هذا التنظيم مطلًقا وتحولوا إلى نقد التنظيم 
وأفكاره، وهم كثيرون ولكنهم ليسوا بنفس القدر من الشهرة، مثل 
المفكر السيد يسين، الذى انضم لإخوان فى شبابه، ثم تفرغ إلى 
نقد أفكارهم، وكذلك مؤمن سالم )وكيل مؤسسى الحزب العلمانى 

المصرى - تحت التأسيس -(، وغيرهم الكثيرون.
االتجاه السادس: االنشقاق لمواءمات سياسية وتأسيس حركات 

إرهابية 
وهــى الــحــركــات الــتــى تأسست عقب اإلطــاحــة بحكم اإلخـــوان 
فى مصر عام 2٠13، وذلــك فى مواءمات سياسية حتى تستطيع 
الجماعة نفى صفة العنف عنها، وهــنــاك العديد مــن الحركات 
اإلرهابية المنبثقة من رحــم الجماعة، مثل حركة سواعد مصر 
ــورة«، وكــان الــقــيــادى اإلخــوانــى محمد  ــث »حــســم«، وحــركــة »لـــواء ال
كمال عضو مكتب اإلرشــاد هو المخطط لحركة حسم والــذى قتل 
فى مواجهات مع الشرطة المصرية عام 2٠16 حسب بيان وزارة 

الداخلية المصرية آنذاك.

 سحر محمود
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بديعالهضيبى

البنا
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التعددية هى الحل وهذه هى مرونة النص 
اإللهى التى تواكب مرونة الحياة وتطورها

تصحيح المفاهيم المغلوطة خطوة أولى فى الحرب على التطرف واإلرهاب
تأتى أهمية تجديد الخطاب الدينى 
لــكــونــه أحـــد الــعــنــاصــر األســاســيــة فى 
ــة الــتــطــرف، ولـــذلـــك لـــم يــأت  مــواجــه
اهــتــمــام الــســيــســى بــهــذه الــقــضــيــة من 
فــراغ، لكن فرضتها الــضــرورة، فى ظل 
ما عانت منه مصر ودول المنطقة بفعل 
جماعات اإلســام السياسى الُمسلحة، 
حيث تصاعدت العمليات اإلرهــابــيــة، 
ومازالت مصر تخوض حرب شرسة مع 

التنظيمات التكفيرية.
ومــن المفارقات الغريبة أنــه حينما 
ظــهــر الــبــاحــث إســـام الــبــحــيــرى على 
شاشات الفضائيات وتحدث عن تنظيم 
»داعش« اإلرهابى، والفتاوى التى يستند 
عليها لقتل األبــريــاء وتــدمــيــر الـــدول، 
كشف أن جميع هذه الفتاوى الداعشية 
مـــوجـــودة فــى كــتــب الـــتـــراث ومــازالــت 
تــدرس فى معاهد وكليات األزهـــر، بل 

وفى مــدارس التعليم الحكومى، ووقتها 
واجـــه »الــبــحــيــرى« تهمة ازدراء الدين 
اإلسامى، وقال الرئيس السيسى نفسه 
أن مهمة تصويب الخطاب ليست منوطة 
»بأى حد«، واألغرب أنه حين حكم على 

إســام بالسجن وقبيل انقضاء مدته 
أصدر الرئيس عفًوا رئاسًيا عنه، وخرج 
ليظهر على شاشة قناة فضائية أخرى، 

ببرنامج يحمل اسم »البوصلة«.
ــام لــم تــتــوقــف مطالبات  وبــشــكــل عـ

السيسى لــســنــوات، وخـــال مناسبات 
عدة، بضرورة تجديد الخطاب الدينى 
بــمــا يــتــوافــق مــع مــســتــجــدات العصر، 
ولكنه على مــا يبدو ال يريد االعتماد 
ــرامــج  ــتـــهـــادات الــفــرديــة وب عــلــى االجـ
الفضائيات، بل يتوجه دائــًمــا بخطابه 
إلى المؤسسات المعنية وبينها األزهر 
الشريف ووزارة األوقـــاف، إضافة إلى 
المثقفين، ورغـــم الــجــهــود الــمــبــذولــة 
ــرق بعد  ــذا الــصــدد لكنها لــم تـ فــى هـ
ــت غير مرضية  ــى الــمــأمــول، ومــازال إل
ــا كشفه  ــو م ــيــس، وهـ ــرئ لــطــمــوحــات ال
حديثه األخــيــر أثــنــاء االحتفال بذكرى 
المولد النبوى الشريف، إذ جدد دعوته 
بضرورة التجديد قائا »أدعــو علماؤنا 
ــذل مــزيــد من  ــى ب وأئمتنا ومثقفينا إل
ــم الــتــنــويــرى، دعــونــا  الــجــهــد فــى دورهــ
نستدعى القيم الفاضلة التى حث عليها 
ـــ صلى الله  اإلســـام ورسولنا الكريمـ 
ـ والتى تنادى بالعمل والبناء  عليه وسلمـ 
واإلتــقــان لنواجه أولئك الذين يدعون 

إلــى الــتــطــرف واإلرهــــاب ورغـــم جهود 
هــؤالء العلماء واألئــمــة والمثقفين فى 
هذه المعركة الفكرية والحضارية، إال 
أننا نتطلع إلــى مزيد من هــذه الجهود 
إلعادة قراءة تراثنا الفكرى قراءة واقعية 
مستنيرة، نقتبس من ذلك التراث الثرى 
ما ينفعنا فى زمننا ويتاءم مع طبيعة 
عصرنا وطبيعة مستجداته، دعونا ننقذ 
العقول من حيرتها وننبه النفوس من 

غفلتها وننشر المفاهيم السمحة«.
وبعد أن قال السيسى هذه الكلمات 
ــاق الــفــتــاوى  تــبــارى الــجــمــيــع فــى إطــ
ــى حد  الغريبة والــتــى وصــل بعضها إل
الشذوذ الفكرى، على اعتبار أن هذا هو 
التجديد والتنوير، بينما رأى أصحاب 
ــمــعــارضــة أن تلك  وجـــهـــات الــنــظــر ال

المحاوالت ماهى إال تزوير للتفاسير.
ــاءت غالبيتها كــمــحــاوالت  حــيــث جــ
ــم تــقــتــرب مــن جــوهــر ولــب  ظــاهــريــة، ل
القضية ولم تعمل على إعادة فهم الدين 

بشكل علمى صحيح.

السيسى تحدث عنه 26 مرة مخاطبـًا األزهر واألوقاف واملثقفني والفنانني واإلعالميني
موسم فتاوى »الشو اإلعالمى« بهدف إرضاء الرئيس على طريقة سعد الهالىل وخالد الجندى

بــالــعــودة إلــى أرشــيــف تصريحات وخــطــابــات الــرئــيــس عبدالفتاح 
السيسى نجد أن الرجل ذكــر مصطلح تجديد أو تصويب الخطاب 
الــديــنــى 26 مـــرة، فــى كــل مناسبة دينية إســامــيــة كــانــت أو مسيحية 
وفــى أعقاب كل حادثة إرهابية، حيث ُيعدُّ »السيسى« هو أول رئيس 
مــصــرى، اقتحم العديد مــن الملفات الشائكة المتعلقة بتصويب 
الفكر الدينى، مطالًبا المؤسسة الدينية بتنقيح الــتــراث وإصــدار 
فتاوى جديدة تحقق الفهم الصحيح لنصوص الشريعة بما يتوائم 
ــاب  ــ مـــع مــتــطــلــبــات الــعــصــر، لــيــس فــقــط فـــى فـــتـــاوى الــتــكــفــيــر واإلرهـ
والتفجير، ولكن تحدث الرئيس أيًضا فى األمــور المجتمعية ومن 
بينها الــطــاق الغيابى وقــال موجًها حديثه لفضيلة اإلمـــام األكبر 
ــام«، كما  شيخ األزهــر الدكتور أحمد الطيب »تعبتنى يافضيلة اإلمـ
تحدث بنفس الــجــرأة عــن قضية زواج الــقــاصــرات، كما قــال فــى أحد 
خــطــابــات االحــتــفــال بالمولد الــنــبــوى الــشــريــف مــوجــًهــا حديثه إلى 
أصحاب العمامة من شيوخ األزهر وأئمة األوقــاف: »إنى لمحاجيكم 
أمـــام الــلــه يـــوم الــقــيــامــة«، واســتــجــاب وزيـــر األوقــــاف الــدكــتــور مختار 
جمعه لــلــدعــوة الــرئــاســيــة ليقول مــن على منبر خطبة الجمعة إن 
الرسول الكريمـ ــ صلى الله عليه وسلمـ ـ لو كان موجوًدا بيننا لتراجع 
عن بعض أحاديثه الصحيحة، وفتح الرجل بذلك على نفسه النار 
حيث واجهه المدافعون عن الفكر األصولى بقولهـ ــ صلى الله عليه 
وسلمـ ـ »تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدى أبًدا كتاب الله 

وسنتى«.
ولم يقتصر األمر على وزارة األوقــاف بل امتد إلى وزارة التضامن 
االجتماعى حيث أفتت الدكتورة غادة والى بأن الطفل ال يولد برزقه 
متناسية قوله تعالى: »َواَل َتْقُتُلوا أَْواَلَدُكْم َخْشَيةَ ِإْمَاٍق َنّْحُن َنْرُزُقُهْم 
َوِإَيّاُكْم«، ووصل األمر إلى أن خرج علينا الدكتور سعد الدين الهالى 
أستاذ الفقه المقارن بجامعة األزهر ليؤكد على أن القانون التونسى 
الـــذى يــســاوى فــى الــمــيــراث بين الــذكــر واألنــثــى يتفق مــع الشريعة، 
فــردت مؤسسة األزهــر بأن الرجل ال يمثلها وإنما يمثل نفسه ويعبر 
ــه الــشــخــصــى، أمـــا عـــن الــشــيــخ خــالــد الــجــنــدى – وهـــو صهر  عـــن رأيــ
الهالى- فقرر أن يقتحم السياسة من باب الجنة، حيث أكد أنه ال 
يوجد زواج وال نكاح بين أهــل الجنة وحــور العين، فى محاولة للرد 
الساذج على الجماعات اإلرهابية التى تقنع الشاب بتفجير نفسه 
فــى عمليات انتحارية، بعد إغــرائــه بــالــزواج فــى الجنة مــن حوريات 
ــداف النبيلة للشيخ خــالــد لم  ــ شــبــيــهــات نــانــســى عــجــرم، ولــكــن األهـ
تجعل المؤسسة الدينية تغض الطرف عن كامه، حيث شن الشيوخ 
المعممون حرًبا عليه، وأثبتوا بالدليل القرآنى النصى أن رأيه غير 

صحيح، وال اجتهاد مع النص الصريح.
ليبقى السؤال إذا تركت المسألة لاجتهادات واآلراء الشخصية 
فــمــن هــم أهـــل الــذكــر الــذيــن أمــرنــا الــلــه أن نــســألــهــم، ومـــا هــى الجهة 
الــمــنــوط بها تجديد الــخــطــاب الــديــنــى وتــصــويــب الفكر المغلوط، 
حتى ال يتحول التراث اإلسامى إلى دعوات للتحريض على العنف 
واإلرهـــــاب والــقــتــل يستغلها الــمــارقــون لــخــدمــة أغــراضــهــم وتنفيذ 
مخططاتهم، فــى مــقــابــل »افــتــكــاســات« الــفــرقــعــات اإلعــامــيــة التى 

تهدف فقط إلى استرضاء الرئيس على حساب تزوير المقدسات.

حكاية إسالم البحيرى 
مع تنظيم »داعش« من 
السجن إلى »البوصلة«

الدولة تحارب اإلرهابيين بالسالح 
وال تحارب اإلرهاب بالفكر

أفكار الجماعات اإلرهابية تعتمد 
على األحادية والحقيقة المطلقة

ــون الــمــتــخــصــصــون فـــى شــئــون  ــاحــث ــب يــجــمــع ال
الجماعات اإلرهابية والمتطرفة، على أنها جميًعا 
ــرت بعضها البعض،  وإن اختلفت أفــكــارهــا وكــفَّ
ولكنها فــى النهاية تــقــوم على فــكــرة »الحقيقة 
المطلقة«، أُحــاديــة الفكر والــصــواب، فالصواب 
هو الصحيح وكل ما تبقى خاطئ، ومن هنا نجد 
»القاعدة« تكفر »داعش« وداعش تكفر »اإلخوان« 

وهكذا.
 ومــن ثم فا سبيل لمواجهة تلك األفــكــار، إال 
ــصــواب«، ألن  مــن خــال تعميق فــكــرة »تــعــدديــة ال
ــاب فــى مقتل  التعددية بشكل عــام تضرب اإلرهـ
مباشرة، حيث يقوم اإلرهــاب على فكرة الحقيقة 
المطلقة الواحدة، وهذا ال يتضح فقط من القرآن 
الكريم أو السنة، ألن اللفظ القرآنى فى اآليــات 
المتشابهات متعدد المعنى فا يوجد معنى صحيح 
وآخـــر خــاطــئ بــل كله صحيح، وهـــذه هــى مرونة 
النص اإللهى التى تواكب مرونة الحياة وتطورها، 
ألن سنة الله فى الكون قائمة على فكرة التعددية، 
فأحد جوانب تأسيس خطاب دينى جديد هو فكرة 

»تعددية الصواب«.
ورغم وجهات هذه األفكار ولكن نشرها والتوعية 
بأهميتها يحتاج جهوًدا كبيرة فى مجاالت الفن 
والثقافة واإلعــام وفى المناهج التعليمية وعلى 
منابر المساجد والكنائس، كما تتطلب تضافر 
جهود مؤسسات الدولة كافة وليست المؤسسات 

الدينية فقط، ألن الدين أمر يخص الجميع 
ونشر هــذه األفــكــار التجديدية مــن شأنها 
إزاحة األفكار القديمة، علًما بأن المجتمع 
ككل البد له أن يتطور حتى يفرز من داخله 

فكًرا جديًدا متطورًا.
وبالعودة إلى خطابات الرئيس السيسى 
ــًضــا هــو أول رئــيــس يعلنها  نــجــد أنـــه أي
ــة أن لكل مــواطــن الــحــق فــى أن  صــراًح
يعبد ويــؤدى شعائر دينه كما يشاء، أو 
حتى ال يعبد، والدولة تقف على مسافة 
واحدة من جميع مواطنيها، حيث يحرص 
السيسى دائًما على التأكيد على أهمية 
ــر فـــى كل  ــعــدديــة وقـــبـــول اآلخــ ــت ــكــرة ال ف
المناسبات، فى ترجمة عملية لقوله تعالى: 
»ال إكراه فى الدين«، وقوله تعالى مخاطًبا 

رسوله الكريم: »لست عليهم بمسيطر«.
وتــتــفــق تــلــك الــرؤيــة مــع التفسير العلمى 

النتشار ظاهرة اإللحاد بين الشباب، والتى كان 
الرئيس قد تحدث عنها أيًضا فى خطابات سابقة، 

حيث يربط الخبراء بين اإللــحــاد وبين التطرف 
الدينى، كوجهان لعملة واحـــدة، مؤكدين على أنه 
اليوجد فى مصر إلحاد عقائدى، وإنما هو رد فعل 
متمرد لتنامى ظاهرة تقييد الحريات المصاحبة 
للتطرف والتشدد الدينى، وهــذا التشدد والمغاالة 

موجودين فى كل الديانات السماوية وحتى الوضعية.

تظل المعضلة أن مصر تحارب »اإلرهـــاب« بجدية 
بالغة على جبهات القتال على يد القوات المسلحة 
والشرطة، لكنها ال تحارب جذوره المتمثلة فى األفكار 
المتطرفة التى ترسخت بين قطاعات شعبية مختلفة، 
وتسللت إلى الطبقات الفقيرة والثرية على السواء، 
عبر غسيل العقول وتحريف الــديــن اإلســامــى من 
خــال الفهم والتأويل الخاطئ للنصوص، ومازالت 
تــلــك األفــكــار تستخدم لتجنيد عــنــاصــر جــديــدة ال 
سيما بين قطاع المراهقين 
ــارات  ــعـ ــاب تــحــت شـ ــبـ ــشـ والـ
ومفاهيم مضللة يتم تطويعها 
لــخــدمــة أهـــــداف ســيــاســيــة، 
وازدهــرت عملية التجنيد مع 
التطور التكنولوجى، فلم تعد 
المسافات تشكل عــائــًقــا، إذ 
صــار تجنيد الشباب متاًحا 
ويسيًرا عبر شبكات التواصل 
االجــتــمــاعــى، مــا عـــزز ظهور 

مزيد من الخايا العنقودية.
ــة الــفــكــر  ــ ــه ــواجــ ــ وألن م
المتطرف ال تكون إال بالفكر 
والـــوعـــى الــمــســتــنــيــر، فابد 
ــة فــى سياق  أن تعتمد الــدول
تــجــديــد الــفــقــه الــديــنــى على 
نشر الثقافة والفكر والوعى، 
من خال الفن واألدب، حيث 
صرح الكاتب الصحفى ياسر 
رزق رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
ــوم« فى  ــي ــار ال مــؤســســة »أخــب
ــد الــمــؤتــمــرات الــتــى تم  أحــ
خالها تكريم الفنان عــادل إمــام: إن الدولة تحارب 
اإلرهابيين بالساح وبالجيش والشرطة، بينما عادل 
ــاب نفسه ويتصدون  ــه يــحــاربــون اإلرهــ إمـــام وزمــائ

بأعمالهم الفنية للفكر المتطرف ذاته.
والغريب أنــه حينما قــررت الــدولــة تأسيس مجلس 
قومى لمواجهة اإلرهاب يضم مثقفين وفنانين وخبراء 
من شتى المجاالت، كان أسبقهم إلى التنبيه بأهمية 
ــواء فـــؤاد عــام وكيل  ــل الــوعــى وتــجــديــد الفكر هــو ال
مباحث أمــن الــدولــة األســبــق وعضو المجلس الــذى 
يمتلك خبرات أمنية واسعة، ومع ذلك قال الرجل إن 
مواجهة اإلرهاب البد أن تعتمد على المحاور الدينية 
والثقافية والتعليمية واإلعامية، أما المحور األمنى 
الذى تتمسك به مصر وال تطبق غيره حالًيا فهو الحل 
األخير والخطوة األخيرة على طريق مواجهة الفكر 

المتطرف.

 ياسر رزق: الجيش 
يتصدى للمتطرفين 
وعادل إمام يتصدى 

غياب االستراتيجية للتطرف
وعدم وجود خطة 

عمل تتبناها الدولة 
ورموز التنوير

عــلــى الــرغــم مــن طــمــوحــات الــقــيــادة السياسية 
وأحـــام المثقفين، ولكن يبقى  العائق الحقيقى 
فى سبيل تجديد الخطاب والفكر الدينى، هو عدم 
وجود استراتيجية وخطة عمل موحدة تتبناها الدولة 
وتضع لها إطــارًا زمنًيا، لتخرج من طور المطالبات 
واآلمـــال إلــى أفــكــار ومناهج يــجــرى تنفيذها تباًعا 

تتضافر فيها جهود المؤسسات المعنية.
ومن الماحظ أن دعــوات التجديد، دائًما ما تواجه 
بالتكفير وتهم اإللحاد واإلنحال، رغم تأكيد أصحاب 
الفكر التقدمى أن الــهــدف ليس تغيير الــديــن، وال أحد 
يجرؤ على ذلك، ولكن المطلوب هو تغيير فهمنا واستيعابنا 

وطريقة تعاملنا معه وقراءتنا 
لنصوصه، ولكن تفشل دعوات 
هـــؤالء ربــمــا لضعف حجتهم 
وتــراجــع مكانتهم وشعبيتهم 
لــــدى الــجــمــاهــيــر، إذا ما 
قورنت بجهود السابقين من 
رمــوز التنوير، فمن المعلوم 
أن دعــوات التجديد والتنوير 
ليست وليدة العصر الحالى 
بــل شهدت الــقــرون السابقة 
ــن أجــل  ــادات جــمــة مـ ــهـ ــتـ اجـ
اإلصـــاح والتجديد على يد 
إصاحيين، ســواء جــاءوا من 
ــل الــمــؤســســات الدينية  داخــ

المصرية أو من خارجها، وخــاض بعض »ذوى العمامة« 
معارك التنوير وحــاولــوا طــرق أبــواب الحضارة وخــرج من 
عباءتهم أفكار التجديد الدينى، ومنهم الشيخ رفاعة رافع 
ــى بــاريــس، والشيخ  الــطــهــطــاوى، وهــو أول معمم يــذهــب إل
محمد عبده الــذى عمل على إعــاء قيمة العقل وتحكيمه 
فى أمور الدين والدنيا، وعلى النهج نفسه سار شيخ األزهر 
محمود شلتوت، إضافة إلى أسماء أخرى ساهمت فى عملية 
اإلصاح الدينى والثقافى، أبرزهم عباس محمود العقاد وطه 

حسين وآخرون.

أين نحن من رفاعة الطهطاوى 
ومحمد عبده ومحمود شلتوت 

وطه حسين؟!

 إيمان بدر

بحيرى

الجندى
الهاللى

السيسى

جمعة

رزق
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الحكم على 292 متهمـًا فى قضية 
محاولة اغتيال السيسى

إسدال الستار على قضية التمويل األجنبى

تصدر محكمة جنايات الــقــاهــرة، برئاسة 
الــمــســتــشــار مــحــمــد عــلــى مصطفى الــفــقــى، 
حكمها فــى قضية محاكمة 40 متهًما فى 
قضية التمويل األجنبى فى جلسة الخميس 20 

ديسمبر.
 وفى الجلسة الماضية فضت هيئة المحكمة 
األحــراز وهى عدة مظاريف وتبين بداخلها 6 
اسطوانات، وخطابات خاصة بشركة فودافون 

للمتهم صموئيل، وخطاب ألحد البنوك.
 وطلب الدفاع من هيئة المحكمة تصحيح 
بعض األسماء للمتهمين، وتم تصحيحهم وهم 
شيرين نافنيد والمتهم الــرابــع جــان ســوروا 
ــز كلستوفر  تــشــيــك والــمــتــهــم الــخــامــس هــان
هولزيل، والمتهم السادس جون تومسزوسكى، 
ــدا خــالــد الــبــرعــى،  والــمــتــهــمــه الــســابــعــة هــوي
والمتهمة التاسعة سانجا مـــارت، المتهمة 
الــعــاشــرة جيسكا اليزابيث كــيــجــان، وكذلك 

المتهمة ماريانا.
 كــانــت محكمة جــنــايــات جــنــوب الــقــاهــرة، 

المنعقدة بالتجمع الــخــامــس، قـــررت إحالة 
القضية للدائرة الخامسة عشر المنعقدة فى 
عابدين برئاسة المستشار محمد على الفقى، 
ــا لــقــرار  ــًق ــرة االخــتــصــاص وف ــ حــيــث إنــهــا دائ

الجمعية العمومية.
ــى أن محكمة الــنــقــض قضت   يــشــار إلـ
بإلغاء األحــكــام الــصــادرة بحق 16 متهًما، 
والتى تراوحت ما بين الحبس ما بين سنة 
وسنتين مع الشغل والغرامة المالية، وإعادة 
محاكمتهم مــن جــديــد فــى قضية التمويل 
األجنبى غير المشروع لـ5 منظمات أجنبية 

كانت تعمل بمصر.
 وتضمن منطوق الحكم القضاء بعدم جواز 
الطعن المقدم من أحد األشخاص المدعين 
مــدنــيــا قــبــل جــمــيــع المتهمين فــى القضية 
وسقوط الحق فى الطعن من المحكوم عليهم 
روبرت فريدريك بيكر، وشريف أحمد صبحى، 
ويحيى زكريا غانم، وإسالم محمد أحمد فؤاد.

 كما تضمن منطوق الحكم القضاء بنقض 
الحكم المطعون فيه وإعادة محاكمة الطاعنين 
»المتهمين« الـ16، بما فيهم من قضى بسقوط 

الطعن المقدم منهم، ودون المحكوم عليهم.

تــصــدر المحكمة العسكرية، المنعقدة بمعهد 
أمناء الشرطة بطرة، الحكم على 292 متهًما فى 
قضية محاولة اغتيال الرئيس السيسى، وولى عهد 
السعودية السابق، محمد بن نايف، فى القضية 
ــدا الــخــمــيــس  20  148 عــســكــريــة، فــى جــلــســة غـ

ديسمبر.
ونسبت النيابة للمتهمين اتهامات باغتيال 3 قضاة 
بالعريش فى سيارة ميكروباص، واستهداف مقر 
إقامة القضاة المشرفين على االنتخابات البرلمانية 

بمحافظة شمال سيناء بأحد الفنادق، والتى أسفر 
عنها مقتل قاضيين و4 أفراد شرطة ومواطن.

كما وجهت لهم رصــد واستهداف الكتيبة 101 
بشمال سيناء بقذائف الــهــاون عــدة مـــرات، وزرع 
عــبــوات ناسفة بطريق مطار العريش استهدفت 
مدرعات القوات المسلحة والشرطة أثناء مرورها 
بالطريق، واستهداف كل من قسم ثالث العريش 
باستخدام سيارة مفخخة قادها االنتحارى أحمد 
حسن إبراهيم منصور، وإدارة قوات أمن العريش 
بسيارة مفخخة، ومبنى الحماية المدنية، وشركة 

الكهرباء بالعريش، وسرقة ما بهما من منقوالت.

17 متهمـًا بـ»فض اعتصام رابعة« 
أمام جنايات القاهرة

استكمال فض األحراز فى محاكمة بديع 
و46 آخرين بـ»أحداث قسم شرطة العرب«

محاكمة 319 متهمـًا إلدراجهم بقوائم اإلرهاب

إعادة محاكمة 26 متهمـًا بقضية »خلية مدينة نصر« اإلرهابية

أول قضية ضد »ختان اإلناث« رفعها مواطن ضد زوجته
تواصل المحكمة الجزئية بمركز الوقف بقنا 
نظر أول قضية ضد ختان اإلنــاث بمحافظة قنا 
فــى  جلسة 24 ديسمبر الــجــارى، لسماع أقــوال 

الشهود.
ــن. ا. ل«، عــامــل مقيم بمركز  ــدي كــان »نـــور ال
ــوقــف فــى قــنــا، أقـــام الــشــهــر الــمــاضــى دعــوى  ال
قضية رقم 3381 لعام 2018، ضد زوجته يتهمها 

بمخالفة القانون وإجــراء عملية الختان لنجلتيه 
»بسملة« 12 عــامــا، و»روان« 10 ســنــوات، دون 
رضــاه، وطالب بتوقيع العقوبات القانونية عليها، 
مؤكًدا فى عريضة الدعوى أنه عمل فى السعودية 
لفترة تعدت 12 عاما، وتعامل مع الكثيرين من 
جنسيات مختلفة من الــدول اإلسالمية وال أحد 
ــاث إال مصر والــســودان،  منهم يــقــوم بختان اإلنـ

ــه ســأل علماء الــديــن فــى الــســعــوديــة ومصر  وأنـ
ــب، كــمــا أن  وأجــمــعــواعــلــى أن الــخــتــان غــيــر واجــ
األطباء قالوا: إن الختان يسبب أضــرارًا نفسية 
وجسدية كبيرة على الفتيات، وعندما أخبرته 
زوجته بأنها ستقوم بختان ابنتيه رفض وحذرها 
من ذلك، ولكنها قامت بختانهما، لذلك رفع قضية 

عليها لعقابها وفق القانون لتكون عبرة لغيرها.

ــقــض  فـــى جــلــســة 27  ــن تــنــظــر مــحــكــمــة ال
ديسمبر الحالى  طعن المتهمين فى  قضية 
اعتناق أفكار تكفيرية أمــام دائــرة الخميس 

باإلدراج على قوائم الكيانات اإلرهابية.
   وكـــانـــت قـــد قــــررت مــحــكــمــة جــنــايــات 
ــقــاهــرة بــرئــاســة الــمــســتــشــار عبد  جــنــوب ال
الظاهر الجرف، رئيس المحكمة وعضوية 
المستشارين عبد الباسط الشاذلى، ومحمود 
مصطفى الرئيسان بالمحكمة، بــإدراج 319 
متهًما من أنصار جماعة اإلخــوان اإلرهابية 

والتى حملت رقم 79 لسنة 2017 على قوائم 
الكيانات اإلرهابية. 

 وقــالــت المحكمة فــى حيثيات قــرارهــا، 
إن المتهم عــلــى ســلــمــان عــلــى ســالــم الـــدرز 
ــام بــالــدعــوة لصالح أفــكــار تنظيم داعــش  ق
ــى، ومــعــاداة أجــهــزة الــدولــة، وتكفير  اإلرهــاب
الحاكم، وتبنى أفكار متطرفة، والتحريض 
على التظاهر، وقلب نظام الحكم، وتكوين 
خاليا عنقودية تتبع تنظيم داعش اإلرهابى، 
تستهدف قــوات الشرطة والجيش، والتعدى 

على الممتلكات العامة والخاصة.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين المقبوض 
عليهم اعترفوا باعتناقهم معتقدات وأفكار 
تنظيم داعش اإلرهابى والتى تتضمن تكفير 
شركاء الوطن من األقــبــاط والقائمين على 
مؤسسات الدولة وعلى رأسهم رجال الشرطة 
ــوب قتلهم بهدف  والــجــيــش والــقــضــاء ووجــ
ــوب تطبيق  ــة فــضــاًل عــن وجـ ــدول إســقــاط ال
الشريعة اإلسالمية وتكفير الحاكم الــذى ال 

يحكم بما أنزل الله، ووجوب الخروج عليه. 

تواصل - السبت المقبل - محكمة 
جنايات القاهرة، برئاسة المستشار 
محمد السعيد الشربينى، المنعقدة 
بــوادى النطرون، إعــادة محاكمة 26 
متهًما التهامهم بتشكيل خلية إرهابية 
تستهدف رجال األمن وتدعو لتكفير 
الحاكم والــخــروج عليه واستهداف 
مقار البعثات الدبلوماسية والسفن 
األجــنــبــيــة، فــى القضية المعروفة 

بـ»خلية مدينة نصر« اإلرهابى.
كشفت تحقيقات النيابة ارتباط 
ــارق أبـــو الــعــزم الضابط  المتهم طـ
السابق بالقيادى بتنظيم القاعدة 
محمد جمال عبده وتأسيس خلية 
إرهابية تدعوا لتكفير الحاكم وتدعوا 

للخروج عليه ووجـــوب الجهاد ضد 
العاملين بــالــدولــة بــالــقــوة والعنف 
ــيــة بين  ــن تــشــكــيــل خــل ــوا مـ ــن ــك ــم وت
أفـــرادهـــا وأعــضــاء مــن دول أخــرى 
ــكــاب أعــمــال عدائية  وخــطــطــوا الرت
ضــد المنشآت العامة وقــام المتهم 
األول بإعداد برنامج فكرى وعسكرى 
وحــركــى لتجهيز عناصر وتدريبهم 
على كيفية استخدام األسلحة النارية 

وإعداد العبوات الناسفة.
جدير بالذكر أن محكمة جنايات 
القاهرة، برئاسة المستشار شعبان 
الشامى قد قضت فى 23 أكتوبر من 
عــام 2014 بأحكام مــا بين المؤبد 

والمشدد على المتهمين.

تستكمل الــدائــرة 28 إرهـــاب، بمحكمة جنايات جنوب 
القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة 
المستشار حسن فريد، إعــادة إجــراءات محاكمة 17 متهما 
فى »فض اعتصام رابعة العدوية«، فى جلسة 29 ديسمبر 

لضم المستندات.
جــديــر بــالــذكــر أن المحكمة قــد قضت فــى وقــت سابق 
باإلعدام شنًقا لـ 75 متهًما من بينهم محمد البلتاجى وعصام 
العريان وعبد الرحمن البر، وكما قضت بالسجن المؤبد 
لمحمد بديع وبــاســم عــودة وآخــريــن، وكما قضت بأحكام 

بالمشدد لباقى المتهمين.
وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: 
تدبير تجمهر مسلح واالشتراك فيه بميدان رابعة العدوية 
»ميدان هشام بركات حاليا« وقطع الطرق، وتقييد حرية 
الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق اإلصرار للمواطنين 
وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل 

العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

تستأنف محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمعهد 
أمــنــاء الشرطة بــطــرة، برئاسة المستشار سامى عبد 
الــرحــيــم، إعـــادة محاكمة محمد بديع و46 آخــريــن من 
ــى أحــــداث الــعــنــف التى  قـــيـــادات جــمــاعــة اإلخـــــوان، ف
وقــعــت فــى محافظة بــورســعــيــد فــى أغــســطــس 2013، 
والمعروفة باسم »أحداث قسم شرطة العرب«، فى جلسة 

19ديسمبر الستكمال فض األحراز.
 وكانت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار 
محمد السعيد، قد سبق وأصــدرت فى شهر أغسطس 
2015 حكًما بمعاقبة محمد بديع والقياديين اإلخوانيين 
محمد البلتاجى وصفوت حجازى، و16 آخرين، بالسجن 
المؤبد لمدة 25 عــاًمــا حــضــورًيــا، ومعاقبة 76 متهًما 
آخرين هاربين بذات عقوبة السجن المؤبد غيابًيا لكل 
منهم، ومعاقبة 28 آخرين حضورًيا بالسجن المشدد 
لمدة 10 ســنــوات، والقضاء بــبــراءة 68 متهًما، مما هو 

منسوب إليهم من اتهامات.

 عماد شوقى 

 إسالم خالد

محاكمة محمد إبراهيم سليمان 
فى قضية »الحزام األخضر«

»الجنايات« تواصل محاكمة المتهمين 
بقضية فساد المليار دوالر

األحد القادم.. الحكم فى قضية المعلم 
المتهم باإلساءة للطالبة »بسملة«

الحكم فى استئناف 3 إداريين بمستشفى 
المطرية على حكم حبسهم 5 سنوات

تــواصــل محكمة جــنــايــات الــقــاهــرة، المنعقدة بالتجمع 
الخامس، محاكمة وزيــر اإلســكــان األسبق محمد إبراهيم 
سليمان، ورجــل األعمال سمير زكــى عبدالقوى، بالقضية 
ـــ»الــحــزام األخــضــر«، فــى جلسة 26  الــمــعــروفــة إعــالمــًيــا ب

ديسمبر للمرافعة.

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع 
الخامس، عقد جلسات محاكمة المتهمين باختالس مليار 
دوالر، فى القضية المعروفة إعالمًيا بـ»فساد المليار 

دوالر«، فى جلسة 23 ديسمبر، لالطالع وضم األحراز.
كــان النائب العام المستشار نبيل أحمد صــادق، أمر 
بإحالة المتهمين فى القضية المعروفة إعالمًيا بـ»فساد 
المليار دوالر« إلى محكمة الجنايات التهامهم باختالس 
نحو مليار دوالر من أمــوال شركة »تــراى أوشن للبترول« 

وتهريبها إلى الدوحة ودول أخرى.
باشرت نيابة األموال العامة برئاسة المستشار محمد 
البرلسى المحامى العام األول تحقيقاتها فى القضية، 
وثبت قيام المتهم األول محمد محفوظ األنصارى نائب 
رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لشركة »تــراى 
 )ocs( أوشــن« بتحويل عــدة مبالغ من حسابات شركة
ــودة( بسويسرا و)قــطــر الــوطــنــى( بالدوحة  ببنكى )عــ

بإجمالى 9.5 مليون دوالر استولى عليها لنفسه.
كما أثبتت التحقيقات قيام المتهم الثانى بتحويله 
لعدة مبالغ لحساب شركة )mh( للتجارة والتوريدات 
المحدودة المملوكة له ببنوك )بنك قطر الوطنى بالقاهرة 
ــدوحــة( الــتــى أسسها  ــال ــودة بــالــقــاهــرة وب والـــدوحـــة وعــ
خصيًصا ليتخذها ستارًا لتحويل األمــوال إلى حساباته 
إلضفاء المسئولية عليها بإجمالى مبلغ 4.272.500. 
مليون دوالر، فضال عن قيامه بتحويل عدة مبالغ لحسابه 
الشخصى ببنك قطر الوطنى بالدوحة بإجمالى مبلغ 

4.453.443 دوالر واستولى على تلك المبالغ لنفسه.

تصدر محكمة جنح مركز دمياط برئاسة المستشار 
محمد صالح العيسوى وأمانة سر محمد جميل حكمها 
فى قضية سامى دياب المعلم المتهم بالتمييز واإلساءة 

للطالبة بسملة يوم األحد القادم.
وكانت النيابة العامة بدمياط قد وجهت للمتهم ارتكاب 
ــراد المجتمع  ــداث التمييز بين أفـ عمال مــن شــأنــه إحـ
بسبب األصــل وتــرتــب على هــذا التمييز إهـــدار لمبدأ 
تكافؤ الفرص والعدالة االجتماعية بــأن وجــه للمجنى 
عليها الطفلة بسملة على عبد الحميد حــال تواجدها 
بالصف الــدراســى عبارة بسملة تلميذة ســوداء قاصًدا 
من ذلــك االستهزاء بها أمــام أقرانها وذلــك على النحو 
المبين بالتحقيقات كما اتهمت النيابة العامة المعلم 
بسب المجنى عليها سالفة الذكر قاصًدا من ذلك خدش 

اعتبارها.

حجزت محكمة جنح مستأنف المطرية، المنعقدة 
بالتجمع الخامس، جلسة 31 ديسمبر الحالى  للنطق 
بالحكم فــى نــظــر االســتــئــنــاف الــمــقــدم مــن 3 إداريــيــن 
بمستشفى المطرية، وذلــك على حكم حبسهم بقضية 

وفاة الطبيبة سارة أبوبكر صعًقا بالكهرباء.
كانت محكمة جنح المطرية المنعقدة بمجمع محاكم 
األميرية، قضت بمعاقبة 3 إداريين بمستشفى المطرية 
بالحبس 5 سنوات بتهمة اإلهمال والتقصير ما تسبب 
فى وفاة الطبيبة سارة أبوبكر صعًقا بالكهرباء، وبرأت 

متهمة.
ووجهت النيابة، إلى المتهمين اتهامات تتعلق باإلهمال 
فى القيام بواجبات وظيفتهم فى اإلشراف ومتابعة أعمال 
صيانة وتطوير توصيالت المياه والكهرباء الخاص بسكن 
طبيبات مستشفى المطرية التعليمى، مما نتج عنه وفاة 

طبيبة.

وقف استيراد الغاز من إسرائيل
تستكمل – الخميس -  الــدائــرة األولـــى مفوضين بمحكمة 
القضاء اإلدارى، نظر الدعوى المقامة من حميدو جميل البرنس 
المحامى وأســامــة الششتاوى، التى يطالبان فيها بوقف قرار 

استيراد الغاز من إسرائيل.
  حملت الدعوى رقم 26101 لسنه 72 ق، واختصمت كال من 

رئيس مجلس الوزراء ووزيرى البترول والمالية.
 وذكرت الدعوى أن الموافقة على استيراد الغاز من إسرائيل 
مخالفة للدستور والقانون رقم 196 لسنة 2017 الذى ينظم سوق 

الغاز.

وقف قرار »التعليم« إلغاء تدريس »المستوى الرفيع«
تستأنف الدائرة السادسة »تعليم«، بمحكمة القضاء اإلدارى 
ــقــادم ، نظر الــدعــوى المقامة من  بمجلس الــدولــة، األحـــد ال
محمد عبدالرحيم المحامى، وكيال عن عدد من أولياء األمور، 
ويطالب فيها بوقف قرار وزير التعليم بإلغاء تدريس كتب مواد 
المستوى الرفيع بالمدارس والمعاهد القومية للغات للصف األول 
االبتدائى، اختصمت الدعوى التى حملت رقم 65981 لسنة 72 
قضائية، وزير التربية والتعليم.. وذكرت الدعوى أن ذلك القرار 
لم يستند إلى مبادئ تكافؤ الفرص التى نص عليها الدستور، 

وبذلك يكون مخالًفا للقانون والدستور.

سليمان

صادق

المعلم المتهم
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التطبيق خالل 15 سنة وغياب الشفافية فى معايري التعاقد

مشاكل وأزمات 
تهدد نجاح  

نظام التأمين 
الصحى الجديد

هل تنجح مبادرات الوزيرة 
وأغانى حكيم فى العبور بمصر 

من المرض إلى الشفاء؟

هالة زايد بدأت بالبكاء على قوائم االنتظار 
واحتفلت بإطالق مبادرة القضاء على »فيروس 
سى« مقابل 129 مليون دوالر من البنك الدولى

الزال شهداء منظومة الصحة يتساقطون من السرطان والفشل الكلوى إىل إهمال األطباء وسوء حالة املستشفيات ونقص األدوية واملستلزمات الطبية

رئيس الجمهورية صدق عليه ومجلس النواب 
أقر الئحته التنفيذية منذ 6 أشهر

تدهور البنية التحتية وتدنى مستوى المنشآت واألجهزة حلم غير قابل للتطبيق على أرض الواقع
وسوء حالة األطباء والممرضين واإلداريين.. أبرز العقبات

البيروقراطية الحكومية تحاصر الالئحة التنفيذية

فى إطار عملية اإلصالح التى تقوم بها الدولة 
ــى تدعيم شبكة  المصرية، سعت الحكومة إل
الحماية االجتماعية وتعزيز أدوات التضامن 
المجتمعى، مــن أجــل تخفيف وطـــأة اإلصــالح 
االقتصادى وإجراءاته القاسية، وانعكس ذلك فى 
إقرار نظام التأمين الصحى الشامل رقم 2 لسنة 
ق رئيس الجمهورية على  2018، وبالفعل صــدَّ
القانون الــذى كان من المفترض أن يدخل حيز 
التنفيذ بعد 6 أشهر من التصديق عليه، حين 
أصــدر مجلس الــنــواب الئحته التنفيذية، وبعد 
مــرور 6 أشهر على إصــدار الالئحة التنفيذية، 
مــازال القانون غير قابل للتطبيق بشكل مكتمل 
على أرض الــواقــع، ومــن ثم يصبح من الطبيعى 
أن تبرز عالمات استفهام حــول العقبات التى 
تعوق تحقيق أهدافه، وماهى إمكانية نجاحه فى 
التعامل مع المشكالت التى مازالت قائمة، ومدى 
القدرة على تطبيق الفلسفة التى استند عليها 
القانون، كنظام متكامل تم وضعه للتعامل مع 

الواقع الطبى فى مصر.
وفــى هــذا السياق انطلق الــقــانــون فــى مــواده 
الـــ67 من فلسفة تستهدف معالجة جوانب خلل 
المنظومة الصحية، خاصةً تلك المتعلقه بمظلة 
التأمين الصحى، محاولة االستفادة من أوجه 
الخلل في المحاوالت السابقة، والتى من بينها 
الــقــانــون الــذى مـــازال مطبق حالًيا فــى غالبية 
محافظات مصر، علًما بأنه حال تعميم التجربة 
سيتم إلــغــاء العمل بجميع القوانين السابقة، 
التى يأتى القانون الجديد ناسًخا لها ومتضمنا 

المبادئ العامة ألحكامها.
ويـــرى الــمــدافــعــون عــن الــقــانــون الــجــديــد أنه 
يستهدف االرتقاء بمستوى الخدمات الصحية 
الــمــقــدمــة، ويــقــوم على معالجة مشكلة تــردى 
الخدمة الصحية من خــالل فصل الخدمة عن 

التمويل، وتأسيس هيئة اقتصادية اعتبارية 
ذات موازنة مستقلة، هى الهيئة العامة لنظام 
التأمين الصحى الشامل، تتولى إدارة وتمويل 
النظام والتعاقد مــع الجهات التى تعمل على 
تقديم الخدمة، كما تهدف الحكومة مــن وراء 
ذلك إلى تعزيز المركزية القرار داخل المنظومة 
الــعــالجــيــة، وذلـــك مــن خـــالل تــقــويــض العديد 
من صالحيات وزارة الصحة بحيث يتم توزيع 
المسئوليات بين 3 هيئات هــى الهيئة العامة 
ــشــامــل، والــهــيــئــة الــعــامــة  لــلــتــأمــيــن الــصــحــى ال
للرعاية الصحية، والهيئة الــعــامــة لالعتماد 
والرقابة الصحية، على أن تتولى كل هيئة وضع 
استراتيجيتها وتخطيط سياساتها التنفيذية 
ــة تــنــفــيــذهــا، بــشــكــل يــضــمــن اســتــدامــة  ومــراقــب
الخدمة التمويلية من ناحية و استدامة جودة 
الخدمة العالجية المقدمة مــن ناحية أخــرى، 
سواء من خالل تحصيل اشتراكات المؤمن عليهم 
أو مساهمات أصحاب األعمال، فضالً عن عائد 
استثمار أمـــوال الهيئة واالحتياطات المتاحة 

لديها.
وفــى إطــار االستراتيجية االستثمارية تتحقق 
عناصر اإلتاحة وحرية المتلقى فى االختيار بين 
األطباء والمستشفيات التى يفضل العالج لديها، 
ناهيك عــن مــراعــاة البعد االجتماعى للمرضى 
غير القادرين من خالل تعزيز المصادر التمويلية، 
حيث ينص الــقــانــون على استثناء الــفــئــات غير 
القادرة من دفع االشتراكات على أن تتحمل الدولة 
ــى  اشتراكاتهم بنسبة 5 بالمئة مــن الــحــد األدن

لألجور المعلن عنه شهرًيا لكل منهم.
وعلى الرغم من تلك المزايا التي تبدو مثالية 
ــدون عــلــى استحالة  ــؤك فـــإن غالبية الــخــبــراء ي
تحقيق هذا الحلم، نظًرا الصطدامه بالعديد من 

العقبات على أرض الواقع.

مخاوف من خصخصة 
صحة المصريين

السيسى: اعترف بأن الدولة غير قادرة على تطوير 
المستشفيات وال تملك إال األفكار والمبادرات

حول أبرز العقبات التى تعوق نجاح النظام الجديد 
ــة بــعــنــوان:  ــؤخــًرا دراســ ــدرت م للتأمين الــصــحــى، صـ
»قانون التأمين الصحى الشامل: الفرص والتحديات«، 
أعدها مهاب عادل الباحث بمركز األهــرام للدراسات 
السياسية واالستراتيجية، أورد خاللها أبــرز العوامل 
التى تهدد المشروع بالفشل، وفــى مقدمتها تدهور 
البنية التحتية للقطاع الصحى الحكومى، ســواء فيما 
يتعلق بالمستشفيات على مستوى المبانى والمنشآت 
واألجــهــزة، أو مــا يتصل بالعنصر البشرى مــن أطباء 

وممرضين وإداريين.
وأوضــحــت الــورقــة البحثية أن مــواد قانون التأمين 
الصحى نفسه تتضمن ما ينص على أن تلتزم الدولة 
برفع جودة وكفاءة المنشآت التابعة لها، قبل البدأ فى 
تطبيق القانون وتعميمه فى جميع المحافظات، على 
أن يستمر تطبيقه فى المحافظات التى بدأ العمل به 
فيها لحين توفير االعتمادات الالزمة لتطوير المنشآت 

والبنية والتحتية.
وتطرق الباحث إلى صعوبة وربما استحالة تحقيق 
هــذا الهدف فى ظل تراجع اإلمكانات المتاحة لدى 
الــدولــة، مشيًرا إلــى تصريح علنى أدلــى بــه الرئيس 

عبدالفتاح السيسى شخصًيا خالل أحد جلسات منتدى 
شباب العالم الــذى عقد مؤخًرا بمدينة شرم الشيخ، 
حيث قال الرئيس نًصا إن مصر غير قــادرة على رفع 
كفاءة المنشآت التعليمية مع بداية كل عــام دراســى، 
ــاف:«إن هــذا ينطبق على الــمــدراس وغيرها من  وأضــ
المنشآت الحكومية مثل المستشفيات، وتابع: »الظروف 

االقتصادية تجعلنا ال نملك إال األفكار والمبادرات«.
وعلى خلفية ذلك تأتى االعتراضات على المبادرات 
المتعددة التى تتبناها الحكومة ووزرائها، والتى تنفق 
عليها المليارات فيما تبقى الخدمة المقدمة سيئة، 
فى ظل تدنى كفاءة المستشفيات وانخفاض مستوى 
الجودة وغياب النظافة ونقص األجهزة والمستلزمات 
ــاء وهيئة  ــة، ناهيك عــن تــذمــر األطــب ــ الطبية واألدويـ
التمريض بسبب انخافض أجورهم وضآلة بدالتهم، بل 
وموت بعضهم ضحايا للعدوى أو لسوء حالة البيئة التى 
يعملون بها من المستشفيات إلى سكن األطباء، على 
غرار الطبيبة الشابة التى استشهدت صعًقا بالكهرباء 
بسبب عــدم صالحية دورة المياة فــى سكن األطباء 
لالستعمال اآلدمــى، ووجــود »دش المياه« بجوار سلك 

الكهرباء العارى.

مــن أبـــرز العقبات الــتــى تــعــوق نــجــاح الــنــظــام، تأتى 
ــدم وجـــود  ــ ــاب الــتــخــطــيــط اإلجـــرائـــى وع مــشــكــلــة غــي
استراتيجية لوجيستية وخطة زمنية للتطبيق، حيث 
ينص القانون على أن يتم تعميم التجربة خالل فترة 
15 سنة من صدور الالئحة التنفيذية، وهى فترة طويلة 
بشكل كبير، كما لم يتم وضــع معايير لتطبيق النظام 

تدريجًيا على بعض الفئات والحزم والمحافظات.
وحذرت الدراسة من مشكلة متوقعة تتعلق بعدم وضع 

معايير تحدد أسس ومنهجية التعاقد، وهو أمر يهدد 
بغياب الشفافية عن التطبيق.

وانتقدت الورقة البحثية عدم وضح آليات التطبيق 
فى الالئحة التنفيذية للقانون، على الرغم من إيجابية 
المساحة التى يتيحها نص القانون من حرية قد يتحقق 
معها عالج لمشاكل البيروقراطية اإلدارية، غير أن هذا 
الهدف لم يتم بلورت آليات تحقيقه بشكل مفصل خالل 

الالئحة التنفيذية.

على جانب آخــر، تطرق الباحث مهاب عــادل إلــى عنصر 
آخــر من عناصر عــدم قابلية النظام الجديد للتطبيق وفًقا 
للرؤية المثالية التى وضــع مــن أجلها، حيث تــنــاول »عــادل« 

حقيقة عــدم التكافؤ بين محتوى 
الــخــدمــات المقدمة مــن قطاعات 
التعاقد، بسبب التفاوت الرهيب 
بين اإلمكانات التمويلية المتاحة 
للقطاع الخاص مقابل الفقر الذى 
تعانى منه نظيراتها من القطاعات 
الــحــكــومــيــة الــصــحــيــة، وفـــى هــذا 
السياق حذرت الدراسة من استئثار 
ــقــطــاع الـــخـــاص بمستشفياته  ال
وأطبائه بتقديم الخدمة العالجية 
للمواطنين المؤمن عليهم، فى ظل 
حــالــة الــتــدهــور الــتــى يــعــانــى منها 
الــقــطــاع الحكومى بالشكل الــذى 
ــى أبــســط معايير  يجعله يفتقد إل
ــرر أن  ــق ــم ــودة،  الــتــى مـــن ال ــجــ ــ ال
تــحــددهــا هيئة اإلحــكــام والــرقــابــة 
الصحية التى نص النظام الجديد 
ــدور  ــ ــولــى ال ــت ــت ــى تــأســيــســهــا ل عــل

الرقابى والمعيارى.
وألن المستشفيات والمنشآت 
الخاصة فى المقابل تتمتع بقدرات 
تمويلية أكبر وبنية تحتية أفضل من 
ــارت الــدراســة إلى  الحكومية، أشـ
أن هــذا االستئثار ربما يتبلور فى 
صورة »خصخصة للقطاع العالجى 
التأمينى«، فــى ظــل منافسة غير 
عــادلــة بين القطاعين الحكومى 
والخاص، تنعكس على غلبة االتجاه 
الــربــحــى االســتــثــمــارى فــى تسعير 
الخدمات، علًما بأن الهيئة العامة 
المنوط بها التسعير تضم خبراء 
مستقلين وممثلين عــن الــقــطــاع 
الــخــاص، ومــن الطبيعى أن يعمل 

هــؤالء لخدمة مصالح منشآتهم، وهــو األمــر الــذى تبرز معه 
مشكلة تــضــارب المصالح، الغالبة على معظم القطاعات 
الخدمية التى تتجه الدولة إلى خصخصتها بإشراك القطاع 
ــا، حيث كــان الرئيس السيسى  ــه الــخــاص واألهــلــى فــى إدارت
أيًضا قد أكد على ضــرورة تشجيع الجمعيات األهلية إلنشاء 
المستشفيات الخاصة، ألن الحكومة حال إنشائها مستشفى 
ــهــا وتوفير الخدمات  ســوف تعجز عــن االســتــمــرار فــى إدارت

الالزمة لها فى ظل ارتفاع األسعار، وعدم تحقيق أرباح.

لجنة تسعير 
الخدمات 

العالجية تضم 
مستقلين 
وممثلين 

للقطاع الخاص

هؤالء يبحثون 
عن مصالحهم 

الخاصة 
واالتجاه الربحى 

يغلب على 
تقديم الخدمات

 إيمان بدر

َّ

تتعامل الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة المصرية مع المنظومة العالجية بطريقة الماكياج 
الخارجى فقط، وبلغة األطباء تعمل طبيبة أمراض النساء السابقة بأسلوب يريح غالبية بنات حواء 

يعتمد على »ديكوريشن نوت تريتمنت«، أو التجميل وليس العالج، حيث بدأت الوزيرة عهدها 
لتذرف الدموع األنثوية أثناء عرض فيديوهات لمواطنين أنقذهم قرارها من قوائم االنتظار، معلنة 
أنها أول وزيرة استطاعت القضاء على تلك القوائم البغيضة التى كانت فى كثير من األحيان أطول 
من أعمار المرضى، ولكن يبقى السؤال هل انتهت قوائم االنتظار بالفعل، وماذا عن مرضى األورام 

السرطانية والفشل الكلوى واألمراض المزمنة الذين مازالوا ينتظرون دروهم أو قد يسبقه إليهم 
ملك الموت.

وإذا كانت الوزيرة قد انتقلت من مرحلة البكاء إلى االحتفاالت العالمية، حيث أقامت فى أكتوبر 
الماضى احتفااًل بانطالق مبادرة »100 مليون صحة« للقضاء على فيروس الكبد الوبائى سى، 

وكذلك األمراض غير السارية مثل السمنة وضغط الدم والسكر، فإلى أى مدى تنجح مثل 
هذه المبادرات فى ظل مستشفيات غير صالحة لآلدميين ومنظومة صحية يعانى فيها الطبيب 

والصيدلى والممرض، وشركات أدوية تحولت إلى مافيا تحتكر العالج ومستلزمات طبية تتناقص 
وتختفى من آن آلخر، بينما تبقى أمراض مثل السرطان والفشل الكلوى تنخر فى أجساد المصريين 
وتقتلتهم، فيما يقتل اإلهمال وتدنى مستوى الخدمات مرضى آخرون بل وأطباء أيضًا يتساقطون 

ليتحولون بفعل اإلهمال وتدنى مستوى الخدمة تارة إلى جناة وتارة أخرى إلى مجنى عليهم.
وإذا كان الواقع يؤكد أنه ليس بالمبادرات وال بإعالنات المطرب حكيم وصاحبة السعادة إسعاد 

يونس يشفى العليل ويبصر الضرير، فإن تلك المبادرات  لم تكن أولى الفرقعات، حيث فجرت 
الحكومة مع مطلع العام الجارى فقاعة إسمها نظام التأمين الصحى الجديد، وهاهو العام قد 

أوشك على الرحيل، ومازال القانون غير واضح المعالم، على الرغم من صدور الئحته التنفيذية، 
قبل عدة شهور، وكأنما تحول إلى لوغاريتم غير قابل للحل، أو إلى نص أفالطونى ال يصلح للتطبيق.

وإذا كان البنك الدولى قد أعلن أنه يدعم مشروعات ومبادرات الدكتورة هالة زايد، وأنه 
منحها 129 مليون دوالر لدعم مبادرة القضاء على فيروس سى واألمراض غير السارية، فهل 

سيكون المقابل من خالل تطبيق نظام التأمين الصحى الجديد، هو تخلى الدولة عن دورها فى 

توفير الخدمات العالجية للفقراء، وتركهم فريسة للقطاع الخاص، أم أنها ستتحول عن طريق 
هذا القانون إلى دعم المستشفيات الخاصة التى يقع عليها اختيار لجنة التعاقدات، وتترك 
المريض ليقلى حظه »منه للمستشفى«، على طريقة منظومة التموين التى تدعم شركات 

إنتاج الصلصة والتونة ومسحوق الغسيل األوتوماتيك، على حساب المواطن الجائع، وكذلك 
منظومة التعليم التى تمول من البنك الدولى بهدف إلغاء المجانية وتشجيع االستثمار فى 

المجال التعليمى.
وبشكل عام هل جاءت حكومتنا الحالية بكامل تشكيلها لتستكمل تنفيذ أجندة البنك الدولى، 
لتتجه الدولة إلى مزيد من القروض وخصخصة الخدمات واالستثمار فى أجساد الناس وقوت 

يومهم ومستقبل أبنائهم.
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إطالق القمر الصناعى المصرى من قاعدة بايكونور فى كازاخستان
كشف مصدر فى صناعة الصواريخ والفضاء 
الروسية أن القمر الصناعى المصرى »إيجبت 
سات-إية«، ستطلقة روسيا من قاعدة بايكونور 

فى كازاخستان فى 27 ديسمبر الحالى. 
 وأوضحت وكالة األنباء الروسية »نوفوستى، 
أن شركة »إينيرجيا« الروسية انتهت نهاية شهر 
أغسطس الماضى من تطوير القمر الصناعى 
إلعداده للمراقبة البصرية اإللكترونية، وإجراء 
جميع االختبارات الالزمة لألنظمة المدمجة 

بدقة عالية.
 وأشــار مصدر للوكالة الروسية إلــى أنــه تم 
تأجيل إطالق القمر الصناعى من نوفمبر إلى 
ديسمبر 2018، إلــى أن وافقت وكالة الفضاء 
الــروســيــة روس كوسموس على موعد إطــالق 

المركبة الفضائية فى 27 ديسمبر.
 وفى نفس السياق، أكدت مصادر روسية أن 
الــصــاروخ الحامل للقمر الصناعى المصرى 
»إيجبت سات – إية«، من نوعية »سوريوز« وهى 
صواريخ روسية شهيرة تعتمد عليها مؤسسة 
»إنيرجيا« إلطالق الصواريخ واألقمار الصناعية 

فى حمل األقمار الصناعية إلى الفضاء.

العـدد 245

األحد القادم.. بدء تسليم األراضى السكنية 
للمصريين بالخارج بمنطقة »بيت الوطن«

يبدأ جهاز القاهرة الجديدة، تسليم قطع األراضــى 
السكنية للمصريين بالخارج، وقطع األراضـــى األكثر 
تميًزا، بمنطقة بيت الوطن بالمدينة، لبعض المجاورات 
باألحياء )الرابع – الخامس – السادس( وقطع األراضى 
األكــثــر تميًزا رقــم )1 – 2( بمنطقة طريق السويس، 

اعتبارًا من يوم األحد القادم.
من جانبه قــال المهندس عــادل النجار، رئيس جهاز 
القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع األراضى بالحى 
السادس بالمنطقة )B - C( من يوم 2018/12/23: يوم 
2019/1/6، وقطع األراضــى بالحى الرابع بالمنطقة 
)K( من يوم 2019/1/6: يوم 2019/1/15، والمنطقة 
)J( من يوم 2019/1/16: يوم 2019/1/27، والمنطقة 

)I(من يوم 2019/1/28 : 2019/2/6.
  وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة: 
ــى األكــثــر تــمــيــًزا )1 – 2(،  سيتم تسليم قطع األراضــ
بمنطقة جنوب طريق السويس، بالمنطقة )C( من يوم 
2019/1/15: يــوم 2019/1/31، والمنطقة )D( من 
يوم 2019/2/3 : يوم 2019/2/17، وسيتم تسليم قطع 
األراضــى بالحى الخامس بالمنطقة )B - D( من يوم 
 C -( 2018/12/23 : يــــوم2018/12/31، والمنطقة
M( من يوم 2019/1/15: يوم 2019/1/31، والمنطقة 
)O - N( مــن يــوم 2019/2/17: 2019/2/28، وتم 
تخصيص يومى 2019/3/3، و2019/3/4، لمن تخلف 

عن االستالم.

انتهاء مهلة سداد المتأخرات على الوحدات السكنية 
والمحال دون غرامات نهاية األسبوع الحالى

أعلنت وزارة اإلسكان انتهاء المهلة المحددة للمتعثرين 
ــة والمحال التجارية  أصحاب الوحدات السكنية واإلداري
لسداد األقساط بــدون غرامات تأخير، فى 21 ديسمبر 

الحالى.  
من جانبه قال المهندس طارق السباعى، نائب رئيس 
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية 
والعقارية، أن الهيئة قررت اإلعفاء من سداد غرامات 
التأخير، للمواطنين المخصص لهم وحــدات سكنية 
وإداريـــة ومهنية ومــحــال تجارية وقطع أراض سكنية 
صغيرة، وكــذا الفيالت والــوحــدات الشاطئية الُمقامة 
والُمباعة بمعرفة الهيئة داخل جميع المدن الجديدة، 
والسارى تخصيصها فقط، وذلك طبًقا لما يلى: اإلعفاء 

ــداد كامل  مــن كــامــل غــرامــات الــتــأخــيــر، فــى حــالــة سـ
المتأخرات المالية المستحقة، واإلعفاء من غرامات 
التأخير بنسبة 70%، فى حالة ســداد نسبة 75% من 
المتأخرات، واإلعفاء من غرامات التأخير بنسبة 45 %، 
فى حالة سداد نسبة 50 % من المتأخرات، واإلعفاء من 
غرامات التأخير بنسبة 20%، فى حالة سداد نسبة %25 

من المتأخرات، وذلك لمدة 3 أشهر.
وقــال المهندس طــارق السباعى: سيتم اتخاذ جميع 
اإلجـــراءات القانونية واإلداريـــة ضد المتقاعسين عن 
السداد فور انتهاء المدة، على أن تسرى هذه التيسيرات 
فقط فــى حــالــة ســريــان التخصيص وال تــســرى على 

حاالت اإللغاء.

31 ديسمبر.. آخر موعد لتوفيق أوضاع 
المصانع واستخراج الرخص والسجل الدائم

اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات 
الدورى الجديدة بعد قرعة أفريقيا

صرف مرتبات موظفى 
الدولة.. االثنين المقبل

»الكهرباء« تقرر مد فترة سداد المقايسات 
للمناطق المخالفة حتى 31 ديسمبر

وزير الشباب يشهد حفل انطالق النسخة 
الخامسة لماراثون زايد الخيرى

ــد بن  ــ ــفــاال بــمــئــويــة الــشــيــخ زاي احــت
ســلــطــان آل نــهــيــان، تستضيف مصر 
ــســخــة الــخــامــســة مـــن مـــاراثـــون  ــن ال
ــد الــخــيــرى، والــمــقــرر إقــامــتــه يوم   زايـ
28 ديسمبر الــجــارى باإلسماعيلية، 
والمخصص دخله لصالح مستشفى 
ــان، ومستشفيات مصر  ــ شفاء األورم
الــخــيــر.. يــأتــى هــذا فــى إطـــار الــدور 
المجتمعى للرياضة وتحقيقها للتنمية 

المجتمعية المستدامة.
ــرف صبحى،  ــد أشــ مــن جــانــبــه أكـ

وزيــر الشباب والــريــاضــة، أن الـــوزارة 
ستقوم بالتعاون مع الجانب اإلماراتى 
لتنظيم هذا الحدث الهام، والذى يقام 
للمرة الخامسة بمصر ويخصص دخله 

لصالح المرضى.
ــاف صبحى أن هـــذه النسخة  وأضــ
تأتى فى إطار احتفاالت دولة اإلمارات 
الشقيقة، بمئوية الشيخ زايد آل نهيان، 
الفتا الــى أن الشعب المصرى يحتفل 
مع الشعب اإلمــاراتــى بهذه المناسبة 

الغالية على قلب كل مصرى وعربى.

قــامــت وزارة الــكــهــربــاء والــطــاقــة الــمــتــجــددة، بــإرســال 
خطابات لجميع رؤساء شركات توزيع الكهرباء الـ9 بجميع 
أنحاء الجمهورية، بمد فترة ســداد المقايسات الخاصة 
بتوصيل التيار الكهربائى للمناطق العشوائية والمخالفة 

حتى 31 ديسمبر الحالى.
الجدير بالذكر أنــه كــان مــحــدًدا آخــر موعد لسداد قيمة 
المقايسات للمبانى المخالفة والعشوائية لتوصيل التيار 
الكهربائى لهم من خالل تركيب عدادات كودية مسبوقة الدفع 
نهاية الشهر الــجــارى، الفًتا أن الهدف من الــقــرار هو إعطاء 
المخالفين فرصة لتقنين أوضاعهم فى الكهرباء والحفاظ على 

حق الدولة.

ــة للتنمية  ــام ــع ــدد مــجــلــس إدارة الــهــيــئــة ال حــ
الصناعية يوم 31 ديسمبر 2018 كآخر مهلة لكافة 
المصانع المنتجة وغير المنتجة داخــل المناطق 
الصناعية المعتمدة التى لم تحصل على رخصة 
التشغيل أو السجل الصناعى الدائم وذلك لتوفيق 
 أوضــاعــهــا والــتــقــدم للهيئة الســتــخــراج الرخصة 

والسجل الدائم.
ومـــدت هيئة التنمية الــصــنــاعــيــة مهلة توفيق 
أوضاع المصانع واستخراج التراخيص والسجالت 
الصناعية ليوم 31 ديسمبر 2018 بهدف استقطاب 
ــرســمــى تــحــت مظلة  ــقــطــاع الــصــنــاعــى غــيــر ال ال
االقتصاد الرسمى وذلك لدعم مخططات التنمية 

الصناعية وتعميق الصناعة المحلية.

ــررت لــجــنــة الــمــســابــقــات  ــ قـ
ــكــرة بــرئــاســة عامر  بــاتــحــاد ال
ــن، إعـــــــالن مـــواعـــيـــد  ــيـ ــسـ حـ
ــات الـــــدورى المتبقية  ــاري ــب م
وكأس مصر عقب قرعة دورى 
المجموعات األفريقية المحدد 

لها 28 ديسمبر الحالى.
أكد عامر حسين أن قرعة دور 
المجموعات األفريقية لــدورى 
ــطــال والــكــونــفــدرالــيــة سيتم  األب
إجراؤها يوم 28 ديسمبر وبعدها 
ــالن عــن الــمــبــاريــات  سيتم اإلعــ

المتبقية للدورى وكأس مصر.

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن صرف 
ــب العاملين بــالــدولــة، لشهر ديسمبر 2018،  رواتـ
آخر شهور العام، سيتم خالل الفترة من 24 إلى 28 
ديسمبر 2018، مؤكًدا أن 100% من موظفى الدولة، 
والبالغ عددهم نحو 6 ماليين مواطن يعمل بالجهاز 
اإلدارى والحكومى، يتقاضون رواتبهم عــن طريق 

كروت البنوك والتحويالت المصرفية.
وأكــد وزيــر المالية ، أن صــرف رواتـــب العاملين 
بالدولة، يتم فى الفترة من 24 إلى 28 من كل شهر، 
موضًحا أنه فى حالة أن وافق أحد تلك األيام إجازة 
رسمية أو أسبوعية يتم عن طريق التحويل لحسابات 
الرواتب لموظفى الدولة بعد الساعة 12 مساء يوم 

العمل السابق.
ــه على المسئولين   وأوضــحــت وزارة المالية، أن
الماليين بالجهاز اإلدارى بالدولة ووحــدات اإلدارة 
المحلية بالمحافظات والهيئات العامة الخدمية 
واالقتصادية واألجهزة المركزية المستقلة والمديرين 
الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين بالوزارات 
والهيئات العامة ومديرى ووكالء الحسابات ضرورة 
االلتزام بكل دقة بما تضمنه الكتاب الدورى الصادر 

بهذا الشأن.

27 ديسمبر.. آخر اجتماعات 
البنك المركزى لبحث أسعار 

الفائدة فى 2018

»الصناعات الهندسية« 
 تنظم معرض

»صناع مصر«

تبحث لجنة السياسة النقديـة بالبنك 
المركزى المصـرى، يوم الخميس 27 
ديسمبر 2018، أسعار الفائدة على 
اإليــــداع واإلقـــــراض، وســـط توقعات 
ــفــائــدة، وهـــو آخـــر اجتماع  بتثبيت ال

لبحث الفائدة فى 2018.
 وقــــررت لجنة الــســيــاســة النقديـة 

للبنك المركزى المصـرى فى اجتماعهـا 
الماضى، اإلبقاء على سعرى عائد اإليداع 

واإلقـــــراض لليلة واحــــدة دون تغيير عند 
مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب، 
وكذلك اإلبقاء على سعر العملية الرئيسية 
للبنك المركزى عند مستوى 17.25% وسعر 

االئتمان والخصم عند مستوى %17.25.

تنظم غرفة الصناعات الهندسية باتحاد 
الصناعات، معرض »صناع مصر«الذى يفتتح 
اليوم ويستمر لمدة 4 أيام فى دورته الرابعة، 
بالمبنى الدائم للصندوق االجتماعى بأرض 

المعارض بمدينة نصر. 
ــدس رئـــيـــس غــرفــة  ــن ــه ــم  وقـــــال مــحــمــد ال
الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات ، أن 
الهدف من تنظيم هــذا المعرض هو إحــداث 
عملية التكامل وتعميق الصناعة المحلية من 
خــالل ربــط المصانع ببعضها البعض، للحد 
من االستيراد وتوفير العملة الصعبة ومساعدة 
الــورش والمصانع المتعثرة على النهوض من 

كبوتها.

معيط

عامر

شاكر

صبحى
حسين
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فى عام 2008 عرضت مدينة اإلنتاج اإلعالمى مدينة 
»ماجيك الند« التابعة لها للتأجير بنظام حق االنتفاع فى 
مزايدة عالمية باللغتين العربية واإلنجليزية، ونشر ذلك 
بجريدة »األهــرام« وبكراسة شروط محددة ومن خالل 
مكتب استشارى كبير.. وبذلك استطاعت إدارة الشركة 
حينها التعاقد مع أفضل المستثمرين فنًيا ومالًيا، وعقب 
قيام ثــورة 25 يناير 2011  اضطر المستثمر »شركة 
مــارك النــد« إلى فسخ التعاقد والرجوع الى اإلمــارات 
وســددوا التعويضات القانونية المستحقة طبقا لحكم 

محكمة التحكيم التجارى.  
وتوقفت »الماجيك الند« منذ ذلك الحين حتى أعلن 
أسامة هيكل عضو مجلس النواب ورئيس مدينة اإلنتاج 
اإلعالمى أنه سيطرح المنطقة الترفيهية ماجيك الند 
المقامة على مساحة 150 ألف متر مربع فى مزايدة 
ــراء  عالمية واستبشر الجميع الخير فــى هــذا اإلجـ

الحميد القانونى.
ولكن فوجئ الجميع أن أســامــة هيكل  يــوافــق على 
ــاألمــر الــمــبــاشــر مــع المستثمر الــســعــودى  الــتــعــاقــد وب

عبدالمحسن الحكير بالبنود اآلتية:- 
1- سداد 12 مليون جنيه سنويا  مقابل حق االنتفاع!!.
2- زيـــادة سنوية 300 ألــف جنيه فقط طــوال فترة 

التعاقد!!.

3- استثمار ألعاب جديدة بقيمة 30 مليون دوالر على 
مدار 30 سنة فترة التعاقد!!

4- نــســبــة 5% مــن مــجــمــل األربـــــاح قــبــل احــتــســاب 
اإلهالك!!

5- منح المستثمر أول سنة بــدون مقابل ليتسنى له 

تجهيز المالهى!!
وهنا نتساءل: هل فكر أسامة هيكل فى البحث عن 
مستثمرين آخــريــن؟ ولــمــاذا لم يتم التعاقد مع مكتب 
استشارى كبير إلجراء مزايدة عالمية كما أعلن من قبل؟ 
وكيف تم مخالفة الئحة الشركة فى تنفيذ المزايدات 

والمناقصات؟ وبــمــاذا يــرد هيكل على منتقديه بأنه 
ومــجــلــس اإلدارة  أضــاعــوا مــاجــيــك النـــد بــعــد ضياع 
الفندق وهى أحد أهم األصول الموجودة بمدينة اإلنتاج 

اإلعالمى؟
ــى 150 ألــف  ــســأل أيـــًضـــا: كــيــف فـــرط هــيــكــل ف  ون
متر مــربــع هــى مساحة الماجيك النــد بــهــذا الشكل 
واالستهتار؟ وكيف يقبل قيمة إيجارية 12 مليون جنيه 
سنويا فى مدينة مالهى كبرى تم إنشاؤها بالكامل منذ 
سنوات عديدة ولها اسم تجارى على خريطة المالهى 
فى العالم ولها شهرة ضخمة داخــل مصر يأتى إليها 
الــرواد من كافة أنحاء البالد وكذلك من الدول العربية 
حيث إنها تمتلك من المقومات الفريدة التى ال تمتلكها 
أى مدينة مالهى فــى مصر مثل تراخيص الدولفين 
والصالة المغلقة بمساحة 6 آالف متر كل دور وغابات 
ومناطق ألعاب مفتوحة ومناطق ألعاب مائية ومسارح 
إلقامة الحفالت وعرض األفــالم السينمائية ومحالت 

تجارية عديدة!!
وهل يعلم هيكل أن احتساب 5% من قيمة األرباح قبل 
احتساب اإلهالكات هو تهرب ضريبى!! وهل يعلم هيكل 
أن عــدم تحديد موعد زمنى لضخ استثمارات وتركها 
مفتوحة على مدار 30 سنة كما جاء فى نشرة البورصة 
المصرية هو إهمال جسيم وتــهــاون خطير فى حقوق 

مدينة اإلنتاج اإلعالمى؟
الغريب جدا فى األمر أن األجهزة المعنية لم تتحرك 
لرفض هــذا التعاقد المثير للجدل والمخالف للوائح 

الشركة خاصة إذا علمنا أن 79% من رأس مال الشركة 
هو مال عام.

ــرى نشير إلـــى أن الــجــهــاز الــمــركــزى  مــن نــاحــيــة أخـ
ــه أنـــه بفحص العقد  للمحاسبات أكـــد فــى تــقــريــر ل
واإلجراءات الخاصة بمنح حق االنتفاع لمدينة الماجيك 
 B.O.T النــد بنظام التشغيل والتشييد ونقل الملكية
لمجموعة عبد المحسن عبد العزيز الحكير القابضة 
كانت مالحظات وتوصيات الجهاز المركزى للمحاسبات 

ما يلى:- 
لــم يقم المنتفع )الحكير( بتقديم المخطط العام 
واعــتــمــاده مــن مانح حــق االنــتــفــاع )الــشــركــة المصرية 
لمدينة اإلنتاج اإلعالمى( حتى 2018/6/20 بالمخالفة 

لبنود التعاقد!!
على الرغم من قيام المنتفع )الحكير( من تسلم كافة 
أصول ومحتويات الماجيك الند إال أن المنتفع لم يقدم 
وثائق التأمين المنصوص عليها فى المادة 17 من العقد 

والتى تنص تقديم وثائق التأمين فى مارس 2018!!
وهكذا تحولت مدينة اإلنتاج اإلعالمى مرة أخرى إلى 
مدينة األشباح تعتمد فقط على إيجار االستديوهات 
ــام الـــزيـــادة الــســنــويــة فى  ــ ــتــضــاءل قيمتها أم ــى ت ــت ال
المصروفات وبالتالى يكون ذلك تهديدا واضحا لتآكل 

األرباح الضعيفة المعلن عنها.
وفى النهاية نؤكد على ترحيبى التام بنشر أى رد أو 
تعقيب من ذوى الشأن فى هذه القضية ألن هدفنا األول 

واألخير الحفاظ على المال والصالح العام.

تساؤالت مشروعة حول تعاقد مدينة اإلنتاج اإلعالمى مع »الحكير« السعودية
لماذا لم يتم التعاقد مع مكتب استشارى 

كبير إلجراء مزايدة عالمية؟ 
كيف يتم قبول قيمة إيجارية  12 مليون جنيه سنويا فى 

مدينة لها اسم تجارى على خريطة المالهى فى العالم؟

كيف يتم التفريط فى 150 ألف متر 
مربع بهذا الشكل واالستهتار؟ 

لماذا لم يقدم الحكير وثائق التأمين المنصوص عليها فى المادة 17 
من العقد والتى تنص على تقديم وثائق التأمين فى مارس 2018؟

لماذا لم يقم  )الحكير( بتقديم المخطط العام واعتماده من 
المدينة حتى 2018/6/20 بالمخالفة لبنود التعاقد؟! 

كيف تم مخالفة الئحة الشركة فى 
تنفيذ المزايدات والمناقصات؟ 

لماذا لم تتحرك األجهزة المعنية لرفض هذا 
التعاقد المثير للجدل والمخالف للوائح الشركة؟

تضارب تقارير الشركة والبنك العربى األفريقى يكشف اختفاء 44 ألف دوالر

مخالفات بالماليين داخل مدينة اإلنتاج اإلعالمى 
كشفتها تقارير رسمية صادرة عن الجهاز المركزى للمحاسبات

وجود قصور وفساد فى اإلجراءات االئتمانية لمبالغ تصل إلى 8.24 مليون جنيه مصرى و85 ألف دوالر أمريكى 

كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الكثير 
مــن المخالفات الــعــديــدة داخــل الشركة المصرية 

لمدينة اإلنتاج اإلعالمى.
فــى البداية نشير إلــى أن الجهاز سجل فــى أول 
تقريره جملة )أســاس إبــداء استنتاج متحفظ( مما 
يعنى ويؤكد ما نشرناه سابقا ويؤكد أيضا أن التحفظ 
يعنى رفــض القوائم المالية وكذلك نتائج األعمال 
ــه ببساطة  ــرورة تــدخــل األجــهــزة المعنية ألن مــع ضـ

ــجــهــاز  ــى رفــــض ال ــن ــع ي
الـــمـــركـــزى الــمــســتــمــر 
لنتائج أعــمــال الشركة 
المصرية لمدينة اإلنتاج 

اإلعالمى.
ــشــف الــتــقــريــر أن  وك
ــت خــالل  ــام ــة ق ــشــرك ال
الفترة من 2018/1/1 
حـــتـــى 2018/9/30 
بتكهين واستبعاد بعض 
األصـــول الثابتة والتى 
تــبــلــغ تكلفتها 424,7 
مليون جنيه وبالفحص 
تــبــيــن صـــافـــى الــقــيــمــة 
الدفترية لبعض األصول 
الــتــى تــم تكهينها لعدم 
صالحيتها لنحو 951 
ــف جــنــيــه فــقــط بما  ــ أل

يخالف معيار المحاسبة المصرى رقــم 10 فقرة 
.!!)51(

كما تبين وجــود مبلغ 844 ألــف جنيه تم صرفها 
على مسلسل )أرواح منسية( دون تقديم بنود الصرف 

وعدم إتمام العمل الفنى منذ 8 سنوات إلى اآلن!!.
إلى جانب مبلغ 074,1 مليون جنيه سددت لشركة 
ميديا سوفت وعلى الرغم من تحويل الموضوع إلى 
نيابة األمــوال العامة منذ عام 2014 ال يعرف أحد 

ماذا تم فيه إلى االن!!.
ومــن  أبــرز المفاجآت التى كشفها التقرير وجود 
مبلغ 244,193 مليون جنيه مديونيات على عمالء 
منهم 92 مليون جنيه على 7 عمالء فقط، أما باقى 

المبلغ فموزع مديونية على عدد 300 عميل!!.
 وهنا نــســأل: مــا أســمــاء هــؤالء الــعــمــالء؟ ولماذا 
لم يتضمن تقرير الجهاز المركزى أسمائهم؟ وما 

اإلجراءات التى تمت لتحصيل هذه المديونيات؟.
ــســاد فى  ــود قــصــور وف وأشــــار الــتــقــريــر إلـــى وجــ
اإلجــراءات االئتمانية لمبالغ تصل إلى 8,24 مليون 
جنيه مصرى و85 ألــف دوالر أمريكى وهــى مبالغ 
عالية الديون غير الجيدة ويرجع تاريخ بعضها إلى 
عــام 2015 )فــى عهد أســامــة هيكل رئيس الشركة 

الحالى(.
وفيما يتعلق بالشركة العربية الفندقية المنتفعة 
بفندق موفنبيك فلقد 
ــلـــغـــت مـــديـــونـــيـــاتـــهـــا  بـ
251,15 مــلــيــون جنيه 
ــدم تــنــفــيــذ  ــ ــك عـ ــ ــذل ــ وك
بعض البنود اإلنشائية 
طــبــقــا لــلــعــقــد الــمــوقــع 
عام 1999 والــذى ينص 
على التنفيذ خــالل 36 
شهر مــن ذلــك التاريخ 
وإلى اآلن ونحن فى عام 
2018 لــم يــتــم التنفيذ 
ــاون  ــهـ ــتـ ومـــــــع ذلـــــــك يـ
مجلس إدارة الشركة 
فى الحفاظ على حقوق 
الشركة وحملة األسهم  

فيها.
ــاط  ــشــ ــ  وحــــــــــــول ن
»فاميلى سينما« كشف 
تقرير الجهاز  أنــه  يحقق خسائر بلغت 8,5 مليون 
جنيه، وهنا نسأل: هل رأيتم دور سينما تخسر بهذا 

الشكل من قبل؟.
 وفيما يتعلق برصيد النقدية بالبنوك، تم الكشف 
عن وجود تضارب حيث كشف تقرير المدينة أنه بلغ 
331 مليون جنيه منهم 15 مليون خطابًا ضمان فى 
حين اكتشف الجهاز المركزى خطابات ضمان أخرى 
بلعت 15 مليون أخرى يعنى المجموع 30 مليون جنيه.

 أما ودائع الــدوالر  فقد تبين أنها تقل بحوالى 44 
ألــف دوالر عن حقيقتها فالشركة تقول 800 ألف 
دوالر والبنك العربى األفريقى يقول طبقا للشهادة 

الواردة منه 756 ألف دوالر فقط!!.
كما كشفت التقارير الرقابية أن األكاديمية الدولية 
لعلوم اإلعالم التابعة لمدينة اإلنتاج اإلعالمى حققت 

خسائر بلغت 575,9 مليون جنيه!!.

وهكذا ياسادة نــرى أن ما جــاء فى تقرير الجهاز 
المركزى للمحاسبات يعنى ويؤكد أن الشركة تحقق 
خسائر ولكنها ال تــريــد أن تعترف بها وبــاألرقــام 
المنشورة والمسجلة فــى تقرير الجهاز المركزى 
للمحاسبات نجد أن خالصة األرقام كاآلتى: حساب 
النقدية بالبنوك 330 مليون جنيه وإذا ماتم خصم 
180 مليون جنيه قيمة القضايا من شركة ثرى أس 
وشركة الصوت والضوء ووزارة الثقافة يكون المتبقى 

150 مليون جنيه.
وإذا ما طرح منه 30 مليون جنيه خطابات الضمان 

يكون المتبقى 120 مليون جنيه.
وإذا مـــا طـــرح مــنــه قــيــمــة اضــمــحــالل األصـــول 
الحقيقية بقيمة 7 مليون جنيه فيكون المتبقى 113 

مليون جنيه.
وإذا ماطرح من ذلك 28 مليون قصور وفساد فى 
اإلجراءات االئتمانية فيكون المتبقى 85 مليون جنيه.

- وإذا ماطرح من ذلك مبلغ 193 مليون جنيه قيمة 
ديــون على بعض العمالء يكون الناتج بالسالب )– 

185 مليون جنيه(!!.
 والغريب أننا بعد كل ذلك نجد أسامة هيكل رئيس 
مجلس اإلدارة مصمم على تــوزيــع أربـــاح مــن نتائج 

أعمال مرفوضة من الجهاز المركزى للمحاسبات!!.

إهدار مبلغ 844 ألف 
جنيه تم صرفها  فى 

مسلسل )أرواح منسية( 
دون تقديم بنود الصرف 

الشركة العربية 
الفندقية 

المنتفعة بفندق 
»موفنبيك« فلقد 
بلغت مديونياتها 
251,15 مليون 

جنيه

تواجه مدينة اإلنتاج اإلعالمى حالًيا العديد 
من األزمــات بسبب الدعاوى القضائية ومنها  
قضية »ثــرى أس« والتى تطالب فيها بسداد 
مبلغ 60 مليون جنيه بموجب حكم قضائى 
ــات و75 مــلــيــون جــنــيــه تــطــالــب بهم  نــهــائــى بـ
شركة ثــرى أس اآلن فــى المحكمة كتعويض 
بموجب دعوى جديدة ضد الشركة تحت رقم 
2018/28، وهناك أيًضا دعــوى قضائية من 
شركة مصر للصوت والضوء بمبلغ 57 مليون 
جنيه!!.. ورقم الدعوى 2012/254 والخاصة 
باستديو األهرام، باإلضافة إلى دعوى قضائية 
رقــم 2018/494 مرفوعة من وزارة الثقافة 
تطالب فيها الشركة بمبلغ 45 مليون جنيه 

الخاص باستديوهات مدينة السينما بالهرم!!.

دعاوى قضائية وأحكام نهائية تثير 
األزمات المالية داخل المدينة

193 مليون جنيه 
مديونيات على عمالء 
منها 92 مليون جنيه 

على 7 عمالء فقط 
أما باقى المبلغ 

فموزع مديونية على 
عدد 300 عميل

 محمد طرابيه

بدوى
هيكل



جنش يحتفل بقدوم 
مالك بـ»دبيحة« 

عزومة سمك من حراس 
الزمالك لمدربهم

المدارس تجبر زوجة النقاز 
على مغادرة مصر

حـــرص مــحــمــود عــبــدالــرحــيــم »جــنــش« 
حارس مرمى نادى الزمالك على ذبح عجل 
خالل األيام األخيرة، احتفاال بقدوم مولوده 

الجديد.
وكنا أشرنا من قبل فى »صوت الماليين« 
ــارس القلعة البيضاء ينتظر قــدوم  أن حـ
مولوده الثانى، وهو ما حدث بالفعل خالل 

األيام القليلة الماضية.
وأطلق جنش على مــولــوده الجديد اسم 
»مالك«، يذكر أن »مالك« يعتبر نجل جنش 

الثانى، حيث أنه لديه ابنة تدعى »تمارا«.

قــام حــراس مرمى الفريق األول لكرة القدم 
بنادى الزمالك بدعوة مدربهم توماس جروتر 
على عزومة سمك فى إحــدى المطاعم الكبرى 

خالل األيام الماضية.
ــاءت هـــذه الــدعــوة لتعكس مـــدى تــرابــط  وجــ
حراس مرمى النادى األبيض مع مدربهم، حيث 
أنهم يحرصون بين الحين واآلخــر على الذهاب 

إلى أماكن مختلفة بصحبة توماس.
الجدير بالذكر أن جنش هــو حـــارس مرمى 
ــمــوســم، يــلــيــه فى  ــذا ال ــك األســـاســـى هـ ــال ــزم ال
الترتيب عماد السيد ثم عمر صــالح ومحمود 

عبدالمنصف

ــة الــتــونــســى حــمــدى النقاز  ــادرت زوجـ غــ
الظهير األيمن لنادى الزمالك، إلــى تونس 
خالل األيام القليلة الماضية بسبب انتظام 

ابنتهما فى الدراسة هناك.
وكـــان الــنــقــاز وجـــد صــعــوبــة فــى التحاق 
ابنته بــإحــدى الــمــدارس المصرية، ليقرر 

استمرارها فى تونس.
ــالعــب الــتــونــســى بــحــب ودعــم  ويــتــمــتــع ال
جماهير الزمالك بسبب المستوى الطيب 
الذى يقدمه الالعب مع النادى األبيض منذ 
انضمامه خــالل فترة االنــتــقــاالت الشتوية 

للموسم الماضى.
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الخطيب يفض »اشتباك التعاقدات« 
بسياسة »هدم المعبد«

بــدأ فريق الــكــرة األول بالنادى األهلى 
حقبة جــديــدة فــى مــشــواره هــذا الموسم 
ــك بعد تعيين األوروجــويــانــى مارتن  وذلـ
السارتى مديًرا فنًيا جديًدا للفريق خلًفا 
للفرنسى باتريس كارتيرون، والذى كان قد 
تقدم باستقالته فى أعقاب خروج الفريق 

األحمر من البطولة العربية.
وبالنظر إلى توقيت تعيين السارتى كونه 
جاء فى منتصف موسم فقد بدأ الخواجة 
األوروجويانى بالغوص سريًعا فى الملفات 
الخاصة بالفريق األحمر، وفــى مقدمتها 
ملف الالعبين المرشحين للرحيل عن 
صــفــوف الــفــريــق خــالل فــتــرة االنــتــقــاالت 
الشتوية المقرر انطالقها بــدايــة الشهر 

المقبل.
وبناء على الــمــشــاورات التى تمت بينه 
ــادى  ــن ــيــس ال ــن مــحــمــود الــخــطــيــب رئ ــي وب
األهلى والمشرف على قطاع الكرة بالقلعة 
الحمراء، طلب السارتى إرجــاء اتخاذ أى 
قرار فيما يخض قائمة األسماء التى سيتم 
عرضها للبيع أو اإلعــارة خالل الميركاتو 

الشتوى.
وبرر المدرب األوروجويانى هذا المطلب 
ــة الــالعــبــيــن  ــاف بــرغــبــتــه فـــى مــشــاهــدة ك
الموجودين على ذمــة الفريق فــى الوقت 
الحالى خــالل التدريبات، ومــن ثم الحكم 
عليهم بمعرفته وتــحــديــد األحــــق منهم 
بالبقاء واختيار األسماء التى لن يكون لها 

دور مع الفريق فى المرحلة المقبلة.
مطلب السارتى بشأن قائمة الراحلين 
عــن الفريق لــم يلق معارضة مــن محمود 
الخطيب، والــذى فضل االستجابة لرغبة 
المدير الفنى الجديد خصوًصا أن األخير 
سيكون مسئواًل أمام إدارة النادى عن نتائج 
الفريق منذ اليوم األول لتوليه المسئولية، 

إنبى يفتح المزاد على صراع االستضافة اختبار قوى لنفوذ أبوريدة فى القارة السمراء..
حمدى فتحى   طوارئ فى اتحاد الكرة بسبب »أمم أفريقيا« 

ــل  تـــطـــورت األمـــــور ســريــًعــا داخـ
االتــحــاد المصرى لكرة الــقــدم، فى 
ظل تصاعد اآلمال فى الفوز بتنظيم 
بطولة كأس األمــم األفريقية 2019 
خالل الفترة المقبلة، خصوًصا فى 
ظل استقرار بعض أعضاء الجبالية 

على استضافتها.
وتساهم استضافة مصر للبطولة، 
ــى الــســاحــرة  ــاة إلـ ــودة الــحــي ــ ــى ع إلـ
المستديرة فــى مصر بشكل عــام، 
مـــن خـــالل عــــودة الــجــمــاهــيــر إلــى 
ــة إلــى  ــمــدرجــات مـــجـــدًدا، إضــاف ال
تأهيل جميع االستادات الستضافة 

البطولة.
ويترقب اتحاد الكرة وصول لجان 
التفتيش التابعة للكاف خالل األيام 
المقبلة لمعاينة المالعب والفنادق 
ووسائل التنقل وغيرها قبل إرسال 
تقريرها إلى الكاف إلعــالن موقف 

مصر النهائى من استضافة الكاف.
ــرة، قـــد أرســـل  ــكـ وكــــان اتـــحـــاد الـ
التعهد الحكومى الخاص باستعداد 
مصر الستضافة أمم أفريقيا 2019 
إلــى الــكــاف بعد وصــولــه مــن جانب 
وزارة الشباب والرياضة خالل األيام 

القليلة الماضية.
ــم اســتــكــمــال الــطــلــب بالتعهد  وتـ
الــحــكــومــى وهــــو شــــرط أســاســى 
للتنظيم، ورشــح مجلس الجبالية 8 
مالعب الستضافة المباريات وهى 
ــســالم والــدفــاع  اســتــاد الــقــاهــرة وال
الجوى والكلية الحربية وبرج العرب 

واإلسكندرية واإلسماعيلية والجيش 
بالسويس. 

ــا تـــقـــرر أن تـــكـــون الــبــطــولــة  ــم ك
مــقــامــة عــلــى 4 مـــدن هــى الــقــاهــرة 
ــة واإلســمــاعــيــلــيــة  ــ ــدري ــ ــن ــ ــك واإلســ
والسويس، بينما ستكون استادات 
ــبـــورت وجـــهـــاز الــريــاضــة  ــتـــروسـ بـ
ــرب  ــع ــون ال ــاولـ ــقـ ــمـ ــرى والـ ــســك ــع ال
الستضافة التدريبات للمنتخبات 

المشاركة.
ــق مــصــر نحو  ــريـ ــون طـ ــكـ ولــــن يـ
الــفــوز بــشــرف اســتــضــافــة نهائيات 
أمــم أفريقيا مــفــروًشــا بــالــورود فى 
ظــل وجـــود منافس قــوى يتمثل فى 
دولـــة جــنــوب أفــريــقــيــا، ونــظــرًيــا قد 
ــر حًظا  تــبــدو جــنــوب أفريقيا األوفـ
ــة،  ــاري ــق الســتــضــافــة الــنــهــائــيــات ال
خصوًصا وأنــهــا تمتلك بنية كروية 
مميزة للغاية وهــو مــا ظهر بشكل 
واضـــح خــالل استضافتها لبطولة 

كأس العالم عام 2010.
كـــذلـــك تــتــمــتــع جـــنـــوب أفــريــقــيــا 
بخدمات وبنية تحتية تضاهى تلك 
ــن الـــدول  ــى الــكــثــيــر م ــوجــودة ف ــم ال
األوروبــيــة، وهــو ما يجعلها مستعدة 
الستضافة حدث كروى بحكم كأس 
األمم األفريقية، دون الحاجة إلجراء 
عمليات تطوير ســواء على مستوى 
المالعب أو الخدمات المرتبطة بها.

كما أن جنوب أفريقيا لن تواجه 
أى أزمات تذكر فى مسألة الحضور 
الجماهيرى للمباريات، عكس ما 
قــد يــحــدث إذا اســتــضــافــت مصر 
ــى ظــل تــحــفــظ أجــهــزة  الــبــطــولــة، ف

األمــــن الــمــصــريــة على 
فتح مدرجات المالعب 
أمــام الجماهير بكامل 
ســعــتــهــا فـــى الــســنــوات 

األخيرة.
وحـــــــتـــــــى يـــحـــيـــن 
ــيــار البلد  مــوعــد اخــت
المستضيف للنهائيات 
األفريقية على هامش 
االجـــتـــمـــاع الـــطـــارئ 
للجمعية العمومية 
للكاف فى العاصمة 
السنغالية دكار يوم 
9 يــنــايــر المقبل، 
مــن الــمــنــتــظــر أن 
ــســاحــة  ــد ال ــشــه ت

األفريقية حالة من التنافس 
بين مصر وجنوب أفريقيا من 
ــوات لصالح  أجــل حشد األصـ
كــل طــرف منهما باعتبارهما 
الطرفين األقوى فى المنافسة 

على استضافة البطولة.
والمؤكد أن الفترة الفاصلة 
ــالق بـــاب الترشيح  مــا بــيــن إغـ
والتصويت على اخــتــيــار البلد 
المستضيف للبطولة، ستكون 
فترة اختبار قوية لنفوذ وعالقات 
هانى أبوريدة رئيس اتحاد الكرة 
المصرى على المستوى األفريقى، 
حيث ينتظر أن يلعب األخير دورا 
كبيرا فــى حشد األصـــوات لصالح 
ــف الـــمـــصـــرى كـــونـــه يشغل  ــل ــم ال
عضوية المكتب التنفيذى لالتحاد 

األفريقى منذ سنوات طويلة.

ــبــى مطالبهم  ــادى إن ــ ــدد مــســئــولــو ن حـ
المادية لالستغناء عن حمدى فتحى العب 
وســط الفريق للنادى األهلى خــالل فترة 
االنتقاالت الشتوية المقبلة فى ظل طلب 
مسئولى الفريق األحمر التعاقد مع العب 
وســط الــفــريــق الــبــتــرولــى فــى شهر يناير 

المقبل.
وتمسك مسئولو إنبى بالحصول على 
30 مليون جنيه نظير بيع الــالعــب فى 
فترة االنتقاالت الشتوية، يأتى ذلك فى 
الوقت الذى يسعى فيه األهلى لتخفيض 
الــطــلــبــات الــمــاديــة بمنح إنــبــى العـــب أو 
ــن صـــفـــوف الــفــريــق األحــمــر  ــن مـ ــي العــب
ــادى لــضــم حمدى  ــ ــة لــمــقــابــل م ــاإلضــاف ب

فتحى.
وفى نفس الوقت يرغب حمدى فتحى 

فــى االنــتــقــال لألهلى وطــلــب مــن مسئولى 
نــاديــه عــدم تعطيل الصفقة والــمــرونــة فى 
المفاوضات مع مسئولى النادى األحمر، فى 
وقت يأمل مسئولو النادى البترولى دخول 
منافسين لألهلى فى صفقة ضم الالعب 
لضمان الحصول على المقابل المادى الذى 
تطلبه اإلدارة البترولية سيما إذا ما تنافس 
الزمالك وبيراميدز مع األهلى على الالعب.

وفى سياق آخر رفض على ماهر المدير 
الفنى للفريق فــكــرة رحــيــل رامـــى صبرى 
مدافع الفريق بعدما تلقى الالعب عرضا 
مــن نــادى الشعلة الــســعــودى لالنتقال إلى 
ــرة االنـــتـــقـــاالت الــشــتــويــة  ــت صــفــوفــه فـــى ف

المقبلة.
ويــرفــض الــمــديــر الفنى رحــيــل المدافع 
بسبب حاجته لخبرته فى الفترة المقبلة، 
وكان إنبى رفض بيع الالعب من قبل لنادى 

سموحة فى بداية الموسم الحالى.

األهلى يؤجل حسم »قائمة الراحلين« بأوامر »السارتى« 

وحيد يعزز فرص 
رحيل معلول عن 

القلعة الحمراء
ــل إدارة الــنــادى األهــلــى  ــواص ت
تحركاتها فى سبيل تعزيز صفوف 
الفريق الــكــروى األول بالنادى، 
ــذى  ــد الــعــجــز ال وذلـــك بــهــدف س
تعانيه بعض مراكز الفريق سواء 
بسبب اإلصابات أو تدنى مستوى 

بعض الالعبين.
ــًرا أنــهــت اإلدارة ثالث  ــؤخـ ومـ
ــداًدا لــمــوســم  ــعـ ــتـ صــفــقــاتــهــا اسـ
االنــتــقــاالت الشتوية، حيث تم 
اإلعـــالن رسمًيا عــن ضــم محمود 
وحــيــد ظهير أيــســر فــريــق مصر 
المقاصة، والذى سينتقل لصفوف 
الشياطين الحمر بداية من يناير 
المقبل بعقد مــدتــه 4 مــواســم 

ونصف.
وال شك أن انتقال محمود وحيد 
ــفــريــق األحــمــر سيكسب  ــى ال إلـ
ــرى للشياطين  ــس ــي الــجــبــهــة ال
الحمر مــزيــًدا مــن الثقل، والتى 
أصبحت بذلك تضم كل من الدولى 
الــتــونــســى عــلــى مــعــلــول والعـــب 
الفراعنة أيمن أشــرف إلــى جانب 

الوافد الجديد محمود وحيد.
ورغـــــم أن مــعــلــول غــــاب عن 
مباريات األهلى منذ فترة بسبب 
اإلصابة إال أن أيمن أشرف نجح فى 
سد الفراغ الذى خلفه غياب زميله 
التونسى، حيث يجيد األول األداء 
فى هذا المركز سواء مع األهلى أو 

المنتخب الوطنى.
وسيشكل وحــيــًدا خــيــارًا ثالًثا 
ــوة عــن الثنائى معلول  ال يقل ق
وأيــمــن أشــــرف، عــلــًمــا أن األول 
يخوض حالًيا المراحل النهائية 
ــى، حيث  ــالج ــع مــن بــرنــامــجــه ال
ُينتظر أن يعود لتدريبات األهلى 

الجماعية خالل أيام قليلة.
الــمــؤكــد أن انــضــمــام محمود 
وحيد إلى صفوف النادى األهلى 
سيعيد إلــى الواجهة مــن جديد 
الحديث عن مستقبل على معلول، 
والــذى يتردد منذ أشهر امتالكه 
لعروض جدية من أندية خارجية.

وكـــان نـــادى الترجى التونسى 
قد أبدى اهتماًما كبيًرا للحصول 
على خدمات معلول فى الصيف 
الماضى، ومؤخًرا ترددت أنباء عن 
وجــود مساعى من نــادى كارديف 
سيتى اإلنجليزى لضم الالعب 
الدولى التونسى خالل الميركاتو 

الشتوى المقبل.
وقــد ال تتردد إدارة األهلى فى 
ــام معلول،  فــتــح بـــاب الــرحــيــل أمـ
خــصــوًصــا وأنــهــا نجحت بالفعل 
فــى تأمين بديل مميز فــى مركز 
الظهير األيــســر وهــو مــا سيجعل 
رحيل الالعب التونسى ال يشكل 
ــة للجهاز الفنى للفريق  أى أزمـ

األحمر.
وعلى األرجــح فإن إدارة األهلى 
ــزاد على  ــم قــد تــبــادر إلــى فتح ال
خدمات على معلول خــالل فترة 
االنتقاالت الشتوية المقبلة، على 
أن يحصل على خدماته النادى 
ــواء كــان أحد  ــذى يدفع أكثر س ال

األندية العربية أو األوروبية.
وفــى حــال رحيل معلول خالل 
شهر يناير المقبل فإن إدارة األهلى 
ستكون ضربت أكثر من عصفور 
بحجر واحـــد، حيث ستكون قد 
ضمنت انــتــعــاش خزينة الــنــادى 
بعائد مادى مجزى من وراء رحيل 
الالعب، إلى جانب إخالء مكان فى 
قائمة األجانب بالفريق، وهو ما 
سيمكنها من ضم محترف جديد 
لصفوف الفريق خالل الميركاتو 

الشتوى.

 ضياء خضر

وبالتالى ال يرغب الخطيب فى تــرك أى 
ذريعة للمدرب للتحجج بها فى حال تكررت 

إخفاقات الفريق فى المرحلة المقبلة.
وســيــكــون أول المستفيدين مــن هــذا 
القرار قائمة الالعبين الموضوعين على 
قائمة االنتظار الخاصة بالنادى األهلى، 
وفى مقدمتهم الثنائى عمرو بركات وعمرو 
جــمــال إلــى جــانــب الــمــدافــع رامـــى ربيعة 
وصانع األلعاب النيجيرى جونيور أجايى 
بجانب صالح جمعة العائد لألهلى بعد 

انتهاء إعارته لفريق الفيصلى السعودى.
ــبــدو الــثــنــائــى عــمــرو بــركــات وصــالــح  وي
جمعة األوفـــر حًظا بين هــذه المجموعة 
لالنضمام إلــى قائمة األهــلــى فــى يناير، 
ــة مــن الشهر  ــداي حــيــث سيحق لــلــنــادى ب
المقبل إضافة 5 العبين جدد إلى قائمته 

ليصبح مجموع المقيدين فيها 30 العًبا.
فى الوقت ذاته ال يزال الثالثى المكون 
من عمرو جمال وربيعة وأجــايــى يتمسك 
بأمل القيد فى صفوف الشياطين الحمر 
فــى يــنــايــر، وإن كــانــت الــمــؤشــرات توحى 
بتضاؤل حظوظهم ألســبــاب مختلفة، إال 
أن مرحلة التقييم التى يعتزم السارتى 
إجــراءهــا لكل العبى الفريق تبقى دافًعا 
لهم لبذل أقصى جهد ممكن فى التدريبات 

أماًل فى نيل ثقة المدرب األوروجويانى.
وفــــى ســـيـــاق آخـــــر، ال تـــــزال أصــــداء 
الــقــرارات التى اتخذها محمود الخطيب 

نجوم »االنتظار« 
يرفعون راية القتال 
حتى الرمق األخير

بشأن لجنة التعاقدات تتردد داخل 
أروقـــة مجلس اإلدارة، حيث أبــدت 

ــوات داخــل اإلدارة الحمراء  بعض األصـ
دعمها لقرارات الخطيب فى هذا الشأن، 
فيما لم يخف البعض استياؤه من إنهاء 
التعاون مع الثنائى محمد فضل وحسام 

غالى.
وكـــان الخطيب قــد قــرر قبول 

استقالة محمد فضل المدير 
الــســابــق للجنة الــتــعــاقــدات 
وحــســام غــالــى منسق لجنة 
الكرة إلى جانب إنهاء التعاون 

ــان قد  مــع هيثم عــرابــى الـــذى ك
تمت إضافته إلــى تشكيل لجنة 

ــؤخــًرا، وهــو الــقــرار  الــتــعــاقــدات م
الذى تسبب وقتها فى إثارة غضب الثنائى 

فضل وغالى ودفعهما لالستقالة.
ــواردة من داخل  وكشفت المعلومات الـ
النادى األهلى أن حالة التراشق اإلعالمى 
وتبادل االتهامات التى حدثت بين عرابى 
ــت السبب  ــان ــائــى فــضــل وغـــالـــى ك ــن ــث وال
الرئيسى فى اتخاذ الخطيب قــرار إنهاء 
التعاون مع هذا الثالثى، إذ اعتبر رئيس 
القلعة الحمراء تلك الواقعة سابقة مسيئة 

لتاريخ النادى األهلى.
ــاوالت بعض  ــحــ ــ ــخــطــيــب م ورفـــــض ال
المحيطين بــه إلقناعه بــرفــض استقالة 
ــاء الــنــادى  ــن فــضــل وغــالــى كونهما مــن أب
كـــمـــا أنـــهـــمـــا ظــــال يـــعـــمـــالن عـــلـــى مــلــف 
الصفقات حتى بعد التقدم باستقالتهما، 
حيث فضل رئيس القلعة الحمراء هدم 
»معبد التعاقدات« على رؤوس من كانوا 
فــيــه، وإعـــادة تشكيل اللجنة مــن جديد، 
وكــان الخطيب قــد قــرر إبــقــاء المهندس 
عدلى القيعى فى منصب مستشار لجنة 
التعاقدات، والتى تم إسناد رئاستها إلى 

أمير توفيق.

 كتب – محمد الصايغ

 كتبت – سارة عبد الباقى

الخطيب

أبوريدة

فتحى

القيعى

سيد

فضل

غالى

السارتى



عبد الفضيل يضبط 
فورمته فى الجيم

صالح وكهربا فى منزل 
نجم مسرح مصر

خروجة عائلية لكينو 
فى التجمع

يحرص شريف عبد الفضيل مــدافــع النادى 
األهلى السابق على الذهاب إلى صالة األلعاب 
الــريــاضــيــة »الــجــيــم« بشكل منتظم على مــدار 

األسبوع.
ــك إلــى  ويــهــدف عــبــد الــفــضــيــل مــن وراء ذلـ
المحافظة على لياقته البدنية وتفادى اكتساب 

أى وزن زائد خصوًصا بعد اعتزاله كرة القدم.
ويرغب عبد الفضيل فى الحفاظ على مظهره 
ــوجــوه دائمة  الجيد سيما وأنـــه أصــبــح أحــد ال
الظهور على الساحة اإلعالمية الكروية، إذ بات 

ضيف شبه دائم فى الكثير من البرامج.

جمعت الــصــدفــة صــالــح جمعة العـــب فريق 
النادى األهلى مع محمود كهربا العب الزمالك 
داخــل منزل الفنان مصطفى خاطر نجم فريق 

»مسرح مصر« بناء على دعوة من األخير.
ويرتبط صالح وكهربا بصداقة مع مصطفى 
خــاطــر ومعظم نــجــوم »مــســرح مــصــر« واللذين 
كان أغلبهم حاضًرا خالل تواجد العبى األهلى 

والزمالك بمنزل خاطر.
ونشر صالح جمعة صــورة عبر حسابه على 
انستجرام ظهر فيها برفقة جميع من حضروا 
تلك الجلسة، والــتــى شــهــدت ظــهــور مصطفى 

خاطر مرتدًيا جلباب.

ــجــم فــريــق  اصــطــحــب الـــبـــرازيـــلـــى كــيــنــو ن
بيراميدز زوجــتــه فــى نزهة بمنطقة التجمع 
الخامس، حيث تجول الثنائى فى أحد الموالت 

الشهيرة بالمنطقة الراقية.
ويقيم كينو بمنطقة التجمع منذ قدومه 
إلى مصر بداية الموسم الحالى، وذلك كونها 
قريبة من ملعب الدفاع الجوى الذى يحتضن 

تدريبات الفريق.
ونشر كينو عبر حسابه الرسمى على موقع 
»انــســتــجــرام« صــورة تجمعه مــع زوجــتــه أثناء 

جلوسهم بأحد الكافيهات.

إعداد: محمد الصايغ - سارة عبدالباقى أخبار النجومأخبار النجومأخبار النجوم
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»بن شرقى« يتصدر المرشحين 
لتدعيم هجوم الزمالك فى يناير

ــادى الــزمــالــك  ــ يــســابــق مــســئــولــو ن
الــزمــن للتعاقد مــع  مهاجم أجنبى 
متميز خالل فترة االنتقاالت الشتوية 
المقبلة لتدعيم خط هجوم الفريق 
فـــى يــنــايــر الــمــقــبــل فـــى ظـــل طلب 
الــجــهــاز الفنى بــقــيــادة السويسرى 
جـــروس التعاقد مــع مهاجم سوبر 
فى ظل تواجد الثنائى عمر السعيد 
والكونغولى كاسونجو، فى ظل عدم 
اعتماد المدير الفنى على المغربى 
حــمــيــد أحــــداد فــى مــركــز المهاجم 

الصريح.
ــد وكــــالء الــالعــبــيــن بــعــرض  وقــــام أحــ
المغربى أشـــرف بــن شــرقــى مهاجم فريق 
ــار لـــنـــادى النــس  ــع ــم الـــهـــالل الـــســـعـــودى ال
الفرنسى على مسئولى الــزمــالــك للتعاقد 
معه فى فترة االنتقاالت الشتوية المقبلة، 
فى حين طرح أحد مسئولى النادى إمكانية 
التعاقد مع السورى عمر خربين مهاجم فريق 

الهالل السعودى فى يناير المقبل.
وكــانــت الــفــتــرة الماضية شــهــدت ترشيح 
بعض المهاجمين األفارقة لالنضمام للفريق 
األبــيــض أمــثــال محمود بــن حليب مهاجم 
فريق الرجاء المغربى وبن ماالنجو مهاجم 
مازيمبى الكونغولى وجــون مــارك ماكوسو 
مهاجم فيتا كــلــوب الكونغولى للتعاقد مع 

أحدهم فى فترة االنتقاالت المقبلة.
وعــلــى صعيد آخـــر  يـــدرس مسئولو نــادى 
ــارة أحــمــد أبــوالــفــتــوح الظهير  ــ الــزمــالــك إع
األيسر للفريق األبيض فى ظل عدم مشاركته 
بصورة أساسية واعتماد المدير الفنى على 
عبد الله جمعة فى مركز الظهير األيسر 
بخالف تواجد بهاء مجدى المنضم من 

اإلسماعيلى فى بداية الموسم، وكان أبو الفتوح 
تلقى عروًضا محلية فى اآلونة األخيرة من أندية 
بــالــدورى المصرى، ويسعى الزمالك فى نفس 
الوقت للتعاقد مع ظهير أيسر جديد فى فترة 
االنتقاالت الشتوية ويفاضل بين بعض األسماء 

فى الدورى المصرى.
ومن ناحية أخرى ينتظر محمود عبد الرحيم 
جنش حــارس مرمى الفريق األول لكرة القدم 
بالزمالك تعديل عقده خــالل الفترة المقبلة 
فى ظل انضمامه للمنتخب األول بعدما أصبح 
حــارس المرمى األساسى بالفريق األبيض بعد 
رحــيــل أحــمــد الــشــنــاوى حـــارس مــرمــى الفريق 
ــنــادى بــيــرامــيــدز فــى بــدايــة الموسم  الــســابــق ل

الحالى.
ــان مجلس الزمالك وعــد بعض الالعبين  وك
بتعديل عقودهم فى الفترة المقبلة وبدأ النادى 
ــونــش مــدافــع  بتعديل عــقــد مــحــمــود حــمــدى ال

الفريق وتمديد التعاقد معه لمدة أربعة مواسم.
ــدى  ــة ل ــي ــن وعـــلـــى صــعــيــد مــخــتــلــف تــتــجــه ال
ــروس الــمــديــر الــفــنــى للفريق  الــســويــســرى جــ
الســتــبــعــاد الــربــاعــى أحــمــد مــدبــولــى ومحمود 
دونجا وأيمن حفنى وأحمد أبو الفتوح من قائمة 
ــام  ــى تــشــاد خــالل األي الفريق الــتــى ستتوجه إل
القليلة المقبلة لخوض مباراة العودة أمام القطن 
التشادى فى دور الـ32 للكونفدرالية المقرر لها 

يوم األحد الموافق 23 ديسمبر الجارى.

ــر يــتــرقــب  ــ ــد آخـ ــي ــى صــع ــلـ وعـ
ــزمــالــك اتــخــاذ  ــادى ال ــ مــســئــولــو ن
ــحــاد المصرى  مجلس إدارة االت

ــرارًا بــشــأن اعــتــبــار  ــ ــكــرة الــقــدم قـ ل
العبى دول شمال أفريقيا محليين 

فى الفترة المقبلة بعد إعــالن االتحاد 
التونسى لكرة القدم مؤخًرا اعتماده لقرار 
معاملة العبى دول شمال أفريقيا كمحليين 

باستثناء حراس المرمى.
ــنــادى األبــيــض فى  ويــرغــب مسئولو ال
تطبيق القرار فى الفترة المقبلة فى ظل 

تواجد المغربى حميد أحداد والتونسيين 
حمدى النقاز وفرجانى ساسى فى قائمة 
الفريق، ويأمل النادى األبيض فى اعتماد 
اتحاد الكرة للقرار حتى يتسنى للنادى ضم 
العبين أجانب جــدد لتدعيم الفريق فى 
خط الهجوم، دون الحاجة لالستغناء عن 
أى العــب مــن المحترفين  بصفوفه فى 

فترة االنتقاالت الشتوية.
ويجد الزمالك مساندة من عدد كبير 

من أندية الــدورى القناع الجبالية باعتماد 
ــرار اعــتــبــار العــبــى دول شــمــال أفريقيا  قـ

كمحليين ابتداء من مطلع العام الجديد .
ــدد مــن وكــالء  ــام عـ ــر قـ ــى ســيــاق آخـ وفـ
الالعبين بعرض النيجيرى أوتشى نوفورى، 
مهاجم نــادى شبيبة القبائل الــجــزائــرى، 
ــواط، مــهــاجــم فريق  ــراس شــ والــتــونــســى فـ
ــســى، عــلــى مسئولى  ــون ــت الــصــفــاقــســى ال

الــنــادى األبــيــض لضم أحدهما إلــى القلعة 
البيضاء خــالل فترة االنتقاالت الشتوية فى 
يناير المقبل، فى ظل رغبة الجهاز الفنى فى 
تدعيم خط الهجوم، فى ظل تواجد الكونغولى 
كاسونجو، مهاجم الفريق، أو عمر السعيد، 
المهاجم اآلخـــر، الــذى يتم الــدفــع بــه بدياًل 

خالل المباريات السابقة.

نتائج وادى دجلة »ُلغز« 
يحاصر اليونانى جونياس

شيكاباال يبحث عن »الفرصة األخيرة« 
من بوابة الدورى المصرى

ال يزال الغموض يحيط بمستقبل محمود عبد الرازق 
»شيكاباال«، المحترف فى الــدورى اليونانى وتحديًدا 
فى فريق أبــولــون، ســواء بالعودة مــجــدًدا إلــى الــدورى 
المصرى أو البحث عن تجربة احترافية جديدة فى أى 

نادى آخر.
ــجــاهــات إلـــى أن االتــحــاد  وتــشــيــر الــعــديــد مــن االت
السكندرى، قد يكون بوابة الفتى األسمر، بحًثا عن 
استعادة بريقه مجدًدا، خصوًصا وأن النادى المقبل، 
سيكون بشكل كبير المحطة األخيرة فى حياة شيكاباال 

مع الساحرة المستديرة.
ــل أيــًضــا فى  ــان الـــنـــادى اإلســمــاعــيــلــى، قــد دخـ ــ وك
مفاوضات جادة مع شيكاباال، من أجل إقناعه باالنتقال 
إلــى القلعة الــصــفــراء، خصوًصا وأنـــه خــاض تجربة 

ناجحة من قبل مع الفريق األصفر. 
مساندة من االتحاد

تحدث مسئولى االتحاد السكندرى، عن أن محمود 
عبد الــرازق شيكاباال، رحب باالنتقال إلى فريق زعيم 
الثغر بــدايــة مــن فــتــرة االنــتــقــاالت الشتوية المقبلة، 
خــصــوًصــا بعد عــدم نجاحه فــى التجربة اليونانية 

مؤخًرا.
وأكد وليد صالح الدين، مدير الكرة بفريق االتحاد 
الــســكــنــدرى، أن شيكاباال وافـــق بشكل مبدئى على 
اإلعارة لفريق زعيم الثغر حتى نهاية الموسم الجارى، 

على أن يتحدد بعد ذلك وجهته المقبلة. 
ويــرى مدير الكرة بفريق االتــحــاد السكندرى، بأن 
الــالعــب ســيــكــون إضــافــة قــويــة للفريق الــســكــنــدرى، 

خصوًصا فى تدعيم الثلث الهجومى األخير للفريق.
تجربة غير موفقة

لــم يكن التحاق شيكاباال بصفوف فريقه الجديد 

مصحوبًا ببعض األريــحــيــة لالعب، 
ــم يـــكـــن ضــمــن  ــ ــا وأنــــــه ل ــوًصـ ــصـ خـ
حسابات الجهاز الفنى للفريق، فى 
مــعــظــم الــمــبــاريــات، بــســبــب ضعف 

مستواه، وفًقا لوجهة النظر الفنية.
وزاد من صعوبة موقف شيكاباال كون 

انضمامه لصفوف أبولون جاء متأخًرا، 
حيث بدأ الفريق فعلًيا مشواره فى بطولة 

الدورى اليونانى، وكان يستعد وقتها لخوض 
ثانى مبارياته.

ووقــفــت الــنــواحــى البدنية عــائــًقــا فــى طريق 
شيكاباال فى رحلته مع فريقه الجديد، خصوًصا 
وأن الالعب كان بعيد تماًما عن المالعب منذ 
فترة ليست بالقصيرة، األمر الذى ساهم فى 

التأثير على مستواه بشكل كبير.
الفرصة األخيرة

وال يختلف أحــد على أن شيكاباال سيكون 
ــة إلنــقــاذ  ــتــحــاري ــصــدد مــواجــهــة مــهــمــة ان ب
موهبته، والحفاظ على فــرص استمراره 
فــى الــمــالعــب حـــال انــضــمــامــه لــالتــحــاد، 
خــصــوًصــا وأن األزمــــات الــتــى شهدتها 
مسيرته عطلت كثيًرا انطالقه على طريق 
التألق الــذى يمتلك الكثير من مقومات 

الظهور فيه.
وسيكون شيكاباال ُمطالًبا بالقتال 
داخل الملعب سواء فى التدريبات 

أو الــمــبــاريــات مــن أجـــل حجز 
ــى تشكيل فريق  ــه ف مــكــان ل
اإلسماعيلى، وإحياء فرص 
عودته إلى صفوف المنتخب 

من جديد.

مازال فريق وادى دجلة، يبحث عن هوية 
تضمن له الفوز واالنتصار بأداء قوى وجميل 
يمتع المشاهدين، وذلــك تحت قيادة مدربه 
اليونانى تاكيس جونياس، الذى أحدث طفرة 
على مستوى أداء الفريق الجماعى ولكن دون 

نتائج.
بدأت القصة عندما تولى جونياس المهمة 
الفنية لوادى دجلة وسط ثقة كبيرة من جانب 
اإلدارة الــتــى أعــطــت لــه الفرصة كاملة دون 

النظر عن سوء النتائج.
جــونــيــاس يعتمد عــلــى االســتــحــواذ وكــثــرة 
التمرير األمر الذى ظهر جليا خالل مباريات 
دجلة هــذا الــمــوســم، ولكنه اســتــحــواذ سلبى، 
أدى إلى نتائج سيئة حققها الفريق فى بطولة 

الدورى.
الفريق الدجالوى يحتل المركز الرابع عشر 
برصيد ستة عشر نقطة، جمعها من 17 مباراة، 
األمـــر الـــذى يــهــدد الفريق بالهبوط فــى حال 

استمرت النتائج على هذا المنوال، رغم أداء 
ــذى أثــنــى عليه الــعــديــد من  دجــلــة الجميل الـ

الخبراء والمتخصصين.
لغة األرقـــام لم تعترف بـــاألداء الــذى يقدمه 
دجلة، فالفريق دخــل مرماه 28 هدفا وأحــرز 
19 األمــر الــذى يعكس ســوء خط دفاعه، رغم 
هجومه الــقــوى ووصــولــه لمرمى المنافسين 

بسهولة.
ــادل بمثلهم  ــع دجــلــة فــاز فــى 4 مــبــاريــات وت
ــات، األمـــر الـــذى يعكس أن  ــاري ــب وخــســر 9 م
جونياس يقدم أداء فقط وليس نتيجة، رغم ثقة 

اإلدارة فيه.
ويبقى الــســؤال: هل يكمل جونياس المهمة 
وُتسنح له الفرصة من اإلدارة فى بناء فريق 
ــرات األرضـــيـــة  ــ ــك ــ ــر وال ــمــري ــت ــى ال يــعــتــمــد عــل
واالستحواذ أم يكون استمرار النتائج السيئة 
سبًبا فى اإلطاحة بالمدرب اليونانى وهويته 

المفقودة؟.

جنش ينتظر تعديل عقده

 جروس يستقر
 على اإلطاحة
بـ4 العبين

 كتب – محمد الصايغ

 كتبت – سارة عبد الباقى

جنش

شيكاباال

جونياس

بن شرقى

»المفاجآت« شعار 
موسم »االتحاد 

السكندرى«
ال يختلف أحد على أن فريق 
االتحاد السكندرى يعد واحــًدا 
مــن أعــمــدة الــكــرة فــى مصر بما 
يتمتع به من جماهيرية طاغية 
فى عاصمة مصر الثانية مدينة 

اإلسكندرية.
وعلى مدار المواسم الماضية 
ظل فريق االتــحــاد ضمن دائــرة 
أنــديــة الــوســط على المستوى 
المحلى، إال أن الفريق السكندرى 
خالل الموسم الحالى بدأ يفجر 
المفاجأة تلو األخـــرى، وهــو ما 
زاد من آمــال جماهيره فى رؤية 
فريقها يسطر فصل جديد فى 
كتاب أمجاده، والذى يمتلك فيه 

6 ألقاب فى بطولة كأس مصر.
بداية قوية

ــل فـــريـــق االتـــحـــاد  ــهـ ــتـ واسـ
السكندرى بتحقيق مفاجأة من 
الــعــيــار الثقيل على المستوى 
الــعــربــى، عــنــدمــا أقــصــى فريق 
الترجى التونسى من دور الـــ32 
بــالــبــطــولــة الــعــربــيــة لألندية 

)كأس زايد لألندية األبطال(.
ــاح زعيم الثغر بالترجى  وأط
ــاًبـــا فى  ــه مــعــه ذهـ ــعــادل بــعــد ت
اإلسكندرية بهدف لمثله، ثم 
تعادل الفريقان مــرة أخــرى فى 
معقل الفريق التونسى بهدفين 
لمثلهما، ليتأهل االتــحــاد إلى 
دور الـ16 على حساب حامل لقب 

النسخة الماضية من البطولة.
صفعة من العيار الثقيل

ــن إقــصــاء  وبــعــد نــحــو شــهــر م
الترجى مــن البطولة العربية 
فــجــر فــريــق االتـــحـــاد مفاجأة 
أخــرى مــن العيار الثقيل ولكن 
ــى الــمــســتــوى  ــل ــرة ع ــمـ ــذه الـ ــ ه
ــك بــعــدمــا قــاده  ــ الــمــحــلــى، وذل
مدربه المخضرم حلمى طوالن 
للتغلب على األهلى بنتيجة 3-4 
فى إطار الجولة العاشرة لبطولة 

الدورى.
ــى هــذه  ــدم زعــيــم الــثــغــر ف وقـ
ــام  ــا أمـ ــوًيـ ــا قـ ــاراة عـــرًضـ ــبـ الـــمـ
الشياطين الحمر حاملى لقب 
الــدورى، حيث وقف االتحاد نًدا 
قوًيا أمــام نجوم األهلى وأجبر 
الــفــريــق األحــمــر على الــخــروج 

خالى الوفاض من هذه المباراة.
مفاجأة جديدة 

وفى نهاية الشهر الماضى عاد 
فريق االتــحــاد ليمارس هواية 
تفجير الــمــفــاجــآت والــتــى كان 
ضحيتها هذه المرة فريق نادى 
ــذى انتهى مشواره  الزمالك، وال
بالبطولة العربية على يد زعيم 

الثغر.
تقدم ثابت

كــذلــك تمكن فــريــق االتــحــاد 
من نقل عدوى تألقه العربى إلى 
الساحة المحلية، حيث تمكن 
الــفــريــق الــســكــنــدرى مــن حجز 
ــع النهائى  مقعد لــه بــالــدور رب

لبطولة كأس مصر.
وحتى اللحظة يمكن القول 
أن فريق االتــحــاد يقدم موسم 
جيد، إذ حافظ على تواجده 
بالجبهات الــثــالث التى يقاتل 
ــى بطولة  ــذا الــمــوســم وه بها ه
الدورى الممتاز التى يحتل فيها 
حالًيا المركز التاسع برصيد 20 
نقطة، إلى جانب بطولتى كأس 
مصر والبطولة العربية واللتين 
بلغ الفريق الدور ربع النهائى فى 

كل منهما.

 ضياء خضر



w w w . s o u t a l m a l a i e n . c o mاألخيرة
األربعاء  2018/12/19

العـدد 245

تدور أغلب السجاالت فى اللحظة الراهنة حول أزمة تطوير الخطاب 
الدينى، وكيفية الخروج من المأزق الذى اختلط فيه السياسى بالدينى، 

فقد خرجت فى اآلونة األخيرة بعض الكتابات، ال تفرق بين الضرورى 
فى الشأن الحياتى والمفروض باألمر اإللهى، فإصالح الخطاب الدينى 

وفق فهمنا للطرح، ال يعنى المساس بالعقيدة وفرائضها، لكن فى 
إطار العشوائية اإلعالمية والفوضى الفيسبوكية، جرى الخلط دون 

النظر لتداعيات هذا الخلط، ومن دون األخذ فى االعتبار ما تشكل فى 
الذهنية الغربية من صورة سيئة عن اإلسالم، وليس بعض المارقين 
المنتمين إلى المسلمين، فاإلرهابيون يرفعون الفتة الدين الرتكاب 
فظائعهم وجرائمهم وهناك عمائم يقوم أصحابها بتبرير هذه الجرائم 

بفتاوى تتعارض مع الدولة المدنية الحديثة، واألهم أنها تتصادم مع 
الدين نفسه.

سيد سعيد يكتب:

التوزيع مؤسسة األهرام

متى ينتفض األزهر ضد فوضى الفتاوى؟
ما بين التباين والتعارض والتوافق الجزئى فى 
ــان، حــول تفسير ظــاهــرة بـــروز بعض  بعض األحــي
ــات عــلــى الــســطــح، ستظل هــنــاك أمــور  ــروحـ األطـ
مستترة داخل نفس كل من يدلو بدلوه فى السجال 
الدائر، حول قضية إصــاح الخطاب الدينى، إما 
خجا أو خشية اتهامه بالسير فى االتجاه المعاكس 
للتجديد، كل هــذا العبث يكشف لنا بجاء حالة 
الوهن التى تمر بها المؤسسات المعنية باألمر، 
خاصة األزهــر ألنهم ساهموا بشكل أو بآخر فى 
ظاهرة الهوس باالفتاء من دون تدخل إيجابى أو 
محاسبة لكل مــن يشغل المجتمع بــأمــور لــم تكن 

مطروحة باألساس.
هذه الحالة ال يمكن إقصاؤها بعيًدا عن التفاعل 
العشوائى مــع الفوضى التى يجرى الــتــرويــج لها 
إعاميا بمسميات براقة، تحمل فى ظاهرها نوايا 
طيبة أمــا باطنها فيأخذنا إلــى غياهب الظلمات، 
فــتــح هـــذه الــافــتــة الــخــادعــة 
ــزاف الــقــدرات  ــن ــجــرى اســت ي
ــدل عقيم،  الــذهــنــيــة فــى جـ
حــتــى ال نستطيع التفرقة 
بين الثابت نًصا واالجتهاد 
ــواب  ــل الـــصـ ــقــب الـــــذى ي

والخطأ. 
ــا الــســابــق  ــن ــى مــقــال فـ
تـــنـــاولـــنـــا واحـــــــــدة مــن 
القضايا التى أثيرت بدون 
ــب مــنــطــقــى، يــفــرض  ســب
وجــــودهــــا عـــلـــى ســطــح 
الـــنـــقـــاش الــمــجــتــمــعــى 
ــى  واإلعــــــامــــــى، وهـ
قــضــيــة الـــمـــواريـــث، 
الــتــى هبطت علينا 
بـــــالـــــبـــــاراشـــــوت، 
ــا سر  ــدرى مـ ــ وال نـ
ــى هــذا  هــبــوطــهــا فـ
الـــتـــوقـــيـــت، لــكــنــهــا 
ــادة دســمــة   ــ ــارت م صــ
لــلــجــدل فـــى أعــقــاب 
إقــــــــــرار تـــشـــريـــعـــات 
قــانــونــيــة تــســاوى بين 
ــرأة فى  ــ ــم ــ ــل وال ــرجـ الـ
تونس، ولم نكن نعلم 
ــا تــنــاولــنــاه  أن م
سيصبح محل 
نقاش مجتمعى 
ــداه  ــاوز صـ ــجـ تـ
ــل  ــ ــ ــائـ ــ ــ ــوسـ ــ ــ الـ
اإلعــــــامــــــيــــــة 

والـــدوائـــر المجتمعية، جميعها يصب فــى خانة 
ــاه فــى رأيــنــا المتواضع، خاصة  ــ الــدعــم لما أوردن
فيما يتعلق بالتحذير مــن العبث فــى التشريعات 
السماوية والنصوص القرآنية، وألن ملف قضية 
إصـــاح الخطاب الدينى 
أصــبــح مـــحـــورًا للنقاش، 
ــار الملف  بمعنى أنـــه صـ
ــر حــيــويــة وحــضــورًا  ــث األك
ــذ والـــــرد، حــول  فــى األخــ
ــات المرتبطة  ــروحــ األطــ
بضرورة اإلصــاح، فمهما 
كــانــت الـــرؤى المطروحة 
ــذا أو ذاك فـــإن  ــ ــن هـ مــ
اإلصاح ال يأتى عشوائيا 
بل يقوم على أسس علمية 
ــمــا يــعــنــى أن  ــة، ب ــي ــحــث وب
اإلصــــاح ضــــرورة دينية 
ومجتمعية كما أنه يخضع 
ألصــول وقواعد تتسق مع 
فكرة الرقى اإلنسانى وال 
تــتــعــارض مــع التشريعات 
الــســمــاويــة أو الــنــصــوص 
القطعية فاالجتهاد يقع 
فــى كثير مــن األحــيــان فــريــســة لـــأهـــواء، وبعض 
األحــيــان لــلــظــروف التاريخية، والبيئة المكانية 
واالعتماد على المرويات المتناقلة من مئات السنين 

دون سند قرآنى.
إن إصــاح الخطاب الدينى يا ســادة، لن يصبح 
جاًدا ومجدًيا بأى صورة من الصور، ولن يكون قادرًا 
على تجاوز حدود الجغرافية المكانية، من دون أن 
يسبقه تطوير للعقول عبر إصاح طريقة التفكير، 
باعتبار أن األمم ال تنهض بالدعوات وحدها، إنما 
بالعمل على تطوير المجتمع وفق المصلحة العامة، 
ألن الخالق يريد إسعاد البشرية وليس جمودها 

وإلغاء العقل فى التعامل مع القضايا الحياتية.
فــى هــذا السياق علينا إدراك أن هــنــاك بعض 

األساسيات المرتبطة ارتباًطا وثيًقا بتطوير 
الــعــقــل لــوقــف ســطــوة اإلرهـــاب 
الفكرى، وهــو المتمثل فى رؤى 
ــآراء  قــوى الــظــام الــتــى تــأخــذ ب
فقهية محفوظة فى أدمغة بالية، 

لذا وجب علينا تكرار التحذير 
ــاوالت اخــتــطــاف  ــحـ مـــن مـ
بعض المؤسسات بهدف 
سيطرة القوى الظامية 
على العقول باسم الدين، 
إن تكرار التحذير يعضد 
ما نــراه من أفكار جامدة 

تصدر من وقت آلخر، عبر شخصيات محسوبة على 
األزهــر، محسوبين كأشخاص بمعنى أنهم عندما 
ــم معبرة عــن شخوصهم،  يتحدثون، فتكون رؤاهـ

لكنهم فى النهاية أزهريون وأزهريات.
علينا أن نعرف أن المدخل الرئيسى إلصــاح 
الخطاب الدينى هو احترام قواعد الدولة المدنية 
الحديثة التى تتشكل بصورة إيجابية على أرض 
الواقع، فضاً عن ضرورة الفصل بين الدين الثابت 
المقدس والسياسى المتغير بحسب المعطيات 
المتاحة، إلى جانب وأد كافة المحاوالت الملتوية 
ــع  الدستور  لممارسة األنــشــطــة الــتــى تــتــصــادم م
وتدهس قيم المجتمع، وأعنى عدم اتاحة الفرصة 
للمتطرفين من اختراق األحزاب السياسية لتوجيه 
ــخــدم  ــا بـــمـــا ي ــهـ ــاراتـ ــسـ مـ
ــاب ومنع السلفيين  اإلرهـ
ــاة الــفــضــائــيــات من  ــ ودعـ
غير المؤهلين من االفتاء 
ومنع إنشاء األحــزاب على 
أســاس دينى، أو ممارسة 
ــاد لــمــســيــرة  ــعـ ــاط مـ ــشـ نـ

الدولة نحو النهوض.
تــلــك الـــتـــصـــورات الــتــى 
أوردتها، مفادها أن تجعل 
المسئولية مشتركة بين 
السلطة الراعية التى تمثل 
الــدولــة واألزهـــر باعتباره 
المؤسسة الراعية لنشر 
القيم الدينية، بمعنى أن 
كل طرف عليه مسئولياته 
واالســتــحــقــاقــات لصالح 
المجتمع، فالدولة المدنية 
أقرت الدستور وهو وثيقة 
ملزمة ألطراف الدولة والمجتمع، والدستور أورد أن 
األزهــر هو المرجعية األساسية فى العلوم الدينية 
والشئون اإلسامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر 
علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم وشيخه 
مستقل وغير قابل للعزل ويجرى اختياره من بين 

أعضاء هيئة كبار العلماء، وفق الدستور.
لكن فى المقابل علينا دحض الرؤى التى تحاول 
ــر مــن الــجــدل الــدائــر حــول القضايا  تبرئة األزهـ
الفقهية، بــدعــاوى متنوعة، جميعها يمكن الــرد 
عليها فى اإلطــار السياسى ال الدينى، فالقول 
المتداول من بعض المحسوبين على النخبة 
ــرأى، فى إطــار هجومهم المغلف  وأصحاب ال
على الدولة، بأن األزهــر مكبل بــإرث تاريخى 
تقليدى محافظ، هو قــول حق يــراد به باطل، 
فــاألزهــر ليس مكباً وبمقدور علمائه الغوص 
فى هذا اإلرث المهترئ لتنقيته من المغالطات 
التى لحقت بالدين، خاصة إذا علمنا أن بعض 
المنتمين إلــيــه منفتحون عــلــى تــطــورات 
العصر دون التفريط فى الثوابت الدينية، 
وبإمكان هــؤالء المبادأة لتجديد الخطاب 
ــة ال  ــادف ــة تــنــويــريــة ه الــديــنــى عــبــر رســال
تتعارض مع العقيدة السمحة المناسبة لكل 
زمان وأى مكان، لكن فى ذات الوقت هناك 
أيًضا فى صفوف مؤسسة األزهر غاة فى 
التشدد الذى يرقى لمستوى التطرف، وهؤالء 
يــرون أن دعــوات التطوير والتجديد تعادى 
العقيدة واألحكام الشرعية، وهنا تكمن 
الكارثة الحقيقية، فمثل هــؤالء صارت 
لديهم سطوة ونفوذ شجعا المتطرفين 
اآلخــريــن على األخـــذ بـــاآلراء الفقهية 

والفتاوى الصانعة لإلرهاب.
األزهــر من الناحية الموضوعية أيًضا 
يضم بين جنباته فئة تطالعنا مــن وقت 
آلخر على الفضائيات المتعطشة للضجيج 
ــارة بفتاوى ال تتسق مع  ــ واإلث
العقل أو المنطق، ألنها خارج 
ســيــاق الــمــألــوف الــذى 
ــل فـــى  ــ ــك ــشــ ــ ت

الذهنية المصرية بفعل الدين الــذى شكل الوعى 
والثقافة، وهــذه الفتاوى من عينة تقبيل الخطيبة 
لمصالحتها، وبالمناسبة هذه أحدث فتوى صدرت 

فى األيام القليلة الماضية.
يقينا.. أصــبــح مــن السيئ، بــل السيئ جـــًدا أن 
يكون الباب مفتوًحا بدون ضابط أو رابط إلصاح 
الخطاب الدينى فهذا وحــده كاف إلثــارة الشبهات 
فــى أى خطوة مــن شأنها تحقيق الغاية المرجوة 
من اإلصــاح لبلد تسير بخطى جــادة للحاق بركب 
التطور الحضارى الــذى يجتاح العالم، بما يحقق 
الرفاهية للمجتمع، عبر ترويج الصورة الحقيقية 
لإلسام السمح، وإزالــة ما علق بالذهنية الغربية 
عن اإلرهــاب والتطرف والــدم باسم الدين، والدين 
ــاح المنشود ال يعنى بالمرة  منها بـــراء، واإلصــ
الــمــســاس بالعقيدة والــنــصــوص الــتــى تحمل لنا 
تشريعات سماوية، إنما بتنقية المناهج الدراسية 
من التى تتنافر مع التطور والمواطنة، فضاً عن 
التصدى لكل المرويات التى ال تستند إلى صحيح 

اإلسام.
بعيًدا عن الضجيج المشتعل حول بعض الفتاوى 
التى تأخذنا إلى أزمنة سحيقة وليس لها سند من 
القرآن والسنة، علينا التأكيد على أن الدولة بكل 
مؤسساتها الفاعلة بــدايــة مــن رئــاســة الجمهورية 
ولــيــس انــتــهــاء بــالــمــراكــز البحثية تسعى جــاهــدة 
وتخطو بثقة نحو اللحاق بركب التطور الحضارى 
الــذى يجتاح العالم، بما يحقق الرفاهية للمجتمع 
فــى هــذا اإلطـــار نستطيع 
أن نــكــرر مـــرات ومـــرات، 
ــر الــعــقــل  ــطــوي ضــــــرورة ت
المصرى عبر إرادة قوية، 
وأعتقد أن السياسة التى 
ــس عبد  ــي ــرئ يــنــتــهــجــهــا ال
الفتاح السيسى، تدور فى 
هــذا الفلك الــذى أعنيه، 
ولــنــا فــى ذلـــك ألـــف دليل 
ــراك  ــ ــا إشـ ــه ــن ودلــــيــــل، م
ــا  ــضــاي ــى ق ــ ــاب فـ ــ ــب ــشــ ــ ال
ــام وتوعيتهم  ــع ــشــأن ال ال
بمخاطر اإلرهــاب الناجم 
ــات ال تتفق مع  عــن مــروي

صحيح الدين.
الحديث بهذه الصورة 
ربــمــا يــكــون مــتــنــافــًرا مع 
الــدعــوات النخبوية التى 
تخلط األوراق، وال تحدد 
ــفــروق بين أطروحاتها  ال
ــة والمنتقبة  السياسية الــمــضــادة لمسيرة الــدول
بأردية المعارضة وبين الدين باعتباره عقيدة، وأنا 
هنا ال أعرف سبًبا منطقًيا يدفع مثل هــؤالء، للزج 
بمصطلح الديمقراطية فى قضية شائكة مثل قضية 
تطوير الخطاب الدينى، وهــى قضية ال يــرى منها 
السياسى سوى إطارها الخارجى، مثل التجديد، أما 
المعنيون باألمر فهم متخصصون فى العلوم الدينية، 
ورئيس الدولة الذى يعلم تداعيات الهراء والفوضى 
واإلرهاب، المقصود هنا يعلم كيف ينظر لنا الخارج، 
وكــيــف يتم توظيف اإلرهـــاب للهجوم على الدين  
وتأثير هذا كله على مكانة الدولة فى الخارج، أما 
المتخصصون من أهل العلم، فهنا ينسحب حديثنا 
على اإلمـــام األكــبــر الــدكــتــور أحــمــد الطيب شيخ 

األزهر.
نــعــم هــنــاك لــجــان تشكلت، لــكــن مــمــن تشكلت، 
فى هــذا السياق ال أشكك فى أحــد بقدر ما أبغى 
استبعاد المحسوبين على التيارات الدينية »اإلخوان 
- السلفيين« وأصحاب الفكر الجامد غير القادر 
ــة الــواقــع والتطور الــحــادث فــى المجتمع  على رؤي
الدولى، وربما المنسجم مع دعاوى التكفير، والقتل 
من أجــل مضاجعة الحور العين، وقتل المواطنين 
بــدون تفرقة المسلم فى المسجد والمسيحى فى 
الكنيسة، وقتل الجنود ألنهم فى دولــة كفر بحب 

فتاوى الشيطان.

األزهر يضم بين 
جنباته فئة تطالعنا 

من وقت آلخر 
على الفضائيات 

المتعطشة للضجيج 
واإلثارة بفتاوى ال 

تتسق مع العقل أو 
المنطق ألنها خارج 

سياق المألوف

المدخل الرئيسى 
إلصالح الخطاب 

الدينى هو احترام 
قواعد الدولة المدنية 
الحديثة التى تتشكل 

بصورة إيجابية على 
أرض الواقع

هناك بعض 
األساسيات 

المرتبطة ارتباًطا 
وثيًقا بتطوير العقل 

لوقف سطوة اإلرهاب 
الفكرى المتمثل فى  

قوى الظالم 

التطوير مسئولية 
مشتركة بين السلطة 

الراعية التى تمثل 
الدولة واألزهر 

باعتباره المؤسسة 
المسئولة عن نشر 

القيم الدينية 

اإلصالح ال يعنى المساس بالعقيدة والنصوص التى تحمل لنا تشريعات سماوية إنما بتنقية المناهج الدراسية من التى تتنافر مع التطور والمواطنة
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