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طيب!!!

مخالف.. بطبعه؟
أثناء متابعة افتتاح املشروعات التي 
غّيــرت وجه االســكندرية.. أحلــى املدن 
وعروس البحر املتوسط، وتطوير قصر 
املنتزه ومحور التعمير، لفت نظري ما ذكره 
وزير النقل واملواصالت كامل الوزير من 
أن سبب ارتفاع تكلفة إنشاء بعض الطرق 
واحملــاور اجلديدة هو االضطــرار إلزالة 
مخالفات البناء والتجاوزات على «حرم» 
الطريق، وتعويض املخالفني واملتجاوزين 

بأرقام ضخمة!!
تذكرت فوراً هذا املشهد الذي ال مثيل له 
على الطريق الدائري لبنايات أزيل نصفها 
«طوليًا» وكان منظر القطاع الطولي لغرف 
النوم بألوانها الفاقعة واملطابخ واحلمامات 
أشــبه بلوحة جتريدية تعبر عن مأساة، 
ومازال املشهد قائمًا حتى اليوم، شاهداً على 
حجم املخالفات والتجاوزات على «حرم» 
الطريق، طارحًا سؤاًال وجوديًا.. استفزازيًا: 
هل نحن شعب «مخالف للقوانني» بطبعه؟
في اعتقــادي أن التعميــم خاطئ وال 
شــك، ولكن تأكيداً توجد «إدارة» فاسدة 
على مدى ســنوات طويلة، سيطرت على 
«احملليات» وجتذرت.. وتغلغلت ووضعت 
قواعد أعمق فساداً وأقوى «إفساداً» على 
مدار عقود، ساعدها على ذلك رقابة ضعيفة، 
وقوانني مطاطــة ثغراتها أكثر مما يوجد 

في مصفاة الشاي!!
هذه اإلدارة الفاسدة في احملليات رفعت 
علــى مدى عقود شــعار «ادفع وخالف»، 

و«خالف ثم تصالح، ونحن سنغمض أعيننا 
أثناء مخالفتك وبعد انتهائك سنأتي ونحرر 
لك محضراً للتصالح»!!.. حدث ذلك ويحدث 

حتى اليوم!!
هكذا ســارت األمور في عالــم البناء، 
على مدى عقود طويلة خلت، وعلى جميع 
املستويات: في الزمالك واملعادي وجاردن 
ســيتي ومصر اجلديدة، اختفت الڤيالت 
الراقيــة، ومت هدمهــا وإزالتهــا باملخالفة 
للقانــون، وانبثقت مكانهــا أقبح األبراج 
األسمنتية والزجاجية.. حتت أعني مهندسي 
األحياء املرتشني وأباطرة التنظيم الفاسدين 

وجهابذة الرقابة النائمني!
وفي مدينة نصر وحول الطرق السريعة 
ومحــور ٢٦ يوليو وغيرهــا متت زراعة 
غابات األبراج العمالقــة، دون أي اعتبار 

لقدرة املرافق املتهالكة أصال!.
وحول قلب القاهرة القدمية مت إنشاء 
حزام عشوائيات بشع وخطر وغير آدمي 
ندفــع اليوم ثمنــه.. قبحًا وانعــدام أمن 

وصورة سيئة أمام العالم.
كل ذلك مت حتت سمع وبصر «احملليات» 
الفســاد  أسســوا  الذيــن  وأســاطينها 

و«مأسسوه»، دون حسيب أو رقيب.
كال لسنا مخالفني بطبعنا، ولكنه فساد 
«احملليات» الذي يجب اجتثاثه من جذوره.. 
اآلن وليس غداً.. فهو مازال قائمًا يتحدى 

اجلميع.
وحفظ اهللا مصر وأهلها من كل سوء.

السيسي: الدولة تراعي احلفاظ على ثروتها القومية
خديجة حمودة 

الرئيــس عبدالفتاح  أكــد 
السيســي أن الدولــة تراعــي 
احلفــاظ على الثروة القومية 
عنــد تنفيــذ أي مشــروعات 
جديدة سواء تتعلق بالطرق 
أو غيرها، وقال إن أي مشروع 
للطرق البد أن يتفادى األراضي 
الزراعية والوحدات السكنية 
حفاظا على األراضي الزراعية 
العقارية وممتلكات  والثروة 
املواطنــني باعتبارهــا ثــروة 

قومية.
وشــدد الرئيس السيسي 
- في مداخلة خالل اجللســة 
الثانيــة حلفــل افتتــاح عدد 
القوميــة  املشــروعات  مــن 
ـ علــى  امــس  باإلســكندرية 
أنه ال ميكن إنشــاء أي طريق 
يهــدد باقتطاع أراض زراعية 
أيا كانت مساحتها ورغم أنها 
ملكية خاصة إال أنها تعد ثروة 
قومية يجب احلفــاظ عليها، 
مضيفا «إنه عند إنشاء محور 
التعمير باإلسكندرية جتنبنا 
إزالــة عدد كبير من العمارات 
السكنية التي يصل ارتفاعها 
إلى أكثر من ١٠ طوابق حفاظا 
على ممتلكات املواطنني، وكان 
احلل بردم جزء من البحر، وأن 
الدولة تخطط لتلبية متطلبات 
املواطنني وفقا ملعدالت الزيادة 
السكانية وتعمل على تغيير 

ولكــن  فقــط  واحملافظــات 
كافــة اجلهــات املعنيــة بتلك 
املشروعات وتقدمي اخلدمات 
بها، مشــيرا إلى أهمية حصر 
األرقــام احملصلة مــن قاطني 
هــذه الوحــدات ووضعها في 
هذا الصندوق. وطالب الرئيس 
الداخليــة  السيســي، وزيــر 
بإنشاء نقاط شــرطية دائمة 
في تلك املناطق لتوفير احلماية 
واألمن لسكانها، الفتا إلى أن 
التطوير ال يقتصر فقط على 
اإلنشاء بل تقدمي كافة اخلدمات 
الالزمة لسكان هذه الوحدات.
«فــي  الرئيــس:  وتابــع 
اإلســكندرية هنــاك ما يقرب 
مــن ١٤٠ ألف وحدة ســكنية 

وتلك األرض محــور حديثنا 
من ضمنها ١٥٠٠ فدان حتديدا 
وكانت أراضي برك، في ردمها 
وتخصيصها للمواطنني بتكلفة 
عاليــة إال أننا فضلنا احلفاظ 
علــى هــذه األرض باعتبارها 
منطقــة زراعيــة لهــا التــرع 
واملصــارف والطرق اخلاصة 
بها إضافة إلى أن تربتها ذات 

جودة عالية.
وأشار إلى أنه ال ميكن أن 
تنفذ الدولة طريقا على مساحة 
ألف فدان أو ٥ آالف فدان «أراض 
زراعيــة» حتى إذا ترتب على 
ذلك تكلفة كبيرة، وقال «إن هذه 
هى النقطة الهامة، فالدولة حني 
تخطط إلقامة أي مشروع تضع 
في االعتبار ثروتها القومية».

ولفــت الرئيــس إلــى أن 
التكلفــة اإلجمالية ملشــروع 
«مشارف العامرية» الذي تبلغ 
عــدد وحداته ٣٠٠ ألف وحدة 
ســكنية تصل إلى ١٥٠ مليار 
جنيه، فعندما نتحدث عن هذه 
املرحلة التي مت فيها إقامة ١٥٠

ألف وحدة ســكنية بالتأثيث 
تصل تكلفة الوحدة الواحدة 
إلى ٥٠٠ ألف جنيه وهذه ثروة 
كبيرة للغايــة يجب احلفاظ 
عليها وعــدم إهدارها نتيجة 
غيــاب الصيانــة واملتابعــة، 
مطالبا بضرورة تعظيم هذه 
التكلفــة باحلفــاظ على هذه 

املنشآت.

والبرنامــج مــازال مســتمرا 
ليصل إلــى ٢٠٠ ألــف وحدة 
ســكنية»، الفتا إلى أن نسبة 
الزيادة السكانية املتوقعة في 
اإلسكندرية ستصل إلى نحو 
٥٠٠ ألف أو مليون نسمة خالل 
مدة زمنية ليســت بالكبيرة، 
وبالتالي هذا ميثل ضغطا كبيرا 
على املرافق والبنية األساسية.

ولفت الرئيس السيسي إلى 
أن الدولة اختارت احلفاظ على 
القابلة  ثروتها من األراضــي 
للزراعة، وقال إن الدولة فكرت 
منذ عدة أعــوام في أن يكون 
القوس الغربي حملور التعمير 
والتي تبلغ مساحته ١٨ كيلو 
مترا وكانت به أراض زراعية، 

تكلفة مشروع «مشارف العامرية» تصل إلى ١٥٠ مليار جنيه وهذه ثروة كبيرة يجب احلفاظ عليها

الرئيس عبدالفتاح السيسي في صورة جماعية مع العاملني في احد املشروعات باإلسكندرية

حياة املواطنني نحو األفضل 
في املناطق غير املخططة».

الرئيس السيسي،  ووجه 
بإنشــاء صنــدوق للصيانــة 
في املشــروعات السكنية في 
«األســمرات» و«البشايـــر» 
و«أهالينــا» وغيرهــا يكــون 
تابعــــــا لرئيــــس مجلـــس 
الوزراء وتخصــــص عوائــد 
األمــــوال املتحصلــــة منـــه 
لصيانــــة واســتمرار كفاءة 
الوحدات السكنية والعمارات 
املوجودة في تلك املشروعات 
التي تخــدم شــريحة كبيرة 
مــن املواطنني وعــدم تدهور 
حالتها، وهى ليست مسؤولية 
وزارة التضامــن االجتماعــي 

حكومة تصريف األعمال اجتمعت بنصاب كامل وميقاتي يسجل هدفًا حاسمًا
بيروت - عمر حبنجر 

اجتمعــت حكومة تصريف 
األعمال، بناء على دعوة رئيسها 
جنيب ميقاتي، وبنصاب مكتمل، 
بعد ليلة اتصــاالت ماراثونية 
جنحت في خرق املقاطعة التي 

اعلنها وزراء التيار احلر.
وإلى جانب الرئيس ميقاتي، 
حضــر نائب رئيــس احلكومة 
سعادة الشامي، ووزراء: التربية 
القاضي عباس احللبي، الداخلية 
بسام املولوي، االتصاالت جوني 
القرم، اإلعالم زياد مكاري، البيئة 
ناصر ياســني، الزراعة عباس 
احلاج حســن، الصحــة فراس 
األبيض، التنمية االدارية جنال 
الرياشي، العمل مصطفى بيرم، 
الشــؤون االجتماعيــة هكتور 
حجــار، الثقافــة محمد وســام 
مرتضــى، الشــباب والرياضة 
جورج كالس، املال يوسف خليل، 
الصناعــة جــورج بوشــكيان، 
األشــغال العامة علي حمية في 
حضــور األمــني العــام ملجلس 
الــوزراء القاضي محمود مكية 
ومدير عــام القصر اجلمهوري 
انطوان شــقير، فيمــا بلغ عدد 
الوزراء الذين غابوا عن اجللسة 
٧ وزراء هم: عبداهللا بو حبيب، 
هنري خوري، وليد نصار، وليد 

املطالــب الكثيــرة التــي تردنا 
كل يــوم. لــو لم نعقد جلســة 
اليــوم، لكان  الــوزراء  ملجلس 
القطاع الصحي السيما مرضى 
الســرطان وغســيل الكلى، قد 
تعرضــوا لضربة كبيــرة. كما 
اقررنا في اجللسة بنودا عديدة 
أبرزها يتعلق بأوجيرو، ولو لم 
نتخذ القرار املناسب لكان قطاع 
الدولــي واالنترنت  االتصاالت 
مهــددا باالنقطــاع التــام خالل 
اسبوع. كما اقررنا االعتمادات 
اخلاصة بجرف الثلوج والطرق».
وانتقــد محاولــة «البعض 
وضع االمور في خانة حسابات 

األمن الداخلي واألمن العام وأمن 
الدولــة والضابطــة اجلمركية 
وشرطة مجلس النواب. واملوافقة 
على طلــب تأمني مســتلزمات 
وحاجات اجليــش للعام ٢٠٢٣

مبوجب اتفاقيات رضائية.
من جهته، قال وزير األشغال 
علــي حمية بعد اجللســة: من 
أتى بنا إلى اجللســة هو وجع 
الناس، ولم نتصــل بأحد ولن 
نتصل.. وقد رفضنا البند على 
القيمة املضافــة وبند التعرفة 
اجلديدة للبترول وتقرر استمرار 
شــركات الكنس واجلمع حتى 

السنة املقبلة.

املوقعني على عريضة املقاطعة، 
باالنضمام الى اجللسة فور تأكده 
من اكتمال النصاب، وإلقاء بيان 

الوزراء التسعة املقاطعني.
أمــا وقــد اكتمــل النصاب، 
بحضور وزير الصناعة جورج 
بوشكيان، ممثل حزب الطاشناق 
األرمنــي، وأصبحت اجلدليات 
الدستورية وراء اجلميع، وفقد 
باســيل فرصة ســحب بســاط 
السلطة من حتت قدمي ميقاتي، 
فان اعتراضات أقل ستواجه قرار 
رئيس مجلس النواب نبيه بري 
بعقد جلسات تشريعية ملجلس 
النواب، مبعزل عن كونه هيئة 
ناخبة رئاسية، ومثل هذا التوجه 
من شأنه الضغط على معرقلي 
انتخابــات رئيــس اجلمهورية 

التوافقي للكف عن العرقلة.
الليلــة الســابقة  وكانــت 
لالجتمــاع، شــهدت اتصــاالت 
كثيفة مــع الــوزراء املقاطعني 
للعودة عن قرارهم، ومت اقناع 
وزير حزب الطاشناق، فيما أصر 
وزير االقتصاد امني سالم على 
االلتزام باملقاطعة، بسبب خالف 
سياسي، حتول شخصيا بينه 

وبني الرئيس ميقاتي.
وال شــك ان دورا مؤثــرا 
لعبــه حــزب اهللا فــي تأمني 
نصــاب اجللســة الوزاريــة، 

طائفيــة ومذهبية، فال احد منا 
يرغب في ان يأخذ مكان رئيس 
اجلمهوريــة، ولكــي حتل هذه 
املســألة فليتم انتخاب رئيس 

جمهورية بشكل سريع».
وأذاع وزيــر االعــالم زياد 
مكاري مقررات اجللسة وتناولت 
الطلب الى مصرف لبنان سداد 
٣٥ مليون دوالر شــهريا وعلى 
مدى ثالثة اشهر لشراء األدوية 
وحليب األطفال وادوية مرضى 
السرطان. واملوافقة على مشروع 
مرسوم يرمي إلى تعديل مقدار 
تعويض النقل الشهري املقطوع 
للعسكريني في اجليش وقوى 

انعقــدت حكومــة  وهكــذا 
تصريف االعمــال بعد مخاض 
سياسي عسير، واكتمل نصابها 
بتســديدة قوية وحاســمة من 
رئيسها ميقاتي في مرمى رئيس 
التيار احلر النائب جبران باسيل.
ومن باب املوضوعية، البد 
من القول، ان هذه النتيجة، كانت 
لتكون عكســية متاما، فيما لو 
استطاع باســيل خرق دفاعات 
ميقاتي، وبالتالي احلؤول دون 
اكتمــال نصاب اجللســة، لكنه 
التف على خســارته، بأن أوعز 
ألحد وزراء تياره وهو هكتور 
حجار، أحــد الوزراء التســعة 

فعدا استدعاء وزيره مصطفى 
بيرم من سويسرا حيث كان 
يشــارك مبؤمتر عمال دولي، 
أبلغ من يعنيهم األمر، بأن مثل 
هذه اجللسة ملحة لضرورات 
صحية وكهربائية، متجاوزا 
عالقاته االتحالفية مع النائب 
جبران باســيل، متطلعا الى 
اقناع الدول الغربية والعربية 
املهتمة بالشأن اللبناني، بأنه 
اي احلزب مع اعادة بناء الدولة 

وليس العكس.
مصادر التيــار احلر، وفي 
غمــز من قناة احلزب احلليف، 
قالت ان ميقاتي ال يســتند في 
دعوته، الى قوته الذاتية، علما 
اننا اتفقنا بعد الشغور الرئاسي، 
على اال تعقد أي جلسة وزارية، 
إال لألمــور الطارئة، وبحضور 
كل الــوزراء، أو علــى األقل كل 
املكونات األساســية، وال ميكن 
ان يتعامل معنا جنيب ميقاتي 
بهذه الطريقــة فيما حزب اهللا 
يتفرج. وأكــدت مصادر التيار 
ان «هذه ليســت مسألة عابرة 
في العالقة بــني التيار وحزب 
اهللا، فالتفاهــم قائم على أمور 
استراتيجية، وهذا األمر بالنسبة 
إلينــا، هو الســالح بالنســبة 
للحزب، وجودنــا ودورنا هما 

سالحنا».

أقّرت متويل األدوية وحليب األطفال وتأمني مستلزمات اجليش.. وجناحها يقلل فرص االعتراض على عقد جلسات تشريعية نيابية

(محمود الطويل) رئيس احلكومة جنيب ميقاتي مترئسا جلسة مجلس الوزراء في السرايا احلكومي  

فياض، أمني سالم، عصام شرف 
الدين وموريس سليم.

وقــال ميقاتــي فــي بدايــة 
اجللسة: انها جلسة استثنائية 
بــكل معنــى الكلمــة، واألكثــر 
اســتثناء فيها هو امللف الطبي 
الذي كان شــرارة عقدها، وهو 
املتعلق بحقوق مرضى السرطان 
وغسيل الكلى. ولوال هذا امللف 
ملا دعونا الى هذه اجللسة، لكن 
اذا كان البعــض يتلطــى وراء 
الدســتور والعيــش املشــترك 
فنقــول لــه انهمــا ال يتحققان 
مبوت الناس، وفي كل االحوال 

لن يحصل ذلك على يدنا.
وحتدث رئيس احلكومة بعد 
انتهاء اجللســة فقــال: «انعقد 
مجلــس الــوزراء حتت ســقف 
الدســتور ونظامــه الداخلــي، 
وأقررنــا معظــم بنــود جدول 
االعمــال، فيمــا رفــض بعض 
الوزراء، خالل املناقشــة بعض 
البنود، ولم يحصل التصويت 
عليها بل سحبت من اجللسة». 
ووجه رســالة قصيرة جلميع 
اللبنانيــني قائال: لم يكن هناك 
اليــوم أي وزير ملك، وكلنا في 
خدمة هذا البلد، ونتعاون لتمرير 
هذه املرحلة الصعبة جدا. لسنا 
في وضع نحســد عليه، ولسنا 
مسرورين للصعوبة في تلبية 


