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العالم

مصر

العشوائية سمة التشكيلة
الحكومية الجديدة
لعل الحالة الصارخة من السخرية
على وزير التربية والتعليم الجديد في
مصر أخذت صداها الواسع ،ولكنها
تعالت على مجموعة من التساؤالت
عن إلغاء وزارات واستحداث أخرى ،أو عن
إعادة وزراء من حكومات حسني مبارك
وإبراهيم محلب ...وحتى عن سبب إقالة
األخير وتغيير الحكومة كلها
القاهرة ــ رنا ممدوح
لو عاد األديــب املصري طه حسني إلى
الـحـيــاة م ــرة أخ ــرى النـتـحــر عـلــى بــاب
قبره ،وخاصة إذا سمع عن وزير التربية
والتعليم في الحكومة الجديدة ،التي
أدت اليمني الدستورية أمــام الرئيس
عبد الـفـتــاح السيسي صـبــاح السبت.
الوزير الهاللي الشربيني هاللي ،الذي

آت لتحسني أوضــاع
مــن املفترض أنــه ٍ
التعليم ولوضع منهج لتطويره ،هو
نفسه يخطئ في اإلمــاء .ليس تجنيًا
على الــرجــل ،فحسابه الشخصي على
«فايسبوك» شاهد على أخطاء كارثية
رب ـم ــا ال ي ـقــع فـيـهــا ط ــال ــب ف ــي الـصــف
الـثــالــث االبـتــدائــي ،مـثــا ،هــو ال يعرف
ال ـف ــرق ب ــن حـ ــرف (ز) و (ذ) ،فيكتب
املذيع (مزيع).
حالة هاللي تفسر كيف جرى اختيار
الـطــاقــم الـجــديــد لـلـحـكــومــة ،وض ــم في
غــال ـب ـي ـتــه وج ــوه ــا ق ــدي ـم ــة ،ك ــان ــت في
ح ـكــومــة إب ــراه ـي ــم مـحـلــب املـسـتـقـيـلــة.
حتى ال ــوزراء الـجــدد أت ــوا مــن وزارات
س ــاب ـق ــة ،ب ــل ال خـ ــوف ف ــي االدع ـ ـ ــاء أن
طــري ـقــة االخـ ـتـ ـي ــار ،ال ـت ــي جـ ــرت خــال
أس ـبــوع واح ــد ف ـقــط ،كــانــت عـشــوائـيــة
ً
ومتسرعة؛ ال أحد لديه تفسير ،مثال،
َ
لم جرى االتصال بالدكتور عز الدين
أبو ستيت ،وهو نائب رئيس جامعة
القاهرة ،واالعتذار منه بشأن منصب
وزير الزراعة قبل أداء اليمني بساعات

نبيل صادق :من شرطي إلى نائب عام
أدى نائب رئيس محكمة النقض ،وهي أعلى محكمة للطعون في مصر ،نبيل
صادق ،اليمني الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي ،السبت املاضي،
نائبًا عامًا للبالد ،بعد  80يومًا من اغتيال سلفه هشام
بركات في حزيران املاضي.
ونبيل صادق هو شرطي سابق ،تخرج في أكاديمية
الشرطة عام  1976وعمل في الشرطة حتى وصل إلى
رتبة نقيب .وبعد حصوله على ليسانس الحقوق بتقدير
جيد جدًا ،استقال من الشرطة ليلتحق بالقضاء ،ثم
عمل في النيابة العامة إلى أن عني رئيسًا لنيابات جنوب
القاهرة ،كما عمل في املكتب الفني للنائب العام.
بعد ذلك ،عمل صادق قاضيًا في محكمة التمييز في
قطر لست سنوات ،قبل أن يعود إلى بالده ويشغل منصب نائب رئيس محكمة
النقض ،وهو اآلن سيبقى نائبًا عامًا ألربع سنوات.
(األناضول)

قليلة ،ثم اختيار الدكتور عصام فايد
ً
ب ــدال مـنــه .ال أح ــد أيـضــا يعلم أسـبــاب
إبقاء  17وزيرًا من الحكومة املستقيلة
في الجديدة ،واالستعانة ب ــ 16وجهًا
جديدًا ،من بينهم وجوه من حكومات
سابقة .الــوزيــر أحـمــد زكــي بــدر ،الــذي
أم ـس ــك الـتـنـمـيــة امل ـح ـل ـيــة ،كـ ــان وزي ـ ـرًا
للتربية والتعليم منذ كانون الثاني
 2010حتى عــام مــن ذلــك الـتــاريــخ ،أي
إنه كان وزيرًا في الحكومة التي قامت
عليها «ثورة  25يناير» ،وهو كذلك ابن
وزير الداخلية في عهد حسني مبارك،
زكــي بــدر ،الــذي ورث عنه أسلوبه في
التعامل مع اآلخرين ،مستخدمًا السب
بــل ال ـقــدم وال ـيــد (ال ـض ــرب) فــي أحـيــان
كثيرة.
هذا الغموض في اختيار وزير من زمن
حسني مبارك ،هو نفسه كان مسيطرًا
على أسباب إبقاء وزير األوقاف ،أحمد
مختار جمعة ،بــرغــم الـتــأكـيــدات التي
ّ
سربتها مـصــادر قضائية وسياسية
بشأن تــورط الرجل في قضايا فساد،
لكن ،يبدو أن النظام ّ
ثمن موقفه من
مـحــاربــة «جـمــاعــة اإلخ ــوان املسلمني»
ً
عبر األوقــاف ،التي كانت معقال مهمًا
من معاقل الجماعة.
ي ـ ــدور الـ ـس ــؤال ف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـســه عن
س ـبــب عـ ــودة وزيـ ــر ال ـس ـيــاحــة ،هـشــام
زع ـ ـ ـ ــزوع ،إل ـ ــى ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة ب ـع ــدم ــا أق ـيــل
بـطــريـقــة مهينة فــي الـحـكــومــة األول ــى
مل ـح ـل ــب .ف ــي ذل ـ ــك الـ ــوقـ ــت ،وم ـ ــن دون
أي مـ ـق ــدم ــات اسـ ـت ــدع ــي زع ـ ـ ـ ــزوع مــن
برلني (شهر آذار) أثناء مشاركته في
فـعــالـيــات «بــورصــة بــرلــن  »ITBالتي
تعد مــن أهــم املـعــارض السياحية في
العالم ،وجرت إقالته بال سبب واضح،
وه ــا ه ــو ف ــي ه ــذه الـحـكــومــة ج ــاء من
جديد وزيرًا للسياحة.
أيـضــا ،الـ ــوزارة الــوحـيــدة الـتــي تحدث
ع ـن ـهــا ال ـس ـي ـســي ب ــاالس ــم ،ه ــي وزارة
الدولة للهجرة وشــؤون املصريني في
ال ـخ ــارج ،وق ــال إنـهــا مـسـتـحــدثــة ،وقــد
كلف بها السفيرة نبيلة مـكــرم .هدف
هذه الوزارة كما قيل «تفعيل التعاون
مع أبناء مصر املهاجرين والعاملني

ُ
ُ
أبقي  17وزيرًا من الحكومة المستقيلة واستعين بـ 16وجهًا جديدًا (أ ف ب)

في الخارج واالستفادة من خبراتهم،
وتــوفـيــر قـنــاة تــواصــل مـبــاشــرة معهم
تتلقى أفـكــارهــم وتـمــد لـهــم يــد الـعــون
لـتـيـسـيــر ت ـقــديــم إس ـهــامــات ـهــم لـلــوطــن
في مختلف املجاالت» ،لكن الغريب أن
مكرم صرحت بوضوح أنها ال تمتلك
أي برنامج للوزارة.
ه ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـغ ـ ـ ـمـ ـ ــوض ،ت ـ ـ ــواص ـ ـ ــل ب ـس ـب ــب
ضبابية الفهم ألسـبــاب دمــج وزارات
وانـ ـفـ ـص ــال أخ ـ ـ ــرى ،فــال ـت ـع ـل ـيــم الـفـنــي
وزارة استحدثت فــي حكومة محلب،
وف ــي ه ــذه الـحـكــومــة ع ــادت مــن جديد
لتدمج مــع التعليم األســاســي .كما ان
وزارة السكان ،عادت مرة أخرى لتدمج
م ــع ال ـص ـحــة ،فـيـمــا ألـغـيــت «الـتـطــويــر
ال ـ ـح ـ ـضـ ــاري وال ـ ـع ـ ـشـ ــوائ ـ ـيـ ــات» ،وف ــي
الــوقــت عينه جــرى تعديل اســم وزارة
ال ـعــدالــة االنـتـقــالـيــة وش ـ ــؤون مجلس
ال ـنــواب ،لتصير «ال ـشــؤون القانونية
ومجلس ال ـنــواب» ،مــع إلـغــاء «العدالة
االنتقالية».
األه ـ ـ ــم مـ ــن ذل ـ ــك كـ ـل ــه ،أن ال أح ـ ــد فــي
البالد يعرف ملاذا رحل محلب ،وجيء
بــاملـهـنــدس شــريــف إسـمــاعـيــل رئيسًا

عادت وجوه
قديمة من زمن
مبارك وبقي وزراء من
حكومتي محلب

لـلـحـكــومــة ال ـج ــدي ــدة ،وه ــو الـ ــذي كــان
وزيرًا للبترول في الحكومة املستقيلة.
قــد تـكــون اإلجــابــة أبـســط مما يتخيل
املـصــريــون ،الــذيــن يسعى الـنـظــام إلى
تغييبهم عــن املـشـهــد وفـهـمــه ،فيكون
دوره ـ ــم ال ــوق ــوف ف ــي ص ـف ــوف اإلدالء
باالنتخابات ،أو التصفيق لخطابات
الرئيس وإنجازاته.
وبـيـنـمــا يــذهــب بـعـضـهــم إل ــى أن تلك
ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة مـ ــؤق ـ ـتـ ــة ح ـ ـتـ ــى انـ ـتـ ـخ ــاب
الـ ـ ـب ـ ــرمل ـ ــان ،نـ ـج ــده ــم يـ ـتـ ـح ــدث ــون عــن
خـطــط مستقبلية لتحسني األوض ــاع

«برك السمك» تؤتي أكلها ...و«حماس» تحتج لدى القاهرة
لم يكن مشروع
الجدار الفوالذي تحت األرض
في عهد حسني مبارك
ً
حال ناجعًا لتدمير األنفاق بين
غزة وسيناء ،فيما ينجح
اليوم مشروع عبد الفتاح
السيسي ،المسمى برك زراعة
السمك ،في ذلك
سيناء ــ زياد سالمة
قبيل أيام من عيد األضحى ،وفيما يحاول
السيناوين االستعداد بقصارى جهادهم
لالحتفال بهذا العيد برغم الحرب الدائرة
فــي مــدنـهــم ،ينشغل الـجـيــش املـصــري في
«صد اإلرهاب القادم من غزة» ،عبر إحداث
انـ ـهـ ـي ــارات ك ـب ـيــرة ف ــي الـ ـح ــدود ب ــن مــدن
شمال سيناء وقـطــاع غــزة ،بعدما عمدت

قــوات حــرس الحدود بالتعاون مع سالح
املهندسني إلى ضخ مياه البحر املتوسط
عبر أنابيب أسفل الحدود.
ووفق املشاهدات العينية ،أدى ضخ املياه
عـبــر أنــابـيــب عـمــاقــة فيها مـئــات الثقوب
الكبيرة إلــى انهيار عشرات األنـفــاق التي
كــانــت تـشـهــد ف ــي مـثــل ه ــذا األيـ ــام تــزويــد
املـ ــواط ـ ـنـ ــن ف ـ ــي غ ـ ـ ــزة بـ ــأضـ ــاحـ ــي ال ـع ـي ــد
بالتهريب .يتحسر الـتــاجــر كــرم الشاعر،
مــن رف ــح ،عـلــى مـصـيــر أح ــد أك ـبــر األن ـفــاق
الـ ـت ــي ك ــان ــت ت ـم ــر م ـن ـهــا أض ــاح ــي ال ـع ـيــد
الواصلة إليهم من مناطق الصعيد أقصى
جنوب البالد ومحافظات الوجه البحري،
لتذهب إلى غزة.
وكــان الشاعر ينظر إلــى إج ــراءات الجيش
وه ـ ـ ــو يـ ـتـ ـح ــدث ع ـ ــن رغ ـ ـبـ ــة ال ـ ـغـ ــزيـ ــن فــي
األض ــاح ــي امل ـص ــري ــة ،ن ـظ ـرًا إل ــى جــودتـهــا
وتـنــاســب أس ـعــارهــا مــع أحـ ــوال الـعــائــات
هناك ،ولكنه اليوم يوقن أن هــذا األمــر لن
يعود .وهو ما يشاركه فيه أحد العاملني،
ويــدعــى نعيم بــرهــوم ،بــالـقــول إن األنـفــاق
ً
كانت تمثل لهم دخال اقتصاديًا كبيرًا ،ما
بني أعوام  2007حتى .2014

ومــع أن العمل باألنفاق تضرر في صيف
 ،2013ف ــإن ف ـكــرة إدخ ـ ــال امل ـي ــاه ستقضي
ح ـت ـم ــا عـ ـل ــى م ـ ــا بـ ـق ــي مـ ـنـ ـه ــا ،فـ ـق ــد ب ــدت
االنـهـيــارات جزئية تظهر على عــدد منها،
وهي خطة يظهر أنها ستؤتي أكلها على
خالف الجدار الفوالذي ،أو الجدار العازل،
ُ
الذي ش ِّيد في عهد الرئيس حسني مبارك،
وب ــدأ تـنـفـيــذه ع ــام  ،2009لـكـنــه ل ــم ينجح
ف ــي إن ـه ــاء ظ ــاه ــرة األنـ ـف ــاق ،بـعــدمــا تمكن
ّ
ال ـح ــف ــارون م ــن اخ ـتــراقــه بــاس ـت ـخــدام آالت
حرارية فائقة القوة إلحداث ثقوب فيه.
عـلــى الـجــانــب الفلسطيني ،ق ــال أصـحــاب
أنفاق إن املياه ّ
سببت غمر عــدد كبير من
األن ـفــاق على ال ـحــدود وانـهـيــارات جزئية،
م ـتــوق ـعــن أن ت ـن ـه ــار ال ـب ـق ـيــة م ــع ال ــوق ــت.
وأشـ ـ ــاروا ،كـمــا نـقـلــت وكــالــة «األن ــاض ــول»
عـنـهــم ،إل ــى أنـهــم حــاولــوا تجنب إغــراقـهــا
باملياه عبر سحبها باستخدام مضخات
صغيرة ومتوسطة ،ولكنهم لم يفلحوا في
ذلــك بسبب الكميات الكبيرة التي ضخت
إليها.
أمــا «حركة املقاومة اإلسالمية ـ حماس»،
ف ـع ـم ــدت إل ـ ــى إبـ ـ ـ ــراز م ـش ـك ـلــة ت ــأث ــر امل ـي ــاه

غيرت «والية سيناء»
مناطق عملها من مدن
الحدود إلى الغرب
صوب العريش
الجوفية الخاصة بالشرب ،بمياه البحر
الـتــي تصب فــي ال ـحــدود تحت حجة أنها
«ب ــرك لــزراعــة األس ـم ــاك» ،كـعـنــوان ملطالبة
القاهرة بوقف هذه الخطوة .وقال املتحدث
باسم «حـمــاس» ،سامي أبــو زهــري ،أمس،
إن الحركة «أجرت اتصاالت رسمية لوقف
ه ــذه ال ـخ ـط ــوة ...نــأمــل االس ـت ـجــابــة لطلب
الحركة وقف هذه اإلجراءات املرفوضة».
وأضاف أبو زهري« :إقامة برك مياه مالحة
تمثل خطورة كبيرة على املياه الجوفية،
وتـهــدد أيضًا عــددًا كبيرًا مــن املـنــازل على
الجهة الفلسطينية» .وهو األمر نفسه الذي

حذرت منه «سلطة جودة البيئة» في غزة،
الـتــي قــالــت إن ذل ــك «س ـي ــؤدي إل ــى ارتـفــاع
شديد في ملوحة املياه الجوفية بمقدار 40
ضعفًا ،ما يعني تدمير الخزان الجوفي».
وأوض ـح ــت أن ال ـخ ـطــوة امل ـصــريــة تـعــرض
«املساكن القريبة من تلك املنطقة للخطر،
وتجعل التربة هناك غير قابلة للزراعة ،ما
يعني إفراغ املنطقة من ساكنيها».
مـ ـي ــدانـ ـي ــا ،ت ـش ـه ــد م ـن ـط ـقــة جـ ـن ــوب غ ــرب
سـيـنــاء حــراكــا لـعـنــاصــر «واليـ ــة سـيـنــاء»،
التي غيرت استراتيجيتها من العمل في
مناطق الحدود التي تضم جنوب الشيخ
زويد ورفح إلى جهة الغرب باتجاه مدينة
العريش ،عاصمة شمال سيناء .وشهدت
ال ـع ــري ــش خـ ــال ن ـه ــار ال ـج ـم ـعــة املــاض ـيــة
تفجير مدرعة أمنية بواسطة عبوة ناسفة
خ ـ ــال مـ ــرورهـ ــا ع ـل ــى ط ــري ــق ف ــرع ـي ــة فــي
منطقة السبيل ،ما أدى إلى مقتل ضابط
برتبة نقيب وجـنــديــن وإصــابــة جنديني
آخرين.
ال ــاف ــت ان ـت ـقــال «الـ ــواليـ ــة» إل ــى أس ـلــوب
االغتياالت املركزة بعد انخفاض وتيرة
عملياتها العسكرية أخيرًا .وقد أعلنت

