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  المقدمة
عندما هب شباب مصر وتواصلوا عبر شبكة اإلنترنت واتفقوا على  

القيام بوقفة احتجاجية ضد ممارسات الشرطة ، واتفقوا على يوم الثالثاء 
 يناير يوما لهذه الوقفة ، وهو يوم عيد الشرطة ، لم يدر بخلدهم ٢٥الموافق 

خريطة أنهم سوف يغيرون الخريطة السياسية لمصر، بل وقد تكن ال
  .السياسية للعالم العربى أجمعه

تقابل الشباب واتفقوا على ميدان التحرير مكان إللتقائهم ، وكل منهم   
فأنهم ال يعرفون بعضهم البعض . يملئه األمل في أال يكون قد أتى بمفرده

ولم يلتقوا من قبل ، فكل لقاءاتهم السابقة كانت عبر العالم اإلفتراضى ؛ عالم 
  .  "FACEBOOK " "الفيس بوك" ن خالل الموقع اإلجتماعى اإلنترنت ، وم

عتقد كل منهم أنه سوف يكون بمفرده وأنه هو اوكعادة المصريين ،   
ولكن الشباب المتفق على تعكير صفو أجواء يوم الشرطة . الوحيد الذى أتى

واحتفالهم بعيدهم قد بلغ عددهم اآلالف ، وكاد أن يقترب من عشرات أو 
فلم يصدق الشباب انفسهم ، واألهم لم يصدق رجال الشرطة . مئات اآلالف

أن هؤالء الشباب قد أتو بالفعل لميدان التحرير نتيجة كتاباتهم وأحاديثهم 
 واعتقدوا أنهم سوف يمضون ساعة أو بعض الساعات في ،عبر النت

  .الميدان وسوف يرحلون ويلهون
كل شئ ، فكما أتى الشباب للميدان فارغى األيدي من أية شئ ومن   

اتفقوا أتوا اليحملون غير هوياتهم في جيوبهم وإن كانوا يحملون شنطة 
وهؤالء . خفيفة على ظهورهم بها زجاجة مياه وبعض السندوتشات الخفيفة

هم الشباب الناشطون بالفعل الذين تواصلوا وتحاورا، ولكن كان هناك فئة 
كلنا خالد " صفحة أخرى من الشباب لم تتواصل أو تدخل على اإلنترنت و

؛ ذلك الشاب السكندري الذى اغتالتة الشرطة ظلما وعدواناً ، وقضوا " سعيد
 يناير ألنهم سمعوا عن ٢٥فأتوا للميدان يوم الثالثاء الموافق . عليه تنكيالً

طريق أصدقاء لهم أو معارفهم أو زمالئهم في العمل ، فتفاعلوا مع الحدث 
دان تفاعل جميعهم وصاروا على قلب وفي المي. وأتوا ؛ لمجرد الحضور

  .  رجل واحد
اتخذ الشباب المصري الثائر الرافض إلنتهاكات الشرطة من هذا   

. لكل شباب مصر المظلوم المطحون " Sympol" الشاب المظلوم رمز 
وفي هذه الصفحة " . كلنا خالد سعيد" وصمموا صفحة باسمه وأطلقوا عليها 

غير ، واتفقوا على أن الكرامة اإلنسانية تالقت إرادتهم ورغبتهم في الت
والحرية مطلب مشروع لكل الشعوب والبشر ، والشعب المصري بها أحق 

   . وأولى
كتبت األقدار على هذا الشعب أن يظل مكتوف األيدى أمام حكامه،   

. يرى الظلم ويعانى منه ، ولكنه دأب الشكوى والتظلم ولكن فيما بين أفراده 
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 آالف السنين ؛ منذ الحكام الفراعنة ومرور بالحكام شعب عمره الحضاري
والطغاة المستعمرين والمحتلين من الفرس واليونان والرومان ؛ ثم ارتضى 
بأن يحكمه عبيد ، من أسرى الحروب ؛ الذين لشجاعتهم وجرئتهم وقدرتهم 

حتى أتت . على الحرب بالسيف صاروا أمراء وحكاماً ، هؤالء هم المماليك
 وحتى هب الجيش ١٨٠٥ على والتى ظلت تحكم مصر منذ عام أسرة محمد

. المصري وثار ورفض حكم الملوك وأرادها جمهورية مصرية عربية
 بعد قيام الثورة ١٩٥٣وألول مرة يحكم المصريون أنفسهم بأنفسهم منذ عام 

  .١٩٥٢ يوليو عام ٢٣المصرية المجيدة في 
ه كان هناك شلة أو ورغم حكم المصريين ألنفسهم وبأنفسهم إال أن  

مجموعة من المستفدين والنفعين من األنظمة الحاكمة ، فأفسد هؤالء الحياة 
وظل هؤالء المستفدون طوال حقبة الرئيس . السياسية بل واإلجتماعية أيضاً

الراحل جمال عبد الناصر، وحقبة الرئيس المؤمن الراحل محمد أنور 
ن إبان حقبة الرئيس المتخلى واتسعت دائرة المستفدين والنفعيي. السادات

بل وصل األمر إلى أنه هو نفسه كان على رأس . محمد حسنى مبارك
  .المستفدين والمنتفعين 

كون هؤالء المستفدون والنفعيون الثروات وامتلكوا العقارات في   
أفضل األماكن وبأرخص األسعار ، بينما أفراد الشعب تتعارك من أجل 

 وصل األمر إلى أن فقد البعض منهم الحصول على رغيف الخبز ، بل
حياته في طوابير الخبز أمام المخابز، ولم يتحرك النظام الحاكم أمام هذا 

  .الحدث ولم يرى فيه ما يستحق التحرك أو حتى اإلهتمام
وكان معظم الفاسدين والمرتشين من رجال النظام الحاكم أو من هم   

هؤالء لم يجدوا أمامهم من والغريب أن . على صلة أو قرابة أو مصاهرة به
أجل زيادة أرباحهم غير المتاجرة في أفراد الشعب المغلول اليد والذى هو 

  . في أشد الحاجة لمن يرفع عنه ظلم األيام
أعتقد أفراد الشعب المصري أن ما يعانونه هو قدرهم وذاك ما كتبته   

" مبارك" لهم األيام ، ولكن في حقيقة األمر كانت معاناة الشعب من تخطيط 
ورجاالته " مبارك " فاأليام ال تظلم أحد ألنها تأتى وتذهب ولكن . ورجاالته

قابعون جالسون يخططون يتاجرون ويكسبون وال يرون غير أنفسهم 
  .ورئيسهم وأموالهم؛ وبعيد عن أعينهم تماماً هذا الشعب 

يعمل البعض من أفراد الشعب المصري في ممتلكات هؤالء السادة   
ومن ثم فأفراد . قارب ومصاهرى الرئيس ، بل و وزراء حكومتهأصحاب وأ

الشعب هم سبب في زيادة أموال هؤالء السادة ، وكان والبد من النظر إليهم 
ومشاركتهم في جزء ، ولو يسير من أرباحهم، ولكن هؤالء السادة كتبوا 
على أفراد الشعب النظر بحسرة وباأللم لحالهم عند رؤيتهم لحال هؤالء 

  .ادة من أهل الصفوة والحظوة رجال الرئيسالس
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عاش أفراد الشعب المصرى في شئ من الذل والمهانة وكأن حاكمه   
اليعرف للحرية سبيل وال للكرامة من باب كي . مغتصب ومحتل للبالد

فهذا الشعب مستعد ألن يعمل ويبذل كل . يذهب إليه ويفتحه على مصرعيه 
نه أن يوفر به قوت يومه وإن كان له جهده في عمله من أجل أجره الذى يمك

إذ صارت حياة المصري . النجاح والتوفيق فيمكنه أو يوفر قوت اليوم التالى
تدور في فلك توفير قوت اليوم واليوم التالى على أقصى حد ، وليس له دور 

ولقد نجح النظام . أو قيمة في الحياة غير توفير قوت يومه فقط ال غير
دوام الحكم له عن طريق إرهاق . المعادلة الصعبةالحاكم في تحقيق تلك 
  .ومن هنا فقد الشعب المصري حريته وكرامته. الشعب وتكبيله بالديون

قبضته على الحكم وسيطرته على جموع " حسنى مبارك" لقد أحكم   
الشعب المصري، مثقفيه قبل عامته واألميين منهم، ورأى أن هذا الشعب قد 

ولسوف يظل هو وذريته من بعد صاحبة البالد انتهى ولن تكون له قائمة 
يفعل ما يحلو له ، بل وزوجته هى األخرى " حسنى مبارك" وأخذ . والشعب

تذهب هنا وهناك وتجمع التبرعات باسم مساندة شعبها الفقير والذي هو 
جدير بالمساعدة والمساندة دون غيره من شعوب األرض، وال يرى أفراد 

وكان لهذا النظام القدرة على إصدار . عليهالشعب لهذه األموال عائد 
القوانين والتشريعات التى تحلو لها ؛ في ظل توافر ترزية القوانين 

ومجلس تشريعى صورى ، غالبية " فتحى سرور" والتشريعات من أمثال 
أعضائه من محاسيب السيد الرئيس وحزبه، والبعض األخر من أعضائه 

الذى كان " جمال "  األمر مع ابنه ونفس. يمنى نفسه بكسب الرضى السامى
" ولقد شارك أخيه . له اليد الطولى في الكثير من الشئون السياسية للبالد

في حب المشاركة االقتصادية مع االقتصاديين ، وشاركه في التملك " عالء 
  . واالستحواذ

في ظل هذه األجواء يقبع أفرد الشعب في فقر مضجع، وال ينظر أو   
وينفق األباء على أبناءهم ، والطبقة الفقيرة منهم بشكل . ديلتفت إليهم أح

خاص، من أجل تعليمهم ، معتقدين أن تعليمهم هو طوق النجاة والمفر من 
إين يتركهم الفقر ويذهب ، لقد كُتب الفقر عليهم إلى !. ولكن هيهات. الفقر 

في أبد األبدين، فبعد تخرجهم والحصول على مؤهالتهم كانوا يجلسون معه 
ورغم ذلك كان األب المصري ينفق . البيت بل ويأخذون منه مصروفهم 

على ابنه الثاني والثالث وأيضاً الرابع وبعد تخرجهم من الجامعة أو التعليم 
المتوسط فإما الجلوس في المنزل وعلى المقاهى وإما الذهاب للعمل في أية 

  . مكان وأية عمل ، المهم أنهم يعملون
شئون المصرية وللمجتمع المصري الرجوع يمكن للمتابع لل  

لصفحات الحوادث بالجرائد القومية والغير قومية، ولسوف يجدها مليئة 
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ومرجع هذا النوع من الجرائم اقتصادى بالدرجة . بجرائم القتل واإلغتصاب 
  .األولى ويشاركه االحباط في نفس الدرجة

من قصور صار الشباب المصري محبطاً متحطماً ، لكثرة ما يراه   
وفيلالً وعقارات في يد أقلية ليست بالشريفة أو ممن تدور من حولهم 
الشبهات، بينما هو يكد ويتعب وال يحصل إال على ما يسد به رمقه ويكفيه 

ورغم بذله لما يمكنه من بذل إال أنه دائماً وأبدا ال يحصل على ما . يومه
  . كان يتمناه أو يشتهيه

شاب الذى استيقظنا ذات يوما ؛ فإذ بنا قد يذكر البعض منا صورة ال  
نجد شاب في العقد الثالث من عمره معلقاً ومتدليا في الهواء ما بين مياه 

ومن بعده بيومين أثنين شاب أخر في نفس العمر . النيل وكوبرى قصر النيل
تقريباً يلقي بنفسه من الطابق الثالث لمنزله الكائن بمدينة الشيخ زايد، ومن 

لشابين كان هناك الشاب الحديث التخرج من كلية الحقوق ، بل قبل هذين ا
  .واألول على دفعته ، وقد ألقى بنفسه في نهر النيل فلقى حتفه غرقاً

وبالطبع غيرهم الكثير والكثير مما يعلمه أفراد الشعب المصري   
ولكن عند الرجوع لهؤالء النماذج الثالث من الشباب التى . الكادح والمثابر 

ا أنفاً ومحاولة تفسير أو فهم ما دفعهم إلنهاء حياتهم على هذا النحو ذكرناه
نجد أن النموزج الثالث ، وهو الشاب الذى ألقى بنفسه في نهر النيل كى 
يقضى على حياته بيده منتحراً ، وكما ذكرت الصحف المصرية أنه كان قد 

ة ، وهى أولى تقدم بأوراقه للهيئة القضائية من أجل الفوز بوظيفة معاون نياب
درجات السلك القضائى ، وبعد اجتياذه جميع االختبارات والمقابالت ويوم 
إعالن النتيجة فإذا به يجد نفسه غير مقبول ، وعند استعالمه واستفساره قيل 

فما كان من هذا الشاب . له أنه ال يرق اجتماعياً ، ألن والده رجل بسيط 
اته بيده ويلقى بجسده في نهر النيل أمام ما أصابه من إحباط إال أن ينهى حي

  .، مصدر الحياة لكل المصريين
أما الشاب الثاني والذي ألقى بنفسه من شرفة منزله بالطابق الثالث ؛   

فقد ذكرت الصحف أنه لم يستطع الوفاء بإلتزاماته أمام أسرة خطيبته ، 
 لصعوبة الحياة ولعدم الحصول على وظيفة ذات راتب جيد، وأمام إحباطه
وقلة حيلته ، أقدم على إنهاء حياته بيده ، حتى يتخلص من فقره وعدم قدرته 

ومثل هذا النموزج . على االرتباط والزواج بمن أحبها وأرادها زوجة له
الكثير والكثير من الشباب المصري والذى ال يتسع المقام لحصرهم وذكرهم 

  .جميعهم
 تتفوق على صدمة أما الشاب األول والذى أصابنا جميعاً بصدمة قد  

على يد " صدام حسين" نشورنا صبيحة عيد األضحى على خبر شنق 
. ورغم درامية الحدث إال أنه لم يخلو من الطرافة والكوميديا. األمريكان 

فكما ذكرت وسائل اإلعالم أنه وبتفتيش الشاب الذى شنق نفسه بمنتصف 
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اه النهر ، هذا كوبرى قصر النيل وصار جسده معلقاً بين جسم الكوبرى ومي
األمر جعل جنود اإلنقاذ النهرى يبذلون أقصى جهدهم من أجل رفع الجثمان 
إلى الكبرى، وعند تفتيشه تم العثور على خطاب في جيب بنطاله، وهو بخط 
يد الشاب المنتحر ، والذى ذكر في خطابه أنه لجأ لهذه الطريقة إلنهاء حياته 

ذكر أيضاَ أن اسرتها قد رفضت هذه ألنه لم يستطع االرتباط بمن أحبها ، و
وعندما قامت الصحف بعمل التحقيقات . الزيجة ألنه متزوج من أخرى 

الصحفية مع أسرة هذا الشاب تقابلنا جميعنا على حقيقة أمية الشاب وعدم 
  !!!معرفته بالقراءة أو الكتابة ، ومن ثم فكيف له كتابة خطاب بيده؟

منها كافي ليقظة الشعب المصري أمثلة ونمازج كثيرة كثيرة ، وأى   
وهبته وقيامه بثورة على الظلم والجور والجوع والفقر وفقد الكرامة 

  . واإلنسانية والحرية وعدم العدالة والمساواة
وضع الشباب الثائر هذه الحقائق وتلك األمثلة أمام عيونه وأراد   

حياة الحصول على حقه في الحياة بشرف وكرامة وعدالة ، وأبسط حقوق ال
اإلنسانية كان رغيف الخبز و وظيفة مناسبة وأن يذهب لمصلحة ما يلقى 
االحترام والمعاملة اإلنسانية التى هو جدير بها ، ألنها إنسان خلقه اهللا ولم 
يجعل بينه وبين أخر فرق ، فلماذا النظام المصري يضع فروق وحدوداً بين 

  . الناس وبعضها البعض
عدالة االجتماعية تالقت إرادة ورغبة وهكذا فمن أجل الحرية وال  

 يناير ولكن النظام الفاسد ٢٥شباب مصر ونادوا بهذا في ميدان التحرير يوم 
لبه بشئ ، وبدالً من اأبت عليه نفسه أن يناديه فرد مصري بشئ أو أن يط

االستماع لمطالب الشباب ، أمل األمة ومستقبلها، أراد القضاء عليهم 
ن أعلى وهم األدنى ، وعندما سمع باقى أفراد وطردهم، وتعامل معهم م

الشعب مطالب الثوار من الشباب ووجد أن ما ينادى به هؤالء الشباب هو 
نفسه ما يرغبه ويريده ، وهو ما يعانى منه ويكابده ، ورأى أفراد الشعب 
كيف يتعامل النظام مع الشباب ؛ هب الشعب بأكمله وتوجه بجميع طوائفه 

 ، والتى ٢٠١١ يناير ٢٨ ، حتى يوم الجمعة الموافق نحو ميدان التحرير
تمثل المواجهة الكبرى بين فريقين أو جمع من األعداء ، والفرق بينهما أن 
أحدهم خالى اليدين ال يحمل سالحاً وال حتى مسطرة أو قلم رصاص يرد به 

  .ضربات جحافل جنود األمن المركزى
 فطروا عليه وتعلموه وأشبع الجنود والضباط نهمهم ورغبتهم ، وما  

ولكن هيهات لن . في مراكز تأهيلهم ، من أفراد الشعب في ذلك اليوم
يصمت الشعب بعد اليوم أو يرضى بالذل والهوان ، ولن يرضى غير 
الحرية والعدالة االجتماعية سبيالً ، وأضاف لمطالبه في هذا اليوم وبسبب 

 بخلدهم ولكن تعنت ذلك التنكيل مطلب لم يخرج من أجله الشباب ولم يدر
الشرطة والنظام معهم هو الذى أوجد وأخرج هذا المطلب للوجود وعلى 
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أفواه الجميع واخذوا ينادون به ، أال وهو ضرورة إسقاط النظام ومحاسبة 
الشعب يريد إسقاط " الفاسدين، وأخذ الشباب وجميع الشعب يهتف ويقول 

ساعة السادسة مساء من ، وظل هذا األمر وعلى هذا النحو حتى ال" النظام
  عندما أعلن نائب الرئيس تخلى ٢٠١١ فبراير ١١يوم الجمعة الموافق 
  .الرئيس عن السلطة

ورغم كل ذلك ورغم ما اثبتته التحقيقات إال أننا كنا نرى كل يوم   
ولهذا كان . من يخرج ويعتذر للرئيس المتخلى ويقول أحنا أسفين يا ريس

" حسنى مبارك " يرة حياة الرئيس المتخلى هذا الكتاب رداً وتسجيالً لس
فلماذا يعتذر المعتذرون ولماذا يأسف األسفون . ورجال حكومته المقربين منه

، وعلى أية شئ يأسفون ويعتذرون؟ ألم يسأل أحدهم نفسه ولو مرة واحدة 
ونجليه " حسنى مبارك " لماذا كل هذا الثراء وكل تلك األموال في يد 

دقائه فقط؟ ولماذا لم يتدخل الرئيس لفض الكثير من وزوجته وأقاربه وأص
المشاكل التى يعانى منها أفراد الشعب ؟ ولماذا تسامح سيادته في إهدار 
كرامة المصرين بالداخل والخارج ، ولماذا وصل بنا األمر لحد تطاول 

إن مصرنا قوية وشعبها أبيا ال . البعض علينا دون رد أو حتى طلب أعتذار؟
هذا األمر وكان على النظام إدراك هذا وتداركه ، فإنه نظام يرضى بمثل 

يحكم شعباً ، والشعوب قد تسكت أحياناً ولفترة ، ولكنها لن تسكت على 
  . الدوام

سفين آ" ولكل من تأسف وأعتذر لمبارك وقال بشكل حنجورى 
  .، فأننى أتقدم بهذا السجل األسود لهم أجمعين عن مبارك ورجاالته" ياريس
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  قصة على بابا
إن ما نعيشه من أحوال وظروف غريبة على حياتنا العاديـة ، وإن             
ما نسمعه من تضخم لثروات بعض المشاهير من رجاالت السياسة ورجال           
األعمال ؛ الذين جميعهم على صلة وعالقة برأس الدولة ، الرئيس المخلوع            

، " ربعين حرامي علي بابا واأل  "أدي الستدعاء حكاية    " محمد حسنى مبارك    " 
  .والتي وردت ضمن حكايات ألف ليلة وليلة 

وإن هذه الحكاية األدبية الطريفة تُظهر بما اليدع مجال للشك فـي              
األخـرى  لـشعوب   لنا صورة ا   عكسالتي ت هو المرآة   دائماً  األدب  فكرة أن   

 الكثير من العلـوم والمعـارف ؛ مـن         وعاء يحتوي على     إنهو،  ثقافاتها  و
  ....الختاريخ ، جغرافيا ، علم نفس ، دين اجتماع ، اقتصاد ، ، ةسياس

فحكاية على بابا واألربعين حرامي من طرافتها وجمال ما فيها أدت           
،  أدبنا العربي واإلسالمي     ةسادرلوروبا  أمعظم المستشرقين من    إلى اجتهاد   

ـ " صبحت حكاية   أ منه، بل و   بالدهم واالستفادة لى  إنقله  قاموا ب و ي بابـا   عل
ـ األدب  األفضل الحكايـات فـي      أهم و أ من    " راميحربعين  واأل . يوروب

ولقـد  .   " Arabian Nights"ة وليلة العربيـة باسـم   ل لييين يعرفون ألففاألورب
  " The Novel  " فكـرة الروايـة  اواستوحوا منههذه الليالي من اً  كثيروااستفاد

، "Travelogues"الرحلة والرحالة دب أيضاً أ و"   The short story"والقصة القصيرة 
ن بعد قراءة وترجمة هذا الـنص       وروبا، ولك أ لم يكن موجوداً في      اهذكل  و

 واستفادوا منـه    ،اشتقوا هذه المسميات منه   فقد  دبنا العربي واإلسالمي    أمن  
ت نقـرا الروايـا   مرة أخرى ، وصـرنا      عادوا صياغتها وتصديرها لنا     أو

، وفي حقيقـة األمـر      العربية  اللغة  لى  إ والقصص القصيرة منهم ونترجمها   
الرحلة والرحالـة   دب  أ من   تهماستفادوهذا غير   . وابتكرها  بدعها  أنحن من   

  . العربيةقصة سندبادوالذي نقلوه عن 
" حقيقة األمر أن القارئ الجيد لحكايات ألف ليلة ، وخاصة حكايـة             

ف الرئيس  يأبى على نفسه أن يستخدمها لوص     " على بابا واألربعين حرامي     
إذ أن وصفه بعلي بابا فيه شيء       . ورجاالته" محمد حسنى مبارك    " المخلوع  

من الرفعة، ألن على بابا استطاع التخلص من األربعين حرامي والقـضاء            
حـسنى  " ، ولكننا هنا نجـد      عليهم ، ولم يكن في يوم من األيام واحد منهم         

 وسـمح لهـم     واحد منهم ، بل هو رئيسهم الذى علمهـم الـسرقة          " مبارك  
وإليكم قصة أو حكاية على بابا كما وردت فـي          . بمارستهم لها مع الشعب     

  : كتاب ألف ليلة وليلة 
يـدعى    أخوان شـقيقان، "بالد فارس" في هناك يحكى أنّه كان إذ " 

 . من أغنياء التُّجاركان والدهما تاجر.  "علي بابا"  والثّاني  "قاسما" األكبر 
طائلةً مؤلّفةً من قصوٍر فخمـٍة ومـاٍل وفيـٍر وأراٍض        ترك بعد موته ثروةً     

على هذه الثّروة الكبيـرة، وأصـبح   " قاسم " استولى . وبضائع ثمينٍة واسعٍة



١٠  صالح السید عبد الحي. د                (     )                    السجل األسود لمبارك ورجالھ

في فُقٍر شديٍد، بل كثيرا ما كان يعاملـه   " علي بابا" أخاه  تاجرا غنيا، وترك
  .فيها وال شفقةً معاملةً قاسيةً، ال رحمةً
من زوجٍة   أنّه كان يعيل أسرةً كبيرةً مؤلّفةً "باعلي با" وزاد في فقر 

 والٍد، وكان حطّابا ماهرا، يذهب كّل صباٍح إلى الغابة، فيقطعمن األوستة 
األخشاب ثم يحملها على حماره ويعود إلى المدينة فيبيع الحطب ويـشتري            

  .ألوالده بثمنه طعاما
ه حماره الهزيـل  ومع  يوما "علي بابا" وكعادته كّل صباٍح، انطلق 

ثـم أخـذت    .فإذا به يسمع ضجةً شديدةً آتيةً من بعيـدٍ . ليحتطب في الغابة
األصوات تقترب وتعلو، فخاف وارتبك فتسلّق شجرةً كثيفـةً واختبـأ بـين             

ــرٍة مجــاورةٍ  أغــصانها ــي حف ــار ف ــأ الحم ــد أن خب ــا بع  .وأوراقه
لـى عنـان   األصوات، فشاهد غبارا يتـصاعد إ  التفت علي بابا إلى مصدر

كان الفرسان . فارسا يتقدمهم قائدهم السماء، ثم انجلى هذا الغبار عن أربعين
خيوالً قويةً أصيلةً، وفـي أيـديهم    يلبسون الثّياب الزاهية الملونة ويمتطون

وكان . في أغمادها رماح المعةٌ في أشعة الشّمس، وعلى خصورهم سيوفهم
  .والقوةيبدو على هذه الجماعة مظاهر البأِس 

الفرسان إلى صخرٍة كبيرٍة في وسـط الغابـة، قُـرب     عندما وصل
عن خيولهم وتقدم قائدهم وصاح بأعلى  شجرٍة من أشجار جوز الهند، ترجلوا

  "!سمسم افتح يـا: "صوته مخاطبا الصخرة
لقد زلزلت األرض وانشقت الصخرة وثار غبـار        ! يا لهول المفاجأة  

الغبار، ظهر مكان الصخرة كهفٌ كبير، لـه بـاب   وعندما انجلى . الجو في
القائد وتبعه الفُرسان بعد أن ربطوا خيولهم بجذوع األشجار  واسع، دخل إليه

  .أن انغلق وراءهم وما لبث الباب. المجاورة
مكث الفرسان في الكهف بعض الوقت ثم خرجوا وركبوا خيـولهم           

  "علي بابـا " أن سمع من حيث أتوا، حتّى غابوا عن األنظار، بعد  ومضوا
  "! يـا سمسم أغلق " قائدهم ينادي بأعلى صوته

وقف . والدهشة تكاد تعقد لسانه من أعلى الشّجرة" علي بابا " نزل 
الصخرة الهائلة فـور   هل من الممكن أن تتحرك هذه. "أمام الصخرة يتأملها
، فـإذا  !" مسمس افتح يا: "بأعلى صوته" علي بابا"نادى " النّطق بهذه الجملة؟

يابسا وأشعله  بالصخرة تنشقّ مرةً ثانيةً عن كهٍف كبيٍر معتّم؛ فالتقط غُصنًا
مـن   دخل الكهف والخوف يتملّكه، فأخذ يتنقل. لينير به طريقه داخل الكهف

قاعٍة إلى أخرى داخل الكهف حتّى وصل إلى قاعٍة فسيحٍة، وجد فيها كميات             
" فَرك . ة واألحجار الكريمة والثياب المزركشةتُحصى من الذّهب والفض ال

عينيه ليوقظ نفسه من الحلم الجميل، ولكنّه تأكد أنه ال يحلم، بـل    "علي بابا
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كهف هؤالء الفرسان الذين هم لصوص أشداء يخبئون  هو في الحقيقة داخل
 .السحري الكبير  داخل هذا الكهفهما يسرقون

 رصة، بل أخذ يحشو جيوبه بما تصل إليه الف "علي بابا" لم يضيع 
 "!أغلق يا سمسم  : "يداه من الذّهب والجواهر، ثم خرج ونادى بأعلى صوته        

بابا جيوبه من المجوهرات التّي استطاع الحصول عليها من مخبأ  أفرغ علي
ظهر حماره ثم غطّاها ببعض الحطب، وعاد إلى  اللّصوص، ووضعها فوق

 .أميٍن منزله ليخبئ كنزه في مكاٍن
الدهـشة لـسانها    عندما رأت زوجته كّل هذه المجوهرات، عقَـدت 

الثّمينة،  من أين أتيت بهذه الجواهر: "واضطربت، وقالت له بصوٍت غاضٍب
أسرق  أنا لم: "، وهو يهدئ من غضبها "علي بابا" فأجابها  "وكيف سرقتها؟

ثم قص عليهـا    ". هذه الكنوز وإنّما عثرتُ عليها في كهف جماعة اللّصوص        
األربعين لصا الذّين يوِدعون ما يسرقونه في كهٍف اتّخذوه في بـاطن   قصة

 .الغابة الجبل في وسط
 وانفرجت أساريرها وأرادت أن تعرف ما        "على بابا " هدأت زوجة   

الثّروة التّي أصبحوا يملكونها اآلن، ولكنّها لم تستطع أن تعـد النّقـود    قيمة
ويـستعير  " قاسم" إلى زوجها أن يذهب إلى بيت أخيه ولهذا طلبت لكثرتها؛

  "قاسم"  إلى منزل أخيه  "علي بابا" ذهب . المجوهرات منه الِمكيال لتزن به
هـذا  "  قاسـم   "استغربت زوجة. المكيال وطلب إلى زوجة أخيه أن تعيره

دبت . يملك شيًئا يزنه بالمكيال الطلب ألنّها تعرف أن شقيق زوجها فقير ال
عساه يكيل هذا الرجل  ماذا: " وقالت في نفسها "قاسم" لغيرة في قلب زوجة ا

المكيال شيًئا  ثم مضت ووضعت في قعر". الفقير؟ ال بد لي من معرفة ذلك
 ، طالبةً إليه أالّ يتأخّر بإعادتـه فـور   "علي بابا" من العسل وأعطته إلى 

 . منهاالنتهاء
ولـشدة   .ر الكريمة والنّقود الذّهبية األحجا "علي بابا" وزنََت زوجة 

 سرورها لم تنتبه إلى العسل في قعر المكيال، ولم تنتبه إلى األحجار الكريمة
 في قعر المكيال القطع      "قاسٍم " ثم وجدت زوجة  . ره أيضا التي عِلقَت في قع   

ولما جاء زوجها في المساء، أخبرته . العالقة، فدبت الغيرة في قلبها الكريمة
بوب، ثـم أرتـه    "علي بابا"  الفقير  أخاهأنل الذّهب بمكيال الحكيأصبح ي 

 .التي علقت في المكيال القطعة الثّمينة
وأخـذ  " على بابـا  " الفقير أخيه  منزل" قاسم " في الصباح، قصد 

على الذّهب  يتودد إليه على غير عادته، ويسأله عن الطّريقة التي حصل بها
  . بائسا فقيرابعد أن كان حطّابا

 يخبـره   بـدا مـن أن   "قاسم" أخيه   أمام إلحاح "علي بابا" لم يجد 
صباح اليـوم التّـالي،    في.  "افتح يا سمسم " بكهف اللّصوص وكلمة السر
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 ق ومعه عشرة بغاٍل محملة بـصنادي  قاصدا كهف اللّصوص "قاسم" ذهب 
  .فارغٍة لكي يمألها بشتى الجواهر واألحجار الغالية

فإذا "! افتح يا سمسم: "ونادى بأعلى صوته وقف قاسم أمام الصخرة
ودوابه إلى قاعة المجوهرات، " قاسم"دخل . بالصخرة تنشقّ عن كهٍف عظيٍم

بباب الصخرة وهـو   فبهر عينيه بريق الجواهر، وأحس بالذّهول ولم يشعر
إليـه   أن تصل يغلق وراءه، بل اندفع إلى الداخل يجمع كّل ما تستطيع يداه            

  .ويضعه في الصناديق التّي أعدها لهذه الغاية
بالكنوز النّادرة، ساق دوابه نحو الصخرة  امتألت الصناديقوبعد أن 

". افتح يا سمسم"أنساه جشعه كلمة السر  فقد. ليخرج، لكنّه وقف أمامها حائرا
كن مـن دون  ول.. ،"افتح يا قمح افتح يا شعير، افتح يا حمص،: "فأخذ ينادي

وأقلقه الهم والجزع،  فدب الخوف إلى قلبه. فقد ظلّت الصخرة مغلقةً. جدوى
المـصير   وأخذت نفسه تحدثه بسوء العاقبة بعدما أوصله الطّمع إلـى هـذا  

  .المؤلم
 مضى عليه وقت ليس بالقصير، وإذا به يسمع وقع حوافر خيـول 

 افتح يا: "ي في الخارجاللّصوص وقد عادوا إلى كهفهم، وصوت قائدهم يدو
 وارتعدت فرائصه. فتذكّر عندئٍذ كلمة السر، ولكن بعد فوات األوان ."سمسم

 ولكن كيف يستطيع النّجاة، وبغاله المحملـة        .فانزوى في أحد أركان الكهف    
" ما كاد اللّصوص يرون  . تزال في مكانها داخل الكهف؟ الغالية ما بالنفائس
فقبضوا عليه وأعملـوا  . م حتّى ثار فيهم الغضبداخل كهفه  وبغاله "قاسما

عندئـذ أمـرهم   . جثةً هامدةً مقطوعة الذّراعين فيه سيوفهم ولم يتركوه إالّ
عبرةً لغيره ِممن تُحدثه نفـسه   قائدهم بوضع الجثّة على باب الكهف ليكون

  .باقتحام مخبئهم
 قد فقلقت زوجته وخافت أن يكون عن المنزل،" قاسم " طالت غيبة    

تـشكو لـه     "علي بابـا " فذهبت إلى منزل أخيه . مسه سوء أودى بحياته
  الستجالء سأذهب في الصباح الباكر إلى الغابة     : "مخاوفها، فطمأنها وقال لها   

 باكرا وذهب إلى كهف اللّصوص، ويـا لهـول  " علي بابا"استيقظ  ."األمر
جثّـة  " علي بابـا  "ع  رف.  لقد رأى أخاه جثّةً هامدةً عند باب الكهف        .المفاجأة
ووضعها على ظهر حماره بعد أن غطّاها بالحطب وعاد إلى المنـزل   أخيه
ل ترى جثّة زوجها حتّى أصـابها الـذّهو  " قاسم " زوجة  ما كادتو .حزينًا

 وزوجته يخفّفان عنها ويحثّانها  "بابا علي " فأخذ. وصارت تبكي بحرقٍة وألٍم
راحوا يفكّرون في طريقٍة لـدفن   ثم. هعلى الصبر والتسليم بقضاء اهللا وقدر

الخبـر إلـى     الجثة المقطّعة من دون أن يثيروا فضول النّـاس، ويـصل          
  .اللّصوص
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وقـد  " . مرجانة"جارية ماهرة ذكية الفؤاد تُدعى      " قاسم  " كان لدى      
أدركت حيرة أهل البيت وقلقهم، فأخبرتهم بأنّها تستطيع أن تصل الذّراعين           

" مرجانـة "ذهبت  .ن دون أن تثير الشك في نفوس النّاسوتخيطهما م بالجثة
يرتقُ ثوبا على " مصطفى"سوق الخياطين، فشاهدت خياطًا يدعى  باكرا إلى

فأجابها " كم تربح في اليوم من عملك هذا؟: "وسألته بلطٍف باب دكّانه، فحيته
دة أن  إنّـي مـستع   : "فاقتربت منه وقالت لـه     ."دينارين إنّي أربح : "الخياط

فَِرح  ."ذهبت إلى البيت لتخيط لي شيًئا عزيزا علي        أعطيك عشرة دنانيٍر إذا   
" الوفير، ثم قام وأغلق باب دكّانه وسـار وراء الجاريـة    الخياط بهذا الربح

قليالً حتّى أخرجت منديالً وعصبت عينيه لـئال   التي لم تكد تبتعد" مرجانة 
 ثم عاد إلـى   "قاسم"  الخياط جثة  "مصطفى"  خاط .يهتدي إلى مكان البيت

 وزوجـة أخيـه    "بابـا  علي" ه من ماٍل؛ في حين كان حب ردكانه فرحا بما
  .يقومون بدفن الجثة

إلى المغارة مساء، وكم كانت دهشتهم كبيرة حين لم  عاد اللّصوص   
وثاروا وعلموا أن له شريكًا يعرف مخبأهم        ، فغضبوا "قاسم"يجدوا أثرا لجثّة    

عائـدةً مـن الـسوق، رأت عالمـةً       "مرجانة" بينما كانت و .لسري هذاا
. اهتدوا إلـى المنـزل     بالطّباشير على باب المنزل، فأدركت أن اللّصوص      

 فأسرعت وأحضرت قطعةً من الطّباشير ووضعت على أبواب جميع المنازل  
ـ   " جاء اللّصوص لتنفيذ خطّتهم وقتل       .المجاورة عالمةً مماثلةً   ،  "اعلـي باب

فقد وجدوا منازل الحي جميعها تحمل تلك اإلشارة المميـزة،  . أخفقوا ولكنّهم
أذيال الخيبة، وأخبروا رئيسهم بذلك، فغضب غضبا شـديدا،   فعادوا يجرون

ثـم ذهـب بنفـسه    . لص منهم فأرداه قتيالً ثم أخرج سيفه وضرب به عنق
  ."قاسم"اهتدى إلى منزل حتى  "ىمصطف" وأعاد الكَرة مع الخياط متنكّرا

، فأحضر أربعين خابيٍة  "علي بابا" اللّصوص خطّته للتّخلص من  أعد رئيس
: يختبئ في خابيٍة وخنجره بين أسنانه، وقـال لهـم   كبيرٍة وأمر كّل لٍص أن

من مخابئكم وتهجمون على الرجل ومن  عندما أقوم بإشارٍة معينٍة تخرجون"
  ."رحمٍة  غير شفقٍة أويكون عنده، وتفتكون بهم من

 مأل خابية اللّص المقتول زيتًا، ثم سد الخوابي كلّها سـدا محكمـا،  
 وحملها على عربٍة كبيرٍة يجرها جواد، وسار معها بعد أن تنكّر بزي التُّجار

قَـرع قائـد     .، وقـت الغـروب     "علي بابا " الغُرباء حتّى وصل إلى منزل      
 ورجاه أن ينزل في ضيافته بعد أن دهمه  "علي بابا" منزل  اللّصوص باب

ما وأنّه تاجرلم يسبق له أن زار هذه المدينة من قبـل  الظّالم، السي غريب. 
النّزول في ضيافته، ثم نقلـوا الخـوابي    ودعاه إلى" علي بابا " رحب به و

إلى جانـب بعـضها باعتنـاٍء      بمساعدة الخدم إلى فناء الدار بعد أن رصت       
فوجـدت أن    إلى المطبخ إلعـداد الطّعـام،   "مرجانة" انصرفت  .وترتيٍب
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إلى  ولما لم تجد في البيت زيتًا، ذهبت. المصابيح في حاجٍة ألن تُمأل بالزيت
وكم كانت دهـشتها عظيمـةً      . الفناء ألخذ بعض الزيت من إحدى الخوابي      

فتحت إحدى الخوابي فوجدت في داخلها رجالً تظهر عليـه إمـارات    حينما
 حتىفأسرعت وغطّت فوهة الخابية . خنجرا بين أسنانه الشّراسة، وقد حمل

راحت تدقّ على كّل خابيٍة دقًا خفيفًا فتسمع  ثم. ال يتمكّن الرجل من الخروج
  .األخيرة ففتحتها فوجدت فيها زيتًا همسا رقيقًا، حتّى وصلت إلى الخابية

غليانـه، اسـتأذنت     أن الزيت قد اشـتد        "مرجانة" عندما أدركت      
وذهبت إلى الفناء، . المطبخ ثم أحضرت وعاء مألته زيتًا مغليا ودخلت إلى

وكانت كلّما صبت فـي خابيـٍة   . فيها الزيت المغلي ففتحت الخوابي وصبت
ثم يخبو صوته ويختفي حتّى قـضت   زيتًا سمعت الرجل يصرخُ من األلم،
  .على جميع اللّصوص حرقًا بالزيت

، وراحت ترقص وقد أمسكت االستقبالإلى قاعة   "مرجانة "عادت    
وفجـأةً،  . تتمايل كأنّها تُحيي الـضيوف   خنجرا حادا وراحتاالثنتينبيديها 

قاتلةً، فارتمى على األرض ال      انقضت على رئيس اللّصوص وطعنته طعنةً     
  .حراك به

ضيفي يا  لماذا قتلِت    " ": مرجانة" ، وصرخ في     "علي بابا " دهش     
وإنّما قتلت زعيم  أنا لم أقتل ضيفك، : " "مرجانة" فأجابت  ، "جارية السوء؟

أيـضا   ثم قصت على الحاضرين ما فعلَت وأخبرتهم أنّها قتلت". اللّصوص
الحاضرون  ابتهج .رجاله التّسعة والثالثين، وهم مختبئون في خوابي الزيت

"  أعظم وأكبر عندما زوج      البتهاجاوكان  .  وحسن تصرفها   "مرجانة" بذكاء  
 الجارية الذّكية الشّجاعة من ابنه الكبير، عرفانًـا منـه بفـضلها     "بابا علي

  .وحسِن تصرفها
  

علـي بابـا   " كنـز  ومن الجدير بالذكر والسرد في هذا المقـام أن     
حدى القرى بمحافظـة  إفي في تركيا عليه ر وعثقد تم ال  " واألربعين حرامي 

 بقريةصرف صحي جديد حفر إلنشاء خط  لتركية خالل عملياتا  "ماردين"
تم العثور على ثالثة فخـارات      وقد  . " ماردين"التابعة لمحافظة   " سوراكلي"

 الزينـة  العديد من إكسـسوارات إضافة إلى ، ة يفض ويةذهب مليئة بعمالت
  . المرصعة بالذهب

العمالت التركية أن الباحثين أرجعوا هذه      " مللييت"و ذكرت صحيفة       
، وقالوا إنها الكنز  "الصفويين "  و "السالجقة"  و "اإليلخانيين" عصور  إلى

 ."األربعـين حرامـي  "فـي التـاريخ باسـم     الذي كان يجمعه من عرفوا
 أن عدة أمور قد  "ماردين" رئيس متحف محافظة " أردوغان نهاد"وصرح 

ورة لقريـة   منها أن أقرب قريـة مجـا      ،  انكشفت بعد العثور على هذا الكنز     
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وهي كلمة " تشال حرامي " التي تم العثور فيها على الكنز اسمها" سوراكلي"
كانت  وخاصة هذه المنطقة" ماردين " ، وأن "األربعين حرامي"كردية تعني 

يشير إلـى أن   معبر طرق الرحالت والقوافل لعدة عقود من الزمن، وهو ما      
ن مـا ينهبونـه   ، ويجمعـو "تشال حرامـي "كانوا يسكنون قرية  اللصوص

 ."سـوراكلي "مغـارتهم بقريـة    ويـسرقونه مـن القوافـل المـارة فـي     
و تم حفظهـا  ,  سنة ١٠٠٠ إلى ٧٠٠ما بين  و قدرت أعمار القطع الثمينة

 .  التركية"ماردين"بمتحف محافظة 
وبعد مرور العديد من السنين فقد تم العثور على ثروات األربعـين              

وما يريده المـصريون أآلن هـو       " بابا  على  " حرامي الذين ارتبطوا بقصة     
وعصابته من " محمد حسنى مبارك    " سرعة الكشف والحصول على ثروات      

  .  رجاالته المحيطين به
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   مباركمحمد حسني

  
الـذي   و  "محمد حسني سيد سيد إبراهيم مبـارك       " :االسم بالكامل 

 ١٩٢٨ ع من شهر مايو عام   في اليوم الراب  ولد  . " حسني مبارك "اشتهر باسم   
لجمهورية  الرئيس الرابع وهو  ،  "المنوفية"محافظة  ب "كفر المصيلحة "بلدة  في  

" و  " ل عبـد الناصـر      جما" و  " محمد نجيب   " بعد كل من     مصر العربية 
 ١١ حتى ١٩٨١  أكتوبر١٤، وقد بدأ حكمه للبالد في " محمد أنور السادات 

  . ٢٠١١ فبراير
للقوات المسلحة  تقلد الحكم في مصر رئيسا للجمهورية وقائدا أعلى         

أنـور  "  الـرئيس    اغتيال بعد   لحزب الوطني الديمقراطي  ل ورئيسا   المصرية
طول فترة حكـم    رابع أ  تعتبر فترة حكمه  و. ١٩٨١  أكتوبر ٦ في    "السادات

" والسلطان    "معمر القذافي " الرئيس الليبي   كل من   بعد  في المنطقة العربية    
،   "علي عبد اهللا صـالح    " سلطان عمان والرئيس اليمني      " قابوس بن سعيد  

  . "محمد علي باشا" واألطول بين ملوك ورؤساء مصر منذ 
 دورا  لمصربصفته رئيسا   " محمد حسني السيد مبارك     "  مارس   ولقد

ـ لقـد   ، و الوطن العربـي  منطقة  مؤيدا للسالم في     بموقفـه الـداعم     فَِرع 
  .يإلسرائيل واالفلسطينيبين الجانبين للمفاوضات السلمية 
والمـشهورة   " سوزان صالح ثابت  "من  " حسنى مبارك "ولقد تزوج   

، وله حفيدان مـن ابنـه     "جمال"و  " عالء"، ولهما ولدان هما     سوزان مبارك ب
 ٢٠٠٩  مـايو  ١٨في  " محمد"، وقد توفى حفيده     "عمر"و  " محمد"هما  " عالء"

وهي " جمال" سنة عقب أزمة صحية حادة ، وله حفيده من ابنه ١٢عن عمر 
  ".لندن" في ٢٠١٠ مارس ٢٣ولقد ولدت في " فريدة"



١٧  صالح السید عبد الحي. د                (     )                    السجل األسود لمبارك ورجالھ

  
  حسنى مبارك وعلى يمينه زوجته سوزان ثم عالء وزوجته وعلى اليسار ابنه جمال

  
مرحلة التعليم  " محمد حسني السيد مبارك       " أنهى  وعن تعليمه؛ فقد    

، ثم  "المنوفية  " بمحافظة   " بشبين الكوم " الثانوي بمدرسة المساعي الثانوية     
 فبرايرفي  التحق بالكلية الحربية، وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية         

والتحق ضـابطا بـسالح المـشاة،       . ، وتخرج برتبة مالزم ثان    ١٩٤٩ عام
 شهور، وأعلنت كلية الطيران عـن قبـول         ٣باللواء الثاني الميكانيكي لمدة     

دفعة جديدة بها، من خريجي الكلية الحربية، فتقدم حسني مبارك لاللتحـاق            
 عشر ضـابطاً قبلـتهم الكليـة،        بالكلية الجوية، واجتاز االختبارات مع أحد     

وتخرج في الكلية الجوية، حيث حصل على بكالوريوس علوم الطيران من           
 تلقي دراسـات    ١٩٦٤وفي عام   . ١٩٥٠  عام  مارس ١٢الكلية الجوية في    

  ." فيتيالسواالتحاد " في  العسكرية "أكاديمية فرونز" ـ عليا ب

  
 في الوظائف العسكرية فور "محمد حسني السيد مبارك  " تدرجولقد 

  مـارس  ١٣، في    " العريش" مدينة   في   بالقوات الجوية تخرجه، حيث عين    
 للتـدريب علـى     ١٩٥١ عـام     "حلـوان "  إلى مطار    َلِق، ثم نُ  ١٩٥٠ عام

، ثم نقل إلى كليـة الطيـران        ١٩٥٣المقاتالت، واستمر به حتى بداية عام       
ان حـرب الكليـة،     ليعمل مدرسا بها، فمساعدا ألركان حرب الكلية، ثم أرك        

رفقـة ضـباط    وتم أسره   و. ١٩٥٩وقائد سرب في نفس الوقت، حتى عام        
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"  خـالل    مروحيـة  على متن    المغربمصريين بعد نزولهم اضطراريا في      
  . "الجزائر " و" المغرب " قوات التي نشبت بين و  "حرب الرمال

، منها بعثة للتـدريب     "االتحاد السوفيتي "سافر في بعثات متعددة إلى      
تي ـ يـو ـ    " ، وبعثة للتدريب على القاذفة  "٢٨إليوشن ـ  " على القاذفة 

باالتحـاد   العـسكرية     "فرونـز " ، كما تلقى دراسات عليا بأكاديمية       " ١٦
 قائـداً للـواء   "محمد حسني مبارك"أصبح ). م١٩٦٥ ـ  ١٩٦٤ (السوفيتي

 يونيـو   ٣٠قاذفات قنابل، وقائداً لقاعدة غرب القاهرة الجوية بالوكالة حتى          
١٩٦٦.  

  
  

ثـم  .  الجوية "بني سويف " قائد قاعدة    ، كان ١٩٦٧  يونيه ٥وفي يوم   
حـرب  م، وشهدت تلك الفتـرة      ١٩٦٧عين مديرا للكلية الجوية في نوفمبر       

، وشـغل منـصب     ١٩٦٩ يونيه   ٢٢قي لرتبة العميد في     روقد  ،  االستنزاف
رئيس أركان حرب القوات الجوية، ثم قائداً للقـوات الجويـة فـي أبريـل            

قـاد القـوات    أصبح  و .ن نائباً لوزير الحربية   م، وفي العام نفسه عي    ١٩٧٢
إلى رتبة الفريـق فـي      ، ورقي   ١٩٧٣ حرب أكتوبر الجوية المصرية أثناء    

محمـد أنـور    "الـرئيس   ، اختـاره    ١٩٧٥ أبريل   ١٥وفي  . ١٩٧٤فبراير  
). م١٩٨١ ـ  ١٩٧٥( نائباً لرئيس الجمهورية، ليشغل هذا المنصب "السادات

 برئاسته في يوليو    الديمقراطيالحزب الوطني   وعندما أعلن السادات تشكيل     
عـين  تم ت ي مصر بدالً من حزب مصر،       م، ليكون حزب الحكومة ف    ١٩٧٨

وفي هذه المرحلة تولى أكثر من      .  نائبا لرئيس الحزب   "حسني مبارك محمد  "
مهمة عربية ودولية، كما قام بزيارات عديدة لدول العالم، ساهمت إلى حـد             

  .كبير في تدعيم عالقات هذه الدول مع مصر
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  حسنى مبارك مع محمد رضا بهلوي شاة إيران

  
ـ   حرب أكتوبر  أثناء   القوات الجوية المصرية  وبقيادته    ه وبما أنجزت

محمد " صار   ١٩٧٣مصر من انتصار على إسرائيل في حرب أكتوبر عام          
معروف بلقب صاحب أول ضربة جوية حيث كانت لها أثر          " حسنى مبارك   

كبير في ضرب النقاط الحيوية للقوات اإلسرائيلية في سـيناء ممـا أخـل              
 والسيطرة علـي    قناة السويس رية لعبور   بتوازنه وسمح للقوات البرية المص    

الضفة الشرقية للقناة وعدة كيلومترات في أول أيام الحرب تحـت غطـاء             
  .وحماية القوات الجوية المصرية

 رئاسـة   "محمـد حـسني مبـارك     " تولى   م١٩٨١  أكتوبر ١٤وفي  
جمهورية مصر العربية، بعدما تم االستفتاء عليه بعد ترشيح مجلس الشعب           

، الـذي  "محمد أنـور الـسادات  "الراحل  في استفتاء شعبي، خلفاً للرئيس      له
م، أثناء العرض العسكري الذي أقـيم بمناسـبة         ١٩٨١ أكتوبر   ٦اغتيل في   

، عندما كان صوفي أبو طالـب       م١٩٧٣االحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر     
رئيس مجلس الشعب في ذلك الوقت الرئيس المؤقت لمصر بعـد اغتيـال             

ـ اانتختـم   م  ١٩٨٢ يناير   ٢٦ وفي   .السادات ـ     هب وطني  رئيـساً للحـزب ال
  .الديمقراطي

  

  
  ١٩٨١حسنى مبارك على يمين أنور السادات أثناء العرض العسكري 

  
 بـين   العالقـات ولقد أشارت بعض المصادر إلى حدوث توتر في         

 نائب الرئيس والكثير من الـوزراء بـسبب تدخالتـه فـي             "حسنى مبارك "
في قلق وحيرة فـي اسـتمرار       " أنور السادات   " ذي جعل    ال ، األمر شئونهم

من األمر " أنور السادات " ، وبعد تأكد  أخر اختيارحسنى مبارك نائبا له أو    
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وقال له بأنه سوف يستدعيه إذا  " حسنى مبارك"  نائبه قصاءأصدر أوامره بإ
، وأثنـاء   " نالبدرشي" احتاج إليه ، فذهب حسنى مبارك وجلس في بيته بـ           

، " الـسادات " أوقفه الـرئيس    فقد  الوزارة الجديدة   " عبد القادر حاتم  "شكيل  ت
 وبالفعل في   ، "حسنى مبارك "ه نائبا له بدالً من      ارياختوذلك ألنه كان ينتوى     

، نائباً له " عبد القادر حاتم  " ين   اعتمد السادات قرار تع    ١٩٨١ /٥/١٠صباح  
يمكنـه   حتـى    ك القرار بذل" حسنى مبارك   " وطلب من معاونيه أال يخبروا      

انتهـاء العـرض    بعـد   يمكنهم  وصباحاً ،   ر العرض العسكري غداً     وحض
ذلك بسبب حدوث عمليـة االغتيـال أثنـاء العـرض            لم يتم    ولكن إخباره،

   .١٩٨١ أكتوبر ٦العسكري في 
وقعت البالد في حيرة وبخاصة الجيش والقادة الـسياسيون   حين إذ   و   

" ةأبو غزالعبد الحليم " و" مد حسنى مبارك مح"  والمفاضلة بين االختيارفي 
تم تقديمه لمجلس الـشعب مـن أجـل       وي ، رئيساً للبالد   السادات  يخلف أيهما
 "ني مبـارك  سح"ـ   من المرحبين ب   "فؤاد محى الدين  "ستفتاء عليه ، وكان     اال

لجأ إلى الخديعة والمكر ، إذ فقد من ثم ، و" أبو غزالة"أكثر من وزير الدفاع  
 أمام قادة الجيش ورئـيس مجلـس        "ةأبو غزال عبد الحليم   "ى  عرض أمر عل  

 رأيك  قال له ما  ، و " صوفى أبو طلب    ./ د.أ" باإلنابة  ولة  دالشعب ورئيس ال  
على له فقال  ،   للبالد   ساًرئي" محمد حسنى مبارك  " الوزير في اختيار     يا سيادة 

  .رئيساً" حسنى مبارك"بركة اهللا فليكن 
عداء بشخصية مقبولة لدي الجميع ، األ     اً  حسنى مبارك متمتع  " وكان  

منهم قبل األصدقاء ، ومن ثم فقد استطاع استعادة دور مصر الريادي فـي              
  .المنطقة سريعا، وأعاد عالقاتها مع الغرب قبل الشرق

  

  
  ٢٠٠٢ارك وبوش بم
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  ٢٠٠٣مبارك و لوال دا سيلفا رئيس البرازيل عام 

  

  
  فطار في رمضانمبارك ونتنياهو يضبطان ساعتهما من أجل اإل

  

  
  ٢٠٠٨ليا جورجيو نابوتيالنو مبارك ورئيس إيطا
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  ٢٠٠٩مبارك ورئيس روسيا ديميتري ميديفيديف 

  
مفاوضات السالم والتي كان بدأها     " محمد حسنى مبارك  "ولقد أكمل   

، ولقد  "كامب ديفيد "في  " إسرائيل"مع  " محمد أنور السادات  " الرئيس الراحل   
شـبه  " حتى تم استرجاع أغلب      سرائيلإ و مصراستمرت عملية السالم بين     

إلـى التحكـيم الـدولي      " مـصر "حتى لجأت   " إسرائيل"من  " جزيرة سيناء 
وتـم  " مـصر " من االحتالل اإلسرائيلي حتي فازت       منطقة طابا السترجاع  
  .١٩٨٩عام " طابا"استرجاع 

يه رئيساً للجمهورية لفتـرة      ُأعيد االستفتاء عل   ١٩٨٧  أكتوبر ٥وفي  
 ُأعيد االستفتاء عليه رئيساً للجمهورية لفترة       ١٩٩٣، وفي عام    رئاسية ثانية 
، ُأعيـد االسـتفتاء عليـه رئيـساً         ١٩٩٩  سـبتمبر  ٢٦، وفي   رئاسية ثالثة 

كما تم انتخابه لفترة واليـة جديـدة عـام           للجمهورية لفترة رئاسية رابعة،   
ي أول انتخابات رئاسية تعددية تشهدها مصر عقب إجراء تعـديل            ف ٢٠٠٥

دستوري في ظل انتخابات شهدت أعمـال عنـف واعتقـاالت لمرشـحي             
  .المعارضة

  

  ١٩٨٩مبارك في برلين عام 
  

، عن الحكم   " مبارك  محمد حسنى   " ى  تخل ٢٠١١ فبراير   ١١وفي  
للمجلس األعلى للقوات المسلحة بعد مظـاهرات الـشعب         وسلم قيادة األمة    

يـوم االحتفـال    ، وهو    ٢٠١١ يناير   ٢٥ والتي اندلعت يوم الثالثاء الموافق    
هـذا اليـوم     من الشباب    وقد اختار المنظمون لهذه التظاهرة    . بعيد الشرطة 
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كرسالة تعنى الرفض لما تفعله الشرطة مع الشعب المصري ومن انتهاكات           
قـانون  ب، و رطةقمع الش بدت هذه المظاهرات    ندومن ثم فقد    .لحقوق اإلنسان 

إضافة رفع الحد األدنى من األجور األساسية،       وطالبت ب  ،بطالةالبو الطوارئ
ـ  لفسادلورتفاع أسعار المواد الغذائية والزمة المساكن إلى رفضهم أل   سوء ول

 وقد اعتمد المتظاهرون في دعواهم لتلك الظاهرة علـى          .الظروف المعيشية 
 " Face book" استخدام شبكة المعلومات الدولية وعلى موقع الفيس بـوك  

ولقد بدأ المتظاهرون آنذاك بالنداءات البعيـدة عـن إسـقاطهم           . االجتماعي
للنظام، وكانوا يرفعوا الفتات تطالب فقط بالديمقراطية والحريـة والعدالـة           

 فبراير وبعـد أداء الـصالة   ٢٨عية ، ولكن في يوم الجمعة الموافق    االجتما
كشرت الشرطة عن أنيابها وفتحت النار على المتظاهرين وأسقطت مـنهم           

ممـا حـدا    . الكثير من خيرة شباب األمة الذين رفضوا الخنـوع والمذلـة          
وقد احتشدوا جمـيعهم    . بالمتظاهرين بالهتاف ضد النظام وضرورة إسقاطه     

 ٢٥/١/٢٠١١منذ  لتحرير بوسط البلد، وظلوا في تظاهر واعتصام        بميدان ا 
"  عندما خرج نائب رئيس الجمهورية ١١/٢/٢٠١١وحتى مساء يوم الجمعة 

  :وألقى خطابا قصيرا جداً وقال" عمر سليمان 
 يالت العصيبة الظروف هذه ظل فى المواطنون يهاأ .الرحيم الرحمن اهللا بسم"

 رئـيس  منـصب  عن تخليه "مبارك حسنى محمد" الرئيس قرر البالد بها تمر

 واهللا .الـبالد  شئون دارةإب المسلحة للقوات علىاأل المجلس وكلف الجمهورية

 عنـدما  المصري للشعب قوية نصرة كانت فقد هنا ومن ".والمستعان الموفق

 جمـال  " البنـه  البالد حكم توريث في يرغب كان ، مستبد طاغية من تخلص

  . "مبارك
  

  
  صورة لتجمع الشعب مع المتظاهرين في ميدان التحري ضد نظام مبارك

  
 في تزوير الحقائق ، والظهور      ضليعاً" محمد حسنى مبارك    " وكان  

أمام الشعب والقوى الخارجية أنه دائما يعمل من أجل محدودي الدخل وأنه            
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مع الفقراء ومع الديمقراطية ، ومن ثم جعل الترشـح النتخابـات رئاسـة              
 وصفها الكثيرون   ٢٠٠٥الجمهورية باالنتخاب وليس باالستفتاء ، وفي عام        

ومـن  حكومته بالنزاهة والـشفافية ،      بالمسرحية الهزلية وإن وصفها هو و     
 لم يستطيع أن يحقق ما      "حسني مبارك "الناحية االقتصادية يعتقد البعض أن      

ي الـدخل   كان يعد به دائما من تحقيق االستقرار االقتصادي وحماية محدود         
 من مشاكل كبيرة وخاصـة بعـد        بل ظل االقتصاد يعاني طوال فترة حكمه      

ر حولها الكثير من الشكوك والمشاكل من       تبنيه عمليات الخصخصة التي أثي    
 وأنها كانت في صالح المـستثمرين       عدم جدوها وإهدارها للمال العام؛    حيث  

 كمـا أنـه لـم       . من رجاالته والمحيطين به     األموال فقط  رؤوسوأصحاب  
تحكم عدد ل ويرجع هذا . للحد من نسبة البطالة   يستطع تحقيق معدالت معقولة     

، بالرغم من هذا فـان      مقدرات مصر   ل في    األموا رؤوسقليل من أصحاب    
 فـي   شمال أفريقيـا   و الشرق األوسط مصر احتلت مركزا متقدما في منطقة       

 .٢٠٠٧جذب رؤوس األموال األجنبية لالستثمار المباشر في 
 العماليـة وانتـشار     اإلضـرابات  تزايد   "حسنى مبارك " شهد عصر 

. ظاهرة التعذيب في مراكز الشرطة، واستفحال ظاهرة العنف ضد المـرأة          
ين في السجون، إذ وصل عدد المعتقلين السياسيين إلى ما          وازداد عدد المعتقل  

 وحسب تقدير ورد في كتاب من       .يقرب من ثمانية عشر ألف معتقل إداري      
العاملين في أجهـزة األمـن       وصل عدد    "عبد الحليم قنديل  "تأليف الصحفي   

 مليون ضابط وجندي ومخبر، وهو ما يعنـي أن هنـاك            ١,٧ المصرية إلى 
وفي عصره تزايـد عـدد      . حسب الكتاب "  مواطنا مصريا  ٤٧عسكريا لكل   

 مليـون مـواطن     ١١" أن   ٢٠٠٨الفقراء حيث أشار تقرير نشر في فبراير        
، وتفاقمت األزمة االقتصادية على إثـر       "وائية منطقة عش  ٩٦١يعيشون في   

مـن  % ٤٠من المصريين فـي     % ٢ويتحكم   ،بعض السياسات االقتصادية  
تخذت األزمة االقتصادية فـي عهـده منعطفـاً          ، وقد ا   جملة الدخل القومي  

 التضخم بصورة ضخمة فـي هـذا   ، إذ زاد معدالت١٩٩٨خطيرا بعد عام   
د .أ بب قرار اتخـذه رئـيس الـوزراء آنـذاك      العام وتضاعفت األسعار بس   

 إضافة إلى تطبيقه لقانون الطوائ منذ       .تحرير سعر الدوالر   ب "عاطف عبيد "
  .توليه وحتة تاريخ خلعه من الحكم

 وبسبب الكثير من األمور التي تم ذكرها أنفاً ولغيرها فقـد صـنفته      
 على مستوى العالم    األسوأ ٢٠ الديكتاتور رقم    األمريكية بأنه " ارديب"مجلة  
 السابع عشر فـي   ، مع العلم بأن نفس المجلة قد منحته الترتيب           ٢٠٠٩لعام  

 األمريكية  "فورين بوليسى "  مجلة حسب تصنيف بينما  .  ٢٠٠٨ العام السابق 
سـوء  أ "المركز الخامس عشر في قائمة   يحتل  " محمد حسني مبارك  " فقد كان 
حاكم مطلق مـستبد     "" فورين بوليسي "حيث تعتبره   ،   ٢٠١٠ لعام   "السيئين

يعانى داء العظمة وشغله الشاغل الوحيد أن يستمر فى منـصبه، ومبـارك             
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 إلخمـاد  عاما بقانون الطوارئ     ٣٠يشك حتى فى ظله وهو يحكم البالد منذ         
مجلـة   أضافتلقد   و ". ويجهز ابنه جمال حاليا لخالفته      نشاط للمعارضة  أي
فقط من المصريين أدلوا %  ٢٣ال عجب أن  " األمريكية أنه    "فورين بوليسى "

  ." ٢٠٠٥بأصواتهم فى االنتخابات الرئاسية األخيرة عام 
  

 -: أثناء توليه أمور البالداتخذهاالتي قرارات ومن أهم ال
من .  مادة بصفته الحاكم العسكري للبالد     ١٤قام بإلغاء   : م٢٠٠٣في سبتمبر   

أنـور    "دة من قوانين الطوارئ المعمول بها منذ اغتيال الـرئيس          ما ٢١ال
  ".السادات

ـ       : م٢٠٠٣في سبتمبر    انون أعطى أوامره لوزير الداخلية المصري بوضع ق
جديد يسمح لكل مصرية متزوجة من أجنبي من حصول أبنائها على الجنسية 

  .المصرية
 إلـي   اإلخوان المـسلمين   من قيادات    ٤٠قام بإحالة   : م٢٠٠٦في ديسمبر   و

محكمة القرار الذي قضت    , محاكمة عسكرية بصفته الحاكم العسكري للبالد     
م بـرفض تنفيـذ   ٢٠٠٧ مايو  ٨ يوم الثالثاء    مجلس الدولة  ب القضاء اإلداري 

ليها الرئيس فقضت محكمة فحـص       والتي طعن ع   .يةرقرار رئيس الجمهو  
  .الطعون بتأييد قرار الرئيس

 فـي   متـرو األنفـاق    مثل    عدة منشآت ومشاريع حيوية    تم بناء  في عهده و
شـرق  " و "توشكى"مشروع   و "سيناء" في   ترعة السالم ، و "الجيزة" و "القاهرة"

  .مشاريع إسكان الشباب و"حاليب" رإعماإعادة و،  "العوينات
 ٣٠٠ارتفاع الدين الداخلي إلى ه من أهم ما يميز األداء االقتصادي في عهد  و
.  مليار جنيـه   ٣٩ار جنيه بخالف مديونية الهيئات االقتصادية التي تبلغ         ملي

 مليار دوالر وارتفاع قيمة الفوائد المحلية فـي         ٢٧كما بلغ الدين الخارجي     
 مليار جنيه، كمـا بلغـت       ٢,٣، والفوائد الخارجية إلى     ٢٢,٩الموازنة إلى   

ه، وبلغ عـبء     مليار جني  ٢,٥الخارجية  و مليار جنيه،    ٦,٣ المحلية   األقساط
 إجمـالي  في المائـة مـن       ٢٦,٧ مليار جنيه، بنسبة     ٣٤الدين العام بنوعيه    

 دولـة   ٢٥ في قائمة أكثر     "مصر"الموازنة العامة للدولة بالتوازي مع وضع       
  .يفسادا في تقرير البنك المركز

   
" محمد حـسنى مبـارك      " وفي حياته وأثناء توليه للبالد فقد حصل          

  -: واألوسمة ، منهاعلى العديد من الجوائز

      من الهند تقديرا لمكانته  جائزة نهرو للسالمحصل على  ٢٠٠٨في عام 
  .الدولية                   
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   درع السالم العالمي من هيئة مكتب االتحاد حصل على  ٢٠٠٥وفي عام 
ه الفيدرالي لسالم الشرق األوسط التابع لألمم المتحدة واعتبار                           
  .شخصية العام للسالم                    

  . درع اتحاد المستثمرين في أفريقياحِن م٢٠٠٤وفي عام 
  . جائزة التنمية٢٠٠٢وفي 
  .نهرو للتفاهم الدولية جواهر  جائز٢٠٠٢وفي 
  .السالم جائزة األفرو آسيوية من أجل ٢٠٠٢وفي 
  .األمم المتحدة جائزة ١٩٩٤وفي 
      جائزة حقوق اإلنسان الديمقراطية من قبل مركز الدراسات ١٩٩٠وفي 

   .بباريسالسياسية واالجتماعية                
  .مدريداإلسبانية في "  Comptutense" نوط جامعة ١٩٨٩وفي 
      ميداليات مـن قبـل      ٤ لقب شرف شهادة الحماية والتي تعادل        ١٩٨٧وفي  

           للمنظمة العالمية  وهو األمين العام "Laslo Nagui"السيد                  
  .للكشافين                 

  ،نيابة  "سلطان بن سلمان  " من قبل األمير     "األسطروالب"ميدالية  ١٩٨٧وفي  
  .السعوديةعن الحكومة               

  .مجلس التضامن الهندي من قبل ١٩٨٤ جائزة رجل عام ١٩٨٥وفي 
  ."باريس" جائزة رجل العام من قبل معهد دولي في ١٩٨٣وفي 
  مركز ، رئيس "تشارلز راين" درع رجل السالم من قبل السيد ١٩٨٣وفي 

  .السالم الدولي               
     الوسام الرفيع السابع من نوفمبر على " مبارك" حصل  ١٩٩٠وفي عام 

  ."تونس"لجمهورية                     
  .الكويتيةميدالية مبارك الكبير حصل على  ١٩٨٩وفي 
  ."السودان" وسام الشرف العظيم من ١٩٨٩وفي 
  ."اليمن" ميدالية الجمهورية من ١٩٨٨وفي 
  .الدانمركي "فنت" وشاح ١٩٨٦وفي 
  .السويدية "سارة فم" ميدالية ١٩٨٦وفي 
  ألمانيا" وسام الصليب األعظم األلماني من نوط االستحقاق من ١٩٨٥وفي 

  ."الفيدرالية               
  . الكاثوليكية"ايزابيل" الوشاح األكبر للملكة ١٩٨٥وفي 
  ."اليونان" من "سافيور" الوشاح األكبر لميدالية ١٩٨٤وفي 
  ."زائير" من "البانتير" الوشاح األكبر للميدالية القومية ١٩٨٤وفي 
  ."مالي" الوشاح األكبر للميدالية لدولة ١٩٨٤وفي 
  ."إفريقيا الوسطى" النوط األكبر لجمهورية ١٩٨٤وفي 
  ."دار السالم" في "بروناي" ميدالية السلطان ١٩٨٤وفي 
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  ."الالبرتغ" في "هنري الصغير" ميدالية ١٩٨٣وفي 
  .اليابان الرفيعة من "الكريزانتيم" الوشاح األكبر لميدالية ١٩٨٣وفي 
        كوريا " نوط من الدرجة األولي لميدالية العلم القومي من ١٩٨٣وفي 

  ."الديمقراطية               
  ."النيجر" الوشاح األكبر للميدالية الوطنية من ١٩٨٣وفي 
  ."إيطاليا" الوشاح األكبر لميدالية الصليب العظيم من ١٩٨٢وفي 
  ."فرنسا" في "ليجيون دانير" الوشاح األكبر لميدالية ١٩٨٢وفي 
  ."نيبال" من نوط الدرجة األولي من "تريشاكي باتا" ميدالية ١٩٨١وفي 
  ."إسبانيا" الكاثوليكية من "إيزابيل" الوشاح األكبر لميدالية ١٩٧٧وفي 
  ."توجو" الوشاح األكبر لميدالية االستحقاق القومية من ١٩٧٧وفي 
  .اإلندونيسية "أديبرادانا" ميدالية ١٩٧٧وفي  
  ."اليونان" الوسام العظيم لميدالية الشرف من ١٩٧٦وفي 
  . من الطبقة الثانية"اليمن" ميدالية المحارب من ١٩٧٦وفي 
  . من النوط الثاني"عمان" ميدالية ١٩٧٦وفي 
  . من نوط الدرجة األوليالعمانية الميدالية العسكرية ١٩٧٦وفي 
  .السورية ميدالية العميد ١٩٧٦وفي 
  . من نوط االمتياز"الكويت" ميدالية ١٩٧٥وفي 
  ."النمسا" ميدالية الوشاح األكبر درجة وسام الشرف الذهبي من ١٩٧٥وفي 
  ."فرنسا" وشاح ميدالية االستحقاق القومية من ١٩٧٥وفي 
  ."بلغاريا" نوط الشرف الذهبي العظيم من ١٩٧٥وفي 
  ."المكسيك" من "الباندا" ميدالية ١٩٧٥وفي 
        المملكة " من نوط االمتياز من "عبد العزيز" ميدالية الملك ١٩٧٤وفي 

  ."العربية السعودية               
  . من الدرجة الثانيةاإليرانية "لهيمايونا" ميدالية ١٩٧٤وفي 
  ."تونس" ميدالية الجمهورية من الطبقة الثانية من ١٩٧٢وفي 
  . ميدالية نجمة سيناء من نوط الدرجة األولى١٩٨٣وفي 
  . وسام نجمة الشرف١٩٧٤&١٩٦٤وفي 

شعار لنجمـة العـسكرية،و   ميداليـة ا  على كل من    داخل البالد   وحصل من   
ري للـشجاعة   الشعار العسك ية العسكري من نوط الدرجة األولى،و     الجمهور

،  األولى شعار الواجب العسكري من نوط الدرجة     من نوط الدرجة األولى، و    
حصل على ميداليـة الجمهوريـة،       ١٩٧٥وفي عام    .وسام النيل األكبر  و  
 ميداليـة  الجمهورية من نوط الدرجة األولى، و      ميداليةعلى وشاح النيل، و   و

الية العمل من نوط الدرجة األولي،      ميداالستحقاق من نوط الدرجة األولى، و     
ية الرياضة من نوط    الميدوم والفنون من نوط الدرجة األولى، و      ميدالية العل و
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شعار االمتياز   االستحقاق من نوط الدرجة األولى، و      شعارالدرجة األولى، و  
   .من نوط الدرجة األولى

حصل  ١٩٩٩وهذا غير مراتب الشرف التى حصل عليها ففي عام          
حصل  ١٩٩٩، وفي عام    "جامعة جورج واشنطن  "دكتوراه شرفيه من    على  
 دكتـوراه   ١٩٩٩ وفي عام    ."جامعة سانت جونس  "دكتوراه شرفيه من    على  

 شرفيه باإلقرار بـدوره      دكتوراه ١٩٩٨ وفي عام    ."جامعة بكين "شرفيه من   
 "هونوريس كوزا "وسام   عضوية   ١٩٩١ وفي ."بلغاريا"اإلقليمي والعالمي في    

  ."المجلس األكاديمي المكسيكي للقانون الدولي" من قبل الدولي
  "محمد حسنى مبارك " ثروة 

ر أمريكي،   دوال بليون ٧٠ - ٤٠ ما بين    "حسني مبارك "تقدر ثروة   
السي "وأضافت   ، البريطانية "ارديانجال"صحيفة   و "سي إن إن  "حسب محطة   

في فروع الشركات   % ٥١ أن حسني مبارك شريك بنسبة ال تقل عن          "إن إن 
 أن ألسرة مبارك ممتلكـات      "الجارديان"وتقول  . األجنبية والشركات الكبرى  

 لحسابات  باإلضافة،  باريس و بڤرلي هيلز عقارية كبيرة في لندن ونيويورك و     
  . مصرفية كبيرة في البنوك السويسرية والبريطانية

بعد قرار التخلي طلب النائب العام من وزيـر الخارجيـة           ومن ثم ف  
، مخاطبة الدول بالطرق الدبلوماسـية بـضرورة        " و الغيط أحمد أب " آنذاك  

وزوجته ونجليه  " محمد حسنى مبارك    " تجميد جميع أرصدة الرئيس السابق      
خاصة وأن سويسرة في . وزوجاتهما وأحفاده ، والتحقق من حصرها وعدها     

 قد أعلنت تجميد أرصدة مبارك      ٢٠١١ فبراير   ١٣صباح يوم األحد الموافق     
 لديها ، والبالغ قيمتها عـشرات الماليـين مـن الفرنكـات             والمقربين منه 
ئب العام في مـصر قـرارا        أصدر النا  ٢٠١١  فبراير ٢٨وفي  . السويسرية

ومنعهم مـن   ,  وعائلته "حسني مبارك "بالتحفظ على أموال الرئيس المخلوع      
  . السفر

 
  مساوئ حكم حسنى مبارك

  
يذكر البعض وكما ورد على شبكة المعلومات الدولية وفي بعـض           

لم يعين نائباً لرئيس الجمهورية ألنـة كـان         " مبارك "المقاالت الصحفية أن  
ثـم  .؛ الذي لم يكن قد بلغ سن األربعـين        " جمال" لولده   يدخر هذا المنصب  

  .تطورت الفكرة إلى توريث حكم البالد له
أبـو  "و معـه    " مباركحسنى  " وذكر بعض الكتاب والمدونون أن      

و آخرين هم الجناة الحقيقيين فى جريمة اغتيال        " النبوي إسماعيل "و  " غزالة
" حسنى مبارك "نسج خيوطها   ؛ والتي تمت تنفيذا لمؤامرة ،       "أنور السادات " 
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لدرجة الجنون بسبب توقيعـه     " السادات"الذين كرهوا   " السعودية  "مع حكام   
  ".إسرائيل"التفاقية السالم مع 

    
وقالوا عنه شخص مـريض     " حسنى مبارك "وحلل البعض شخصية    

نفسيا ومحدود الذكاء و ضيق األفق، حاقد و كاره لآلخرين، ال يحب الخير             
   ومادي ويعشق المال،للغير، شمات و كياد، كاذب و منافق و ذو مائة وجه،

أسرة بخيلة وأنانية وجشعة تعشق المال وتعمـل علـى          " مبارك"ولقد كون   
وكانـت هـذه   . تجميعه وكنزه بأى وسيلة، وغالباً ما تكون غير مـشروعة         

األسرة متعالية ومتعجرفة ومغرورة بصورة مرضية وهى تعشق الـسلطة          
  .واالستعراضواألضواء وتتملكها رغبات واحتياجات عارمة للمظهرية 

  
 
  

 فـوق كـل     -مهما كانت ضـيقة   - يضع مصالحه " مبارك" كان  و   
اعتبار، وال يتورع عن فعل أي شيء لتحقيق مآربه، خبيث وغدار ومخادع            

 يعشق الخمر والطعـام الفـاخر        ي،وال يمكن الوثوق به، ضغائني و انتقام      
حـسنى  "وكـان   ". أبو بـالش  "والنساء والقاصرات، وبخيل مقطر ويعشق      

أيضا في األصل كاتب تقارير عتيد وقد اعتاد على تقـديم شـكاوى        " مبارك
 . ي الدراسة أو في القـوات الجويـة       وتقارير كيدية في حق زمالئه سواء ف      

شـعراوي  "و  " سامي شرف "ة  منذ أن أصبح عقيدا كان يتطوع سرا بزيار       و
ليقدم تقارير سـرية كيديـة    ؛ ذلك الوقتغيرهما من أهل الحكم في و" جمعة

كـان  . كاذبة في حق زمالئه ورؤسائه ولكي يعرض خدماته في أي شـيء           
كان يعانى من الشعور باالضطهاد     ألنه  ف.  هو فرق تسد   "حسنى مبارك "مبدأ  

لتوهمه بأنهم قد يتفقون علية      الوقيعة بين الجميع     يعمل على ال يثق في أحد و    
 البال لو كان الجميع علـى وفـاق ؛        ال يشعر براحة  وكان  . ضده ويتآمرون

 أكبر قـدر ممكـن مـن        إلحداثعمل دائما على الوقيعة بين الكل       فقد  لذا  و
األسـود نجـد أن كـل فئـات           سنة من حكمه   ٢٤وبعد  . لفرقةاالنقسام و ا  
فراد الشعب فـي مـصر       وتيارات وحركات بل وأيضا أ     أحزابوطوائف و 
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تعانى االنقسام والفرقة والتنافر والحسد والحقد والبغضاء والتعالي وانعـدام          
  .نهب هذا الشعبا البعض بما سهل مأموريته في استعباد و بعضهالثقة في

سوزان " كترونية والمقاالت الصحفية أن     وذكرت بعض المواقع اإلل   
 تمـت    والتي  سدة الحكم  إلى" مباركحسني  " بزوجها  هي من أتت    " مبارك  
جيهـان  " بصلة قرابة لوالـدة       الممرضة البريطانية من أصل مالطي     والدتها
قد طلب من   " مبارك"كان  و. الممرضة البريطانية من أصل مالطي    " السادات
 لكي يعينه " جيهان السادات " أن تتوسط لدى     ٧٣ بعد حرب    "سوزان" زوجته  

آنذاك   وكان السادات   .لجمهورية وزيرا للدفاع أو مساعدا لرئيس ا      "السادات"
حـسين  " نائبا لرئيس الجمهوريـة ليحـل محـل          يبحث عن شخص يعينه   

كان يبحث عن شخص    ألنه  " السادات" ، وقد راقت الفكرة الرئيس      "لشافعيا
، وفي حوار   "حمار ما تنزلش من فوقه    "يتميز بسمات خاصة ويكون كما قال       

نائباً له بأنه ذو صـحة      " ركمبا"أن سبب اختياره لـ     " السادات"صحفي ذكر   
  . جيدة ويأكل جيداً وكمان منوفي

وعند التدقيق في هذا الكالم نجد أنه يحتوي على الشخصية الحقيقية           
يكـون لـه    ال  وأ الغبـاء التي كان يرغبها السادات آنذاك؛ فالبد وأن يتسم ب        

ال يجادل، خاصة ، وعليه أن يطيع و أال يكون له لون أو طموحو، شخصية  
مؤقتاً لرئيس الجمهورية فقـط لكـي       نائبا  كان يريد   " السادات" لرئيس  وأن ا 

ـ  إلى أن تسمح الظروف لتعيينه    و. " حسين الشافعي "  من   يتخلص به  ب  لنائ
–أحد صـهريه     يخطط لتوريث الحكم من بعده إلى        حقيقي ، حيث أنه كان    

  .-"سيد مرعى" أو "عثمان أحمد عثمان"
و يعـين   " مباركحسني  "   يخطط بأن يتخلص من    "السادات"كان   و

ال أن  إ؛   ١٩٨٢-٤-٢٥أحد صهريه بدال منة بعد اسـترداد سـيناء فـي            
قبل ذلك التاريخ على وجـه الـسرعة        " مبارك" قرر التخلص من     "السادات"

ض قيادات الجيش تفيـد     من بع عندما وصلته تقارير من المخابرات العامة و      
ى واسطة من زوجته كان     مؤقتا بناء عل  " السادات" به أتى   الذي" مبارك" بأن
الشرطة برجال  و جيش  دات ال مر لالستيالء على الحكم بعد أن استبدل قيا       يتآ

" نائبـه  تقارير تفيد قيـام  " السادات "  كما وصلت   . بالوالء  شخصياً تدين له 
 تـبغض  مع العائلة المالكـة الـسعودية التـي    بعقد اتصاالت سرية   "مبارك

نة فورا   يسعى للتخلص م   "السادات" أن    يعلم بدورة  "مبارك"كان  و. "السادات"
من  البديل جاهز    كان أمامه " السادات"بدال من يوم عودة سيناء، خاصة وأن        

كمال "و" فؤاد محى الدين  " و   "منصور حسن "الرجال المحيطة به ، من أمثال       
" ومن ثم ذكرت بعض المواقع اإلليكترونية والمقاالت الصحفية أن          .  "حسن

لم يكـن   و قبل أن يتعشى به،   " السادات  " الغداء بـ   أسرع ب " حسنى مبارك   
 على الـسؤال    ١٩٨٤عام   معرض ردة    بعد ذلك في  " مبارك" أن يقول    غريباً
   المـرة  ،  فكان رده هذه     لرئيس الجمهورية  هو لماذا لم يعين نائباً    ؛ و الملح  
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 الحكـم و     و قلـب نظـام     "الـسادات "يحمل اعترافا ضمنيا بقيامة باغتيال      
أنا ماورستهاش "  البالد عندما قال بالحرف الواحد ى السلطة فياالستيالء عل
  ". عشان أورثها

ذي كان يصدر األوامر    النفسه  هو  أنه   "حسنى مبارك "ومن مساوئ      
ئيا و اتخاذ أقاربهم من      معاملة المواطنين و اعتقالهم عشوا     إلى زبانيته بسوء  

شر الخوف والرعب    حتى ين   جنسياً  عليهم االعتداءالنساء واألطفال رهائن و   
  .يكسر روح المقاومة لديهمبين أبناء الشعب و

 الـى   ١٩٨٤ بليـون دوالر مـن       ٦٠استدانته لحوالى   ومنها أيضاً   
 من الخارج بخالف الدين المحلى الذى بلغ أخر أيام حكمه حـوالى             ١٩٨٩
 بليون دوالر لكى يمول بها عمليات تجارة سالح لحسابة الشخصى و            ١٠٠

" مبـارك "، التـى كـان      " إيران"و" العراق"سبب حرب   التى ازدهرت جدا ب   
لم تعود هذة األموال الـى خزانـة الدولـة اذ            .المورد الرئيسى للسالح لها   

 ٣٠مع أنها دين على البلد تم تنازل الدول الدائنة عن           " مبارك"استولى عليها   
لقوات التحالف الدولى   " مصر" بسبب مساعدة    ١٩٩١مليار دوالر منها عام     

  .من االحتالل العراقى" الكويت"ر الذى حر
األخالق وتفشت ظاهرة االعتداء الجنسى     " مبارك"فى عهد   انهارت  

على النساء والرجال واألطفال فى المعتقالت والسجون وأقـسام الـشرطة           
ومؤخرا فى المظاهرات، وأيضا تفشت ظاهرة إجبار النساء على ممارسـة           

نفسه و ظاهرة انتـشار     " باركحسنى م "الجنس مع المسؤلين الكبار بما فيهم       
الرشوة الجنسية التى يطلبها المدراء فى كافة المجـاالت مـن المرؤسـات             
ويطلبها القضاة و وكالء النيابة من المتقاضيات ويطلبها كبار رجال الدولـة    
وقيادات الشرطة واألجهزة األمنية ونقابة الموسيقيين ونقابة الممثلين وغيرها 

المذيعات، باالضافة الى ظاهرة تحرش الرجـال       من الفنانات والراقصات و   
بالنساء فى وسائل المواصالت وظاهرة تحرش األطباء بالمريضات وظاهرة         

وطبقا لعلم االجتماع الطبقة الحاكمة هى التى . االعتداء الجنسى على األطفال
ولما كان مبارك وأفراد أسرتة يعانون      . تفرض اخالقياتها على المجتمع كلة    

 الهوس الجنسى فان ذلك يفسر انهيـار األخالقيـات وانتـشار    من الخبل أو  
كما أن ذلك   ". مبارك"االنحالل الجنسى على هذا النحو فى المجتمع فى عهد          

الحاكمة الصدار أوامر لزبـانيتهم ومليـشياتهم       " مبارك"يفسر دوافع أسرة    
كما يفسر ذلك   . باالعتداء الجنسى على المعتقلين والمعارضين والمتظاهرين     

وبطانة السوء ألسـرته الـى      " عالء"ونجلة  " مبارك"ألسباب التى تدفع بـ     ا
وهذة الدوافع تتعلق   . اجبار فنانات ومذيعات شهيرات لممارسة الجنس معهم      

والهوس الجنسى سببة تعرض صاحبة  .بالرغبة فى االنتقام من المجتمع ككل
فالهوس   .لالعتداء الجنسى أو لتجربة جنسية وهو فى مراحل عمرية مبكرة         

 "مبارك"واالنحالل الجنسى نجده فى أشخاص أخرين من أهل الحكم بخالف           
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صـفوت  "و  " الحبيـب العـادلى   "وأسرته سواء كانوا من الشواذ أم ال مثل         
و " محمـد ابـراهيم سـليمان     "و  " أسامة الباز "و  " فتحى سرور "و  " الشريف

ومن حق الشعب فى مصر أن يعرف كـل شـئ   . و غيرهم" زكريا عزمى "
و " فـاروق "ن االنحراف و االنحالل الجنسى لحكام مصر بدءا من الملك           ع

، وذلك الن الرئيس المنحرف المنحـل       " مبارك"و  " عبد الناصر "مرورا بـ   
هو رئيس يخرب و ال يبنى و قد ضج هذا الشعب مـن المخـربين الـذين                 

 كانت وهمية اال أن      العاطفية" فاروق"فمغامرات الملك   . يحكمونا و حكمونا  
أوامرة أن تسلط عليها األضواء و يبالغ فى حجمها حتى يوهم الشعب بـأن              

فكـان  " عبد الناصر"أما . فاروق كان يتمتع بالفحولة و هو ما يجافى الحقيقة   
يهوى أن يشاهد كل ليلة مع زجاجة ويسكى األفالم الجنسية التى كان ضابط             

نانـات  يصورها سرا بينمـا كانـت ف      " صفوت الشريف "المخابرات العامة   
 تابعات للمخـابرات    مشهورات فى ذلك الوقت والذين جندن قسرا كعاهرات       

البعض ع رجال بعضهم رؤساء دول أجنبية و      العامة وهن يمارسن الجنس م    
فهو يهوى مشاهدة أفالم جنسية ليال مع       " مبارك" أما   .األخر من أعداء النظام   

ـ   م يعـذبون  زجاجة ويسكى أيضا تلتقط سرا لرجال ونساء من المعتقلين وه
كـان  . أما السادات فلم يكن منحرفا جنسيا ولكنة كـان عنينـا          . ويغتصبون

السادات يقرأ ليال مع جوزة وفودكا الخطابات التى كـان يتبادلهـا أعـداءه            
   .السياسيين المعتقلين مع ذوييهم تشفيا

كان يقف وراء من هو أنه  " مبارك  حسنى  " ومن أبرز مساوئ حكم     
الـصحفى  و" شوارتـسكوف "كرات كل من جنرال     طبقا لمذ و. غزو العراق 

 هو الذى قـدم     "مبارك"أجمعت على أن    الى مصادر أخرى    و "بوب ودورد "
 كما انة   ، ألسلحة الدمار الشامل   " حسين صدام"لألمريكان الدليل على امتالك     

 سبتمبر مـن خـالل      ١١ بهجمات   " حسين صدام"قدم لهم الدليل على عالقة      
 "براغ"مدير مكتب المخابرات العراقية فى      و" طامحمد ع "اللقاء المزعوم بين    

 قد تبين بعد ذلك زيـف كـل   نهال ا، إ سبتمبر ١١ أشهر من  ٦الذى تم قبل    
 من ذلك تـوريط     هدف، وكان ي   للواليات المتحدة    "مبارك"األدلة التى قدمها    

 الذى  "صدام حسين "التخلص من   و" العراق" فى   "الواليات المتحدة األمريكية  "
  ."مبارك" كثيرة مشينة عن يعلم أسرار

صـدام  " أمـد    ، إذ  مجرم حـرب   "مباركحسنى  " ومن ثم فلقد كان     
 ."االيـرانيين "و" الشيعة"و" األكراد" كي يضرب بها   بأسلحة كيميائية    "حسين
 "الـشيعة "و" داكـر األ"و" االيـرانيين " طائرات مصرية قـصفت      رسلأكما  

 "بنى سوبف " بقاعدة    سرب وعندما كان قائد  . يميائية والبيولوجية باألسلحة الك 
باألسلحة الكيميائيـة  " شمال السودان"و" جنوب السعودية"و" اليمن"قد قصف   ف
    .البيولوجيةو
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لم يكن أبداً جـاداً فـى       " حسني مبارك " وأضافت بعض المواقع أن     
إذ كان يستغل وضعه كسمـسار      . مساعى إحالل السالم فى الشرق األوسط     

فقـد  . يق الوقيعة والدسيسة بين أطرافه    سالم ليعرقل السالم؛ وذلك عن طر     
كان يستغل حالة الال سلم والال حرب الستمرار قانون الطوارئ واسـتعباد            
الشعب المصرى ونهب أمواله تحت ستار هذا القانون، ولقد اعتـرف فـى             

اذ قال بأنه ال ديموقراطية     .  أنه يعمل ضد السالم ليبقى     ٢٠١٠العام الماضى   
   .الفلسطينيةأو اصالح قبل حل القضية 

  

جريدة اليوم "خباري ما نشرته اإل " Yahoo" ونشر موقع ياهو 
نص التحقيقات " تحت عنوان  ٢٠١١ يوليو ١٤ بتاريخ "السابع

  ز إلسرائيل اغلحول قتل المتظاهرين وتصدير امع مبارك 
  "وصفقات السالح

بيجرى وسط المتظاهرين   فبراير جمل٢شفت فى التليفزيون يوم : مبارك
عن  وقال.. »معركة الجمل«دهشت وعرفت بعد كده إن الناس بيسموها فان

ولم أخطر .. »واألمن كده..الشعب بتاعنا كده«: سبب وقوع قتلى ومصابين
اإلسكندرية بفتح حساب لتبرعات المكتبة ألنه لو عرف كان  مدير مكتبة

اجتماعاً بعد بدء المظاهرات مع العادلى  وعقدت..هيطلب ياخدها
  .االجتماع  ومش متذكر مين تانى كان فى..وطنطاوى

النيابة  بنشر النص الكامل الرسمى لتحقيقات» اليوم السابع«تنفرد 
العامة مع الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، وهى التحقيقات التى تخرج 

للمرة األولى رغم كل االجتهادات الصحفية بمحاولة نشر كواليسها أو  للنور
 ابريل ١٢نته من وقائع، منذ بداية التحقيقات فى ما تضم تفاصيلها أو حتى

مايو عن انتهائها وإحالة مبارك للمحاكمة  ٢٤الماضى وحتى اإلعالن يوم 

  .الجنائية
مدار حلقتين متواصلتين اليوم وغدا التحقيقات وما  تنشر على» اليوم السابع»

بات المستشار مصطفى سليمان واإلجا جاء بها من أسئلة كما وجهها المحقق
الحرجة التى مر بها التحقيق  كما أدلى بها الرئيس المخلوع مرورا بالمراحل

 فى ٣٠٩بالغرفة  فى الجلسة األولى عندما كان مبارك جالسا على األريكة
 قمة الذهول وعدم اإلدراك لدرجة تعثره فى االجابة أكثر من مرة بسبب

، فضال  مرات٧ما يقرب من » مش متذكر«ضعف ذاكرته وتكراره كلمة 
من معلومات خطيرة بشأن قضية قتل المتظاهرين  عما تضمنته التحقيقات

الملوك واألمراء العرب وأبرزهم  وحسابات مكتبة اإلسكندرية وتبرعات
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المتحدة والملك فهد العاهل  الشيخ زايد الحاكم الراحل لدولة اإلمارات العربية

   .عمان نةالسعودى الراحل وصدام حسين والسلطان قابوس حاكم سلط
 عاما من ٣٠التحقيقات تروى بشكل تفصيلى قصصا وحكايات لـ 

فيها مبارك رأيه فى مشروع التوريث الذى اعتبره الشعب  الفساد، يسرد
 يناير وكيفية تعامله مع ٢٥اندالع ثورة  المصرى السبب الرئيسى وراء

 نفيه التام إصدار أوامر المتظاهرين، ستستمع إلجابات غير منطقيه مثل
العادلى وزير  بإطالق النار على المتظاهرين وتأكيده االتفاق مع حبيب

 الداخلية السابق على استخدام رشاشات المياه فقط فى تفريقهم وعدم علمه
تماما من قريب أو من بعيد بمقتل أى من المتظاهرين حتى يوم موقعة 

ى عالم نشرته وبثته وسائل اإلعالم المختلفة كأنه كان ف الجمل رغم كل ما
موقع بالتحقيقات على أنه لم يلب طلبات  أخر خاصة تأكيده فى أكثر من

  .قبل المتظاهرين ألنه لم يعرفها أو يسمع بها من
  المحضر اإلجرائى

مصطفى سليمان محضر تحقيق إجرائى فى  تبدأ األوراق بافتتاح المستشار
رينا بفندق هلنان ما ٢٠١١ أبريل ١٢ صباحا بتاريخ ٩:٣٠تمام الساعة 

النائب  شرم، أثبت فيه حضوره إلى مدينة الطور بناء على االنتداب من قبل
العام المستشار عبدالمجيد محمود للتحقيق مع مبارك ونجليه عالء وجمال 

 حصر تحقيق ٢٠١١ لسنة ١البالغات المقدمة ضدهم، والمقيدة برقم  فى
سمح بحضوره ما إذا كانت الحالة الصحية للرئيس ت المكتب الفنى، وتحديد

على تقرير الحالة الصحية الذى يعده  إلى مقر نيابة الطور من عدمه بناء
الشرعيين، وأغلق المستشار  الدكتور السباعى أحمد السباعى، كبير األطباء

الساعة،   ساعات ونصف٦مصطفى سليمان المحضر بعد ذلك، وانتظر 
 الدكتور وافتتح محضرا أخر أثبت فيه ورود تقرير الطب الشرعى من

أحمد السباعى رئيس قطاع الطب الشرعى كبير األطباء الشرعيين  السباعى
اللجنة الطبية لمقر سكن الرئيس السابق، وتبين لها  والذى تضمن انتقال

وزوجته وشخصين آخرين قررا  وجود الرئيس فى فراشه ووجود نجليه
الالذكس األسبرين و أنهما طبيبا الرئيس، وذكر أحدهما أن مبارك يتناول

 فقط كعالج، وأنه أصيب صباح ذات اليوم بارتجاف أذينى بعضلة القلب،
م كإجراء عالجى أدى إلى إحداث ١٥٠استلزم إعطاءه عقار ريتونورم 

أيضا وجود الرئيس السابق يقظًا ومتنبها يعى ما  هبوط بالضغط، وتبين
قة دقي/ ١٢٠ والنبض ٨٠/٥٠الضغط  يدور حوله، وبالكشف عليه تبين أن

منتصف جدار البطن،  خالفًا للطبيعى، كما شاهد وجود أثر التئام بأعلى
  سم، كما وجد صوت٢٥وآخر أسفلها مائل الوضع طول كل منهما حوالى 

  .القلب التنفس بحالة عادية، ويسمع ارتجاف أذينى بسيط منتظم على
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  التقرير الطبى
 أعراض أخرى، أن مبارك ال يشكو من وأكد التقرير الذى جاء فى ورقتين

استلزم إعطاءه عقاقير  وخلص التقرير إلى أنه يعانى من ارتجاف أذينى
انتقاله  طبية أدت إلى حدوث انخفاض بالضغط، وهى حالة ال تمنع من

 الستجوابه وينصح بنقله إلى أحد المستشفيات الحكومية ليكون تحت الرعاية
  .الطبية أثناء االستجواب

السابق فقد  بى للحالة الصحية للرئيسوبناء على هذا التقرير الط
 أجرى المستشار المحقق مصطفى سليمان اتصاالً هاتفيا بالمكتب الفنى

  .للنائب العام وأخطره بنقل الرئيس السابق إلى مستشفى شرم الشيخ
  

  مبارك للمستشفى نقل
السابق محمد   دقيقة كان الرئيس١٥وقبل أن تدق الساعة السادسة و

 تقل إلى مستشفى شرم الشيخ بناء على قرار النيابة،حسنى مبارك قد ان
وكان المحقق المستشار مصطفى سليمان على أبواب المستشفى وفى 

الخطيب، مدير أمن جنوب سيناء، يرشده إلى مكان  استقباله اللواء محمد

  .الثالث  بالطابق٣٠٩تواجد مبارك فى الغرفة 
يس السابق والغرفة ووصف المحقق المستشار مصطفى سليمان حالة الرئ

بالدخول إلى الغرفة وجدناها حجرة كبيرة الحجم، بها «: انتقل إليها قائالً التى
على يسار الداخل، ووجدنا المتهم يجلس على أريكة من الجلد  سرير طبى

الداخل من الباب مباشرة، وفى يده اليمنى إبرة طبية  نبيتى اللون فى مواجهة
يناه رجالً فى منتصف العقد التاسع من وألف متصلة بجهاز طبى بجواره،

ممتلئ الجسم، يرتدى بدلة  العمر تقريبا، قمحى البشرة، ذا شعر أسود،

  .«متنبها ويبدو فى حالة طبيعية» تريننج سوت«رياضية 
 وأضاف المحقق، المستشار مصطفى سليمان، أنه وجه أسئلة شفهية إلى

عض المتظاهرين سلميا االشتراك بطريق التحريض فى قتل ب: مبارك، وهى
قتل والشروع فى قتل عدد آخر منهم حال سيرهم فى  المقترن بجرائم

واالستيالء على ماٍل عام، وطلب  المظاهرات المندلعة فى عدة محافظات،
وظيفته، واإلخالل بها،  وأخذ مبالغ على سبيل الرشوة؛ ألداء عمل من أعمال

بعد إحاطته  ال العام، وذلكواستغالل النفوذ، واإلضرار غير العمدى بالم
التحقيق،  علما بها وبعقوبتها، وأن النيابة العامة هى الجهة التى تباشر معه

لديه  فما كان من مبارك إالَّ اإلنكار الشديد، ثم سألته النيابة عمّا إذا كان
مدافع يحضر معه إجراءات التحقيق والشهود، فأفاد بحضور األستاذ فريد 

  .جود شهود لديه لنفى الوقائع المنسوبة إليهوأكد عدم و الديب،
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 :المستشار مصطفى سليمان سؤاله تفصيالً باآلتى بعد ذلك بدأ المحقق
  اسمك؟ وسنك؟ وعنوانك؟: س

، وكنت رئيس ٨٣اسمى محمد حسنى السيد مبارك، وأبلغ من السن  :ج

  .حاليا بشرم الشيخ الجمهورية السابق، ومقيم
  إليك من اتهامات؟ما قولك فيما هو منسوب : س
غير صحيحة على اإلطالق، وأنا عمرى ما أشترك فى قتل  هذه التهم: ج

على مال للدولةا وال أحصل على  مواطن مصرى، وعمرى ما استوليت

  .شىء مخالف للقانون
  المتظاهرين قتل

يناير  ٢٥ما تفصيالت ما حدث بشأن وقائع التظاهر التى بدأت يوم : س
  ؟٢٠١١ فبراير ١١ وحتى ٢٠١١

 تلقيت -األحداث كانت كثيرة   ألن- يناير، وعلى ما أذكر ٢٥قبل يوم : ج
الناس، وأنهم  معلومات من وزارة الداخلية بوجود احتجاجات من عدد من

 ، وأنا أعطيت له تعليمات بالتعامل مع٢٥فى سبيلهم إلى عمل مظاهرة يوم 
أو ذخائر، المتظاهرين بدون عنف، وتعامل سلمى، وعدم استخدام أسلحة، 

األسلحة أثناء وجود المظاهرات، وبالفعل خرجت هذه  أو حمل هذه
ما أتذكر فى اإلسكندرية، ويمكن فى   فى القاهرة، وعلى٢٥المظاهرات يوم 

لوزير الداخلية أيضا  حتة تانية، وكانت تجمعات بسيطة، فأصدرت تعليمات
وأخبرنى وزير  بعدم التعامل بعنف مع المتظاهرين، وظلت طوال ذلك اليوم،

يمتثلوا   ليالً، وبأنهم إن لم١٢الداخلية بأن المتظاهرين هيبدأوا يمشوا الساعة 
فسوف يفرقهم بالمياه، وتم تفريق المتظاهرين، ولم أخطر فى هذا اليوم 

  .أى إصابات أو وفيات بحدوث
مش   حصلت أيضاً مظاهرات بس٢٧ و٢٦إنه فى يومى : يكمل مبارك

 ولم أخطر أيضا بحدوث أى إصابات أو وفيات متذكر فى كام محافظة،

حصلت مظاهرات، ومش متذكر قال لى كبيرة الحجم  28 خاللها وفى يوم
األمن المركزى بينضرب، ومعهوش  وال قليلة، وفى اليوم ده قالولى إن

القوات المسلحة  سالح، فجريوا والحالة أصبحت خطيرة، فقمت بتكليف
للقوة أو  والنظام فى الشارع، دون استخدامبمساعدة الداخلية فى حفظ األمن 

 فبراير ٢، وفى ٣٠ و٢٩العنف أو أسلحة، ثم توالت األحداث بعد ذلك أيام 
الصبح فى التليفزيون مظاهرات وفيه جمل فى وسطهم بيجرى،  شفت

الناس بيسموها موقعة الجمل، وبعد ذلك هدأ  فاندهشت، وعرفت بعد كده إن
وفقدت السيطرة األمنية،   المتظاهرين،الحال، ولكن زادت بعض مطالب

المسلحة أن  فألقيت خطابين أوضح للشعب التفاصيل، وطلبت من القوات
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 تتدخل لضبط الشارع وتقوم بدور األمن بصورة كبيرة، ولكنهم بحكم طبيعة
وظيفتهم ماكانوش يقدروا عليها، فلم يقوموا بها على النحو المطلوب، ولما 

لى القوات المسلحة ولم تتمكن من أدائها كاملة المهمة ثقيلة ع وجدت هذه
لهذا، فقررت التخلى عن الحكم وتركه للمجلس األعلى  باعتبارها غير مؤهلة

  .لإلقامة فيها للقوات المسلحة وحضرت لشرم الشيخ
 المظاهرات؟ ما مضمون التقارير والمعلومات التى تلقيتها فى شأن: س
ثم  مختلفة بأعداد قليلة فى البداية،أن هناك احتجاجات من طوائف وفئات : ج

بدأت تتصاعد تدريجيا فيما بعد فى القاهرة، وأعتقد فى بعض المحافظات، 
وأن هذه األعداد لها مطالب متعلقة بتعديل بعض مواد الدستور  احتجاجا،

وعلى ما أذكر فكرة التوريث التى لم يكن لها أى أساس  وزيادة نسبة الفساد،

  .فى الواقع
  التى تلقيت منها هذه المعلومات؟ الجهاتما : س
العامة التى كانت تخطر  فى األساس وزارة الداخلية، ثم المخابرات: ج

  . الداخلية بما لديها من معلومات فى هذا الشأن
  وسيلة اإلخطار بهذه المعلومات؟ ما: س

  .كان شفهيا: ج
  مع المتظاهرين؟» والعنف  متى علمت باستخدام القوة: س
بينضرب،  علمت من كالم وزارة الداخلية بأن األمن المركزىأنا : ج

 وجريو ألن معهمش سالح، ولم أخطر بوجود إصابات أو قتلى أثناء
 .المظاهرات

 والمقروءة؟ ألم تقف على هذا األمر من خالل وسائل اإلعالم المرئية: س
كنت باعرف هذه األخبار بعضها من القوات المسلحة، والبعض اآلخر : ج

  .الل وكاالت األنباءخ من
  ما تقييمك للتظاهرات التى حدثت وحجمها ومطالبها؟: س

المظاهرات كانت بأعداد بسيطة، والذى يستطيع أن يجيب عن هذا  :ج

  .باعتباره مسؤوالً عن األمن السؤال وزير الداخلية،
للجمهورية آنذاك تجاه  ما اإلجراءات التى قمت بها بصفتك رئيسا: س

  لبها؟المظاهرات ومطا
 فى تنفيذ ٢٨الناس بدأت فى يوم  بعد المظاهرات وتعرفى على مطالب: ج

جديدة، وسائر  مطالب المتظاهرين بإقالة الحكومة، وتعيين حكومة
 اإلجراءات التى قمت بها حتى التخلى عن السلطة، وهى إجراءات معلنة
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 .ومعروفة، وأعلنت بنفسى أنى لن أترشح، ولن يترشح أحد من عائلتى
االستجابة إلى طلبات المتظاهرين قبل وقوع أحداث  لماذا لم تتم: س

 التظاهر؟
  إال فى المظاهرات؟ ألننى لم أعرف بها: ج
 ما تعليلك لوقوع قتلى ومصابين فى أحداث المظاهرات فى ميدان: س

  التحرير وسائر الميادين فى محافظات الجمهورية؟

 .ه واألمن كدهالشعب بتاعنا كد ما أقدرش أقول بالضبط، لكن: ج
 وهم بهذا الحجم؟ لماذا لم تتخذ سلطاتك لوقف العنف مع المتظاهرين: س
 المسألة كانت فوضى، والطرفان بيضربوا فى بعض، وماحدش كان: ج

  .حيسأل فى تبادل وال فى قرارات
 التوريث

  

المحقق من طريقة األسئلة المباشرة إلى مواجهته بأقوال حبيب  هنا انتقل

  :كاآلتى  جاءتالعادلى والتى
التظاهر  قرر المتهم حبيب إبراهيم العادلى فى التحقيقات المتعلقة بوقائع: س

 لسوء ٢٠٠٥أن االحتجاجات الشعبية تجاه النظام وسياسته بدأت منذ عام 
األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية، ولمشروع التوريث،  تردى

  فما ردك؟.. كموطلب إسقاط النظام الحا وزيادة حجم الفساد،
 كنا ٢٠٠٥به، ألن فى عام  الكالم ده فى مجمله غير صحيح، وال أعلم: ج

  .وقتها بنعمل إصالحات دستورية، وتم تغيير الوزارة فى

  :وفى إطار استكمال أسئلة المواجهة قال المحقق
العادلى فى التحقيقات أنه قام بإخطارك بهذا الشأن،  لقد أضاف حبيب: س

  .الوزراء ت مجلسوسجله فى اجتماعا
 ولم يكن من مبارك إال المراوغة باالعتراف النسبى بعد الرفض التام،

  .«ال أذكر أنه قال هذا الكالم إال فى الفترة األخيرة«: وكانت إجابته
  المحقق أسئلته قائالً استكمل

المصابين فى  ما قولك فيما ورد ببعض البالغات المقدمة من بعض: س
  القتلى بأن إصاباتهم حدثت نتيجة إطالق أعيرةأحداث التظاهر ومن ذوى

نارية من قوات الشرطة، وأن ذلك تم بأمر منك، ومن وزير الداخلية 
 السابق؟

الكالم ده غير صحيح، ومن ناحية آخرى فإن األمن المركزى لم يكن  :ج
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اإلطالق، وإن بعض المتظاهرين كان معهم أسلحة، وهذا ما  معه سالح على

  .الشرطة اتأدى إلى فرار قو
 ما قولك فيما ورد بتقرير لجنة تقصى الحقائق التى شكلها المجلس: س

القومى لحقوق اإلنسان بأن تحقيقاته أسفرت عن تقاسمك المسؤولية تجاه 
  المواجهة األمنية للمتظاهرين؟ األحداث خالل

  .هذا الكالم غلط، وكالم مغرض: ج
 القتلى والمصابين فى لوحدة المنهج وطريقة التعامل مع وما تعليلك: س

  جميع المحافظات؟
وأنا معنديش معلومة إن قوات الشرطة استخدمت النار مع  معرفش،: ج

واضحة، وقاطعة، فى عدم التعامل بالنار مع  المتظاهرين، وأنا تعليماتى
بيقوله الناس ده ممكن يكون مش  المتظاهرين، فضالً على أن الكالم ده اللى

 .مضبوط
األسئلة فى ملف قتل المتظاهرين  لمحقق بهذا القدر منإلى هنا استكفى ا

الذى دار بشأنه  وانتقل إلى ملف حساب مكتبة اإلسكندرية، وهو الحساب
وإلى  لغط كبير حول مصادر األموال وطريقة إنفاقها والتحويالت المالية من

  .الحساب على مدار سنوات طويلة
  اإلسكندرية مكتبة

  
  :وسأل المحقق قائال

  اإلسكندرية؟ ظروف فتح حساب مكتبةما : س
  تقريباً على ما أذكر ظهرت أصوات تطالب بإعادة بناء١٩٨٩فى عام : ج

مكتبة اإلسكندرية القديمة وإحيائها فى ذات المكان، وأن يتم جمع تبرعات 
ستتكلف مبالغ طائلة، فدعوت مجموعة من الشخصيات منها  لها ألنها

تران، والشيخ زايد، وبعض رؤساء مي الرئيس الفرنسى الراحل فرانسوا
من أجل الدعوة  آخرين مش متذكرهم ومسؤولين من دول عربية وأجنبية

 إلى التبرعات لمكتبة اإلسكندرية إلحيائها، وكان الرئيس الفرنسى سعيدا
ومتحمسا للفكرة وقام المجتمعون بالتبرع للمكتبة، فتبرع الشيخ زايد بمبلغ 

 مليون دوالر، وتبرع صدام حسين ٢٠ملغ دوالر، والملك فهد ب  مليون٢٠
 ماليين دوالر، وعلى ما أذكر ٥والسلطان قابوس   مليون دوالر،٢١بمبلغ 

مليون دوالر ممكن يكون أكثر،  ٧٠أن حصيلة التبرع كانت على ما أذكر 
حساب باسم  وده موجود ومسجل داخل البنك، وقمت بعد هذا التبرع بفتح

  .مكتبة اإلسكندرية
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رسمياً فيه بالسحب  الحساب ال يتم التصرف: رك قائالوأضاف مبا
البنكية ووضع  أو اإليداع إال من رئيس الجمهورية، وقمت باتخاذ اإلجراءات

 نموذج للتوقيع ولم أحرر توكيالً ألحد يصرف منه سحباً أو إيداعاً، وكان
هذا الحساب فى البنك األهلى فرع مصر الجديدة، وله دفتر حسابات وال 

يسحب منه إال بتوقيعى الشخصى وله سجل موجود فى   أحد أنيستطيع
على ما أذكر من هذا الحساب  ديوان رئيس الجمهورية، وقد تم السحب

ولم يتم السحب منها  مرتين أو ثالثا تقريباً بناء على طلب مكتبة اإلسكندرية،
من  مرة أخرى ألى أحد ويمكن الرجوع إلى مستندات البنك كافة للتأكد

  .ا الكالمصحة هذ

 70 توقف المحقق للحظات تعجبا على قيمة التبرعات التى وصلت
مليون دوالر واختصاص مبارك نفسه دون غيره باالنفراد بالحساب البنكى 

  :وإيداعا، ووجه المحقق سؤاال إلى مبارك مفاده سحبا
حساب مكتبة اإلسكندرية بالبنك األهلى  لماذا اختصصت نفسك بالتصرف فى

 للمسؤول عن المكتبة آنذاك؟ ديدة سحباً وإيداعاً ولم تترك ذلكفرع مصر الج
هذه التبرعات  فى وقت فتح الحساب لم تكن المكتبة موجودة وتم جمع: ج

  .من أجل إعادة إنشائها مرة أخرى
لوزارة التعليم العالى الجهة التابع لها الهيئة  ولماذا لم يترك حق التوقيع: س

  التبرع؟ تالعامة لمكتبة اإلسكندرية وق
 ضماناً لإلنفاق منها على مشروع المكتبة فقط، وحتى ال تندمج فى: ج

  .ميزانية الدولة وال يستخدمها وزير التعليم العالى فى جهات أخرى
مبارك بعد تلك اإلجابة أنه قطع على المحقق الحديث مرة ثانية  استشعر

سؤاال غير أن المستشار مصطفى سليمان وجه  بشأن مكتبة اإلسكندرية،
للحسابات الخاصة لمكتبة  ساخنا، عن أسباب عدم تحويل التبرعات

  ؟2001  لسنة١اإلسكندرية التى أنشئت وفقاً للقانون رقم 
أنا ماكنتش أعرف هذا الموضوع ألن القانونيين لم يقولوا «وكان رد مبارك 

فسأله . »وكان غرضى المحافظة عليها من االستخدام فى أوجه أخرى لى،
هل تم إخطار مدير مكتبة اإلسكندرية : بحدة قائال  مصطفى سليمانالمستشار

أنا لم أخطره ألنه لو كان «قائال  بأمر فتح هذا الحساب؟، فأجاب مبارك

  .«للمكتبة عرف كان هيطلب ياخدها
  عموالت السالح

الحد فى قضية مكتبة اإلسكندرية  توقف المستشار سليمان إلى هذا
قانونية الحساب  ى غاية األهمية، عن عدمبعدما توصل إلى عدة نتائج ف
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 واالختصاص الفردى به وعدم ضمه لحسابات اإلسكندرية أو وزارة التعليم
 .العالى، وانتقل المستشار مصطفى سليمان إلى ملف اتفاقيات السالح

الذى قمت به بصفتك رئيس الجمهورية فى إبرام اتفاقيات  ما الدور: س
 السالح؟

قوم ما بين وزارة الدفاع المصرية ووزارة الدفاع ت اتفاقيات السالح: ج
األمريكية، حيث يتم تخصيص المعونة العسكرية  األمريكية فى إطار المعونة

ويتم التعاقد بين وزارة الدفاع  ضمن ميزانية وزارة الدفاع األمريكية،
المعونة، وبعد التوقيع  األمريكية والمصرية على األسلحة المطلوبة فى إطار

تحاسب  الدفاع المصرية تتسلم السالح ووزارة الدفاع األمريكيةوزارة 
الشركات األمريكية، أى أن وزارة الدفاع المصرية ال تتسلم المبلغ نقداً 

  .الجمهورية ليس له عالقة بصفقات السالح ورئيس
مصطفى سليمان عدة أسئلة ساخنة فى  فى الوقت الذى أعد فيه المستشار
السابق محمد  قات السالح، طلب الرئيسملف ساخن بطبيعته وهو صف

 حسنى مبارك االكتفاء بهذا القدر من التحقيقات لشعوره بالتعب واإلرهاق،
فتمت الموافقة على طلبه وأنهى المستشار سليمان جلسة التحقيق األولى 

 صفحات واستمرت ما يقرب من ٨مبارك والتى جاءت فى  الفعلية مع

  .ساعات متواصلة٣
أسئلة سريعة لمبارك إلنهاء جلسة التحقيق األولى،  ٤المحقق  ووجه
أنت : القاسم المشترك بينها، حيث سأله المحقق هى» محصلش«وكانت كلمة 

بعض المتظاهرين سلمياً  متهم باالشتراك بطريق التحريض فى قتل

.. »محصلش» والمقترن بقتل والشروع فى قتل آخرين منهم؟ فرد قائال
 الستيالء على المال العام على النحو المبينأنت متهم با: فسأله المحقق

أنت متهم بطلب وأخذ مبالغ «: فسأله المحقق.. »محصلش«باألوراق؟ فرد 
الرشوة ألداء عمل من أعمال وظيفتك واإلخالل بها  مالية على سبيل

  .«محصلش«فرد .. العمدى بالمال العام؟ واستغالل النفوذ واإلضرار غير
أقواله بمحضر التحقيق، والالفت  قع مبارك علىوللمرة األولى فى حياته و

باسم رئيس الجمهورية   عاما ماضية٣٠هنا أن التوقيع لم يكن كالمعتاد طيلة 
الثامنة  محمد حسنى مبارك، إنما كان باسمه مجردا بدون ألقاب فى الصفحة

  .من ملف التحقيقات معه
  قرار الحبس األول

لى على السكرتير المستشار مصطفى سليمان المحضر وأم أغلق
نظراً «مبارك كالصاعقة مفادها   سطور، وقعت على سمع٤عمرو حافظ 

االشتراك بطريق التحريض  لقيام الدالئل الكافية على ارتكاب المتهم جرائم
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قتل آخرين  فى قتل بعض المتظاهرين سلمياً والمقترن بالقتل والشروع فى
على سبيل الرشوة ألداء وأخذ مبالغ  منهم، واالستيالء على مال عام وطلب

من أعمال وظيفته واإلخالل بها، واستغالل النفوذ واإلضرار غير  عمل
، ١٠٤، ١٠٣، ٤١، ٤٠/١المنصوص عليها فى المواد  العمدى بالمال العام

العقوبات، ولتوافر الخشية من هروب   مكرر من قانون١١٦، ١١٥، ١١٣
ام المترتب على جسامة تلك الع المتهم وتوقى اإلخالل الجسيم باألمن والنظام

  :الجرائم قررنا نحن مصطفى سليمان اآلتى

نأمر بإلقاء القبض على المتهم محمد حسنى السيد مبارك وحبسه  :أوالً

  .التحقيق ويراعى له التجديد فى الميعاد احتياطياً على ذمة

  .استجوابه يعرض علينا المتهم باكر الستكمال: ثانياً
  المخابرات العامة السابق لجلسة تحقيقيطلب السيد رئيس: ثالثاً

8/4/2011. 
 يضم من ديوان رئيس الجمهورية السجل الخاص بحساب مكتبة: رابعاً

اإلسكندرية لدى البنك األهلى فرع مصر الجديدة، كما ترفق صورة رسمية 

  .جنايات قصر النيل 1227/2011 من تحقيق القضية
قضايا قتل المتظاهرين  بارك فىإلى هنا انتهت جلسة التحقيقات األولى مع م

من  وصفقات السالح ومكتبة اإلسكندرية، ورحل المستشار مصطفى سليمان
 بالطابق الثالث بمستشفى شرم الشيخ الدولى، تاركا مبارك ٣٠٩الغرفة رقم 

الحرية للمرة األولى، يقضى ليلته األولى فى الحبس االحتياطى  مقيد

 .دة األلم من المرض الذى يعانى منهعينيه رغم ش بالمستشفى يفارق النوم
األطباء فى محاولة إلعطائه جرعة من  فى ذلك الوقت التف حوله فريق

وظل مبارك يسترجع  األدوية المنومة والمسكنة، غير أنها باءت بالفشل
 ٧٣حرب  شريط ذكرياته منذ بداية التحاقه بالكلية الجوية مرورا بدوره فى

 ٣٠الرئيس الناهى اآلمر فى البالد طيلة وتوليه منصب نائب الرئيس، ثم 

  .ثم لحظة التنحى، ونهاية بالحبس االحتياطى عاما،
  الديب خيبة أمل فى

وعلى الرغم من كل اآلمال التى علقها مبارك على محاميه فريد 
غير أن الديب لم يستطع أن يفعل أى شىء سوى أن قدم فى صباح  الديب

، وتحديدا فى الحادية عشرة ٢٠١١بريل  أ١٣الموافق  اليوم التالى األربعاء
سليمان مفاده أن موكله المتهم محمد  صباحا، طلبا إلى المحقق مصطفى

الحبس عليه بالسجن  حسنى مبارك يمر بحالة صحية حرجة تجعل من تنفيذ
تنفيذ قرار  أمراً يهدد حياته بالخطر، وطلب فى ختامه التفضل بالموافقة على
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خ الدولى، أو فى أى مستشفى آخر، تتوافر الحبس فى مستشفى شرم الشي
اإلمكانيات العالجية المطلوبة، ويتيسر فيه تدبير االحتياطات األمنية  لديه

الطلب الذى أشر عليه المستشار مصطفى سليمان بالنظر  الالزمة، وهو
الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى على  والموافقة، مع ندب لجنة طبية من

قرار الحبس داخل السجن  الصحية، وما إذا كان تنفيذالمتهم لبيان حالته 

  .عدمه يشكل خطورة على حياته ويستلزم نقله إلى المستشفى من
 الطلب الذى تقدم به الديب بتنفيذ حبس مبارك بأحد المستشفيات مراعاة

لظروفه الصحية كان بمثابة الخطوة األولى على طريق طويل من الجدل 
ن ألخبار الرئيس المخلوع، بشأن حبسه بشرم المتابعي واللغط للمواطنين

المعادى العسكرى أم بالمركز الطبى،  الشيخ أم بمستشفى طرة أم بمستشفى
الخطوات القانونية التى  وما كان للنيابة العامة فى ذلك الوقت إال اتخاذ

جهة، وبدأت  تضمن صحة اإلجراءات التى تتخذها، منعا لالنتقاد من قبل أى
ن افتتح المستشار مصطفى سليمان محضرا فى الساعة تلك الخطوات بأ

دقيقة بفندق هلنان مارينا شرم أثبت فيه استالمه التقرير الطبى  ٢٠و١٢
لمبارك، والموقع عليها من رئيس قطاع الطب الشرعى كبير  للحالة الصحية

الدكتور السباعى أحمد السباعى، وهو التقرير  األطباء الشرعيين األستاذ

دقيقة ومنتظم، وأن كل /65  والنبض١٣٠/٨٠ أن الضغط الذى جاء به
العالج الذى تناوله  التحاليل المعملية التى أجريت له فى الحدود الطبيعية وأن

وترى  قد حسن من الحالة الصحية، حيث ساعد على سؤاله والتحقيق معه،
اللجنة ضرورة وضعه تحت الرعاية الطبية سواء بحبسه بالمستشفى أو أحد 

الحكومية مع توفير الرعاية الطبية الالزمة لحالته الصحية من  فياتالمستش

  .وعالج إخصائيين
وبعد توصية الدكتور السباعى أحمد السباعى، كبير األطباء 

بتحسن حالته الصحية ونقله إلى أحد المستشفيات الحكومية، فقد  الشرعيين
لنقل المتهم سليمان قرارا باتخاذ اإلجراءات الالزمة  أصدر المحقق مصطفى

الشيخ إلى مستشفى السجن الذى تقرر  من مكان محبسه بمستشفى شرم
اتخاذ اإلجراءات الطبية  إيداعه فيه لتنفيذ الحبس االحتياطى عليه، مع

ما تنص عليه  لمالحظة حالته وتوفير الرعاية الطبية والعالج الالزم، وفق
 ذ ذلك القرار سافرنصوص قانون السجون والئحته التنفيذية، والستمرار تنفي

المستشار مصطفى سليمان إلى القاهرة وفتح محضرا جديدا بدار القضاء 
 ظهرا بدار القضاء ٢أبريل، وتحديدا فى تمام الساعة  ٢١العالى فى يوم 

أحمد السباعى كبير األطباء الشرعيين ومن  العالى، لتكليف الدكتور السباعى
إلى سجن ليمان طرة لمعاينة  يرى االستعانة به من المتخصصين لالنتقال

السابق محمد  المستشفى الخاص بالسجن لبيان مدى صالحيته لنقل الرئيس
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 حسنى مبارك، المحبوس احتياطياً على ذمة تلك القضية، فى ضوء حالته
الصحية وإمكانية استكمال أى أجهزة أو تجهيزات إلى هذا المستشفى، إذا ما 

 الصالحية تتوافر به الرعاية مجهز بها، ليكون على قدر من كان غير
الرئيس السابق به لتنفيذ أمر الحبس االحتياطى  الصحية المطلوبة لنزول

إلى مستشفى شرم الشيخ الدولى لتوقيع  عليه بذلك المستشفى، واالنتقال أيضاً
حالته الصحية ومدى إمكانية  الكشف الطبى على المتهم لبيان ما انتهت إليه

السجن وفقاً لحالته   لتنفيذ أمر الحبس إلى مستشفىنقله إلى سجن ليمان طرة

  .وإعداد تقرير مفصل
  الثانية جلسة التحقيق

سليمان   عاد المستشار مصطفى٢٠١١ أبريل ٢٢فى اليوم التالى الموافق 
إلى مستشفى شرم الشيخ الستكمال التحقيقات مع مبارك، حيث أكد المستشار 

السرير، فسأله عما إذا كان على سليمان أنه وجد مبارك راقدا على  مصطفى
االستجواب فأجاب بأنه يشعر باإلرهاق ثم بدأ المحقق  استعداد الستكمال

  :سؤاله تفصيالً باآلتى

  ما هو اسمك وسنك وعنوانك؟ :س

 .سابق  ورئيس جمهورية٨٣اسمى محمد حسنى السيد مبارك، السن : ج
 ورية؟ما هو التدرج الوظيفى لك قبل تولى منصب رئيس الجمه: س
 ومن الكلية الجوية عام ١٩٤٩تخرجى من الكلية الحربية فى عام  بعد: ج

بالقوات الجوية، ثم عملت مدربا بالكلية، ثم   عملت فى التشكيالت١٩٥٠
دراسية فى الخارج توليت قائد  أركان حرب الكلية، وبعد حصولى على بعثة

تعيينى مديراً تم  ١٩٦٧لواء قاذفات، وقائد قاعدة ببنى سويف، ثم فى عام 
الجوية  ، وتوليت منصب رئيس أركان القوات١٩٦٩للكلية الجوية حتى عام 

، وعينت ١٩٧٥، ثم توليت قائد القوات الجوية حتى عام ١٩٧٢حتى عام 
 ١٩٨١لرئيس الجمهورية، ثم توليت منصب رئيس الجمهورية من عام  نائباً

  .٢٠١١فبراير  11 حتى تخليت عن المنصب فى
النارى  برة العسكرية ما هى ضوابط وقواعد استخدام السالحبحكم الخ: س

   للضباط والجنود؟
وفى غير حالة  فى حالة الدفاع عن النفس يتم استخدام السالح مباشرة،: ج

 الدفاع عن النفس إذا ما استخدم السالح النارى فيجب الحصول على أمر من
  .القائد، ويختلف معنى القائد حسب ظروف العملية

إلى توجيه أسئلة عن المظاهرات لتحديد  ظ أن المحقق عاد مرة أخرىالمالح
ما هى : سأل المحقق المسؤول عن إطالق النار على المتظاهرين، حيث
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 المظاهرات؟ اإلجراءات الواجب على رئيس الجمهورية اتخاذها حال اندالع
 إذا كانت المظاهرات سلمية يتم إصدار تعليمات باتباع القواعد: ج

 عليها فى القوانين واالتفاقيات الدولية بمحاصرة المتظاهرين المنصوص
ينصرفوا، أما إذا كانت المظاهرات غير سلمية فيتم التعامل  وتركهم حتى

  .يتم به اتخاذ اإلجراءات القانونية معهم معهم بالعنف بالقدر الذى
  القوى السياسية والشباب التظاهر؟ متى تلقيت المعلومات باعتزام بعض: س

  .بفترة ٢٥ مش متذكر بالضبط لكن كانت قبل يوم :ج
  هل عقدت اجتماعات أو اتصاالت بشأنها مع الجهات المختصة؟: س

  .عملت اجتماع مع بعض المسؤولين أيوه: ج
  من شارك فى هذا االجتماع؟: س
ووزير الدفاع ووزير الداخلية ومش متذكر بالضبط  رئيس الوزراء: ج

 .الباقى
  االجتماع؟ اما الذى دار فى هذ: س
أنا سألتهم عن مطالب الناس اللى هتعمل مظاهرات وأصدرت لهم : ج

بمحاولة تنفيذ هذه المطالب، ونبهت عليهم بالتعامل السلمى مع  تعليمات

  .استخدام السالح فى التعامل معهم المتظاهرين وعدم
  المتظاهرين لتنفيذها؟ ما هى المطالب التى أخطرت باحتجاج: س
رئيس  السياسية تعديل الدستور خاصة شروط ترشيحمن الناحية : ج

الجمهورية، وفكرة التوريث، رغم أنه ماكنش فيه أساسا أى فكرة لمسألة 
وكذا حل مجلسى الشعب والشورى بسبب نتائج االنتخابات، ومن  التوريث،

األسعار وفرض ضريبة تصاعدية بدل الضريبة  الناحية االقتصادية غالء

 .الموحدة
 االجتماع بشأن التعامل مع المتظاهرين؟ انتهى إليهما الذى : س
للمتظاهرين وتركهم حتى  كما ذكرت أصدرت تعليمات بعدم التعرض: ج

 .ينصرفوا
  .وتنفيذها هل قمت بمتابعة هذه التعليمات: س

  .نعم: ج

  .ما هى سبل وطرق متابعة التنفيذ: س

  .المختصين من خالل الوزراء: ج
  العنف مع المتظاهرين أو إطالق النارهل تأكدت من عدم استخدام: س

  عليهم؟ ولماذا لم تستخدم سلطاتك لمنعه أو وقفه عند المخالفة؟
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  .أخطرنى أن هناك قتلى بالرصاص أو غيره نعم، ومحدش: ج
بضخامة أعداد المتظاهرين  ما هى اإلجراءات التى اتخذتها فور علمك: س

 الشرطة؟ رفة قواتفى سائر المحافظات واستحالة تفريقهم وصرفهم بمع
 أكدت على وزير الداخلية تركهم وعدم التعامل معهم باستخدام القوة أو: ج

 .العنف، وكلفت وزير الدفاع بتعاون القوات المسلحة مع الداخلية
قرره عدد من ضباط الشرطة بالتحقيقات من أن بعض  ما قولك فيما: س

 ية؟مسلحة بأسلحة نار القوات المشاركة فى المظاهرات كانت
  .أنا معرفش وهم خالفوا تعليماتى لو حصل كده: ج
قولك وقد ثبت من التحقيقات قتل المئات من المتظاهرين سلميا من  وما: س

  عليهم فى عدة محافظات بالجمهورية؟ جراء إطالق النار

  .واهللا معرفش ومعنديش فكرة: ج
وقد ثبت أيضاً إصابة آالف من المشاركين فى تلك  وما قولك: س
  وخرطوش بمعرفة قوات الشرطة؟ اهرات السلمية بطلقات ناريةالمظ

  .معرفش ومعنديش فكرة: ج
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  سوزان مبارك

  
  

يـر  في الثامن والعشرين من شهر فبرا     " سوزان صالح ثابت  "وِلدتْ    
لطبيب مصري ، بينما والدتها ،      " المنيا"محافظة  " مطاى" بمدبنة   ١٩٤١عام  

 فقد كانت تعمل بمهنـة   "Lily May Palmer " "ليلي ماي بالمر"والتي تسمي 
  . ومن أصل مالطي" ويلز"مقاطعة " التمريض ، وكانت بريطانية األصل من 

 Cardiff" "جامعـة كـارديف  "كان والدها يدرس بأنجلترا الطب في عندما 
University"   من مقاطعة " ليلي ماي بالمر  " هناك على فتاة تدعي   تعرف  ، فقد 

 ١٦ا فـي    هوتزوجوكانت تعمل ممرضة وهي ذات أصول مالطية،         "ويلز"
  .  عاما٢٩، وكان عمر كل منهما  ١٩٣٤ مارس

سـانت  "على الثانوية األمريكية من مدرسة      " سوزان صالح ثابت  " حصلت  
 ١٩٧٧عـام  ، وحصلت في بمصر الجديدة"  St. Claire Heliopolis " "كلير

 في العلوم السياسية    الجامعة األمريكية بالقاهرة  على شهادة البكالوريوس من     
 عـام    من نفس الجامعة   علم االجتماع الماجستير في   حصلت على درجة    ، و 

الرئيس السابق  " منير ثابت "ري بعد أخيها     وكانت هى األخت الصغ    .١٩٨٢
   .لألتحاد المصري األوليمبي

  
  المتوفى" محمد"أسرتها مع حفيدها 

صارت هى سيدة مصر األولى " محمد حسنى مبارك "وبزواجها من 
 وقد انجبت منه ولدين ، هما عالء و  .٢٠١١ وحتى فبراير   ١٩٨١منذ عام   

 ، ولها حفيـدة     ٢٠٠٩، مات أحدهما عام     " عالء"دين البنها   جمال، ولها حفي  
  ".جمال"البنها 
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وبعالقاتها وصلة القربي القديمة بين أمها وأم سيدة مصر األولـى           
، فكلتاهما من أم بريطانيـة مـن أصـول          " السيدة جيهان السادات  " آنذاك  

لقائـد  أن يتم تعين زوجها ا    " السيدة جيهان السادات    " مالطية، فقد طلبت من     
وبالفعـل  " محمد أنور السادات    " بالقوات المسلحة كنائب لرئيس الجمهورية      

في السادس من أكتوبر " السادات" ، وبعد اغتيال الرئيس ١٩٧٧تم تعينه عام 
رئيساً للبالد وصارت هي سـيدة      " محمد حسنى مبارك    "  صار   ١٩٨١عام  

  . مصر األولى
بعض  كانت تقوم بتعيين لها تأثير كبير فى حكم مصر ، إذكان ولقد 

لعالقـة مـع    و  ، أ  "نـس الفقـي   أ"، سواء لعالقة قوية معهم؛ مثل       الوزراء  
وزير الداخلية، أو حتي لنفاق بعض الوزراء       " محمود وجدى " مثل   زوجاتهم؛

  ".عائشة عبد الهادي"مثل الوزيرة لها؛ 
وتعد هي الحاكم الفعلى للبالد، ويعاونها و يتتلمذ على يدها ولـدها               
 كما وصفته بعـض  –، والذى " مبارك" ، كما انها تتحكم فى زوجها    "مالج"

أن ، ودائمـا مـا يـري         ال يقوى على اتخاذ القرارات       -المواقع والمقاالت 
منذ حوالى  " مبارك  سوزان  "و قد قويت شوكة     . يتخذها له أشخاص أخرون   

 فـى   " لوسى أرتين   "بعد أن ضبطت زوجها فى وضع مخل مع       ؛   عام   ٢٠
عبـد  " بالرغم من زواجة سرا فى ذلك الوقت بشقيقة          ؛ االسماعيلية استراحة

 و بعـد أن     .انجابة طفلة منهـا   األسبق و " االسماعيلية" محافظ   "المنعم عمارة 
 يجبـران فنانـات و      "صفوت الشريف " و   "زكريا عزمى "علمت أن كل من     

  ."مبارك"زوجها مذيعات و ساقطات و قاصرات على ممارسة الجنس مع 
" مبارك"  صراع داخل أسرة     يتها على زوجها فقد حدث    ولقوة شخص 

أو " سويـسرا "الى  " حسنى مبارك "زوجها  " سوزان" وكادت بسببه أن تنفى     
. رئاسـة الجمهوريـة  " جمال" يتولى ولدها    ، وذلك لكي   ٢٠٠٤عام  " ألمانيا"

ال يمانع ذلك األمر ، ولكنة ال يقـوى علـى اتخـاذ             " حسنى مبارك "وكان  
" حسنى مبارك "ويفسر لنا هذا لماذا كان يقيم       .  والمصيرية القرارات الكبيرة 

، فهذه اإلقامة هى نوع من النفى االختيـارى الـذى           "شرم الشيخ "كثيراً فى   
  ".جمال"فرضه علية كل من زوجته وابنه 

بارز وكبير فى تحريك أموال ومقدرات الـشعب        دور  ولقد كان لها    
 قرأنا الكثير والكثير عن     ومن ثم فبعد خلع زوجها من سدة الحكم       . المصري

والمهرجانـات  موال التبرعات الخاصـة بالمـشاريع الخيريـة        اختالسات أ 
  . والمسابقات المحلية منها والعالمية

 كمـا   ، المركز القومي للطفولة واألمومـة     "سوزان مبارك "رأست  ت
المـؤتمر   منـصب رئـيس      وتولت.  المصرية اللجنة القومية للمرأة  رأست  ت

  التـي  لجمعية الرعاية المتكاملة  المؤسس والرئيس   هي   وتعد   .القومي للمرأة 
 بهدف تقديم خدمات متنوعة ومختلفة فـي المجـاالت          ١٩٧٧تأسست عام   
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جمعيـة   رأسـت ت ذلككو. االجتماعية والثقافية والصحية ألطفال المدارس     
  .الهالل األحمر المصري

 مـن خـالل     مكتبة األسرة  مشروع   يندشبت" سوزان مبارك " قامت  
العامـة  الهيئة المـصرية   بالتعاون مع ،١٩٩٣ عام مهرجان القراءة للجميع  

بهدف طبع الكتب من جميع فروع العلـم واألدب بأسـعار           ، وذلك    للكتاب
  .زهيدة حتى يمكن عمل وإنشاء مكتبات للقراءة والثاقفة بالمنازل

وقد حصلت علـى    .  بمصر الروتاريالرئيس الفخري ألندية    وهي  
 من الروتاري عدة مرات نظرا لجهودها في دعم أنشطة          بول هاريس زمالة  

 ٢٠٠١ مـايو وقد حصلت على العضوية الفخرية للروتاري في        . الروتاري
 "منيـر ثابـت   "كما أن أخاها اللواء      ."جمال مبارك "في نفس الوقت مع ابنها      

، األردن،  مصر:  والتي تضم عدة دول منها     ،كان محافظا لمنطقة الروتاري   
  .جورجيا، أرمينيا، قبرص، اإلمارات العربية، البحرين، السودان، لبنان

على الكثير من الجوائز والميداليات ، العالمية منها " سوزان مبارك" حصلت 
يريـة  وذلك بسبب تبنيها لفكرة المـشروعات الخ      . واإلقليمية وأيضاً المحلية  

  . والتى تخص المرأة والطفل وأيضاً الثقافة
 تخـدم   - التى تزعم بأنهـا اجتماعيـة        -" سوزان مبارك "نشاطات  وكانت  

  :غرضين أساسيين هما
  .اشباع حب الظهور واالستعراض والتعالى لديها: أوال
إذ أنها إمرأة جشعة وماديـة      . جمع المال وإطفاء ظمئها له و ولعها به       : ثانيا

كما أنها بخيلة ومقطرة جداً وتعشق      . ى من حب التملك واالمتالك    جداً وتعان 
أكثر من " سوزان مبارك" ولدي . والهدايا الغالية والوالئم الفاخرة" أبو بالش"

 جمعية معظمها وهمي، وأنها تجمع من خاللها مئات الماليين كـل            ١٠٠٠
عام فى شكل معونات وتبرعات ومساعدات وهبات من الخـارج والـداخل            

يـة  ذة الجمعيات، ومعظم هذة األموال هى رشاوى مقنعة وهى فـى النها           له
أما ما تقوم بـه مـن       . ك األجنبية  فى البنو  تصب فى الحسابات السرية لها    

ـ تكثيف دعائى لها أنما الغرض منه الترويج لجمعياتهـا و          ادة حـصيلة   زي
ن  مثل باقى أفراد أسرتها أنانية وتكره الخير لألخـري         مثلهاو. التبرعات لها 

 الـذى   ١٩٩٢لذلك فهى من كان وراء صدور قرار الحاكم العسكرى عام           و
رعات من الخارج بدون الحصول     يحظر على أى جمعية خيرية تلقى أى تب       

  . ذن مسبقعلى أ

  
  سوزان مبارك عندما كانت تعمل بالتدريس
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  جهاز الكسب غير المشروع يقرر حبس سوزان ثابت
 خمسة عشر يوما على ذمة التحقيق فى قضايا فساد مالى

  ٢٠١١مايو ١٤ الشعب جريدة

  
، زوجـة   "ثابـت  حبس سـوزان  "قرر جهاز الكسب غير المشروع      

، خمسة عشر يوما علـى ذمـة        "حسنى مبارك " المخلوع،   يالرئيس المصر 
 .ي قضايا فساد ماليالتحقيق ف

وبدأ جهاز الكسب غير المشروع مساء أمس التحقيق مع الـرئيس              
.  مستشفي شرم الـشيخ     داخل "حسني مبارك وزوجته سوزان ثابت    "السابق  

  . التهامهما بتضخم الثروات بشكل غير مشروع نتيجة استغالل النفوذ
 رئيس هيئة الفحص والتحقيق بمواجهـة       "خالد سليم "وقام المستشار   

 زوجة الرئيس السابق في التحقيـق معهـا بـداخل غرفـة             "سوزان ثابت "
فـوذ  بالمستشفي بتهم تضخم ثروتها بشكل غير مشروع نتيجة اسـتغالل ن          

 ٦ ماليين جنيه بالبنوك وفيلال بمصر الجديد ثمنهـا          ٤زوجها، حيث تمتلك    
ن زوجها مصدر هذه    أكدت  أماليين رغم انه ال يوجد لها أي مصدر دخل و         

نها من دخله الشرعي، كما واجهها بقيامها بالسحب بتفويض من أالممتلكات و
 تـسحب   نهـا كانـت   أسكندرية فقالت   زوجها من الحساب السري لمكتبة اإل     

وواجهها باستغالل نفوذهـا وزوجهـا       .نفاق علي مشروعات خيرية فقط    لإل
راضي الدولة  أفراد عائلتها من الحصول علي      أ و "منير ثابت "لتمكين شقيقها   

مـن تـوكيالت الـشركات العالميـة         بأسعار بخسة والحصول علي عـدد     
 والمناصب المهمة، ليربحوا مئـات الماليـين مـن          ىوالمشروعات الكبر 

نها ال تعلم شيئا عن     أيهات دون وجه حق، فردت بأنها لم تستغل النفوذ و         الجن
قرارات باإلنجليزية والفرنـسية   إ وقد وقعت سوزان علي      .مالكهم وثرواتهم أ

والعربية للكشف عن جميع حساباتها السرية داخل وخارج مصر فـي كـل             
  .البنوك

قيـق   رئيس هيئة الفحص والتح    "خالد سليم "واجههما المستشار   ولقد  
دلة وتحريات هيئـة الرقابـة اإلداريـة        بالجهاز بالبالغات والمستندات واأل   

عالء "كدت تضخم ثرواتهما وثروات نجليهما أموال العامة والتي ومباحث األ
فريـد  " بشكل غير مشروع ، وحضر معهما جلسة التحقيق المحامي       "وجمال
  . "الديب

 "حـسني مبـارك   " الرئيس السابق    "خالد سليم "واجه المستشار   ولقد  
 ماليـين مـن الجنيهـات       ١٠بامتالكه أموال سائلة داخل مصر تزيد علي        

مصر في سويسرا ولنـدن ودول       دلة حول امتالكه أمواال طائلة خارج     واأل
ن سويـسرا   أمارات، خاصة   مريكا وكندا واستراليا واإل   أوروبي و االتحاد األ 
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ة بهـا وقامـت     رصدأوروبي أكدت انه يمتلك     وكندا ولندن ودول االتحاد األ    
   .ن تعلن عن قيمتهاأرصدة دون بتجميد األ

قرارات باللغـات العربيـة     إوقام الرئيس السابق بتحرير توكيالت و     
واالنجليزية والفرنسية لصالح اللجنة القضائية السترداد األمـوال المهربـة          
لتمكينها من الكشف عن حساباته السرية في كـل دول العـالم والمطالبـة              

  . موالألباستعادة هذه ا
 تمسكه بتصريحه السابق لقناة العربية بأنه ال يمتلك         "مبارك"كد  أوقد  
مواله أن مصادر   أموال خارج مصر في أي دولة بالعالم، وقال         أشخصيا أية   

 منهـا طـوال     ١٣بمصر موجودة ومثبتة بإقرارات الذمة المالية والتي قدم         
 ٣٠ائب رئيس و   سنة في الجيش ون    ٣٠ عاما في العمل العام منها       ٦٠عمله  

   . سنة كرئيس للجمهورية
 بالحساب السري الموجـود بالبنـك       "خالد سليم "وواجهه المستشار   

سكندرية،  مليون دوالر باسمه لصالح مكتبة اإل١٤٣هلي المصري وقيمته   األ
وسأله لماذا احتفظ بهذا الحساب سريا ولم يخطر به وزارة المالية ولم يـتم              

قوال الشهود  أعترف مبارك بما جاء بالمستندات و     وا.ثباته في ميزانية الدولة   إ
موال كتبرعات من الملوك والرؤساء العرب كتبرعـات لبنـاء          بأنه جمع األ  

 مليون دوالر من ملك السعودية      ٢٥عاما منها   ١٥المكتبة منذ ما يزيد علي      
 مليون ١٥ مليون دوالر من قطر و١٥ مليون دوالر من صدام حسين و٢٧و

ولكنـه نفـي قيامـه     .الباقي من بقية الدول العربيـة    مارات و من اإل  دوالر
غراض شخصية، حيث قال     بالسحب من الحساب إل    "سوزان ثابت "وزوجته  

موال في  م بناء المكتبة من ميزانية الدولة وظلت األ       تموال  عد تجميع األ  بانه  
نفاق علي مشروعات قومية ولكـن      الحساب وكان وزوجته يسحبان منه لإل     

  .موال موجودة حتي اآلن في الحسابازالت معظم األبمبالغ قليلة حيث م
 ألف جنيـه    ١٠٠وواجهه المحقق بأن دخله الشهري والذي وصل        

عند تركه الرئاسة وتنحيه وهو دخله كرئيس للجمهورية ومعاشه من القوات           
أوسمة فـي الدولـة ال يتناسـب مـع          المسلحة وعائد الحصول علي أعلي      

قرار الذمة الماليـة    إاته وممتلكاته مثبتة ب   مواله وثرو أممتلكاته، فرد بأن كل     
  .وكلها من مصادر مشروعة

عمال الهارب  وواجهه المحقق بعالقة الصداقة التي ربطته برجل األ       
 وقيامه بشراء قصر منه في شرم الشيخ علي البحر مـساحته            "حسين سالم "

 ألف متر بالحدائق ومرسي اليخوت وامتالكه يختا خاصا وانه اشـتراه            ١٦
 مليون جنيه ٥٠ن سعره يتجاوز أ ألف جنيه فقط رغم ٥٠٠ين بمبلغ من حس

 من الحصول علي عـشرات      " سالم حسين"وان هذه العالقة هي التي مكنت       
راضي الدولة في القاهرة وشرم الشيخ والساحل الشمالي بأسعار       أالف من   اآل

 حسين"نها هي التي مكنت     أكما   .بخسة ال تقترب من ثُمن الثمن الحقيقي لها       
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 من الحصول علي عقد تصدير الغاز إلسرائيل بسعر بخـس لتخـسر             "سالم
دلة تشير لحصول نجلي الـرئيس       مليون دوالر في الصفقة واأل     ٧١٤الدولة  

ورد مبارك بأنـه اشـتري      .  علي عموالت من وراء الصفقة     "عالء وجمال "
القصر بسعره وقت الشراء وليس مسئوال عن ارتفاع سعره اآلن وانـه لـم              

 بل الحكومـة ومـسئولو    "حسين سالم "ـ  ي منح عقد تصدير الغاز ل     يتدخل ف 
كما واجهه المحقق بامتالكه فـيلال      . البترول هم من تفاوضوا وحددوا السعر     

بالقاهرة وشقة وعددا من العقارات وانه استغل نفوذه للحصول عليها بأسعار           
  .بخسة ال تتناسب مع سعرها الحقيقي

 بأنه احتفظ لنفسه بهـدايا وتحـف        "خالد سليم "كما واجهه المستشار    
ثناء الزيـارات   أجانب  ثمينة حصل عليها من الملوك والرؤساء العرب واأل       

المتبادلة، كما حصل عليها من المؤسسات الـصحفية القوميـة والهيئـات            
والمؤسسات والوزارات المملوكة والتابعة للدولة والتي كان يختار رؤسائها         

 علي هذه الهدايا نتيجة اسـتغالل نفـوذه         المسئولين عنها، بما يؤكد حصوله    
 بأنه لم يطلب هدايا من أحد ال في عيـد           "مبارك"بشكل غير مشروع، ورد     

نها كانت هدايا رمزية، أمـا هـدايا الملـوك          أميالده وال في رأس السنة و     
والرؤساء فهي من البروتوكول وال يوجد قانون يمنعه من االحتفـاظ بهـا،             

ه الهدايا تتجاوز عشرات الماليين من الجنيهات       فواجهه المحقق بأن قيمة هذ    
  .وليست رمزية

 حـول اسـتغالل نفـوذه كـرئيس         "خالد سليم "كما سأله المستشار    
 من الحصول علي مساحات شاسعة      "جمال عمر "للجمهورية لتمكين صديقه    

 "خديجـة " والد   "محمود الجمال "راضي بشرم الشيخ وتمكين صهريه      من األ 
 مـن  "عالء" زوجة "هيدي" والد - الهارب   - "سخمجدي را " و "جمال"زوجة  

الف من األفدنة   تنمية ثروتهما بشكل كبير نتيجة الحصول علي عشرات اآل        
من الدولة بأسعار بخسة وبيعها بمئات الماليين من الجنيهات بعـد تغييـر             

ونفي . نشاطها من زراعي إلي عقاري وبيعها كمنتجعات وقصور وشاليهات        
و أراضـي   ات الدولة لتيسير حصول الثالثة علي األ       تدخله لدي جه   "مبارك"

   .احتكار استيراد اللحوم
 بعـشرات   "حسني مبـارك  " الرئيس السابق     التحقيق وواجه مستشار 

 بشكل غير   "عالء وجمال "دلة والمستندات التي تؤكد تضخم ثروات نجليه        األ
 قصرا وفيلال وعقـارا فـي القـاهرة         ٥٠مشروع وامتالكهما ما يزيد علي      

الف ساحل الشمالي وشرم الشيخ والغردقة والمدن الجديدة وعـشرات اآل         وال
فدنة بالمدن الجديدة والـساحل الـشمالي وشـرم الـشيخ والغردقـة        من األ 
سماعيلية الصحراوية والتي   سكندرية والسويس واإل  سماعيلية وطرق اإل  واإل

قط تزيد قيمتها علي مليار جنيه وحصال عليها من الدولة بعشرات الماليين ف           
ب، كما واجهه بأن نجليه اسـتغال نفـوذه لتحقيـق           نتيجة استغالل نفوذ األ   



٥٣  صالح السید عبد الحي. د                (     )                    السجل األسود لمبارك ورجالھ

مكاسب ضخمة من بيع ديون مصر في الخارج ومن الدخول فـي شـراكة              
عمال في كبري تـوكيالت الـشركات العالميـة         جبارية مع كبار رجال األ    إ

سهم بالبورصة وامتالك بمصر، كما حققا مكاسب ضخمة من التالعب في األ
بشركات هيرمس وسوديك وبالم هيلز وكل هذا باستغالل نفوذ والدهما، سهم أ

 مليون جنيه بالبنوك المصرية وتبرعـات بعـشرات         ٤٠٠نهما جمعا   أكما  
عمال والوزراء يدفعونها للحـصول     الماليين لجمعيات خيرية كان رجال األ     

   .علي رضاء الرئيس
 فـي   "جمـال " بـاعتراف نجلـه      "خالد سليم "كما واجهه المستشار    

التحقيقات بأن والده كذب في تصريح العربية وانه يمتلك حسابات ضـخمة            
يـضا  أوواجهـه  . وسندات في عدد من اكبر البورصات والشركات العالمية 

وروبية أيضا حسابات في عدة دول      أ يمتلك   "عالء"ن  أبالمستندات التي تؤكد    
قارات فـي   ن الشقيقين يمتلكان ع   أواسهما وسندات بالبورصات العالمية كما      

مريكا، ورد الرئيس السابق بأنه لم يكن يعلم بأن ولديه          أعدة دول أوروبية و   
ن لهما ذمم   أموال وطلب سؤالهما عنها وعن مصدرها مؤكدا        يمتلكان هذه األ  

فصحوا عن هذه الممتلكـات ولـم يـستغال نفـوذه           أمالية منفصلة عنه وقد     
  .للحصول عليها

 الجهـات   ىن إحد أتوي  من ناحية أخرى، كشف مصدر رفيع المس      و
الرقابية العليا في مصر بعثت بتقرير في نهاية العام الماضي إلي الـرئيس             

 عن أن هناك عمليات غسل أموال تتم فـي مـصر            "حسني مبارك "السابق  
 مليارات جنيه وذلك بمعرفة عدد مـن كبـار رجـال األعمـال     ٣جمالي  إب

اعدي وزيـر   ومسئولين سابقين متهمين حاليا في قضايا فساد وبعض مـس         
  .سبق وبعض رجال جهاز أمن الدولة األ"حبيب العادلي"الداخلية السابق 

ن المتورطين في هذه العمليات بلغ عددهم أكثر مـن  أأكد المصدر  و
دخال أموال نقدية وأخري في صورة بـضائع        إ شخصية معروفة قاموا ب    ٥١

ين مدفوعة الثمن في دول المنشأ حيث كانت هذه البضائع تستورد من الـص            
مثل األجهزة الكهربائية وقطع غيار سيارات كورية وكهربائية وكانت هناك          

أضـاف المـصدر أن      و .جهات أجنبية تسدد قيمة هذه البضائع في الخارج       
وأن هنـاك بعـض كبـار       . جهاز أمن الدولة كان علي علم بهذه الوقـائع        

المسئولين كانوا يحصلون علي عموالت ورواتب شهرية تصل إلي نـصف           
ن جزءا كبيـرا مـن      بأوقال   .جنيه مقابل التستر علي هذه العمليات     مليون  

األموال كانت تستغل في شراء العقارات واألراضي والمباني الزراعية فـي   
ن بعـضا   أو. مختلف أنحاء الجمهورية وتدوير بعضها في شركات الصرافة       

  .سماؤهم بعد ولم يتم التحقيق معهمأمن المتورطين لم تذكر 
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  عالء مبارك

  
؛ وهو االبـن  "عالء الدين محمد حسنى السيد مبارك     : "م بالكامل االس

 .لجمهورية مصر العربيةالرئيس السابق " محمد حسني مبارك"لـ األكبر 
غيـر  " عـالء مبـارك   "ورغم كونه ابن رئيس الجمهورية إال أن        

معروف عنه سوى كونه رجل أعمال، وال تتوفر تفاصيل أخري حول هوية            
 يعلم أحـد    متعدد النشاطات، ولكن ال   فالشائع عنه أنه    .  تلك مالهعمله أو أع  

  .على وجه اليقين ما هو عمله أو أعماله

  
حى مـصر الجديـدة     ، ب "سانت جورج "مدرسة   من   "عالء"تخرج  و

  . الجامعة األمريكية بالقاهرةالقاهرة، ثم من ب
أنجب منه ولدين تـوفي      و ،  "دي مجدى راسخ  هاي"متزوج من   وهو  

  " .عمر"  عام ، بينما ابنه األخر يدعى ١٣األول عن عمر 

  
  .٢٠٠٩، محمد عالء مباركعالء مبارك في جنازة نجله 
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 حيث  ؛ من شخصيات الظل   "عالء"يعتبر  لومات ف وبناء على هذه المع   
ال يسعى لدخول معترك السياسة كما أنه مقل جدا في الظهور فـي وسـائل           

اللهم غير الظهور فى مباريات كرة القـدم ، وخاصـة إذا كانـت              اإلعالم،  
 " جمـال "وهذا على العكس من شقيقه األصغر       . مالكخاصة بفريق نادى الز   

الـسواد  من ثـم ف    و .الذي شارك بشكل ملحوظ في الحياة السياسية والعامة       
، ولكـن   "عالء مبارك    "  ال يعلمون حتى كيف يبدو     األعظم من المصريين  

مغامراته وعالقاتـه النـسائية     يسمع الكثير من أبناء الشعب المصري عن        
الكثيرة ، وعن مشاركاته االقتصادية قصراً مع رجال األعمال ، فهو محب            

" عـالء مبـارك     " وعلى هذا النحو صار     . للشركات المالية وتجميع المال   
  .شريك رئيسي في جميع شركات مصر الكبرى

  
   صورة لفتاة وقفت أمام مبنى محكمة القاهرة الجديدة وعبرت عن حبها لعالء مبارك

  
  عالء مبارك في الحج 

  
  يناير ٦يوم  " هايدى" وزوجته  " عالء" ويتذكر أفراد الشعب حضور     

حيث كانت هذه المناسبة األولى مـن        في مصر،    داس عيد الميالد  ق ٢٠١١
  .بالحضورفيها عالء مبارك التى يشارك _ عامة كانت أو خاصة _ نوعها 

 صار له   ٢٠٠٩عام  " محمد  "لنجله األكبر   " عالء مبارك   " بعد فقد   و
مؤسسة اجتماعيـة   وزوجته  حيث أنشأ عالء    . و زوجته أنشطته االجتماعية   

عـام  رمـضان  شـهر  في ؛ وذلك "مؤسسة محمد عالء مبارك "خيرية باسم   
ولكن لم يسأل أحد . لمؤسسة نشاطات اجتماعية وطبية ودينية ولهذه ا،٢٠١٠



٥٧  صالح السید عبد الحي. د                (     )                    السجل األسود لمبارك ورجالھ

هذه المؤسسة ومن أين أتى بأموالهـا ،        " عالء مبارك   " نفسه من أين أنشأ     
خاصة أنها تتفوق على الكثير من المؤسسات والهيئات الحكومية من حيـث            

  .نشاء والتصميم المعمارىالتأسيس واإل

 
  .٢٠١٠الخيرية في يناير  محمد عالء مبارك مؤسسة عالء مبارك في مسابقة القرآن الكريم التي أقامتها

   
" جمال مبـارك  " وشقيقه  " عالء مبارك   " ومن السخافات التى زج     

األزمـة المـصرية    راءهما سار أفراد الشعب كانت      بنفسيهما فيها ، ومن و    
 عقب  والجزائر مصر وقعت بين     التى زمةاأل ، وهى ٢٠٠٩  عام   الجزائرية

 .والمنتخـب الجزائـري    المنتخب المصري لكرة القدم    لعبها   كرة قدم مباراة  
 .٢٠١٠لكـأس العـالم     نتهت بفوز الفريق الجزائري وتأهله لبطولة       اوالتي  

 وبعد تصعيد إعالمي .قد حضرا تلك المباراة " عالء و جمال" وكانا النجلين 
ول الخـالف   تقان بين صفوف الجماهير، ووص    احمن كال الدولتين، وتوتر و    

إلى أزمة دبلوماسية تم على إثرها سحب السفير المـصري مـن الجزائـر              
تدعاء من الخارجية المصرية إلى السفير الجزائري في مـصر،          اسوتوجيه  

 ٢١ غالبية خطاب وجهه يـوم  "حسني مبارك "المتخلى  وقد خصص الرئيس    
، للحديث عن االعتداءات التـي      مجلس الشعب المصري  ، في   ٢٠٠٩نوفمبر  

تعرض لها عدد من المصريين، في أعقاب المباراة التي جمعت المنتخبـين            
مـصر لـن    " نوفمبر، قائالً إن     ١٨ربعاء  المصري والجزائري بالسودان األ   
حماية المصريين في الخـارج     "، مؤكداً أن    "تتهاون مع من يسيء إلى أبنائها     

  ". هي مسؤولية الدولة
، في الخطاب الذي ألقاه أمام االجتماع المشترك        أيضاً  " مبارك"وقال  

مـصر  "لمجلسي الشعب والشورى، في افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة، إن          
قيم عالقتها الخارجية على أساس المصالح المشتركة واالحترام المتبـادل،          ت

  ." وأن مصر لن تقبل المساس بأبنائها، أو التطاول عليهم، أو امتهان كرامتهم
  

 قصة شركة السالح التي يديرها عالء مبارك
جاءت ثورة الخامس والعشرين من يناير لتزيح الستار عن واحـدة           

القصة تتعلـق بالنجـل     . داخل عائلة الرئيس المخلوع   من أهم قضايا الفساد     
وحقيقة عالقتهم بأكبر شـركة  . األكبر للرئيس السابق وبعض رموز نظامه      
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منذ ف. األمريكية” هيدلوك“وهي شركة   . لتجارة الطائرات واألسلحة في العالم    
يزيد علي عام تقريبا تفجرت أزمة كبيـرة بـين الـشعبين الجزائـري               ما

 وانتهت بهزيمـة    السودانوالمصري عقب المباراة الشهيرة التي أقيمت في        
. يق المصري واألحداث المؤسفة التي وقعت عقب المباراة بين الجانبين         الفر

في أثناء هذه األحداث وألول مرة يخرج علينا نجل الـرئيس األكبـر فـي               
تصريحات تليفزيونية تضمنت هجوما سافرا علي الشقيق الجزائري وهو ما          
أثار استياء الكثيرين باعتبار أن المعركة بين الطـرفين كرويـة وليـست             

لكن حقيقة األمر أن المعركة بين البلدين التي استخدم فيها متعصبو           . ياسيةس
هو ” البيزنس“الدولتين كدروع بشرية لم تكن كروية وال سياسية وإنما كان           

األمريكية دورا غير مباشـر     ” لوكهيد“ولعبت شركة   , المحرك الرئيسي لها  
  . فيه

كة األمريكية  القصة أن نجل الرئيس المخلوع هو وكيل الشر       وحقيقة  
 وتحديـدا قبـل اللقـاء       ٢٠٠٩في عام   و.  ومعظم الدول العربية   مصرفي  

الكروي الشهير بستة أشهر كان هناك صفقة طائرات تقدر قيمتهـا بمليـار             
” لوكهيـد مـارتن     “ة  كان من المفترض إبرامها بين وكيل شـرك       و ،دوالر

 شـقيق الـرئيس     "السعيد بوتفليقـة  " وبين   "عالء مبارك "األمريكية ووكيلها   
الجزائري مقابل حصول نجل الرئيس المصري في ذلك الوقت علي عمولة           

 "عالء مبـارك  " ماليين دوالر، ومع اقتراب إتمام الصفقة بين         ١٠تقدر بـ   
 وتعاقد مع وكيـل     "السعيد"كممثل للشركة بالمنطقة وبين الجزائريين تدخل       

لبالده وحصل هو علي العمولة المقدرة      فرنسي لتوريد تلك الصفقة الضخمة      
عالء "بعشرة ماليين دوالر لنفسه والتي كان من المفترض أن يحصل عليها            

  .  في حالة نجاحه في إتمام الصفقة"مبارك
 أعلنت وزارة الدفاع    ٢٠٠٩األمر لم يتوقف عند هذا الحد ففي العام         

فازت بصفقة تجارية لتزويد    ” لوكهيد مارتن “ أن شركة    البنتاجوناألمريكية  
 سي، دي بلوك    ١٦إف  “الحكومة المصرية بعشرين طائرة مقاتلة من طراز        

وكانت . ات فنية ودعما لوجستيا   يالعقد أيضا معدات دعم وطلب    يشمل  و. ″٥٢
ة المبيعات،وكان هذه الصفقة ضمن صفقة أسلحة أمريكية كبيرة من حيث قيم

 ٢٠٠٩ ديـسمبر  ٢٤ ومصر في يوم     الواليات المتحدة االتفاق بين حكومتي    
ووصلت قيمة الصفقة . ٥٠/٥٢بلوك هي من طرازي بخصوص الطائرات و

 مليار دوالر تشمل أسلحة مصاحبة لصفقة الطـائرات         ٣,٢الكلية وقتها إلي    
وخـرج وقتهـا    .  قاعدة وتجهيزات للدعم ومعدات وخدمات أخـري       وبناء

لي إليعلن التوصل   ” ربول ابن “المتحدث باسم وكالة التعاون األمني الدفاعي       
اتفاق بين الحكومتين األمريكية والمصرية بشأن الصفقة ، مؤكدا أن الجزء           

وأن تسليم  . مليار دوالر  ١,٦من االتفاق قيمته     “١٦-اف” الخاص بالطائرات 
لوكهيـد  ” وفي الوقت ذاته أعلنت شركة      . ٢٠١٢أول الطائرات مطلع عام     
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 مليون دوالر لالسـتمرار فـي       ٨٠٠بفوزها بعقد تزيد قيمته علي      ” مارتن
التصريحات السابقة . لمغرب ل١٦- طائرة جديدة من طائرات اف٢٤تصنيع 

كانـت المـورد الرئيـسي      ” لوكهيد“للمسئولين األمريكيين تؤكد أن شركة      
 لعب دورا رئيسيا في مثل      "عالء مبارك "لألسلحة المصرية ومن المؤكد أن      
ره الوكيل األهم للـشركة فـي العـالم         هذه الصفقات وتربح الماليين باعتبا    

يجب علي المحققين المصريين كشفه خالل الفترة المقبلة من  العربي وهذا ما
 والتي يجب أن تتسع لتمتد حـول        "عالء  "خالل التحقيقات التي تجريها مع      

حقيقة عالقتها بصفقات األسلحة التي حصلت عليها مصر مـن الواليـات            
  . ”لوكهيد مارتن“المتحدة األمريكية عبر شركة 

قصة الشركة األمريكية وتوريدها لألسلحة إلي مصر لم يقتصر         إن  
 "سوزان مبارك " صديقات   إحدى "ليلي تكال "علي نجل الرئيس فقط فالدكتورة      

حرم الرئيس المخلوع وعضو مجلس الشعب السابق كانت هي وكيل الشركة       
 القـرن   في مصر عبر شركة استشارية هي وزوجها حتي التسعينيات مـن          

”  وهذا ما تؤكده تحقيقات وزارة العدل األمريكية والتي حـصلت            ؛الماضي
مساعد أول المـدعي    ”جرلين بريل ” علي نسخة منها والتي أجراها    ” الموجز

” ريتشارد ايسليو“ بالواليات المتحدة األمريكية   جورجياللمنطقة الشمالية من    
وجاء فـي نـص     . الوكيل الخاص بخدمة التحقيقات الجنائية بوزارة الدفاع        

ألينر “مديرين التنفيذيين لها هما     واثنين من ال  ” لوكهيد“أن شركة   ” التحقيقات  
 يجري التحقيـق معهـم بتهمـة انتهـاك قـانون       "سليمان النصار "و  ” الف

الممارسات األجنبية والتآمر واالحتيال وإعاقة وزارتي الخارجية والـدفاع         
وأن الئحة االتهام تـضم شـركة لوكهيـد         , ألمريكية عن معرفة الحقيقة     ا

والمديرين التنفيذيين باإلضافة إلي الموظفة االستشارية في مصر للـشركة          
 وذلك الستخدام نفوذها مع المسئولين بالحكومـة        ؛"ليلي تكال "وهي الدكتورة   

 ١٩٨٩ لبيع ثالث طائرات إلي مصر عام” لوكهيد“المصرية لمساعدة شركة  
 مليون دوالر مقابل حصولها علي مليـون دوالر         ٨٠بمبلغ يقترب من الـ     

إن المـديرين   :  كما قالت الئحة االتهام أيـضا      .”رسوم إنهاء “تحت مسمي   
 "ليلي تكال"التنفيذيين قاما بإنشاء بعض الوثائق المزورة المتعلقة باالستشارية    

  .”في محاولة منهما إلخفاء الهوية الحقيقية لها
_ التكنـو ,حكم الخبـراء مـصر    ” أيضا كتاب   أوردها  القصة  وهذه  

أستاذ العلوم الـسياسية    ” تيموثي ميتشل “للكاتب االنجليزي   ” الحداثة, سياسة
 "بشير السباعي "بجامعة نيويورك والذي قام بترجمته إلي العربية المترجمان         

وافقت في عام   ” شركة لوكهيد ” الكتاب يؤكد في طياته أن      . "شريف يونس "و
 علي دفع رشوة قدرها مليون دوالر لسيدٍة عـضٍو فـي البرلمـان              ١٩٩٠

المصري، استخدمت نفوذها إلقناع الجيش المصري بشراء ثالث طـائرات          
 التي تنتجها شركة لوكهيد، بما يعطي       ١٣٠ –هركيوليز سي   نقل من طراز    
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ـ       . مؤشراً علي ضخامة مبلغ الصفقة     سابات عنـدما اكتـشف مراقبـو الح
بالبنتاجون الرشوة، تعهدت شركة لوكهيد بعدم دفعها، لكنها قامت بعد ذلـك            

وحقيقـة  . ”رسوم تخليص “بسنة بدفعها، وفقاً للنيابة األمريكية، تحت غطاء        
ورد   صراحة علي عكس ما    "ليلي تكال "األمر فالكتاب لم يذكر اسم الدكتورة       

ة النيويـورك تـايمز     وما أكدته صـحيف   . بتحقيقات وزارة العدل األمريكية   
 وكان نص ١٩٩٥األمريكية في مقال لها في الثامن والعشرين من يناير عام 

 علي أن ١٩٨٨وفقاً للنيابة األمريكية، وافقت شركة لوكهيد في عام        ” المقال  
 دوالر أمريكي عـن كـل طـائرة لـشركة           ٦٠٠٠٠٠تدفع عمولة قدرها    

وقـد اكتـشف    . جهـا  وزو "ليلي تكـال  "استشارية تملكها عضو البرلمان،     
البنتاجون أدلة علي االتفاق الخاص بدفع هذا الرسم، وأبلغ مـديرو شـركة             

البنتاجون أن هذا الرسم لن يتم دفعه، لكن الشركة وافقت في عـام             ” لوكهيد“
" لـدكتورة   قدرها مليون دوالر أمريكي، ل    ” رسوم تخليص “ علي دفع    ١٩٩٠
بالذنب فـي قـضيٍة     ” لوكهيد“وقد أقرت   . ، بدالً من عمولة البيع    "تكالليلى  

، ١٩٧٧رفعت بموجب قانون الممارسات الفاسدة بالخارج والصادر في عام          
 ألف دوالر أمريكي، وهو ما يمثل وثمانمائة مليون  ٢٤وجري تغريمها مبلغ    

  . ”ضعف الربح الذي حصلت عليه من الصفقة
 وسبقها إلـي ذلـك وزارة       "النيويورك تايمز "ذكرته صحيفة    هذا ما 

 كانـت   "ليلـي تكـال   "دل األمريكية عبر تحقيقاتها التي أكدت خاللها أن         الع
لكن يبدو أن نجل الرئيس قرر أن يكون        . مستشار الشركة في مصر ووكيلها    

 وربما يكون هذا هو السبب الحقيقي فـي         ، غيره نهو وكيل هذه الشركة دو    
  حتي اآلن وعدم إعالنها عن األسباب الحقيقية لخروجها مـن          "تكال"صمت  
 أصـبح وكـيال     "عالء" ولكن الشيء الذي بات في حكم المؤكد أن          .الشركة

لكن تاريخ توليه هذا األمر هو الـشيء غيـر          . "ليلي تكال "للشركة بدال من    
 عـن  "ليلـي تكـال  "وربما يكون هذا هو السبب الحقيقي في ابتعاد        . المعلوم

  . األضواء وعدم ترشحها لعضوية مجلس الشعب مجددا منذ هذا التاريخ
  

 وإلقاء القبض على نجلى الـرئيس       ٢٠١١ يناير   ٢٥وبعد قيام ثورة    
" ، وبعد إجراء التحقيقات الواجبة مـع النجلـين          " حسنى مبارك   " المتخلى  

حول مشروعية تضخم ثروتيهما وكذلك حول استغالل نفوذ        " عالء و جمال    
 ٢٠١١ ابريـل    ١٢يـوم   اصدر النائب العام المصري     أبيهما وفسادهما فقد    

   ". جمال" يوما على ذمة التحقيقات المتهم فيها هو وشقيقه ١٥ مارار بحبسهق
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  مباركجمال

  
    

، وهو االبن "جمال الدين محمد حسني سيد مبارك: "االسم بالكامل
، " سوزان صالح ثابت" من " محمد حسنى مبارك" األصغر للرئيس السابق 

 ورغم أنه مارس ".جمال مبارك"  وشهرته ١٩٦٣من مواليد القاهرة 
أصبح أهم شخصية سياسية في مصر بعد  السياسة قريباً ، إال أنه سرعان ما

. ٢٠٠٠ عام للحزب الوطني الديمقراطي" جمال مبارك"انضم إذ . والده
 صعود قوياً له علي سلم الحزب وذلك بتوليه خطة أمين ٢٠٠٢وشهد عام 

لجنة السياسات، وهي التي تولت رسم السياسات للحكومة، ومراجعة 
. مشروعات القوانين التي تقترحها حكومة الحزب قبل إحالتها إلى البرلمان

. اتها ويسن لها قوانينهاأي أنه هو من كان يرسم للحكومة المصرية سياسي
 صار هو األمين العام المساعد وأمين السياسات ٢٠٠٧وفي نوفمبر عام 

  .بالحزب، ومن ثم فقد أعد جيداً في هذا العام المؤتمر التاسع للحزب

  
بح صعوده السريع وظهوره القوي على الساحة السياسية، أصوب

على رأس الحزب " حسنى مبارك"  كخليفة محتمل لوالده اسمه متداوالً
مما أثار حنق الكثير من . ٢٠١١رشحه لالنتخابات الرئاسية لعام وم

الشخصيات السياسية القوية وقوى المعارضة، ألنها رأت في هذا الصعود 
قد  وحتى يكون رئيساً مقبوالً من الجميع فل".التوريث"نحو ما أسمته خطوة 

 بعد أن وصل ٢٠٠٧ ل أبري٢٨بالقاهرة في " خديجة الجمال"عقد قرانه على 
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 عام  مايو٤يوم " شرم الشيخ"بـ لسن األربعة واألربعين، وتم زفافهما 
٢٠٠٩.  

  
  ومعه زوجته خديجة الجمال" أمين لجنة السياسات " جمال مبارك 

، فلقد درس المرحلة االبتدائية بـ "جمال مبارك" وعن تعليم 
 بالقاهرة، ثم انتقل إلى بمصر الجديدةاالبتدائية " مدرسة مسز وودلى"
اإلعدادية والثانوية، وحصل على شهادة الثانوية " مدرسة سان جورج"

وحصل على بكالوريوس إدارة األعمال من . ١٩٨٠اإلنجليزية في عام 
 في مجال األعمال، ثم حصل على ماجستير في الجامعة األمريكية بالقاهرة

  .إدارة األعمال من نفس الجامعة
، ثم "فرع القاهرة "ببنك أوف أمريكاحياته العملية  "جمال مبارك "بدأ

 حتى وصل إلى منصب مدير الفرع، عمل بصفة عامة لندنانتقل إلى فرع 
 الفخرية في الروتاريوقد حصل على عضوية . في مجال االستثمار البنكي

  .٢٠٠١  عاممايو
   

  
  ٢٠٠٦حول الشرق األوسط  جمال مبارك خالل المنتدى االقتصادي العالمي

  
من  "عالء مبارك"األكبر على العكس من أخيه " جمال مبارك " كان 

ة أكبر على الساحة السياسية  بصورإذ كان متواجد. حيث التواجد والظهور
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زب الوطني بتولي أمانة لجنة الشباب قد بدأ ظهوره في الحل ولمصر،
 والتي عن طريقها يتم تدريب الشباب "جمعية جيل المستقبل"ن  وكو،بالحزب

رسات السياسية وتأهليهم ككوادر للحزب الوطنى والعمل على على المما
نشر الحزب بين جموع الشباب المصريين، وكذلك تعمل الجمعية على تقديم 

على الساحة السياسية وظهوره  هدوإزداد تواج. مناسبة لهمفرص عمل 
  .الوطني للجنة السياسات بالحزب اًأمينعندما صار المصرية 

  
  ، نادي الزمالكدم خماسیة ضد الصورة لھ في التسخین قبل مبارة كرة ق. فریق الصقور المصريیلعبان كرة القدم في وجمال عالء 

  .٥- ٦ ماسترز الدولیة الرمضانیة، بالقاھرة، والتي فاز فیھا الصقور على الزمالك  في بطولة كأس٢٠٠٦ سبتمبر ٢٦یوم 

  
  جمال مبارك وأخيه عالء بأستاد القاهرة لمتابعة كرة القدم

  

  
  خديجة الجمال زوجة جمال و هايدى راسخ زوجة عالء

  
لطموحات خوضه  أي ذكررغم أنه لم يأت وفي حقيقة األمر ف

 قوى المعارضة الوطنية وصحف إال أن، ٢٠١١ الرئاسية لعام نتخاباتاأل
.  قد شككت في هذا األمر"مخطط توريث الحكم"مستقلة وخاصة في وجود 

 على الساحة السياسية "جمال مبارك"أتت هذه اإلعتقادات بسبب ظهور ولقد 
 حتى وصولة لمنصب ٢٠٠٠بكثرة منذ انضمامة للحزب الوطني عام 

، والتي رجح البعض الحزببسياسات لجنة الالعام المساعد وأمين األمين 
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 ٢٠١٠ يونيو ٢٥وفى يوم . للشارع المصريوتقديمه غرض إظهاره أنها ب
جمال "لمبايعة وترشيح وجود ملصقات تدعو " القاهرة"شهدت بعض مناطق 

االئتالف "توقيع هذه الملصقات حملت ولقد  ،٢٠١١ لمصر  رئيساً"مبارك
يشغل منصب المنسق ومن الجدير بالمالحظة والدهشة أن من كان ". الشعبي

األصل أحد ، والذي كان في  "مجدى الكردى"شخص يدعي لهذا االئتالف 
 "الحزب الوطني" اتجاهه نحور  ثم غي"كة كفايةحر"عناصر األمن داخل 

جمال مبارك"م ودع".  
ضد النظام الحاكم ، والتى عقب احتجاجات شعبية واسعة ولكن 

فقد لتغيرات دراماتيكية في مصر جميعها أدت ، ٢٠١١يناير ٢٥بدأت في 
أدت التي و ، من الحزب الوطني الديمقراطي٢٠١١ فبراير ٥استقال في 

 مجلسلل عن الرئاسة وتسليمه السلطة هتنحي والدإلي نهاية ال فيبدورها 
  .األعلى للقوات المسلحة

جمال " ومما تناقلته وسائل االعالم ومواقع الشبكة العنكبوتية عن 
ذلك من خالل شراء ، و  مجاناً تقريباً"مصر"اشترى نصف أنه " مبارك
إجراء بدون و ن بخسةت القطاع العام والبنوك والفنادق وغيرها بأثماشركا

 مجلسوبأسم شركات وهمية تابعة لتابعيه من لجنة السياسات و مناقصات
رجال األعمال المصرى األمريكى وجمعية جيل المستقبل ومركز الدراسات 

اج كل رجال األعمال من غير  باخر"جمال مبارك"قد قام ول. االقتصادية
ات لهم أو بتسليط اتهامما بتلفيق ، وذلك إ من السوق رجاله وتابعيه
 الجمارك عليهم أو بغيرها من طرق التطفيش و التفليسالضرائب و

  حكراًكل السوق وبهذه السياسيات االقتصادية أصبح. واإلقصاء واإلبعاد
جمال " حت كلمة رجال أعمال مرادفة لرجال وتابعيأصبعليه وتابعيه ، و

ال انة لم تتحرك ك إمادة الباليين من البنو من نهب هؤالءبالرغم و". مبارك
حسام "ل امثمن أأخرين اوى الجنائية أسوة برجال أعمال ضد أى منهم الدع

  .غيرهمونواب القروض و" مجدى يعقوب" و "أبو الفتوح
يختـار  " جمال مبارك" وبمثل هذه السلطات التى ال حد لها فقد كان          

تـرة  بعض الوزراء من رجاالته وتابعيه ، تأهيالً لفترته التى سوف تلـى ف            
  .أبيه، فلم يكن يرغب في وجود رجال من الفترة السابقة عليه

" جمال مبارك "وذكرت المواقع اإلليكترونية والمقاالت الصحفية أن       
ولكنـه  .  الوطنية لم يؤدى الخدمة العسكرية   يحمل الجنسية البريطانية، وأنه     

مـستندات  ناع أوراق و  اصطبصفته الرئيس المنتظر فقد كان هناك تزوير و       
على ، و أنة مصرى مائة بالمائة      الوطنية، و   أدى الخدمة العسكرية   هت أن تثب

حـزب  " فـى   أنه عـضو   وليس هذا فقط بل   .من يشكك فى ذلك تقديم الدليل     
  . الحاكمالبريطاني" العمال
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ومن جرائره فـي إدارة الـبالد ، ذكـرت المواقـع األليكترونيـة            
دات خاصة ببيـع    اطلع على مستن  قد   "جمال مبارك "والمقاالت الصحفية أن    

، وهـي القيمـة التـى        مليون دوالر    ٣٠٠يساوى  " مصر"من ديون   جزء  
ذلـك  كي يمول تجارته الخاصة فى السالح؛ و      "حسنى مبارك "استدانها والده   

" أوف أمريكا " مدير فرع بنك     "عمر صقر "السيد  بالتلصص و التجسس على     
 عد تخرجـه  فى الثمانينات ب  " جمال مبارك "الذى كان يعمل فية     فى مصر، و  

ار بيع ديون مصر وذلـك    حتكا"  مبارك جمال"وقرر  . من الجامعة األمريكية  
 من مكاسب خيالية قد تصل الى أكثر من مائة بالمائـة            لما تدره هذه التجارة   

أوف "دارة بنـك  من ثم فقد قام سعى لـدى إ و. دون أى مخاطرة أو استثمار 
ون مصر من خالل    لنفسه تجارة دي  احتكر  منه، و " عمر صقر "طرد  ل" أمريكا
 من أشـهر    "عاطف عبيد ./د.أ"بمعونة مستشارين له، وكان     " لندن" فى   مكتبه

  . هؤالء المستشارين
 كانفي إدارة البالد ، إذ      " حسنى مبارك   " غريبة هي سياسة عائلة     

 . يبيع الديون  "جمال  "ابنه   كان   " مبارك حسنى" في الوقت الذي يقترض فيه      
   .اء بالبيع أو بالقرضوكالهما كاسب في تجارته ، سو

هم مـن   " جمال مبارك "تابعي  كثيرين من   ومن المالحظ أيضاً أن ال    
 مـساعدة الحمايـة وال  " جمال مبارك " لهم   رقد وفّ ، و  المخدرات بمصر  تجار
والدليل . يبلغ خمسين بالمائة  ، والذي كان     نظير نصيب فى أرباحهم      الكافية

 بصورة غير   "مباركى  حسن" المخدرات فى مصر فى عهد       ارانتشعلى ذلك   
من تالميذ المدارس االبتدائيـة أصـبحوا مـن         % ٢٦ لدرجة أن    ؛مسبوقة

األمن الـى مالحقـة هـؤالء       المدمنين فى الوقت الذى ال تسعى فية أجهزة         
بض  يتم بين الحين و األخر الق       لنثر التراب في العيون كان       ال أنه  إ التجار،

   .تجار المخدراتمن على صغار 
أكبـر تـاجر    " جمال مبارك "مواقع إليكترونية أن    وذكرت مقاالت و  

لنصف مصر بـشرائه كـل شـركات     هملك، إضافة الى ت "مصر"عملة فى  
عالن القطاع العام وبنوكه وفنادقه ومصانعه تحت ستار الخصخصة بدون إ         

قد الغريب أن أكبر تاجر عملة      من   و   .أو مناقصة من خالل شركات وهمية     
 لـسعر   لمحافظ البنك المركزي نائباً علن عنه ولم ي  تم تعيينه بقرار جمهوري   

  !!!؟؟الفساد؟ هل رأى العالم مثل هذا الفجور و .الصرف
يهـا  يبيع و يشترى ف   أسعار العملة على هواه و    " جمال مبارك " يحدد

ال يهـم   كما يشاء دون حسيب أو رقيب ويحقق من ذلك مكاسب بالباليين و           
تخفيض ب المفاجئ   "ل مبارك جما" قرار   الجميع ال ينس  و  .  الوطنى االقتصاد

مرة واحدة فى وقت وظروف غير مواتية بعـد  % ٥٣ة المصرى قيمة الجني 
 لـن   آنذاك بأنه رئيس الوزراء   " عاطف عبيد . د.أ"سبوع واحد من تصريح     أ

لـو أرادوا تخفـيض     " أضاف بالحرف الواحـد     ي، و يخفض الجنية المصر  
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األسباب التى حدت   أما  ". الجنية فعليهم البحث عن رئيس وزراء أخر غيرى       
 الى اتخاذ مثل هذا القرار فهى بيع مئات الباليـين مـن             "جمال مبارك "ـ  ب

أمـا  . مرة واحـدة  % ٥٣الدوالرات بسعر صرف أعلى بهامش ربح يبلغ        
% ٥٠الهدف الثانى فهو زيادة االشغال فى الفنادق حيث يمتلك جمال مبارك            

القـرار المـشبوة    هذا  قد نجم عن    ول. الخمس نجوم " مصر"فى معظم فنادق    
الكبيرة أن فلتت األسعار وتدنت     الجنية المصرى بهذة النسبة     قيمة  تخفيض  ب

قتـصاد  زاد عدد العاطلين بدرجـة دمـرت اال       الدخول وأفلست الشركات و   
  .المصري

نه قام بتـشكيل    أويضاف إلى جرائمه في تدمير االقتصاد المصري        
 تحقيق مخطـط    ستخدمها فى  ي يميليشيات وفرق اغتياالت وقوات خاصة ك     

لمناهضى نظام   و   ه الحكم لتوريثالمعارضين  اغتيال  ، وذلك بقمع و   التوريث  
  ."حسني مبارك" حكم عائلة 
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  إبراهيم كامل

  
  

ل ، من مواليد محافظة ابراهيم أبوالعيون أحمد الكام: االسم بالكامل
 ، وهو رجل أعمال وعضو الهيئة العليـا         ١٩٤١ عام   يونيو   ١٣   القاهرة في 

  : ، وشغل عدة مناصب أخرى منهاللحزب الوطني الديمقراطي
، مصرشركة مساهمة مقرها في » كاتو جروب «رئيس مجلس إدارة

. البريطانيورئيس البنك المصري . وأوغندا وروسيا وألبانيا، وفرنسا
ورئيس .وصاحب شركات عقارية وصناعية وسياحية وشركات بناء وتمويل

يركي وترأس المجلس المصري األم. العالمية للطيران» سيروكو«شركة 
منذ    وتولى منصب نائب رئيس بنك هونج كونج المصري. لرجال األعمال

  .١٩٨٣عام 
في بداية حياته إلي الواليات المتحدة عام " إبراهيم كامل"سافر 

اثر  "من أجل الحصول علي شهادة الدكتوراه، والتى كان موضوعها ١٩٦٥
ثم . عة ميتشيجان جام   في "  مصر   القوانين االشتراكية علي مناخ العمل في

 لمدة ثالث سنوات منذ عام جامعة القاهرةعمل بعد ذلك أستاذا بكلية التجارة 
١٩٧٠.  

  
  الرئيس مباركإبراهيم كامل أخطر رجال 

      الوفد٢٠١١ فبراير ١١الجمعة 
   :  محمد شعبان- كتب 

يتابع تصريحات رجل األعمال إبراهيم كامل عضو لجنة    من
يذوب عشقا في    يتخيل للحظة األولي إن الرجل   السياسات بالحزب الوطني

الحزب الوطني وان والءه للرئيس مبارك أشبه بوالء النبي للرب ولكن 
عكس ذلك بالمرة فصحيح انه مرتبط ارتباطا أبديا بالحزب الوطني الحقيقة 

غير نقية وال تمت للمحبة بصلة فالكيانات االقتصادية التي    ولكنه عالقة
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يحمي وجودها ويغلفها من كل    كونها الرجل تقوم علي أعمدة الحزب الذي
   . يمكن ألحد االقتراب منها   جانب مشكال حماية خاصة ال

يملك لبقاء الحزب الوطني والنظام    تعد للتضحية بكل مافكامل مس
السياسي كما هو دون تغيير آو إصالحات بل انه الخاسر األكبر من انسحاب 

يعيش حالة من انعدام الوزن بعد    جمال مبارك من الحياة السياسية فهو اآلن
ان سقط من جواره كل الذين ساندوه ووجد نفسه فجأة في مواجهة قوي 

الح الخفية التي تحاصره وتهدد وجوده بعد ان نزعت الحماية من اإلص
   .  كياناته االقتصادية

والحقيقة ان خطايا ابراهيم كامل في الحياة السياسية تفوق بكثير 
يتواري في الظل دائما ويرسم خططه من خلف    خطايا اباطرة النظام فالرجل

رة زرعت لفكرة توريث يعرفه الكثيرون انه صاحب اول بذ   الستار وما ال
الحكم وهو الذي تولي تدريب جمال مبارك علي امور السياسة وانفق بسخاء 
من اجل ان تنمو تلك الفكرة حتي تحولت في النهاية الي زرع شيطاني 
حاصر الجميع ودمر كل من حوله وكتبت شهادة وفاة النظام الحالي ورجاله 

فكان رأيه عندما    ته،يدري بفضل خططه وسياسا   بحروف صاغها دون ان
  يظلمه وانه عليه ان   يعمل في بنك بأمريكا ان الرئيس   شاهد جمال مبارك

  يورث الحكم له ألنه األفضل لقيادة مصر في المرحلة القادمة حتي انه كان 
يصرح دائما قبل الثورة طبعا ان جمال شخصية جادة ومحترمة ويعرف  

نها البالد وقادر علي مواجهتها وأنه تفاصيل وعمق المشكالت التي تعاني م
يكن ذلك حبا فيه وال في مصر التي    األكثر مقدرة لتولي المنصب وبالطبع لم

ينتج فيه امواله ليخزنها في الخارج بل فعل كل ذلك    ال تمثل له سوي وطن
من أجل ان تبقي مشروعاته واحالمه علي ارض الواقع باقية وحتي عندما 

  يناير التي ابتلعت النظام الحالي حاول ابراهيم كامل ان   ٢٥   اندلعت ثورة
يفرز تصريحات من شأنها ان تشكل حماية    يضع متاريس لصدها وان 

وضمانة الستقرار النظام إال ان المتاريس التي وضعها دهست رجال النظام 
واشعلت تصريحاته صيحات الغضب ونيران الثورة من جديد بعد ان كانت 

خماد فكانت النتيجة اشد قسوة عليه وهتف رجال الثورة ضده علي وشك اإل
   .  وسقط فريسة اخطاؤه

يقوم    يحصد نتاج ما زرعه وابرام صفقة مع النظام   حاول كامل ان
بمقتضاها بإعدام القروض التي حصل عليها من البنوك خاصة بنك القاهرة 

لفعل تحقق له ما يستمر في دعمه للنظام ولسيناريو التوريث وبا   مقابل ان
اراد عندما اسقطت معظم القروض المديون بها للبنوك وتمت جدولة جزء 

مليارات جنيه ولكنها اآلن ال    ٣صغير منها فديونه للبنوك كانت تتعدي الـ
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يسددها في اي وقت خاصة ان    يستطيع ان   تمثل سوي بضعة ماليين صغيرة
   .  عين من االقتراب منهكل األجهزة الرقابية والمسئولين كانوا ممنو

ووصلت قوة ابراهيم كامل الي انه تحدي مبارك شخصيا في قضية 
ارض الضبعة والتي تم تخصيصها لبدء المحطة النووية السلمية المصرية 

يصرح دائما بأن ارض    والمالصقة ألرضه في الساحل الشمالي حيث كان
تي عندما حذره الضبعة لن تكون للمشروع النووي وان ذلك علي جثته وح

واصل تحديه  "  ياكامل   انسي الضبعة : " الرئيس مبارك منها امام الجميع قائال
وأصر علي عدم تخصيص ارض الضبعة للمشروع النووي وصحيح ان 
األرض خصصت بعد ذلك رغم انفه ولكن تظل فكرة تحديه للرئيس دليال 

  الي األدوار التيومصدر قوه ابراهيم كامل تعود ايضا    علي قوته ونفوذه،
يجيد الظهور بأكثر من وجه في السياسة وتاريخه شاهد علي    يمارسها فهو 

ذلك وكان الوحيد من بين شلة رجال األعمال الذي حضر حفل زفاف جمال 
يجلس اثناء عقد القران بجوار الرئيس مبارك شخصيا    مبارك بل انه كان

   . لة الرئيسيؤكد قوة العالقة التي تربطه بعائ   وهو ما
اسمه في بطاقته الشخصية ابراهيم أبوالعيون أحمد الكامل ولد 

وكان عضوا بهيئة الحزب الوطني العليا    ١٩٤١   يونيو   ١٣   بالقاهرة في
وعضو لجنه السياسيات قبل اندالع الثورة وهو صاحب شركة اكاتو 

ألبانيا مصر وفرنسا و   مقرها في   شركة مساهمة،   أروماتيك جروب وهي
وصاحب    ـ البريطاني   وروسيا وأوغندا وهو ايضا رئيس البنك المصري

شركات عقارية وصناعية وسياحية للبناء والتمويل ويملك شركة اسيروكوب 
العالمية للطيران وهو صاحب أول شركة مصرية لصناعة طائرات الركاب 

  ـ األمريكي   ويحتفظ إلي جانب ذلك بمنصب رئيس المجلس المصري
  منذ عام   لرجال األعمال وهو ايضا نائب رئيس بنك هونج كونج المصري 
يدير    و كان علي صلة وطيدة بياسر عرفات ويتردد بين البعض أنه١٩٨٣ 

   . بعض أموال منظمة التحرير الفلسطينية
كل تلك الوظائف تجعله مصدر قوة إال أن قوته الحقيقية في عالقته 

قام بإنتاج طائرة ركاب روسية بمحرك    تحاد السوفيتيفبعد انهيار اال   بروسيا
رولز رويس االنجليزي وأنشأ شركة خطوط جوية الستعمال تلك الطائرة 
ويعرف كامل بأنه المهندس الذي أعاد صياغة العالقات التجارية بين مصر 

  ـ الروسي،   يشغل منصب رئيس مجلس األعمال المصري   وهو   وروسيا
   . مباحثات اقتصادية بينهما   أي   كون عضوا رئيسيا فيي   ودائما ما 

  وسافر إبراهيم كامل في بداية حياته الي الواليات المتحدة عام
  للحصول علي شهادة الدكتوراه و ناقشت دراسته التي أطلق عليها   ١٩٦٥ 
جامعة ميتشيجان ثم    في "  مصر   اثر القوانين االشتراكية علي مناخ العمل في "
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  ٣   لمدة   ١٩٧٠   عمل بعد ذلك أستاذا بكلية التجارة جامعة القاهرة عام
ويرتبط إبراهيم كامل بعالقة وثيقة مع إسرائيل فهو من أكبر    سنوات، 

المستثمرين المصريين فيها حيث أقام مشروعات زراعية مشتركة في 
 رسمي يعلن عنها بشكل   صحراء النقب لكن هذه المشروعات االستثمارية لم

   . حتي اآلن
من شركة كاتو أروماتيك اإلسرائيلية    ٪٥   يمتلك حصة قدرها   كما انه

ومقرها مدينة القاهرة وتعمل في مجال تكنولوجيا االتصاالت وصناعة 
يمتلك    الكيماويات واإلنشاء والتشييد وإنتاج المعدات اإلسرائيلية كما انه

"  كور  " عي العسكري اإلسرائيليأيضا من المجمع الصنا   ٪٥   حصة قدرها
وتربطه عالقات وطيدة مع بنيامين نتنياهو وعيزرا فايتسمان وعدد من  

   . القيادات
يكون من أغنياء    يفترض فيه ان   ورغم سجل إبراهيم كامل الذي

يحصل علي قروض من البنوك ويفشل في سدادها    العالم إال أنه دائما ما
  رئيس مبارك وكبار المسئولين في الدولة وكانويستغل عالقته القوية بال

اجتماعات منتظمة لتسوية ديونه وقروضه المدين بها لبنك مصر    يجلس في 
يرفض سداد ديون البنوك    ورغم انه   يستحوذ عليه بنك القاهرة،   قبل ان

ينفق بسخاء شديد علي حمالت    ويصر دائما علي جدولتها او إسقاطها نجده
بارك فإجالل سالم المنسقة المساعدة الئتالف دعم جمال مبارك دعم جمال م

أمين عام    الكردي   جنيه لمجدي   كشفت عن تمويله لحملة االئتالف بمليوني
االئتالف ليس هذا فقط بل انفق علي بعض البرامج التي قدمت إلعادة 

   . يشترك مع احمد عز في حمالت الدعاية   صياغة جمال مبارك وكان
إبراهيم كامل في تدمير االقتصاد المصري وقام بتوريط بنك ساهم 
في    ٪   ٢٠   أغرب صفقة من نوعها حيث دخل معه البنك بنسبة   القاهرة في

  غيرت محركاتها إلي   شركة لصناعة طائرات انتينوف الروسية بعد أن
 دول العالم   محركات رولز رويس اإلنجليزية التي لم تجد إقباال عليها في 

يشارك    ال   وألنه تاجر شاطر اقنع البنك الذي   حدود ضيقة،   المختلفة إال في
  شركة ال   أرض مصر وجد نفسه شريكا في   شركات ومصانع علي   عادة في

يعرف عنها الكثير ولكن كانت كلمات جمال مبارك والرئيس حاضرة في  
وصلت ديونه    تيالتي فشل في تسويقها ح   يرفض ابرام الصفقة،   وجه من

جنيه هي قيمة القروض التي حصل عليها إلبرام    أكثر من ملياري   إلي
وعرض إبراهيم كامل    يدفع مليما من جيبه،   الصفقة من األساس اي انه لم

مصر لكنه فشل وترك    تسويق ست طائرات من إنتاج الشركة الروسية في
لك الصناعة إال أن تم بيع تلك يعرف شيئا عن ت   مهمة التسويق للبنك الذي لم
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  يستطع البنك أن   الطائرات لمصر للطيران بدون مكاسب ورغم ما حدث لم
مليون جنيه قرضا    ٥٥٠   يغلق أبوابه في وجه الرجل المعجزة ومنحه 

شركة االستثمار    تنشيطها من خالل   البورصة بدعوي   ليضارب به في
يهتز    البورصة دون أن   في    المبلغوالتنمية وبالطبع خسر إبراهيم كامل

يكتف كامل    ولم   يطالبه بالسداد،   يطالبه احد بالسداد فال أحد   وأيضا لم
  يده أيضا علي أراضي الدولة وحاول ان   بقروض البنوك فقط بل وضع

يربح منها الماليين فخصصت له أرضا في الساحل الشمالي اشتراها بمالليم  
غزالة السياحية وقفز ثمن متر األرض بها إلي عدة آالف    يةو أنشأ عليها قر

كيلو مترا مربعا إلنشاء مطار العلمين    ٦٤   من الجنيهات و منحته الدولة
كيلو مترات    ١٠   رغم معرفة الحكومة جيدا أن مساحة المطار ال تزيد علي

أسعار فقط ولكن إبراهيم كامل قام ببيع المساحة المتبقية كقري سياحية ب
يدفع في تلك المساحة الكبيرة إال مليوني جنيه من خالل قرض    فلكية ولم

   .  حصل عليه من بنك مصر الذي اسقط عنه بعد ذلك بأمر من جمال مبارك
وواصل النظام أيضا نهب خيرات مصر ومنحها الي رجلها 
المخلص وخصص له أرضا في منطقة سهل حشيش بالغردقة ووقع عقدا مع 

  ٤٢   س الوزراء ووزير السياحة وهيئة التنمية السياحية لتخصيصرئيس مجل
يتم إنشاء شركة لتطوير المنطقة سياحيا إال أن    مليون متر مربع علي أن 

دوالر إلي شركات سياحية أجنبية    ٤٠٠الشركة تقوم ببيع متر األرض بـ
   . بالمخالفة للعقد الموقع وتركت مهمة التطوير لها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٧٢  صالح السید عبد الحي. د                (     )                    السجل األسود لمبارك ورجالھ

  المغربيمدأح

 
 والـشهير باسـم     "غربـي حمد عالء الدين أمين الم    أ"االسم بالكامل   

 ، وهـو يحمـل الجنـسية        ١٩٤٥من مواليد عام    ،  "مهندس أحمد المغربي  "
وقيـل عنـه أنـه حاصـل علـى          . السعودية إلى جانب جنسيته المصرية    

وإن قال البعض . ميالدية ١٩٦٤من جامعة القاهرة عام هندسة البكالوريوس 
  . بحصوله على مؤهل متوسط

  
  أحمد المغربى جهة اليمين

، والتى مشروعات لكثير من اللك ارجل أعمال ومفي األساس وهو 
فنادق وشركات سياحة واستثمارات عقارية في كسياحية، مشاريع أغلبها 

 أكوركبر في سلسلة فنادق تمتلك زوجته الحصة األو. حر األحمرالب
المواصالت النقل و وزير "محمد منصور"المهندس ابن خالة وهو . الفرنسية

 "جنرال موتورز"شركة ومنها ؛ و صاحب أكبر شركة توكيالت في مصر ، 
  . "ماكدونالدز" ومطاعم "كاتربيلر"و

الكثير من المناصب قبل توليه لمنصبه " أحمد المغربى " ولقد تولى   
  :كوزير لإلسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، ومنها

  . ١٩٧٢ ـ ١٩٧٠ بشركة ميرل لينش بلندن من سمسار لالوراق المالية
  . ١٩٩٩ ـ ١٩٩٧عضو بمجلس إدارة بنك مصر العربى األفريقى من 

  . ١٩٩٠ ـ ١٩٨٦خبير مالى بشركة متروبوليتان بنيويورك من 
  . ١٩٩٢عضو مجلس إدارة شركة أكور للفنادق ومساهم فيه منذ 

  . ١٩٧٢ذ عضو مجلس إدارة مجموعة شركات المغربى ومساهم فيها من
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عضو مجلس إدارة شركة منصور والمغربى لالستثمار والتنمية ومساهم منذ 
  . ١٩٩٦عام 

  . ١٩٩٥عضو مجلس إدارة شركات النيل للتنمية الزراعية ومساهم منذ 
عضو مجلس إدارة الشركة المصرية الفرنسية للصناعات الغذائية منذ 

١٩٨٧ .  
وراق المالية وهو مـساهم     رئيس مجلس إدارة شركة أكور لالستثمار فى األ       

  . ٢٠٠٠فيها منذ عام 
 أكتوبر للفنادق والخدمات السياحية ومساهم فيها ٦رئيس مجلس إدارة شركة 

  . ١٩٩٨منذ 
رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لشركة الفنادق والمطـاعم العائمـة           

  . ١٩٩٣ومساهم فيها منذ " سكارابيه"السياحية 
لمنتدب لشركة فندق اللوتس الذهبى ومساهم      رئيس مجلس اإلدارة والعضو ا    

  . ١٩٩٣فيه منذ 
عضو مجلس إدارة شركة النعمة لالستثمار السياحى والعقارى منـذ عـام            

١٩٩٦ .  
  عام  فى يوليو " نظيف  أحمد  " تم اختياره لمنصب وزير السياحة فى حكومة        

  .  ميالدية٢٠٠٤
  

 الحديث عن ، عند توليه رئاسة الوزراء ،" أحمد نظيف" ولقد أكثر 
التكنوقراط وضرورة االعتماد على المتخصصين وليس الهواة أو راغبى 

وزير ك "أحمد المغربى"  اختار – من وجهة نظره –المناصب، ومن ثم 
. وزيراً لإلسكان " المغربى " ، وفي تعديل وزارى الحق صار لسياحة ل

 " ومن ثم فاألختيار في كلتى الحالتين يستوجب االستفسار عن تخصص
الحقيقى ، فهل هو متخصص في السياحة حتى يتولى شئونها ، أم " المغربى

رئيس الوزراء اكتشف عدم تخصصه في السياحة، " أحمد نظيف " أن السيد 
ولكنه متخصص في االسكان والمعمار فجعله وزيرا لإلسكان ؟ وحقيقة 

ليس " أحمد المغربى " األمر التى  تكشفت بعد ذلك واتضحت لنا ، أن 
بمتخصص في السياحة ، وال حتى في المعمار ، ولكنه  حاصل على شهادة 

أحمد " الثانوية العامة ، وهى التى جعلت منه تكنوقراط ؛ من وجهة نظر 
؛ وجعل منه مرة وزيراً للسياحة وأخرى وزيراً لإلسكان ، وكأنه ال " نظيف

جستير يعرف أن هناك المآت وقد يكونوا آالف يحملون البكالوريوس والما
أحمد " وأيضاً الدكتوراة في كل تخصص من المناصب التى  توالها السيد 

حامل الثانوية العامة و وزير السياحة مرة واإلسكان مرة أخرى " المغربى
في عهد صاحب المصطلحات العبقرية ، كالمدخالت والمخرجات وأيضاً 
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أحمد " د التكنوقراط وغيرها من المصطلحات التى أكثر من استخدامها السي
  .رئيس الوزراء األسبق" نظيف 

  
  أحمد المغربى في مجلس الشعب

صب واليذهب وزير ليس له مثيل وتأتى له المنا" المغربى " ألن و
كأحد الوسائل ؛ مشروع اسكان الشباب القومي هو إليها ؛ فلقد ابتدع فكرة 

 . "ابني بيتك" مشروع  وابتدع أيضاً.الرئيس االنتخابيالسيد المحققه لبرنامج 
من أجل الحصول على قطعة   كل ما لديهم وندفعوالذي كعل شباب مصر ي

 ٧٥بيته على مساحة  متر ، وعلى كل شاب أن يبنى ١٥٠أرض مساحتها 
متر فقط ال غير ، واستجاب شباب مصر المكافح لتعليمات الوزارة الواعية 

، حيث لم تقم  البناء في ظروف مكحفه هم معظمواأتمو وزيرها الهمام ، و
الوزارة بتوصيل المرافق الضرورية لتلك األماكن ، مما أوصع الشباب في 

ذي أمدوهم بالماء في مقابل شرك االنتهازين وسارقي أحالم البشر ، وال
مبالغ باهظة ، هذا غير اللصوص وفارضىى اإلتاوات بغرض حماية 

  . ممتلكات هؤالء الشباب وإال فسوف يفقدون حديدهم واسمنتهم ليالً
في ومن مشاريع وعبقريات وزير االسكان العبقري ؛ أنه أعلن 

  عن المشروع القومي لإلسكان لحجز وحدات سكنيه بمقدم٢٠٠٥أواخر عام 
أربعة ، ولسوف يتم التسليم على االف جنيه مصري خمسة  )٥٠٠٠ (

أنه تم خداعهم الشباب ولكن بعد مرور خمسة أعوام اكتشف . مراحل
 غير التى أنه قد تم نفيهم الي أماكن أخريوا بحيث فوجئوالتغرير بهم ؛ 

  .  بدون أي خدمات وية صحراختاروها على الخرائط إلى مناطقا
 الشباب الذين قاموا بالحجز في المرحله -ومثال علي ذلك هو 

 منطقة حيث تم نقلهم الي،  من ذات المشروع "الشيخ زايد"بمدينة  ةالثالث
لقد ادعى الوزير العبقري  و".السادس من أكتوبر"التوسعات الشماليه بمدينة 

حسنى " ، وحرصاً من األب "  الشيخ زايد " بمدينة أراضيأنه ال توجد 
في نفس الوقت هذا . وتبعاً لتعليماته فلقد لجأت الوزارة لهذا الحل " مبارك 

ذات المصالح (ماريه الكثير من المشاريع االستثالذي يجد فيه شباب مصر 
يتم توفير األراضي لها باألماكن التي  )واالهداف الشخصية الغير معلنه

  .الممتازة وبالمدن التى يرغبها أصحاب تلك المشاريع
وألن الوزير عبقري وأتى به من هو أكثر عبقرية منه ويرأسهم 
جميعاً الكثر عبقرية غي التحايل والنصب وسرقة أموال الغير تحت مظلة 
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لقانون والدستور ، أن الوزارة كانت تجعل من كل شاب تقدم لحجز قطعة ا
أن الشاب هو الذي طلب بد يفيقرار إع علي يقبالتو" الشيخ زايد"أرض بمدينة 

 ؛" السادس من أكتوبر"مدينة التوسعات الشماليه بمنطقة ه في تستالم شقا
لشاب المقر بهذا يعتبر ا هذا وإال .وليس في الشيخ زايد كما تم الحجز سابقا

؛ ومن ثم خسارته وفقده لمبلغ مقدم شقه نتازالً عن حقه في الحصول على ال
  .) جنيه٥٠٠٠( الحجز الـــ

له ، أنه قد تاجر في " أحمد نظيف " ولتأكيد عبقريته وحسن اختيار 
أرض مصر وابتكر السبل في حصول شركاته وشركائه على أراض 

واشتمت رائحة فساده . سكنية متميزةوبمساحات خيالية وبمناطق سياحية و
في أرض جزيرة أمون ، ثم أراض مدينة نصر ، والتى كان شريكه فيها 

وهذا غير . وزير النقل والمواصالت" محمد منصور" جميعها ابن خالته 
أراض بالساحل الشمالى وعلى نيل مصر ، والتى أربحت شركاته مليارات 

   .    الجنيهات ؛ إن لم يكن الدوالرات 
 ومطالبة المتظاهرون ٢٠١١ يناير ٢٥وبعد قيام الثورة في 

أحمد " بضرورة محاسبة المفسدين ؛ وكان من بينهم المهندس العبقري 
 فبراير قرار بمنعه من السفر ١٧، فقد أصدر الناشب العام في " المغربي 

 وثرواتها يفكر فيما فعله بشباب مصراآلن  هلعلو. وتجميد ممتلكاته
لتى أهداها ألحبائه وأقاربه ولشركاته ، بينما ضن بها على شباب وأراضيها ا

  .مصر وأهل مصر
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  أحمد عز

  
  

المهندس : "والشهير باسم" أحمد عبد العزيز عز: " االسم بالكامل
لضابط في الجيش . ميالدية١٩٥٩من مواليد محافظة القاهرة عام " أحمد عز
.  ١٩٨٢وتخرج من كلية الهندسة جامعة القاهرة قسم مدنى عام . المصري

طورته في وترجع خ. ويمكن القول بأنه كان أخطر رجل سياسة في مصر
قدرته على تحقيق رغبته وإرادته بكل الطرق والسبل ، وقدرته الخاصة فى 

أحمد " ولقد ظهر . السيطرة على األخرين وانصياعهم له، وتنفبذهم لتعليماته
 في بداية األمر ، ثم كردل سياسة رجل أعمالفي الشارع المصري ك" عز 

  . فيما بعد
أحمد " بنة نقيب األشراف ا"  خديجة " تزوج في بداية حياته من   

؛ ثم تالها بالزواج من سكرتيرته الخاصة وتالها بصديقة " كامل ياسين
  .؛ والتى كانت يوم ما عضوة بمجلس الشعب" شاهيناز النجار" سكرتيرته 

  
  شاهيناز النجار في مجلس الشعب قبل زواجها من عز

بدأ نشاطه االقتصادي في بداية التسعينيات حينما تقدّم بطلب لقد و
لحصول على قطعة أرض في مدينة السادات إلقامة مصنع لدرفلة الحديد، ل

بدأت استثمارات ، و ١٩٩٥ ألف جنيه، مع بداية ٢٠٠ولم تكن قيمته تتجاوز 
 "أحمد عز"بدأت صور حينئذ شروع سيراميك الجوهرة، و مع م"عزأحمد "

تظهر للمرة األولى على صفحات جريدة األهرام المتخصصة في االقتصاد 
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إذ  .وصار يعرف في األوساط االقتصادية باسم ملك الحديد. واإلنتاج
مجموعة شركات عز الصناعية والتي تضم شركة ل اًرئيسسرعان ما أصبح 

والتي كانت تعرف سابقاً قبل شراء ؛  باألسكندرية "عز الدخيلة للصلب"
أيضاً  و".اإلسكندرية الوطنية للحديد والصلب" لها بإسم شركة "أحمد عز"

عز "شركة  و".تبمدينة السادا"بــ  "عز لصناعة حديد التسليح"شركة 
العاشر من "مدينة ب"مصنع البركة "، و"السويس"مدينة  ب"لمسطحات الصلب

سيراميك " باإلضافة إلى شركة "عز للتجارة الخارجية"، وشركة "رمضان
  ."الجوهرة

ليس من السهل القول بمدى أثر أى من االقتصاد أم السياسة على األخر  و
إلى جانب رئاسته لكل تلك " أحمد عز" إذ كان ". أحمد عز"في حياة 
ني الحزب الوطة السياسات في  أمين التنظيم وعضو لجنالشركات

  عام يناير٢٩يوم  حتى ؛ وذلكالحزب الحاكم في مصر؛ الديمقراطي
يد في العالم العربى وفق ألخر تقرير وتعتبر شركاته أكبر منتج للحد. ٢٠١١

  .ة السعوديسابكلإلتحاد العربي للصلب ويليها شركة 

  
  أحمد عز في مجلس الشعب

 طبيعيّا بعد المساحات الكبيرة التي نشرت في "عز"أصبح ظهور 
بانشاء مصنع للسيراميك  بدأإذ هذه الصفحات؛ لتتحدث عن استثماراته، 

، وزاد نشاط مصنع الحديد "سراميكا الجوهرة"والمعروف باسم رسلين والبو
  كل من وأنشأ شركة للتجارة الخارجية، وامتلك مساحات من األراضي في

م ١٩٩٩وأصبح وكيالً التحاد الصناعات، وفى عام ،  "توشكى"و"  السويس"
شركة اإلسكندرية الوطنية للحديد "و بعد أزمة السيولة التي تعرّضت لها 

 الدخيلة بسبب سياسات اإلغراق التي سمحت بها الحكومة للحديد "والصلب
 "عزأحمد " تقدم المهندس ؛  ودول الكتلة الشرقية "رانياأوك"القادم من 

سهم من ) ٥٤٣ر٥٠٠(بعرض للمساهمة في رأس المال، وبالفعل تم نقل 
 لصناعة حديد "شركة عز"اتحاد العاملين المساهمين بشركة الدخيلة لصالح 

 تمّ إصدار ثالثة ماليين سهم لصالح العز  فقط وبعد شهر واحد، التسليح 
"  أصبح عام مليون جنيه، وبعد ذلك وفي شهر ديسمبر من نفس ال٤٥٦بقيمة 
قد اعيد انتخابه رئيسا التحاد ل رئيسا لمجلس إدارة الدخيلة، و"عزأحمد 

  . ٢٠٠٨الصلب العربى فى عام 
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مجلس الشعب بعضو عن حياته السياسية فقد ظهر في البداية كو
لقد كان ، و منوفيةمنوف بمركزسرس الليان ودائرة السادات عن المصري

 العز ةمؤسس"تقدمه لما ؛ وذلك  فى دائرته  جارفةيتمتع بشعبية واسعة
منهم وخصوصاً الشباب ، هالى الدائرة  من خدمات أل"للتنمية المجتمعية

واستطاع أن يقدم الكثير من التعاون والتيسيرات للحزب الوطنى . والطالب
 خلفاً ألمين التنظيم السابق له والذى تصادف معه أنه لتنظيمل اأمينحتى صار 

  .األخر كان من محافظة المنوفية

  
  ٢٠١٠جمال مبارك فى عزاء والد أحمد عو عام 

  عقب قيام منه حتى استقاليشغل هذا المنصب" أحمد عز "  وظل 
   .٢٠١١ يناير عام ٢٥ثورة 

وبعيدا عن احتكاره لتصنيع الحديد والمادة الخاك الداخلة في انتاجه؛   
فقد استغل صلته بنجل الرئيس السابق وعقد الكثير من الصفقات التجارية 

. لتى اعطته الحق في االستيالء على الكثير من االراضى بأبخس األثمانا
ولقد فضح هذا األمر للرأى العام عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة 

 ١٦نحو شبرا الخيمة األستاذ الدكتور جمال زهران، وذلك عندما سرح بأن 
ة هذه م وتقدر قي،مافيا األراضيقبل تم االستيالء عليها من قد مليون فدان 
ويمكن القول بأن مساحة هذه األراضى .  مليار جنيه٨٠٠ بنحو األراضى

 ما يزيد عن مساحة فلسطين والكويت ، أى ألف كيلومتر مربع ٦٧,٢تعادل 
  . معاً وقطر ولبنان والبحرين مجتمعة

  

  
  " من أجلك أنت " أحمد عز وشعار حزبه 

 السعر السوقي ثمن الشراء هوالمبلغ وجاء فى عقد البيع أن هذا 
لست ولقد باعت الدولة هذه اآلرض وبذلك الثمن البخس  . آنذاكلألرض
والد زوجة االبن األكبر للرئيس " مجدى راسخ"و، "أحمد عز"هي فقط جهات 
محمد فريد "و، "هشام طلعت مصطفى"و، " محمد حسنى مبارك" السابق 
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 اإلماراتية الفطيم كابيتال: ، والشركات الخليجية"محمد أبو العينين"و، "خميس
  .  من قطرQEC اإلماراتية ووداماك اإلماراتية وإعمار

خليج شمال غرب ب كيلومتر ١٠٠مساحة قد خصصت الحكومة لو
مها بين خمس جهات دون اإلعالن عن مناقصات أو يقسقامت بتو،  السويس
 وذلك بواقع خمس جنيهات لكل متر مربع، إال أن هذه الجهات ؛مزايدات

ذريعة دفعت جنيها واحدا عن كل متر وخصصت المنطقة المذكورة ب
  . تنميتها

التي دفع رجـال     -والجهات الخمس التي نهبت المنطقة المذكورة       
 "أحمـد عـز   "هـي    -ردادها   الدم الغالي في است    بالجيش الثالث  ١٩ الفرقة

الـشركة  " و "نجيب سـاويرس  "و "محمد أبو العينين  "و "محمد فريد خميس  "و
  . "لصينيةا

  
  عز يخصص موظفاً يحمل له حذائه أثناء صالته

  
بعد قيام ثورة " أحمد عز" ولقد كثرة االتهامات الموجهة للمهندس   

، بعد ٢٠١١الثورة المصرية ، في ذروة ٢٠١١  فبراير٣في و يناير ؛ ٢٥
 من السفر "أحمد عز"منع تم ، رئيسا لوزراء مصر أحمد شفيقتعيين 

  . وجمدت أرصدته في البنوك المصرية
أصدر ، لجمعة النصر، السابق ٢٠١١ فبراير ١٧  الموافقوفي يوم الخميس

عضو مجلس الشعب وأمين " أحمد عز"القبض على النائب العام قراره بإلقاء 
 وزهير جرانة حبيب العادلي مع .التنظيم بالحزب الوطنى الديمقراطى

  . وأحمد المغربي
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  أحمد فتحي سرور

  
" والشهير باسم " أحمد فتحي مصطفى كامل سرور: "االسم بالكامل

، من مواليد محافظة قنا في التاسع من شهر يوليو "  سرورالدكتور فتحى
مجلس ولقد تولى وزارة التربية والتعليم قبل توليه رئاسة . م١٩٣٢عام 

 على ٢١، حيث تولّى هذا المنصب للمرة الـ ١٩٩١السابق منذ عام الشعب 
وعلى هذا فيمكن القول أنه كان . ٢٠١٠التوالي عندما أعلنت نتائج انتخابات 

  . وهو متزوج ولديه ولد وبنتانعلى رأس السلطة التشريعية في البالد ، 
 من القانون الجنائي في دكتوراهحصل الدكتور سرور على : الشهادات

ارن من ، وعلى درجة الماجستير في القانون المق١٩٥٩ عام جامعة القاهرة
ليسانس في القانون من ، وعلى درجة ال الواليات المتحدة– جامعة متشجين
 عام من رئاسته لمجلس ٢٠بعد أكثر من و. ١٩٥٣ عام جامعة القاهرة

يناير ٢٥الشعب المصرى وفى اعقاب اندالع االحتجاجات العنيفة في 
في قضايا فساد وسقوط نظام الرئيس السابق حسنى مبارك تم القبض عليه 
  .مالى و تضخم الثروة وهو اآلن محبوس على ذمة هذه القضايا

وكان فتحى سرور من أصحاب األنشطة البارزة في المحافل الوطنية 
  :الدولية، وقد مهد له هذا تولى الكثير من الوظائف

  ٢٠١١ - ١٩٩٠ رئيس مجلس الشعب من سنة -
  ١٩٩٠ – ١٩٨٦ وزير التعليم سنة -
  ١٩٩٠ – ١٩٨٨ سنة الهيئة العامة لمكتبة اإلسكندريةإدارة  رئيس مجلس -
  ١٩٩٠ – ١٩٨٦ رئيس المجلس األعلى للجامعات سنة -
  ١٩٨٦ – ١٩٨٥ نائب مدير جامعة القاهرة سنة -
  ١٩٨٥ – ١٩٨٣ عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة -
 – ١٩٧٨ جامعة القـاهرة     – كلية الحقوق  –ون الجنائي    رئيس قسم القان   -

١٩٨٣  
 عميد هيئة تدريس وحتى أصبح أستاذاً للقانون الجنائي طلبـة الحقـوق             -

   وحتى اآلن١٩٥٩نة جامعة القاهرة س
  ١٩٥٩ – ١٩٥٣ نائب النائب العام سنة -
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 رئيس شرف معهد الدراسات العليا للعلوم الجنائية بصقلية بإيطاليـا      -      
   وحتى اآلن٢٠٠٠من سنة 

 من  باريس في   البالد الفرانكوفونية  رئيس المعهد الدولي للقانون في معظم        -
   حتى اآلن– ١٩٩٤سنة 

 – ١٩٩٢ سـنة    الجمعية المصرية للقانونيين الناطقين بالفرنـسية      رئيس   -
  وحتى اآلن

   وحتى اآلن– ١٩٨٩ من سنة الجمعية المصرية للقانون الجنائي رئيس -
 حتـى   – ١٩٨٩ باريس في   الجمعية الدولية للقانون الجنائي    نائب رئيس    -

  اآلن
 إيطاليا في   معهد الدراسات العليا للعلوم الجنائية     في   – عضو مجلس إدارة     -

١٩٩٢ – ١٩٨٤  
  ١٩٩١ – ١٩٨٥ اتحاد علماء القانون المصريين رئيس -
 – الـشريعة اإلسـالمية    رئيس المؤتمر الدولي لحقـوق اإلنـسان فـي           -

  ١٩٧٩صقلية
  ) حتى اآلن– ١٩٧٦ (محكمة النقض محامي أمام -
  ١٩٧١ مقرر اللجنة الفرعية للحقوق والحريات في اللجنة المنعقدة لدستور -

  :وذلك إضافة لخبراته البرلمانية ، والتى تتمثل في توليه مناصب
  ٢٠٠٠رئيس االتحاد البرلماني لمنطقة الدول اإلسالمية األعضاء سنة  -
  ٢٠٠٠ متوسطي في اإلسكندرية – رؤساء اليورو مؤتمر رئيس -
مانـات العـالم     عضو اللجنة البرلمانية التمهيدية لمـؤتمر رؤسـاء البرل         -
)١٩٩٩(  
  ٢٠٠٠ – ١٩٩٨ االتحاد العربي رئيس -
  ١٩٩٧ – ١٩٩٤ رئيس االتحاد البرلماني الدولي -
  ١٩٩١ – ١٩٩٠ األفريقيةد البرلمانات  رئيس االتحا-

  :وكانت له خبراته العامة، مثل
  ٢٠٠٠ -١٩٩٠ مكتبة اإلسكندرية عضو اللجنة الدولية لمشروع -
 – ١٩٩٣ سـنة    اليونسكو نائب الرئيس وعضو المجلس التنفيذي لمنظمة        -

١٩٩٨  
  ١٩٨٩ رئيس المؤتمر الدولي للتعليم بحنيف سنة -
  ١٩٨٩ – ١٩٨٧ نائب رئيس المجلس الدولي للتعليم بحنيف سنة -
 ومنظمة الثقافة والعلوم التابعة لجامعة      لجامعة الدول العربية   الممثل الدائم    -

  ١٩٧٨ – ١٩٧٣الدولة العربية سنة 
  ١٩٦٧ – ١٩٦٥ فرنسا المستشار الثقافي للسفارة المصرية في -
   الملحق الثقافي بالسفارة المصرية بسويسرا-

  :هذا فضالً عن خبراته السياسية، منها
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  )دائرة السيدة زينب( حتى اآلن – ١٩٨٧ سنة مجلس الشعب عضو -
  ١٩٩٤ مقرر اللجنة السياسية للحوار القومي -
   حتى اآلن– ١٩٩٠ عضو المكتب السياسي للحزب الوطني الديمقراطي -

 

  ٢٠٠٥ إبريل ٢٧أحمد فتحى سرور مع فالديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا يوم 

  
غذير اإلنتاج وله العديد من المؤلفات، " فتحى سرور " وكان الدكتور

والتى تعد األولى في مجالها، باإلضافة إلى األبحاث والمقاالت المنشورة 
  : بحث ومقالبالمجالت العلمية والتي تزيد على مائة

 رسالة دكتوراه؛ عام –نظرية البطالن في قانون اإلجراءات الجنائية 
، وأصول السياسة الجنائية عام ١٩٦٣، واالختبار القضائي طبعة عام ١٩٥٩
والوسيط في قانون . ١٩٧٧والشرعية واالجراءات الجنائية عام . ١٩٧٢

 و ١٩٨٥؛ وطبعة عامى ١٩٧٩؛ طبعة عام )القسم الخاص(العقوبات 
).  أجزاء٣ (١٩٨٠والوسيط في قانون االجراءات الجنائية؛ طبعة . ١٩٩٠

 وطبعة عام ١٩٨١ القسم العام؛ طبعة عام –والوسيط في قانون العقوبات 
واستراتيجية تطوير . ١٩٨٦والحماية الجنائية للحياة الخاصة عام . ١٩٨٥

يته؛ وخطة سياسته؛ استراتيج(وتطوير التعليم في مصر . ١٩٨٧التعليم عام 
والشرعية الدستورية وحقوق اإلنسان في االجراءات . ١٩٨٩عام ) تنفيذه

والدبلوماسية البرلمانية والتعاون . ١٩٩٥ وطبعة ١٩٩٣الجنائية؛ طبعة 
والنقض ). باللغات العربية واالنجليزية والفرنسية(١٩٩٧الدولي عام 

اية والحم. ٢٠٠٤ وعام ١٩٧٩ و ١٩٨٨ و ١٩٩٧الجنائي؛ طبعات عام 
والقانون الجنائى . ٢٠٠٠ و ١٩٩٩الدستورية للحقوق والحريات؛ طبعة 

والعالم . ٢٠٠٤ ؛ وعام ٢٠٠٢ ؛ وعام ٢٠٠٠الدستوري؛ طبعات عام 
ومنهج اإلصالح . ٢٠٠٥الجديد بين االقتصاد والسياسة والقانون عام 

وأخيراً المواجهة القانونية لالرهاب . ٢٠٠٦الدستوري في مصر عام 
  :  دكتور سرور علىالعديد من أألوسمة والنياشين، مثل ولقد.٢٠٠٨

 يوليـو   وويلـز  جامعة جونسون  في   العلوم السياسية  في   يةدكتوراه شرف  -
٢٠٠١  
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  ١٩٨٧ مغربال من العرش العلوي وسام هو ماال العالي من -
  ١٩٩٣ جائزة التميز العالي في العلوم االجتماعية سنة -
  ١٩٩٢ من الجمعية الدولية للبرلمانيين الفرانكفونيين سنة Pleiade وسام -
  -١٩٨٣ ١٩٦٤ ميدالية العلوم واآلداب من الدرجة األولي سنة -
  ١٩٦٣ جائزة الدولة التشجيعية في القانون الجنائي عام -
  )١٩٩٣ و ١٩٨٤ و ١٩٦٣(والفنون من الطبقة األولى  وسام العلوم -
  )١٩٨٨( وسام النيلين من السودان -
 وسام الكوكبة من طبقة ضابط عظيم من الجمعيـة الدوليـة للبرلمـانيين     -

  )١٩٩٢(بالفرنسية 
  )١٩٩٣( جائزة الدولة التقديرية في العلوم االجتماعية عام -
  ).١٩٩٧(لمملكة المغربية  وسام الحمالة الكبرى للعرش العلوى من ا-

ورغم كل ذلك فقد عرف عن الدكتور سرور قدرته على تفصيل   
" محمد حسنى مبارك " القوانين تبعاً لمزاج وهوى الرئيس المتخلى 

فقد كان ضليعاً ". جمال مبارك "نجله " سوزان مبارك ، وأيضاً " وزوةجته 
رس بها أفواه المعارضة في هذا األمر ولديه الحجج القانونية واألدلة التى يخ

وكان جديرا بالظهور اإلعالمى وإحترام الناس بقدر معرفتهم . والمستقلين
أنه آفاق ومدعى، إال أن صوته وما يسوقه من حجج كان كفيال بجذب الناس 

  ".سرور ترزى القوانين" لإلستماع إليه ، ومن ثم عرف عنه 
برئاسة ولول مرة  استدعت نيابة األموال العامة العلياومع ذلك فلقد 

 المحامى العام األول، الدكتور أحمد فتحى سرور "على الهوارى"المستشار 
، "موقعة الجمل"رئيس مجلس الشعب المنحل، والمحبوس احتياطياً على ذمة 

لسماع أقواله كشاهد فى قضية إهدار مال عام وتربح، والمتهم فيها مسئولون 
 .ى الدولة بالمخالفة للقانونسابقون وزوج ابنته والخاصة بتخصيص أراض

كان النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود أحال بالغاً تقدمت به 
ولجنة الحريات بنقابة المحامين ضد كل من " رقابيون ضد الفساد"حركة 

الدكتور جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات يتهمه باالشتراك 
على األموال العامة، واإلضرار العمدى مع سرور فى تسهيل االستيالء 

باألموال المملوكة للدولة، وإخفائه المخالفات الجسيمة التى أوردها أعضاء 
الجهاز فى التقارير الصادرة عن الجهاز، والتى تؤكد إهدار المال العام عن 
طريق تخصيص أراضى الدولة لكبار رجال األعمال وكبار المسئولين بأقل 

ة، ولم يتخذ اإلجراءات القانونية بشأن المخالفات المالية من قيمتها السوقي
الجسيمة الواردة بتقارير أعضاء الجهاز وتعمده إرسال تلك المخالفات 

  .للمخالف نفسه
 مليون ٢٠ وفق البالغ المقدم ـ تخصيص –وتضمنت المخالفات 

 ٢٠متر مربع ألحمد عز أمين التنظيم بالحزب الحاكم سابقاً وتخصيص 
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تر مربع لمحمد فريد خميس عضو بالحزب الحاكم ومجلس الشورى مليون م
 مليون متر مربع لمحمد أبو العينين عضو بالحزب ٢٠المنحل وتخصيص 

 مليون متر مربع لمجدى ٩,٢الحاكم ومجلس الشعب المنحل، وتخصيص 
 فدان إلبراهيم نافع عضو ١٥٠٠راسخ صهر الرئيس السابق، وتخصيص 

 ٢٠٤٥لس إدارة األهرام األسبق، وتخصيص بالحزب الحاكم ورئيس مج
 فدان من أراضى ٤٢٠٠٠٠فداناً لرجل األعمال أحمد بهجت، وتخصيص 

  . بالمخالفة للقانونتوشكى
  

   يوما على ذمة التحقيق١٥ أحمد فتحى سرور. حبس د
  ٠١:٣٩ ٢٠١١ إبريل ١٣, األربعاء 

مساعد وزير العدل لشئون جهاز  عاصم الجوهري قرر المستشار
رئيس مجلس  " سرور فتحيأحمد "سب غير المشروع، حبس الدكتورالك

 يوما على ذمة التحقيقات في التهم المنسوبة إليه ١٥الشعب السابق، 
  .والمتعلقة بتضخم ثروته بما ال يتناسب مع مصدر دخله

يأتى ذلك بعد أن قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار 
 لسنة ٧از الكسب غير المشروع رقم محمد هناء المنسي تأييد قرار جه

 رئيس مجلس الشعب السابق سرور  فتحي أحمد بالتحفظ على أموال٢٠١١
  .وزوجته زينب محمود وأبناءه كإجراء احترازي حفاظا على أموال البالد

وكان جهاز الكسب غير المشروع، بدأ صباح األربعاء تحقيقاته مع احمد 
ي تهم تتعلق بتضخم ثروته  رئيس مجلس الشعب السابق فسرورفتحي 

واستغالل النفوذ السياسي في تحقيق ثروات ال تتناسب مع مصدر دخله 
  .وإقرار الذمة المالية

 في التاسعة من صباحا إلى مقر جهاز الكسب غير سروروحضر 
المشروع في الظوغلي، بسيارته المرسيدس ويصاحبه سيارتي حراسة 

ل المواطنين المتجمهرين أمام وهتافات من قب" زفة"خاصة، حيث فوجئ بـ 
المقر، مرددين هتافات تتهمه بالسرقة والفساد، مما أثار حفيظته وامتعاضه، 

 طلبة رئيس التحقيق والفحص بجهاز  أحمدليمثل بعدها أمام المستشار
  .الكسب غير المشروع

يشار إلى أن، المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون 
 فتحي  أحمدروع قرر في وقت سابق، استدعاءجهاز الكسب غير المش

رئيس مجلس الشعب السابق األربعاء للتحقيق معه في ضوء تقارير  سرور
الجهات الرقابية والبالغات المقدمة ضده من عدد من المواطنين، والتي 

  .حملت وقائع تفيد تضخم ثروته على نحو غير مشروع
المستندات التي  باألوراق وسروروقام الجهاز بمواجهة الدكتور 

تؤكد حصوله على كسب غير مشروع مستغال في ذلك ما تصبغه عليه 
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وظيفته ومركزه من إمكانات تطوع له االجتراء على محارم القانون الذي 
يمس ما يفترض في الموظف العام من األمانة والنزاهة، حيث تضخمت 

  .ثروته وثروة زوجته وأوالده بعد توليه لمهام منصبه
قات جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار وكشفت تحقي

عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون الجهاز أن ثروة الدكتور فتحي 
 تضخمت بشكل كبير هو وزوجته وأوالده عقب توليه لمهام مناصبه سرور

حيث .. الحساسة والهامة المتعددة بما ال يتناسب مع موارد دخله المشروعة
يد من الفيالت والشقق السكنية الفاخرة والشركات تبين أنه يمتلك العد

  .وحصوله على هدايا ثمينة من مؤسسات بالدولة، بالمخالفة للقانون
وأشارت التحقيقات إلى أن الوظيفة العامة كانت محل االعتبار 

 لتلك الهدايا وذلك في ضوء ما انتهت إليه تقارير هيئة سرورالوحيد ألخذ 
  .األموال العامةالرقابة اإلدارية ومباحث 

 فور وصوله بزفة كبيرة من المواطنين الذين تجمعوا سروروقوبل 
والذين استمروا أمام " الحرامى أهوه الحرامى أهوه"أمام وزارة العدل وهتفوا 

الوزارة وأعلى األسوار الحديدية واألشجار المحيطة بها منتظرين انتهاء 
  .سرورالتحقيقات وخروج 

ارات ترحيالت صغيرة الحجم ودخلت وبعد ذلك حضرت ثالث سي
من باب الوزارة الخارجى إلى السلم الداخلى بمبنى الوزارة وأحاط بها 
مجموعة كبيرة من رجال الشرطة الذين سوف يشرفون على عملية الترحيل 

  .بعد ذلك
 ساعات في الساعة السابعة ١٠وانتهت التحقيقات التى استمرت 

ى تجمع أمامه مجموعة من المحامين  فى األسانسير والذسرورمساء ونزل 
 لحمايته من أعين سرور  فتحىوقاموا بخلع جواكت بدلهم ووضعوها حول

الكاميرات مما أثار حفيظة المواطنين المتجمعين حول الوزارة وهتفوا مرة 
شوفت كايرو عاملة إيه رابطة "و" شاوروا عليه وقولوا الحرامى أهوه"أخرى 
  ".من رجليهفتحى 

 بحالة هيستيرية فور  فتحى سرورن هناء وحنانوأصيب كل م
  .صدور قرار حبسه 

  
  تحويل فتحى سرور للجنيايات على خلفية موقعة الجمل

  
  م فيها سرور وشريف وأخرينموقعة الجمل المته
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 قررت هيئة التحقيق في أحداث العنف --)CNN(القاهرة، مصر 
التي شهدها ميدان التحرير، بوسط العصمة المصرية القاهرة، في الثاني من 

 متهماً، ٢٥، إحالة "موقعة الجمل"شباط الماضي، والتي تُعرف بـ/ فبراير
ن، أحمد فتحي سرور، يتقدمهم رئيسا مجلسي الشعب والشورى السابقي

 .وصفوت الشريف، إلى محكمة الجنايات
ونسبت هيئة التحقيق، المنتدبة من وزير العدل، للتحقيق في اعتداء 
عدد من المسلحين من الموالين لنظام الرئيس السابق، حسني مبارك، على 
المتظاهرين في ميدان التحرير، اتهامات بقتل المتظاهرين، والشروع في 

اإلرهاب، وإحداث عاهات مستديمة بهم، والتعدي عليهم بقصد، القتل بقصد 
  .وكذلك التحريض على تنفيذ االعتداءات

وطلب رئيس هيئة التحقيق، المستشار محمود السبروت، من محكمة 
استئناف القاهرة، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز عمر، تحديد جلسة 

  .القاهرةعاجلة لمحاكمة المتهمين، أمام محكمة جنايات 
وضمت قائمة المتهمين عدداً من الوزراء والبرلمانيين السابقين في 
مجلسي الشعب والشورى، وبعض رجال األعمال، إضافة إلى عدد من 

  .، من الموالين لنظام الرئيس السابق"المنحل"قيادات الحزب الوطني 
ومن أبرز األسماء التي ضمتها القائمة، فضالً عن سرور 

 عبدالهادي، وماجد الشربيني، ومحمد الغمراوي، ومحمد والشريف، عائشة
أبوالعينين، ومرتضى منصور، إضافة إلى نجله أحمد، ورجب هالل حميدة، 
وحسين مجاور، وإبراهيم كامل، وطلعت القواس، وإيهاب أحمد بدوي، 

  .وشهرته إيهاب العمدة
واستخدم عشرات الموالين للنظام السابق، الجمال والجياد في 

ة المتظاهرين العزل في ميدان التحرير، حيث انهالوا مهاجم
بالعصي واألسلحة البيضاء، مما أسفر عن سقوط عدد من  ضرباً عليهم

  .القتلى والجرحى، من المحتجين الذين كانوا يطالبون بإسقاط نظام مبارك
جاء قرار إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات قبل ساعات من 

ا جماعات وقوى سياسية مصرية الجمعة، تحت مظاهرة مليونية دعت إليه
، لتجديد مطالبهم بمحاكمة رموز النظام السابق "جمعة الثورة أوالً"شعار 

المتهمين بالفساد واستغالل النفوذ، وكذلك محاكمة ضباط الشرطة المتهمين 
  .بإطالق النار على المتظاهرين

يس قد أمرت بحبس رئ" موقعة الجمل"وكانت سلطات التحقيق في 
 يوماً على ذمة التحقيقات، بعدما نسبت إليه ١٥مجلس الشعب السابق لمدة 

على قتل وإصابة المتظاهرين في ميدان التحرير، إال أن " التحريض"تهم 
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سرور أنكر تلك االتهامات، وأكد أنه ال عالقة له بالحزب الوطني، رغم أنه 
 ."المنحل"كان يعد أحد أبرز القياديين في الحزب 

سرور ما جاء في أقوال عدد من الشهود، الذين كانوا قد أكدوا ونفى 
، "السيدة زينب"وبعض أهالي منطقة " البلطجية"قيامه بتنظيم مظاهرة من 

مصر "مقر دائرته االنتخابية، تحركت من الميدان الشهير في منطقة 
، متجهة إلى ميدان التحرير، حيث قاموا باالعتداء على المتظاهرين "القديمة

  .حريض مباشر منهبت
  
وقبل القبض عليه أجرت جريدة المصري اليوم حوارا مطوالً معه ،   

ثوب الرجل " فتحى سرور " وفي رده على األسئلة المطروحة عليه أرتدى 
الصالح المحارب للفساد والمرشد للطالحين من أعضاء الحزب الوطنى 

وهذا هو . ه لنصائحوالرياسة ولكنهم جميعهم لم ينصتو إليه أو يستمعوا
  :  الحوار والمنشور على الرباط التالى بالشبكة العنكبوتية

http://www.newsdbd.com/2011/03/blog-post_5815.html#axzz1SFf7mDw3 
       

ماكانوش بيحكوا لى على كل : فى حوار مثير مع فتحى سرور
المجلس الجديد .. والريس قالى معلش كمل" عز"حاجة، وكله كان بيشكى من

من » مبارك«شكوت لـ.. عايز رئيس قديم ).. تقيل(متوقع يكون 
  فخفض حراسي إلى النصف» العادلي«

فى معادلة السياسة » رقما صعبا«يمثل الدكتور فتحى سرور 
 عاماً منذ اختياره وزيراً ٢٥المصرية، فالرجل الذى عاش فى دهاليزها 

 ٢١لشعب، لمدة ، وتربع بعدها على منصة رئاسة مجلس ا١٩٨٦للتعليم عام 

الرجل الذى عاش معظم .عاما، محققاً رقماً قياسياً لم يسبقه إليه أحد من قبل
. »المنصب«األحداث، قرر أن يتحدث للمرة األولى بعد تحرره من 

فى أحيان » الصادمة«أحيانا و» الالذعة«الذى عرف بتصريحاته -» سرور«
 واألسرار التى قرر أن يعطى التاريخ حقه، ويحكى بعض الوقائع-أخرى 

جرت فى الفترة الماضية، وأن يتعرض لبعض األدوار التى قام بها رجال 
الحكم فى مصر، بداية من أحمد عز وحبيب العادلى مروراً بصفوت 

كما .. زكريا عزمى، وحتى جمال مبارك والرئيس مبارك نفسه.الشريف ود
  ..رد على االتهامات التى أثيرت حوله

  أنت بعيد عن المنصب؟كيف ترى مصر حاليا، و■

أراها فى ثوب جديد أكثر إشراقاً، ومن حيث الديمقراطية أنا أستبشر خيراً  -
ال شك أن المرحلة .بالتعديل الدستورى الذى سيعقبه دستور جديد بإذن اهللا

http://www.newsdbd.com/2011/03/blog
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السابقة، رغم ما حققته من إنجازات، شابتها بعض العيوب التى نبهت لها 

   .م يرتدعواول.. المسؤولين لكنهم لم يستمعوا
 نبهت من؟■
  .وغيرهم.. صفوت الشريف وزكريا عزمى وأحمد عز -
 وعندما كنت تنبههم، بماذا كانوا يردون عليك؟■
  .ال يستمعون، ولكن لألمانة زكريا عزمى كان ينتقد أداء أحمد عز -

  كيف؟

ينتقده فى كل شىء، ولكن عندما نبهت إلى خطورة عملية استئثار الحزب  -
فى المجلسين الحالى والسابق، وإلى ضرورة إشراك المعارضة بكل المقاعد 

  .فى كل اللجان، كانوا يرفضون
 من الذى كان يرفض؟■

الحزب، وعندما طلبت منهم أن يشركوا المعارضة المحدودة فى مكاتب  -
. »أحمد عز ماوافقش«: اللجان لنعوض هذا النقص فى المعارضة، قالوا لى

لمنى بنفسه، وقال لى رشح نفسك فى وأنا لوال أن الرئيس مبارك ك

  .االنتخابات، لم أكن ألرشح نفسى
  يعنى الرئيس مبارك هو الذى طلب منك أن تكون رئيساً لمجلس الشعب؟■

يا فتحى «: وطلبنى الرئيس تليفونيا، وقال» االهرام«كنت فى ندوة فى  -
يا ريس أنا مكتفى «: ، فرددت»قدم ترشيحك عشان البد أن ترشح نفسك

المجلس الجديد متوقع يكون .. معلش كمل«: ، لكنه عاد وقال»ه المرحلةبهذ

  .«عايز رئيس قديم).. تقيل(
  لكن تردد وقتها أنه سيرشح الدكتور مفيد شهاب بدالً منك؟■

  .حديث الرئيس لى لم يشر إلى ذلك -
 هل كنت تتوقع قيام الثورة؟■

ت شديدة كنت أتوقع أن يحدث شىء، ليس ثورة بالضبط، ولكن أزما -
ألننى لم أكن، شخصياً، راضياً عن كثير من األداء، سواء بالنسبة لوزارة 

  .الداخلية أو الحزب الوطنى خاصة فى االنتخابات
لكن مجلس الشعب كان يحمى وزير الداخلية الذى لم يكن يحضر إلى ■

  المجلس بتاتا، وال تناقش ضده استجوابات؟

  .، ولم يفعل شيئاشكوت وزير الداخلية لرئيس الجمهورية -
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 وشكوته بماذا تحديداً؟■
، ووزير الداخلية ذات مرة »أعمله إيه أكتر من كده«. من عدم الحضور -

أرسل لى مساعده أحمد ضياء الدين، الذى أصبح فيما بعد محافظاً للمنيا، 
ممنوع الوزير ينيب عنه «لكى يحضر نيابة عنه الجلسة العامة، فقلت له 

اتضايق وراح منقص الحراسة عنى «ذلك وزير الداخلية ، فعندما بلغ »أحداً
مش عايز حراسة، «: ، فتحدثت إلى الدكتور زكريا عزمى، وقلت له»للنص

، وبعد »أنا مش عايز حراسة.. ده أنا راجل نائب بامشى فى الدايرة

  .احتجاجى هذا زودوا لى أمين شرطة واحد
أى بنظام العزبة ولم » اماشية بعملية شخصية جد«هذا معناه أن البلد كانت ■

  يكن بلداً حقيقياً؟

طبعا، أمال ليه أنا كنت ساخط، وماكانوش بيحكوا لى على كل .. طبعا» -
حاجة، ألنى كنت باخد الجانب المعارض دايما، لهذا كنت عايز أول فرصة 
أسيب، لوال مكالمة رئيس الجمهورية اللى قالى فيها رشح نفسك، وبعدها 

  .«لشريف قال لى الرئيس بيقولك رشح نفسكاألمين العام صفوت ا
أيضا أنا بطبعى من النوع المقاتل، ويكفى أننى بشرت بالثورة، فقبل الثورة 

مع » مصر النهارده« ديسمبر فى برنامج ٢٠بحوالى شهر، وتحديدا فى 
، »فيه حاجة غلط« مرات ٧اإلعالمى خيرى رمضان، عندما قلت حوالى 

، وأن المجلس ليست به »مش عاجبانى«ات ونبهت إلى أن نتيجة االنتخاب

  .معارضة، وأننى ال أقبل بوجود نائب مزور
 ومن الذى زور االنتخابات؟■
  .كنا فى انتظار تقارير محكمة النقض -
 تقريراً من محكمة النقض، ولم ٧٧لكن فى الدورة قبل األخيرة كان لديكم ■

» أكمل قرطام«ـتفعلوا شيئاً، خاصة القضية الشهيرة بدائرة المعادى ل
  ؟»محمد مرشدى«و

من قال ذلك، لقد فصلنا فى عدد كبير منها، واللجنة التشريعية طلبت  -
بعض االستيفاءات فى بعض األوراق، ولكن أحمد عز كان يتدخل مع 

اللجنة طلبت استيفاءات من محكمة النقض، . أعضاء اللجنة لتعطيل أعمالها

  .يفاءاتولكن محكمة النقض لم ترد على طلب االست
  لتقديم تقارير المحكمة؟» إرادة سياسية«يعنى لم تكن هناك ■

كانت هناك مقاومة مستمرة بينى وبين أحمد عز، بسبب الطعون  -
االنتخابية لدرجة أننىمن على المنصة، وذلك مسجل فى المضبطة، كنت 
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أستعجل اللجنة التشريعية للفصل فى الطعون االنتخابية، والدكتورة آمال 
أحمد عز مربط «: تعرف هذا، ألنها كانت تشتكى لى، وتقول لىعثمان 

   .«األعضاء عشان مايشفوش حاجة
إذن، نستطيع أن نقول إن أحمد عز هومن كان يدير المجلس فى الفترة ■

  األخيرة؟

فى أى برلمان يجب أن نفرق بين القوى السياسية فى البرلمان والقوى  -
قوى السياسية فى يد األغلبية، ولو رئيس المجلس يدير، ولكن ال. اإلدارية

األغلبية فى حزب واحد، فإن ممثل األغلبية أو مدير األغلبية هو صاحب 
وعندما كنا نطلب التصويت مثال، إذا ما رفع أحمد عز يده . التأثير المباشر

  .يوافق نواب األغلبية، وإذا لم يرفع يده ال يوافقون، وهكذا.. بالموافقة
طى التعليمات لهم بالموافقة، أما رئيس المجلس إذن، هو الذى كان يع

فيعرض الموضوع للتصويت، ودورى أن أفسح الحديث بالكامل للمعارضة، 

  .وكثيراً ما كان يحتج أحمد عز على ذلك
 وما أشهر الوقائع التى احتج فيها عليك؟■

أشهرها عندما أراد أحد نواب األغلبية أن يعطل أحد نواب المعارضة  -
، فتدخل أحمد عز »اتفضل اتكلم.. استمر«ه، فقلت لألخير أثناء حديث

يغلوشوا عليا بالتصفيق، وأنا عملت نفسى مش «وحرض األعضاء بأن 

  .«هنا
  هل شكوت أحمد عز للرئيس أو لألمين العام للحزب صفوت الشريف؟■

أوال، الرئيس الناجح يمارس سلطاته وال يشتكى، ولكننى شكوته  -

  .«صفوت الشريف«لـ
 اذا كان يرد صفوت الشريف؟وبم■

، »غلط اللى بيعمله«: وزكريا عزمى كان ينتقده، وقال لى. »بيسكت» -
: وكمال الشاذلى أثناء حياته كان ينتقده بشدة، ولكن أحمد عز كان يقول دائما

   .«أنا أؤدى دورى«
 ومن أين له كل هذا النفوذ؟■

ثيراً فى ترشيح من موقعه كأمين التنظيم، فاألعضاء يعتقدون أن له تأ -
من شأن أمين التنظيم، وهذا كان أيضا  من عدمه، وهذا دائما الحزب لهم

  .ضمن نفوذ كمال الشاذلى، وبالتالى كانوا يعملون له ألف حساب
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، التى كانت تعطيه تأثيراً »جمال مبارك«ذلك، صلته القوية بـ باإلضافة إلى
قيق مع طلعت السادات أكبر، ولكن يكفى أن أحمد عز لم يرهبنى وأحلته للتح

مناقشة حادة، واتهمه بالفساد  عندما رفع األخير الحذاء فى وجه األول فى

  .فى هيئة سوق المال
وخرج أحمد عز يستشيط غضباً، وتم التحقيق معه، ورغم أن رئيس هيئة 
سوق المال أرسل خطاباً رد فيه على اتهامات طلعت السادات، برأ فيه أحمد 

  .وقتها» كسر هيبته«أحمد عز للتحقيق عز، فإن مجرد إحالة 
   شخصيات ساهمت أخطاؤها فى قيام الثورة؟٤ أو ٣ومن هم أكثر ■

نتائج االنتخابات الصادمة، التى لم أكن راضيا عنها، ووصفتها : أوال -
التفاف الحكومة على : ، ثانيا»غباء سياسياً«ألكثر من شخص بأنها كانت 

لإلنصاف كانت لنواب .  المعارضةمطالب نواب الشعب من األغلبية ومن
األغلبية أيضا مطالب فى تحسين األجور، وانضموا للمعارضة فى هذا 

، ويكفينى فخراً أننى كنت أستقبل »مستعفية«الشأن، لكن الحكومة كانت 

  .أصحاب الشكاوى من المواطنين، والمظاهرات أمام المجلس
حاطة واالستجوابات، الفساد الكثير الذى كان يظهر فى طلبات اإل: وثالثا

التى احتوت على وقائع فساد خطيرة، ولكن الحكومة كانت ترد عليها، 

   .وينتقل المجلس إلى جدول األعمال باقتراح من األغلبية
ولقد انتقدت األغلبية فى كثير من األحوال لتصفيقها للوزير كثيراً قبل حتى 

وحدث أن قلت . »ماتردوا يا جماعة«أن يرد على االستجواب، فقلت لهم 
الحكومة فى «: للوزراء الذين لم يكونوا يحضرون للمجلس أكثر من مرة

  .، ولكن قوة األغلبية»عصمة المجلس وليس المجلس فى عصمة الحكومة
أيضا الفساد الذى كان يستشعره نواب المجلس من األغلبية ومن المعارضة، 

ثار وليس المعارضة فقط، ويكفى أن هشام مصطفى خليل هو الذى أ
، كما أن بعض نواب األغلبية أثاروا موضوعات مشابهة، »آمون«موضوع 

ولم يكونوا قادرين على توجيه االستجوابات بحكم أنهم من األغلبية، حتى إن 

  .أحد نواب األغلبية عوقب ألنه صمم على االستجواب
ما أشيع حول موضوع التوريث، فالشائعة كادت تصل إلى حد : ورابعا

  .التصديق
 ؟»الحقيقة«أم إلى حد » التصديق« حد إلى■
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ال، ألن الرئيس مبارك لم يخبرنى، ولم يخبر أحداًمن » الحقيقة» -
المسؤولين الذين أعرفهم، ومنهم األمين العام للحزب، بأنه يرغب فى أن 

  .يكون جمال مبارك خليفة له
، وسألت صفوت »ماقلناش«أنا سألتهم، وسألت زكريا عزمى، فقال لى 

   .«ما قلناش«فقال لى أيضا الشريف، 
ولكن الناس كانوا يخشون جمال مبارك وأحمد عز وتحركاتهما، وأحسوا 
بقرب احتمال كبير لقرب تنفيذ التوريث، األمر الذى أدى بهم إلى اإلحساس 
بالتشاؤم والضياع وضياع الفرصة، ألنهمن غير المقبول أن تحتل عائلة 

   .واحدة الحكم فترة طويلة
ئيس جمهورية جديد الزم يكون له رصيد من األداء، وليس كما أن أى ر

رصيداً من العائلة، فكثير من الناس كانوا يهمهمون فى السر بما ال 
يستطيعون قوله فى العلن، وياريت الرئيس مبارك كان استمع إلى هذه 

  .الهمهمات، ألن كثيراً من القريبين منه لم تكن تعجبهم شائعات التوريث
 قريبين منه؟كثيرون من ال■
 .نعم، وأنا منهم -
  وهل أبلغته بذلك؟■

يا فتحى «: هو لم يفتح معى حواراً فى هذا الشأن، لكنه ذات مرةقال لى -

   .«ماتصدقش حكاية التوريث دى ألن إحنا مش سوريا
 ومتى كان ذلك؟■
  .منذ حوالى عامين أو ثالثة -
  لكن أال ترى أن ظواهر األمور كانت تؤدى إلى التوريث؟■

كنت أستشعر عندما يأتى أحمد عز، فى المؤتمر الحزبى األخير، ويقول  -
هذا كالم ال يقال، وال حتى تنظيميا، . »جمال مبارك مفجر ثورة التطوير«

  .ألنه ينبئ بما هو قادم
 أال ترى أن مبارك أخطأ كثيراً؟■

.. أخالقى ال تسمح بذلك.. التاريخ هو الذى سيحكم ولن أسىء للرئيس -

  .عيب
صفوت الشريف أم زكريا عزمى أم جمال : ومن الذى كان أكثر نفوذاً■

  مبارك أم أحمد عز؟
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جمال .. من الناحية التنظيمية طبعا صفوت الشريف، أمامن الناحية الفعلية -

  .مبارك وأحمد عز
  ألم تحدث ذات مرة مظاهر تؤكد صحة شائعة التوريث؟■

لرئيس مع قيادات مهمة حضور جمال مبارك فى اجتماعات مهمة يعقدها ا -
  بأى صورة يحضر؟: وأنامنهم كان يثير لدى التساؤل

إذا كان حضور زكريا عزمى معقوالً ألنه رئيس الديوان، فحضور جمال 
مبارك لم يكنمنطقياً، فهو مجرد أمين إحدى األمانات الحزبية وأمين مساعد، 

 أو ذاك وليس له أن يحضر وفقا للقواعد، وال يوجد اجتماع مهم مثل هذا
يحضره ابن الرئيس، إال إذا كان يعطيه أهمية سياسية معينة أو يدربه على 

  .عمل معين، فكانت هذه المسائل تثير التساؤالت بداخلنا
 وكان يطرح آراءه فى االجتماعات؟■
 .ال، كان يصمت وال يتكلم -
  وهل كان جمال مبارك يتصل بك ليطلبمنك أموراً فى المجلس؟■

كنت أحترم نفسى . و لمرة واحدة، وال أنا كنت أتصل بهلم يتصل بى ول -
أتصل برئيس الجمهورية أو رئيس .. أنا رئيس مجلس الشعب.. أنا مالى«

أنا . »الحكومة أو رئيس مجلس الشورى، وليست لى عالقة بالحزب الحاكم
عضويتى فى المكتب السياسى عضوية وفق النظام األساسى للحزب، بحيث 

ساً لمجلس الشعب، ولم أعد عضوا فى المكتب السياسى انتهت مع صفتى رئي
وال أذهب للحزب إال ليوم واحد فقط فى المؤتمر العام السنوى، وبخالف 

  .ذلك ليست لى زيارات للحزب
  لكنك كنت تحضر ندوات جمال مبارك فى المؤتمر؟■

طبعا كنت أحضر، فهو مؤتمر الحزب وكنت أحضره .. داخل المؤتمر -

   .«أل ولغيره.. ك بسمش لجمال مبار«
  وهل كان الدكتور زكريا معترضاً على هذه األوضاع داخل الحزب؟■

   .«بيلسن ويتريق على نفوذ أحمد عز«، ولألمانة كان »بيلسن«كان  -
 وهل كان يتحدث معك عن قصة التوريث؟■
ما يريحنا .. ماجابلناش سيرة الموضوع ده«قال لى إن الرئيس  ال، ومرة -

  .قال لنا هذا الكالم أكثر من مرة.»يز إيهويقولنا هو عا
 وهل تحدثت مع صفوت الشريف فى التوريث؟■
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  .«ماقالوش حاجة«أيضا قال لى إن الرئيس  -
منصب رئيس  البعض كان يرى أنه لو حدث مانع دائم للرئيس، ستتولى■

  ؟»مهندس عملية التوريث«جمهورية مؤقتاً، األمر الذى يجعلك 

 ن أنا معروف بالشرعية، كنت سأقول كيف نتجهالبعض يتخيل هذا، لك -
مش عندنا الناحية الشرعية .. أهندسها إزاى«من الناحية الشرعية 

   .«اللى ينتخب الرئيس هو الشعب..والدستور
  إذن؟٧٦ولماذا تم وضع المادة ■
أوال، ال تنسوا أن رئيس الجمهورية هومن وضع مبدأ التعديل ومؤشراته،  -
، وكانت مهمة المجلس بعد ذلك فى اللجنة ٧٦لمادة من عرض مبادئ ا وهو

التشريعية صياغة المادة وفقاً للتعديالت التى أرادها الرئيس، فالرئيس هو 
من   التى وافق عليها المجلس بأغلبية األصوات٧٦المسؤول عن المادة 

  .الحزب الوطنى
   لم يكن لك دخل بها؟٧٦كل األفكار التى جاءت فى المادة ■

   .لى بها، أنا دورى هو إدارة المناقشةال دخل  -
 وهل كنت راضيا عنها؟■
 .بالطبع لم أكن راضيا -
 لكنك لم تعلن موقفك؟■
منصب  فى دساتير أخرى يجب أن يكون«: أثناء المناقشات كانوا يقولون -

، وأنه إذا لم يتم وضع هذه الشروط ممكن ييجى »رئيس الجمهورية محصنا

  . الخارجرئيس جمهورية مصروف عليهمن
 ؟٧٦ومن الذى صاغ المادة ■

 .«هى جاية كدهمن الحزب» -
  من الذى سلمها لحضرتك ومن الذى تناقشت معه حولها؟■

من  عرضت فى اللجنة التشريعية، وكان هناك محمد الدكرورى وغيره -

  .األعضاء، وزكريا عزمى
 ؟٧٦من ناقشت الرئيس فى المادة  لكنك■
.. د ذلك ضم كل رؤساء مجالس الدولة عرضت فى اجتماع بع٧٦المادة  -

من المسؤولين ومدير المخابرات  الشعب والشورى والوزارة وغير ذلك

  .ووزير الداخلية
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 مناقشات؟ وهل وافق جميعهم أم كانت هناك■
نريد أن نحمى البلد فى هذه : أثيرت مالحظات، وكانت النغمة السائدة -

  .تابعا لجهة أجنبيةمن الشعب وال يكون  الظروف، وأن يأتى الرئيس
  وهل كانت لك مالحظات عرضتها فى هذا االجتماع؟■

األلعن «كانت لى مالحظات، وعرضتها بالفعل، لكنهم لم يأخذوا بها، و -
 الخاصة باإلرهاب، ألنه كانت لى مالحظات، وقلت ١٧٩فى المادة » بقى
اءات هذه المادة التى تبيح إجر.. يا جماعة ما تفضحوناش فى الخارج«: لهم

   .«استثنائية لمواجهة اإلرهاب هيكون لها رد فعل ضد مصر
وعندما وافقوا عليها طلبت اجتماعا آخر إلعادة النظر فى هذه المادة، وقلت 

محدش «مالحظاتى، لكن لألسف الشديد كأننى كنت أتحدث فى الشارع 

  .«لو موافقين عليها يا فتحى نعمل إيه؟: والرئيس بص لى وقالى.. وافقنى
 انت المجموعة نفسها أيضا؟ك■
  نعم
 ؟٧٦وما مالحظاتك على المادة ■
مالحظاتى أنها مقيدة وتضع شروطا كثيرة، ولكن كان الرد أننا فى هذه  -

  .من يأتى مدعما بنفوذ أو إنفاق خارجى المرحلة نريد أن نحمى مصر ضد
 يصب فى مصلحة جمال ٧٦بصراحة، ألم تشعر بأن التمسك بالمادة ■

  على مقاسه؟» مفصلة«ها مبارك، وأن

الكلمة «داخليا خفت أن يكون مقصوداً به جمال مبارك، ولكن قلت لنفسى  -
، وكأننى »فى النهاية للشعب ومحدش عارف الظروف السياسية هتبقى إيه

  .كنت أقرأ المستقبل
 وهل كان يحضر جمال مبارك هذه االجتماعات؟■
  .حضرها جميعا -
 ؟٧٦ولم يتناقش حول المادة ■
  .ال، كان يصمت -

 ؟٧٧والمادة  ..■
 اقترحت أن تكون الرئاسة لمدتين فقط، وأيدنى زكريا ٧٧بالنسبة للمادة  -

 ٣ذلك، ومع المناقشة فى حضور الرئيس، انتهينا إلى أن تكون  عزمى فى
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مدد بعد أن قاوموا مدتين، ثم فوجئت بالتعديل يخالف ما اتفقنا عليه مع 

   .الرئيس
  التغيير؟ولم تسأل عن سبب■
 .«هما مش عايزينها«: قال لى زكريا عزمى -
 ألم يثر ذلك عالمات استفهام بالنسبة لك؟■
فعال لو «: قال لى ، وهو»الموضوع ده غلط«: »أحمد عز»وقتها قلت لـ -

.. خد بالك«: ، فرددت عليه»كانت الرئاسة مدتين كانت ستكون أفضل
 فى البلد، وأنت ربما استمرار هذا التحكم سيؤدى إلى حدوث اضطرابات

، »ماتلحقش تروح المطار وتسافر بطيارتك، ألنك عمال تساعد الكالم ده
لو حصل حاجة يمكن ماألحقش أروح ميدان «: وهو ما رد عليه ضاحكا

  .«التحرير
وهل كان طبيعياً أن يتم االتفاق مع رئيس الجمهورية على أمر تم ال يقدمه ■

  الحزب؟

رحت أن يكون انتخاب رئيس مجلس الشعب حدث ذلك أىضاً عندما اقت -
من هذا   سنوات ووافق الرئيس لكن الحزب لم ينفذ وخلت التعديالت٥كل 

  االقتراح
  

مارس ٣٠كتب محمود غالب بجريدوة الوفد يوم األربعاء الموافق و
٢٠١١  

  ، « المصري اليوم  » قرأت حواراتك في ..  الدكتور أحمد فتحي سرور
 عليها ورأيت أن من واجبي كشاهد علي فترة وتعليقات بعض الكتاب 

تابعت  ..  عاما متصلة   ٢١   والتي استمرت حوالي  رئاستك لمجلس الشعب،
أن أوضح بعض األمور    عاما من شرفة الصحافة كمحرر برلماني،   ١٨   فيها
  ويعتبر تصحيحها ضرورة في المرحلة القادمة،   غابت عن القارئ،   التي

نريد  ..   في شهر سبتمبر القادم علي انتخاب مجلس شعب جديدونحن مقبلون 
أن يكون جديدا في تشكيله ومضمونه وأن تمثل فيه جميع أطياف الشعب من 

وأن يبدأ بإنهاء العالقة اآلثمة بين السلطة التنفيذية    خالل انتخابات حرة،
ء رئيسه وأن يكون وال   والسلطة التشريعية التي شهد عليها النظام السابق،

    !! وحرمه وأوالده وأصحابهم   وليس لرئيس الجمهورية،   ونوابه للشعب،
الدكتور أحمد فتحي سرور بدون التعليق علي حواراتك متهم أنت وشاهد  < 

علي فساد بعض النواب الذين استغلوا نفوذهم وحصانتهم في تحقيق مكاسب 
يع والشراء مع الدولة عن طريق قيامهم بالب   مالية بالماليين والمليارات،
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الذي حظر علي  «  ٩٥  » وإبرام العقود معها بالمخالفة للنص الدستوري رقم
وينحصر دورك في مساعدة هؤالء النواب    النواب القيام بهذه األعمال،

برفضك الموافقة علي طلب تقدم به بعض النواب المستغلين لحذف الفقرة 
الداخلية للمجلس والتي جاءت متعارضة من الالئحة    ٣٧١   الثانية من المادة

وأيدت لجنة الفتوي والتشريع بمجلس الدولة حذفها    مع النص الدستوري،
وتنص هذه الفقرة العجيبة علي أن الحظر المفروض علي النواب ال يسري 
علي التعاقد الذي يتم طبقا لقواعد عامة تسري علي الجميع وكانت هذه 

 استغله بعض النواب في االستيالء علي الفقرة هي الباب السحري الذي
أراضي الدولة وحققوا ثروات طائلة من وراء إبرام العقود واالتجار مع 

وبعض النواب الذين استفادوا من هذه التيسيرات    أجهزة الدولة المختلفة،
   . يخضعون للتحقيق حاليا

لنقض أنت وراء عدم تنفيذ أحكام محكمة ا ..  الدكتور أحمد فتحي سرور < 
بسبب تفسيرك    التي تصدر ببطالن االنتخابات البرلمانية في بعض الدوائر،

والذي أعلنته في كثير من المناسبات داخل    من الدستور، «  ٩٣  » للمادة
عندما كنت تؤكد    وخارج المجلس عندما يتطرق الحديث إلي هذه الطعون،
الرأي قد يأخذ بها دائما أن ما يصدر عن محكمة النقض هو مجرد تقارير ب

وأن المجلس سيد قراره مما أدي إلي إحراج محكمة    المجلس أو ال يأخذ بها،
ثم وجدناك تغير  ..  وتمسكت بهذا الرأي بعد االنتخابات األخيرة   النقض،

وتعلم التزامك بتقارير محكمة النقض كما ترد  ..  يناير   ٢٥   رأيك بعد ثورة
لموافقة علي بطالن االنتخابات ستوافق وإذا إذا جاءت با ..  من المحكمة

هي كيف  ..  ما الذي تغير؟ المادة الدستورية هي ..  جاءت بالرفض سترفض
وكيف تراجعت عن هذا التفسير    فسرتها طوال السنوات العشرين السابقة،

  في أيام معدودة بعد الثورة؟
 إضافي أنت حولت مجلس الشعب إلي جهة عمل   الدكتور فتحي سرور، < 

أساسيا للنائب العام وان تساهلك وعدم تطبيقك لالئحة جعل    وليس عمالً
وال يحضرون جلساته وكنت تضطر إلي عقد    النواب ال يحترمون المجلس،

الجلسات بالمخالفة للدستور بسبب عدم قانونيتها لعدم حضور نصف 
   . األعضاء زائد عضو وهي النسبة المطلوبة لعقد الجلسة

سهلت للنواب االستيالء    عقد الجلسات بالمخالفة للدستور والقانون،وبخالف 
علي المال العام عن طريق سماحك للنواب بالتوقيع في كشوف حضور 

وشجع هذا التسيب النواب علي التوقيع لبعضهم  .  وهمية معلقة خارج القاعة
  أي الحاضر يقوم بالتوقيع للغائب حتي يصرف البدل المقرر للجلسة رغم

غيابه والذي كان يحدث في الجلسة كان يحدث في اللجان الغائب يقبض  
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وأصبح الحضور إلي المجلس هو آخر شيء يفكر فيه  .  والحاضر يقبض
واضطررت يا دكتور سرور أن تلغي    النواب خاصة نواب الحزب الوطني،

الجلسات المسائية التي كانت تعقد في التاسعة أو العاشرة مساء وجعلها 
ات صباحية تنتهي في السادسة علي مزاج نواب الوطني ألن مش جلس

ولو عقدت  ..  عندهم سهرات ياسيدي ..  فاضيين في المساء لحضور الجلسات
  جلسات مسائية سيحضرها نواب المعارضة والمستقلين فقط وعندما حدث

   . غضبت وأجلت التصويت لحين حضور األغلبية 

 المجلس داخل والربط الضبط عملية يف قصرت أنت  .. سرور يادكتور  >
 منحتك الالئحة أن رغم النواب حضور تستجدي جعلك التقصير وهذا

 أو الجلسة عن غيابه   بأسباب بإخطارك ملزم النائب أن مثال واسعة سلطات
 اجتماعين أو واحدة جلسة من أكثر الغياب نائب ألي ويجوز   اللجنة، اجتماع
  لمدة اإلجازة طلب للنائب يجوز ال كما   منك، ذنإ أو رسمية بأجازة إال للجنة

 أثناء المجلس مغادرة يحاول الذي النائب الالئحة تلتزم وكما   معينة، غير 
 كما   اللجنة، رئيس من أو منك كتابة يستأذن أن اللجنة أو الجلسة انعقاد
 . الغياب مدة عن المكافأة من إذن بدون الغائب النائب بحرمان الالئحة تقضي

 عن المجلس رئيس إلي شهري تقرير بتقديم اللجنة رئيس الالئحة وتلزم 
 شجع مما واحدة لمرة ولو يحدث لم ذلك وكل وغيابهم األعضاء حضور
 للتشريع المجلس إلي الحضور غير   آخر عمل عن لهم البحث علي النواب

  الحصانة، استثمار عن البحث هو منهم الغالبية هم وأصبح   والرقابة،
 كما  . الوزراء توقيعات علي للحصول وقت أي في المجلس إلي والحضور 

 الهدف وكان  .. واهية حججا وسقت  .. اإللكتروني التصويت تطبيق رفضت
  . التصويت وبركة المزوغين علي التغطية هو
أنت قلت إن أحمد عز كان ينفرد بتشكيل هيئات  ..  يا دكتور سرور < 

وكان يعرضها عليك في    رها من خصوصياته،يعتب   مكاسب اللجان وكان
وكنت معترضا علي    اآلخر وقلت له إنك ال تقوم بدور األطرش في الزفة،
وكنت عاوز بعض    قيام النواب من رجال األعمال برئاسة بعض اللجان،

ما الذي منعك من استخدام حقك  .  نواب المعارضة يمثلون في مكاتب اللجان
من الالئحة    ٤١   اض علي تشكيالت عز إن المادةكرئيس مجلس في االعتر

تقول إن كل لجنة تنتخب خالل العشرة أيام التالية لبداية كل دور انعقاد 
عادي من بين أعضائها رئيس ووكيليه وأمين للسر باألغلبية المطلقة لعدد 

وتقدم الترشيحات كتابة إلي رئيس المجلس خالل الفترة التي    أعضائها،
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  ويعلن الرئيس هذه الترشيحات ألعضاء المجلس،   تب المجلس،يحددها مك
إذن إن لك    وتجري االنتخابات بين المرشحين بطريق االقتراع السري، 

«  عز  » رئيسية في الترشيحات ولم تستخدمها وخضعت الختبارات ..  سلطة
كما يا دكتور سرور فاكر لما قام النائب حمدين صباحي بترشيح نفسه وكيال  

للجنة الثقافة واإلعالم وفاز بهذا المنصب نائبة الحزب الوطني فايدة كامل 
النتيجة في اللجنة وأعدتم االنخابات لتفوز    طعنتم في :  عملتوا إيه يا دكتور

   ..!! فايدة كامل

 عندما ووزرائها الحكومة فساد حماية عن مسئول أنت سرور دكتور يا  >
 والمستقلين المعارضة نواب من العديد ابه تقدم التي االستجوابات أجهضت

 مستندات أنها علي  » أسانيد «  كلمة فسرت عندما لالئحة غريبة   تفسيرات في
 أصدر وبالتالي   للحكومة، اتهامهم يثبت ما تقديم علي النواب وأجبرت
 النواب مد بعدم مرؤسيهم إلي تعليمات المسئولين وباقي الوزراء

 المجلس أمام المثول من الوزراء من عدد هروب في وساعدت   بالمستندات،
 بتحجيم قمت كما  . مستوفاة غير   أنها أعلنت التي االستجوابات لمناقشة

 إلي زيادتها تم ثم لمناقشتها ساعة ثلث مدة تحديد طريق عن االستجوابات
 قيامهن بحجة االستجوابات إلسقاط مريحة طريقة واستخدمت ساعة نصف
 النواب بعض طالبك وعندما األعمال جداول إلي لالنتقال طلب بتقديم نائبا

 تقديم من للتأكد واحدة لمرة ولو نائبا العشرين هؤالء أسماء عن باإلعالن
 إلجهاض وسيلة العشرين بمجموعة التلويح أن وتبين رفضت  .. فعال الطلب

 نواب بدخول عز أحمد طلب علي سرور يادكتور وافقت كما االستجوابات
 فيها يمجدون طلبات لتقديم   االستجوابات، مناقشة عند طرفا وطنيال الحزب
  . االستجواب مقدم النائب علي بالشوشرة والقيام المستجوب والوزير الحكومة

 تعليماته تنفيذ عز رفض عن مبارك أبلغت إنك قلت أنت سرور دكتور يا  >
 ذاه تعجيز في عز لدور ناقصة واقعة وعرضت االحتكار قانون بتعديل
 إليها تتطرق لم التي الواقعة وتكملة   للحديد، احتكاره يطول ال حتي القانون
 ألنه ولالئحة للقانون بالمخالفة قانون بمشروع اقتراحا قدم عز أحمد أن وهي
 بعد مناقشته علي وأجبرك   والموضوع، االقتراحات لجنتي علي يمر لم

 عز وأجبرك الحكومة من المقدم القانون إقرار علي فقط ساعات عدة مرور
 كان أن بعد الغرامة نصف االحتكار عن   المبلغ بتجميل موافقة تمرير علي

 عن   اإلبالغ علي للتشجيع   المبلغ يبرئ الصناعة وزير قدمه الذي القانون
 ضبط فان عز وراء تقف التي األغلبية حجتك كانت وإذا   المحتكرين،
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 عز اقتراح تمرير هي تطبقها لم التي واالجراءات سلطتك من االجراءات
  . الشرعية بالقنوات المرور دون
انت تتردد انك هددت بتقديم استقالتك إن لم يتم ينتقد  :  يا دكتور سرور < 

وقلت انك ذكرت ذلك تنفيذ اللجنة العامة لماذا خرج هذا    الطعون االنتخابية،
نة العامة رغم أن الكالم هذه االيام ولم نسمعه منك وال من أي نائب في اللج

   . جميع ما يحدث فيها يخرج للصحفيين
وعلي رغبتك في  «  عز  » يا دكتور سرور إن جميع اعتراضاتك علي < 

من الدستور يجعل مدة الرئاسة فترتين أو ثالثة وعلي    ٧٧   تعديل المادة
وال علي كالمك لعز بأنه لن يلحق    ،   شكوتك لمبارك من وزير الداخلية

وإذا    وال عن توقعك للثورة هذا لم يحدث في مجلس الشعب،   لمطار،يذهب ل
لماذا لم تنزل إلي قاعة  .  كان دار في الغرف المغلقة فال يوجد شهود عليه

   ! المجلس وتقول رأيك بصراحة في كل ذلك
وال    إن الالئحة تعطيك الحق باإلدالء برأيك الشخصي من مقاعد النواب،

ان ما تعرفه    ي ينتهي الموضوع الذي قلت رأيك فيه،تعود إلي المنصة حت
  تعديل قدم علي التعديالت الدستورية عام   ١٠٠   انك اجهضت أكثر من

خالل المناقشات العامة التي جرت في لجنة برلمانية خاصة وكان    ٢٠٠٧ 
الخاصة  «  ٨٨  » معظمها يدور حول تحديد مدة الرئاسة وعدم المساس بالمادة

غير التأييد لمطلب    ولم نسمع منك   اف القضائي علي االنتخابات،باالشر
   . السيد الرئيس والسيد أحمد عز وصاحبه جمال مبارك

قال رئيس الجهاز  .  يا دكتور سرور انت أخفيت تقارير جهاز المحاسبات < 
ومتي  ..  الدكتور جودت الملط انه كان يرسل لك ألف تقرير سنويا أين هي

انت لم توفر الحماية للدكتور الملط في  .  ا قلت في تصريحاتكناقشتها كم
   . الجلسات وتركته لهموم عز وغالي اللذين اتهماه بأنه يقول كالما مرسال

يا دكتور سرور ما ر أيك في رأي المستشار محمود خضيري الذي  < 
وهدت النائب علم الدين  «  منبطح  » وصف مجلس الشعب بأنه مجلس

   . ألنه كرر هذا الوصف في الجلسة   خاذ االجراءات ضده،السخاوي بات
انت كنت ناظر  ..  يا دكتور سرور انت لم تكن رئيس برلمان مستقال < 

  هذا يوضحه كالمك عن ..  عزبة الحزب الوطني تديرها كما يريد صاحبها
حتي تستمر في    والذي كان تضايقك تصرفاته وانت قبلت ذلك، «  عز »

رئيس   » كما قلت له في موضوع سابق   ا لمجلس الشعب،وظيفتك رئيس
   !.« بالقطعة
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 وقلت   غيار،   له يشق ال جنائي قانون أستاذ أنت  .. سرور دكتور يا  >
 في وقتك وأضعت   القانونية، موهبتك من تستفد لم ألنك كثيرا خسرت إنك

 وتوكل فاعتزل السياسي العمل اعتزال في تفكر إنك وقلت   الشعب، مجلس
  . اهللا علي

  
وألن الدكتور فتحى سرور رجل فاضل ومحارب ودائما وأبداً يقف أمام الظلم والظالمين 

جريدة المصري اليوم في اء في جمن أجل نصرة الحق ال أكثر، فلنقرأ هذا المقال الذى 
  : بعنوان٢٠١١مايو ١٩عددها الصادر يوم الخميس الموافق 

  »حقوق القاهرة«وكيل : تكشف بالمستندات» عصر العلم»

  «مقبول« مواد وتخرج بدرجة ٣فى  رسب أثناء دراسته
على أوراق رسمية من جامعة القاهرة » عصر العلم«حصلت 

تكشف قصة تعيين الدكتور طارق سرور، نجل الدكتور أحمد فتحى سرور، 
، عندما كان والده وزيراً للتعليم، بالمخالفة ١٩٩١معيدا بالجامعة خالل 

 . خاص بتنظيم الجامعات، ال١٩٧٢ لسنة ٤٩للقانون رقم 
 التى حملت توقيع الدكتور نعمان جمعة، عميد -وتبين من األوراق

 أنه أرسل خطابا إلى الدكتور مأمون سالمة، -كلية الحقوق، فى ذلك الوقت
من كلية » سرور«رئيس جامعة القاهرة وقتها، يرفض فيه طلب نقل نجل 

فته العديد من القواعد ، لمخال»حقوق القاهرة«حقوق جامعة بنى سويف، إلى 
 .واللوائح الجامعية

وشملت األوراق بياناً بحالة النجاح والرسوب والتقديرات الخاصة 
 .منذ بداية الفرقة األولى بالكلية، حتى حصوله على الليسانس» طارق«بـ

، إن طارق حصل على ليسانس الحقوق بجامعة القاهرة »جمعة«قال 
، تم تعيينه بكلية حقوق جامعة ٢٧، وكان ترتيبه رقم ١٩٨٩فى مايو 

 من ١٣٧المنوفية، بطريق التكليف، بالمخالفة الصريحة لـنص المادة 
، الخاص بتنظيم الجامعات، التى تقضى بضرورة حصول ١٩٧٢القانون 

الخريج على تقدير جيد جداً، فى مادة التخصص،فى حين حصل نجل سرور 
ن الجنائى، وهى مادة فى متوسط تقديراته، على تقدير مقبول فى القانو

 .تخصصه
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نجح بتقدير مقبول فى السنتين » طارق«كما تضمنت األوراق أن 
األولى والثانية، وبتقدير جيد فى السنة الثالثة، وبتقدير جيد جداً فى 

 مواد، هى ٣، وأنه رسب فى الفرقة الثانية بالكلية فى »الليسانس«
لم ينجح » اإلدارى«و، »األحوال الشخصية لغير المسلمين«، و»التعاون«

 .فيها إال فى دور المتخلفين
ورغم ذلك تم تعيينه معيداً بكلية حقوق المنوفية، عن طريق 

فرع بنى سويف، لينتقل فى » حقوق القاهرة«التكليف، ثم نقله والده إلى 
ووجد طارق سرور طريقه مفتوحاً للدراسة . النهاية إلى كلية حقوق القاهرة
 له المنحة الوحيدة، التى تقدمت بها فرنسا فى الخارج، عندما خصصت

ألوائل الخريجين من كليات الحقوق، رغم أنه فى السنوات الالحقة لسنة 
 خريجاً على تقدير ٤٤، حصل ١٩٩٠و١٩٩١و١٩٩٢تخرجه فى أعوام 

 على ٤٥٣ على تقدير جيد جداً مع مرتبة الشرف، كما حصل ٣ممتاز و
 .ين والبعثاتتقدير جيد جدا، وتم تجاهلهم فى التعي

فى خطابه المرسل للرد على رئيس الجامعة، ما » جمعة«واستنكر 
يجب النظر إليه على أنه طلب لتعيينه ) طارق(إن طلب نقل «يحدث بقوله 

، ألن مقدم الطلب )حقوق القاهرة(مدرساً مساعداً بقسم القانون الجنائى فى 
لمقارنة بينه حديث التخرج، ولم يحقق خبرة أو تخصصاً يسمح له بعدم ا

وبين المتفوقين عليه من دفعته، والدفعات السابقة والالحقة عليه، والقول بأنه 
مجرد نقل، هو لغو وتحايل على المشروعية والقانون، وإن تصورنا التحايل 
على القانون من أى جهة، فإنه يعتبر جريمة نكراء، إن وقع من كلية حقوق 

م رمزاً للعدل والمشروعية واحترام  عا١٠٠القاهرة، التى ظلت مايزيد على 
 .»القانون

فى خطابه أنه تعرض لضغوط أدبية كثيرة، لتمرير » جمعة«وأكد 
موقفى «: لحقوق القاهرة، لكنه لم يرضخ لهذه الضغوط، قائال» طارق«نقل 

 وإنما يستند إلى - فمقدم الطلب فى حكم ابنى-ال ينبع من شعور شخصى
عيدين والمدرسين المساعدين فى حقوق القاهرة، قواعد وتقاليد تحكم تعيين الم

 .»وليس لمثلى أو لغيرى أن يخالف هذه القواعد
ورغم كل هذا، نجح الدكتور فتحى سرور فى مسعاه ونقل نجله إلى 

على درجة الدكتوراه من جامعة » طارق«جامعة القاهرة، وحصل 
 قطاع السوربون، عن طريق بعثة فرنسا، ليصبح فى الوقت الحالى، وكيل

شؤون الدراسات العليا بكلية حقوق القاهرة، وهو القطاع المسؤول عن تعيين 
  . المعيدين وشؤون أعضاء هيئة تدريس الكلية

وأيضاً لما كان الدكتور سرور منصفاً ويدافع عن الحق كما رأينا 
وقرانا، وأنه لم يتربح لنفسه أو أحد أبنائه من منصبه ز وأن ثروته وثروة 

 تماماً وجميعها جائت من عمله الخاص والعام أو من أعمالهم هم ابنائه حالالً
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الحالل طبعاً ، ولهذا وجدنا هذا العنوان بجريدة المصري اليوم ، بعددها 
  :٢٠١١ يوليو ١٦الصادر صباح األحد الموافق 
 خاصة إلى لبنان على طائرة» فتحى سرور«هروب زوج ابنة 
  ٢٠١١ /٧ /١٦    أحمد الخطيب   كتب  المصري اليوم

كشفت مصادر أمنية عن هروب كمال عضاضى، زوج ابنة الدكتور 
أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب المنحل، المحبوس احتياطياً على 

» موقعة الجمل«ذمة التحقيق فى قضيتى اتهامه بالكسب غير المشروع و
 .الشهيرة

الذى كان يملك » عضاضى«إن » المصرى اليوم«قالت المصادر لـ
كة لإلسكان بمشاركة آخرين، هرب خارج البالد األسبوع الماضى شر

 .بطائرة خاصة عبر مطار القاهرة إلى لبنان
وكان قد تم اتهامه وفتحى سرور فى قضية جديدة بالتربح أمام نيابة 
األموال العامة، من المتوقع أن يتم فتح باب التحقيق فيها األسبوع الجارى، 

ة عن تخصيص أحمد المغربى، وزير اإلسكان بعد أن كشفت الجهات الرقابي
 سنوات، له عدداً من األراضى ٥السابق، المحبوس على ذمة الحكم بسجنه 

وأشارت المصادر إلى أن التحقيقات شهدت تقديم فتحى . بالمخالفة للقانون
 ١٧سرور مذكرة للمغربى يطلب فيها تخصيص أراضى إسكان تبلغ نحو 

فق عليها المغربى، وعرض على شركائه فداناً لشركة زوج ابنته، ووا
الحصول على نصف مساحة األرض والباقى له، إال أنهم رفضوا، فما كان 

 .منه إال أن حصل على األرض بالكامل
تقدم بطلب تنازل عن » عضاضى«وكشفت المصادر عن أن 

األرض للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود مقابل إغالق القضية، لكن 
ام رفض، وفتحت نيابة األموال العامة التحقيق فى القضية وعندما النائب الع

طلبت النيابة استدعاءه فوجئت بهروبه خارج البالد بطائرة خاصة إلى لبنان 
على الرغم من وجود قرار للنائب العام بإدراج سرور وأسرته على قوائم 

 .الممنوعين من السفر، إضافة إلى التحفظ على أموالهم
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  أحمد نظيف

  
  

 ِلدمن شهر يوليو عام ٨في مدينة اإلسكندرية يوم " ظيفأحمد ن"و 
  يوليو١٤ ، وتولى رئاسة مجلس وزراء مصر خالل الفترة من ١٩٥٢
أصغر رئيس " أحمد نظيف"وبهذا صار . ٢٠١١  يناير٢٩ إلى ٢٠٠٤

وزراء فقد كان وزير وزراء في تاريخ مصر، وقبل توليه رئاسة مجلس ال
" مكغيل"جامعة لالتصاالت والمعلومات،  وهو حاصل على الدكتوراه من 

  .١٩٨٢عام " كندا"في 
باإلسكندرية، " النصر للبنينمدرسة "وعن تعليمه فقد تخرج من 

 قسم االتصاالت واإللكترونيات بكلية الهندسة بجامعة القاهرةوإلتحق بعدها 
ثم حصل على الماجستير في . ١٩٧٣وحصل منها على البكالوريوس عام 

 حيث بكندا" جامعة مكغيل"، وأكمل أبحاثه في ١٩٧٦هندسة الكهرباء عام 
، ١٩٨٣راه في مجال الكمبيوتر واإلعالم اآللي عام حصل على درجة الدكتو

ثم عاد لجامعة القاهرة وعما كأستاذ مساعد ثم أستاذ مشارك ثم أستاذ لهندسة 
  .١٩٩٧الحاسب اآللي حتى عام 

لى وبصفته تكنوقراطياً فقد حظيت إنجازاته العلمية واألكاديمية ع
. التقدير الذي نال عليه جائزة العلوم والفنون من الطبقة األولى في مصر

 عامـا، ٣٠وتمتد خبرته في مجال تكنولوجيا المعلومات إلى مـا يزيد عن 
ولقد شهدت هذه السنوات تقلده للعديد من المناصب األكاديمية والوظيفيـة 

طار مؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص، باإلضافة إلى نشاطه في إ
  .المجتمع المدني
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 ، وعمل ١٩٨٩ – ١٩٨٥فقد عمل مدير لنظم المعلومات بين عامي 
لوزراء بين مدير تنفيذي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس ا

ثم عمل نائب لرئيس المجلس االستشاري للمركز . ١٩٩٦ – ١٩٨٩عامي 
  .١٩٩٩ – ١٩٩٦بين عامي 

ومن انجازاته التى تنسب إليه أنه قد أشرف على تخطيط وتنفيذ 
العديد من البرامج والمشـروعات القومية، منها المشروع العمالق لتنفيذ 

صب أيضا من" الدكتور نظيف"وشغل . الرقم القومي على مستوى مصر
رئيس المجلس التنفيذي للمركز اإلقليمي لتكنولوجيا المعلومات والذي قام 

  .أثناء توليه لرئاسته بتنفيذ مشروعات أخرى على المستوى اإلقليمي

  
  نأحمد نظيف لعييب كورة كما

وعمل أيضاً في العديد من الوظائف المتصلة بالقطاع الخاص أهمها 
رئيس مجلس إدارة شركة خدمات المعلومات التشريعية ومعلومات 

، ورئيس شركة بنك المعلومات والبيانات وعضو مجلس ) LADIS(التنمية
، وشركة مصر لمعلومات )MEDSYS(إدارة شركة نظم المعلومات الطبية

أحد " أحمد نظيف./د.أ" باإلضافة إلى ذلك يعتبر ) MCBI(البناء والتشييد 
  ).SIM(وجمعية إدارة المعلومات ) ISE(مؤسسي جمعية اإلنترنت المصرية

ولقد شغل منصب أول وزير لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات خـالل 
، وذلك قبل توليه لمنصب رئيس الوزراء، ٢٠٠٤ إلى ١٩٩٩الفترة من 

و يعتبر .  قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلوماتحيث وضع إطارا لتحرير
  .هذا القطاع حالياً ضمن قطاعات االقتصاد المصري األكثر نمواً

رئاسة مجلس الوزراء في مصر " أحمد نظيف./د.أ" وعندما تولى 
قد وضع برنامجاً لإلصالح فل. ٢٠١١ يناير ٢٩ حتى ٢٠٠٤في يوليو 

. االقتصادي؛ حيث تم تنفيذ عدد من اإلصالحات االقتصادية تحت قيادته
والتي شملت إجراءات لتشجيع االستثمار مثل تخفيض الضرائب والجمارك 
وتبسيـط إجـراءات تسجيل الشـركات واستقرار العملـة وتنشيط برنامج 



١٠٦  صالح السید عبد الحي. د                (     )                    السجل األسود لمبارك ورجالھ

 معدل النمو ومضاعفة ولقد أسفرت هذه اإلصالحات عن زيادة. الخصخصة
  . حجم االستثمارات ثالث مرات في عام واحد في المجاالت غير البترولية

حسنى "  كلفه الرئيس السابق المخلوع ٢٠٠٥وفي ديسمبر من عام 
بتشكيل حكومته الثانية التي دعيت للتركيز بشكل أكبر على البعد " مبارك

االجتماعي من خالل تحسين الخدمات االجتماعية في مجاالت الصحة 
 الحكومة لم تتمكن من السيطرة على والتعليم والنقل واإلسكان، إال أن هذه

االرتفاع الكبير في األسعار، كما بطء هذه الحكومة في حل أزمة المخابز 
 ان أزمة ٢٠٠٨إذ صرح للصحف في بداية شهر مارس . ٢٠٠٨عام 

يع ، وبناء على التصريح فقد الطوابير في المخابز سوف تنتهي بعد ستة أساب
 بعمل عداد زمنى لتلك الفترة لكن تغير الحال المصري اليومقامت جريدة 

 ٢٠١١ يناير ٢٩ة مجلس الوزراء في وانتهت واليته لرئاس. بمعدل مرضي 
  .بعد فشل الحكومة في احتواء غضب الشارع المصري

ونسب إليه الكثيرون تربحه من خالل وظيفته وموقعـه ، وكـذلك            
توجيه مال الدولة لعمل مشاريع وهمية لكسب رضى المواطب فـي حـين             
 كانت حقيقة األمر أنه كان يعمل لنفسه ، مثل مشروع الكوبري الذي يـربط       
 -بين وزارة اإلتصاالت وفيلته بمنتجع الـسليمانية علـى طريـق مـصر            

وكـذلك  . اسكندرية الصحراوي بتكلفة قدرها أربعة مليارات من الجنيهـات        
ليلى "استغالل ابنه لسلطة ونفوز والده وإقامة عالقة من ابنة الفنانة المغربية            

مصر والمغرب ثم قيامه بالعمل على قتلها، وحتى التسؤ العالقة بين " غفران
من التصريح بحقيقة األمر ، وذهب في هذه        " ليلى غفران " فلم تسطع الفناة    

  .  الجريمة شاب مصري الحول له وال قوة

     
  ابنة الفنانة ليلى غفران القتيلة والشاب الذى اتهم غدراً بقتلها

  
  :استعداد أحمد نظيف بعد تركه لمنصبه بالفساد

مستقبله قبل أن يخرج و  نفسهالدكتور أحمد نظيف علي تأمينعمل 
انتقل فور توليه منصبه من ساكن ه قد أنعليه يس جديدا فل.رئاسة من
 إلي "جاردينيا"إليجار في بيت يمتلكه زوج شقيقته في تجمع با

  ."النخيل"عقارية في منتجع "عزبة"مالك
حقق حلمه القديم وخصصت له قد  أن الرجل  أيضاًجديدبوليس 

 وبناء حاجز أمواج ،كابينة في المنتزه مدي الحياة وجري تعديلها وتوسيعها
 علي - وفاة زوجته علي ه الشديد حزن رغم- وقد أشرف بنفسه .لها
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مليونيرا وبسرعة فائقة أصبح قد جديد أنه بوليس . الرسومات والتشطيبات
 ؛"فور سيزونز سان ستيفانو"منتجع يمتلك أمواال فائضة اشتري بها شقة في 

  .  بمصرأغلي مشروع سكني يطل علي البحر
 خمسة آالف في حقيقة األمر ، فإن راتب أحمد نظيف الفعلي هو

. ظروف أول الشهر التي تصرف من رئاسة الجمهورية بخالف ،جنيه
  . ورغم ذلك نجح في سنوات قليلة أن يمتلك ثروة عقارية مغرية

ينسي يمكن أبدًأ أن  ال "مصر" النظام السياسي القائم في ورغم أن
محترمة تدر الكثير والكثير  في أماكن ، إذ أنه يقوم بتعينهمرجاله المخلصين

 لكن الدكتور أحمد .نوع من مكافأة نهاية الخدمةكمن الربح على أصحابها 
 الدولة له، ومن ثم عمل بنفسه على رئيسنحة نظيف رفض أن ينتظر م

" النيل" لجامعة اقرر أن يكون رئيسف. تهيئة مكان ووضع يليق به شخصياً
أنشأ و. للتكنولوجيا بكافة الصالحيات والمميزات والبدالت التي يحددها بنفسه

منحها كل فرص التنفس والنمو كي يحظي في النهاية بعد هذه الجامعة و
  . عمر طويل في الحكومة برئاستها

 - ال تهدف للربح –جمعية أهلية وبدأ تكوين تلك الجامعة من خالل 
هذا هو اسم الجمعية ". المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي"هيو

إنشاء " وهي، الفكرة يتناسب مع جالل،وهو اسم كما يبدو فخماً. األهلية
جامعة بحثية تدعم تحقيق متطلبات الدولة في مجال تنمية المهارات اإلدارية 

  ". للقيادات العليا والمتوسطة
الجمعية األهلية قبل نحو خمس سنوات من ثالثين تلك تأسست ولقد 
شخصية طبيعية علي رأسهم بالطبع الدكتور ) ٢٢(منهم .. شخصا مؤسسا

ويأتي بعده الدكتور إبراهيم .. ان وزيرا لالتصاالتأحمد نظيف وقت أن ك
والدكتور فاروق إسماعيل والدكتور طارق كامل والدكتور صبري .. بدران

بجانب ثماني .. الشبراوي ومني ذو الفقار وغيرهم من التكنوقراط 
 "محمد علي الحمامصي"ويمثلها مثل شركة فودافون .. شخصيات اعتبارية

 "إيليا ثروت باسيلي"ويمثلها " المعلوماتفيرجيتك لتكنولوجيا "و
 ويمثله ومركز هندسة البرامج،  "كريم رمضان"ويمثلها  "مايكروسوفت"و
ومركز ،  "شارلز سيتيجر"ويمثلها  "فيرجينيا تك"وجامعة ،  "هشام الشريف"

محمد أنيس " ويمثلها وشركة األهلي لالتصاالت، معلومات مصر 
. ١٧٧٧رقم تحت  ٢٠٠٣ مايو ٢٢في عية  وتم إشهار تلك الجم."البرادعي

وتكون مجلس أمناء من تسع شخصيات عامة واعتبارية وفتح حسابا بنكيا 
 إلعداد "مصطفي شوقي"واتفق مع مكتب .  "CIB"  "سي أي بي"ـ في ال

  . دراسات مالية وتسويقية للمشروع
ذلك النوع من الجمعيات األهلية غير لمثل مطارد الحكومة رغم و
غالبا ما توحي لألمن بمراقبتها واتهامها بالجري وراء ، ألنها للربحالهادفة 
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جمعية الدكتور أحمد نظيف وشركاه ؛ إال أن المساعدات والتحويالت األجنبية
  . يفوق الحد وجدت دعما حكوميا قد 

وافق رئيس مجلس الوزراء علي تخصيص أرض للجامعة في إذ 
لمجتمعات العمرانية الجديدة وأصدر وزير اإلسكان وا. مدينة الشيخ زايد

نصف مليون متر ، أى  فدانا ١٢٧قرار تخصيص غرب القاهرة بإجمالي 
وجري . م األرض بمحضر رسمييسلتم ت و،لفي جنيهأبسعر المتر ، مربع 

التنسيق بين وزارتي التخطيط والمالية لبدء إجراءات سداد أقساط األرض 
االت التي دفعت دم قلبها في خصما من الموازنة االستثمارية لوزارة االتص

لقد دفعت . المشروع مقابل توفير عدد من المنح الدراسية لصالح الوزارة
 مليون جنيه بخالف مثل ١٦٠وزارة االتصاالت في األرض وحدها ملياراً و

  . هذا المبلغ للمنشآت والمعدات وباقي األجهزة العلمية والتعليمية
ة حكومية في جمعية أهلية كل ما ما الذي أدخل وزارولنا هنا أن نتسآل 

  بينهما أن الوزير هنا مؤسس هناك؟ 
 جداً بسهولةو نجح الدكتور أحمد نظيف ٢٠٠٦ يناير عام ١٨في و

 حصل أنه  ، أىحصل علي موافقة من مجلس الوزراء بإنشاء الجامعةأن ي
  . لنفسهوعلي الموافقة من نفسه 

 ٢٥٥جمهوري رقم  يوليو من تلك السنة صدر القرار ال١٥وفي يوم 
 سنوات تقريبا نجح الدكتور أحمد نظيف ٣وبعد . لنفس السنة بإنشاء الجامعة
 الخاص بإعادة تنظيم الجامعات ٢٠٠٩لسنة ) ١٢(في خروج التشريع رقم 

وأصبحت الجمعية األهلية التي علي رأسها أحمد نظيف تمتلك جامعة النيل 
مة ثمنها بالمليارات من واألرض والمباني التي عليها والتي دفعت الحكو

  .أموال وزارة االتصاالت
وبدأت الجامعة في اإلعالن عن قبول الطالب في كلية الهندسة 

وكلية التجارة وإدارة .  ألف جنيه٦٦والحاسب اآللي بمصروفات ال تقل عن 
بدون ثمن الكتب والتكاليف .  ألف جنيه٥٧األعمال بمصروفات تصل إلي 

 هذه المصاريف ثالثة اضعاف مصاريف وتتجاوز. الجانبية األخري
  .الجامعات الخاصة األخري

 األخري، غير إهدار المال العام وسوء إستغالل السطلة أما الكارثة
 قبول طلبة الثانوية العامة من غير والمنصب للمصالح الشخصية فتكمن في

 في أقسام ،متخصصون في الكيمياء واألحياء، أى طلبة الدارسين للرياضيات
 طالب إذ أن ال. نوهو ما ال يقبله عقل أو منطق أو قانو. ت الهندسةكليا

فهم قط لم يدرس الرياضيات ويتميز فيها خالل التعليم الثانوي ال يمكنه الذي 
لقد جرت محاباة الدكتور أحمد . مناهج كليات الهندسة أو التعامل معها

خيصا نظيف وهو وزير لالتصاالت بأن منحت جمعيته األهلية أرضا وتر
بإنشاء جامعة مولتها وزارة االتصاالت وقت أن كان مسئوال عنها ثم وافق 
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مجلس الوزراء علي الجامعة ثم وافق علي أي شروط غير معتادة لقبول 
الطلبة وبالمصروفات التي تحددها في أسوأ فضيحة حكومية وتعليمية من 

  . نوعها
ور أحمد نظيف يضمن الدكتلقد تكلفت الدولة كل تلك المليارات حتى    

من الدلوة وظيفة فصلت .  بعد خروجه من رئاسة مجلس الوزراء لهوظيفة
  .، واخترقت كل القوانين واألعرافأجلها تشريعات
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 أمين أباظة

  
  

 والمشهور باسم ،"أمين أحمد محمد عثمان أباظة: "سم بالكاملاال
حاصل على .  بمحافظةالشرقية٢/٤/١٩٥٨والمولود في " أمين أباظة"

  . ١٩٧٩ عام اقتصاد وعلوم سياسية بكالوريوس
مل إذ ع. ولقد تولى العديد من المناصب ، الشرفية منها والرسمية

  خالل الفترة من عامإدارة العالقات الخارجيةفي  البنك األهلي المصريب
 لندنالبنك األهلي المصري فرع وكذلك عمل ب . ١٩٨٢  عامحتىو ١٩٨١
البنك وب . ١٩٨٤حتى و ١٩٨٣  خالل الفترة بين عامدوليةالعمال إدارة األ

 . ١٩٨٦حتى و ١٩٨٤  من عامرة االئتمانإدافي  األهلي المصري لالئتمان
 البنك المصري الخليجيلمكتب الفني لرئيس مجلس إدارة لمدير ثم عمل 
   . ١٩٩١  عامحتىو ١٩٨٦ خالل عام

  عام تكنوجازمجلس إدارة الشركة الشرقية ب اًعضو" أمين أباظة"وكان 
  . ٢٠٠٥ الزراعة عام ريوزمنصب حتى تولى ؛  ١٩٩٣
 خالل مجلس اإلدارة المنتدب لشركة النيل الحديثة لألقطانب اًعضووكان 

  . ٢٠٠٥  عامحتىو ١٩٩٤ الفترة من عام
 حتىو ١٩٩٥خالل عام  لتداول األوراق المالية أوبتيمارئيس مجلس إدارة و

   . ٢٠٠٥ عام
 ١٩٩٦  مـن  رئيس مجلس إدارة الشركة العربية لتجارة وحليج األقطـان        و
   . ٢٠٠٥حتى و
حتى و ١٩٩٧  من عامالشركة القابضة الكويتيةعضو مجلس إدارة و

٢٠٠٥ .  
  . ٢٠٠٣  عام حتىو ٢٠٠٠  عام  مناألقطانرئيس اتحاد مصدري و



١١١  صالح السید عبد الحي. د                (     )                    السجل األسود لمبارك ورجالھ

  عـام  حتـى و ٢٠٠١  عـام   مناإلسكندريةرئيس اتحاد مصدري األقطان     
٢٠٠٣ .  

 ٢٠٠٣  مـن عـام   الشركة العالمية لصناعة المواسير   عضو مجلس إدارة    و
  . ٢٠٠٤عام حتى و
  عـام   سـبينالكس  بشركة اإلسكندرية للغزل والنـسيج    عضو مجلس إدارة    و

  . حتى تولى الوزارةو ٢٠٠٣
 ٢٠٠٣  عـام    شركة النصر للمالبـس والمنـسوجات     عضو مجلس إدارة    و
  . حتى تولى الوزارةو
   . ٢٠٠٥عضو مجلس إدارة الهيئة العامة لالستثمار عام و

  . ٣١/١٢/٢٠٠٥وزير للزراعة واستصالح األراضي اعتبارا من 
 الزراعة ريمنصب وزمنذ توليه " أمين أباظة"ولقد ارتبط اسم 

 دخل ٢٠٠٦ ففي عام .ه من كل جانبتحاصر، والتى األزمات بالكثير من 
مرض إنفلونزا الطيور مصر، علي الرغم من تزامن دخول المرض مصر 
مع كل من األردن وإسرائيل، فإن كالً منهما نجحت في القضاء عليه، لكن 
مصر وبحسب الخبراء لم تنجح في مواجهة المرض وذلك بسبب عدم وضع 

  . لخطة حقيقية تواجه المرضوزارة الزراعة 
من كل في كل صيف ثم كان هناك أزمة القطن والفالحين؛ حيث أنه 

 تتكدس بسببتشتد أزمة فشل الفالحين في تسويق أقطانهم، عام كانت 
وال يعرفون لها تصريفاً ؛ بسبب تعنت الوزارة معهم  هماألقطان لدي

 مشقة ومعاناة وتكلفة وعرضها سعر  قليالً عليهم اليتناسب مع ما تكبدوه من
   .على مدار العام في رعايتهم لمحصولهم

 شخصيا له دور في هذه "أباظةأمين " الخبراء أن من يري بعض و
األزمة، حيث يمتلك أباظة شركة لتجارة القطن تعد من بين أكبر أربع 
شركات تعمل في مجال تجارة القطن، تعمل هذه الشركات علي شراء القطن 

بخس األسعار، وبالتالي يلجأ الفالحون إلي تخزين القطن في من الفالحين بأ
منازلهم لحين ارتفاع أسعاره التي ال ترتفع أبدا عن األسعار التي تحددها 

  . هذه الشركات، ثم يضطرون في النهاية لبيع األقطان إلي هذه الشركات
دائم و، هذا األمر لنفي دائم ال" أباظةأمين " رغم ذلك فقد كان و

أنه فور توليه منصبه الوزاري قام ببيع شركة القطن التي كان على د يكالتأ
  . يمتلكها

 أزمة األسمدة التي تشتد مع بداية  "أباظةأمين " وكذلك واجه 
موسمي الزراعة الصيفي والشتوي، حيث يصل سعر شيكارة السماد في 

 جنيهاً، في حين أن سعرها في الوضع ١٥٠بعض أوقات األزمة إلي 
 وللعلم أنها تصل لهذا السعر بتدابير شيطانية . جنيها٧٥ًال يتجاوز الطبيعي 
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من قبل الحكومة التى عملت على تدمير الزراعة المصرية مع سبق 
   .األصرار والترصد

أيضاً عن وزارة الزراعة أنها عملت على تلويث مياه الشرب تردد و
كذلك  ، ومصر الفاكهة والخضراوات في والرى مما أدى إلى تسمم 

  . مبيدات محظورة دوليال هااستخدام
تستخدم مبيدات محظورة كانت  الخبراء أن مصر  منيري بعضو

 "أحمد الليثي" وعندما جاءدوليا في مكافحة آفات المحاصيل الزراعية، 
الذي " أباظةأمين "  لكن دام تلك المبيدات ؛ استخقد حظروزيراً للزراعة ف

الزراعة في ثانية  قراراً بعودة العمل بهذه المبيدات أصدر جاء خلفاً له
   .بمصر

مصر ال تستخدم أي مبيدات على القول بأن   "أباظةأمين "  داومو
محظورة دولياً، وأن استخدام المبيدات في مصر يخضع لقواعد صارمة ال 

 ولكن في حقيقة األمر قد زاد عدد . مبيدات محظورةتسمح باستخدام أي
مرضى الفشل الكلوى وعدد مرضى األورام السرطانية والفيروسات الكبدية، 
وما هذا إال نتاج لما تناوله الشعب المصري من خضروات وفاكهة 

   .مسرطنة، وشرب مياه ملوثة ، نتيجة لسياسة زراعية سيئة
كوزير للزراعة " ن أباظة أمي" ورغم قصر المدة التى أمضاها 

. بمقارنته بسابقيه في تلك الوزارة إال أن كوارثه كانت أعظم وأكبر شاناً 
فبعد القبض عليه وإيداعه سجن طرة على زمة التحقيقات أرسلت إليه 
واستدعته لواجهته بالتحريات حول أرض سيناء ، وذلك كما أطلعتنا جريدة 

« استدعاء أمين أباظة من : "لعنوانالمصريى اليوم في مقالها الذي يحمل ا
  "سيناء لمواجهته بتحريات أراضى» طرة

  ٢٠١١ /٧ /١٦    أحمد شلبى   كتب  عن المصري اليوم
قرر المستشار أحمد إدريس، قاضى التحقيقات المنتدب من وزير 
العدل، للتحقيق فى وقائع فساد وزارة الزراعة، استدعاء أمين أباظة، وزير 

 اليوم، من سجن مزرعة طرة، الستكمال التحقيقات معه فى الزراعة السابق،
االتهامات المنسوبة له بتسهيل استيالء قياديين بالحزب الوطنى المنحل على 

ومن المقرر مواجهته بتحريات . مساحات شاسعة من األراضى فى سيناء
لمدة » أباظة«كان قاضى التحقيقات قرر حبس . تكميلية تدينه فى القضية

 . على ذمة التحقيقات فى قضية بيع أراضى سيناء يوما١٥ً
على » المصرى اليوم«وأفادت التحريات التكميلية ـ التى حصلت 

 فداناً من األراضى ٦٤٦٥تفاصيلها ـ بأن أباظة خصص مساحة 
 شخصاً من ١٦٠لصالح » مبارك لشباب الخريجين«المخصصة فى مشروع 

سى الشعب والشورى كبار المسؤولين بالدولة والوزراء وأعضاء مجل
وأقاربهم، بهدف الزراعة، لكنهم حولوها إلى منتجعات سياحية، وتستمع 
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جهات التحقيقات منذ شهر تقريباً إلى أقوالهم وعرضت عليهم رد األراضى، 
وتستأنف محكمة . واستجاب معظمهم وتم طرحها للبيع بالمزاد العلنى
ة المتهمين فى قضية جنايات القاهرة اليوم بالتجمع الخامس جلسات محاكم

 .تصدير الغاز إلسرائيل بسعر متدن
وينتظر المترددون على المحكمة غداً أول تطبيق لقرار مجلس 
القضاء األعلى ببث المحاكمات عبر شاشة عرض خارج المحكمة، إال أن 
مسؤوالً أمنياً قال إنه لم يتلق ـ حتى مثول الجريدة للطبع ـ أى تعليمات 

كان جميل سعيد، محامى وزير البترول األسبق، . رضببدء تجهيز شاشة الع
طالب بضم القضية المتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك وحسين سالم 
بتصدير الغاز إلى تلك القضية، حفاظاً على حسن سير العدالة وعدم محاكمة 

  .المتهم األساسى فى قضية والشريك فى قضية أخرى
    
 ٢٠١١ يوليو ٣الموافق وكذلك طالعتنا الصحف يوم األحد   
، والذى جاء "التحقيق مع أمين أباظة في قضية شباب الخريجين: "بالعنوان

  :فيه
بدأ المستشار أحمد إدريس قاضى التحقيقات المنتدب من وزير 
العدل للتحقيق فى وقائع فساد وزارة الزراعة، تحقيقاته مع أمين أباظة وزير 

دة ضده، والتى تتهمه بتخصيص الزراعة األسبق فى إطار البالغات الوار
 فدانا من األراضى المخصصة فى مشروع مبارك لشباب ٦٤٦٥مساحة 

 شخصا من كبار المسئولين بالدولة والوزراء ١٦٠الخريجين لصالح 
وأعضاء مجلسى الشعب والشورى وأقاربهم فضال عن اتهامه بمنح عدد من 

ا وزراعتها رجال األعمال مساحات شاسعة من األراضى بهدف استصالحه
حضر أمين أباظة إلى مقر وزارة . إال أنهم حولوها الى منتجعات سياحية

العدل فى تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا داخل سيارته وقام بالصعود 
إلى مقر هيئة التحقيق بالطابق الخامس وأمام المستشار أحمد إدريس تم 

دارية والتى أوضحت مواجهته بالبالغات الواردة ضده وتحريات الرقابة اإل
أن أمين أباظة عندما تولى منصب وزير الزراعة قرر إيقاف بيع ما لم يتم 
تخصيصه من المساحات المخصصة لشباب الخرجين بطريقة المزاد العلنى، 

 بتخصيص بعض هذه ٢٠١٠ وحتى ٢٠٠٦وقام خالل تلك الفترة من 
ت المنظمة ودون المساحات للعديد من الحاالت بالمخالفة للقوانين والقرارا

طرحها بالمزاد العلنى، األمر الذى ترتب عليه إهدار جزء من القيمة 
الحقيقية من هذه المساحات عالوة على التخصيص لبعض الفئات غير 

وتم استبعاد مساحات كبيرة من تلك األراضى على أساس أنها . المستحقة
المزاد العلنى ليست بذات الجودة حيث اقترح الوزير األسبق الليثى بيعها ب

فيما خصص أمين أباظة المساحات .. وتم بالفعل بيع مساحات كبيرة منها



١١٤  صالح السید عبد الحي. د                (     )                    السجل األسود لمبارك ورجالھ

 آالف جنيه مقدم عن ١٠األخرى باألمر المباشر بالمخالفة للقانون وبواقع 
كل فدان وبمساحات متفاوتة لكبار المسئولين وأوالدهم وأحفادهم وذويهم 

ونما تحديد للقيمة النهائية  فدانا د٤٥٠ أفدنة وحتى ٥تراوحت للبعض ما بين 
  .ألسعار تلك األراضى 

  
جريدة  ذكرت ٢٠١١ يوليو ١٦وفى صباح يوم األحد الموافق 

 يوما التهامه بتربيح نجل ١٥تجديد حبس أمين أباظة لمدة : "الشروق الجديدة
 ".أمين الفالحين بالحزب الوطني

دل قرر المستشار أحمد إدريس، رئيس مكتب التحقيقات بوزارة الع
في شأن وقائع الفساد بوزارة الزراعة، تجديد حبس المهندس أمين أباظة، 

 يوما بصفة احتياطية على ذمة التحقيقات ١٥وزير الزراعة السابق، لمدة 
التي تجري معه حول وقائع اإلضرار بالمال العام وتربيح رجل األعمال 

  . عمرو منسي بدون وجه حق
ق كافة االتهامات المسندة إليه، أنكر أمين أباظة، خالل جلسة التحقي

وأنحى بالالئمة على المجلس التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير 
والتنمية الزراعية، مؤكدا أنه ليس من اختصاص الوزير مباشرة األمور 

  .المتعلقة بالتملك أو التأجير بالنسبة ألراضي الدولة
 إدارة هيئة  هو مجلس٢٠٠٧وأوضح أن المسؤول عن ذلك منذ عام 

التعمير والتنمية الزراعية، وينتظر أن يقوم المستشار إدريس باستكمال 
التحقيقات مع أمين أباظة خالل األيام القادمة، بشأن مسؤوليته عن عدد من 
وقائع الفساد التي شهدتها وزارة الزراعة، والهيئات التابعة لها، إبان توليه 

  . ٢٠١١تى  وح٢٠٠٦منصبه الوزاري خالل الفترة من 
وكان المستشار إدريس قد نسب، خالل جلسة التحقيق الماضية، إلى 

 آالف فدان بسيناء ١٠أمين أباظة تهمة تسهيل االستيالء على مساحة 
عمرو أحمد منسي، نجل أحمد منسي أمين ) الهارب(للصالح رجل األعمال 

، حيث تبين أن جانبا من تلك )المنحل(عام الفالحين بالحزب الوطنى 
المساحة من األرض تقع داخل زمام محافظة اإلسماعيلية، فضال عن أن 
جزءا كبيرا منها يمثل مسرحا للعمليات للقوات المسلحة، فيما يمثل الجزء 

  .اآلخر جانبا من المساحة المحددة لبناء مدينة اإلسماعيلية الجديدة
وتبين من التحقيقات إصدار أمين أباظة، تأشيرات باألمر المباشر 

يع تلك المساحة من األرض لعمرو منسي بالمخالفة للقانون، وبما يتجاوز لب
سلطاته بمنح هذه األراضي، كما نسب المستشار أدريس إلى أمين أباظة تهم 
اإلضرار العمدي بالمال العام، ممثال في أموال ومصالح وزارة الزراعة 

ب عمرو  مليون جنيه، على نحو ربح رجل األعمال الهار٣٥بمبالغ قيمتها 
 .منسي تلك المبالغ دون وجه حق
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  أنس الفقي
  

  
 
  

" أنس الفقي: "والشهير باسم" أنس أحمد نبية الفقى : "االسم بالكامل
 وزير تولي منصب. ١٩٦٠  أكتوبر١٤ من مواليد محافظة الجيزة في

ـ ل خلفا ٢٠١١  فبراير١٣حتى و ٢٠٠٥  فبراير١٢ فياالعالم المصري 
 ه كان قبلمنو، لشبابل اًكان وزيرمن قبل هذا المنصب ، و"ممدوح البلتاجي"
  .امة لقصور الثقافةالهيئة العمجلس إدارة ل اًئيسر

 عمالاألإدارة  حاصل على بكالوريوس تجارة شعبة "أنس الفقي"و
الهيئة العامة وقد تولى منصب رئيس . ١٩٨٣امعة القاهرة عام من ج

ها بعد ، وانتقل منه إلي مقاعد الحكومة التي انضم إليلقصور الثقافة المصرية
وهو عضو في اتحاد . فترة قصيرة أمضاها في منصب وزير اإلعالم

الناشرين العرب والمصريين والمجلس المصري للشؤون الخارجية 
  . والمجلس المصري لكتب األطفال

العديد من المشاكل داخل قطاع التليفزيون بصفته " أنس الفقى " أثار 
ات إلعادة هيكلة قطاع رفض ثالثة مشروعوزيراً لإلعالم ، ومنها أنه 

التليفزيون والتي كانت ستسفر عن تخفيض حجم العمالة مؤكداً انه أعادها 
  . للمستشارين والمتخصصين إلعادة النظر فيها

 أن مكتبه مفتوح بصفة دائمة للقاء كل  "الفقىأنس " وأضاف 
العاملين باتحاد اإلذاعة والتليفزيون وحل مشكالتهم، وأنه يتفهم تماما 

ف البعض من إال تشملهم عملية التطوير أو أن يدفعوا ثمنها وهو أمر مخاو
  . غير مطروح وغير مقبول على اإلطالق

اجتماعين مع عدد من المخرجين والمعدين " أنس الفقى " عقد ولقد 
وتعهد بأن يتم على الفور بدء إشراكهم ,ومقدمي البرامج واستمع لمشكالتهم
يسمح بإلحاق أي ضرر مادي أو معنوي في أعمال التطوير مؤكدا أنه لن 

  . ألي منهم 
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أكد ، وبالنسبة لخطة تطوير القنوات األولى والثانية والمصرية 
ولن تتوقف عند إطالق الهوية الجديدة   أن العملية مستمرة،"وزير اإلعالم"

وأوضح أن ما تم هو مجرد بداية وان عملية . للقنوات والخريطة البرامجية
 وإضافة برامج جديدة مستمرة ، خاصة مع تطبيق نظام التطوير واستحداث

الدورة البرامجية والتي تتيح مزيدا من فرص تنوع البرامج وتحديد الخرائط 
  . البرامجية بصفة مستمرة 

 أن الفرصة األولى في المشاركة في برامج  "الفقىأنس " أشار لقد و
 وأنه من غير المقبول وغير وناتحاد اإلذاعة والتليفزيالتطوير هي ألبناء 

الوارد أن يتم االستغناء عن أي فرد من أبناء االتحاد من المخرجين 
والمذيعين والمعدين والفنيين ومختلف التخصصات وأن االستعانة بخبرات 
من خارج االتحاد ينبغي أن يكون في أضيق نطاق وفى حالة االحتياج 

مهام عاجلة فقط ، وان األولوية والضرورة الملحة لتقديم خبرات أو تنفيذ 
  . كانت وستظل ألبناء اتحاد اإلذاعة والتليفزيون 

كان تبنية لقانون البث " أنس الفقى " ومن بين المشاكل التى أثارها 
أنس "أطلقت الشبكة العربية لحقوق اإلنسان اسم الفضائى ، وبسببه فقد 

المزمع تمريره على قانون البث الفضائي المصري  وزير اإلعالم "الفقي
أنس الفقي للبث "خالل الدورة البرلمانية القادمة، ووصفته الشبكة بأنه قانون 

  . ، مؤكدةً رفضها التام للقانون وتوجسها خيفة منه"الفضائي
ال يمكن نفي الصلة بين مشروع هذا القانون ووثيقة : وقالت الشبكة

نذ أقل من ثالثة تنظيم البث الفضائي التي ناقشها وزراء اإلعالم العرب م
  ) ٢٠٠٩ (  يونيو الماضي٢٠أسابيع خالل اجتماعهم األخير في 

بجامعة الدول العربية، وهي الوثيقة التي تنسب بجدارة أيضا لوزير اإلعالم  
  . "أنس الفقي"المصري 

 أكدت الشبكة أنه أصبح من المحق أن ، فقدوحول نسب القانون 
ال سيما أنه كان الداعي لقيام كل دولة ؛  "لفقيأنس ا" ـ ننسب هذا القانون ل

عربية بتعديل تشريعاتها أو سن تشريعات جديدة؛ تهدف إلى تفعيل وثيقة 
وأشارت إلى أن هذه الوثيقة المقترحة دبِّرت بليل، مؤكدةً أن . البث الفضائي

لجنة صياغة هذا القانون قد شرعت في إعداده قبل اجتماع وزراء اإلعالم 
ةً أن المطلوب من القانون المشبوه هو الوالء قبل أن تكون بوقت كاٍف، مؤكد

   !!.هناك حرية لإلعالم في مصر
عقد اجتماعاً موسعاً مع قيادات اإلذاعة ومن مشاكله أيضاً أنه 

. والتليفزيون لوضع خطة التغطية اإلعالمية لالنتخابات البرلمانية القادمة
ئة لألحزاب لعرض علي أن خطة اإلعالم سوف تتيح فرصة متكاف أكدو

برامجها االنتخابية وسيتم تخصيص وقت لكل المرشحين للظهور علي 
شاشات التليفزيون وشبكات اإلذاعة لعرض برامجهم مع توفير وقت متساو 



١١٧  صالح السید عبد الحي. د                (     )                    السجل األسود لمبارك ورجالھ

للمرشحين المستقلين وعقد اجتماعات مستمرة مع ممثلي األحزاب لتنظيم 
ة االنتخابات سير تغطية العملية االنتخابية بناء علي ما ستوصي به لجن

 أن القنوات المحلية سوف تقوم بالدور "أنس الفقي"أضاف و. البرلمانية
الرئيسي في تغطية الفعاليات االنتخابية بالدوائر المختلفة وتخصيص نشرات 
إخبارية خاصة باالنتخابات تتضمن تقريراً يومياً عن سير العملية االنتخابية 

لشبكات المحلية والقنوات وأنه سوف يعقد عدة اجتماعات مع رؤساء ا
  . اإلقليمية للتأكد من االلتزام التام بمعايير الحياد اإلعالمي والشفافية

وأوضح وزير اإلعالم أنه سوف يتم ضم بعض العناصر من ممثلي 
المجتمع المدني والمجلس القومي لحقوق اإلنسان لعضوية لجنة المتابعة 

ي وللتأكد من الموضوعية والرصد وذلك تأكيداً لشفافية اإلعالم المصر
  . والشفافية والحياد في جميع مراحل االنتخابات البرلمانية

 سوف تصدر نشرة هيئة االستعالمات إلي أن "أنس الفقي"أشار و
يومية حول سير العملية االنتخابية وإتاحتها لوكاالت األنباء العالمية باللغات 
المختلفة وإنشاء مركز صحفي عالمي لتيسير مهمة المراسلين األجانب في 

  . تغطية االنتخابات
 الطين بلة أنه لم يحدث شيئ من هذا بشفافية كاملة ، ولكن ومما زاد

بطبيعة الحال كانت الحملة بأكملها موجهة لصالح أعضاء الحزب الوطنى 
وكانت الطامة الكبرى أصناء تغطية التليفزيون المصري لوقائع . الحاكم

 يناير ، حيث كانت جميع القنوات الفضائية الدولية ٢٥أحداث ثورة 
ننسابق للتغطية بشفافية واضحة ، في حين كان التليفزيون واإلقليمية 

  .المصري يتجاهل وعن عمد تغطية هذه الثورة الميمونة
كانت جميع الفنوات تنقل من داخل ميدان التحرير وقائع وأحداث 
الثورة في حين كان التليفزيون المثري وعلى استحياء يذكؤ أن عدد الثوار 

 غي البداية ثم أخذ يذكر أنهم عدة أالف ولم بميدان النحرير يصل لعدة مئات
يذكر أبداً أنهم قد وصلوا للمليون ، وذلك رغم ذكر القنوات األخرى أن 
العدد فد وصل ألكثر من المليون ، وكانب هذا الكتاب ممن شهدوا وقائع 

 ، وقي ذلك اليوم وصل عدد الثوار ١/٢/٢٠١١ ويوم ٢٩/١الثورة يوم 
مالين ونصف ، وذلك كما أخبرت إذاعة الثوار المتظاهريين إلى ثالثة 

وأضف إلى هذا ثبات كاميرات التليفزيون المصري على كوبرى . بالميدان
 .قصر النيل متجاهلة الصورة الحقيقية الموجودة داخل الميدان

من سقطات في حق الثورة فقد " انس الفقي " وجراء ما ارتكبه 
وجاء ،   "أحمد شفيق"  الفريقإلعالم في حكومةلوزير ك هاستقال من منصب

 وكان  ".حسني مبارك محمد"  السابق ذلك بعد يومين من تنحي الرئيس
الفقي قد صرح بأنه كان ينوي السفر لعائلته في لندن لكنه علم بمنعه في 
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 عن مصدر ثروته ته ضده للنائب العام لمسائلهاميقدتم تالسفر إثر بالغات 
  . المالية

  األشهر في مصرع قد أقال المذي"الفقيأنس " كان قيل استقالته و
التلفزيون المصري طوال أيام شاشات ه من الظهور على ع ومن"محمود سعد"

رفض  خاصة أنه قد  و،لثوارللثورة وا "محمود سعد"لمساندة وذلك  ؛الثورة
أن هناك عناصر خارجية وراء شباب الثورة بهدف بعالن القول واإل

  . التخريب والتدمير
بعدم " أنس الفقي " قد اتهموا المذيعين المستقيلين من وكان بعض 

 ، بل والمغالطة في  أخبارهاةالتضامن مع الثورة والمغالطة وعدم تغطي
جريدة اليوم " في  وفي حوار.التغطية ؛ بغرض اإلسائة للثورة والثوار

أنا لم أتخذ أى موقف من شباب الثورة : "وقال" الفقيأنس "  صرح "السابع
لى الرغم من أننى أول مسئول قمت بمحاورة الشباب ومعرفة مطالبهم، ع

وكانت هناك إجراءات تتخذ من نتائج هذه المحاورات ولم أعلن عن وجودى 
فى هذه الصورة بشكل مباشر ألن بعض الشباب الذى يتحدث مع بعض 

أن التعامل اإلعالمى كان له ب: وأضاف". مسئولى الدولة يكون منشقاً عنهم
 اإلغفال اإلعالمى لما كان يحدث فى ميدان التحرير نتيجة أنه : أولهما،نشقا

لم تكون لدينا الكاميرات، ولكن عندما تكون هناك مظاهرات أمام ماسبيرو 
تصور وتذاع للمشاهدين على الهواء مباشرة، كما أن التليفزيون المصرى 

إلعالم لمتظاهرين وموقفهم من الكان ممنوعاً من دخول التحرير نظرا 
والكاميرا التى كانت فى الميدان تابعة لألمن، وكانت ، الرسمى من الدولة 

فى موقف معين، وكانت تحدث مواجهات بين الشباب على الهواء مباشرة، 
وكان شىء يعنى أوال الدفاع عن مبنى اتحاد اإلذاعة والتليفزيون، مثل 

اصة فى كل حارة اللجان الشعبية التى كانت تحمى المنازل والممتلكات الخ
وشارع، وجهازى الذى إذا سقط يسقط النظام، وأنا حلفت اليمين بالحفاظ 

 يوماً ألنى أحاسب من الناحية ٢٣عليه، وهذا ما جعلنى ال أترك المبنى 
  . الدستورية والقانونية

إنه يخص الرسالة اإلعالمية، فكانت هناك ف:  الشق الثانىأماو
 لما قدمناه ولكنى لم أقدر أن أفعل ما مشاورات لم يحدث فى وجهات النظر

 وسوف أقول لك الوقائع الكاملة "بي بي سي" أو "الحرة" أو "الجزيرة"قدمت 
  . لما حدث بالمستندات

،منع سفر عدد النائب العام  قرر  فبراير٢٣في ونتيجة لكل ما تقدم ف
من الوزراء والمسؤولين في مصر للخارج، التهامهم في قضايا فساد، 
وضمت القائمة الجديدة اثنان من رؤساء الوزراء السابقين بخالف ثالثة 

رئيس ، ولقد شاركه في هذا المنع " أنس الفقي " منهم وزير اإلعالم.وزراء
  ".أسامة الشيخ"اتحاد اإلذاعة والتليفزيون 
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  حبيب العادلي

  
  

جبيب : "والشهير باسم" براهيم العادليحبيب إ: " االسم بالكامل
صل احم،  ١٩٣٨  عام  مارس١في  القاهرةمحافظة د يلاومن م" العادلي

. م١٩٦١على ليسانس الحقوق ودبلوم المواد الشرطية من كلية الشرطة عام 
   :؛ منهاالدورات التدريبية ولقد حصل على العديد من 

  .  م١٩٦٣ عام فرقة البحث الجنائى
  . م١٩٦٦ عام "المركز القومى للبحوث الجنائية"ن الجريمة فرقة البحث ع

  . م١٩٦٦ عام فرقة تخصصية في مجال مباحث أمن الدولة
  . م١٩٨٥ عام فرقة إدارة األزمة من الواليات المتحدة األمريكية

  : واإلدارات التابعة للشرطة، فمنهاالجهات ولقد عمل بالكثير من 
 م التحق١٩٦٥وفي عام . ة المخدراتإدارة مكافح، واألمن العام إدارة 

 ثم . نائبا لرئيس الجهازنِيحتى عفيه جهاز مباحث أمن الدولة ، وتدرج ب
  .  للعمل بوزارة الخارجيةانتدبم ١٩٨٤وحتى ١٩٨٢ ظل خالل الفترة من
   :الدرجات الوظيفية التالية " حبيب العادلى " ولقد شغل 

   .م١٩٩٣ عام وزير الداخليةلمساعد 
  . وزير الداخلية لمنطقة القناة وسيناءلمساعد أول ثم صار 

  . مدير أمن القاهرةلر الداخلية وزيلمساعد أول ثم 
  . مساعد أول وزير الداخلية لألمن والمنطقة المركزية

 فـي عـام     عين مساعداً أول لوزير الداخلية لجهاز مباحث أمن الدولـة         ثم  
   .م١٩٩٦

  . م١٩٩٧عام  "حسن األلفى"عين وزيراً للداخلية خلفا لـ ثم 
الثقـة  "حسنى مبـارك    محمد  " م أعاد فيه الرئيس المخلوع      ١٩٩٩وفي عام   

  . م٢٠٠٤كوزير للداخلية، وكذلك غي عام 
  :منهااألنواط على العديد من " العادلي " ولقد حصل 

  .  منح نوط االمتياز من السيد رئيس الجمهورية١٩٨٦في عام 
  .  منح نوط االمتياز من السيد رئيس الجمهورية١٩٩٧وفي عام 



١٢٠  صالح السید عبد الحي. د                (     )                    السجل األسود لمبارك ورجالھ

على ثناء يستحوز "حبيب العدلى"ولقد كان من المعلوم للجميع أن 
 التي تعينه على "مبارك" يد ، إذ كان"حسنى مبارك"المخلوع  الرئيس ىورض

، فهو يده التى يبطش بها وينكل بأعدائه حفظ االمن والحكم في ان واحد
 حتىو ١٩٩٨ذ  وزيرا للداخلية من"حبيب العدلى" ومن ثم فقد ظل. ومناوئيه
الس الشعب  في كل من انتخابات مجهظهر دورفلقد . ٢٠١١ فبراير

المعارضة من اخوان مسلمين ه تهمتحيث ، والشورى وانتخابات الرئاسة 
ومستقلين وباقى المعارضه بتزوير االنتخابات لصالح الحزب الوطنى 

وهذه هى موهبته التى يتقنها ويتفوق فيها ، والتزوير . )الحزب الحاكم(
  .ير للداخليةورضائه به وموافقته على تنفيذه كان سبباً في توليه منصب وز

ولقد كانت رغبته في البقاء في منصبه واالحتفاظ بالوزارة سبباً 
 من قبل منظمات حقوق اإلنسان بإنتهاك حقوق اإلنسان حيث هماتهأيضاً ا

زاد في عهده التعذيب فى السجون وزاد نفوذ جهاز امن الدولة حيث أصبح 
 منظمة العفو الدرع الواقى لرئيس الجمهورية من المعارضه والشعب وقالت

 ألف مصري يجري احتجازهم دون توجيه اتهام ١٨الدولية انه يوجد نحو 
  .لهم

ولقد ارتكب رجال الشرطة في عهده كل الموبقات في حق الشعب 
ورجاالته على إهدار كرامة وأدمية الشعب " العادلي " المصري ، وعمل 

ال أنه لم المصري ، ورغم صراخ الشعب ومطالبتهم بتدخل رئيس الدولة ، إ
ألنه هو من يعمل على " حبيب العادلى " يكن ينصت لصرخات شعبه من 

خاصة وأن وزير الداخلية قام فور توليه . حمايته وبقائه كرئيس للبالد
الشرطة " إلى " الشرطة في خدمة الشعب" للوزارة بتغير شعارها من 
 ، وكأنها رسالة للشعب المصري أن رجال" والشعب في خدمة القانون

الشرطة لن يخدموا ويصهروا على راحة وأمن الشعب المصري مرة 
   .  أخرى
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ومن ثم فعندما اشتعلت الثورة المصرية في يوم الثالثاء الموافق 

الشرطة واألمن المركزي من أمام انسحاب قوات  و٢٥/١/٢٠١١
 ، يوم الجمعة الموافق في اليوم الثالث للمظاهراتالمتظاهرين 

 ،والعمل على إحداث فراغ وانفالت أمنى في الشوارع  ٢٨/١/٢٠١١
اقالته في محاكم المصرية ، فقد صدر قراراً بوحرق أقسام الشركة ومباني ال

 فبراير ٣وفي .  خلفا له"محمود وجدي" وتعيين اللواء ٢٠١١  يناير٣١
 صدر أمر النائب العام في مصر بمنعه من السفر خارج البالد و ٢٠١١

  . تجميد أرصدته ضمن قائمة طويلة تضم بعض الوزراء في الحكومة المقالة
 أحال النائب العام بالغا لنيابة أمن الدولة ٢٠١١  فبراير٧في و

تفجير  بالتورط فى "حبيب العادلي"وزير الداخلية السابق فيه ليا يتهم الع
من كان ذلك على أثر بالغ و.  ليلة رأس السنةكنيسة القديسين باإلسكندرية

سبق  وكان قد . بالتورط والتسبب في التفجير"العادلي"  فيهيتهمشرطة مقدم 
ة ؛ والذي يفيد بلجؤ على شبكة المعلومات الدولي في صحف ومدونات هنشر

 فيه      أعلنوهذا في الوقت الذي سبق و. ن إلى السفارة البريطانيةوالمفجر
 الفلسطيني جيش اإلسالم قبل إندالع الثورة بأيام عن تورط "حبيب العادلي" 

؛ وقد استحق بهذا االعالن فخر السيد رئيس الجمهورية المخلوع   في التفجير
 يناير ٢٣برجال الشرطة عندما احتفل بعيدهم يوم " محمد حسنى مبارك" 

٢٠١١ .  
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وكان العاجلى يهدف من هذا اإلعالن تحقيق أكثـر مـن مـأرب             
  :وغرض ، وهى

الداخلية، " مبارك"كسب رضا الدول األوربية المسيحية عن سياسة : أوالً
وخاصة بعد ما يعلنه المهاجرون من أقباط مصر بالخارج عن اضطهاد 

  . المسيحين داخل مصر بصفتهم أقلية مهضوم حقها
عالم العربى اإلسالمى ، خاصة وبعد بناء مصر لكسب ود ورضا ال: ثانيا

للجدار العازل بين مصر وقطاع غزة، وتركه للشعب الفلسطينى من سكان 
  . غزة لقمة سائغة لالستعمار اليهودى

مع رجاله من " العادلى" بتنفيذ تلك العملية التى وضع لها مخططها : ثالثاً
ة األولى في السهر على أشرار رجال الشرطة ، الذين تتمثل وظيفتهم بالدرج

 –حماية هذا الشعب وممتلكاته ، استطاع أن يؤكد على حمايته لألقباط 
 من خطر اإلرهاب األعمى الذى يترصد بهم ، فنظامه يكفل –بصفتهم أقلية 

  . لمسيحي مصر األمن من خطر اضطهادهم والفتك بهم
ئه للجدار أقتع العالم العربى واإلسالمي بالغرض من انشائه وبنا: رابعاً

العازل بينه وبين قطاع غزة ألنه يحمى تفسه من خطرهم وتهديدهم لفئة من 
ومن ثم فقد أعلن أمام العالم أجمع أن منفذى عملية كنيسة , الشعب المصري

  .القديسين ينتمون لجيش فلسطين اإلسالمى
عن االستفادة من منصبه كوزير " حبيب العادلى" ولم يتورع   

قد أخذ في تجميع الثروات والعمل على زيادة الثروات للداخلية، ومن ثم ف
والممتكات واقتناء الفلل والقصور والشقق واألراضى باسعار بخسة أو 

األمر الذى استتبع معه اصدار النائب . بتزوير أوراقها ووضع بده عليها
العام لمذكرة توقيف في حقه ومنعه من السفر وتجميد أمواله أوالً ، صم 

وسجنه لمدة خمسة عشر يوماً على زمة التحقيق، ولم يكن هو التحقيق معه 
الذين صدر في حقهم مثل هذا القرار ولكن " مبارك" الوحيد من رجال 

  .الكثير والكثير منهم، حتى امتلئت بهم السجون 
وهاهو يتجرع من نفس الكأس الذى أذاق الناس منه يوماً جوراً   

فهو يواجه الكثير من التهم . حقاقوبهتاناً ، ولكنه يتجرعه عن جدارة واست
عقوبة االإلعدام شنقاً " األن، أهمها جميعها والتى قد تصل به لحبل المشنقة 

هذا غير التربح للنفس وللغير واستغالل . وهى جريمة قتل المتظاهرين" 
  .النفوذ وغسيل األموال واالستيالء على األموال العامة والخاصة
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  حسين سالم

  
 

 في سيناء والذي ينتمي إلى ١٩٢٨والمولود عام  "حسين سالم"يعد 
حسين "خدم لقد و .مصر في رجال األعمالمن أكبر وهو . إحدى قبائلها

بالمخابرات العامة ، ثم عمل ضابطاً القوات الجوية المصرية في "سالم
، وهو نفس التوقيت الذي تعرف فيه على الرئيس ٦٧حرب  قبل المصرية
  . ، ثم توطدت الصلة بينهما"محمد حسني مبارك"المتخلى 
حياته موظف في صندوق دعم الغزل، وكان " حسين سالم"بدأ و

 جنيه ضريبة للدفاع الوطني عن فلسطين، ٢ جنيها يقتطع منه ١٨راتبه 
 ١٩٦٧ألتحق بسالح الطيران ليعمل طيارا حيث شارك في حربي  بعدها

  . مبارك، ومن هنا كانت بداية معرفته بالرئيس ١٩٧٣و
جمال "كان رجال عسكريا في عهد الرئيس المصري الراحل أى أنه 
، لكن في منتصف الخمسينات توقفت حياته العسكرية بعد "عبد الناصر

خطابه الشهير الذي رفض فيه اتخاذ أي إجراء يؤدي إلى الحرب مع 
 "سالمحسين "  إلى الحكم عاد "أنور السادات"ومع وصول الرئيس . إسرائيل
محمد " رئيس  العامة كسياسي ليصبح أحد المستشارين الداعمين للللحياة
 والتفاقية السالم مع إسرائيل، وكان المسئول عن تنفيذ المعونة "ساداتأنور ال

  . األمريكية األمنية للقاهرة في إطار اتفاقية السالم مع إسرائيل
 عقب الواليات المتحدة عاد من "جمال السادات"وجدير بالذكر أن 

لى عالقة إ الخاصة مما يشير "حسين سالم"اغتيال والده على متن طائرة 
 بصفة شبه دائمة "سالمحسين " ويقيم . هو األخر "اتالساد"األخير بالرئيس 

 "موفينبيك" التي يمتلك بها عدة منتجعات وفنادق منها "شرم الشيخ" مدينة في 
الثورة المصرية بعد قيام . وهو الفندق الذي يقام به كافة المؤتمرات الدولية

حسين " سافر باركحسني م وقبل أسبوع من تنحي الرئيس السابق ٢٠١١
 سپانياأ تم القبض عليه في ٢٠١١  يونيو١٥وفي .  إلى الخارج"سالم

  . "خالد حسين سالم"وبصحبته نجله 
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شركة النصر "يعمل في " حسين سالم " كان وعن حياته العملية فلقد 
وهي الشركة التي كانت مكلفة بتوطيد أواصر ،  "للتصدير واالستيراد

رغم عدم معرفة تاريخ توجهه و. العالقات التجارية والسياسية مع أفريقيا
 شهد بداية تردد اسمه في ١٩٨٦أن عام إلى العمل في مجال األعمال، إال 

 عضو مجلس الشعب بتقديم طلب "علوي حافظ"الحياة العامة، عندما قام 
إحاطة عن الفساد في مصر، مستنداً في جزء منه إلى اتهامات خاصة، 

 مفجر "بوب ودوورد"، للكاتب الصحفي األمريكي "الحجاب"وردت في كتاب 
 في نيكسونالشهيرة، التي أطاحت بالرئيس األمريكي " فضيحة وترجيت"

  . بداية السبعينات من القرن الماضي

  
 التي تم شركة األجنحة البيضاءأن ولقد زعم مؤلف هذا الكتاب 

تسجيلها في فرنسا، هي المورد الرئيسي لتجارة السالح في مصر، وأن هذه 
 – سوزان مبارك شقيق –) منير ثابت(تتضمن أربعة مؤسسين هم الشركة 

محمد (ر الدفاع المصري آنذاك، و، وزيوعبد الحليم أبو غزالةوحسين سالم 
وهو ما نفاه بشدة . نائب رئيس الجمهورية وقت تأسيسها) حسنى مبارك

  .  ردا على أسئلة الصحفيين حول ما ورد بالكتاب"الةأبو غز"المشير 
 "حسين سالم"وبعد هذه الواقعة بدأت التساؤالت حول حجم ثروة 

التي تتجاوز ميزانية الدولة في عام، ومع ذلك فقد ورد اسمه في بعض 
قضايا التهرب من قروض البنوك، ومنها قضية أسهمه في إحدى شركات 

بضمانها قرضاً من أحد البنوك ورفض سداده، البترول العالمية، التي أخذ 
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وانتهت القضية بحلول البنك األهلي محله في الشركة، لتمر الحكاية في 
  . هدوء

  
" مدينة ل هو األب الروحي "سالمحسين " وتؤكد بعض المصادر أنه 

، حتى وإن كان ذلك على سبيل المبالغة، ألنه يعد أول  "شرم الشيخ
، وبالتالي لم يكن مستغرباً أن يملك ١٩٨٢المستثمرين في المنطقة منذ عام 

بالكامل تقريباً من فنادق إلى كافيتريات إلى بازارات، ) خليج نعمة(الرجل 
وغني عن القول أن خليج نعمة كان أهم أهداف تفجيرات شرم الشيخ 

  . يرةاألخ
ة في ، من أكبر المنتجعات السياحي"موڤنبك جولي ڤيل"كما يعد 

 عند بنائه بإقامة قصر على "حسين سالم"المنطقة، وقد أوصى صاحبه 
أطرافه، تم تصميمه وتجهيزه على أحدث الطرز العالمية؛ ليفاجئ الجميع 

كما أقام . لقصر المنتزه، ليصبح المصيف البديل "مبارك"بإهدائه إلى الرئيس 
 مليون ٢مسجد السالم بشرم الشيخ على نفقته الخاصة، والتي بلغت تكلفته 

جنيه، خالل أقل من شهرين، عندما علم أن الرئيس سيقضي أجازة العيد في 
 صاحب وراعي "سالمحسين "ويعد . المنتجع الشهير، وأهداه للقوات المسلحة

فكرة مسابقات الجولف العالمية، والتي تقام سنويا في شرم تحت رعايته 
  . شخصيا

  
  شركة خط أنابيب شرق المتوسط
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، التي قامت بتوقيع الشراكة مع "EMG "شركة شرق المتوسط للغاز

فقط، في حين يمتلك % ١٠ المصرية ب ة، تشارك فيها الحكومإسرائيل
، فيما %٢٥"  ميمانفيوس"ئيلي، المتمثل في رجل اإلعمال الجانب اإلسرا

  . باقي األسهم"سالمحسين " يملك 
ار متر  ملي١٢٠وتنص بنود االتفاقية على أن تقوم الشركة بتصدير 

 مليار دوالر فقط، كما ٢٨ إلى إسرائيل مقابل الغاز الطبيعيمكعب من 
اإلسرائيلية، وهذا هو االتفاق األول من " يديعوت أحرونوت"ذكرت صحيفة 

  . ضمن ثالث اتفاقات لم يتم التصريح عنها بعد

  
والمدفوع من .  مليون دوالر٥٠٠رأس مال الشركة األسمي ويبلغ 

جمالية للمشروع حوالي التكلفة اإلو.  مليون دوالر١٤٧رأس المال فقط 
 مليون دوالر حصلت الشركة علي قرض رئيسي من البنك األهلي ٤٦٩

كما حصلت الشركة علي قروض أخري . مليون دوالر٣٨٠المصري قدره 
سرائيل في مارس إلي إ ضخ الغاز أبدو. من بنوك االتحاد األوروبي وغيرها

 "حسين سالم" و"يوسف مايمان"ومع هذا قام الشريكان الرئيسيان، . ٢٠٠٨
أي قبل الضخ الفعلي للغاز وذلك   .٢٠٠٧ببيع حصتهما بالتدريج في عام 

  :علي النحو التالي
من أسهم الشركة %  ١٢,٥ نصف حصته أي "يوسف مايمان"باع    
 مليون دوالر ثم قام ٢٥٨,٨أألمريكية بمبلغ  " AMPAL"لي شركة أمبال ا

من %  ٤,٤وبعدها .. مليون دوالر٤٠من أسهم الشركة بمبلغ %  ١,٨ببيع 
   . مليون دوالر١٠٠األسهم بمبلغ 

من % ١٢ في بيع األسهم وباع "مايمان" حذو "حسين سالم"حذا و
حسين " باع ٢٠٠٧مبر عام  مليون دوالر وفي نوف٢٦٠أسهم الشركة بمبلغ 

 مليون ٤٨٦,٩التايالندية بمبلغ  " PTT"من األسهم لشركة % ٢٥ "سالم
 وهو مالك "سام زل"لي إمن األسهم % ١٠كما تفاوض علي بيع . دوالر

ولم يعلن عن قيمة الصفقة . "شيكاغو"سرائيلي أمريكي، مقره إكبير للعقارات 
ر  بليون دوال٢,٢ تساوي وقتها "شركة شرق المتوسط"عالن أن إرغم 

 مليون ٢٢٠ تقدر قيمتها ب "حسين سالم"مع  " سام زيل"بمعني أن صفقة 
ثم %  ١٢من مجموع األسهم، باع منها %  ٦٥ "حسين سالم" نصيب .دوالر
ذا لم إهذا %  ١٨أي باقي من حصته %  ٤٧المجموع %  ١٠ثم %  ٢٥
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 مليون ٩٦٧جملة المبيعات حوالي فقد بلغت وباألرقام . يكن قد تصرف فيه
جمالي إ مليون دوالر أي ٣٩٦يقدر بحوالي  يزال في حوزته ما ر والدوال

مع خصم نصيبه في التكلفة   مليون دوالر٣٦٠يعادل بليون و نصيبه ما
 مليون دوالر، تخصم من ثمن ٣٠٥ والناتج حوالي ٤٦٩X 65%الفعلية 

مبلغ   خالصة تماماً ، بل ويتبقى لهالبيع يعني الصافي حوالي بليون دوالر
حوالي بليون قد زاد رصيده ، ويعنى هذا أن  مليون دوالر ٥٥حوالي د زهي

عالوة علي أن القروض وخاصة من البنك .  ضخ الغازأدوالر قبل أن يبد
نقل الغاز من يكما أن الخط الذي . نشاءكاليف اإلتاألهلي المصري غطت 

. "شركة شرق المتوسط"لي العريش وهي محطة بداية خط أنابيب إمصدره 
 أن حتىهذه الصفقة غريبة في نوعها . نشائه علي نفقتهاإت الدولة بقام

تحقيق أرباح من غاز " سرائيلية نشرت مقاال بعنوان  اإل"هآرتس"صحيفة 
   ".Turning a profit on gas, without the gas" "بدون الغاز

شركة " اإلسرائيلية أن "يديعوت أحرونوت"ذكرت صحيفة ولقد 
 أبرمت عقدا بقيمة ملياري دوالر لتزويد قد"  المصريةشرق المتوسط للغاز

مائة   عاما نظير١٥ بالغاز الطبيعي لمدة اإلسرائيلية" دوراد إينرجيشركة "
 إن هذا العقد يدشن إمدادات الغاز وقالت. مليون دوالر عن كل سنة إضافية

وشركة شرق البحر المتوسط للغاز مسجلة في . الطبيعي المصري إلسرائيل
وهي الشركة الوحيدة التي تملك الحق في تصدير . المنطقة الحرة بمصر

الغاز من مصر إلي إسرائيل والعميل الرئيسي للشركة هي مؤسسة الكهرباء 
 ١٥ ماليين قدم مكعب يوميا طوال ٢٠٦حو سرائيلية التي ستشتري منها ناإل

  . عاما
ويتردد أن شركة شرق البحر المتوسط للغاز مملوكة لثالثة 

 بنسبة "حسين سالم"مساهمين رئيسيين هم رجل األعمال المصري الشهير 
وشركة الغاز % ٢٥ بنسبة " ميلمانفيوس"ورجل األعمال اإلسرائيلي % ٦٥

رق البحر المتوسط للغاز في العام وتأسست شركة ش%. ١٠المصرية بنسبة 
 ويتركز نشاطها في إنشاء وتملك وإدارة شبكة من خطوط األنابيب ٢٠٠٠

لنقل وتصدير الغاز إلي منطقة حوض البحر المتوسط، وفقا لوزارة البترول 
% ٢٥ تمتلك حصة "مرهاف السويسرية"وتقول الوزارة إن شركة . المصرية

  . في شركة شرق البحر المتوسط للغاز
 علمه بالمفاوضات حول إعادة "حسين سالم"نفي رجل األعمال ولقد 

، المنوطة »شرق المتوسط«، وشركة »القابضة للغاز«تسعير الغاز بين 
أنا رجل مسن حاليا، وقطعت عالقتي «: بتصدير الغاز إلسرائيل، قائالً

وقال في تصريحات . »بالبيزنس واألعمال بعد أن تجاوزت سن السبعين
 إنه تخارج من شركة شرق المتوسط "لمصري اليوما"ريدة جخاصة ل

، أوائل العام الماضي، بعد أن باع أسهمه فيها لشركة عالمية »جي.إم.إي«
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، في مصر، »لهيئة العامة للبترولتعادل ا «"تايالند"أمريكية وأخري من 
الفتًا إلي أنه كان حريصا علي أن يحول األرض المقام عليها المشروع قبل 

وأضاف أنه . بيع أسهمه إلي حق انتفاع، حيث كانت ملكًا للشركة قبل ذلك
، وتم ذلك في إطار موافقات ١٩٩٩كلف بإنشاء شركة شرق المتوسط عام 

وأشار إلي .  إشراف دقيق لألجهزة األمنيةمجالس الوزراء المتعاقبة وتحت
، ]سوريا[و األردن شركة غاز الشرق لتوريد الغاز إلي ١٩٩٨أنه أنشأ عام 

 للدولة، وفسر -% ٦٥ وقدرها -وعقب توقيع العقود تنازل عن أسهمه فيها 
بقوله إن التنازل تم لمنع احتمال وجود شبهة » المصري اليوم«ذلك لـ

  . »شرق المتوسط«و» غاز الشرق«تعارض مصالح بين 
، أن تحديد سعر »المصري اليوم«وذكرت أوراق، حصلت عليها 

 بموجب مذكرة مرفوعة من وزارة البترول لمجلس ٢٠٠٠بيع الغاز تم عام 
الوزراء، الذي قام بدراستها، وإصدار قرار بأسعار البيع لمن يرغب، 

 يونيون فينوسا، وشركة غاز شرق المتوسطواستفادت من هذا القرار شركة 
 إيني الماليزية، وبتروناس البريطانية، وبريتيش جازاإلسبانية، وشركات 

دوالر «و» والر واحد لألردند«اإليطالية، بسعر بيع للمليون وحدة حرارية 
. »دوالر ونصف الدوالر لشرق المتوسط للغاز«، و»وربع ليونيون فينوسيا

 إنه ال علم له بما قام به مجلس "حسين سالم"ورغم تلك األوراق، قال 
وقال إن . الوزراء، وال يريد الدخول في الحوار الدائر حول األسعار

 تتلخص في فندقين في شرم مصادر ثروته الحالية معروفة ومعلنة، وهي
الشيخ واألقصر وشركة مياه جنوب سيناء، وقد تنازل عن أغلبها ألوالده 

  . وأحفاده في مارس الماضي
وعن مهامه السرية ذكرت بعض المصادر الصحفية ذات مرة أنه 

 - "حسين سالم"وصل إلى تل أبيب أمس األول الملياردير المصري 
 في زيارة –ب صناع السياسة اإلسرائيلية المعروف بعالقاته الواسعة بأقطا

تدور التكهنات حول أهدافها ومدى عالقتها بالمساعي المصرية الرامية 
فقد ربطت مصادر مطلعة بين . لتهدئة األوضاع المتوترة في المنطقة

 الحثيثة لوضع حد للتدهورات األمنية في "مبارك"الزيارة ومحاوالت الرئيس 
إيهود "يد التدميرية التي تمارسها حكومة المنطقة ولوقف حالة التصع

 أوفد لهذا الغرض صديقه "مبارك"وقالت إن الرئيس .  ضد لبنان"أولمرت
 مقر اإلقامة الدائم للرئيس بشرم -" موفنبيك"الملياردير الذي يمتلك فندق 

أن  والذي تجمعه به عالقة وطيدة منذ -الشيخ داخل المنتجع الخاص بالفندق 
وأشارت المصادر إلى أن . يش المصري في فترة الستيناتعمال معا بالج

 - وكاتم أسراره "مبارك" الذي يعد من أبرز المقربين من الرئيس -سالم 
، مدعوما من جهات "أولمرت"حكومة  و"حزب اهللا"سيقوم بدور الوسيط بين 
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سيادية في النظام المصري، حيث سينقل االقتراح الداعي لوقف إطالق النار 
  . على لبنان في مقابل إطالق سراح الجنديين اإلسرائيليين األسيرين

 الذي يوصف بأنه رجل التطبيع األول في مصر "سالم"ويمتلك 
سرائيل، وكان وقع أخيرا من أسهم الشركة المصدرة للغاز إلى إ%  ٦٥

على عدة اتفاقيات مع إسرائيل بشأن تزويدها بالكهرباء، وهو ما يمكنه ـ 
بحسب المصادر ـ من لعب دور بارز في إنهاء األزمة القائمة بين إسرائيل 

  ". حزب اهللا"و
 –على صعيد آخر، رجح بعض الخبراء بملف العالقات المصرية 

راء زيارة الملياردير المصري متابعة اإلسرائيلية أن يكون الهدف من و
استثماراته الخاصة هناك، السيما في مجال تكرير البترول، إذ يمتلك حصة 
كبيرة في مصفاة تكرير النفط بمدينة حيفا الساحلية التي تعرضت لقصف 

وأوقف سالم وألجل غير مسمي تصدير ". حزب اهللا"صاروخي من قبل 
كما . لى خلفية التطورات األخيرةالغاز والبترول المصري إلسرائيل ع

أسهما بالعديد من الشركات اإلسرائيلية ومن بينها شركات " سالم"يمتلك 
السالح؛ إذ يعد من أكبر تجار السالح في العالم، وتصل استثمارات بعض 

  .  مليار جنيه١٨شركاته إلى 
 كان قد تقدم باستجواب أنه" علوي حافظ"يذكر أن النائب الراحل 

 "سالم" حول وضع الفساد في مصر، ووضع اسم م١٩٨٦ عام شهير في
على رأس تلك القائمة، بعد أن أكد النائب على حصوله على مستندات 
ومعلومات أمريكية بشأن ما وصفه بملفات تجارة في عالم السالح باالشتراك 

  " . ةرفيع"مع أسماء 
 من مصر بطائرته "حسين سالم" هرب  يناير٢٥ثورة   قيامبعدو

، وتوقفت الطائرة في ٢٠١١  يناير٣١ في "سويسرا"الخاصة متجها إلى 
 وبحوزته "دبي" في "حسين سالم"لتزويد بالوقود، وألقي القبض على  ل"دبي"

 مة اإلمارات العربيةحكوكانت تعليمات صادرة من و. دوالر مليون ٥٠٠
إلى سلطات الطيران المدني في مختلف المطارات اإلماراتية تقضى بتفتيش 
كل الطائرات التابعة لشخصيات مصرية وتونسية خشية قيامها بتهريب 
أموال أو سبائك ذهب على نحو ما فعلت أسرة الرئيس التونسي المخلوع 

 بالمطار تقدمت "ن سالمحسي"وبمجرد توقف طائرة . "زين العابدين ين على"
سيارة خاصة إلى مهبط المطار تمهيدا لنقل الخزانة إلى مكان آمن حيث كان 

، ولكنه اضطر للمغادرة بعد مفاوضات "دبي" البقاء في "حسين سالم"يعتزم 
 همع السلطات اإلماراتية واتفاق تم بين الطرفين تم السماح على أثره ل

  . ا بعدبالرحيل على أن تلحق به أمواله فيم
 تقدم العديد من المحامين ببالغات إلى النائب العام  تلك الواقعةبعدو

ضده تتهمه باالستيالء على المال العام وإفساد الحياة االقتصادية بالبالد، 
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 ٢٠١١  مايو١٢وفي . واإلضرار العمدي مع سبق اإلصرار بأموال الشعب
 "حسن سالم"صورة " إنترپول "للشرطة الدولية اإللكترونيوضع الموقع 

  .ضمن صور المطلوبين للعدالة ونشر الموقع الدولى معلومات شخصية عنه
، مدريد في "حسين سالم" ألقي القبض على ٢٠١١  يونيو١٥وفي    

كشفت مصادر دبلوماسية رسمية، و .؛ حيث مقر إقامته الدائم بمايوركاانياأسب
 أنه أصيب بحالة من االنهيار، عقب القبض عليه، وأنه أجرى عدداً من
 ياالتصاالت الهاتفية بمسئولين أسبان كبار، من بينهم رئيس الوزراء األسبان

 جرى عالقة وثيقة منذ سنوات، وأبه تربطه ي، والذ"خوسيه لويس ثپاتيرو"
 اتصاالً بأحد القيادات المهمة بجهاز المخابرات األسبانية، وطلب منهم "سالم"

التدخل، وعدم تسليمه لمصر، وأنه فى حالة تسليمه للقاهرة، سيتعرض لكل 
، يته أمام القضاء األسبانمد والتنكيل، راجيا أن تتم محاكأنواع االضطها
وأعلن دبلوماسي في الخارجية اإلسبانية، أنه بناء على . خشية على حياته

، تشير إلى تواجد رجل األعمال األسبانيمعلومات وصلت إلى اإلنتربول 
، "حسنى مبارك"، أحد أبرز أصدقاء الرئيس السابق "حسين سالم" المصري
اذ التدابير إللقاء القبض عليه، وتوجهت قوة أمنيه إلى فيلته فجر تم اتخ

 يحمل "سالم"وأضاف أن .  وتم اقتياده والقبض عليه يونيو١٥األربعاء 
ديه الكثير من األعمال والمشروعات ، ول٢٠٠٥الجنسية األسبانية منذ عام 

، "سالم"االقتصادية داخل أسبانيا، مشيراً إلى أنه عقب إلقاء القبض على 
حضر إليه مجموعة من المحامين األسبان المشاهير، وطلبوا من السلطات 

 ألي، ال يجب تسليمه أسباني على أنه مواطن "سالم"األسبانية التعامل مع 
وأوضح أن . يماية الالزمة له طبقا للقانون األسباندولة أجنبية، وتوفير الح

 طلب من القاهرة إعداد ملف استرداده مدعوما بمستندات األسبانياإلنتربول 
تورطه، حتى يتم البت فى أمر تسليمه من عدمه خالل األيام المقبلة، مشيراً 

 الصحية ربما تهإلى أنه صدر قرار بتجميد أمواله بأسبانيا، مضيفا أن حال
  . ؤجل عودته لمصر، لكن األمر متروك لقرار اإلنتربولت

وزارة  اعلنت ٢٠١١ يوليو ١٥وفى صباح يوم السبت الموافق   
 أبلغت بدورها األنتربول المصري عن تمكنالخارجية اإلسبانية والتى 

ترحيلهما جلة ونجل حسين سالم وجاري األنتربول الدولى من القبض على ن
  .ومة المصرية ملف استردادهماكإلى مصر بعد استكمال الح
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 رشيد محمد رشيد   
  

  
  

المهندس "والشهير باسم " رشيد محمد رشيد حسين " االسم بالكامل 
شغل . ١٩٥٥، والمولود بمحافظة االسكندرية عام  "حمد رشيدرشيد م

. ٢٠١١ يناير ٢٩ حتى ٢٠٠٤منصب وزير التجارة والصناعة من يوليو 
، أعلنت السلطات المصرية عن منعه من السفر ٢٠١١ فبراير ٤وفي 

  . وتجميد أرصدته في البنوك
ومن المؤهالت العلمية التي حصل عليها بكالوريوس هندسة 

ودبلوم إدارة األعمال من  . ١٩٧٨نيكا من جامعة اإلسكندرية عام الميكا
دبلوم و.  ١٩٨٣ في الواليات المتحدة األميركية عام "جامعة سامفرود"

وأيضا  . ١٩٩٣ األميركية عام"تي. آي. جامعة إم"اإلدارة االستراتيجية من 
 " هارفاردجامعة" إلدارة األعمال في "معهد هارفارد"دبلوم اإلدارة العليا من 

 . ١٩٩٦بالواليات المتحدة األميركية عام 
  :قبل الوزارة" المهندس رشيد  " المناصب التى توالهاومن 

رئيس مجلس إدارة شركة يونيليڤر العالمية فى مصر والشرق األوسط ، 
  . HSBCوعضو مجلس إدارة بنك 

  .عضو باللجنة االستشارية العليا لالستثمار فى تركيا و
  . ارة الصندوق االجتماعى للتنمية برئاسة رئيس الوزراء عضو مجلس إدو
عضو اللجنة التنفيذية العليا لمجلس األعمال العربى الذى تم تشكيله عـام            و

  .  خالل اجتماعات المنتدى االقتصادى العالمى بالبحر الميت باألردن٢٠٠٢
  . داڤوس - المنتدى االقتصادي العالميعضو فى و
المتخلى عضو سابق للمجلس الرئاسى المصرى االمريكى برئاسة الرئيس         و
   . "حسنى مبارك"
  .الديمقراطىعضو لجنة السياسات بالحزب الوطنى و
  . رئيس مجلس أمناء مدينة برج العرب الجديدة باالسكندريةو
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  . مؤسس وعضو مجلس إدارة المجلس المصري للدراسات االقتصادية و
  . مؤسس وعضو مجلس إدارة جمعية جيل المستقبلو
  . عضو مجلس إدارة الغرفة المصرية البريطانية التجارية و
  . رئيس المجلس المصري الهولندي لألعمال و
  . عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية األوروبية جامعة القاهرةو
  . عضو اللجنة المالية واإلدارية لمكتبة اإلسكندريةو
  .عضو مجلس أمناء األكاديمية العربية للتكنولوجيا و
   .رئيس مركز اإلسكندرية للتنميةو
  . يونيليفر وشركة فاين فودزصاحب شركة و

حسنة "شقيقته و. متزوج، وله ثالث بنات فإنه:  الشخصيةتهحياوعن 
  . األعماليات هي إحدى كبار شخص"رشيد

 ١٩٦٢تعرض عام لقد و،  تاجر معروف "محمد رشيد"وكان والده 
إلى محنة كبيرة كادت تقضي عليه وعلى مستقبل أبنائه حينما تم تأميم 

كانت واحدة التى  و،شركاته التي كانت تعمل في مجال التوكيالت المالحية
لم يجد أمام هذه المحنة و. اإلسكندريةمدينة ي من كبرى وأهم الشركات ف

 سوى السفر خارج مصر لتعويض خسارته من تأميم ااألب حال للخروج منه
.  فسافر للعمل في مكاتب االستيراد والتصدير في إيطاليا وألمانيا.شركته

 خاصة وأن أبناءه في ذلك ؛ورفض أن تنتقل أسرته للحياة خارج مصر
هذا التادر الصلب وتمكن . في مراحل التعليم المختلفة الوقت كانوا اليزالون 

 خالل الفترة التي عمل فيها بالخارج من إقامة شبكة عالقات "محمد رشيد"
 واستطاع أن يوقع عقود شراكة ،كبيرة وقوية مع عدد من الشركات العالمية
  . منطقة الشرق األوسطبجميع مع تلك الشركات ليملك توكيلها في مصر و

ية السبعينات ومع بداية تطبيق سياسة االنفتاح االقتصادي وفي نها
 "الساداتمحمد أنور "  وتشجيع الرئيس المصري الراحل ،في مصر

 إلى اإلسكندرية ليؤسس "محمد رشيد"عاد ،القتصاد السوق المفتوحة 
ويقيم شراكة مع بعض الشركات ،  "مجموعة رشيد للمنتجات الغذائية"

  . "فاين فودز" و"كردكتور أوت"العالمية مثل 
 يدير مجموعة شركاته لسنوات "محمد رشيد" تاجر ظل الولقد 

 كي "رشيد"عد ابنه وكان حريصا على أن ي، طويلة بعد عودته من الخارج 
 هو االبن الوحيد له "رشيد"أن و خصوصاً. من بعده يتولى إدارة المجموعة 

يزنس وطريقة إدارة  على أن يتعلم من والده أصول البكان حريصاًالذى و، 
 أثناء دراسته في كلية الهندسة يتابع إدارة "رشيد"وكان . المجموعة 

بعيدة ،  "رشيد"ــ األخت الصغرى ل،  "سنةح"ولم تكن . الشركات مع أبيه 
كانت هي األخرى قريبة من والدها وتعلمت منه الكثير ف. عن مطبخ العمل 

  . عن كيفية إدارة الشركات
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 آلت إدارة المجموعة للمهندس "محمد رشيد"ة األب بعد وفاومن ثم ف
 أن يعبر بالمجموعة إلى بر "حسنة" الذي استطاع بمساعدة شقيقته "رشيد"

ونجح في أن يتوسع في . األمان وكان على قدر المسؤولية التي أوكلت إليه 
 ونظرا .أعمال المجموعة وأن يفتح لها أسواقا جديدة في أوروبا وأفريقيا

 في إدارة مجموعة شركاته تم اختياره "رشيد"لذي حققه المهندس للنجاح ا
 وهي اللجنة ؛ليكون عضوا في اللجنة االستشارية لالستثمار للحكومة التركية

 "رشيد"المهندس قد تولى ل و.التي تتبع رئيس مجلس الوزراء التركي شخصياً
منصب عضو مجلس إدارة شركة " منها اقتصادية هامة عامة،مواقع 

  . "رئيس مجلس إدارة يونيليفر مشرق " و"يليفر العالميةيون
وبسبب كفائته االقتصادية وخبرته التجارية ومؤهالته العديدة فقد 

وزيرا للصناعة والتجارة الخارجية في ليكون  ٢٠٠٤وقع عليه االختيار عام 
وحسب القانون المصري الذي يمنع . "أحمد نظيف"حكومة رئيس الوزراء 

 "رشيد"الوزراء من ممارسة أي أعمال خاصة أثناء توليهم مناصبهم، أسند 
 خصوصا أنها كانت "سنة رشيدح"مهامة ادارة مجموعته االقتصادية لشقيقته 

عرف جميع التفاصيل عن أنشطة المجموعة وحجم قريبة منه ومن والده وت
  . تعامالتها في جميع األسواق

 

 
 فودز فاين  ليپتون
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بدأ رشيد رحلته الوزارية ونجح في فترة قصيرة في أن يلفت 
ه المكوكية التي يقوم بها للخارج األنظار إليه وبقوة نتيجة نشاطه ورحالت
وبالرغم من أن وزارته ليست ... لفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري 

من الوزارات التي تحظى بتركيز إعالمي غالبا إال أنه وبنشاطه أجبر 
مختلف وسائل اإلعالم على متابعة انشطة وزارته التي كانت بطلة المشهد 

التي أثيرت أخيرا ومنها قضيتا القمح الفاسد السياسي في العديد من القضايا 
  . واحتكار الحديد واالسمنت

شن عليه البعض حمالت هجوم قاسية وحاولوا الوقيعة بينه وبين 
رئيس الوزراء بالتأكيد على أنه يسعى للوصول إلى كرسي رئاسة 

إال أن رشيد نفى من جانبه هذا الكالم جملة وتفصيال وأكد أنه ... الوزراء
 لترك منصبه في أي وقت وأن كل مايقوم به لمصلحة مصر وبهذا مستعد

النفي استطاع رشيد أن يدحض كل الدعاوى التي قيلت في هذا الشأن ليتفرغ 
إلدارة وزارته التي أصبحت خالل الفترة األخيرة واحدة من أهم الوزارات 
خصوصا مع ظهور األزمة المالية العالمية وتأثيرها على الصناعة 

  . المصرية
 ، أعلن النائب العام ٢٠١١ مارس  فيالثورة المصريةبعد إندالع و
رشيد محمد " عن منع سفر براير ف٤ في "عبد المجيد محمود"المستشار 

، أن يكون قد "رشيد محمد رشيد" فبراير، نفى ٥وفي اليوم التالي " . رشيد
اقترف مخالفات قد تبرر خطوة النيابة العامة األخيرة بتجميد أرصدته ومنعه 
من السفر، وقال إن القرار مستغرب، خاصة وأنه قد عرض عليه في األيام 

الفريق صبه ضمن حكومة رئيس الوزراء الجديد، الماضية االستمرار في من
كما أشار أنه . ، متحدياً كل من لديه معلومات يمكن أن تدينه"أحمد شفيق"

  . "دبي" في  يقيمحاليا
أنه قد قه، بل الصادر بحالمنع قرار ب أحد ه لم يبلغهوأكد رشيد أن

ليس هناك أي ملفات معلقة بحقي، : "علم به عن طريق اإلعالم، وأضاف
وأنا مستعد لمواجهة أي شخص، وليس هناك حاجة لمنعي من السفر أو 
  ." الحجز على أموالي بعد كل ما فعلته ألنني لست لصاً ولم أهرب من البالد

عد للتضحية لقد ضحيت بنفسي في السابق ومست: " رشيد قائالً وتابع
من أجل مصر، ولكن ما يهمني حالياً هم أهلي وأوالدي ومن حولي الذين 
يتعرضون اليوم لإلساءة، وإذا كان هناك شكوك حولي فلماذا عرض علي 

   ."المنصب الحكومي من جديد؟
  

   -: تخلف شقيقها" رشيد حسنة* "
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 فأصبحت وجها نسائيا معروفا في "سنة رشيدح"أما شقيقته السيدة 

ولم تكتسب هذه . األوساط االقتصادية المصرية والعربية بل والعالمية 
، بل اكتسبتها نتيجة مشوار "رشيد محمد رشيد"الشهرة ألنها شقيقة الوزير 

إضافة . طويل من العمل في قيادة إدارة مجموعة رشيد للمنتجات الغذائية 
وتوليها  . "اإلسكندرية" الثقافية واالجتماعية المتعددة في مدينة تهاألنشط

 األخت األقرب " رشيد سنةح"وكانت  . "للمكسيك"منصبها كقنصل شرفي 
بعام واحد وكانت ساعده األيمن في إدارة  الذي يكبرها ،"رشيد"شقيقها ل

  . "رشيد"شؤون مجموعة 
وبعد توليه وزارة التجارة الخارجية واستقالته من مناصبه في شركة 

 العائلية تسلمت هي قيادة الشركة "رشيد"ومن إدارة مجموعة » يونيليفر«
 قيادةهو يتولي كى  ابنها لأمامد الطريق يتمهأخدت في  و.وإدارتها
  . لألعمال الخيرية والثقافيةهى تتفرغ ة، بينما المجموع

 في المدرسة األلمانية للفتيات باإلسكندرية وتزوجت "سنةح"وتعلمت 
 وكرست .وصارت أما وهي في السنوات األولى من دراستها بكلية التجارة

بجوار بعض الدراسات الحرة ؛ السنين األولى بعد تخرجها للعناية بأسرتها 
 عن نفسها في "سنة رشيدح"تحدثت . رية واللغة الفرنسيةفي مجال السكرتا
نشأت في أسرة ألب مكافح، فقد تعرضت شركته ": لقاء صحافي قائلة

، وكانت من كبرى الشركات في ١٩٦٢للتوكيالت المالحية للتأميم في عام 
  . "اإلسكندرية وعشنا بعدها أياما صعبة بسبب سفر والدي للخارج

لم أكن بعيدة «:  مجموعة شركات رشيد قالتوحول بدايتها مع إدارة
وبعد وفاة أبي . عن إدارة الشركات ولكن لم أنغمس في العمل بشكل كبير
 - كنائب رئيس -تولى أخي رئاسة مجلس اإلدارة وكنت أنا ساعده األيمن 

 انشأنا شركة مشتركة بين ١٩٩١واتسعت أعمال مجموعة رشيد، ففي العام 
وأصبحت عائلة رشيد بذلك تمتلك أكبر » ن فودزيونيليفر العالمية وفاي«

 حيث تم ١٩٩٩واستمر هذا التعاون حتى العام . مصنع للشاي في مصر
لتصيرا شركة واحدة وكانت مجموعة » فاين فودز ويونيليفر«دمج شركتي 

وفي . رشيد أول مجموعة مصرية تقوم بشراء نصيب مجموعة دولية كبرى
» يونيليفر مشرق«فأصبحت شركة  توسعت األعمال أكثر ٢٠٠٠العام 

مصر وسورية «رق التي تضم  في منطقة المش"يونيليفر"مسؤولة عن نشاط 
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والقائمة على تسويق » ولبنان واألردن والسودان وتركيا والعراق وإيران
 - أومو - فاين فودزليبتون و«منتجات تحمل عالمات تجارية عالمية مثل 

كما وقعت »  كلوس أب- سيجنال - سانسيلك - فيراند الفلي -لوكس 
 لتأسيس ٢٠٠٠المجموعة اتفاقية مع شركة بونجرات الفرنسية العام 

إلى جميع البالد » ملكانا«لتصنيع وتصدير » مشرق لمنتجات األلبان«
  . »خليجالعربية ودول ال

 أنشأنا شركة مشتركة ٢٠٠٣وفي يونيو ": "  رشيدسنةح"وأضافت 
، ونشاطها الوحيد في مصر حاليا هو »دانون«أخرى مع المجموعة الفرنسية 

، أما الشركة الوحيدة التي تمتلكها مجموعة رشيد بنسبة البسكويتصناعة 
 المساهمة التي تنتج جميع أنواع المساحيق» دريم« في المئة هي شركة ١٠٠

  . "المخلوطة للتحضير للحلويات
 في حديث -وعن انتقالها إلى منصب رئيس مجلس اإلدارة، قالت 

 بينما ٢٠٠١توليت رئاسة مجلس اإلدارة بشكل فعلي في العام «: صحافي
 تم ٢٠٠١ والسبب أنه في العام ٢٠٠٤ الوزارة العام  " رشيد" شقيقى تقلد

 العالمية في لندن كمسؤول "فريونيلي"اختياره لتولي منصب رئاسي في شركة 
منصب هذا الوكان . عن منطقة الشرق األوسط وآسيا وشمال أفريقيا 

يتعارض مع كونه شريكا في شركة تابعة للمنطقة حيث ال يستطيع أن 
يتواجد في مجلس إدارة الشركة ويقدم تقريرا لنفسه في لندن عن معدالت 

يس مجلس اإلدارة وتولى أداء الشركة المصرية، لذلك توليت أنا منصب رئ
  . »مديرون تنفيذيون إدارة الشركات الست التابعة للمجموعة

 وزيرا "رشيد محمد رشيد"وحول شعورها إثر تعيين أخيها المهندس 
كان بمثابة الزلزال، فقد «: للتجارة الخارجية والصناعة أجابت حسنة قائلة

األعمال الثقافية، كنت أفكر في الحصول على أجازة للتفرغ للخدمة العامة و
فقد زادت مسؤولياتي وأعبائي بالرغم من أنني أعمل في منصب رئيس 
مجلس إدارة منذ فترة، لكن إحساسي أنه بجواري ويمكن أن أستشيره في أي 

اآلن ليس لديه الوقت، وال يتدخل في أي قرارات . موضوع كان يطمئنني
  . »للمجموعة

:  لمجموعة رشيد، قالتوحول خططها المستقبلية في مجال رئاستها
سأترك المكان بعد أن يتولى ابني قيادة المجموعة وسأتفرغ للعمل «

 . »االجتماعي والثقافي
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  "حسنة رشيد"

  
 مدينة ولدت فيويمكن إعطاء ملخص سريع عنها بالقول أنها قد 

 أمين رئاسة "سعيد زادة" على اللواء هاتم زفاف. ١٩٥٦سكندرية عام اإل
أرمل " سعيد زادة " أمين الرئاسة كان مطلقة في حين وقد كانت . الجمهورية

   ".حسنة"  قبل زواجه من تخمس سنوامنذ 
" سنة رشيدح" التى تنشر اخبار االثرياء فان "سكفور"ووفقا لمجلة 

تولت إدارة شركات والدها المليونير الراحل قد عاما  ٥٢والبالغة من العمر 
 وزارة التجارة "رشيد محمد رشيد" بعد تولى شقيقها المهندس "شيدمحمد ر"

  . الخارجية والصناعة

  
  ة، كبير االمناء برئاسة الجمهوريسعيد زادة على اللواء حسنة رشيدحفل زفاف 

رشيد (مجالس إدارة شركات عدة منها مجموعة " حسنة "  تترأس
 المكسيكي في القنصل الفخريحاصلة على لقب وهى . لالستثمارات) مشرق

 رجال األعمال المصرية تولت أخيرا رئاسة مجلس جمعيات. اإلسكندرية
مؤسسة رشيد للتنمية الثقافية ( سكرتير عام وهى. األوربية باإلسكندرية

    .) بمحافظة االسكندرية واإلجتماعية
 بصفتها رئيس "نيكوال ساركوزي" الرئيس الفرنسي هامنحولقد 

 - الفرنسية واتحاد الغرف التجارية المصرية -جمعية األعمال المصرية 
تقديرا .  وسام الدولة األكاديمي من طبقة فارس -األوروبية باإلسكندرية 

لجهودها المتميزة ودورها الفعال في فتح مجاالت االستثمار وتنمية العالقات 
باإلضافة إلى . التجارية والصناعية بين مصر وفرنسا والدول األوروبية 

دورها في إثراء الحياة الثقافية واالجتماعية في مصر من خالل رئاستها 
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مؤسسة محمد رشيد "ط ولجمعية التبادل الثقافي لدول حوض البحر المتوس
  . "للتنمية الثقافية واالجتماعية

 وأيضا "بلجيكا"من » ضابط«كما حصلت على وسام التاج من طبقة 
  . ٢٠٠٧جائزة المرأة الرائدة في مجال األعمال العام 

نجحت في أن تكتب شهادة نجاحها كشخصية ويمكن القول أنها 
سنوات تولت خاللها رئاسة شركات العائلة بعد أن » ٤«إدارية بارزة خالل 

تولى شقيقها وزارة التجارة والصناعة المصرية وتخلى عن موقعه كرئيس 
وهذا االنشغال اإلداري لم يأخذها بعيدا عن دورها . للمجموعة لها
الخيري المهم الذي ورثته بحب عن أبيها، كما لم يمنعها عن االجتماعي و

الذين تعتبرهم أهم نقطة ضعف في شخصيتها » أوالدها وأحفادها«أسرتها 
االقتصادية شرحت » أموال«وفي حوارها مع صحيفة . لحبها الشديد لهم

"كيف دخلت مجال األعمال وكيف أثرت األزمة على نشاطهم "سنة رشيدح 
ذي امتد لجميع أسواق المنطقة وعن عالقة شقيقها الوزير االقتصادي ال

. بالتأكيد هناك فصل بين العمل والعالقات األسرية:  بشركاتهم حاليا قالت
ووظيفته كوزير ليس لها عالقة بالشركات ولهذا السبب قدم استقالته من 

، للتفرغ لمهام عمله كوزير و ثانيا، منعا للربط رئاسة جميع الشركات أوالً
بين الوزارة وعمله كرجل أعمال، فعندما قبل هذا المنصب فصل نفسه تماما 

ومنذ أسابيع قليلة جاءنا مشرفون من وزارة البيئة . عن إدارة الشركات
هل هي مطابقة للمواصفات أم ال؟ وهذا يدل . للتفتيش على المصانع والتأكد
 ال "رشيد"ال يعطينا أي أفضلية على غيرنا وأن . على أن وضع أخي كوزير

يتدخل في إدارة المشروعات، والحقيقة وقته أصبح ال يتسع ألكثر من 
  . الحوار على المستوى الشخصي كأخ وأخته

رئاسة « حاليا مجموعة كبيرة من المناصب منها "سنةح"وتتولى 
ورئاسة شركات يونيليفر العالمية . مجلس إدارة مجموعة رشيد لالستثمار

باإلضافة ...  األوروبية-األعمال المصرية ورئاسة اتحاد منظمات ... 
لعضويتها في العديد من المؤسسات ومنها مجموعة المساواة عن الشرق 

  . »األوسط

  
  حسنة رشيد و وزير التجارة الفرنسية ومحافظ القاهرة
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  زكريا عزمي

 
زكريا "وشهرته  " زكريا حسين محمد عزمي: " االسم بالكامل

من مواليد قرية شيبة مركز منيا القمح محافظة الشرقية ، ولد في " عزمي
، و يشغل منصب رئيس ديوان رئيس الجمهورية ، ١٩٣٨ عام  يونيو٢٦

 واألمين العام المساعد لشئون الحزب الوطني الديموقراطيوهو عضو ب
. مجلس الشعبالتنظيم والعضوية والمالية واإلدارية في الحزب، وعضو 

عضو لجنة : ون الدستورية والتشريعيةئولجنة الشوكذلك كان عضو ب
الشؤون الدستورية والتشريعية ولم يقدم ألبناء قريته أى خدمات يترحمون 

   .عليه بها
، وبدأ ١٩٦٠ عام الكلية الحربيةفي " زكريا عزمى " ولقد تخرج 

وتدرج في الرتب العسكرية حتى رتبة حياته ضابطًا في سالح المدرعات، 
، نقل إلى ١٩٧٣يس لشئون األمن القومي ئلحق بمكتب مستشار الرإو، مقدم 

، أوكل له االشراف على مكتب ١٩٧٤وظيفة مدنية برئاسة الجمهورية 
-١٩٨٣له شئون الالجئين السياسيين برئاسة الجمهورية باالضافة إلى عم

أمينا عاما ثم ، ١٩٨٣، عين وكيال أول للوزارة برئاسة الجمهورية ١٩٨٦
عضو . ١٩٨٩، رئيس ديوان رئيس الجمهورية ١٩٨١للرئاسة الجمهورية 

الجمعية المصرية للقانون الدولي، عضو جمعية األمم المتحدة، عضو مجلس 
ار ادارة وأمين صندوق اتحاد الحقوقيين المصريين، عضو جمعية أنص

، ١٩٩٠-١٩٨٧حقوق االنسان المصرية، عضو مجلس الشعب في الدورات 
ارجية والعربية بالحزب الوطني الديموقراطي، خعضو لجنة العالقات ال

عضو مجلس ادارة وسكرتير جمعية تنمية خدمات حي مصر الجديدة، 
شارك في حرب اليمن . عضو اللجنة االستشارية لجمعية الرعاية المتكاملة

مرات ت، حضر جميع مؤ١٩٧٣تصحيح وشارك في حرب اكتوبر وثورة ال
القمة العربية كعضو الوفد الرسمي أو الوفد المرافق للسيد رئيس 

، ١٩٦٥حصل على نوط الشجاعة العسكرية من الطبقة األولى . الجمهورية
، وسام االستحقاق من ١٩٧٢نوط الشجاعة العسكرية من الطبقة األولى 

  . ١٩٨٣الجمهورية من الطبقة الثانية ثانية ، وسام الالطبقة 
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، فقد حصل في الحرس الجمهوري إلى ١٩٦٥وعندما انتقل عام    
ى دبلوم كما حصل عل. جامعة القاهرةنفس الوقت على ليسانس حقوق من 

، ودبلوم في القانون الدولي ١٩٧٠في العلوم الجنائية من كلية الحقوق عام 
يين حماية المدن«، ودكتوراة في القانون الدولي حول موضوع ١٩٧٢عام 

 أصبح رئيسا للشئون السياسية بمكتب ١٩٧٣وفي عام . »فى النزاع المسلح
رئيس الجمهورية لشئون األمن القومي، وعضوا في سكرتارية الرئيس 

. إسرائيل ضد مصركما إنه شارك في العديد من حروب . للمعلومات
كلما تمت ترقيته دعمها  أنهه زمالءو" زكريا عزمى " المقربون من عرف يو

  .بالحصول علي مؤهل علمي جديد
من أكثر وجوه النظام القديم " زكريا عزمى " ويمكن القول بأن 

الذين سخروا من الشعب المصري واستغلوا طيبته والوثوق باألخر ألبعد 
إذ كان دائما هو مثلهم األعلى في المعارضة داخل ذلك االنظام . مدى
ومن ثم فقد حظى بشعبية جارفة وذلك لتصديه لتجاوزات الحكومة .الفاسد

لكن هذه الشعبية و .والمحلية بالحكومة المصريةوفساد األنظمة اإلدارية 
األحمر ومعها أكثر من  في قاع البحر» ٩٨السالم «غرقت مع العبارة 

 بعد األحاديث الكثيرة عن تهغرقت شعبيفقد .  ضحية من المصريين١٠٠٠
، ولم ينكرها تحت قبة البرلمان، "إسماعيل ممدوح"عالقته بصاحب العبارة 

في » صاحبه وقت األزمة نه ال يليق أن يتخلي عنإ«ولم تشفع له مقولة 
 .استعادة رصيده لدي المواطنين

أقرب المقربين  يعد فبحكم منصبه، رجل غامض يمكن وصفه بأنه 
 في -لرأس السلطة، وفي الوقت نفسه هو الحكومي الوحيد الذي اعترف 

ه ، البعض يرا»الفساد في المحليات للركب« أن -شهيرة مسجلة باسمه  جملة
علي بعض الوزراء، وآخرون يتساءلون لماذا ال يمارس  صادقاً في هجومه

إعالمي؟ » استعراض«التي يراها دون  نفوذه السياسي في تصحيح األخطاء
كاتم «تكتشف أنه تواضع  من بعيد تراه شديد التواضع، ومع االقتراب منه

 دالالت أو الحريص علي أن يظل دائماً كجبل الجليد بال إيماءات» األسرار
 حتي ال يستشف منه أحد سراً، ولهذا لم يكن غريباً أن يتم استثناء منصبه

كرئيس لديوان رئيس الجمهورية من سن اإلحالة للتقاعد عبر قانون أقره 
 .ال يغادر عزمي منصبه مجلس الشعب حتي

 أداء مهامه إلي درجة تثير إعجاب البعض لكنه "زكريا عزمي"يجيد 
ألداء عند تبريره رفض إلحاح البعض عليه لتولي عن فلسفته في ا يفصح

أو رئاسة نادي الزمالك الذي ينتمي إليه، وقال ال  رئاسة اتحاد كرة القدم،
 .تفرغت لها تماماً أحب تولي هذه المسؤوليات إال إذا

 بحاسة يفتقدها كثير من الرسميين هي التي "زكريا عزمي"ويتمتع 
لجائزة الدولة التقديرية في العلوم يوماً إلي رفضه قبول ترشيحه  دفعته
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رشحته لها جامعة الزقازيق، ويبدو أنه لمس مدي السخط  االجتماعية والتي
  .المسؤولين لهذه الجائزة العام الذي يقابل ترشيحات كبار

بدأ صعوده السياسي منذ انضمامه بالحزب الوطني عام ولقد 
منطقة الزيتون التي بعام واحد تولي موقعه أميناً للحزب ب ، وبعدها١٩٧٨

حالياً، وفي سنوات قليلة قفز ليصبح أميناً مساعداً  يمثلها تحت قبة البرلمان
، وتم اختياره عضواً باألمانة العامة ١٩٨٧ للحزب في القاهرة في يناير عام

موقعه الحزبي كأمين مساعد  ، وحالياً يشغل١٩٩٣للحزب في ديسمبر عام 
كنائب يتقمص  رية يمارس عزمي مهامهللتنظيم والشؤون المالية واإلدا

 شخصية المعارض تحت قبة البرلمان، وككاتم لألسرار في قصر الرئاسة،
وكسياسي في الحزب الوطني من خالل شفرة معقدة الطالسم ال يعرف 

 .نفسه طريقة فكها إال هو
أخطر رجل سياسة في " بـ " زكريا عزمى " وكذلك يمكن وصف   
  "مصر 

  

  
  زكريا عزمي أخطر رجل في مصر حول الرئيس

  
رئيس وبصفته  "زكريا عزمي"أن الدكتور د ثبت بالدليل القاطع لق

ديوان رئاسة الجمهورية هو أهم رجال الرئيس وأخطرهم علي اإلطالق، 
وسقطت للمرة األولي مقولة رجال الرئيس بشكل عملي ومذهل في آن 

  . "زكريا"واحد، بحيث لم يعد هناك سوي رجل واحد هو الدكتور 
 تدفع الرئيس مبارك إلي الثقة المطلقة في هذا ثمة أسباب كثيرةوهناك 

الرجل الذي كرس حياته للعمل في مؤسسة الرئاسة وتحول طيلة سنوات 
  .حكم الرئيس إلي أحد أهم أركان النظام السياسي المصري

 هو الرجل الذي ال بد وأن تقع عليه عيون الرئيس عندما  عزميزكرياف
ه، كما أنه آخر المحيطين بالرئيس يستيقظ من نومه وقبل أن يدخل إلي مكتب

  .ذهابا إلي سرير النوم وأولهم حضورا وأكثرهم انضباطا
، بل هماال يتعلق األمر هنا فقط بتلك الكيميا التي عرفت طريقها مبكرا بين
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بقدرات الدكتور زكريا النفسية والعقلية التي أهلته بجدارة لشغل موقع الرجل 
  .األول حول الرئيس

 تعاقبوا علي منصب رئيس ديوان الرئاسة، سيظل  ومن بين كل من
 ال يمكن تجاوزه ولن تمحه السنوات بسهولة، فهو نجح "زكريا عزمى "اسم

  .في أن يحفر اسمه حول الرئيس في صمت وفي دأب وأدب
المتمعن في تلك اللقطات المصورة التي بثها التليفزيون المصري مؤخرا 

 الرئيس وهو يوقع علي بعض ويظهر فيها الدكتور زكريا إلي جانب
القرارات الجمهورية، يدرك أن مكانة الرجل قد وصلت قمتها إلي جوار 

  .الرئيس
في " حسنى مبارك "  الرئيس السابق طيلة يوميات رحلة عالجف
 هو حلقة الوصل بين الرئيس والحكومة " عزمىزكريا" ظل الدكتور ألمانيا ،

" دا بشكل واضح في مرافقة وبين الرئيس والعالم الخارجي، وهو ما ب
  . للرئيس منذ أن وطأت أقدامه األراضي األلمانية"عزميزكريا 

 - شيخ األزهر الشريف -لم يكن غريبا إذن أن يعلن الدكتور أحمد الطيب 
 هو أول من أبلغه بقرار الرئيس مبارك بتعيينه في "زكريا"إن الدكتور 

  ." رحمه اهللا" منصبه الجديد، خلفا للدكتور محمد سيد طنطاوي
من يعرفون الرجل يقولون إنه يستحق ما وصل إليه من حظوة لدي الرئيس، 
بينما مازال البعض يتساءل حول ما يصفونه بالمتناقضات التي مازال 
الرجل يصر عليها من جهة إصراره علي عضوية مجلس الشعب بينما هو 

  .في نفس الوقت يعتلي أهم منصب في مؤسسة الرئاسة
 عضو أمانة السياسات بالحزب "جهاد عودة"الدكتور وكما قال 

 ركن ركين من أركان النظام "زكريا عزمي"فإن » الدستور«الحاكم لـ 
وأحد رجال النخبة اإلستراتيجية للرئيس ، الفتا إلي الدور المحوري 

  .والحيوي الذي لعبه إلي جانب آخرين في الحياة السياسية المصرية
ته الرئاسية يجعله فقط مسئوال عن وهكذا ورغم أن مضمون وظيف

 حقق طفرة كبيرة "زكريا"شئون مؤسسة الرئاسة والرئيس، إال أن الدكتور 
في المنصب مقارنة بمن سبقوه إلي حد أن الرئيس بات متمسكا بالرجل وال 

  .يستطيع بسهولة االستغناء عنه
 تدفع الرئيس إلي التمسك بهذا "عودةالدكتور " ثمة أسباب يراها 

جل في مقدمتها خلفيته العسكرية وثانيا كونه يمتلك عقالنية منضبطة الر
وثالثا أنه رغم مشغولياته الرسمية ال يزال لصيق الصلة بأهالي دائرته في 

  .حي الزيتون الشعبي
وبرواية دبلوماسي غربي مخضرم في القاهرة فإن الدكتور عزمي 

 الملكي والمفتوح هو البوابة الرئيسية للرئيس مبارك وبمعني أدق الباب
  .لمكتب الرئيس
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علي مدي السنوات األخيرة أثبت الدكتور زكريا أنه أقوي من ف
محاوالت النيل منه، السيما أنه تمكن من إقناع الجميع بأن ال عالقة له 

  .بصاحب عبارة الموت الشهيرة

  
  ممدوح اسماعيل صديق زكريا عزمى

  
 الذي جرت وقائعه تحت قبة مجلس الشعب يوم الثالثاء وكان المشهد

، خير دليل علي قوة الرجل، عندما رفض ٢٠٠٦الثاني من شهر مايو عام 
 إلي المدعي "الدكتور زكريا" عضوا بإحالة ٢١المجلس طلبا مقدما من
 صاحب شركة السالم والعبارة "ممدوح إسماعيل" ـ االشتراكي لصداقته ل

 إن ما جاء عن صداقة الدكتور "فتحي سرور"ل الدكتور يومها قا و.الغارقة
 ال يعد اتهاما له وأنه ليس مسئوال عن "ممدوح إسماعيل" ـ  ل"زكريا عزمي"

  .أعمال غيره
 وقدراته القانونية تبدت بجالء عندما "زكريا"لكن براعة الدكتور 

وقف في المجلس ليقول إنه من واجب اإلنصاف والعدالة أن يتفضل من 
 بالتقدم ببالغ إلي سلطات التحقيق مباشرة حتي يتحمل مسئوليته عنه ، يشاء

مشيرا إلي أنه سوف يطارد بالحق والقانون هذا التجني والتشهير حتي آخر 
  .العمر

وثمة من يقولون إن نفوذ الرجل في داخل الحزب الحاكم تخطي 
نائب  - "ياسر صالح"دائرته إلي دوائر أخري، حيث يربط هؤالء بينه وبين 

 عن دائرة الشرابية والزاوية الحمراء الذي -القمار والتليفونات المحمولة 
سقط بفعل غبائه السياسي واألخالقي سجينا لمدة عامين، حيث قيل إن 
الدكتور زكريا هو من أتي بهذا النائب علي متن بارشوات مفاجئ وألقي به 

  .في سماء تلك المنطقة الشعبية المنسية

  
  ياسر صالح فى المجلس
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علي أن نفوذ الدكتور زكريا ليس دوما بهذا المستوي فهو في بعض 
أو مدير األحيان يلعب دور حمامة السالم ويمارس دوره كوزير لداخلية 

لألمن، عندما تدخل مؤخرا لتهدئة األجواء الطائفية التي كانت محتقنة في 
منطقة األميرية التي شهدت مقتل شاب مسلم وإصابة زوجته وطفلتها علي 

  .يد شقيق زوجته المسيحي
 والد القتيل بعد صالة الجمعة وقدم له واجب "زكريا"يومها إذ فاجأ 

أن زوجته وطفلته ستعالجان علي نفقة العزاء، وأكد أن حقه لن يضيع، و
 دور أطفائي الحرائق الطائفية "الدكتور زكريا"في هذا المشهد لعب .الدولة

وكسب حضورا متميزا في الشارع المصري الذي كانت عيونه دائما عليه 
  .»الفساد بقي للركب« وهو يردد قبل سنوات مقولته الكالسيكية الشهيرة 

صرخة رجل مسئول تحمل في طياتها أيضا مقولة زكريا التي تعبر عن 
دليل إدانة لكل من أوصلوا البالد إلي ماباتت عليه من حال ال يسر العدو 

  .قبل الصديق
لكن عزمي بين القالئل الذين يجيدون صياغة التعبيرات وينجحون 
في صك مصطلحات شعبية ترتبط بهم وتعد دليال علي براعتهم اللغوية 

ل مازال يعزف عن الحديث لوسائل اإلعالم بحيث والسياسية، علي أن الرج
  .لم نجده ولو مرة واحدة يدلي بأي أحاديث إعالمية أو تليفزيونية

هنا ملمح آخر وأخير للرجل الكتوم الذي يلعب أهم األدوار ويمارس أخطر 
المناصب حول الرئيس، فال هو بهامان وال بكاهن للمعبد، لكن تلك ما 

  .يقولون قصة أخري
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 زهير جرانة

  
  

ير باسـم   ، والـشه   "محمد زهير محمد وحيد جرانة    : "االسم بالكامل 
 ، حاصل على بكالوريوس السياحة عـام        ١٩٥٨من مواليد   ". زهير جرانة "

  .  من جامعة حلوان١٩٨١
ولقد كان تواجده ومكانته داخل الحزب الوطنى الديمقراطى، إضافة         

، سـببأ فـي     "أحمد عز " إلى كونه ابن خالة أمين التنظيم بالحزب الوطنى         
المالـك والعـضو    ه كـان    ترشحه لتولية بعض من المناصب ؛ فبصفته أن       

 وهى من الشركات الكبرى التى تمتلك فنادق ؛ة للسياحة لشركة جران المنتدب  
بـالحزب الـوطني   عضو باللجنـة االقتـصادية   صار   عائمة   أخرىوثابتة  

تم اختياره معاونا   ، ولقد   عضو بمجلس إدارة هيئة االستثمار      ، و  الديمقراطي
  . ٢٠١٠عام  نوفمبر منذ  " أحمد المغربى" لوزير السياحة السابق 

منصبه وقرابته ألمين التنظيم بـالحزب      " زهير جرانه " ولقد استغل     
ام بالكثير من أمور الفساد وسوء استغالل السلطة ، ومنها فرض اتاوات            وق

وتلقى رشاوي من الشركات السياحية في مقابل الترخيص لها دون وجه حق       
  . في ممارستها لهذا النشاط

  
  جرانة من اليمين وابن خالته أحمد عز بالوسط ثم المغربى بالسجن

ثروة طائلة أثارت الكثير مـن التـساؤل        " زهير جرانة " ولقد حقق   
 اً بمنـع   قرر  فبراير ٢٣في  حول مصدرها مما أدى إلى إصدار النائب العام         

سفر عدد من الوزراء والمسؤولين في مصر للخارج، التهامهم في قـضايا            
  .من بينهم" زهير جرانة" وكان فساد، 

ولقد صدر ضده حكم بالسجن أثنتى عشر عاماً في قضية واحدة فقط 
  .مما يواجهه من قضايا
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  صفوت الشريف

 
  

صفوت "بدأ ، " محمد صفوت محمد يوسف الشريف: االسم بالكامل
 حد االجهزة السياسية من خالل قيامه بدور تقديمأ حياته داخل "الشريف

جانب او أو أسواء كانوا مصريين ، ر الفتيات والفنانات الى المسؤولين الكبا
اختيار الفنانات وتصويرهن في قاصر على القيام بدوره  وكان، عربا 

ذا رفضن تنفيذ إالشرائط في حالة ما  وضاع جنسية كاملة وتهديدهن بتلكأ
  .وامراأل

، كان أحد ١٩٣٣ عام  ديسمبر١٩من مواليد " صفوت الشريف"
 في فترة الستينات من القرن العشرين، وانتهى المخابرات المصريةضباط 

 في ١٩٦٨عمله بتقديمه للمحاكمة من ِقبل محكمة الثورة المصرية عام 
وبعض من أفراد الجهاز، " صالح نصر"قضية انحراف المخابرات في عهد 

كان أحد . لكنه استطاع الخروج من أزمته بشكل أقوى مما كان عليه
، ١٩٧٧األعضاء المؤسسين في الحزب الوطني الديمقراطي المصري عام 

ورئيساً .٢٠١١ إلى غاية ٢٠٠٢وقد شغل منصب األمين العام للحزب من 
ولي منصب وزير االعالم المصري لفترة ت. سابقاً لمجلس الشوري المصري

وهو أحد أفراد مايسمى . من الزمن، ثم عين رئيسا لمجلس الشورى
، الذي كان لديه الوطني الديمقراطي الحاكم بالحزب " الحرس القديم"ب

حسني محمد "وكان قريباً جداً من الرئيس السابق . أغلبية النواب في البرلمان
والذي أقاله من منصبه كأمين عام للحزب الوطني الحاكم في ". مبارك

"  وعين بدال عنه الدكتور  يناير٢٥لثورة  نتيجة ٢٠١١الخامس من فبراير 
  .الذي استقال هو األخر الحقاً" حسام بدراوي

ب صفوت الشريف ممن يمكن وصفهم بممنوعاألقترا" وكان 
، وكان " حسنى مبارك " أوالتصوير ، فهو شخصية محورية في عهد 

. يضفي عليه الكثير من أألهمية والرعاية_ أى كان _ المكان الذي يشغله 
فتبتوليه لوزارةاألعالم جعل الكثير من مخصصاتالدولة تتجه إليها ، وبتوليه 
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رئاسة مجلس الشورى صار نداً لمجلس الشعب ، ورغم كونه مجلس 
تشاري وغير ملزم لمجلس الشعب فيما يتخذه من قرارات أو تشريعات اس

وتصديقات ، إال أنه صار مجلس له قراراته النافذة الواجب احترامها 
  .   وتنفيذها مثل قرارات وتشريعات وتصديقات مجلس الشعب تماماً

صفوت " ودارت الكثير والكثر من األقوال واإلشارات حول 
تم فصله من جهاز المخابرات العامة ، ثم نجده ، وخاصة كيف " الشريف 

وزيراً لإلعالم فرئيساً للمجلس األعلى للصحافة فرئيساً لمجلس الشورى 
  .فالرجل المسيطر والمحرك للكثير من األحداث في مصر

 ومن قصص فساده القليلة وعلى سبيل الحصر فقط نقول أنه قد تقدم
صفوت "بالغ ضد  بة الصحفيين، عضو مجلس نقاب"جمال عبدالرحيم"األستاذ 
رئيس المجلس األعلى للصحافة السابق، و رئيس مجلس الشورى "الشريف

 "محمد عهدى فضلى"بتقاضى هدايا عينية على سبيل الرشوة من إياه  اتهمم
رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، مقابل اإلبقاء عليه فى منصبه بعد بلوغه 

تحقق بالفعل، حيث تركه فى  عاما وهو ما ٦٥سن المعاش والمحدد بـ 
  .٢٠١١ حتى يناير ٢٠٠٩ شهرا فى الفترة من نوفمبر ١٤منصبه لمدة 

 حصل على سيارتين رشوة "صفوت الشريف" أن "جمال عبدالرحيم"وأكد 
  ."محمد عهدى فضلى" ألف جنيه من ٢٨٨ثمنهما مليون و

اب منها خطوه، اتهامتؤكد صحة التى مستندات الم يقدلقد قام المبلغ بتو
 بتوريد ٢٠٠٩ فبراير ٥موجه من دار أخبار اليوم إلى شركة مرسيدس فى 

 ألف جنيه تخصم ٢٩٨ بسعر إجمالى ١٨٠سيارة مرسيدس كالس طراز 
من رصيد األموال المستحقة للمؤسسة لدى الشركة، وطلبت المؤسسة 

  ."إيهاب محمد صفوت الشريف"استخراج أوراق السيارة باسم 
 للشركة ٢٠٠٨ مايو ١٩أخبار اليوم فى وخطاب موجه من مؤسسة 

 ألف ٩٩٠ بمبلغ ٢٠٠٨البافارية للسيارات بتوريد سيارة بى ام دبليو موديل 
  .جنيه تخصم أيضا من رصيد األموال المستحقة لدى الشركة

 ألف جنيه من ٢٨٠أهدر مليونا وقد  "عهدى فضلى"أن  المبلغ وأضاف
قابل تحقيق مصلحة شخصية أموال مؤسسة أخبار اليوم وهى أموال عامة م

  .لنفسه وهى االستمرار فى منصبه رغم بلوغه سن المعاش
 رئيس مجلس إدارة "محمد أبوالحديد" األستاذ أن أيضاً وذكر 

 ماليين ٥مؤسسة دار التحرير السابق وبعض قيادات المؤسسة حصلوا على 
 ألف جنيه بطرق غير مشروعة حسب تقرير الجهاز المركزى ٦٠٠و

ت الذى أوصى برد هذه المبالغ من خزينة المؤسسة إال أن للمحاسبا
  .أبوالحديد رفض الرد

 بإهدار أموال "محمد أبوالحديد" األستاذ" عبدالرحيم"  األستاذتهملقد أو
المؤسسة، لقيامه ببيع بعض األصول المهمة بأسعار زهيدة جدا، منها قطعة 
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ينة السادس من  ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية بمد٤٠أرض مساحتها 
 مليون جنيه وأخرى فى منطقة سموحة باإلسكندرية ٣٤أكتوبر بمبلغ 

  . مليون جنيه١٦ مترا بـ ٦٢٥مساحتها 
 "صفوت الشريف" تنازل بتعليمات من "محمد أبوالحديد"ذكر أن لقد و

 متر مربع ٢٧٠٠عن جراج المؤسسة الكائن بمنطقة الملك الصالح ومساحته 
، وقام باستئجار جراج آخر بمنطقة شبرا الخيمة لصالح مؤسسة دار الشعب
 ألف جنيه رغم أن هذا الجراج كانت تستأجره ٢٣مساحته ألف متر فقط بـ 

 . جنيه فقط مما يشكل إهدارا للمال العام٤٠٠المؤسسة بمبلغ 
  

 دأب رجال مبارك على نفاقه وهو يسعد بهذا وينصت له، فبعد  
 :صفوت الشريف.. عن مبارك تصريحات نظيف التي قال فيها ال بديل 
نتمنى عليكم أن تنتحروا بعده .. مبارك أسطورة لن تتكرر وليس له بديل 

 .٢٥/٥/٢٠١٠ وذلك ما ذركته الصحف يوم !! الحياة األخرى وترافقوه في
مواسم النفاق في بلدنا مصر  التنتهي وال حدود لها، هذا يقول عن 

.. فيقول إنه أسطورة   عليه ال بديل عنه، واألخر يزايد الطاغية مبارك
األخرى  ونحن نقول لهم نتمنى عليكم أن تنتحروا خلفه وترافقوه في الحياة

فالمء يحشر مع من أحب، فال حياة بعده ومصر ستنتهي بنهايته، كما ولدت 
 كما قال منافق آخر في افتتاحية صحيفته يوم عيد ميالد الطاغية قبل يوم ولد

 .عام
مجلس الشورى، أمين عام الحزب  رئيس أما صفوت الشريف

النكسة الذي يذكرنا وجوده بها  الوطنى، أحد اضالع النظام وأحد رموز
الحزب بأكمله يتمنى   إن-فض فوه-وبالتداعيات التي أوصلتنا إليها ، فقال 

الحزب،  ترشيح الرئيس مبارك فى االنتخابات الرئاسية المقبلة ألنه زعيم
لدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، معلناً اختالفه مع تصريحات ا

أنا أختلف مع «: فيها إن النظام لم يخرج بديالً لمبارك بقوله التى قال
فيها بدائل فى ظل الديمقراطية، لكن مبارك  الدكتور نظيف، ألن مصر

تنطبق عليه شروط الترشيح،  بحجمه ال يوجد له بديل، ولكن يوجد من

  ،«ومبارك أسطورة لن تتكرر
سدة الحكم في بلد تعبد  ا كلها اساطير فطالما يجلس علىطبع

أرشيف نعود إليه  الفراعنة وتؤلههم فبالتأكيد سيكون أسطورة، ولو كان عندنا
 لنرصد تصريحات صفوت الشريف في فترة الرئيس عبدالناصر فالبد أن

تجدوه أنه وصفه باألسطورة خاصة بعدما أطلقه من السجن، وكذلك فعل مع 
الذي أعاده للحياة الوظيفية وسلمه التليفزيون، وبالتأكيد  لساداتالرئيس ا

استوزره قرابة ثالثة عقود تسلم فيها أرفع المناصب، ولو  الذي يقولها للرجل
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الحق للطاغية مبارك حتى لو كان أبو رجل  مد اهللا أجله ليشهد رئيس

 .أيضا مسلوخة فسيصفه باألسطورة
لرجل لمن تسلطوا على دولة  .. إنها اساطير الطغيان والنفاق

األسر،  فأفسدوا نظامها السياسي وعادوا بمصر لعصور الفراعنة وحكم

 .وبرروا كل خطيئة وهللوا لكل نكسة
  

 أذاعت األخبار نبأ عن ١٤/٧/٢٠١١وفي صبيحة يوم الخميس الموافق 
" صغوت الشريف" توصل المحققون في موقعة الجمل إلى أدلة تدين جميعها 

أدلة الثبوت تؤكد أن صفوت الشريف هو " :ن األخبار آنذاكوقال عناوي

 «الجمل موقعة«المحرض الرئيسي في 
  ايمن محمود-القاهرة 

كشفت قائمة أدلة الثبوت وأقوال الشهود التي أعدتها هيئة التحقيق     
المنتدبة من وزير العدل في شأن وقائع االعتداء على المتظاهرين  القضائية

موقعة "شباط الماضي فيما سمي ب /التحرير في فبراير السلميين بميدان
مجلس الشورى وبوصفه أميناً عاماً  ، عن أن صفوت الشريف رئيس"الجمل

المسيرات والتجمعات  هو العقل المدبر لفكرة" المنحل"للحزب الوطني 
على  المنظمة المؤيدة للرئيس السابق حسني مبارك التى قامت باالعتداء

  .المتظاهرين
 تواصل الشريف هاتفياً مع أعضاء مجلسي الشعب والشورى وقد

والموالين له، وحرضهم على فض التظاهرات  من أعضاء الحزب الوطني
التحرير وأن اُضطروا إلى قتل  المناوئة لمبارك بالقوة والعنف بميدان

  .المتظاهرين وتصفيتهم
وتبين لهيئة التحقيق أن تلك االتصاالت انطوت على تكليفات 

الشريف لقيادات وكوادر الحزب الوطني، بحشد  حة ومباشرة منواض
واالعتداء عليهم، على أن يتم  التظاهرات المضادة للمتواجدين بالتحرير،

محمود وعبد  تنظيم الصفوف والتوجه إلى هناك من خالل ميداني مصطفى

  .المنعم رياض ومنطقة ماسبيرو
أبوالعينين في واكدت شهادة الشهود تورط ابراهيم كامل ومحمد 

المتظاهرين وتمويل عملية االعتداء عليهم في الميدان، بينما  التحريض ضد
وحسين مجاور حشود المؤيدين للرئيس السابق من  قادت عائشة عبد الهادي

  .حاملي العصي وزجاجات المولوتوف
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وثبت بمناقشة المقبوض عليهم انهم تم استئجارهم بمعرفة كل من 
رور رئيس مجلس الشعب ورجل األعمال محمد أبو س الدكتور أحمد فتحي

حميدة وطلعت القواس وحسن  العينين وعبد الناصر الجابري ورجب هالل
شيحة وعلي  تونسي وسعيد عبد الخالق وإيهاب العمده ومحمد عودة وأحمد

رضوان أعضاء مجلس الشعب، وكذلك المحامي مرتضى منصور ونجله 

  .شقيقته وحيد صالح أحمد وابن
 جنيه لكل منهم ٥٠٠ إلى ٥٠لوا انهم حصلوا على مبالغ ما بين وقا

وشرائط لعقار ترامادول المخدر، مع وعود بتوفير فرص  ووجبات غداء
االف جنيه حال نجاحهم في فض االعتصام  ٥عمل لهم ومبالغ مالية بقيمة 

  .بميدان التحرير وطرد المتظاهرين
زيون الذي كلف من جانب وأكد الشاهد الخبير الفني باإلذاعة والتلف

فحص مقاطع الفيديو المصورة، أن كافة اللقطات المصورة  هيئة التحقيق
ومحمد عودة وهم يحرضون ضد  لمرتضى منصور وإبراهيم كامل

  .تالعب المتظاهرين بالتحرير، سليمة ولم تدخل عليها أي تعديالت أو
ضى فيما كشف الفحص عن أن االسطوانات المدمجة التي قدمها مرت

التحقيقات وحملت لقطات ومقاطع مصورة جاء بها إنه ال  منصور بنفسه في
وعدم االعتداء أو المساس بالمعتصمين، إنما  يدعو إلى الذهاب إلى التحرير،

  .جاءت مفتعلة من جانبه وغير صحيحة
وأشار عدد من الشهود إلى أنهم شاهدوا ضابطي الشرطة المتهمين 

هاني عبد "و) س مباحث قسم السالم ثانرئي" (حسام حنفي"في القضية 
المسجلين خطر والبلطجية  وهم يحشدون) رئيس مباحث المرج ("الرؤوف

على  للتوجه إلى ميدان التحرير، وأصدرا تعليماتهم لهم باالعتداء
 .المتظاهرين، وقد أصيب الضابطان المذكوران نفسيهما في تلك االعتداءات
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 عاطف عبيد
  

  
  

 األسبق ، ونائب مصرمجلس وزراء عاطف عبيد رئيس ./ د.أ
المصرف العربي منصب رئيس اآلن يشغل و. مجلس الشورى المصري

بمدينة طنطا ١٩٣٢  أبريل١٤عاطف عبيد في ./ د.قد وِلد أول. الدولي
  . متزوج وله ابن وبنتوهو  محافظة الغربية ،
تجارة من جامعة الحصل على بكالوريوس يمه نجده قد وعن تعل

دكتوراه ثم درجة ال، ١٩٥٦  عامماجستيروعلى درجة ال، ١٩٥٢  عامالقاهرة
وعندما عاد . ١٩٦٢  عام األمريكية"جامعة إلينوي"  من في ادارة األعمال

ثم ، ١٩٨٤-١٩٦٢  خالل الفترةدارة األعمال بجامعة القاهرةأستاذ إلكعمل 
رئيس مجلس ادارة ومستشار لوزارة الكهرباء والصناعة والتعليم واالسكان، 

مستشار لمنظمة العمل و، ١٩٨٤-١٩٧٣دارة األعمال المركز الدولي ال
الدولية لتطوير برامج االدارة في قبرص ، وزير شئون مجلس الوزراء، 

اللجان الوزارية برئاسة بعضو و، ١٩٨٤وزير الدولة للتنمية االدارية من 
اللجنة العليا للسياسات والشئون بلجان شئون البيئة ووبمجلس الوزراء، 

عضوا في لجنة تنسيق السياسة االعالمية د تم اختياره وق .االقتصادية
عضو االتحاد الدولي لخبراء تنفيذ وهو . ١٩٧٠بجامعة الدول العربية 

عداد إشارك في ولقد . المشروعات واللجنة الوزارية للخدمات االجتماعية
عداد البرنامج القومي لتطوير إصادي المصري وتبرنامج االصالح االق

  . عداد أول خطة قومية لحماية البيئةإ واالدارة المصرية
 لتولي رئاسة "الدكتور عاطف عبيد"كانت التكهنات السياسية ترشح 
 يعبر "كفر الهنادوة"في " أخبار اليوم"الوزارة أكثر من مرة، وكان كاريكاتير 

، "عاطف"باسم عن هذا المعني بطريقة كاريكاتيرية يقول فيها إن هناك اثنين 



١٥٢  صالح السید عبد الحي. د                (     )                    السجل األسود لمبارك ورجالھ

البيه عاطف "، و"عاطف صدقيالدكتور " الذي هو "البيه عاطف الكبير"
، ورغم أن الفارق في السن بين "الدكتور عاطف عبيد" الذي هو "الصغير

  . الكبير والصغير ضئيل جدا، فإن الرأي العام تقبل التسمية بروح واقعية
جريدة ب" مصباح قطب"  الصحفى البارزجدير بالذكر أنومما هو 

 أو زمن الدكتور عصر الماركتينج"كان قد ألف كتابا بعنوان " األهالي"
وقد تولي فيه استقصاء دور أساتذة إدارة األعمال في الحياة " عاطف عبيد

 كنموذج بارز، وقد "عاطف عبيد"العامة واالقتصادية مع التركيز علي 
 وتاريخه وعالقاته، وعلي "عاطف عبيد"عرض فيه كثيرا من جوانب حياة 
لومات القيمة التي يضمها فإن ناشره ـ الرغم من أهمية هذا الكتاب والمع

  . لألسف الشديد ـ لم يهتم بإبرازه إعالميا أو تسويقيا
بل إن بعضهم ال يكاد يصدقه اآلن رغم قرب "مما ال يتذكره الناس و

، "الدكتور عاطف عبيد"أن أول وزير لقطاع األعمال العام لم يكن هو " العهد
 ورثقد  "عاطف عبيد"هكذا فإن  نفسه، و"الدكتور عاطف صدقي"وإنما كان 

 علي مرحلتين، في البداية ورثه في منصبه األحدث عام "عاطف صدقي"
 نفسها كوزير لقطاع األعمال العام "عاطف صدقي" في وزارة ١٩٩٣

توالها وهي حقيبة شئون وتنازل يومها عن إحدي الحقائب الثالث التي كان ي
التنمية مجلس الوزراء، بينما احتفظ مع القطاع العام بحقيبتين أخريين هما 

الدكتور " في أثناء وزارة ١٩٩٧ والدولة لشئون البيئة، وفي اإلدارية
 ربما بغير إرادته عن وزارتين أخريين من "عاطف عبيد" تنازل "الجنزوري

 ١٩٩٧ في "عاطف عبيد"، وهكذا أصبح ١٩٨٤الثالث التي كان يتوالها منذ 
 بدالً من الوزارات الثالث التي بدأ يتوالها في وزارة التخطيطيتولي 
١٩٨٤ .  

 أول أستاذ إدارة أعمال يصل إلي منصب "عاطف عبيد"لم يكن و
الوزارة، كان هناك قبله زميل له في نفس القسم أكبر منه سنا وأكثر رسوخا 

علي عبد الدكتور "في مجتمع علم اإلدارة وفي الوظائف الجامعية وهو 
 جامعة كلية التجارة، الذي كان قد وصل إلي منصب وكيل "المجيد عبده

  . اإلخوان المسلمينالقاهرة، وكان في شبابه ينتمي إلي 
هو صاحب الفضل في اختيار نفسه  "علي عبد المجيد"والدكتور 

، ابنة الوكيل "نجد خميسالدكتورة "، وهي "عبيدعاطف الدكتور "زوجة 
وقد كان والدها ـ وهو صيدلي ـ أحد . لمسلميناإلخوان االسابق لجماعة 

عبد "األسبق محاولة اغتيال الرئيس  الذين حكم عليهم باإلعدام في أعقاب
، لكن من حسن حظه أنه لم يطبق ١٩٥٤  عامالمنشيةحادث  في "الناصر

 أن أختهحول هذا اإلفالت من العقوبة بتروي الروايات و. عليه حكم اإلعدام
 "صرعبدالناجمال "اعترضت موكب الرئيس قد   - خالة الدكتور نجد –

  .  بوعده"عبدالناصر"وحصلت منه علي كلمة شرف أال يعدم أخوها، وقد بر 
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، أما والدة "عاطف عبيدالدكتور "والد زوجة فيما يخص هذا و
ومن الغريب والالفت للنظر في نفس الوقت أنه . زوجته فهي سيدة ألمانية

قد "  هشام الشريفالدكتور " ثارت تكهنات بأن قدأثناء التشكيل الوزاري و
ِشرهشام الشريف" أو أصبح وزيرا بالفعل، وعندما صدر التشكيل بدون ح" 

 يشأ  مباشرة، ولم"عاطف عبيد"كان التعليق أنه استبعد ألنه زوج أخت 
  . الرئيس وال رئيس الوزراء أن تكون في الوزارة صالت عائلية

 ليست له شقيقات وال "الدكتور عاطف عبيد" أن  األمرحقيقةفي و
 أستاذ "عبد المنعم عبيدالدكتور "أخوات، وإنما له شقيق واحد فقط هو 

، وهو نفسه القطب الشيوعي الذي قضي "عيني قصر المستشفي " فيالتخدير
  . "عبدالناصر"سنوات طويلة في سجون 

 رئيس تحرير كتاب الجمهورية "فتحي عبدالفتاحالدكتور "ويروي 
أنه حمل رسالة من " شيوعيون وناصريون"الشهري وصاحب كتاب 

، حينما سمح له بالخروج من "عاطف" في السجن إلي شقيقه "عبدالمنعم عبيد"
في لم يكن هذا بدعا فإن . "مستشفي قصر العيني"السجن ليتلقي العالج في 

الحكومة القائمة اآلن وزيرا آخر كان له شقيقان بين الشيوعيين المسجونين 
فاروق سيف "الوزير هو المستشار . "عبدالناصر"والمغضوب عليهم في عهد 

.  وزير العدل، وشقيقاه معروفان جيدا للشيوعيين وللصحفيين"النصر
 حمل رسالة من شقيقه الشيوعي إلي "فتحي عبدالفتاحالدكتور "والطريف أن 

المستشار فاروق سيف "رجل القضاء المصري الذي أصبح وزيرا للعدل أي 
  !!  نفسه"النصر

 من المعتقل وآثر الخروج "عبيدالدكتور عبد المنعم "خرج وعندما 
، حيث عمل هناك طبيبا للتخدير لمدة طويلة "الكويت"من مصر كلها إلي 

  في رحلة"مصر" إلي "عبدالمنعم عبيد" عاد "الكويت"جدا، وفي أثناء غزو 
 "مصر"من رحالت األهوال، وفكر في االستقرار في عمل حكومي في 

خصوصا أن الحكومة المصرية كانت قد أصدرت قرارا بعودة كل صاحب 
وظيفة سابقة إلي وظيفته مهما تقادم العهد، وحتي لو كان قد استقال، وهكذا 

ن  إلي قصر العيني أستاذا للتخدير، وكان من الممكن أ"عبدالمنعم عبيد"عاد 
يتولي منصبا هنا أو هناك في القطاع الطبي خاصة أنه كان صديقا شخصيا 

 ثم وزير اإلدارة المحلية في ذلك الوقت محافظ القاهرة" (محمود شريف"لـ
٩٠/٩١(.   

 كان واحدا من مجموعة األطباء الذين "عبد المنعم عبيد"بل إن 
 في ١٩٧٠ عام أيلول األسودبوا إلنقاذ المقاومة الفلسطينية في ذه

وقد نجح . "الملك حسين"المصادمات التي جرت مع الحكومة األردنية و
 والعودة به إلى القاهرة، حيث "ياسر عرفات"ؤالء األطباء في استنقاذ ه

 "عبد الناصر": شارك في مؤتمر القمة العربي إلي جوار الرؤساء والملوك
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 لم يكن قادرا "عبد المنعم عبيد"يبدو أن . "القذافي"و "حسينالملك "و "فيصل"و
تفكك  وحائط برلينعلي تطوير أفكاره اليسارية القديمة حتي بعد أن سقط 

  . "االتحاد السوفييتي"
 ليس هو شقيقه وال "عاطف عبيد"العنصر الثالث واألهم في عائلة 

الد زوجته، لربما كان الشقيق والحما بمثابة عبء علي البورتريه السياسي و
لكن القريب الذي استفاد منه . أكثر من أن يكونا قوة دافعة" عاطف عبيد"لـ
 بالفعل في تكوينه العلمي والوظيفي كان هو خاله العظيم "عاطف عبيد"
إذ .  في جامعة القاهرةاإلحصاء أستاذ "عبد المنعم الشافعياألستاذ الدكتور "

، وهذا هو سبب من أسباب "مجمع اللغة العربية"خال خبيرا في كان هذا ال
 في ندوة اتحاد مجامع اللغة العربية "الدكتور عاطف عبيد"حضور ومشاركة 

  ! لحات اإلدارية، باإلضافة إلي تخصصه طبعا وبروزه فيهحول المصط
 واحدا من األساتذة القالئل "الدكتور عبد المنعم الشافعي"كان 

والمبرزين في كلية التجارة ثم في كلية االقتصاد والعلوم السياسية، وظل 
األهم من قيمة ولكن . بمثابة المرجع في علوم اإلحصاء لفترة طويلة

ذ هي قيمته كإنسان، ألنه زوج أستاذة الطب األولي في  كأستا"الشافعي"
 التي حققت ما لم تحققه طبيبة من قبل "ابدينفاطمة عالدكتورة "مصر وهي 

علي المستوي العلمي والطبي، فقد وصلت إلي األستاذية في وقت مبكر 
حتي إن قانون الجامعات عندما عدل كانت هي أبرز من عدل ) ١٩٦٥(

القانون من أجلهم لتحصل علي درجة األستاذية رغم عدم وجود كرسي علي 
 "أنور علويالدكتور "بطة بالكراسي، وألن حين كانت درجات األستاذية مرت

 األول كان اليزال علي قيد الحياة ويشغل درجة أستاذ الباثولوجياأستاذ 
 علي درجة أستاذ بدون "فاطمة عابدين"كرسي الباثولوجيا، فقد حصلت 

لكلية ، وبعد قليل اختيرت لتكون أحد األساتذة المؤسسين ١٩٦٥ي في كرس
 أن تكون أول عميدة لكلية "الشيخ الباقوري"، وعرض عليها ألزهرطب ا

البنات األزهرية التي كانت تشمل شعبة للطب تحولت إلي كلية بعد هذا، لكن 
 بحكم ارتباطها بالتخصص العلمي فضلت األستاذية وبقيت "فاطمة عابدين"

 للبنين، ومع هذا كانت تشارك في امتحانات قصر طب األزهرأستاذة في 
  . العيني بصفة مستمرة

 أنها قريبة مباشرة للدكتورين "فاطمة عابدين"حديث عن اليبقي 
عاطف "، وهذا هو سر عالقة "أحمد فؤاد محيي الدين" و"ابراهيم بدران"

هذا الجانب من البورتريه كان لو.  المبكرة بهؤالء األطباء الوزراء"عبيد
مردود كبير علي قضايا المرأة ودورها في " عاطف عبيد"العائلي لـ

ضافة إلي أن والدته هي التي تولت تربيته هو وشقيقه، ها هو المجتمع، فباإل
  . يجد دورا بارزا جدا لزوج خاله فضال عن دور أسرة زوجته وأسرته هو
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 مدرس جراحة العظام "وليد عاطف عبيدالدكتور " هبنوفيما يخص ا
، "حلمي الحديدي"كان تلميذا لوزير الصحة السابق فقد في قصر العيني، 

هادئ الطبع، دمث الخلق، مجتهدا، تظهر عليه بوضوح سمات العلم وكان 
نوال الدكتورة " و"شكري حنترالدكتور "والخلق معا، وهو زوج ابنة أستاذه 

، وهي واحدة من "معهد تيودور بلهارس" أستاذة المناطق الحارة في "بدراوي
رشدي الدكتور "مجموعة أشقاء متميزين في الطب والهندسة، منهم 

 أستاذ األنف واألذن والحنجرة الشهير صاحب المؤلف األخير في "البدراوي
  . قصص األنبياء
 الجامعة األمريكيةتخرجت في فقد  "نورا عاطف عبيد" تهأما ابن

وآثرت العودة إلي الجامعة األم في وظيفة مدرس مساعد في قسم اإلدارة 
وقد . الذي استحدثته كلية االقتصاد فيها رغم وجوده من قبل في كلية التجارة

 وزيرا "علي الدين هالل"اختير عميد كلية االقتصاد والعلوم السياسية 
  . للشباب

منصب رئيس مجلس الوزراء في " الدكتور عاطف عبيد" وتولى 
رفعت هيئة  . ٢٠٠٤ يوليو ١٤ وحتى ١٩٩٩ أكتوبرالخامس من شهر 

ة اإلدارية تقريرا إلى مؤسسة الرئاسة أكدت فيه تزايد معدالت الفساد الرقاب
في مصر أثناء توليه رئاسة الوزراء، وانتشاره بمختلف قطاعات الدولة، 

 مليون جنيه، وهو ما أكدته منظمة ٥٠٠مقدرة حجم األموال المختلسة بـ 
 القطاعات الشفافية الدولية التي ذكرت أن قطاع اإلسكان والتعمير كان أكثر

وكشف تقرير الرقابة اإلدارية عن أن . التي انتشرت فيها قضايا الفساد
 ألف حالة فساد في مصر، ٨٠الخمس سنوات الماضية شهدت أكثر من 

وحذر من العواقب الوخيمة لتزايد معدالت الفساد، بعدما حلت مصر في 
ية الدولية  بين الدول األقل فسادا وذلك في تقرير منظمة الشفاف٧٠المرتبة 

وأوضح أن فترة حكومة . التي تعني بمكافحة الفساد في مختلف دول العالم
شهدت تجاوزات صارخة حيث شهد عام " األستاذ الدكتور عاطف عبيد"

 ١٠٠ آالف قضايا الفساد ووصل حجم الكسب غير المشروع إلى ٢٠٠٣
 مليار جنيه، حسب ما جاء في إحصائيات الجهاز المركزي للمحاسبات في

 مليون جنيه وحجم ٥٠٠كما وصل حجم أموال الرشاوى إلى . ذلك الوقت
أموال غسيل األموال أكثر من خمسة مليارات جنيه وعزا التقرير تزايد 
معدالت الفساد وإهدار المال العام إلى ضعف النظام الحكومي والقصور 
 السائد في العديد من القوانين والتشريعات، وبسبب تدهور الدور الرقابي
الذي يمارسه مجلس الشعب، وكذلك اإلفالت من العقاب والخلل اإلداري، 
وتدهور األداء اإلداري للقيادات، ووجود عالقات مشبوهة، واستغالل 
مسئولين وموظفين كبار لنفوذهم للتربح بطريقة غير مشروعة، وقد أوصى 
 التقرير، القيادة السياسية باتخاذ خطوات جادة في طريق مكافحة الفساد
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وتجفيف منابعه حيث أن ذلك من شأنه تحسين صورة النظام أمام الرأي 
  .العام وإكسابه شعبية سياسية

، والكشف عن ٢٠١١  يناير٢٥ في الثورة المصريةبعد إندالع و
مدوح م"ستاذ االتقدم المحامي ، فقد ثروات رجال األعمال والوزراء 

 ببالغ للنائب العام يطلب فيه وقف أي تعامالت وتحويالت من "إسماعيل
أن مجلس إدارة المصرف العربي  مشيرا إلى. المصرف العربي الدولي

الدولي أصدر تعليمات للموظفين بتنفيذ أي تحويالت مالية للخارج دون 
ص الذي يقوم سقف أعلى للمبلغ الذي يتم تحويله، ودون اإلشارة السم الشخ
" كما طلب . بالتحويل حيث سيرمز له برموز حرفية وليس باالسم الكامل

 التحفظ على رئيس مجلس إدارة البنك، باإلضافة إلى "إسماعيلممدوح 
   .التحقيق معه بناء على هذه األنباء

عبد المجيد "، المستشار النائب العام المصري قرر  فبراير٢٣وفي 
للخارج، التهامهم ، منع سفر عدد من الوزراء والمسؤولين في مصر "محمود

في قضايا فساد، وضمت القائمة الجديدة اثنان من رؤساء الوزراء السابقين 
لوزراء ، بجانب رئيس ا"أحمد نظيف"جاء على رأسها . بخالف ثالثة وزراء

وزير اإلعالم،  " أنس الفقي"، والوزراء السابقون "عاطف عبيد"األسبق، 
  .وزير الزراعة "أمين أباظة" و،وزير الثقافة "فاروق حسني"

قد أرتبط بالكثير من القضايا " عاطف عبيد" ومن ثم فنجد أن اسم 
الخالفية بصفته مسئوالً عن الكثير من الملفات الشائكة التي كان أبرزها 
ملف الخصخصة؛ الذي كان سببا في إهدار ثروات الدولة، أو باألحرى هو 

مسئوال مسئولية مباشرة عن " عاطف عبيد" إذ كان . الدولةالمسئول عن بيع 
الكثير من الفساد الذي تم في عهده وتستر عليه، وتم تقديم بالغات عديدة 
للنائب العام تتهمه بإهدار المال العام، وكان آخرها البالغ الذي تقدمه به 

 اتهم فيه رئيس ١٣١٧/٢٠١١تحت رقم " علي الصفدي"رجل األعمال 
بإهدار المال العام في صناعة السكر " عاطف عبيد"  األسبق الوزراء

غير أنه هو المسئول عن عقود النظافة .  مليار جنيه١٥واالستيالء علي 
 ، ولقد اعترف وقتها المسئولون في ٢٠٠٩المجحفة لحقوق الدولة عام 

هيئات النظافة والتجميل بأنهم واجهوا ضغوطًا من رئيس الوزراء األسبق 
بنود العقود التي تهدر الماليين على الدولة وعلى الرغم من ذلك للقبول ب

وحاولت اتخاذ أي إجراءات . عجزت الحكومة وقتها عن فسخ العقود معها
علي  "عاطف عبيد"بعدما تورطت في التوقيع بسبب " الزبالة"لتنظيف البلد من 

" دعبي"عقد إذعان ال يمكن النظر فيه أو محاسبة المقصرين، ولقد تجاهل 
وكذلك . االتهامات التي وجهت إليه بأنه حرر عقدا أضر بالمصلحة العامة

والذي ببب ما " وجيه سياج"كان األمر مع رجل األعمال مزدوج الجنسية 
 مليون ٦٠ابرمه معه عاطف عبيد من عقد قد تسببت في تغريم مصر نحو 
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لى علي حكم دولي، بعدما قدم له عبيد ع" وجيه سياج"دوالر بعد حصول 
 ألف متر من أرض طابا، قام فيما بعد بالمشاركة مع ٤٠طبق من ذهب 

شريك إسرائيلي وعندئذ سحبت الحكومة المصرية األرض منه وتحملت 
خزانة الدولة سداد قيمة التعويض، وقد طالب وقتها النواب السابقون الدكتور 
مة فريد إسماعيل والدكتور إبراهيم الجعفري ومحمد الصحفي بضرورة محاك

عاطف عبيد التهامهم له بالخيانة التي تستوجب محاكمة جنائية وسياسية، 
  .وكالعادة ظلت هذه االتهامات واالستجوابات حبيسة األدراج وربما األدمغة

" الشركة المصرية للمعدات التليفونية" عاطف عبيد" وأيضاً باع 
  وكانت تحقق أرباحاً قبل١٩٦٠لمستثمر أردني ، والتي أنشئت عام 

 مليون جنيه ٩١ مليون جنيه، وجري بيعها بـ ٣٠الخصخصة في حدود 
 مليون جنيه من ثمنها، والباقي علي ٢٧، دفع المشتري ١٩٩٩فقط عام 

أقساط، وفي ذات الوقت منحه عقد توريد من الشركة المصرية لالتصاالت 
 ٧٠٠ مليون جنيه، حقق منها أرباحاً بلغت ٩٠٠ سنوات قيمته مليار و٥لمدة 
 أكتوبر وتعمل في ٦يون جنيه، وأنشأ بهذه األرباح شركة جديدة باسمه في مل

نفس النشاط وتتمتع باإلعفاء الضريبي وحمل الشركة األم قيمة القروض 
وتكاليف التشغيل، مما أوصلها لحالة من التعثر المالي، الذي أتاح له فيما 

  .بعد عرض أراض للشركة علي كورنيش النيل
عبيد لرئاسة الوزراء رفعت هيئة الرقابة وأثناء تولى عاطف 

اإلدارية تقريرا إلى مؤسسة الرئاسة أكدت فيه تزايد معدالت الفساد في 
مصر، وانتشاره بمختلف قطاعات الدولة، مقدرة حجم األموال المختلسة بـ 

 مليون جنيه، وهو ما أكدته منظمة الشفافية الدولية التي ذكرت أن ٥٠٠
. ر كان أكثر القطاعات التي انتشرت فيها قضايا الفسادقطاع اإلسكان والتعمي

شهدت تجاوزات " الدكتور عاطف عبيد"وأوضح التقرير أن فترة حكومة 
 م آالف قضايا الفساد ووصل حجم الكسب ٢٠٠٣صارخة حيث شهد عام 

 مليار جنيه، حسب ما جاء في إحصائيات الجهاز ١٠٠غير المشروع إلى 
 ٥٠٠كما وصل حجم أموال الرشاوى .  الوقتالمركزي للمحاسبات في ذلك

  .مليون جنيه وحجم أموال غسيل األموال أكثر من خمسة مليارات جنيه
وعزا التقرير تزايد معدالت الفساد وإهدار المال العام إلى ضعف 
النظام الحكومي والقصور السائد في العديد من القوانين والتشريعات، 

مارسه مجلس الشعب، وكذلك اإلفالت وبسبب تدهور الدور الرقابي الذي ي
من العقاب والخلل اإلداري، وتدهور األداء اإلداري للقيادات، ووجود 
عالقات مشبوهة، واستغالل مسئولين وموظفين كبار لنفوذهم للتربح بطريقة 

  .غير مشروعة
وتحرير سعر المصري لجنيه لتعويم وهذا غير ما قام به من 

 جنيهات ٤ و٣لدوالر أمام الجنيه بين الذى تسبب فى رفع سعر او،هصرف
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دفعة واحدة، مما أصاب رجال األعمال بصدمة وخسائر ضخمة أدخلتهم فى 
التعثر، األمر الذى أدى إلى هروب عدد كبير من رجال األعمال خارج 
مصر بسبب فشلهم فى تسديد مديونيات البنوك، ومع تدهور الجنيه المصرى 

أسعار السلع المحلية سواء تلك التى ارتفعت أسعار السلع المستوردة، و
تستخدم معدات ومدخالت أجنبية أو المحلية الصرف، وأدى ذلك إلى انتشار 

  .االحتكار، وعودة معدل التضخم لالنفالت مجدداً
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كاسات كانت انتكاسات تلى أنت" عاطف عبيد " يمكن القول أن فترة 
شيئا، لم تستطع أن تنجز بها حكومته ته إال أن لعبرغم أنها الخصخصة ف

مختار " تلميذه ولقد استعان ب. وحظيت بهجوم رجال األعمال والمواطنين
تأخر نتائج اإلصالح الذي علق  إلتمام برنامج الخصخصة، و"خطاب

، ثم حادث األقصر ١٩٩٨االقتصادى على شماعة األزمة اآلسيوية عام 
 ماليين جنيه بخالف ٩٠٥ ملياراً و١٦إلرهابى، وقال إن قيمة ما تم بيعه ا

 مليار ٤,٥ مليون جنيه، أنفق منها٦٨٩ ملياراً و١٤األصول، تحصل منها 
 مليون جنيه إصالحا فنيا ٥٧٨,  مليار جنيه معاشاً مبكرا٧,٢ًجنيه للبنوك، و

ليون جنيه  م٥٤٩ مليارات و٧ لصندوق إعادة الهيكلة، و٣٩٦وإداريا، و
  .لخزينة الدولة
فيما يخص النقل، بالرغم من ادعاءات سابقة بأنه تم إنفاق و

المليارات العشرة على السكك الحديدية، اتضح من تقارير وزارة النقل أن 
 بالمائة من القطارات غير صالحة، لكن استمرت طريقة ٧٠أكثر من 

ها قبل احتراق الدعاية واإلعالن، وافتتاح تطويرات وهمية، كانت أخرا
، تحدث وزير النقل عن إعادة هيكلة هيئة السكك ٢٠٠١القطار فى مايو 
وفى يوليو افتتح رئيس الحكومة مؤتمر السكك الحديدية . الحديدية وتطويرها

 عاما على إنشائها باعتبارها ثانى ١٥٠ دولة، بمناسبة مرور٤٤بمشاركة 
، تفقد عبيد ما ٢٠٠٢اير  ين٦أقدم سكك حديد فى العالم بعد إنجلترا، وفى 

سمى بمشروع تطوير عربات الدرجتين الثانية والثالثة، وأعلن عن عربات 
 قبل ٢٠٠٢فى فبراير لم يلبث أن احترق قطار الصعيد و .رجال األعمال

العيد، وتحولت سبع عربات فى الدرجة الثالثة إلى كتل من اللهب، واتضح 
زراء الركاب بأنهم يستخدمون أن القطار ليس به طفايات، واتهم رئيس الو

مواقد بدائية قد تكون سبب الحريق، متجاهال تقارير فنية كشفت عن غياب 
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الصيانة واألمان فى القطارات، كان الحادث بمثابة كابوس أيقظهم من وعود 
  .عبيد

التى كانت أحد عناصر فخر الدكتور عبيد . وحتى البنية األساسية
ومصر التى أنفقت على البنية األساسية اتضح مع الوقت أنها وهم وسراب، 

  . مليار جنيه، اتضح أنها وهم٣٠٠ما يتجاوز الـ
فى عهده توسع االستثمار العقارى الفاخر على حساب المتوسط، و

وارتفعت أسعار المساكن والشقق، بينما توسعت العشوائيات فى المقابل، 
ذلك نظيف ووهى القضية التى استنكرت لتتحول إلى كارثة فى عهد حكومة 

  .كارثة الدويقةمثل 
أحوال الصحة والعالج، وظل مشروع قانون التأمين وكذلك ساءت 

الصحى معطال، ونفس األمر بالنسبة للتعليم، وظلت مصر فى درجة متأخرة 
، بعد ١٦٥فى تقارير التنمية البشرية، والبنك الدولى الذى وضعها فى الرقم 

  .ساسيةالعراق والصومال، بسبب فشل البنية األ
فى مذكراته بأنه " عاطف عبيد" "الدكتور بطرس غالى"ويصف 

رجل تبدو عليه عالمات الشيخوخة، والتعب وأرهقته ممارسة السلطة، «
إن صورة مصر : أباغته طوال فترة محادثتنا وهو يغالب النعاس، أقول له

يوافقنى .. سيئة كما صورة العالم العربى، يجب أن نبادر بهجوم معاكس
يضيف .. عندما تقابل الرئيس مبارك يجب أن تكلمه فى ذلك: عبيدعاطف 
أحرص على أال أتطرق لألزمة االقتصادية فأنا أعرف ما سيجيبنى : غالى

  .به، يشتكى من الصحافة التى ال ترحمه
 قبل الرئيس استقالة حكومة ٢٠٠٤  عاميوليوشهر وفى العاشر من 

كثير من الوعود، وخرج منها ، الذى تولى الحكومة ب"عبيدعاطف الدكتور "
  .وأكثر وعوده لم تتحقق
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ده تم ضبطه واسـتجوابه أمـام نيابـة         وعندما كثرت البالغات ض     
األموال العامةوإدارة الكسب الغير مشروع ، ومنع تصرفه هـو أو أبنائـه             

  .وزوجته في ممتلكاتهم 

  
  ٢٠/٧/٢٠١١روع بالكلبشات يوم األربعاء الموافق عاطف عبيد أثناء توجهه إلدارة الكسب الغير مش
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  فاروق حسني
  

  
 

فاروق " ، والشهير باسم "فاروق عبد العزيز حسني: "االسم بالكامل
وهو فنان ومصور .  م١٩٣٨؛ من مواليد محافظة االسكندرية عام " حسني

التى ؛  "يةمدينة اإلسكندر"مسفط رأسه بدأ حياته الفنية فى تجريدي؛  وقد 
وبعد التخرج . عاش فيها فترة شبابه ، وتخرج من كلية الفنون الجميلة بها 

  .  لقصر ثقافة اإلسكندرية مديراًهعينتم ت
فى أوائل السبعينات كانت المحاوالت األولى فى ويذكر عنه أنه 

 .وأقام أول معرض له بأتيلييه اإلسكندرية. تغيير أسلوبه التعبيرى للتجريد
ليكون ملحقاً ثقافياً " فاروق حسنى" وقع االختيار على ١٩٧١وفى عام 

 ومديراً للمركز الثقافى المصرى هناك ؛ ،"باريس"في بالسفارة المصرية 
 بالسينما "فرنسا"حيث قدم الثقافة المصرى بحداثتها وتراثها ، كما عرف 

صرية والفنون المختلفة فى نشاط مكثف لفت أنظار المهتمين بالثقافة فى الم
فى حياته الفنية بدأ التحول والتجديد فى لغته التجريدية ؛  . "فرنسا" و"مصر"

كما تعرف على بعض الفنانين والنقاد الفرنسيين ، وأقام عدة معارض فى 
  . "فرنسا" ومدن أخرى فى "باريس"

بإنشاء أنه قام  كوزير للثقافة "حسني فاروق "ومما يحسب لـ 
وتطوير عدداً من الهيئات والقطاعات الثقافية باإلضافة إلى المؤسسات 
القائمة بهدف االستجابة للتوسع المستحدث فى األنشطة الثقافية والفنية فى 

  :  ، منها"مصر"
  ) . دار األوبرا المصرية(هيئة المركز الثقافى القومى 

  . وثائق القومية هيئة دار الكتاب وال
  . الهيئة العامة لقصور الثقافة 
  . قطاع شئون اإلنتاج الثقافى 

  . صندوق التنمية الثقافية 
  . قطاع العالقات الثقافية الخارجية 
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  . قطاع الفنون التشكيلية 
  . المجلس األعلى لآلثار 

  . جهاز التنسيق الحضارى 
   . وكان بعضها قائماً بالفعل كإدارات مركزية مصغرة

  فى المجال التربوى والتعليمى
عمل على تحديث األبنية التعليمية ، فأضاف العديد منها لمنشآت 
أكاديمية الفنون ، وعمل على تطوير المناهج التربوية والتعليمية ، وتحديث 

أولى اهتماماً كبيراً بالتكامل بين . أساليب التعليم بالمعاهد العليا باألكاديمية 
التكنولوجيا والعمل الثقافى فى المعاهد العليا الجديدة كمعهد العلوم الحديثة و

فنون الطفل ومعهد العمارة البيئية ومعهد فنون الترميم وهى المعاهد التى 
  . أنشأت بأكاديمية الفنون 

أنشأ عدداً من أكبر المعامل المتخصصة فى ترميم الوثائق و
األوسط ، والمخطوطات ، وهى األولى من نوعها فى منطقة الشرق 

وتشجيع وتدريب الكوادر المتخصصة فى هذا المجال بهيئة دار الكتب 
صاحب فكرة إنشاء مراكز اإلبداع المتخصصة فى . والوثائق المصرية 

فنون الشعر والنقد والمسرح والسينما وثقافة الطفل والفن التشكيلى والتى 
  . انتشرت فى مختلف األقاليم 

نية التحتية للمؤسسات والمراكز بتحديث وتطوير البأيضاً قام و
الثقافية، وأسس معاقل ودور ثقافية جديدة ؛ حيث حول األسبلة واألبنية 

  . التاريخية إلى مراكز علمية وبحثية وثقافية 
عدداً من المكتبات الكبرى مثل مكتبة القاهرة الكبرى ، أيضاً نشأ وأ

قمنة الوثائق وإحياء وتطوير دار الكتب والوثائق القومية ، وترميم ور
أنشأ أكثر من مائة مركز ثقافى فى القرى المحرومة . والمخطوطات بها 

  . بأقاليم مصر ضمن مشروع كبير يتبنى إنشاء عشر مكتبات كل عام 
قام بتحديث الرؤى والسياسات الثقافية لتشجيع الفنون الرفيعة و

لشباب فى والمسرح والسينما ورعاية اآلداب واألدباء والمفكرين ، وتشجيع ا
  . كل هذه المجاالت 

أقام العديد من النشاطات والمهرجانات الدولية فى مجاالت السينما و
 تتبوأ مركزاً مرموقاً "مصر"والمسرح والفنون واآلداب والفكر ؛ حيث جعل 

  . فى الحركة الثقافية الدولية 
أقام أول مهرجان للمسرح التجريبى فى العالم ولقى نجاحاً كبيراً و
  .ستوى دول العالم على م

كان مشروعه الكبير بإنشاء ة ، ومن ثم فقد مولقد اهتم أيضاً بالترج
 الذى يتولى ترجمة آالف الكتب من وإلى الثقافة المشروع القومي للترجمة

  .  لغة دولية٢٧العربية عبر 
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أقام نشاطاً متحفياً غير مسبوق حيث أنشأ وبالنسبة للمتاحف فقد 
 – متحف التحنيط –ثمانى عشر متحفاً اقليمياً متخصصاً أهمها متحف النوبة 

  .  متحف المستشرقين – متحف الخزف اإلسالمى –يج متحف النس
مشروعه  فالجميع يذكر فى مجال المشروعات الثقافية الكبرىو

هو إعادة الوجه الحضارى وإحياء وترميم مبانى مصر اإلسالمية والرائد 
عبر مشروع القاهرة التاريخية حفاظاً على هذه المدينة الخالدة ، والذى تم 

المتحف المصرى " فكرة إنشاء أكبر متحف العالم صاحب. منه % ٩٠إنجاز 
قام بأكبر حركة . وإنشاء أكبر متحف للحضارة المصرية بالفسطاط " الكبير

 يونانى – إسالمية – قبطية –فرعونية "ترميم لآلثار المصرية فى تاريخها 
ومن أهم اآلثار التى تم إحياؤها بمشروعات ترميم كبرى فك " رومانى

 المتحف – الكنيسة المعلقة –اعة أمنحتب بمعبد األقصر وتركيب وترميم ق
 مشروع - تطوير مناطق القلعة والهرم– أسوار القاهرة القديمة –القبطى 

)  كنيسة١١( ترميم عدد من الكنائس –إنقاذ اآلثار الغارقة باإلسكندرية 
قام بعملية . والمساجد األثرية بمختلف أقاليم مصر )  أديرة٧(واألديرة 

 تاريخية لتمثال أبو الهول استغرقت عشر سنوات حيث أطلقت عليه ترميم
مثل جريدة الموند وجريدة الكورييرا ) وزير أبو الهول(الصحف العالمية 

  . ديلال سيرا 
عرضت فى أهم متاحف العالم ، أما فيما يخص أعماله الفنية فقد 

دى  ، الكاروسيل ٩٩/٢٠٠٠متحف المتروبوليتان بنيويورك عام : ومنها
 ، متحف فيتوريانو بروما بإيطاليا عام ٩٨لوفر بمتحف اللوفر بباريس عام 

 ، متحف فيجور للفنون بطوكيو عام ٩٩ ، المتحف القومى بفيينا عام ٢٠٠٥
 ، قاعة المعارض بالناشيونال ٩٤ ، قاعة المعارض باليونسكو ٩٦

وفى الدول العربية أقام عدة  . ٢٠٠٥جيوجرافيك بواشنطن العاصمة 
 –متحف سرسق ببيروت : عارض ألعماله فى المتاحف العالمية التاليةم

 قاعات معارض مختلفة بقطر وأبو –المتحف القومى بالمنامة بالبحرين 
  . ظبى وجدة
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  " . إيطاليا"إنزو بيال ردلو معرض :  األتيةمعارضولقد أقام ال
  " . إيطاليا"جيوفانى كارنداينتى ومعرض 
  ". مصر"مختار العطار ومعرض 
  " .مصر"أحمد فؤاد سليم ومعرض 
  " .  نيويورك–مدير متحف المتروبوليتان "فيليب دى مونتيبللو ومعرض 
  " . نيويورك"وينجر . كومعرض 
  " . إيطاليا"كارميللو سترانو ومعرض 
  " . إيطاليا" لورنسا تروكى ومعرض
  " . فرنسا" ميشيل نوريدزانى ومعرض
  " . إيطاليا" ماريا ترنجا بنيديتى ومعرض

 والـدرجات   جوائز الوزارة فقد حصل على العديد من ال       وأثناء توليه منصب  
  :  منهاالعلمية

باليابان التى منحته درجة الـدكتوراة      ) SOKA(أستاذ غير متفرغ بجامعة     
   . ١٩٩٣الفخرية عام 

  . ١٩٩٩أستاذ غير متفرغ بكلية الفنون الجميلة بجامعة اإلسكندرية عام 
   . ١٩٩٣العالمية اليابانية عام جائزة الثقافة والسالم من جامعة سوكا جاكاى 
   . ٢٠٠٦جائزة البحر األبيض المتوسط فى الفنون عام 
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وسمح موقعه لوزارة الثقافة أن يدلى بأرائه التى كان للبعض منها   
  :أثر بالغ عليه ، ومنها

وصف ارتداء الحجاب بالتخلف مما أثار استكارا شعبيا واسعا و مطالب 
مفتى عام المملكة العربية :  ي السعوديةبإقالته وصلت حتى اعلى سلطة ف

  . السعودية ،الذي وصف تصريحاته بالكارثة
الصحفية البريطانية إيفون ولقد استدعى هذا التصريح رد من 

 اعتقلتها أثناء محاولتها دخول  قد"طالبان"التي كانت حركة و ،ريدلي
 تلنعأ سراحها فيما بعد وتطلق، ثم أم ٢٠٠١  عامأفغانستان في أكتوبر

في محاضرة مثيرة ضمن فعاليات المؤتمر العاشر للندوة العالمية و. إسالمها
هاجمت الصحفية البريطانية فقد للشباب اإلسالمي الذي تستضيفه القاهرة، 

: وقالت ،  التي هاجم فيها الحجاب"فاروق حسني"تصريحات وزير الثقافة 
 قد لقب النساء لتقطت اليوم صحفًا مصرية ألكتشف أن وزير الثقافةألقد 

كيف يجرؤ وزير مسلم على : الالتي يلبسن الحجاب بأنهن رجعيات، متسائلة
قول ذلك، ولماذا يصمت رجال مصر ويقفون عاجزين عن إسكاته، بعد أن 

  . طعن هذا الوزير في شرف وعفة كل امرأة مسلمة ارتدت الحجاب
 على اإلسالم، واعتبرت" عار"بأنه آنذاك  "فاروق حسني"ووصفت 

أية رسالة تلك التي يريد أن : تصريحاته مجرد كلمات حقيرة، متسائلة
  .يرسلها إلى شبابنا بكلماته الخبيثة؟ 

وقالت إن هذا الوزير وجنسه هو تقليد شاحب من الرجال الحقيقيين 
خصوا أنفسهم في محاولة مثيرة للشفقة أن يصبحوا غربيين أكثر من 

  . الغربيين
جب أن يعزل الوزير من منصبه إلهانته  إلى أنه ي"ريدلي"وأشارت 

كل امرأة مسلمة اختارت ارتدت الحجاب، الفتة إلى أن النقاب والحجاب 
أصبحا رمزا لرفض أسلوب الحياة الغربية السلبي بما فيه من تعاطي 

إنها رسالة أخالقية للغرب بأننا ال نريد أن نحيا : المخدرات والمسكرات
  . بطريقتهم

رب الذين يريدون أن يكونوا غربيين في ورأت أن هؤالء الع
  . سلوكهم أكثر من الغربيين أنفسهم يثيرون السخرية أمام اآلخرين

آخر مرة زرت فيها القاهرة :  قولها"ريدلي  "ومن غرائب ما ذكرته
محمد سيد "تم تلقيبي بالمتطرفة، االتهام جاءني من شيخ األزهر الدكتور 

لمصافحتي رفضت المصافحة ـ التزاما ألني عندما مد إلي يده "، "طنطاوي
  ". بحكم شرعي ـ فقال لي أنت متطرفة

وحملت الصحفية البريطانية على النظم السياسية في العالم العربي 
إلهدار كرامة اإلنسان، مشيرة إلى أن آالف المسلمين ـ حسب قولها ـ 

أبو "  وسجن"أفغانستان"في  "باجرام" وقاعدة "جوانتانامو"يستمر تعذيبهم في 
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 وسجون األشباح في أنحاء أخرى من العالم، وآخرون يعذبون في "غريب
  . "مصر"، وحتى هنا في "الجزائر" و"تونس" و"المغرب" و"األردن" و"سوريا"

إخواننا يعذبون في بالد المسلمين :  بالغىبأس" ريدلي " وقالت 
متمدن ومن من هو ال: وأضافت متسائلة. "الواليات المتحدة األمريكية"بأوامر 

ال أعرف، أنا مسلمة فقط ال أتبع شيخا بعينه وال طائفة . هو اإلرهابي؟ 
 والسنة، هل هذا ) صلى اهللا عليه وسلم(بعينها، أنا بكل بساطة اتبع الرسول 

  . يكفي التهامي بأني متطرفة
  
  

  
 لمنصب المدير العام "فاروق حسني"تم ترشيح  ٢٠٠٩في عام 

قد خسر معركة التأهل في الجولة لو ،  ٢٠٠٩لليونسكو في انتخابات 
 نجحت الوزيرة السابقة البلغارية بعد ماراثون بينماالخامسة من التصويت 

  . إال أنه هناك الكثير من اآلراء إزاء ترشيحه. طويل 
ولقد . ة بداخل البالد وخارجها  شديداتكثيرا ما تعرض لهجمفهو 

 أيضاًميين الذين يأخذون عليه نزعته الليبرالية و اإلسالكل من هاجمه
أما . المثقفين العلمانيين الذين ينتقدون الرقابة واالنتهاكات الحكومية للحريات

  . في الخارج، فهو موضع اتهامات بمعاداة السامية
أن ترشيحه لليونسكو   في مقابلة مع وكالة األنباء الفرنسيةلقد ذكرو

لكن ما صدر عنه من . وهي التصالح بين الشعوبيرتكز على فلسفة أساسية 
 أكد فيها استعداده ألن يحرق بنفسه أي كتب ٢٠٠٨تصريحات عام 

  . إسرائيلية توجد في المكتبات المصرية أضرت بصورته
 الحائز على "أيلي ويزل"وصف المثقف اليهودي الفرنسي لقد و

 بسبب هذه معاد للسامية بأنه "حسنيفاروق "  جائزة نوبل للسالم
التصريحات، ما اضطر األخير إلى اإلعراب عن أسفه لصدور هذه الكلمات 

  . عنه موضحا أنها انتزعت من سياقها
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 "سرج كالرسفلد" النازيينوجاء دعم المحامي الفرنسي الذي يطارد 
  . في وقته ليمكنه من تحسين صورته" فاروق حسني "ـ ل

 في إثارة جدل من نوع مختلف في عام "فاروق حسني"تسبب قد و
عندما قال إن ارتداء المرأة إذ أثار حنق وغضب اإلسالميين .  ٢٠٠٦

وكانت الحملة عليه قوية إلى حد دفعه إلى تقديم . للحجاب عودة إلى الوراء
الذي لم يقبلها ومع ؛ " محمد حسنى مبارك " سابق استقالته إلى الرئيس ال

  .  التزام منزله إلى أن هدأت العاصفة"فاروق حسني"ذلك قرر 
 في مقال نشر على موقعها "مراسلون بال حدود"قد اتهمته منظمة و

  . على شبكة االنترنت بأنه احد المسؤولين الرئيسيين عن الرقابة في مصر
ف مراسلون بال حدود للدول من حيث احترامها لحرية وحسب تصني

  .  دولة١٧٣ على الالئحة التي تضم ١٤٦ في المرتبة "مصر"التعبير، تأتي 
 يترك م ل"فاروق حسني" أن "عالء األسواني. "دويرى الروائي 

وراءه أي انجاز باستثناء بعض الترميمات لمواقع أثرية وهي أعمال تم في 
 ليبرالي "حسنيفاروق "  أن "سوانياأل"ويعتقد . الغالب تمويلها من الخارج

ة النزعة لكنه جزء من النظام الذي ينتمي إليه لذلك تميز بمواقف متناقض
  .اتخذها لخدمة أهدافه السياسية

ومن الغريب أنه صرح لوسائل اإلعالم قريباً أن صفوت الشريف 
حيث ذكر أنه بعد عودته وتوليه حقيبته . كان وراء إشاعةأنه شاذ جنسياً 

الوزارية وصلت إلى أسماعه أقوال بأنه شاذ جنسياً ، وعندما أطلع وزير 
الوزير وقال له هل تعلم من وراء تلك آنذاك ، أخبره " زكى بدر " الداخلية 

فقال له فاروق ومن ". موافي"األقوال ، قال له فاروق من؟ قال له أنه 
  ".صفوت الشريف"قال له أنه .  هذا ؟" موافي"

دد من الوزراء منع سفر عالنائب العام  قرر ير فبرا٢٣وفي 
والمسؤولين في مصر للخارج، التهامهم في قضايا فساد، وضمت القائمة 

  وكان .الجديدة اثنان من رؤساء الوزراء السابقين بخالف ثالثة وزراء
  . من بينهم السابقوزير الثقافة "فاروق حسني"

  .وبعد إجراء التحقيقات معه تم إخالء سبيله 
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  كمال الشاذلي

 
 وأقدم برلماني مصريهو سياسي وبرلماني وكمال الشاذلي، : االسم

، ووزير الدولة مصري قبع تحت قبة مجلس الشعب ألكثر من أربعين عاماً 
، واألمين العام المساعد ٢٠٠٤ حتى والشورى مجلسي الشعبلشؤون 

المجالس القومية شرف على قبل وفاته كان مو.  وأمين التنظيمللحزب لوطني
وتم انتخابه . ١٩٣٤وهو من مواليد محافظة المنوفية عام . المتخصصة

 عندما كان عمره ثالثين عاماً، ١٩٦٤ألول مرة كعضو بمجلس الشعب عام 
 نوفمبر ١٦لباجور بمحافظة المنوفية حتى وفاته في وظل نائبا عن دائرة ا

  . ميالدية٢٠١٠
عدة مناصب منها منصب أمين عام االتحاد " الشاذلى " قد شغل لو

 لشئون ة، كما تولى منصب وزير الدولالمنوفيةمحافظة االشتراكي في 
ا ، كم٢٠٠٥حتى عام و ١٩٩٣ ذ عام الشعب والشورى وذلك منيمجلس

شغل منصب األمين العام المساعد بالحزب الوطني وأمين التنظيم، كما كان 
محمد ومعتز ومنى، : وله ثالثة أبناء وهم.بمجلس الشعبزعيم األغلبية 

  .وجميعهم ممنوعون من السفر والتصرف فى ممتلكاتهم حالياً

  
  ،النتخابات مجلس الشعبكمال الشاذلي أثناء المؤتمر االنتخابي استعدادا 

  ٢٠١٠د عودته من رحلة العالج بالواليات المتحدة، أكتوبر، بع

كان كمال الشاذلي وزير الدولة لشؤون مجلسي الشعب والشورى 
يتولى شؤونه منه كي سحب مجلس الشورى تم ، حيث ٢٠٠٤حتى يوليو 

، وترافق هذا االتجاه مع محاوالت تيار التحديث في "مفيد شهاب"الدكتور 
. الحزب الوطني إلزاحة بعض الرموز من طريقه أو تقليل صالحياتها

ففي األولى .  في وجوده الفاعل داخل الحكومة والحزب"الشاذلي"واستمر 
ورات إزاء دورها أمام نواب ألقيت على كاهله مهمة تقديم مبررات أو تص

وفي . الشعب واستثمر عالقاته الجيدة مع غالبيتهم في تحقيق هذا الهدف
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الثانية حافظ على مركزيته في الحزب وقاوم مساعي الحد من نفوذه، 
مستفيدا من دفاعه الكبير عن توجهات الحزب وخياراته في مجال اإلصالح، 

 وإيمانه المطلق برغبته في "مبارك"ومستندا على عالقته القريبة من الرئيس 
وقال صراحة . التغيير التدريجي وتهيئة المناخ إلصالحات أكبر في المستقبل

ومع أن هذه الجملة ". يشرفه ترشيح مبارك لفترة خامسة"إن الحزب الوطني 
إال أنها فهمت " الحرس القديم"تزال على لسان كافة أعضاء نادي  كانت وال

محاولة لتهميش دور تيار التحديث الراغب في الدفع لدى البعض باعتبارها 
  .  للسلطة"جمال مبارك"االبن ب

ومهما كانت القراءة السياسية لهذه النوعية من الصياغات، فإنها 
تكشف عن رغبة دفينة ضد التغيير وقدرة على المواءمة مع المستجدات بال 

تور بعد إعالن من الدس) ٧٦( أيد تعديل المادة "الشاذلي"ـ ف. تحرك حقيقي
 ذلك، ورد على المتشككين في الداخل والخارج بأن هذه "مبارك"الرئيس 

. المبادرة قرار مصري مائة بالمائة، وأنه ال دخل ألي جهة في هذه المبادرة
 رفض دوما أي مساس بالدستور الحالي وقدم خطة الحزب يوهو الذ

عاد مزايدا على بل .  دون إشارة ألي تعديالت دستورية٢٠٠٥الوطني لعام 
 كاشفه برغبته في "مبارك"البعض في أحد لقاءاته الصحفية وقال إن الرئيس 
األمر الذي أثار تساؤالت . هذا التعديل قبل نحو عام من اإلعالن عنه

  . وتكهنات متعددة نحو جوهر مواقفه ورؤاه لإلصالح السياسي بشكل عام
زاب في مناقشة وكان في البداية من الرافضين لالعتراف بحق األح

التفاصيل أو اإلجراءات الدستورية المصاحبة إلقرار مبدأ انتخاب رئيس 
الجمهورية بين أكثر من مرشح، ألنها في نظره من اختصاص اللجنة 

ثم قبل على مضض بالدخول في حوارات . التشريعية في مجلس الشعب
مباشرة مع قوى معارضة وشخصيات مستقلة للتباحث حول آليات خروج 

  . ذا التعديل بصورة متوازنةه
 دورا رئيسيا في حوارات الحزب الوطني مع        "الشاذليكمال  " ولعب  

أحزاب المعارضة بشأن عدد من القضايا السياسية، لكنه يبذل جهودا لتغليب           
وتـدرك  . رؤى حزبه حيال التريث والحذر في إدخال تعديالت أخرى قريبا         

اإلصالح يمكن أن تبعد بعض     دوائر كثيرة أن أي تحوالت كبيرة في مجال         
كمـال  "الرموز المؤثرة في الحزب الوطني طوال السنوات الماضية منهـا           

، لكن الرجل يحاول التكيف مع معطياتهـا وعـدم االبتعـاد عـن              "الشاذلي
  . معادالتها
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مهمة الدفاع عن سياسة الحكومة والحزب " كمال الشاذلي " تولى 
 ما يجهض أية محاولة لإلصالح أو لتمرير قوانين فى الوطني ، ودائما وأبداُ
فهو بالمرصاد لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب . صالح الشعب واألمة

يحاول استجواب الحكومة في أمر ما، وهو البرلماني الذي يسيطر على 
األغلبية داخل المجلس وبإشارة من يده أو عينة يتحدث نواب الحزب أو 

مرض في جهازه الهضمي سافر إلى الواليات وعندما أصيب ب. يصمتون
المتحدة كي يتلقى العالج على نفقة الدولة ، وعاد ورغم شدة مرضه إال أنه 

 ، ولكن القدر لم ٢٠١٠أقام مؤتمر انتخابي كي يخوض االنتخابات لعام 
يمهله الفرصة وتوفي قبل إجراء االنتخابات بأيام وقبل فجر عيد األضحى 

خاليا " الفئات " مه بأوراقه للترشح ، فظل مقعده وذلك بعد تقد.بساعات
بدائرته بمركز الباجور محافظة المنوفية ولم يترشح أحد له ، ونجح عن 

  .دائرته أثنين عمال
ساب في ورغم وفاته واعتقاد البعض انه قد فر بأعماله من الح

ة ي الخرة عند ربه ، إال أنه أبت اإلرادة اإللهيالحياة ولسوف يكون حسابه ف
ومن ثم وجدنا . أن يكون عبرة في الحياة الدنيا للعباد األحياء قبل األموات

النيابة العامة تأمر بمنع تصرف أوالده وزوجاتهم من التصرف في أموالهم 
  . وممتلكاتهم ، بل ومنعهم من السفر
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 مجدي راسخ

  
، "عالء مبارك"مجدي راسخ رجل أعمال مصري وحمو : االسم

  . حسني مباركاالبن األكبر للرئيس المصري 
جامعة [ في كلية التجارة ١٩٦٦ عام "مجدي راسخ" ولقد تخرج 

، وكان قد ترك الكلية الفنية العسكرية بعد عام واحد ليلتحق بالتجارة، ]حلوان
 ١٩٦٨عام  لكليةانفس  فهي أيضاً خريجة  "ميرفت قدري عيد"أما زوجته 

؛  "اإلسماعيلية"مدينة  تعيش في "ميرفت" وكانت .وقد تعارفا في الجامعة
عثمان "فهي من إحدى عائالت تلك المدينة، وجدها هو ابن خال المهندس 

 المتزوجة من "إيمان":  لديها خمس شقيقات هن"ميرفت"و . "أحمد عثمان
 "سيدي" و"معتز نعماني" المتزوجة من "سلوى" و،"أسامة طه"المهندس 

 المتزوجة من رجل "منى"، و"شريف سكر"المتزوجة من رجل األعمال 
   ".سمير منصور" المتزوجة من "عزة"و؛  "شفيق بغدادي"األعمال 

 بعد تخرجه في مركز األهرام للمعلومات "مجدي راسخ"عمل 
 وعاد ليؤسس شركة لتكنولوجيا "الكويت"والحاسب اآللي، ثم سافر إلى 

   .بالجيزة" المهندسين"االتصاالت في حي 
ابنتين هما " مجدى راسخ " لزوجها " ميرفت قدري عيد"ولقد أنجبت 

 أحد رجال السياحة وهو -"شريف البنا"، واألخيرة متزوجة من " وهنا هيدي"
 في "هيدي"وتخرجت . "محمد البنا"نجل عضو مجلس الشعب في البحيرة و

 "عالء مبارك"جامعة القاهرة كلية السياسة واالقتصاد وقد تمت خطبتها إلى 
في أثناء دراستها في الكلية حيث كانت هناك صديقة مشتركة للعائلتين هي 

 "ماجدة موسى" نجل "محمد العصفوري"، وكان زفاف "ماجدة موسى"الراحلة 
تهما مائدة واحدة في ، حيث جمع"هيدي وعالء"فرصة للتعارف األول بين 

ويعلم أصدقاء العائلتين أن قراءة فاتحة الزواج تمت في منزل . هذه المناسبة
   . بالجيزة جرياً على العرف المتبع في األسر المصرية"مجدي راسخ"

شركة السادس من "رئيس مجلس إدارة منصب " مجدى راسخ" شغل 
وهي شركة كبرى ؛ " سوديك "والمعروفة باسم" كتوبر للتنمية واالستثمارأ
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 المدير "شفيق البغدادي"من أبرز أعضاء مجلس إدارتها والمشاركين فيها 
وهي الشركة التي أنجزت مجموعة من المشروعات منها . المالي واإلداري

ئة مليون جنيه اويصل رأس المال المصرح به إلى خمسم. "بيفرلي هيلز"
شركة وهو رئيس .  مليون جنيه مصريمائةلمال المصدر مصري ورأس ا
 التي تعد أكبر شركة لالتصاالت" رينجو"شركة  ورئيس النيل لالتصاالت

 وهو من أبرز المساهمين في الشبكة الثالثة .لكبائن االتصاالت في مصر
وكان الخبراء قد تساءلوا عن المتغيرات التي طرأت، . للمحمول في مصر

مرار تردى وجعلت السوق المصرية قابلة إلنشاء شبكة ثالثة رغم است
األوضاع االقتصادية مع إشارات ذات مغزى حول هل كان القضاء على 
فكرة الشبكة الثالثة مجرد تمهيدي لمنح رخصة التشغيل لحساب المستثمرين 
من القطاع الخاص على حساب الشركة الوطنية لالتصاالت، وفي حال تم 

فتها يمكن أن الشروع في إنشاء مثل تلك الشبكة الثالثة، قد الخبراء أن تكل
 مليون دوالر أميركي، وهو تقريباً  نفس المبالغة الذي ٣٥٠تصل إلى نحو 

كان مطلوباً لتأسيس الشبكة قبل اآلن، وقيل وقتها أن هناك صعوبة في تدبير 
 مع رجل األعمال "مجدي راسخ"عمل . مثل هذا المبلغ بالدوالر األمريكي

  . لالتصاالت حتى مصاهرته للرئيس" فودافون" صاحب "محمد نصير"
 صهر رئيس الجمهورية "مجدي راسخ"ولقد ذكر البعض آنذاك أن 

ورئيس شركة النيل لالتصاالت يبذل جهوداً حثيثة للحصول على ترخيص 
ثالثة للمحمول ويمارس ضغوطاً شديدة على وزارة االتصاالت لمنح الشبكة ال

  . "موبنيل وفودافون"الشبكة الثالثة امتيازات تجعلها قادرة على منافسة شبكتي 
 "الوطنية للغاز "الشركة   وأسس   الغاز إلى االستثمار في     "مجدي راسخ "اتجه  

 عقب صدور قانون الهيئـة العامـة لالسـتثمار          ١٩٩٨ في عام    )م.م.ش(
وتعمل الشركة فـي مجـال نقـل        . ١٩٩٨ لسنة   ٩٦١والمناطق الحرة رقم    

وتوزيع الغاز الطبيعي من مناطق اإلنتاج إلى العمالء بالمنازل والعمالء في           
وهو من أبرز المساهمين فـي الـشبكة الثالثـة          . جال التجارة والصناعة  م

الـصينية التـي تـصنع      " كاتيك"كما أنه وكيل شركة     . للمحمول في مصر  
  . الجرارات وتعمل في مجال السكك الحديدية

  

  
ي الرئيس خل وت٢٠١١  يناير عام٢٥ في الثورة المصريةبعد قيام و
 أصدر المستشار الدكتور ،٢٠١١  فبراير١١ في "حسني مبارك"السابق 
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 صهر "مجدي راسخ" بمنع  فبراير١٦ النائب العام في "عبد المجيد محمود"
ت التابعة لعدد من ، وعدد من رؤساء الهيئات والشركا"عالء مبارك"

وذلك الستكمال التحقيقات التي  الوزراء والمسئولين من مغادرة البالد،
تجريها نيابة األموال العامة، فيما قدم من بالغات، ووجه فيها االتهامات إلي 

  .األشخاص السابق ذكرهم من التربح واإلضرار العمدي بالمال العام
 راسخ لرفضه المثول وكانت النيابة العامة قد طلبت القبض علي

أمام جهات التحقيق في قضية االستيالء علي أراضي الدولة والثراء غير 
تم تحديد الذى و،" محمود الجمال"  ونفس األمر مع الصهر األخر .المشروع

الهارب من طلبات النيابة العامة بالتحقيق معه في بالغات و ئهموقع اختفا
  .ة والمال العامحول اتهامه باالستيالء علي أراضي الدول

 صهر "مجدي راسخ"من فى القبض علي نجحت أجهزة األولقد 
بعد صدور قرار القبض عليه والتحقيق معه فيما هو منسوب " عالء مبارك"

 الفيالت بالتجمع إحدىداخل ولقد عثر عليه رجال األمن . إليه من اتهامات
ال تردد الخامس بعد ورود معلومات من مصادر سرية عن اختبائه داخل في

  .له ملك أنها
 أحالته النيابة العامة إلى محكمة الجنايات في ٢٠١١  مايو١٨وفي 

طبقا . "محمد ابراهيم سليمان"ئيس اإلسكان السابق تهم تتصل بالفساد هو ور
علي " األموال العامة العليا برئاسة المستشار الذي أعدته نيابة-لقرار االتهام 

 ينتظر أن يحاكم المتهمون في قضايا - المحامي العام األول للنيابة"الهواري
تتعلق بارتكاب جرائم التربح واإلضرار العمدي بالمال العام واالشتراك 

وأشار المستشار . فيها، من خالل عمليات تخصيص وبيع أراضي الدولة
 فدانا ٢٥٥٠ن األرض التي تتركز حولها االتهامات مساحتها  إلى أ"السعيد"

، غير أن وزارة اإلسكان اكتفت بسحب جزء منها "الشيخ زايد"بمدينة 
" مجدي راسخ "  فدانا فقط، مما جعل ربح رجل األعمال ٨٨٥مساحته 

 ماليين جنيه، فضال عن التصريح له ٩٠٧,٧والشركة التي يمثلها يصل 
تر من هذه األرض للغير على خالف القواعد، األمر ببيع مساحة مليون م

الدوالر يعادل  (دوالر مليون ٨١الذي جعله يربح مبلغا ماليا آخر قدره 
كما ذكرت النيابة أن وزير اإلسكان األسبق ).  جنيه مصري تقريبا٥,٩٥

 مليون جنيه كرسوم تفرض على جميع ١٣,٨أعفى راسخ من سداد 
  . الشركات

قق معه في قضية شركة السادس من أكتوبر لتنمية تحوأخذت النيابة 
، والتي تم إيقاف التداول عليها في البورصة المصرية " سوديك " االستثمار 

بسبب الشكوك التي تحوم حول فساد تعاقدات الشركة على األراضي التي تم 
في عهد وزير اإلسكان " بيفرلي هيلز " تخصيصها لصالحها في مشروع 

  .سليماناألسبق إبراهيم 
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وجهت إليه اتهامات من قبل بامتالكه قد  "عالء مبارك" أن هجدر ذكرومما ي
عالء "أسهم في هذه الشركة إال أن الشركة نفت في بيان صادر لها أن يكون 

مجدي " مساهما فيها ، وأن المساهم الوحيد فيها هو رجل األعمال "مبارك
يه فقط من  مليون جن٢٠مؤكدة أنه لم يربح سوى .  صهره "راسخ

   .استثماراته في أسهم الشركة منذ امتالكه حصة بها 
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  محمد أبو العينين
  

  
  

" ، والشهير باسم "محمد محمد محمد أبو العينين ":االسم بالكامل
وهو  . ١٩٥١من مواليد الخامس من شهر سبتمبر عام ". محمد أبوالعينين 

كليوباترا "ورئيس مجلس إدارة شركة . المصريين رجال األعمالأحد أكبر 
 ، ورئيس لجنة لجنة السياسات بالحزب الوطني المصري، وعضو " جروب

دائرة جنوب ، ونائباً برلمانياً عن بمجلس الشعب المصريالصناعة والطاقة 
    . الجنسيتين المصرية واإليطالية وهو حامل.الجيزة

شخصية سياسية اقتصادية فاعلة ، فقد تم ترشحه ويمكن القول بأنه 
لجهوده المستمرة ؛ ليس فقط لمناصب عديدة ، وحصد جوائز تقديرية رفيعة 

اسى ودوره  ؛ من خالل موقعه السيالشرق األوسط ؛ بل أيضا في مصرفي 
المعادلة " أبو العينين " فلقد حقق . الصناعي البارز الذي تشهد له دول العالم

الصعبة بالجمع بين كال من الصناعة والسياسة ليخدم أبناء وطنه ويلبى 
  .طموحاتهم

من كلية التجارة وإدارة األعمال بجامعة " محمد أبو العينين"تخرج 
في مصنع هناك عمل وطاليا، سافر للعمل في إيثم . ١٩٧٣حلوان عام 

ثم اشترى مصنع . تزوج من مطلقة صاحب المصنع اإليطاليةو. سيراميك
س أول مصنع يأسوقام بتوانتقل معه، إلى مصر سيراميك مستعمل وشحنه 

  . "سيراميكا كليوباتراشركة "راميك في الشرق األوسط تحت اسم للسي
هذا النشاط االقتصادي منذ السبعينات " محمد أبو العينين"ولقد بدأ 

مدينة العاشر من " أنشأ أول مصنع في ١٩٨٣بامتهانه للتجارة، وفي عام 
الصناعة وكان هذا المصنع هو األول في مصر في مجال " . رمضان

بر شركة في العالم أكولقد تحول  اليوم هذا المصنع إلى . الحديثة للسيراميك
؛ إذ تضم مجمع صناعي منتجه للسيراميك والبورسيلين واألدوات الصحية

 آلف مهندس وفني وعامل، ويبلغ ١٦ مصنعا يعمل به ١٧متكامل مكون من 
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 مليون متر مربع ومليون قطعة من األدوات الصحية ١٠٠إنتاجها السنوي 
  . دولة حول العالم١٠٨وتصل صادراتها إلى 

رائد في االستثمار في المشاريع العمالقة " حمد أبو العينين م" ويعد 
في مصر، إذ كان أول مستثمر ومنتج ومصدر بمشروع شمال غرب خليج 

 وبمشروع التنمية الزراعية في شبه جزيرة سيناءالسويس وبمشروع 
صناعات المستقبل عالية كما دخل قطاع . شرق العويناتراعة استصالح وز
 ؛ وكان أول مصنع في مصر للكروت الذكية حيث أنشأ مصنع التكنولوجيا

  .والشرق األوسط وأفريقيا في هذا المجال
لى أكبر الجوائز العالمية ؛ مثل ع" مجموعة كليوباترا"ولقد حصلت 

 من اينبكس لإلبداع واالبتكار ، وجائزة أفضل مصدر للسوق اليابانيةجائزة 
 من اليونيدو من إيطاليا ، وجائزة السلم الذهبيالواليات المتحدة ، وجائزة 

األمم المتحدة كأفضل منتج عالي التكنولوجيا في مصر وأفريقيا والشرق 
  .األوسط

وعن الممارسة السياسية فيمكن القول بأنه من ضمن األحداث 
أن اتهم )  و ما بعدها٢٠١١ يناير ٢٥ثورة (األخيرة الحاصلة في مصر 

اب و رجال أعمال آخرين بتأجير ضمن نو" محمد أبو العينين"البعض النائب 
باستخدام " ميدان التحرير"عدد من البلطجية لالعتداء على المتظاهرين في 

  .األسلحة البيضاء
 منذ عام بمجلس الشعبعضوا " محمد أبو العينين"أصبح النائب فقد 

من أبناء الجيزة في انتخابات % ٨٨أييد بنسبة ، ولقد حصل على ت١٩٩٥
، وهو رقم غير مسبوق؛ جعله األول على مستوى الجمهورية ٢٠٠٥عام 

ولقد أدى دوره التشريعي والرقابي وفي الدبلوماسية . في نسبة التأييد
 ٢٠٠٥منذ عام  (للجنتي الصناعة والطاقةالبرلمانية وذلك من خالل رئاسته 

خالل  (ورئاسته للجنة اإلسكان والمرافق العامة والتعمير) ٢٠١١و حتى 
إذ قام . ، ولقج قام بهذا الدورعلى أفضل ما يكون) ٢٠٠٥ – ٢٠٠٠الفترة 

،وعشرات من طلبات اإلحاطة قديم ثمان اقتراحات بمشروعات قوانينبت
مؤتمرات الدبلوماسية والبيانات العاجلة وقد تمت االستجابة القتراحاته في 

 لدعم عملية" مالطة "،وكان آخرها عندما عقد مؤتمر دولي في البرلمانية
وروبيين  واألالعرب بحضور مئات البرلمانيين الشرق األوسطالسالم في 

كرمه . ومن الواليات المتحدة ومسئولي األمم المتحدة استجابة القتراح النائب
 ممثالً عن جميع برلمانيي التميز البرلماني ومنحه جائزة البرلمان المتوسطي

دول جنوب المتوسط تقديرا لسجله الحافل في دعم العمل البرلماني الدولي 
 له حول العالم، وممثالً سفيراواإلقليمي، كما اختاره البرلمان المتوسطي 

 معين نائب، وحصل على جائزة أفضل جامعة الدول العربيةدائما له لدى 
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  منتخب وذلك فينائب عاما وثاني أفضل ٥٠ على مدى مجلس الشعبفي 
  .استفتاء شعبة المحررين البرلمانيين

  
  محمد أبو العينين في مجلس الشعب

  
دور ؛ نجد له " محمد أبو العينين"ماعي للنائب وعن الجانب االجت

متميز في الجوانب االجتماعية والثقافية، إذ يمتد دوره االجتماعي ألكثر من 
للنشاط االجتماعي " مؤسسة أبو العينين "٢٠٠١ عاما، وأنشأ في عام ٢٥

 وتطوير المدارس واالرتقاء بمستوى محو األمية، حيث تتولى والخيري
 وتحسين الخدمات الصحية ودعم المشروعات الصغيرة التنمية البشرية

... ومتناهية الصغر واألسر المعيلة واألطفال وذوي االحتياجات الخاصة
  . ٥٧٣٥٧مستشفى الخ، وهو من أكبر المساهمين في 

لقد كان نشاطه االجتماعي محل تقدير من الجميع، إذ اختاره ماليين 
 خدمة للمجتمع في رجل أعمال كأفضل إذاعة الشرق األوسطمن مستمعي 

، كما ٢٠٠١ و ٢٠٠٠االستفتاء الذي نظمته اإلذاعة في عامين متتاليين 
في خدمة المجتمع عام  أفضل نائب جريدة األهرام المسائياختاره قراء 

 كأكثر من ساهم في بناء ٥٧٣٥٧مستشفى ، كما كرمته إدارة ٢٠٠٨
  .  تقديرا لدوره االجتماعيالجامعة األمريكية بالقاهرةالمستشفى وكرمته 

متعدد " محمد أبو العينين"وعن نشاطه الثقافي ؛ فيمكن القول بأن 
شجع النشاط الثقافي، إذ تقدم بالعديد من التشريعات التي ترعى اإلبداع وت
جائزة "المبدعين ومنها تعديله لقانون جوائز الدولة التقديرية الستحداث 

، وزيادة عدد وقيمة جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية واستحداث " مبارك
جوائز الدولة للتفوق واستحداث مجاالت جديدة لمنح جوائز الدولة، كما أنه 

  .مؤسسة الفكر العربيعضو مؤسس وعضو مجلس أمناء ومجلس إدارة 
وبسبب تلك األنشطة وهذه الممارسات المتنوعة ، من سياسة وثقافة   

واجتماع فقد شغل العديد والكثير من المنــــاصب وكان له الكثير من 
  :اإلنجازات

  .حر المتوسط فقد كان رئيس الجمعية البرلمانية لدول الب-
 ورئيس لجنة الشئون االقتصادية والمالية والشئون االجتماعيـة والتعلـيم           -

  .بالجمعية البرلمانية األورومتوسطية
  .١٩٩٥ منذ عام مجلس الشعب المصري وعضو في -



١٨١  صالح السید عبد الحي. د                (     )                    السجل األسود لمبارك ورجالھ

  .رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب و-
بالجمعيـة البرلمانيـة   ولية لحل مشكلة األلغام األرضية   ورئيس اللجنة الد   -

  .األورومتوسطية
المجلس األعلى للسياسات بـالحزب      وعضو اللجنة االقتصادية، وعضو      -

  .الوطني الديمقراطي
  .نية المصرية الليبيةجمعية الصداقة البرلما ورئيس -
  .جمعية الصداقة البرلمانية المصرية اإليطالية ورئيس -
  .المجلس المصري األوروبي ورئيس -
  . للغرف التجارية لالتحاد العام الشعبة العامة للمستثمرين ورئيس -
  .الغرفة االقتصادية المصرية الليبية المشتركة ورئيس -
  .المستثمرين العرب ونائب رئيس مجلس إدارة اتحاد -
 إحدى أكبر الشركات االستثمارية                                  مجموعة كليوباترا  ورئيس مجلس إدارة     -

  . األوسطالشرقفي     
  .مجلس األعمال المصري العراقي المشتركرئيس و -
  .مجلس األعمال المصري اإليطالي وعضو -
      للمؤسسة المصرية للصناعات الصغيرة  ونائب رئيس مجلس األمناء -

  .والمتوسطة     
     للنشاط االجتماعي والخيري " جمعية أبو العينين"رئيس مجلس إدارة و -

  .بالجيزة    
  .مؤسسة الفكر العربيعضو مجلس األمناء ومجلس إدارة و -
  .المجلس المصري للعالقات الخارجية وعضو -
  .للمجلس القومي لألمومة والطفولة وعضو اللجنة االستشارية الفنية -
  .الهيئة القومية لمحو األمية وتعليم الكبار وعضو مجلس إدارة -
  . االتحاد الرياضي للجامعات وعضو مجلس إدارة -
 .وعضو مركزشباب امبابة -
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  تهامات بالفسادا
  فضيحة أراضي شمال خليج السويس

فرغم كل هذا النشاط المتميز والذى منحه ثقة أبناء دائرته ومن هم 
صرح ، إال أنه قد أسقط في أيدي الجميع عندما من جميع أنحاء مصر 

المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي "، رئيس "عمر الشوادفي"اللواء 
جمال  "البرلماني بمجلس الشعب الدكتور النائب كلمات حسب و، "الدولة
 مليون فدان تم ١٦، إن نحو "شبرا الخيمة"عن دائرة شرق " زهران

.  مليار جنيه٨٠٠االستيالء عليها من مافيا األراضي وتقدر قيمتها بنحو 
 ألف ٦٧,٢ مليون فدان أي ١٦يشار إلى أن المساحة المنهوبة تصل إلى 

ساحة فلسطين والكويت وقطر ولبنان كيلومتر مربع وهو ما يزيد عن م
   .والبحرين مجتمعة

والمبلغ المشار إليه يمثل السعر السوقي لألراضي التي باعتها الدولة 
هشام "و، "مجدى راسخ"و، أحمد عز"هي و  فقطبثمن بخس لست جهات

الشركات "، و"محمد أبو العينين"، و"محمد فريد خميس"و، "طلعت مصطفى
 " اإلماراتيةإعمار"و " اإلماراتيةالفطيم كابيتال: "والتى تشمل" الخليجية

  .  من قطر"QEC" و" اإلماراتيةداماك"و
قامت  و"خليج السويس"ومتر شمال غرب  كيل١٠٠وقد خصصت الحكومة 

بين خمس جهات دون اإلعالن عن مناقصات أو مزايدات وذلك بتقسيمها 
 أن هذه الجهات دفعت جنيها واحدا بواقع خمس جنيهات لكل متر مربع، إال

والجهات الخمس . عن كل متر وخصصت المنطقة المذكورة بذريعة تنميتها
 الدم بالجيش الثالث ١٩الفرقة التي نهبت المنطقة المذكورة التي دفع رجال 

محمد أبو " و"محمد فريد خميس"و "أحمد عز"الغالي في استردادها هي 
  . "كة الصينيةالشر" و"نجيب ساويرس"و "العينين

ويمكن التنوية هنا إلى الحادثة التى وقعت في أواخر التسعينات   
وأوائل األلفية الجديدة عندما تم اإلعالن عن ضبط كمبة من المخدرات داخل 

محمد أبو " شحنة أدوات صحية تخص النائب البرلماني زائع الصيت 
أن كمية ، وبعد بضعة أيام خرج علينا المسئولون واعلنوا " العينين

ال علم " محمد ابو العينين " المخدرات المضبوطة داخل شحنة خاصة بالسيد 
له بها ، إذ قام بشحنها ووضعها داخل هذه الشحنة موظف الشحن دون علم 

  .من صاحب الشحنة
يمتلك و. توقف عن السدادقد وجنية  مليار ٣ مبلغمدين للبنوك بوهو 

 ٧يقدر ثمنها بـ ؛ "  ٥گلف ستريم  گرومان  "ثالث طائرات من طراز
 وهو من المعدودين بين مالكي .ماليين دوالر، ويمتلك رخصة طيران

  . الطائرات الخاصة في مصر الذي يقود طائرته بنفسه
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أمين عام الحزب " صفوت الشريف " وبعد قيام الثورة وإقالة   
أمانة الحزب ، فقد تقدم " الدكتور محمد رجب " اطى وتولية الوطنى الديمقر

الحزب  من هلتااستق مارس ب١٣يوم األحد الموافق " محمد ابو العينين " 
.  سبب في تقديم تلك اإلستقالةتورط أعضائه فى الفسادمعلناً أن الوطنى 

بهذه نه كان ينوى التقدم ؛ أالسبت يوم  فى بيان له "بو العينينمحمد أ" وقال 
نه انتظر انتهاء التحقيقات الخاصة بتورط العديد أال إاالستقالة منذ نحو شهر 

ومع ثبوت تورط العديد منهم فى هذه  .عضاء الحزب فى حاالت الفسادأمن 
. دى ذلك الى االساءة له ولسمعته بحكم عضويته فى الحزب أالوقائع فقد 

  . قبول استقالته فورا "الدكتور محمد رجب" من "بو العينينمحمد أ" وطالب 
 األمين العام "الدكتور محمد رجب" ومن المفارقات الغريبة أن 

" من بينهم و قياديا من الحزب ٢١فصل سلفاً قد قرر كان للحزب الوطنى 
  ."محمد ابوالعنين

 كان يشغل منصب رئيس لجنة "بو العينينمحمد أ" ن أيذكر و
على ر من المجلس األالصناعة والطاقة فى مجلس الشعب المنحل بقرا

 .للقوات المسلحة
" أبو العينين " ويذكر أنه أثناء التحقيقات الجارية معه فقد عرض 

وكذلك . المصالحة والتنازل عن مبلغ من المال نظير حفظ التحقيقات معه
وعن ". االسكندرية "التنازل عن البرج المفام بصورة مخالفة بمدينة 

بصورة مخالفة للقانون "  شرم الشيخ "األراضى التى حصل عليها بمنطقة 
وتدور التحقيقات بشأنها فيذكر انه قد عرض التنازل عن خمسة ماليين متر 

وأمام إصرار الشعب على ضرورة محاسبة الفاسدين . من إجمالى المساحة
من رجال النظام السابق فقد رفضت جهات التحقيق العرض ، مما استوجب 

  .  ن حقيقة عرض موكلهخروج مستشاره القانونى ليعلن ع
 تنازل موكله عن "محمد أبو العينين"نفى المستشار القانونى ل و
 ماليين متر مربع بالساحل الشمالى، مؤكدا أن الخبر الذى نشر ٥مساحة 

بأحد المواقع فى هذا الشأن عار تماما من الصحة وأن نشر مثل هذه األخبار 
  . لومات غير حقيقيةالكاذبة يثير البلبلة ويضلل الرأى العام بمع

، أن موكله لم يبع مترا " أبو العينينمحمد " ـ وأكد المستشار القانونى ل
واحدا من األراضى التى خصصت للشركات التى يديرها إلقامة مشروعات 

  .عليها ولم يتاجر يوما أو يتربح من أراضى الدولة
ا وأوضح أن موكله قام بإنشاء فندقين تم تشغيلهما فى المنطقة دعم

لصناعة السياحة فى الدولة وزيادة الموارد، وأنه صاحب مبادرة إعادة 
األراضى غير المشغولة أو التى ليس عليها مصانع ومشاريع إلى الدولة 

 فى أن تكون هذه نهبنفس السعر الذى حصل عليه من الدولة، وذلك رغبة م
ية األراضى األساس لمشاريع مستقبلية يساهم فيها الشباب بكل قوة وجد
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لتنمية الوطن وحتى تكون رسالة حقيقية وواضحة لحث اآلخرين على أن 
يحذون حذوه فى التخلى عن األراضى غير المستثمرة فى مشروعات 
التنمية، على الرغم من حصوله على هذه األراضى وفقا لنفس القواعد 
واإلجراءات التى تتعامل بها الدولة مع جميع المستثمرين فى نفس النشاط 

  .فس المكان والتوقيتوفى ن
بقمع  تنديدا ٢٠١١  يناير٢٥ في الثورة المصريةوعندما قامت 

، رفع الحد األدنى من األجور األساسية، البطالة، الطوارئ، وقانون الشرطة
، سوء الظروف الفسادأزمة المساكن، إرتفاع أسعار المواد الغذائية، 

حسني  الرئيس إلى إسقاط نظام ودعت المظاهرات بشكل أساسي. المعيشية
  .  عام٣٠، الذي تولى السلطة من مبارك

عبد المجيد المستشار “، النائب العام المصري قرر  فبراير٢٣وفي 
، منع سفر عدد من الوزراء والمسؤولين في مصر للخارج، ”محمود

التهامهم في قضايا فساد، وضمت القائمة الجديدة اثنان من رؤساء الوزراء 
، بجانب ”أحمد نظيف“لى رأسها جاء ع. السابقين بخالف ثالثة وزراء

 ”أنس الفقي“، والوزراء السابقون ”عاطف عبيد“رئيس الوزراء األسبق، 
أمين ”وسابق  الوزير الثقافة ”فاروق حسني“وزير اإلعالم السابق، 

كما ضمت قائمة الممنوعين من السفر .  السابقوزير الزراعة ”أباظة
الجديدة عددا من المسؤولين الحاليين أو السابقين، ومنهم رئيس اتحاد اإلذاعة 

عمرو “، ورئيس هيئة التنمية الصناعية ”أسامة الشيخ“والتليفزيون 
، ورئيس اتحاد ”حلمي أبو العيش“تحديث الصناعة ، ورئيس مركز ”عسل

وشمل قرار النائب العام عدداً من . ”مدحت المليجي“المنتجين الزراعيين 
، شقيق وزير المواصالت األسبق، ”اسين منصوري“رجال األعمال، هم 

، ”حامد الشيتي”و، ”محمد أبوالعنين“وعضو مجلس الشعب السابق 
  . ”أدهم نادين”و ”نبيل عبد العظيم”و، ”نهاد رجب”و
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  محمد منصور

  
  

من مواليد محافظة الشرقية في " محمد لطفى منصور"االسم بالكامل 
لواليات المتحدة، وحصل على درس في اولقد  . ١٩٤٨ ينايرعام ٢٣

 ،١٩٦٨ عام "نورث كارولينا"جامعة بكالوريوس في هندسة النسيج من 
 األمريكية أيضا "وريجونأ"جامعة  من ماجستير إدارة أعمالحاصل على و

، أي إنه ليست له صلة بعالم النقل الذي أصبح مسئوالً عن ١٩٧١عام 
وزارته، ولكن ربما وضعه على رأس هذه الوزارة جاء من كونه صاحب 

 أى أنه يخالف .أشهر توكيالت معدات الطرق وسيارات النقل األمريكية
عن حكومة "  أحمد نظيف "المبدأ الذى كرره كثيراً رئيس الوزراء األسبق 

  .التكنوقراط
، "حسن منصور "ابن خال، و"المغربي أحمدمنصور لطفي"وهو ابن 

ومن ثم فقد كان . من أكبر أثرياء اإلخوان المسلمين" توبة حسن "ابن عمو
  . متزوج وله ولدانابن عمه، وهو" أحمد المغربى " وزير اإلسكان 
 بعد وفاة "شركة منصور شيفروليه" مجلس إدارة "منصور"يرأس 

، وهي ته، وارتبط اسم هذه السيارة األمريكية باسم عائل١٩٧٦والده عام 
 عائلة -ظاهرة تحدث ألول مرة في مصر، عالوةً على ذلك تمتلك العائلة

، وتقدّر ثروة "جنرال موتورز مصر"من شركة % ١٥ حوالي -منصور
 مليون دوالر، بينما ٦٠٠ بحوالي "فورتشن"محمد منصور حسب مجلة 

وهو ابن .  مليارات دوالر هي حجم أعمال الشركات٣تتجاوز ثروة العائلة 
، الذي يحمل الجنسية "أحمد المغربي" خالة وزير اإلسكان في نفس الوزارة

منصور الجنسية األمريكية إلى جانب جنسيته "  بينما يحمل .السعودية
   .المصرية

، وأتاحت "غرفة التجارة المصرية األمريكية"ئاسة  ر"منصور"تولى 
له هذه الفرصة الحصول على المزيد من التوكيالت األمريكية إبان فترة 

، التي "زيارات طرق األبواب"عضويته في الغرفة األمريكية، وما يسمى بـ
اليات المتحدة منذ نهاية الثمانينيات بدأت هذه الغرفة في تنظيمها كل عام للو

  . تقريبا
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شركة  و"شركة منصور للسيارات"مؤسس ورئيس مجلس ادارة وهو 
، "بنك كاليون مصر"وهو رئيس مجلس ادارة . "مانتراك للمعدات الثقيلة"

هو مدين مع ذلك فو. "الصندوق االجتماعي للتنمية"وعضو مجلس ادارة 
  .  مليار جنيه٣للبنوك ب 

 ٣٠مسئولية وزارة النقل والموصالت في " منصور " ولقد تولى   
مما هو جدير و. ٢٠٠٩ اكتوبر عام ٢٧ وظل بها حتى ٢٠٠٥ديسمبر عام 

عصام " بالذكر أنه قد سبقه لهذا المنصب رئيس الوزراء الحالى الدكتور 
  . "شرف

حادثة ولقد وقعت الكثير من الحوادث أثناء توليه الوزارة ، إذ كانت 
في و ات،قطارالادث وحل ةثالثال ٢٠٠٩ أكتوبر ٢٥تصادم قطار العياط في 

وعند   للحادثي اليوم التاليفمع ذلك وو.  متتاليين عامينخاللنفس الموقع 
االتهامات الموجهة له جميع مجلس الشعب، رفض مناقشة األمر داخل 

 ٢٧وفي صبيحة اليوم التالي . ورفض رفضاً باتاً وعلنياً االستقالة، وإلدارته 
  . على الفورو بتقديم استقالته "أحمد نظيف"أكتوبر طالبه 

  

   

   
، سكرتير الرئيس "زكريا عزمي"ومن الغريب في األمر أن الدكتور 

وأبدى استهجانه في الجلسة ،  "منصور"بانتقاد كان أول من بادر للمعلومات 
لتبديد أموال الوزارة في إعالنات تلفزيونية خالل شهر رمضان تتهم الشعب 

  . يديةالمصرى بالتسبب في تدهور السكك الحد
ولهذا الرجل الكثير والكثير من األنشطة والمنتجات االقتصادية،   
 و شيفروليه و اوپل"؛ مثل سيارات وعربات جنرال موتورز:فمنها
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 طاراتالاو ".، سيارات نقل شيفرولية و ايسوزوايسوزو و أولدزموبيل
  ماركاتسجائروال ".كاترپيالر"معدات التعمير ، و" ميشالن" ماركة 

 ، ".سوبر ماركت مترو"وهو صاحب ".  و ال امميريت و مارلبورو"
 ، أى بى ام، ايسر: وكيالت كومبيوتراتوت، "ماكدونالدز"مطاعم وسلسلة 
عصائر و، لبنيتا ألبان إضافة إلى .  االلكترونيةسيمنزأجهزة و .اتش بى

تونة معلبة و، "حياة" معدنية همياو، "كرافت"محفوظة ماركة الغذية واألتانج، 
  ".صن شاين"ماركة 

  

  
  "من أجلك أنت" محمد منصور وشعار الحزب الوطنى 

طة لرجل تولى مسئولية فيالها من توليفة عجيبة من المنتجات واألنش
وأهدر الكثير من األموال العامة في الصرف . وزارة النقل والمواصالت

على إعالنات تليفزيونية من أجل الحفاظ على مرفق السكك الحديدية ، واتهم 
 يناير ٢٥فيها الشعب المصري بالسرقة والبلطجة ، حتى أتى أمر اهللا في 

   .ي في أرض مصر المحروثة واندلعت الثورة وظهر اللص الحقيق٢٠١١
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 محمود الجمال

  
محمود "، والشهير باسم "محمود يحي الجمال" :االسم بالكامل

 "الجمال الدمياطية" وينتمي إلى أسرة ".دمياط "من مواليد محافظة ، "جمالال
والدته من عائلة و سمعة طيبة، و وتتمتع أسرته بشهرة واسعة، .العريقة

 الجزويت"كان تلميذاً في مدرسة و . المعروفة، وهي أسرة كبيرةالطاهرى
  . "الفرنسية
، جامعة القاهرةتخرج في كلية الهندسة ،  مهندس معماريهو و

له الكثير من المشروعات السياحية ، وعمل بمجال المقاوالت والتجارة و
 وهو والد ،بالعين السخنة "العين ريزورت"و،  "لعين بايا"منها ؛ الناجحة 

محمد حسني "  المتخلىالرئيس صهر ،" جمال مبارك" زوجة "خديجة"
  . "مبارك

لم ينتم ألى حزب أو أنه " محمود الجمال " ومما هو معروف عن 
ش حياته كلها بعيداً عن صخب الخالفات والصراعات تيار أو جماعة وعا

 .رفض أن يعمل في الحكومة واختار منذ تخرجه العمل الحرولقد السياسية، 
شجرة " ومقرها في شارع "جاللة للتنمية السياحية"لك الجمال شركة تيمو

ومن .  بالزمالك، وتخصصت الشركة في إقامة وإنشاء القرى السياحية"الدر
الواقعة  " العين السخنة "في" العين بايي"ها قرية خليج العين أبرز مشروعات
 وهي ثاني مشروعات . كيلو متراً جنوب القاهرة ١٢٢على مسافة 
 ٤٥٠وأقيمت القرية علي مساحة .  "منتجع العين"عد مشروع الشركات ب

 ١٩٨٧في عام و. فداناً وبطول كيلو متراً واجهة علي مياه البحر األحمر 
 وهي شركة تصدير ،"أيكات للمشروعات والمعارض"أسس شركات 

 أنظمة الرى ومعالجة مياه الشرب، بعدها واستيراد، تخصصت في مجال
  ."جاللة للتنمية السياحية"جاءت 

 بأنه قليل الظهور في المجتمعات العامة "الجمالمحمود " يتميز و   
 حسب تعبير رجل ؛غير محب لإلعالم وليست لديه رغبة أو تطلع أي تلميع

  . "صالح دياب"األعمال 

  
  محمود الجمال و صالح دياب
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جمال " من " محمود الجمال " ابنة " خديجة الجمال " زواج بو
 رجل أعمال يضاف إلى قائمة أسرة الرئيسثاني " الجمال " صار " مبارك 

الذي كان يعمل مع رجل " مجدي راسخ"إذ سبقه " . حسنى مبارك " المتخلى 
ئيس هو ر" مجدى راسخ " و.  صاحب فودافون؛"محمد نصير"األعمال 

 والمعروفى باسم " السادس من اكتوبر للتنمية واالستثمار"مجلس إدارة شركة 
دارتها من أبرز أعضاء مجلس إ؛ ووهي شركة كبرى ، " سوديك"

س  ويصل رأ. المدير المإلى واإلداري"شفيق البغدادي"والمشاركين فيها 
 مليون جنيه مصري ورأس المال المصدر ٥٠٠المال المصرح به إلى 

 ورئيس "النيل لالتصاالت" مليون جنيه مصري، وهو رئيس شركة ١٠٠
لالتصاالت التي تعد أكبر شركة لكبائن االتصاالت في " رينجو"شركة 
  . مصر

  
   فداناً شروطه ال تنطبق إال علي محمود الجمال٩٧٦مزاد لبيع 

  -.١١٩؛ هذا الخبر من العدد رقم حمودةعادل : بقلم

نظيفة  كلما شعرت بعجز في فهم ما يجري حولي جلست أمام ورقة بيضاء
وتشرح ما . أنتظر وقوع الكلمات في شباكها لتفسر ما هو غامض. طاهرة

  . فبحر اإللهام يكافئ دائما الصابرين.. وتلطف ما هو ملتهب. هو صعب
. فتلعب معي لعبة كشف الغيب.. وءةترتدي الورقة عباءة النب. أحيانا

كما لو كان مجسدا .. وتحدثك عن مستقبل لم يولد بعد. وهتك ستر المجهول
ويقول .. ويتقمص وجدان العالم. إن الكاتب يستبطن النفس البشرية.. أمامك

لكن مهما كان حجم المتاعب التي . ما يريد أن يقوله الناس قبل أن يقولوه
 لهذا الوطن كالوشم المحفور في اللحم ال يمحي يسببها لي ذلك فإن عشقي

  . وال يمسح وال يمكن إزالته ولو بماء النار
قبل أن يتزوج جمال مبارك فتشنا في ملفات حماه رجل األعمال 

ال .. متواضع.. فهو رجل مستقيم.. محمود الجمال فلم نجد سوي كل خير
بهات الرمادية وال يقترب من مناطق الش.. ال يورط نفسه.. يميل للشهرة

  . التي تقع بين الحق والباطل
ويوم عقد القران وتأكد النسب بينه وبين الرئيس حذرناه من حزب 

وإخراج .. وفتح األبواب المغلقة.. وتقريب البعيد.. تزيين الفرص
والزجاج إلي .. وتحويل التراب إلي ذهب.. وتسهيل المكسب.. المستخبي
  . والصفيح إلي بالتين.. كريستال

يبدو أن قدرات وإغراءات وتسهيالت نجوم هذا الحزب مـن وزراء           .. كنل
ومحافظين ومسئولين أكبر من طاقة أكثر الناس صـوفية وشـفافية علـي             

فسعوا جاهدين إلضافة أوراق أخري إلي ملفات محمود   .. المقاومة والصمود 
  . ولم تكن لتوجد لوال النسب الرئاسي.. الجمال لم تكن موجودة من قبل
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.. قصي ما عرف به محمود الجمال قبل امتالكه العصا السحريةإن ا
اسم (أو العصا الرئاسية هو شراكته مع شهاب مظهر في قرية هاسيندا 

التي تقع في الساحل الشمالي بعد مارينا بنحو أربعين ) اسباني معناه العزبة
بل إن شهرة شهاب مظهر كانت تتجاوزه بسبب ارتباطه بأبيه .. كيلومتراً

أكثر من ذلك لجآ معا إلي عمر راتب صاحب أندريا .. نان أحمد مظهرالف
إلقناعه بنقل مكانه من العجمي إلي هاسيندا كي يجذبا إلي القرية زبائنه 

  . وأصدقاءه
وربما (علي أنه فور أن أعلنت خطوبة ابنته علي ابن الرئيس 

 سياسية حتي تحولت هاسيندا من قرية سياحية إلي قرية) الرئيس القادم أيضا
وتكالب عليها كل من يحلم بسلطة أو .. وأخذت من مارينا الكثير من نفوذها

.. ونسيب الرئيس.. وحما ابن الرئيس.. فهو سيجاور ابن الرئيس.. ثروة
واهللا علي كل شيء .. ومن جاور القوي يقوي.. ومن جاور السعيد يسعد

  . قدير
سعار الفيلالت اشتعلت النيران في أ.. وبقدرة قادر.. في غمضة عين
  ..وفقدت أعصابها.. والتوتر.. أصابها الجنون.. والشاليهات في هاسيندا
فالسكن فيها أهم من السكن في .. وهو أمر طبيعي.. وتحكمها في نفسها

  . أو مجلس الشعب.. مجلس الوزراء
.. واستغل محمود الجمال الطلب علي هاسيندا فراح يشتري قرية مجاورة لها

وأضافها إلي قريته ملحقا .. اشتري بيوت أصحابها.. سكونةوم.. قرية قائمة
  . ولكن بأسعار أعلي.. بنفس الشكل.. لها

وكان واضحا أن امتداده إلي جيرانه لتوسيع قريته دليل علي 
ما .. لكن.. صعوبة الحصول علي أرض أخري يمكن بناء قرية جديدة عليها

ي القرار حتي خلقوا إن أصبح حديث الصحف والمجتمعات ودوائر التأثير ف
وضع .. بالقرب من سيدي عبد الرحمن.. له قطعة أرض من تحت األرض

.. واطلق عليها اسم هاسيندا بيه.. أضيئت بكشافات قوية.. عليها الفتة كبيرة
وسمعت .. ولم يكن من الصعب توقع جنون الطلب عليها.. أو خليج هاسيندا

يد سعر الواحدة منها علي يز.. أنه باع أكثر من عشرين فيلال علي البحر
وحتي هذه اللحظة لم يدخل األرض بلدوزر واحد .. عشرة ماليين جنيه

  . فالبيع جري دون أن يري أحد الرسومات والتصميمات.. ليعمل شيئا
.. ويسهل اكتشافه.. ومعروف.. ومكشوف.. كل ذلك معلن.. لكن

 يحتاج كل ما.. أو فتح مندل.. أو ضرب ودع.. وال يحتاج إلي قراءة طالع
هذه الوسائل في كشف الغيب وإعالن المخفي وإظهار الباطن هو صفقة 

له علي ما يبدو وكأنها وجبة أو صفقة سابقة التجهيز "طبخها"أخري يجري
تتجلي فيها عبقرية البيروقراطية في التحضير والترتيب والتستيف والتسليك 

  . والتوليع ليكون كل شيء شهيا علي صينية من فضة
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بتحويل ) ٣١٦(صدر القرار الجمهوري رقم ) ٢٠٠١(م في عا
من طريق القاهرة ـــ ) ٢٨(مساحة شاسعة من األراضي عند الكيلو 

اإلسكندرية الصحراوي إلي منطقة استثمارية تعد امتدادا لمنطقة سكنية 
متميزة تسكنها شخصيات ثرية مؤثرة لتستفيد محافظة الجيزة بهذه الجيرة 

رم لمستثمرين يقيمون عليها مشروعات تسهم في وتبيع األرض بسعر محت
  . التنمية الحضارية

وهو اسم غريب لمنطقة محاجر " أجران الفول"تسمي هذه المنطقة 
جري إلغاء تراخيص أغلبها بحجة الخوف علي حياة السكان القريبين من 

كما أنها في ثوبها .. خطر المفرقعات التي تستخدم في تفتيت كتل الحجارة
  . في حاجة إلي رؤية مختلفة.. ري الجديد في حاجة إلي إعادة نظراالستثما

نجح محمود الجمال في تجسيد هذه الرؤية إلي مشروع سكني فاخر وضخم 
.. لكنه..  فدان كي ينفذه٥٠٠واشتري نحو ".. الجيزة الجديدة"أطلق عليه اسم

وجد أن من األفضل وقد تغيرت الظروف أن يضاعف حجم المشروع ليصل 
  . فالبحر ال يرفض الزيادة..  فدان١٥٠٠أكثر من إلي 

علي أنه بعد أن تسرب خبر مشروعه لم يعد أحد من اصحاب 
ولم تعد هناك سوي فرصة واحدة أن تبيع .. األراضي القريبة يريد بيعها

ما تملكه من أراض في تلك المنطقة ) ممثلة في محافظة الجيزة(الحكومة 
  . لعله يحظي بشرائها

ة في إعالن نشر في صفحة الدولة بجريدة األهرام يوم جاءت الفرص
اجران "االثنين الماضي عشرة سبتمبر من الجهاز التنفيذي المسئول عن

نفس ..  فدانا٩٧٦ًيعرض فيه بيع قطعة أرض مساحتها أكثر من "الفول
إنها بركة شهر .. يا سبحان اهللا.. المساحة التي يحتاجها محمود الجمال

جعة الشروط المنشورة في اإلعالن تستحق التوقف مرا.. لكن.. رمضان
  . ال فرق.. عندها طويال أو قليال

غير .. إن األرض المعروضة للبيع عبارة عن ثالث قطع متفرقة
الشرط األول في اإلعالن أن تباع كلها في صفقة أو .. لكن.. متصلة

 فعادة ما تقسم الحكومة.. وهو أمر مريب.. لمشتر واحد.. واحدة» شروة«
تجمع القطع .. ال أن تفعل العكس.. قطعة األرض الكبيرة لتبيعها مجزأة

فمن له مصلحة في شراء القطع الثالث معا سوي .. المجزأة لتبيعها مجمعة
  . محمود الجمال؟

لقد وضعت الحكومة هذا الشرط علي ما يبدو لتطفيش كل من يفكر 
ال يفكر في دخوله بل .. في شراء قطعة منها فيخرج من المزاد قبل أن يبدأ

وهؤالء .. فال يبقي في المنافسة سوي الديناصورات الكبار.. اصال
بحيث يفوز بالصفقة .. ولن يقتربوا من المزاد إال بحذر".. الفولة"يفهمون
فقد قدموا السبت واألحد وينتظرون .. ليرد إليهم المجاملة فيما بعد.. مقشرة
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أو في مشروع .. هنا.. جانبالبد أن ينالهم من الحب .. الخميس والجمعة
  . ال فرق.. آخر

والغريب أن الجهاز الذي يعرض األرض للبيع يسمي نفسه بالجهاز 
يتحول هنا إلي مجرد تاجر .. لكنه.. التنفيذي لمنطقة استثمارية وصناعية

.. يبيع دون أن يعرف ما االستثمار الذي سيقام علي هذه األرض؟.. أراض
.. د أن يفصح حتي ال يكون كمن علي رأسه بطحةوال يري.. إال إذا كان يعلم

  ! خذوني: أو يكون كالمريب الذي يقول
إن أرضاً بهذه المساحة تقترب من األلف فدان بالقرب من القاهرة ال 

ال .. يمكن أال يكون ضمن شروط بيعها معرفة ما الذي سيجري عليها؟
 حدث ذلك في لقد.. يمكن أال يكون هناك عرض فني يسبق المزايدة المالية؟

.. في سيدي عبد الرحمن.. األراضي المشابهة التي بيعت في أماكن أخري
  . مثال.. وفي العين السخنة

هل يمكن أن تترك الحكومة من يشتري هذه األرض ليقسمها قطعاً 
صغيرة يبني عليها كل من يشتريها كما يشاء لتصبح منطقة جديدة من 

إلي إعالن بأن مستقبل هذه األرض العشوائيات؟ أم أنها مطمئنة دون حاجة 
  . فلم تهتم إال بشكليات المزايدة المالية؟"الجيزة الجديدة"سيكون جزءا من

إن أرضاً بهذه المساحة الهائلة يمكن أن يصل سعرها إلي مليار 
جنيه وتحتاج مليار جنيه أخري للمرافق ومليارا ثالثة للمشروع نفسه الذي 

دون وضع مواصفات فنية تسبق المزايدة سيقام عليها كيف يمكن أن تترك 
الحكومة علي ذلك فإنها تكون قد خالفت سياستها في  لو اصرت.. المالية؟

وتكون قد أفسدت حلم الحزب الوطني الحاكم بالتخطيط .. التنمية الحضارية
  . إن شاء اهللا.. إلقامة قاهرة جديدة بعد نصف قرن

 بعد أن يشتري وقد حرم اإلعالن علي أي شخص دخول المزاد إال
وربما كان مثل هذا .. إجباريا كراسة الشروط ويدفع فيها ثالثين ألف جنيه

ربما أيضا لتقليل عدد المزايدين والتخفيف .. لكن.. لضمان الجدية الشرط
  . من صداعهم والسيطرة علي المزاد بحيث يصل إلي من اقيم له اصال
ن مليون وفرضت الشروط دفع تأمين لدخول المزاد قدره عشرو

جنيه يسدد بشيك مقبول الدفع لخزينة الديوان العام لمحافظة الجيزة يزاد إلي 
وتسدد .. عشرة في المائة من الثمن اإلجمالي لألرض بمجرد رسو المزاد

وتتبقي ثمانون .. عشرة في المائة أخري خالل ثالثة أشهر من تاريخ الرسو
سنوات حتي ال يغري أحداً في المائة ال يذكر اإلعالن أنها ستدفع علي عشر 

أظهر العيوب ولم .. فقد أظهر الشوك ولم يظهر الزهرة.. دخول المزاد
  . فهل كان ذلك مقصودا لغرض في النفوس؟.. يظهر المميزات

في ..  أكتوبر القادم٩وتحدد موعد المزاد في منتصف نهار يوم 
عمال في وقت يتفرغ غالبية رجال األ.. العشرة أيام األخيرة من رمضان
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للعبادة هنا أو في األراضي المقدسة كي يغفر اهللا لهم ذنوب العام السابق 
فهناك غسيل نفوس ال يقل خطورة .. استعدادا الرتكاب ذنوب العام التالي

  . عن غسيل الفلوس
مهلة دراسة الصفقة ال تزيد علي شهر واحد وهي مدة ال تكفي 

روع الذي يمكن أن يقام لقراءة كراسة الشروط ومعاينة األرض وتخيل المش
وهو ما يعني أن الوحيد الذي يمكن .. عليها وكيفية تمويله وتسويقه وتنشيطه

فمشروعه جاهز تماما وال .. أن يسارع بدخول المزاد هو محمود الجمال
وقد منحتها له السماء علي مائدة تهبط من فوق .. ينقصه سوي هذه األرض

  . تأكيدا لمعجزات الشهر الكريم
شروط اإلعالن تشير إلي أنها وضعت بعناية بحيث يستفيد إن كل 

بل .. ومقاس مشروعه.. كأنها فصلت علي مقاسه.. منها شخص ما بعينه
.. لكن.. ربما نفاجأ فيما بعد أن الطريق الدائري الجديد يصل إليه بسهولة

وربما خابت توقعاتنا وال يدخل محمود الجمال المزاد من .. بعض الظن أثم
علي أن .. كفارة.. وساعتها سنكفر عما فعلنا بصوم ثالثة أيام.. أساسه

  .وماذا لو فاز به؟.. ماذا لو دخل المزاد؟: السؤال المحرج
  

  مبارك من الدولة يحفظ شكوى استيالء والد زوجة جمالأ
 راضي بمطروحأ على 

 

 
  

 كشفت وثائق وجدت داخل جهاز أمن الدولة بمدينة نصر عن تقدم
جمال " والد حرم "محمود الجمال" بشكوى ضد "محمد إسماعيل محمد يحيى"

استولت على  قد "السياحية كونتنتيتال للتنمية" هشركت  اتهمه فيها إن"مبارك
  .حق وجهأراضى فى مطروح دون 
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" مباركحسنى "  بعد تنحي أي ٢٠١١ فبراير ١٤جاءت الشكوى بتاريخ و
من  ألإرسالهامن الدولة وتم أفقط وموقعه باسم رئيس مباحث ثالثة أيام ب

  .جراء فيما بعدإي أيتخذ  ولكن لم وحبمطر الدولة
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   سخ وفحصهابدء حصر ممتلكات رجلي األعمال محمود الجمال ومجدي را
   ٢٠١١ مايو ١, االحد

  

  
  

بدأت لجنة من إدارة  ٢٠١١وفي يوم األحد الموافق األول من مايو 
 حصر ممتلكات رجلي خبراء الكسب غير المشروع بوزارة العدل في

مجدي "، و"جمال مبارك" زوجة "خديجة" والد "محمود الجمال"األعمال 
، لبيان ما إذا كانت ممتلكات كل من "عالء مبارك" زوجة "هيدي" والد "راسخ

 قد آلت إليهما من أسرتيهما قبل زواجهما من نجلي الرئيس "خديجة" و"هيدي"
  .السابق

ساعد وزير العدل لشئون جهاز  م"عاصم الجوهري"وكان المستشار 
الكسب غير المشروع قد طلب إلى اللجنة التي تضم أعضاء من هيئة 

 التوسع في إجراء التحريات -الرقابة اإلدارية ومباحث األموال العامة 
دي يه"الخاصة بحصر ممتلكات أسرة مبارك على أن تشمل والدي 

ير المشروع أن ، واللتان كانتا قد أقرتا أمام جهاز الكسب غ"وخديجة
  .ثرواتهما قد آلت إليهما من أسرتيهما قبل زواجهما



١٩٦  صالح السید عبد الحي. د                (     )                    السجل األسود لمبارك ورجالھ

 مختار خطاب
 

 
 

، من مواليد قرية شيبة " مختار عبد المنعم خطاب: "االسم بالكامل
 من شهر ديسمبر عام ٥النكارية مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية ، يوم 

١٩٤٣.  
 عام  شمس جامعة عين منالتجارة بكلوريوسولقد حصل على 

 عصل على درجة الماجستير في االقتصاد من ١٩٧٢وفي عام  . ١٩٦٣
 نال درجة الدكتوراه من مصر في ١٩٧٧وفي .  فرنسا"جرونوبل"جامعة 

الحاسب اآللي من جامعة  برمجةاالقتصاد، بينما حصل على دبلومة في 
  . ١٩٨٢ عام الواليات المتحدةب" كاليفورنيا"والية 

ن ذو سجل حافل قبل توليه لمنصبه كوزير ويمكن القول أنه كا
،  جامعة عين شمسبقسم التخطيط التجاري لمؤسس إذ كان . لقطاع األعمال

 في أكادمية أبحاث العلوم،  "جرونوبل"جامعة بمحاضر في االقتصاد وعمل 
  .١٩٧٧ وحتى ١٩٧٤ في الفترة من فرنسا

 عودأستاذ ورئيس قسم االقتصاد بجامعة األمام محمد بن سوكان 
  .١٩٩٠ – ١٩٨٢ خالل الفترة العربية السعوديةبالمملكة  

 ١٩٩١ فى الفترة من رئيس مجلس اآلعالم و مركز دعم القراراتوتولى 
  . ١٩٩٦وحتى 

مستشار وزير قطاع اآلعمال  كان ١٩٩٩ – ١٩٩٦وخالل الفترة 
 في الفترة من اقتصاد لمعهد الوطني الليبي للنفط مستشارثم كان . العام 
١٩٩٧ – ١٩٨٠.  

  . تولى منصب وزارة قطاع األعمال٢٠٠٠وفي أول ديسمبر عام 
" الذى جاء لتنفيذ سياسة " خطاب " ويمكن القول هنا أن الوزير 

من أجل تنفيذ سياسة الخصخصة وبيع جميع ممتلكات مصر " عاطف عبيد 
هذا " عاطف عبيد" الحكومية ، خاسرة كانت أو كاسبة، ولقد ركب الدكتور 
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وسار على . رافضاً التزول منه على اإلطالق أو تحت اى مسمىالقطار 
وكانت الملفات المعروضة للبيع آنذاك هى بك ". خطاب" نفس النهج الوزير 

اإلسكندرية وعمر أفندى وشركة النقل والهندسة، والمحاريث وسيجوارت و 
  .  اسمنت أسيوط

  

  
   قطار الخصخصة

  
  :وإليكم أهم التقارير والمقاالت التى تناولت أمر هذا القطار آنذاك

ــال  ــم : مق ــصادية  بقل ــرة االقت ــة والخبي ــسن الباحث ــه ح   :بهيج
com.wordpress.bahigahhussein://http  

  فاق اشتراكيةآ فى العدد السادس من مجلة هنشرتم 
  
 عن بدء ما اسماه بتطبيق سياسات التثبيت ١٩٩١ أعلن النظام في عام"

زاعما انه يتجه لهذه السياسات ) اإلصالح االقتصادي(والتكيف الهيكلي 
 تخفيض عجز الموازنة العامة، وخفض معدالت - اوهكذا ادعى–مستهدفا 

التضخم، واصالح نظام صرف الجنية المصرى، وتحسين وضع ميزان 
  .االقتصادىالمدفوعات، وزيادة معدل النمو 

وهى كلها دعاوى رد عليها المتخصصون، والرد اليحتاج حتى 
لمتخصصين النه اليمكن الحديث عن زيادة معدل النمو االقتصادى ببيع 
الشركات والمصانع المملوكة للدولة اى المملوكة للشعب، اى تجرف اصول 

ا رقم كما ان مزاعم النظام وسياساته قد رد عليه. البلد االقتصادية ببيعها
صغر طالب دارس أوكما يعرف . واضح وصريح ثمن هذه السياسات

ال يتحقق - ذلك المصطلح سيىء السمعة-لالقتصاد ان االصالح االقتصادى
اال باالنتاج وإنشاء مشروعات تضاف للمشروعات القائمة وليس بيع ما هو 
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  . قائم وتبديدة
  

م ليس وبمناسبة مرور خمسة عشر عاما على الخصخصة فإننا سنقد
كل الحاالت ولكن مجرد نماذج لما تم بيعة وبأية شروط وفي اية ظروف تم 
هذا البيع حتى نضع الصورة القاتمة كلها في اطار واحد، وسوف نقدم 
النماذج االكثر فجاجة والتى صاحب بيعها مالحظات واتهامات بالفساد 

 النظام في وبداية نذكرأن. والتربح والسعى العمدي لتدمير اقتصادنا القومى
بداية الخصخصة زعم انه لن يقدم إال على بيع الشركات الخاسرة ومع ذلك 

من اصوله، وهى % ١٠٠تم بيع شركات كانت تحقق ارباحا وصلت نحو 
عمليات تمت في عهد وزارات كمال الجنزورى وعاطف عبيد ثم احمد 
نظيف وقد وصفت بانها وزارات قادت اكبر عمليات تخريب لإلقتصاد 

  . رى بشكل لم يتعرض لة طوال تاريخة الحديثالمص
 كان المطروح للبيع ١٩٩١وهنا البد ان نذكر انه وفي عام 

شركة الرابح منها اى التى كانت تحقق ارباحا ومع ذلك تم عرضها ٣١٤
  . شركة٦٠ بينما الخاسر منها لم يتجاوز الـ٢٥٤للبيع 

  
  -:فندى أكبر من عمر أالحكاية 

ت واكثرها دويا؛ وهى صفقة بيع شركة سوف نبدأ باخر الصفقا
عمر افندى التى تحولت عملية بيعها الى فضيحة سياسية بكل المقاييس، تلك 
الفضيحة التى فجرها المهندس يحيى حسين احد أعضاء لجنة التقييم التى 

 مليون جنيه في حين اصر الدكتور محمود ١٤٠قيمت الشركة بمبلغ مليار و
ر على بيعها بنصف مليار جنية، أي باقل من محيي الدين وزير االستثما

نصف ما قدرت به، وكما تابعنا كيف سارت الصفقة وكيف انتهت كما 
قدرها محيي الدين، فأى استثمار هذا وهو اليعرف اال البيع وبيع ما ال يملك 

واخيرا انتهت الصفقة وتم بيع شركة عمر افندى للمستثمر . الهو وال نظامه
 مليون جنيه وهو ٥٨٩,٥بمبلغ ” انوال السعودية“السعودى صاحب شركة 

 فرعا هى فروع الشركة ٨٢مبلغ اليساوى ثمن االرض المقام عليها 
بمحافظات مصر وال يساوى ما تملكه الشركة من مخازن واسطول ضخم 
للنقل واستراحات وشقق وكانت لجنة التقييم قد قدرت بعض الفروع بما هو 

دى الذى اصر محيي الدين على اتمام اكثر مما عرضه المستثمر السعو
الصفقة له، ولن نبكى على ضياع أكثر من نصف مليار جنيه هى الفرق بين 

  .ثمن البيع والقيمة التى قدرتها لجنة التقييم
فقد سبق وضاعت مليارات في عمليات بيع سابقة ولكننا سنظل 

ما نتسأل عما وراء هذه الصفقة وعن ماخفي منها وان كنا االن ننتظر 
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سيحدث للشركة العريقة في ظل البيع وما سيحدث للعمالة بها البالغة 
  . عامال٥٩٢٩ً

نقول لن نتباكى على نصف مليار ضاعوا في صفقة عمر افندى 
 سنكتشف ان االمر اكبر بكثير واكثر خطورة مما ١٩٩٣الننا بالعودة لعام 

شركات القطاع نتصور فقد قدر البنك الدولى وعدد من الهيئات العالمية قيمة 
 مليار جنية، كما قدر مركز االهرام للدراسات االقتصادية ٥٠٠العام بمبلغ

 مليار جنية، ومع ٥٠٠وبنك االستثمار القومى قيمة نفس الشركات بمبلغ 
مليار ١٦شركة بحصيلة بيع ٣١٤ شركة من اجمالى ٢٤١ذلك فقد تم بيع 

ع العام كله كما قدر  مليون جنيه وبهذه االسعار فان حصيلة بيع القطا٧٤١و
مليار جنيه فأين ذهب هذا الفرق الهائل بين ٢٢المتخصصون لن تتجاوز 

  التقيمات الدولية والهيئات المحايدة وبين الواقع الفعلى؟ 
وكيف تم بخس قيمة الشركات بهذا الشكل؛ ومن المسئول؟ ربما 

 ضد ونؤكد اننا. يجيب عن االسئلة بعض نماذج البيع الفجة التى سنذكرها
بيع القطاع العام بأى ثمن ونؤكد أيضاً اننا مع تطوير ووضع خطة إلدارته 

  . وليس خططا لنهبه
  

   :عصب صناعى كبير
المراجل البخارية هى احدى –صفقة بيع شركة النصر للغاليات إن 

الصفقات الصارخة بالفساد الذى يمكن ان توصف به عمليات الخصخصة، 
 شركة تنتج انتاجا حيويا ندلل عليه وهى عنوان صارخ على التفريط في

 ١٢بالتعريف بالشركة التى انشأت النتاج أوعية الضغط من طن واحد الى 
 طن بخار في الساعة؛ ومراجل توليد ١٣٠٠طناً وبسعات تصل الى 

الكهرباء؛ وأوعية غازات سائلة؛ ووحدات تنقية مياة الشرب؛ وتحلية مياه 
شفيات والمصانع ومحطات الطاقة فالشركة انشأت لتزويد المست. البحر

  .النووية بالمراجل واالوعية
 فداناً في منطقة منيل شيحة على ٣١واقيمت الشركة على مساحة 

عامل، وتحقق ارباحا ١١٠٠النيل مباشرة، وكانت تضم قبل الخصخصة 
  .١٩٩١مرتفعة منذ انشائها وحتى عام 

ما نذكر فماذا حدث؟ سؤال يمكن ان تتضح بجالء االجابة عنه عند
ان الشركة كانت تتبع قبل خصخصتها الشركة القابضة للصناعات الهندسية 

بطل قصة من ” عبد الوهاب الحباك”التى كان يرأس مجلس ادارتها المهندس
اشهر قصص الفساد في مصر، واذا كان هذا هو الرجل الجالس على قمة 

 فنحن ال - النصر للغاليات–الشركة التى تتبعها شركة المراجل البخارية 
نتجاوز إذا قلنا أن ادارته لها دفعت بها عن عمد الى الهاوية، وإلى بتحويلها 
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من شركة رابحة الى شركة خاسرة في خطة محكمة مستهدفة في النهاية 
  . التخلص منها وبثمن بخث

ولن نستبعد االتهام بالتآمر على الشركة فليس مقبوال وال معقوال ان 
ة لشركة هناك مخطط لبيعها؛ اال اذا كان الهدف تتم عمليات توسع استثماري

جعلها شركة خاسرة وإغراقها في الديون، والبد ان نتذكر ايضا وما نتمنى 
ان يكشفه التاريخ وهو حوادث انفجار الغاليات قبل خصخصة الشركة بعدة 
شهور، وقيل وقتها ان االنفجارات حدثت بسبب عيوب في التصنيع، أليس 

تساؤل واالتهام؟ كيف لشركة أنتجت إنتاجا جما ومطابقا هذا السبب مثير لل
للمواصفات الفنية ولعشرات السنوات؛ ان تنتج فجأة وقبل البيع بعدة شهور 
انتاجا غير مطابق للمواصفات او معيوب اال اذا كان هناك اهمال متعمد في 
 مراحل االنتاج المختلفة في منتج بهذه االهمية والخطورة وال يحتمل خطأ او

  عبث مهما كان طفيفا؟ 
اعلن -ولم تقف المؤامرة الموجعة عند حد بيع آالت المصنع خردة

 بل هناك حلقة أحكمت اغالقها على الشركة وعلى حق -عن بيعها بالصحف
مصر في وجودها المهم، فقد اسندت عملية التقييم الى بيت خبرة أمريكي 

هو سعر اليساوى مليون دوالر، و٢٤ و ١٦وقدر الشركة بما يتراوح بين 
أقل من ربع سعر االرض المقامه عليها الشركة في ذلك الوقت والذى كان 

 ١٩٩٤مليون جنيه باسعار ٣٣٠مليون دوالر اى حوالى ١٠٠يساوى نحو 
وهو العام الذى حصل فية مجلس ادارة الشركة على موافقة الجمعية العامة 

مليون ١١ة بمبلغ لشركة الصناعات الهندسية ببيع االصول الثابتة للشرك
مليون دوالر ليصبح ثمن الشركة كامال ٦دوالر، وبيع المخزون بمبلغ 

  .  كندية–مليون دوالر وتم بيعها بهذا المبلغ لشركة امريكية ١٧
وتكتمل حلقة الفساد واهدار المال العام، وتختنق برائحة العفن عندما 

لديون المستحقة يتم اعفاء الشركة الكندية االمريكية من سداد الضرائب وا
على شركة النصر للغاليات، وبعد خصم هذه المستحقات من الثمن الذى 

 مليون جنيه مصرى ٢,٥قدرت به الشركة ليصبح المتبقى من ثمن الشركة 
وكأن  قل بكثير من ثمن شقة من الشقق الحديثة المبنية على نيل القاهرة،أى أ

عد بيع الشركة تم اسناد فب. و هو الخطة الوحيدة في بالدناأالفساد مخطط 
 مليون دوالر الى شركة ٦٠٠عملية إنشاء محطة كهرباء الكريمات بقيمة 

  !! المراجل البخارية المصرية
يادى ملوثة أنه خلف العملية كلها أقوى من ذلك على أهل هناك دليل 

وفاسدة خططت ونفذت وتقاضت اتعاب بيع احد اعمدة اقتصادنا 
ثر فالبد ان نذكر انه كانت هناك عروض الوطنى،ولتتضح المؤامرة أك

اخرى من شركات ايطالية وفرنسية ويابانية وكان من بينها عرض بشراء 
الشركة بعشرة مليون دوالر مع سداد ديونها والضرائب المستحقة عليها 
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ويتوقف انتاج الغاليات العمالقة , ولكن المسئولين اختاروا العرض االسوأ
فقد قررت , كهرباء ومحطات الطاقة النوويةالتى تعتمد عليها محطات ال

الشركة االمريكية الكندية ان تقوم مصر بشراء المراجل البخارية من 
الخارج بدال من انتاجها لنفقد واحدة من اهم صناعاتنا الوطنية، ويفقد العمال 

فلم . عملهم وتضيع سنوات خبرتهم العظيمة في هذه الصناعة العظيمة ايضا
 من حقوقهم سوى البقاء في الشركة ثالث سنوات بعدها توفر لهم الصفقة

خرجوا للمعاش المبكر وانضموا لطابور البطالة وعاشوا مرارة تجربة هدر 
  . الطاقة وتبديد الثروة

  
   :تخسير الشركات تمهيدا لبيعها

لسنا مهوسيين بنظرية المؤامرة ولكن بماذا نفسر ما حدث في 
الشركة حسب التقييم الدفترى بمبلغ بداية قدرت ” النشا والجلكوز”شركة
 -ناصر الخرافي–مليون جنيه ومع ذلك فقد تم بيعها لمستثمركويتى ١٦١

مليون جنيه وليس الغموض او السؤال في الفارق بين التقييم ٢٦بمبلغ 
 وقبل البيع بعدة ١٩٩٦بل يكمن فيما حدث قبل البيع؛ ففي عام  والثمن،

فقد تم انشاء محطتين !! غم نية البيعشهور انفقت الماليين على الشركة ر
مليون جنية، كما اجريت ٢٢بيولوجيتين لمعالجة مياة الصرف الصحى تكلفا 

عمليات احالل وتجديد في غاليات البخار وخط الغاز الطبيعى تكلفت هذه 
 مليون جنيه وبحسبة ٣٠العملية وفقا لشهادة اعضاء اللجنة النقابية اكثر من 

 مليون جنيه بداية الثبات انها تخسر او ٥٢الشركة بسيطة فقد انفق على 
بهذا المعنى . لتخسيرها ثم لتقديمها كاملة مكملة وبيضة مقشرة للمشتري

نكون نحن الذين دفعنا له واعطيناه من مالنا العام مصنعا مجهزا بآالته 
  . وارضه وعماله الذين تخلص منهم بعد ذلك

مائة مضربين عن العمل وبينما كان عمال مصنع غزل قليوب األربع
احتجاجا على مؤامرة بيع مصنعهم كانت عملية البيع التى وصفها العمال 

وبالفعل تم بيع المصنع المقام . بالعملية المشبوهة والفاسدة تتم في تكتم شديد
مليون جنية، وقد ٦٠أفدنة والذى يساوى حسب التقييم الدفترى ٩على مساحة 

، ليست هذه النهاية للصفقة، ولكن كان قبلها !! ماليين جنية٤تم بيعه بمبلغ 
تفاصيل اخرى يذكرها العمال ويضعون تحتها عشرات الخطوط ومن اهمها 

ماليين جنية، ٧انه وقبل البيع قامت الشركة بتحديث الماكينات واالالت بمبلغ 
لن نحتاج اللة حاسبة لنحسب حجم خسارتنا واهدار مالنا العام ولكن كيف 

  .  ارتكبوا هذه الجريمة؟ومتى سنحاسب من
ويبدو انها جريمة مكتملة األركان ضد صناعة الغزل والنسيج في 

فقد تم , مصر، وكأنهم يريدون أن يمحوا تاريخا عريقا لنا في هذه الصناعة
بيع مصنع غزل شبين رغم ان الشركة كانت تحقق ارباحا سنوية قدرها 



٢٠٢  صالح السید عبد الحي. د                (     )                    السجل األسود لمبارك ورجالھ

التقسيط على دفعات بينما مليون جنيه وب١٧٠مليون جنيه وتم بيعها بمبلغ ١٢
 مليون جنية، ٣٢٥تقييمها وفقا للشركة القابضة للغزل والنسيج وصل الى 

)  مليون٩٤(ورغم ان الشركة تمتلك اصوالً ثابتة ومتحركة عبارة عن وديعة
كان للعمال نادى -جنيه ونادى غزل شبين ومساكن للعمال ومستشفي

ع راكموا خبرة ومهارة  عامل عند البي٥٠٠٠ وكانوا -ومساكن ومستشفي
  . أهدرت مع إهدار المصنع وقيمته

   :فروق االرباح
نقدم نموذجا اخر ونصف ما تم فيه بالفساد؟ انها صفقة بيع أو 

المنتجة للزجاج المسطح وهى واحدة ” الزجاج المسطح“خصخصة شركة 
من الشركات النادرة المتخصصة في هذا المجال في الدول النامية عموما 

لذا فقد قدرت أرباحها االجمالية خالل الفترة من . طقة بشكل خاصوفي المن
مليون ٥٠,٣ حوالى ٢٠٠١ وحتى سبتمبر سنه٢٠٠٠شهر سبتمبر سنه

 مليون جنيه عن نفس الفترة وهنا نقف عند ٢٧,١جنية،وبلغ صافي االرباح 
الفارق الرهيب بين اجمالى الربح وصافي الربح االمر الذى يطرح تساؤالت 

 اإلنفاق التى تستقطع من اجمالى االرباح هذا الفارق، ولنا ان حول أوجه
نعرف ومن حقنا ان نجد اجابه عن سؤالنا وهو كيف انفقت هذه الماليين 
التى تمثل الفرق بين اجمالى الربح وصافي الربح؟ وما هى حدود السفه 
الذى أدى لهذا الفرق، ومع ذلك فهى شركة رابحة، وقد تم بيعها لمستثمر 

ماليين جنيه وهو ثمن بخس لشركة رابحة وليس لها ٣٠٦,٣تى بمبلغ كوي
منافس في االسواق الداخلية والخارجية وتملك آالت وارض ووصلت 

 مليون جنيه فهل كان هناك مبررا لبيعها ٦٠٠استثماراتها قبل البيع الى 
سوى الحصول على ثمنها حتى تسد به الدولة وحكومات دكاترة االقتصاد 

التنمية وادارة االصول المملوكة للشعب اذا كان الهدف هو عجزها عن 
  .تحويل هذه االصول الى ماليين سائلة تسد فشل الحكومة

  
   :البيع من مستثمر الى مستثمر

كثر عمليات البيع اثارة للجدل عملية خصخصة الشركة أومن 
 -حتى بيعها-شركة بيبسى كوال المصرية -المصرية لتعبئة الزجاجات

 وهى تملك ١٩٩٣ن اول الصفقة فقد عرضت الشركة للبيع في عام ولنبدأ م
وثمانية عشر خطا لإلنتاج بطاقة خمسين , ثمانية مصانع لتعبئة الزجاجات

مليون صندوق، وأسطول نقل ضخم يقوم بتوزيع منتجاتها في مصر، وكانت 
مليون جنيه بأسعار ماقبل البيع، ٨٠ الى ٧٠تحقق مبيعات سنوية تتراوح من 

 لرجل االعمال المصري ١٩٩٤د عدة عروض انتهى االمر ببيعها عام وبع
% ٤٩ورجل االعمال السعودى محمد بقشان بنسبة % ٤٩محمد نصير بنسبة

  .مليون جنية١٥٧،٦لشركة بيبسى كوال العالمية بقيمة اجمالية% ٢اخرى و
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نالحظ انه تم بيعها بما يوازى حجم المبيعات من انتاجها قبل البيع ،وبلغت 
عامال، وتتوالى المفاجآت وتثار آالف ٤١٦٠لعمالة بها في ذلك الوقت ا

ببيع ” نصير“ قام ١٩٩٥ففي عام . عالمات االستفهام المصحوبة بالغضب
 ١٩٩٩من حصته في الشركة الى مجموعة بقشان السعودية وفي عام % ٤٠

مليون ٤٠٠من اسهم الشركة بمبلغ % ٧٧تشترى شركة بيبسي كوال 
ومن اسهم بقشان % ٢٨اسهم نصير بعد ان وصلت حصته  اى من -دوالر

 مليون ١٥٧,٦ ولنتذكر انهما اشترياها كلها بمبلغ -%٧٠بعد ان وصلت
  .  مليون جنية٤٠٠من اسهمها بمبلغ %٧٧جنيه وباعا

ن نذكر أن من بين االنتقادات التى وجهت لصفقة بيع أوهنا البد 
ومع ذلك , مليون جنية١٥٠الشركة ان مصنعى المنيا وبورسعيد قدرا بمبلغ

بيعت الشركة كلها بمصانعها الثمانية وخطوط انتاجها واسطول سيارتها 
 مليون جنية، ومن بين االنتقادات ايضا ما تم بشأن تقييم سعر ١٥٧,٦بمبلغ 

االرض المملوكة في الشركة وبعد ان تم بيعها من القطاع العام للقطاع 
رض بناء وبعد بيعهامن مستثمر الى الخاص لم يعد هناك ما يمنع تقسيمها أل

مستثمر وبمرور سنوات على البيع االول فإن قيمة االرض وحدها تفوق 
  . بكثير اجمالى المبلغ الذي بيعت به الشركة كلها يوم باعها القطاع العام 

ورغم االدعاء الفج من قبل وزراء الخصخصة ومنفذيها بأنه لن يتم 
تم بيع شركة االهرام للمشروبات خصخصة سوى الشركات الخاسرة؛ فقد 

 رغم انها حققت صافي ربح -كما بيع الكثير من شركات كانت تحقق ارباحا
 مليون ٤٥،٤٣ قدره ١٩٩٦ /١٩٩٤/١٩٩٥،٩٥بعد خصم الضرائب في 

عامال وقبل خصخصتها بلغ رأسمالها الدفتري ٣١١٥وكان يعمل بها , جنية
من % ٧٥اد انتهى ببيع  مليون جنية، وقد ثارت حول البيع شبهات فس٩٠

مليون جنية، وال نجد مبرراً لبيع ٢٣١اسهم الشركة لمؤسسات امريكية بقيمة 
شركة رابحة اال االصرار على تدمير اصول هذا البلد سياسات عموما 
, فاسدة، وكما قلنا فقد اتسمت هذه الصفقة بالفساد الذى وضح وضوح الشمس

لدم والمطالبة بمحاكمة هذا ويصيب كل من تسري في عروقه دماء بحرقة ا
  .النظام ورموزه

 هو "عاطف عبيد"ن الشركة حين تم بيعها كان وقتها أجدير بالذكر 
 تم إعادة بيع شركة االهرام ٢٠٠٢وزير قطاع االعمال العام، ففي عام 

للمشروبات من القطاع الخاص الذى اشتراها من القطاع العام بمبلغ 
مليون جنيه ١١٢٥العالمية بحوالى ” نهاينكي“مليون جنيه الى شركة ٢٣١

  قوى من هذه على سياسات التخريب؟ أفهل هناك قرينة 
هل مازلنا في حاجة لتقديم مزيد من نماذج البيع التى تمت خالل 

بما , السنوات الماضية وعمليات بيع اهدرت فيها طاقات انتاجية وبشرية
رورة سوى تنفيذ يعنى اهدار المستقبل وامكانياته المتاحة، وبيع بال ض
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سياسات اقتصادية للنظام القائم وتبعيته الكاملة لتوجهات المؤسسات الدولية 
ولن , في اطار األندماج مع العولمة الرأسمالية، عموما هذه بعض النماذج

يفوتنا ان نذكر بصفقات اخرى ان لم نستطع محاكمة القائمين بها االن 
 سبق ذكره سوف نمر على صفقات فالتاريخ بيننا وبينهم، فباالضافة الى ما

مثل فندق الميرديان ”بتراب الفلوس“الفنادق الكبرى التى تم بيعها كما يقال 
مليون دوالر بينما كان ٧٥ذلك الفندق الذى تم بيعه المير سعودى بمبلغ 
الف ١٣٠ اليقل عن ١٩٩٣سعر المتر لألرض في موقعه الفريد في عام 

 مربعاً ولنحسبها لنجد ان االرض مترا١٢١ًجنيه ومساحة االرض تبلغ 
مليون دوالر باسعار ذلك ١٨٥مليون جنيه اى اكثر من ٦٣٠وحدها تساوى 

العام، وكان الفندق قد حقق ارباحا صافية في اربعة سنوات تصل الى الثمن 
المدفوع فيه، وينسحب االمر وعالمات االستفهام والشبهات على صفقات بيع 

مليون دوالر ١٣٥ القاهرة الذى بيع بمبلغفنادق اخرى مثل فندق شيراتون
  . مليون دوالر١٦وشيراتون الغردقة وبيع بمبلغ

  
   :دعم المستثمريين من دمائنا

وضمن كوارث الخصخصة ولن نقول التخبط الن هذا النظام يعلم 
جيدا موضع قدمه وأي مصالح يخدمها، ولكن بكل المقاييس فهي كوارث 

وقد تم . عدد من شركات االسمنت في مصرومن بينها بيع , ندفع نحن ثمنها
عاطف عبيد رئيسا للوزراء وقد كان يشغل . بعد تعيين د١٩٩٩بيعها عام 

كمال الجنزورى السابقة على .منصب وزير قطاع االعمال في حكومة د
حكومته، وهو كبير منفذي؛ ومسئول عمليات البيع والخصخصة لشركات 

نت الى شركات اجنبية لتضع القطاع العام، وقد تم بيع شركات االسم
 قطاع االسمنت الحيوي في مصر في قبضة - بكامل إرادتها-الحكومة 

االجانب، ومن بين النماذج الصارخة في بيع شركات االسمنت المصرية 
 اى قبل ١٩٩٨/١٩٩٩شركة اسمنت أسيوط بالرغم من انها في العام المالى 
يون جنيه وكان مل١٣٦خصخصتها مباشرة حققت ارباحا صافية حوالى 

واالن وبعد حوالى سبع سنوات من بيع شركات . عامل٣٣٠٠يعمل بها 
االسمنت فقد خضعت سوق االسمنت لمافيا تحتكر إنتاجه والتحكم في اسعاره 

 جنيه للطن، بينما يتم ٤٠٠حتى وصل سعره في االشهر القليلة الماضية الى 
ية،وقد شهد االسمنت تصديره باسعار اقل بكثير من اسعاره في السوق المحل

قفزات غير مبررة او مقبولة خاصة ان الشركات المنتجة تحصل على 
الطاقة باسعار منخفضة، كما تحصل على المادة الخام من المحاجر باسعار 

وكأن دولتنا قررت دعم المستثمرين االجانب على حسابنا ومن , زهيدة
) ١١(ذه الشركات اموالنا ومن لحمنا الحى، لذا البد وان ترتفع ارباح ه

مليون ١٧٢٥ الى ٢٠٠٢/٢٠٠٣مليون جنيه في العام المالى ٥٦٨شركة من
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 وتحقق سبع شركات منها في عام ٢٠٠٣/٢٠٠٤جنيه في العام المالى 
ويدخل في االرباح جزء من , مليون جنية١٢٧٨ ارباحا تصل الى٢٠٠٥

 بعض االنتاج والجزء االكبر من التعامل في االوراق المالية او من بيع
االستثمارات طويلة االجل اى أنها ارباح تتحقق من الفوضى وغياب الرقابة 
والشفافية والتالعب باقتصاد البلد بينما السادة القائمين عليه في منتهى الرضا 
  .عن انفسهم وعن ادائهم الذى اليمكن ان يسعد احداً سواهم
ه لن نطرح اسئلة ساذجة من قبيل هل عجزت الدولة عن ادارة هذ

المشروعات؟ ولماذا باعتها وقد كانت تحقق اباحا؟ ولماذا لم تترك 
المشروعات القائمة المملوكة للشعب وتمنح الفرصة للمستثمرين في اقامة 
  !مشروعات جديدة تضاف الى المشروعات القائمة بالفعل؟

نقول انها اسئلة مردود عليها بان ما حدث هو تنفيذ سياسات اقتصادية ادت 
 مالنا العام والى ضرب الصناعة المصرية في مقتل ونسف ما الى اهدار

بنته االجيال في صرح هذه الصناعات ومع ما صاحب البيع من فساد وما 
بداية بقوانين االعفاءات الضريبية المستفزة للمستثمرين  صاحبه من قوانين؛

وحتى اسباغ الحماية على كل اشكال الفساد واالهدار للطاقة الصناعية 
رية في بالدنا، وببساطة شديدة نستطيع جميعا ان نمسك بايدينا باالثار والبش

وإن كنا سنظل , المدمرة للخصخصة علينا في تفاصيل حياتنا اليومية
مسئولين عن االجابة على السؤال كيف نواجة ونقاوم كل هذا الفساد 

  "واالهدار؟
==========================  

  
  شري تقرير هام لألستاذ فاروق الع* 
  

استمات كل من وزير االستثمار ووزير المالية فى الدفاع عن سياسة 
خصخصة شركات القطاع العام وبيع أصول الدولة، والتصرف فى حصيلة 

ليار جنيه  م١,٦ مليار جنيه أم ١٤البيع، واختلفوا حول حقيقته؟ هل هى 
وفقا لما تضمنته الموازنة العامة للدولة، مما حدا برئيس مجلس الشعب فى 

 يونيو الماضى إلى اإلعالن عن تكليف رئيس الجهاز المركزى ٢٧جلسة 
للمحاسبات بإعداد تقرير شامل حول حصيلة الخصخصة وإجراءات 
دد التصرف فيها تمهيدا لعرضه على مجلس الشعب، بعد أن كان قد تقدم ع

 من أعضاء المجلس فى ذات الجلسة بمذكرة اتهموا فيها وزير المالية ١٠١
وقد نفى وزير المالية فى .  مليار جنيه من حصيلة الخصخصة١٣باختفاء 

 مليار ١٥ذات الجلسة هذه االتهامات مؤكدا أن حصيلة الخصخصة بلغت 
 وان استخدام حصيلة الخصخصة ٢٠٠٤ إلى ١٩٩٦جنيه خالل الفترة من 

د تم فى إطار من الشفافية وااللتزام بالقانون، دون أن يفصح عن أى من ق
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القوانين التى استند إليها فى ذلك، حيث إننا لم نسمع حتى اآلن أو  القانون أو
نقرأ عن وجود قوانين صادرة من مجلس الشعب تقنن مسألة وسلطة 
التصرف فى حصيلة خصخصة وبيع أمالك شعب مصر وأصول ثروته 

كونت على مر األجيال فى إطار الملكية العامة التى لم تعد تعترف بها التى ت
أراد وزير المالية أن يزيل الغمة . حكمة العهد المبارك الذى نعيش فيه

بكشف الستار عن بعض جوانب مسألة الخصخصة التى ال يعلم أحد عنها 
 يوليو الجارى ذكر فيه أن جملة حصيلة ٩شيئا، فأصدر بيانا فى 

 قد ٢٠٠٦ يونيو ٣٠ وحتى ٩٦/١٩٩٧ة منذ بدايتها فى عام الخصخص
 مليار جنيه منها للجهات ١١,٥ مليار جنيه، وأنه جرى سداد ٣٥,٧بلغت 

 مليار ١٤,٤التى تم البيع لحسابها البنوك أو الشركات األخري، وتم تحويل 
جنيه إلى الموارد العامة للدولة لتمويل جانب من مصروفاتها ولسداد جزء 

 مليار لمستحقات البنوك طرف الشركات ٥,٣ز الموازنة، وسداد من عج
 ٦٠٠ مليار تكاليف المعاش المبكر ومكافآت العاملين ثم مبلغ ٣,٩المبيعة، و

مليون جنيه فقط لإلصالح الفنى واإلدارى للشركات، أى أن صافى الحصيلة 
 على  مليار جنيه قد جرى توزيعه بمعرفة السيد وزير المالية٢٤,٢الذى بلغ 

لسداد ديون % ٢١,٩لسداد عجز الموازنة، و % ٥٩,٥.. الوجه التالي
لإلصالح الفنى % ٢,٥تكاليف المعاش المبكر و % ١٦,١البنوك، و 

وعلى هذا النحو ضاعت حصيلة الخصخصة، وفقد ! واإلدارى للشركات
شعب مصر أصوال وثروات ليس من السهل تعويضها، دون أن يستغل 

 الخصخصة فى تكوين استثمارات جديدة تحل محل جنيها واحدا من عائد
جزء ولو مصنع واحد بديال عما جرى التفريط فيه من مصانع بأبخس 
األسعار مع انتشار الفساد الذى رافق عملية البيع، األمر الذى حدا بلجنة 

 ٢١اإلنتاج الصناعى والطاقة فى مجلس الشورى إلى أن تصدر توصية فى 
اجعة سياسة بيع شركات قطاع األعمال العام يونيو الماضي، بضرورة مر

إلى األجانب نظرا لما يشكله ذلك من خطر على األمن القومي، وبعد 
التجربة السلبية التى أسفرت عن بيع شركات األسمنت إلى القطاع الخاص 
واألجنبى ولكن هل استوعبت الحكومة الدرس؟ أشك فى ذلك كثيرا فى 

 أمين لجنة السياسات بالحزب الوطنى ضوء ما جاء على لسان جمال مبارك
 يوليو بأن الحكومة ٢٣الحاكم، فى حواره مع مستثمرى العاشر من رمضان 

مستمرة فى سياسة الخصخصة التى تستهدف زيادة دور القطاع الخاص 
. وذلك بالطبع بغض النظر عن جنسيته حتى ولو كان إسرائيليا أو صهيونيا

. هو مقارنة ما أكده وزير المالية دوالشيء الذى يدعو للريبة والعجب، 
يوسف بطرس غالى فى بيانه، وبين ما صرح به الدكتور عاطف عبيد 

 بأن حصيلة الخصخصة منذ ٢٠٠٠رئيس مجلس الوزراء السابق فى مايو 
 مليار جم تم سداد ١٦,٢١بطرس قد بلغت .  سنوات سابقة على تصريح د٦
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ه للمعاش المبكر، وتوريد  مليار جني٦,١ مليار جنيه للبنوك، وصرف ٣,٤
 مليار جنيه لخزينة الدولة فكيف يكون ذلك؟ واألمر األغرب فى عملية ٧,٥

الخصخصة هو أنه قد تالحظ أن الحكومة قد باعت الشركات بأقل من قيمة 
األرض المشيدة عليها وأهدرت حصيلة البيع، كما أنه قد اختلف األمر 

 العام المصرى بين تاريخ وآخر، اختالفا بينا فى تقدير قيمة أصول القطاع
 وحتى اآلن، ١٩٧٦وكلها فى ظل وزارات الحزب الوطنى الحاكم منذ عام 

 قدر البنك الدولى وعدد من الهيئات العالمية قيمة شركات ١٩٩٣ففى عام 
 مليار جنيه، وقدرها مركز األهرام للدراسات ٥٥٠القطاع العام بمبلغ 

نفس الشركات وفى ذات التوقيت بمبلغ االقتصادية وبنك االستثمار القومى 
كمال .  سنوات فقط من هذا التقييم، أكد د٣ مليار جنيه، وبعد ٥٠٠

الجنزورى رئيس وزراء مصر آنذاك أن قيمة شركات القطاع العام تعادل 
مختار خطاب وزير .  مليار جنيه فقط، وبعد أربع سنوات أخرى أكد د١٢٤

 مليار جنيه وهكذا ٢٩٠العام تبلغ قطاع األعمال أن قيمة شركات القطاع 
 مليار جنيه ولم ٢٩ مليار جنيه إلى ٥٥٠انخفضت قيمة القطاع العام من 

تعطنا أى من الحكومات السابقة أو الالحقة أو الحالية أية تفسيرات تزيل هذا 
الغموض، فهل هذا السلوك يتفق ومصلحة اقتصاد مصر على حد ما يردده 

والشيء الوحيد .  وجهابذة الحزب الوطني؟وزراء المجموعة االقتصادية
الواضح أمام الشعب كله فيما يتعلق بعملية الخصخصة هو أنه لم تكن هناك 
معايير واضحة للبيع من جانب سائر الحكومات المتعاقبة أو قانون 
للخصخصة، كما لم يراع أى منطق فى عملية البيع، حيث تم بيع الشركات 

يقية، إلى حد أنه فى بعض الشركات التى بيعت الرابحة بأقل من قيمتها الحق
مثل شركة المياه الغازية كان ثمن بيع الشركة أقل من ثمن األرض الفضاء 
للشركة، ثم تركنا الشركات غير الرابحة لكى نعانى فى بيعها ونضطر 

 ألف عامل ١٨٥لبيعها بأبخس األثمان، وصنعنا بطالة من خالل الخصخصة 
معاشا مبكرا للعمال الذين تم االستغناء عنهم، أما ودفعنا من عائد البيع 

أموال الخصخصة فتم توجيه جزء منها لإلنفاق الجارى فى الموازنة، 
والجزء اآلخر سددت منه الدولة ديون شركات القطاع العام من خالل 
السحب على المكشوف لبنوك القطاع العام، فبأى منطق تستطيع حكومة 

 هدفه مصلحة اقتصاد مصر؟ إال إذا كانوا نظيف أن تحاجى بأن ذلك كله
يقصدون مصر أخرى غير التى نعرفها ونعيش وسط أهلها المطحونين بنار 
الغالء والبطالة والفقر والبؤس والشقاء والذين ال يملكون ألنفسهم قدرة على 

إننا فى حاجة : وللحكومة وللحزب الوطنى أقول. دفع هذا الضرر الماحق
 وإلى وقفة موضوعية لتقييم سياسة الخصخصة إلى الصدق مع النفس،

للوقوف على جدوى هذه السياسة لصالح االقتصاد الوطني، خاصة أن دور 
الدولة والقطاع العام أساسى لعملية التنمية فى البالد النامية، وأن هناك دوال 
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عديدة أقلعت عن هذه السياسة عندما وجدتها ال تخدم الصالح العام، أو توفير 
  . واطنينعمل للم

  
   http://www.al-araby.com/docs/article1903.htmlنقالً عن جريدة العربى 

============================  
  

  بتراب الفلوس... مصر وقائع بيع 
  .، جريدة الدستورخالد البلشى بقلم مقال                                         

html.489_post-blog/2007/03/com.blogspot.elbalshy://http  
 والماء يعلو فوق تفر العصافير يئا فشيئاالمدينة تغرق ش جاء طوفان نوح
  .درجات البيوت 

هذا هو ما تشير إليه الوقائع فى مصر مع نهاية ..  المزاد الكبيرأوبد
كل الوقائع تشير إلى أن .. المشهد األول من عمر الوزارة الثانية لنظيف 

كل شيء أصبح معروضا للبيع وان وزاره نظيف الثانية هى الوزارة التى 
تؤكد ذلك ..  عمليه النهب الكبرى المسماة ببيع القطاع العام ستكمل

تصريحات المسئولين بالوزاره ووقائع البدء فى عمليات البيع والتى تأتي 
والصناعات .. هذه المرة لتقضى على البقية الباقية من لحم مصر الحى 

  .أالستراتيجيه الكبرى بها 
م شركه األلمنيوم آن أوان تفتيت الحديد والصلب وسيطرة عز وهد

وبيع البنوك وشركات األدوية وخصخصة البريد ومصمصه ما تبقى من 
  .باختصار لن يبقى شيء.. االتصاالت 

كبر عمليه أكل المؤشرات تؤكد أن األعوام الثالثة القادمة ستشهد 
نهب منظم لما تبقى من ثروات مصر وان وقائع النهب المنظم التى بدأت 

واتها بتراب الفلوس بدءا من الشركات  ببيع مصر وثر١٩٩٤عام 
الستراتيجيه كالمراجل البخارية التى تم بيعها بأقل من ربع ثمن األرض ا

المقامة عليها ومرورا باألهرام للمشروبات وشركات االسمنت ستصل 
 شركه متبقية ١٩١ذروتها خالل األعوام الثالثة القادمة والتى ستشهد بيع 

ن كل ما تم نهبه أمنها خالل العام الحالى وشركه ) ٤٧(من القطاع العام 
خالل السنوات العشر الماضية سيتضاءل أمامه ما سيتم نهبه خالل األعوام 

 وزير االستثمار الحالى سيسجل نفسه "محمود محيى الدين.د"وان .القادمة 
 ومن "مختار خطاب.د" و"عاطف عبيد.د"فى قائمه من باعوا مصر بجوار 

  )) .حفظه اهللا (("حسنى مبارك"قائدنا المفدى فوقهم جميعا كبيرهم 
ولعل نظره سريعة على ما سلف وتلف من ثروة مصر تكون كاشفه 

فالوقائع واألرقام .لما يمهدون إلتالفه ويخبئونه لنا خالل السنوات القادمة 
تؤكد أننا أمام اكبر عمليه نهب فى التاريخ الحديث حيث تشير األرقام إلى 

 ٥٠٠هبه فى عمليه بيع القطاع العام بلغ ما يقرب من أن اجمالى ما تم ن

http://www.al-araby.com/docs/article1903.html
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مليار جنيه بتقديرات الحكومة والمؤسسات الدولية ومنها تقارير منظمة 
  ٢٠٠١-١٩٩٩-١٩٩٦الشفافية الدولية الصادرة عن األمم المتحدة أعوام 

والتى أكدت أن العديد من الشركات تم بيعها بأقل من سعر األراضى المقامة 
بأرقام الحكومة نفسها فان القيمة الدفترية للقطاع العام قبل عمليه ف.. عليها 

 مليار جنيه بأسعار إنشائها فى الستينيات لكن ١١٥البيع كانت تقدر بـ
 وصلت ١٩٩٤التقديرات الدولية للقيمة السوقية لها مع بداية عمليه البيع عام 

ار جنيه  ملي٥٥٠و٥٠٠بها الى خمسه أضعاف هذا الرقم حيث تراوحت بين 
ورغم ذلك فان القيمة التى دخلت إلى خزائن الحكومة نهاية العام الماضى ..

 مليار ٢٥من الشركات لم تتعد % ٧٠وبداية العام الحالى وبعد بيع أكثر من 
جنيه بما يعنى أن الحكومة باعت ثروة مصر ومصانعها بأقل من ربع قيمتها 

  .١٩٩٤قية عام من قيمتها السو% ٥وقت إنشائها فى الستينيات و
ويصل الفساد ذروته عندما نعلم أن قيمه العموالت التي حصل عليها 

 مليار جنيه طبقا لدراسة ٣٣المسئولون المشرفون على عمليه البيع بلغت 
 ٨ أى بزيادة – "عبد الخالق فاروق"أعدها الباحث االقتصادي المدقق 

تم دفعه من تحت  هذا بخالف ما –مليارات جنيه عن ثمن بيع القطاع العام 
ورغم ذلك فان كل هذه .. الترابيزة وما تم شحنه الى بنوك الخارج 
 مليار جنيه و كانت كافية ٥٠٠المليارات المهدرة والتى بلغت ما يقرب من 

لوضع مصر فى مصاف الدول المتقدمة تتضاءل أمام اآلثار السيئة التى 
ه الشركات وتسريح خلفتها عمليه البيع بعد أن تم تفكيك عدد كبير من هذ

العمالة الموجودة بها بينما سيطر األجانب على صناعات استراتيجيه وحيوية 
مهمة كاالسمنت وهدموا صناعات أهم كالمراجل البخارية ليدفع المواطن 
المصرى الثمن مرتين ، مره ببيع ثروت بالده وثانيه باشتعال أسعار العديد 

جنيها ١٢٠ل والذى زاد سعره من من السلع ومنها االسمنت على سبيل المثا
بخالف االحتكارات التى .. جنيها بعد سيطرة األجانب عليه ٣٠٠للطن الى 

فتح الباب لها على اتساعه سواء فى مجال االتصاالت والمحمول وليس 
 "عز"انتهاء بالحديد وغيرها من المنتجات األخرى وسلم لى على 

  . وشركاهما"ساويرس"و
ندما نعلم أن قيمه ما دخل مصر من حصيله وتزداد الصورة قتامه ع

بيع القطاع العام بعد عمليات الفساد المنظمة تم إهداره على تشريد العمال 
فبأرقام الحكومة ..عن طريق المعاش المبكر وسداد ديون الشركات المباعه 

مليار جنيه ١٦,٩فان حصليه بيع القطاع العام حتى وقتها كانت ٢٠٠٣عام 
مليارات منها تم إنفاقها كتعويضات للعمال ٣ار جنيه منها ، ملي١٤,٧تم سداد 

 مليار تسويات ديون للشركات ٤,٥الخارجين على المعاش المبكر و
مليار تم تحويلها لوزارة المالية ليتم إهدارها فى الموازنة العامة للدولة ٦,٦و
أي أن حصيلة بيع .. مليار أنفقت على اإلصالح االدارى للشركات ٠,٩و
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الف عامل ٤٥٠ع العام أهدرت بالكامل بينما خلفت وراءها اكثر من القطا
واألدهى واألمر أن . انضموا الى طابور البطالة عبر نظام المعاش المبكر

تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات حول الشركات المباعة جاءت لتكشف 
عن تراجع واضح فى أداء هذه الشركات وأنها فشلت فى خلق عماله جديدة 

 ساهمت فى زيادة نسبه البطالة بخروج العمال الى المعاش المبكر حيث بل
من عدد العاملين ورغم ذلك %٥٨تراجع التشغيل فى عدد كبير منها الى 

انخفض متوسط هامش الربح فيها بصوره كبيره أى أن النتيجة كانت موتا 
وهو ما تسعى الحكومة الستكماله فى السنوات ..وتشريدا وخراب ديار

ث القادمة وهو ما بدأت بوادره فى الظهور من خالل عمليات بيع الثال
بنك " و"شركات الغزل والنسيج" و"سيد لألدوية" و"الشرقية للدخان"شركات 
والبقية تأتى وعلى مصر السالم ولحكامها العموالت  .."اإلسكندرية

.. وطوبى لمن طعموا خبزها فى الزمان الحسن..والمليارات والخير الوفير 
ولنا القهر والفقر نحن الذين وقفنا نتفرج .. داروا لها الظهر عند المحنوأ

  . عليهم
  

===========================  
  

ــصة  ــسائر الخصخـــــــــــــ   خـــــــــــــ
  

وتوقعـات    مليار جنيه سنويا بسبب برنامج الخصخصة      ٣ر١مصر تخسر   
  . سنوات٥بضياع كل حصيلة البيع بعد 

ــمبق                                          ــضر : لــــ ــدالوهاب خــــ   khedr2@hotmail.com عبــــ
ــدن                                                          ــوار المتمــــ ــدد-الحــــ   ٢٠٠٤ - ٨٢٧:  العــــ

  

 شركة ٤١ عن بيع ”وزارة قطاع األعمال العام“تزامن إعالن 
جديدة هذا العام في إطار برنامج الخصخصة مع صدور تقرير التنمية 

يد، والذي أعده مركز بحوث الدول النامية، وأعلنه منذ أيام، الجد الشاملة
إنها "وقال  حيث فضح سياسة الخصخصة العشوائية التي تعتنقها الحكومة

  ".تهدد األوضاع االقتصادية واالجتماعية للبالد
الشركات العامة التي تقرر بيعها هذا العام تابعة للشركات القابضة 

 مالبس، والتجارة، والصناعات المعدنية،في القطن والغزل والنسيج وال
والصناعات الكيماوية، والصناعات الغذائية، واإلسكان، والسياحة والسينما 

وطبقا لبيانات المكتب الفني بوزارة قطاع األعمال  والنقل البحري والبري
 مليارا ١٦ سنوات بلغت ١٠العام، فإن حصيلة الخصخصة والتي بدأت منذ 

ي ديسمبر الماضي، وأن البرنامج دخل منذ العمل به  مليون جنيه حت٦١٩و
 شركة تم بيع أغلبية أسهمها في بورصة األوراق ٣٨ شركة من بينها ١٩٤

mailto:khedr2@hotmail.com
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 شركة تم بيع أسهمها ١٦ مليارات جنيه، و٦المالية، وبلغت قيمتها نحو 
 مليون ٨٨٨ شركة كأصول بقيمة ٢٤ مليار جنيه، بينما تم بيع ١ر٧بقيمة 

 مليار جنيه، ٦ر٩شركة أخري لمستثمر رئيسي بقيمة  ٢٩جنيه، وبيعت 
 ٣٣ مليونا هذا بخالف ٩٥٠ شركة للعاملين المساهمين بنحو٢٤وبيعت 

 من جانبه قال د.  مصنعا وشركة أخري٢٠شركة، تمت تصفيتها وتأجير 
 إن - تعليقا علي القرار الجديد للبيع- وزير قطاع األعمال"مختار خطاب"

 شركة ٥١مج الخصخصة، وأنها لن تبقي إال علي وزارته ستستمر في برنا
فقط، ألسباب اجتماعية واستراتيجية، وأن صندوق إعادة الهيكلة مستمر في 

  !!النهوض بالشركات، وانتشالها من الخسائر تمهيدا لبيعها
بينما أكد تقرير التنمية الشاملة الجديد، علي فشل برنامج الخصخصة 

 رئيس الوزراء، وقال التقرير أن " عبيدالدكتور عاطف"الذي تنفذه حكومة 
معدالت نمو االستثمارات في الشركات بعد الخصخصة لم يشهد توسعا 
كبيرا في التجديد واإلحالل، رغم أنه من المعايير المهمة التي تظهر مدي 
قيام الشركة، بعد تحولها للقطاع الخاص، بضخ استثمارات جديدة لزيادة 

 فقد ظل رأس المال لمعظم ٠لشروط عند البيعتنافسية الشركات، وهو أحد ا
 في "العربية لخليج األقطان"الشركات دون زيادة ، فمثال استمر رأس مال 

 مليون جنيه، ٢٩ر٤ في حدود "النيل لألقطان" مليون جنيه فقط، و١١حدود 
 ماليين ١٠ مليون جنيه وتليمصر ٣٥ نحو "التعمير واالستشارات الهندسية"و

قرير علي فشل برنامج الخصخصة في خلق عمالة جديدة وأكد الت ، جنيه
بالشركات، حيث تراجعت أعداد العمالة في كل الشركات بعد الخصخصة 

  .%!٥٠بنسبة 
  

  خسائر الخصخصة
  

وحول استمرار الحكومة في تطبيق برنامج الخصخصة بهذه 
 أستاذ االقتصاد بكلية االقتصاد والعلوم " ليلي الخواجة.د"الطريقة تقول 

لسياسية، إن خطة الحكومة تعتمد علي بيع الشركات الرابحة أوال لجذب ا
المستثمرين، األمر الذي يعني أن الدولة تبقي لنفسها الشركات الخاسرة، التي 

من قيمة كل ما تم بيعه من شركات % ٢٠ مليار جنيه أي ٣ر١تكلفنا سنويا 
ة، ويعني أنه بعد خمس سنوات ستكون مصر خسرت كل أموال الخصخص

وجود شبهات في برنامج على  "ليلي/د"وأكدت ، إذا استمرت في هذه السياسة
 .الخصخصة وغياب الشفافية في عملية تقييم الشركات التي يتم بيعها

وذكرت أن وزارة قطاع األعمال العام أصرت علي منع الجهاز المركزي 
، وسمح له بعد ١٩٩٩للمحاسبات من مراقبة عمليات الخصخصة حتي عام 

من الشركات التي ال نعرف عنها شيئا % ٦٩لك بالمتابعة بعد أن تم بيع ذ
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وعن الدعم الفني لبرنامج الخصخصة من جانب البنك الدولي ، حتي اآلن
واالتحاد األوربي، قالت إنه غير معلوم حتي اآلن حجم هذه األموال وكيف 

أيام أن  وأشارت إلي أن وزارة قطاع األعمال العام أعلنت منذ .تم إنفاقها
 مليار جنيه، لم يسدد ١٦ر٩ هو ٣٠/٦/٢٠٠٣حصيلة الخصخصة حتي 

 مليار، ولم توجه لعمل استثمارات جديدة، كما زعمت ١٤ر٧منها سوي 
وردا علي كالم الحكومة أنه لن يضار ، الحكومة عند بداية خطة الخصخصة

 قالت أستاذ االقتصاد إنه في ظل برنامج ؛أي عامل في عملية الخصخصة 
خصخصة الحالي فقد انخفض عدد العاملين بقطاع األعمال من مليون إلي ال

.  ألفا١٨٦ آالف مواطن، في حين لم يستفد بالمعاش المبكر سوي ٤٠٥
 أن خصخصة " ليلي الخواجة.د"وبخصوص طبيعة بيع الشركات ذكرت 

وبيعها لألجانب أثارت العديد من عالمات االستفهام، ) األسمنت(شركات 
الشركات بعد البيع، حيث انخفضت مؤشراتها بعد الخصخصة وأيضا حال 

ولم تشهد عمليات إحالل وتجديد، وقالت إن كل ذلك في عمليات ومشاريع 
لبيع القطاع العام تتم في غياب الدور الرقابي للبرلمان، وأن الشعب 
المصري لم يشارك إلبداء رأيه في برنامج الخصخصة بالكامل، كما لم يتم 

وحول رأيه في عمليات البيع المستمرة ، مجالس التشريعيةعرضه علي ال
 الخبير االقتصادي بمركز " أحمد سيد النجار.د"لشركات القطاع العام، قال 

األهرام للدراسات، إن فكرة الخصخصة نشأت في الغرب عندما كان لديهم 
فائض، ومن ثم أرادوا تقييد األموال الفائضة بأصول بالدهم وبأصول أخري 

 ر، ولكن سياسة الخصخصة في مصر ليس لها مبر،ول العالم الثالثفي د
أن الكارثة » النجار«وأضاف ، فليس هناك فائض في رءوس األموال

 دون تدخل من الحكومة -الكبري تكمن في لجوء رجال األعمال المصريين 
 باالقتراض من البنوك لشراء أصول شركات قائمة بالفعل، وهو ما -طبعا

ذلك بدال من إنشاء استثمارات جديدة، وبالتالي فإن استمرار يحدث اآلن، و
الحكومة في برنامج الخصخصة مثلما يحدث اآلن، يعني قطع الطريق علي 

  .استثمارات محتملة
  

  تناقض
  

 وزير قطاع األعمال العام " مختار خطاب.د"وعلي عكس ما قال 
سم الباحث االقتصادي أن عملية الخصخصة ال تت» هشام عيسي«أكد 

بالشفافية والوضوح ودلل علي ذلك باألرقام التي أعلنتها الحكومة، والتناقض 
» تحصيله«أن الحكومة قالت إن إجمالي ما تم » هشام«أوضح ، الذي يشوبها

 مليار جنيه، وأن إجمالي ١٤ر٦٨٩منذ بدء برنامج الخصخصة هو 
  مليون جنيه غير٢٦٥ مليار، وبذلك يكون هناك ١٤ر٤٢٤االستخدامات 
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وحول توزيع هذه الحصيلة يقول الباحث . يمعلومة التخصيص المحاسب
 مليار ٦ر٦٢٨االقتصادي إنه طبقا للبيانات الرسمية أيضا، فقد تم توريد 

 مليار جنيه لسداد ديون البنوك ، ثم دفع ٤ ر٥١٣جنيه لوزارة المالية، ودفع 
ات  مليار جنيه للعاملين في معاش مبكر وأجور، ودعم الشرك٢ ر٧٠٥

 - مليون جنيه فائضا بالبنوك، وبذلك٥٧٨ هذا باإلضافة إلي ،المتعثرة 
 نجد أن الموازنة العامة للدولة تحصل -والكالم للباحث االقتصادي

من حصيلة خصخصة شركات قطاع األعمال العام، وتستخدمها % ٥٠علي
األخري فيتم تخصيصها إلعادة % ٥٠ أما الـ .في سداد أعباء الدين العام

لة بعض شركات قطاع األعمال، وبهذه الطريقة نجد أن الشعب هيك
من ثروته % ٥٠المصري يفقد ليس فقط أصوله اإلنتاجية ولكنه يفقد أيضا 

حيث إن حصيلة البيع علي هذه الشاكلة لم تضف شيئا للثروة ، ولكنها 
 من خالل حصيلة - وعن زعم الحكومة بأنها تقوم.استقطعت منها

» عيسي«باء الدين العام المحلي والخارجي، يقول  بتخفيض أع-الخصخصة
إن اإلحصاءات الرسمية لحسابات ختام الموازنة العامة للدولة، تشير إلي 

، بما يخص اآلثار المترتبة بتسديد % ١٨زيادة الدين العام المحلي بنحو 
  .%١٩ر٥حصيلة الخصخصة، وكذلك بزيادة الدين العام الخارجي بنسبة 

  
  آثار سلبية

  
 األستاذة بالمركز القومي للبحوث الجنائية "هويدا رومان"كتورة الد

وصاحبة عدد من األبحاث والدراسات حول القطاع العام، وعالقته بالتنظيم 
 النقابي، واألوضاع العمالية، قالت إن اتحاد العمال لم يقدم حتي اآلن
مقترحات فعلية للتغلب علي اآلثار السلبية للخصخصة ووافق علي خطة 

وأكدت رومان أنه في ظل غياب دور ، لحكومة نحو خصخصة الشركاتا
هذا التنظيم المهم في إطار عملية البيع العشوائية هددت هذه العملية مستقبل 
عمال القطاع العام والذين خرج بعضهم علي المعاش المبكر، هروبا من 
مشاكل األجور والحوافز والفصل التعسفي وكل محاوالت التطفيش التي 

وطالبت رومان الحكومة . ارسها الدولة لتسهيل عمليات البيع والخصخصةتم
بإعادة النظر في هذا البرنامج، وتشكيل لجنة عليا إلعداد تقرير موضوعي 

  .حول هذه القضية الغامضة والمهمة
  

  موقع الحوار المتمدين: المصدر 
17861=aid?asp.art.show/debat/org.ahewar.www://http  
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   ثابتمنير

   
سوزان " هو األخ الشقيق لسيدة مصر األولى " منير صالح ثابت " 

وأمه هي " صالح ثابت. د" ، أى أن والده هو الطبيب المصري " مبارك
لواء سابق وهو ". ليلى بالمر" الممرضة البريطانية ذات األصول المالطية

 بداية تردد اسم ١٩٨٦عام ولقد شهد  .ورئيس اللجنة األولمبية المصرية
عضو مجلس " علوي حافظ "عندما قاموذلك  في الحياة العامة، "منير ثابت"

الشعب بتقديم طلب إحاطة عن الفساد في مصر، مستنداً في جزء منه إلى 
، للكاتب الصحفي األمريكي "الحجاب"اتهامات خاصة، وردت في كتاب 

التي أطاحت بالرئيس والشهيرة، " فضيحة وترجيت"مفجر ؛  "بوب ودوورد"
  . العشرين في بداية السبعينات من القرن الماضي"نيكسون"األمريكي 
عمله بالتجارة ، ولكن ليست أية تجارة ، " منير ثابت" ويذكر عن   

ولكن التجارة التى اليمكن أن يدخلها غير من هم أصحاب الشأن في بالدهم 
 شركةال" منير ثابت" ومن ثم فقد أسس . والسطوة، وأعنى تجارة األسلحة

التي تم و " White Wings Corporation" "األجنحة البيضاء" المعروفة باسم
تجارة السالح في ود يورتنقل وشركة مسئولة عن هي و، فرنساا في تسجيله
عبد الحليم " و"حسين سالم"وكان شريك له في هذه الشركة كل من . مصر

 "محمد حسنى مبارك"أخيراً ، وزير الدفاع المصري آنذاك، و"ةأبو غزال
وإن قام المشير . "سوزان مبارك" آنذاك وزوج أخته نائب رئيس الجمهورية 

 على أسئلة الصحفيين حول ما ورد رداًبنفي هذا األمر وبشدة " أبو غزالة" 
، وإن كان نفيه قاصراً على شراكته هو في هذه " بوب وودوورد"بكتاب 

لتجارة وتوريد " منير ثابت " الشركة وليس نفي وجود شركة مؤسسها 
  . "حسين سالم"وصديق زوج أخته " حسنى مبارك" األسلحة ومعه زوج أخته 

  

  
  غالف كتاب بوب وودوورد الذي فضح منير ثابت وحسنى مبارك
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  يوسف بطرس غالي

  
  

والشهير " بطرس غاليرؤوف يوسف يوسف "االسم بالكامل هو 
؛ " بطرس غالي"، وهو ابن شقيق "دكتور يوسف بطرس غالىال" باسم 

" الدكتور يوسف بطرس غالى " ولقد ولد . األمين العام السابق لألمم المتحدة
 ١٩٧٤وحصل عام .  في مدينة القاهرة ١٩٥٢ أغسطس عام ٢٠في يوم 

على بكالوريوس كلية االقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ، وفي عام 
" ماساتشوستس"ال درجة الدكتوراه في االقتصاد من معهد  ن١٩٨١

 بالواليات المتحدة )Massachusetts Institute of Technology(للتكنولوجيا 
  .األمريكية

 أستاذا مساعدا في االقتصاد "يوسف بطرس غالى"تور كالدوعمل 
 وقبلويمكن القول بأنه . بكلية االقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة

الدخول في مجال العمل السياسي، كان يشغل منصبا أكاديميا متميزاً ومديراً 
 إلى ١٩٩١ الفترة من وخاللز التحليل االقتصادي بمجلس الوزراء، كلمر

وعمل أيضا .  كان عضوا بمجلس إدارة البنك األهلي المصري١٩٩٣
هد محاضرا لالقتصاد في الجامعة األمريكية بالقاهرة، وأيضا محاضراً بمع

وأنه المصرى الوحيد . ماساشوستس للتكنولوجيا بالواليات المتحدة األمريكية
الذى شغل مناصب وزارية عدة، مما يجعل التساؤاللتالى يدزر بأذهان 
الكثرة من الشعب المصرى ، وهل هذا لذكاء زائد لديه عن األخرين ، ومن 

 كان فرض عين ثم كان حتماً استغالل هذا الذكاء واالستفادة منه ، أم أنه
منصباً وزارياً فقط " عالى " على الشعب المصري أن يتولى الدكتور 

  .الغير؟
خبيرا اقتصاديا لمدة ست سنوات في " الدكتور غالى " عمل  ١٩٨١ففي عام 

  . ١٩٨٦ وحتى عامصندوق النقد الدولي  
 عمل مستشارا اقتصاديا لكل من رئـيس مجلـس          ١٩٩٣ إلى   ١٩٨٦من  و

  . زي المصريكالبنك المرالوزراء ومحافظ 
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 ان وزيرا للدولة للتعاون الدولي و     ك ١٩٩٥ إلى ديسمبر    ١٩٩٣من أبريل   و
    . وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء

ان وزيـرا للدولـة للـشئون       ك ١٩٩٧ يونيه   وحتى ١٩٩٦  عام ينايرومنذ  
  .االقتصادية

  .  شغل منصب وزير االقتصاد١٩٩٩ إلى سبتمبر ١٩٩٧من يوليه و
 منصب وزيـر االقتـصاد والتجـارة        "غالى"شغل   ١٩٩٩توبر عام   وفي اك 

  .الخارجية
 التجـارة  ةراوز" الدكتور غـالى    "  تولى   ٢٠٠١وفى شهر نوفمبر من عام      

  . ٢٠٠٤  من عاميوليوشهر الخارجية حتى 
وظل بها   . ٢٠٠٤ومن هذه الوزارة انتقل مباشرة لوزارة المالية منذ يوليو          

  . ٢٠١١اير  ين٢٥حتى قامت الثورة في 

  
  يوسف بطرس غالى في مجلس الشعب

تور يوسف كالد"رغم المسئولية العظيمة الملقاة على أكتافه، إال أن و
خالل السنوات العشرين األخيرة بنشر اثنين وعشرين قام " بطرس غالى 

تاباً على نطاق واسع في الموضوعات النظرية وموضوعات التنمية كبحثاً و
هذا غير امتهانه لممارسة دور نائب الشعب فى مجلس .ادفي مجال االقتص

ةكان يحصل . الشعب عن دائرة الساحل ومعهد الخدمة االجتماعبة بشبرا
   . على نسبى أصوات بعيدة كل البعد عن النذاهة والشفافية

لقب وزير " يوسف بطرس غالي" ولقد استحق وبحق الدكتور   
  ".الجيوب"تنظيف 

مسلطاً على جيوب المصريين " تور غالى الدك" يمكن القول بأن 
وعلى سعادة ، وكأنه المنوط بخ تكدير صفو حياتهم رغم قلة مواردهم 
ومحاولتهم المستميتة من أجل الشعور بالسعادة بأقل القليل والفتات الذى تلقي 

حسنى " به الحكومات المصرية المتتالية والمتعاقبة في عهد الرئيس المتخلى 
وزير المالية السابق " يوسف بطرس غالي" تبط اسم الدكتور فقد ار" . مبارك

بعدد من اإلجراءات والقرارات التي قابلها سخط كبير من المصريين السيما 
قراراته المتعلقة بالسياسات الضريبية وقيامه باالستحواذ على أموال 
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المعاشات والتأمينات بهدف سد عجز الموازنة العامة وغيرها من 
  .اإلجراءات
والبدء في فتح ملفات " مبارك"مع سقوط نظام الرئيس المتخلى و

الفساد التي تورط فيها أركان هذا النظام برز اسمه مجددا في عدد من 
المخالفات التي جعلته أحد المطلوبين لدى السلطات المصرية للتحقيق فيما 

  .نسب إليه
سمه وأمام ذلك أصدر النائب العام قرارا بمنعه من السفر وإدراج ا

ولقد جاء القرار على خلفية البالغات المقدمة . على قوائم الترقب والوصول 
ضده من عدد من األشخاص إضافة إلى جهات مختلفة بتهمة الفساد وإهدار 

  . أموال الدولة
حافظ "ومن بين األشخاص الذين تقدموا ببالغات ضده كان الشيخ 

إذ اتهمه بسحب " . السويس"قائد المقاومة الشعبية بمدينة " علي أحمد سالمة
عدد من السيارات الفاخرة ذات الماركات العالمية من جمرك السويس 
  .وتوزيعها على المقربين منه، في حين كان عليه القيام ببيعها في مزاد علنى

" ولذكائه الذى استثمرته الحكومات المصرية المتعاقبة إبان حكم   
ولعلمه الجيد بكوارثه وفساده فقد  يناير ٢٥أنه فور قيام ثورة " حسنى مبارك

  .   رحل وسافر من مصر قبل صدور قرار منعه من السفر بيوم واحد
ومن قضايا الفساد األخرى الكثيرة التى تورط فيها بسبق اإلصرار 

، حرم الرئيس "سوزان مبارك"والترصد قضية الحسابات السرية لــ 
لي المصري، والتى تتيح لها السابق، التابع لمكتبة اإلسكندرية في البنك األه

وقررت النيابة أيضا التحفظ على . التعامل معها سواء باإليداع أو السحب
أمواله ومنعه من السفر ووضعه على قائمة ترقب الوصول مع إخطار 

  .اإلنتربول الدولي للقبض عليه بعد تمكنه من الهرب إلى لندن
 المالية وبعد سفره وفراره تواترت المعلومات وذكرت أن وزير

قام بفتح عدد من الحسابات السرية باسم مكتبة " الدكتور غالى " السابق 
دون علم قيادات المكتبة بالمخالفة " سوزان مبارك"اإلسكندرية لصالح 

للقانون، وذلك لوضع تبرعات مكتبة اإلسكندرية فيه وقام بإعطاء توكيل 
 المودع بهذا ولقد بلغت قيمة المبلغ. للتصرف فيه" سوزان مبارك"لــ 

 ألف دوالر قيمة تبرعات ٣٠٨,٨٦٥ مليون جنيه ومبلغ ١٤٧الحساب نحو 
وآخر للرئيس الراحل " جمال عبد الناصر"إلنشاء تمثالين للرئيس الراحل 

 ".أنور السادات"
، عضوي ”جمال تاج الدين”، و”فريد إسماعيل“. كما تقدم كل من د

ن، ببالغ للنائب العام المستشار لجنة مكافحة الفساد بجماعة اإلخوان المسلمي
يوسف ” رئيس الوزراء األسبق، و”أحمد نظيف“، ضد "عبد المجيد محمود"

، ٢٠١١ لسنة ٤٤٨٧وأكد البالغ رقم .، وزير المالية السابق”بطرس غالى
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أن الوزير السابق نقل مهام واختصاصات البنك المركزي المصري 
 اإللكترونية فى حساب الخزانة للماليات" الكتريك فاينال"واستبداله بشركة 

 ألف حساب حكومي وضمهم ٥٥قد قام بإلغاء " غالى"الموحد، وأضاف بأن 
في نظام حساب الخزانة الموحد، وذلك بالتمرير والموافقة من قبل الدكتور 

، مشيرا إلى أن النظام الذي كان معموال به من قبل كان يلزم "أحمد نظيف"
التعامل على حساباتهم سواء كانت بالصرف الهيئات والمؤسسات الحكومية ب

أو بااليداع في حساب البنك المركزي، حيث تتم العمليتين بطريقة منتظمة 
التي " الكتريك فاينال"بأنه لما كانت شركة : وأضاف البالغ. ومنضبطة وآمنة

عهد لها بالقيام بأعمال البنك المركزي المصري من خالل اإلنترنت والويب 
ا يعنى أن جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها تتم من خالل الخاص بها، مم

شركة غريبة ومجهولة والتي ال يعلم أحد هل هي شركة خاصة أم حكومية، 
وال يعلم أحد من وراء هذه الشركة ومن هم القائمون عليها، مما ال يدع 
مجاال للشك في تورط المشكو في حقهما في تلك العالقة المشبوهة بين 

الذي يعد ركيزة أساسية " الكيان الحساس"بنك المركزي المصري الشركة وال
ألمن مصر المالي والقومي، مما يؤكد شبهة التربح والفساد وإهدار المال 

  .العام
" أحمد نظيف"وفي النهاية طالب مقدما البالغ بإحالة كل من 

للمحاكمة العاجلة، الستغاللهما نفوذهما في الحصول على " بطرس غالى"و
 أو ميزة ذاتية لنفسهما أو لغيرهما، والمخالفة العمدية للقوانين واللوائح فائدة

التي يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد األشخاص 
االعتبارية العامة، كما اتهمهما بالتربح والفساد واستغالل النفوذ واالستيالء 

  . على المال العام وإهداره
 اللسان حتى اشتهر بالوزير السباب ، إذ قام ولقد عرف عنه سالطة  

بسب الدين تحت قبة البرلمان ألحد أعضاء المجلس ، وكأنه يشهر سيفه عند 
ولقد اعتقد بهذا السب أنه سوف . مناقشة أحد القوانين الخاصة باأليلولة

يظهر أمام الناس بأنه حامى الحمى والقائم على أموال المصريين وبحق، 
  .لمخالفة لتصوره ، فأشتد كره الناس وبغضهم له ولكن سبه جاء با

وقبل خروج قرار النائب العام بالقبض عليه ومنعه من السفر تمكن   
هو من الهرب والرحيل ، ويواجه اآلن العديد والعديد من القضايا ، البعض 

وهذا غير سوء استغالل الوظيفة . منها فساد واألخر تربح للنفس وللغير 
" نا شخصياً ننى قد شاهدت له لقاء تليفزيونياً فى برنامج وأذر أ. والمكانة

، وكان اللقاء خاص بما "محمود سعد " مع اإلعالمى األشهر " البيت بيتك
أصدره السيد الوزير الهمام من سك لعمالت معدنية ذات قيم مختلفة ؛ بداية 

  . من فئة الخمسة قروش وحتى الجنية، ومنعه إلعادة سك العمالت الورقية
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ولقد أقبل السيد الوزير على اللقاء وهو محمل بالكثير من العمالت 
المعدنية التى تسكها الدول المختلفة ، وعندما أبدى المذيع إعجابه بتلك 
المسكوكات رد السيد الوزير مباشرة وعلة الهواء بأنه سوف يترك لهم تلك 

فما شاء المسكوكات ، وكأنه يتحدث عن أمواله الخاصة ويقوم بتوزيعها كي
وعلى من يرغب؛ متناسياً أن تلك المسكوكات هى ملك للشعب المصرى 

و وظيفته األساسية تتلخص فى . وحده، وهو مجرد قائم وحامى لها وحارس
ضرورة وضع الخطط والسياسات التى تكفل زيادة تلك األموال ، مع كيفية 

    .   كلة إليهاتوزيعها على الوزارات المختلفة للقيام بالمهام والمشاريع المو
وبعد قيام الثورة وهروب الوزير الهمام من البالد ، فعند النظر   

وفحص البالغات المقدمة لجهات التحقيق ، فلقد تشعبت وكثرت تلك القضايا 
ومن ثم أخذت جهات التحقيق تنظر فيها فرادا ، وكانت قضية . والتهم 

والدى أصدر .  القضايا التى تم تحويلها للقضاءالجمارك والسيارات من أولى
حكمه غيابياً عليه بالسجن ثالثين عاماً مع الغرامة وتسديد مبلغ مساو لقيمة 

وهذا غير قضايا أخرى الزالت أمام جهات التحقيق . الغرامة لخزينة الدولة
تنظر فيها وتحقق ، وكل يوم يمر يزداد فيه حجم ملف الوزير الهمام 

ذى لم ترى مصر مثله في كثرة المناصب الوزارية التى تقلدها العبقرى ال
  .هذا الوزير اللص الفاسد
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  يوسف والي

  
الحزب  أحد قيادات "يوسف والي موسي ميزار: "االسم بالكامل
 ووزير سابق للزراعة واستصالح مصر الحاكم في الوطني الديمقراطي

مجلس الشعب ، لم يتزوج، رشح نائبا في كلية الزراعةخريج . االراضي
شغل منصب أمين عام . محافظة الفيوم عن دائرة انتخابية في المصري

 اآلن عضو في المكتب ، وهوصفوت الشريفالحزب قبل أن يعوضه 
خرج من . السياسي للحزب ومساعد رئيس الحزب الوطني الديمقراطى

وزارة الزراعة بعد اتهامه باستخدام مبيدات زراعية محظورة دوليا وتؤدي 
وتسبب في مرض كثير من الشعب المصري .ابة بمرض السرطانصلال

تخدمها في بالسرطان بسبب المبيدات المسرطنة والمواد المهرمنه التي اس
المجاالت الزراعية ومكروه من قبل الشعب المصري الدكتور يوسف والى 

 عاما في المطبخ السياسى والحزبى ولم يكن قريبا ٢٠الذي ظل ألكثر من 
فقط من صناع القرار، بل كان شريكا وصانعا في الكثير من القرارات مع 

ة عند الرئيس، القيادة السياسية، رغم أنه يرى أنه ورفاقه مجرد سكرتاري
فإنه يملك ملفا من القصص واألسرار التي لو باح بها الرجل لكانت صدمة 

مسئوال ٢١رفض يوسف والي المثول امام المحكمة التي تحاكم .للجميع
ومتعامال مع وزارة الزراعة معظمهم من كبار مساعديه، وامتنعت النيابة 

و با لقوه، وتعلل عن تنفيذ امر المحكمه باستدعائه والزامه بالحضور ول
الوزير بانشغاله وهو ما دفع المحكمة لال خذ بجوهر القانون وإعطاءه 

وذلك لكي يمثل امام محكمة الجنايات ويجيب علي اسئلة ,فرصة اخري 
المحكمة بشان االتها ما ت التي وجهها له المتهم األول بـالقضية وكيل أول 

والمحبوس احتياطيا مع الوزاره ورئيس البنك الزراعي يوسف عبد الرحمن 
حيث سلم مصطفي أبوزيد فهمي محامي عبد الرحمن وثائق ,بقية المتهمين 

للمحكمة تثبت مسئولية الوزير عن كل االتهامات المنسوبة لموكله والتي 
تصل عقوبتها للمؤبد لكونها تشكل خيانة للوطن، وابرز تلك االتهامات 

شل الكلوي والكبدي والعقم، استيراد مبيدات وهرمونات تسبب السرطان والف
وادخالها عن عمد للبالد مقابل عموالت وبموافقة صريحة من يوسف والي 

  .والذي كان يعرف خطرها
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  ١٩٦٨جمال عبدالناصر بجائزة الدولة عام كرمه الرئيس 

  ١٩٧٥كرمه الرئيس أنور السادات بجائزة الدولة عام 
 ونائب رئيس جمعية الصداقة المصرية الصينيةوهو حاليا رئيس 
  .الحزب الوطني الديمقراطى

بارك، يظل الدكتور يوسف والى وزير الزراعة األبرز فى عهد م
واحدة من الشخصيات التى تحمل أسرارا هائلة عن فترة وجوده فى كواليس 
الحكم، فلم يكن مسؤوال عن زراعة مصر فقط، وإنما شغل موقع األمين 
العام للحزب الوطنى، باإلضافة إلى مسؤوليته عن ملف العالقة مع السودان، 

 القاهرة، واألهم بعد تولى البشير للسلطة، وانتقال المعارضة السودانية إلى
من كل ذلك أنه كان داعيا وبامتياز لتطبيع العالقات مع إسرائيل، وأرسل 
وفودا من وزارة الزراعة إليها، وبلغ حماسه لهذه العالقة درجة تبنيه 
صراحة السوق الشرق أوسطية التى كان يروج لها الرئيس اإلسرائيلى 

ية، وكان نصيبه فى ذلك شيمون بيريز، وتعهده بالعمل على نشر اللغة العبر
هجوما ضاريا من المعارضة التى وصلت إلى حد زعمها أنه من أصول 
يهودية، وهو ما نفاه مؤكدا أن عائلته من أصول عربية تنتمى إلى الجزيرة 

  .العربية
أمس األول ألقت اإلدارة العامة لمباحث الجيزة القبض عليه، 

رطنة إلى مصر، وإهدار للتحقيق معه فى مسؤوليته عن إدخال مبيدات مس
 مليون جنيه على الدولة فى بيع أرض لرجل األعمال الهارب حسين ٢٠٠

سالم، وإذا كانت هذه االتهامات جزءا من ملف واحد تولى والى مسؤوليته 
هو الزراعة، فإن باقى هذا الملف فيه سياسات أدت إلى ضرب محاصيل 

 الفالح المصرى فى مهمة مثل القطن والقمح، وكذلك اتباع سياسة إغراق
الديون الهائلة عبر بنك االئتمان الزراعى، والتخلى عن حمايته وذلك بتركه 
فريسة لغالء أسعار مستلزمات الزراعة والتى جعلت الفالح البسيط يشعر 
بعبء الزراعة، بدال من أن تدر عليه رزقا يعينه على مواجهة قسوة الحياة، 
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إلى كبار المالك القدامى، والجدد الذين وفى المقابل كان كل االهتمام يتوجه 
  .امتلكوا مساحات شاسعة من أراضى االستصالح

الملفات األخرى التى تولى مسؤوليتها والى رتبت أضرارا بالغة 
على الشعب المصرى، فأثناء توليه موقع األمين العام للحزب الوطنى، 

ألحزاب شهدت مصر تخريبا متعمدا للحياة السياسية باإلضعاف المتعمد 
المعارضة، والتزوير الفاضح لكل االنتخابات، سواء لمجلس الشعب أو 

  .الشورى أو المحليات
ومع مسؤوليته عن كل هذه الكوارث سواء فى الزراعة والتطبيع مع 
إسرائيل، أوفى تخريب المعارضة، يأتى السؤال، هل من الطبيعى االكتفاء 

 مليون جنيه فى ٢٠٠ار باتهامه بإدخال مبيدات مسرطنة إلى مصر، وإهد
 بيع أرض لحسين سالم؟

 مليون جنيه ١٠٠الضحايا يطالبون بمصادرة أمواله ودفع  أهالي
المبيدات المسرطنة ويوسف والي  مواجهة ساخنة بين ضحايا..تعويض

 أمام محكمة الجنايات
  

جنايات القاهرة صباح اليوم مواجهة ساخنة بين  تشهد محكمة
ووزير الزراعة األسبق ـ   رئيس الوزراءالدكتور يوسف والي ـ نائب

التنمية  والدكتور يوسف عبد الرحمن ـ وكيل وزارة الزراعة ورئيس بنك
واالئتمان الزراعي األسبق ـ من جهة، ومحامي ضحايا المبيدات المسرطنة 

  . من المنظمات المعنية بكشف كارثة المبيدات من جهة ثانية وعدد
سهم المحامي نبيه الوحش ـ وعلى رأ وطالب محامو الضحايا ـ

الجنايات بمصادرة أموال  في المذكرات التي تقدموا بها إلى رئيس محكمة
والي ـ  كل من جوزيف أمين والي موشيه ميزار مزراحي الشهير بيوسف

وزير الزراعة األسبق ـ ومستشاره الدكتور يوسف عبد الرحمن ، 
 لعالج مرضى  مليون جنيه ، تخصص١٠٠تعويض قدره  وإلزامهما بدفع

فقدوا عائلهم بسبب المبيدات  الكلى والكبد والسرطان ومساعدة من

  .المسرطنة
إدخال المبيدات  واتهمت المذكرات يوسف والي بالمسئولية عن

والذي يثبت  المسرطنة بناء على تقرير الرقابة اإلدارية الذي تسلمته النيابة ،

  .الشخصية ت بموافقتهأن جميع المبيدات المسرطنة والمحرمة دوليا دخل
واستندت إلى تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس الشعب 

الدكتور حمدي السيد ـ رئيس اللجنة الصحية بالبرلمان ونقيب  وترأسها
جميع المبيدات المسرطنة والمحرمة دوليا دخلت  األطباء ـ والتي أكدت أن

  .والي البالد بأوامر شخصية من الدكتور يوسف
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ت المذكرة المحكمة باسم جميع ضحايا السرطان والفشل وناشد
الوبائي معاقبة جميع أفراد العصابة وكل من ساعدها أو سهل  الكلوي والكبد

تنفيذ جريمة دخول المبيدات المسرطنة بعد أن  مؤامرتها أو اشترك معها في
حياة وصحة المصريين، على حد  انفتحت شهيتهم للمال الحرام على حساب

  . لمذكراتتعبير ا
النقض في هذه القضية  يذكر أن محكمة النقض كانت قد قيلت

  لسنة٢٨٥٩وقررت إعادة المحاكمة من جديد مرة أخرى بالقضية رقم 
  .م2005

  الى بعد تسليمه لنفسهوبدأ التحقيقات مع 
عبد  المستشار أحمد أدريس مستشار التحقيق المنتدب من المستشار محمد بدأ

العدل صباح اليوم التحقيق مع الدكتور يوسف والى العزيز الجندى وزير 
الوزراء ووزير الزراعة االسبق والى قام بتسليم نفسه الى  نائب رئيس

سبق له أن طلب ضبطه وإحضاره فى ضؤ  مستشار التحقيق الذى كان قد

 . "االحد"امس  تغيبه عن المثول فى الموعد الذى كان مقررا له اول

<> 
ويجرى المستشار أحمد إدريس التحقيق مع الدكتور يوسف والى فى 

 ٢٠٠مبيدات مسرطنة الى البالد وكذلك اتهامه بإهدار  قضية اتهامه بإدخال
ر قطعة أرض باألقصر باعها فارق سع مليون جنيه على الدولة تمثل قيمة

جنيه بينما قيمتها الحقيقية   ماليين٨لرجل األعمال الهارب حسين سالم بمبلغ 

  . ماليين وفقا لتقديرات الخبراء٢٠٨تبلغ 
 مبيدا ثبت أنها ٣٧استجواب والى فى اتهامه بإدخال  كما يتم

كان قد سبق له حظر دخولها للبالد  مسرطنة وضارة بصحة االنسان، حيث
وتداولها حتى   وسمح بادخالها١٩٩٨ ثم عدل عن القرار عام ١٩٩٦ام ع

وأثبت تقرير لجنة خبراء وزارة . عندما ترك منصبه الوزاري٢٠٠٤عام 
أن تلك المبيدات محظور تداولها قانونا فى ضوء القرارالوزاري الذي  العدل
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وأيضا في ضوء قانون الزراعة الذى يحظر تداول تلك  أصدره يوسف والى

  .لمبيداتا
 فدانا بجزيرة ٣٨والي فى اتهامه ببيع مساحة  ويتم أيضا التحقيق مع

األقصر لرجل األعمال الهارب حسين  بمحافظة" البياضية"التمساح بمنطقة 
جنيه على الدولة،   مليون٢٠٠سالم بالمخالفة للقوانين وتسبب فى إهدار 

التى  مين االراضى ماليين جنيه رغم أن لجنة تث٨حيث قام ببيعها له بمبلغ 

  . ماليين جنيه٢٠٨شكلها والى قدرت تلك االرض بمبلغ 
رئيس مجلس مدينة االقصر كان قد أبلغ  وأوضحت التحقيقات أن

 مليون جنيه ٢٠٠إهدارا ل والى بأن بيع تلك األراضي على هذا النحو يمثل
السعر على  من المال العام إال أن والى قرر الموافقة على البيع بهذا

كذلك كان الدكتور والى قد اعتبر أن ثمن تلك االرض .وليته الشخصيةمسئ
 جاء على أساس أن ٢٠٠٠ ماليين جنيه عام ٨باعها لحسين سالم ب  التى

 ، ١٩٨١حينما وضع حسين سالم يده عليها عام  ذلك المبلغ يمثل سعرها
تكن قد تكونت بعد ولم يكن لها  فيما كشفت التحقيقات أن تلك الجزيرة لم

 1998  وتم تسجيلها عام١٩٩٦جود حيث ظهرت كأرض طرح نهر عام و
وأكدت التحقيقات أن تلك الجزيرة هى محمية طبيعيبة بموجب قرار رئيس 

  . ومن ثم ال يجوز بيعها١٩٩٦الصادر عام  الوزراء
  

أمام المحكمة ويلوح بوثائق تدين مبارك  وراقأيوسف والي يقدم 
  ونجليه بالفساد 

  لى قتل المصريين عن عمداً بالمبيدات إم القضاه تشيروثائق خطيرة اما
مسئوال ٢١رفض يوسف والي المثول امام المحكمة التي تحاكم 

وامتنعت النيابة  ،عديهومتعامال مع وزارة الزراعة معظمهم من كبار مسا
 وتعلل ،ةبالقو لزامه بالحضور ولوإمر المحكمه باستدعائه وأعن تنفيذ 

ا دفع المحكمة لالخذ بجوهر القانون واعطاءه فرصة الوزير بانشغاله وهو م
وذلك لكي يمثل امام محكمة الجنايات ويجيب علي اسئلة المحكمة  ,خريأ

تلميذه و المتهم االول بـالقضية وكيل اول  تهامات التي وجهها لهبشان األ
ورئيس البنك الزراعي يوسف عبد الرحمن والمحبوس احتياطيا مع ة الوزار

حيث سلم مصطفي ابوزيد فهمي محامي عبد الرحمن وثائق ,ين بقية المتهم
للمحكمة تثبت مسئولية الوزير عن كالالتهامات المنسوبة لموكله والتي تصل 
عقوبتها للمؤبد لكونها تشكل خيا نة للوطن ، وابرز تلك االتهامات استيراد 

لها والفشل الكلوي والكبدي والعقم،وادخا مبيدات وهرمونا ت تسبب السرطان
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عن عمد للبالد مقابل عموالت وبموافقة صريحة من يوسف والي والذي 
  .كان يعرف خطرها

مام هيئة المحكمه ابلغ رجال أيوسف والي والذي رفض المثول 
االمن المصاحبين له بان استدعائه للمحكمة مصيدة له وانه لن يقع فيها 

والده عن أرك وبمفرده وانه سيتقدم للمحكمه بوثائق تشير الي مسئولية مبا
استيراد هذه السموم ايضا بالتنسيق مع يوسف عبد الرحمن والذي اشاد 

  مبارك 
والكالم هنا <بجهوده مرارا خالل زياراته المتعاقبه لمشروع شرق العوينات 

والذي كان يوسف عبد الرحمن مشرفا عليه حتي اعتقاله > ليوسف والي
 يوسف عبد الرحمن هو وفق مصطلح يوسف والي،والذي اشار ايضا الي ان

  الذي كان يستقبل مبارك بشرق العوينات ويشرح له االنجازات هناك وكان 
مبارك يبد و مبهورا به بتلك االنجازات امام الناس و التي كانت تتابع جولته 

  . علي شاشات التليفزيون
وقال والي امام رجال امن مكتبه ان يوسف عبدالرحمن هو الذي 

مستغال في < متابعة مشروعات اوالد الرئيس الزراعيه كان مكلفا من قبله ب
والملفت للنظر انه بعد تصريحات يوسف والي , ذلك امكانات وزارته بالطبع

تلك تم تاجيل تعديل وزاري كان يفترض ان يخرج بمقتضاه المذكور من 
الوزاره، كما صدرت تعليمات للنيابه بعدم الضغط عليه للذهاب للمحكمه 

درها مؤسسة الرئاسه والتي تحاول ايجاد مخرج ليوسف والتعليمات مص
  .والي من ورطته 

ويواجه يوسف والي مقاطعة من قيادات الحزب الوطني خالل 
  . في مؤتمر الحزب االخير الشهور القليلة الماضيه توجت بتجاهله

والجدير بالذكر ان يوسف والي رفض المثول اما م مكتب النا ئب 
تعا لي عليه وارسل مذكرتين حاول خال لهما تبرئة العام عند ضبط القضيه و

ن النائب العا م ذكر في قرار أتال ميذه وخصوصا يوسف عبدالرحمن اال 
االتهام با ن الوزير لم يجيب علي سؤال واحد من االتها مات الموجهة 
لوزارته،وتقدمت الرقابة االدارية بوثائق للنيابة العامه مع وثائق مماثلة 

 ايضا من الجهاز المركزي للمحاسبات تشير بو ضوح لمسئولية قدمت للنيابة
يوسف والي عن ادخا ل المبيدات االسرائيلية المسرطنة والواردة عبر 

  .شركات صهيونيه متعددة الجنسيات الي مصر وعن عمد
بل واخطر ما تنا ولته التقا رير الموضوعة اما م المحكمة االن ان 

 جايجي با ستغالل حقول الفال حين يوسف والي صرح لشركات مثل سيبا
في تجارب علي مبيدات جديده استغلت فيها حاجات الفقراء للعمل كفئران 
تجارب ، وعلي الرغم من انذار الجهاز المركزي ليوسف والي من خطورة 
فعلته اال انه مضي غير عابيء بمثل هذه االنذارات وهو ما ذكره الجهاز 
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سماء الضحايا ، ومناطق أددت التقارير المركزي في تقاريره للمحكمه ،وح
حقول التجارب ، وارقام الشيكات التي دفعتها لهم سيبا جا يجي ، وغيرها 

  .شارت لتلف االرض والمحاصيل بعد ذلكأو من شركات التجارب ،
كما اكدت الوثائق ان الوزير خرق الحظر الذي كان هو نفسه قد 

ما اعطي ليوسف عبد الرحمن عند فرضه علي استيراد المبيدات المسرطنه ،
و حتي أاستثناءات با دخا لها وترويجها في بالدنا دون وازع من ضمير 

شعور بالمسئوليه،وهو ماجعل استاذ دكتور محمد غنيم عميد معهد الكلي 
يصرح لمكرم محمد احمد بالمصور ان معدالت االصابه بالفشل الكلوي 

ي العالم عازيا ذلك ضعاف نظيرتها فآلأوالكبدي بمصر تصل الي ستة 
بسبب المواد الزراعية الملوثه مثل النترات والحبوب الفاسده والمياه 

ويكفي االعالنات بالتليفزيون المصري عن التبرع لبناء معهد ,الملوثه
وهي اعالنات تسير استهجان من يعرفون الحقيقة الن  ,سرطان االطفال 

اعيه المهرمنه منع يوسف والي من ادخال مستلزمات اال نتاج الزر
والمبيدات والكيماويات المسرطنه اوال هو المطلوب حتي يمكن ان يحتسب 

  . التبرع عند اهللا جلة عظمته
والواضح امام المحكمة حاليا ان يوسف والي ورجاله سمسروا 
وتاجروا في كل شي وتفننوا في االضرار بصحة هذا الشعب من ادخال 

نة ومريضة وترويج لحبوب فاسده لسال الت حيوانية وداجنة وسمكية مهرم
وشتالت موبؤه وتلويث للبيئه ،وكل ذلك كان يحدث تحت سمع وبصر 
الرئيس مبارك والذي حذرته الشعب وصحف اخري بخطورة ما يحدث اال 
انه استهان بمثل هذه التحذيرات ، ولوال ان مبارك اراد اكتساب شعبية 

للقبض علي رجال لمخطط توريث نجله للسلطة لما تحرك خطوة واحدة 
يوسف والي، في وقت المطلوب فيه يوسف والي نفسه ،واال ما هو الجديد 
الذي جعل مبارك يتحرك فجريدة الشعب حذرته فحبس رجالها وقصف 
اقالمهم وصادر طبعتها الورقية وال تزال مصادرة رغم صحة كل كلمة ذكر 

ي لهذا تها الصحيفة حول خطورة يوسف والي وعصابته علي االمن القوم
الوطن ،وهو ما يؤكد مصداقية ما يقوله يوسف والي بان الفساد بوزارته تم 

  . بتعليمات من مبارك وولديه
واالن في ظل كل ذلك نجد يوسف والي يستمر في مطاردة 

حد القضاء الشرفاء لكي أالصحفيين مستغال نفوذه ويحاول الضغط علي 
مجرد انه قال في مقال الدين الكاتب الصحفي باالسبوع ل حمد عزأيحبس 

كتبه ان والي شهد زورا لصالح محافظ الجيزه االسبق امام المحكمه، وعلي 
دانت المحافظ االسبق بالحبس اال ان يوسف والي أن المحكمه أالرغم من 

الدين  حمد عزأاستمر ببالغه وحاول الضغط علي المحكمه لكي تسجن 
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ن رئيس الدائرة التي أ اال,محاوال تكرار مع فعله مع رجال جريدة الشعب
  .ةالدين كان رجال شريفا وتنحي عن نظر هذه القضي حمد عزأتنظر قضية 

  
 يوماً على ١٥مسرطنة وحبسه  إدخاله مبيدات يوسف والي ينكر 

   ذمة التحقيق

إدريس مستشار التحقيق المنتدب من وزير  قرر المستشار أحمد   
عة اليوم حبس الدكتور يوسف الزرا العدل للتحقيق فى وقائع الفساد بوزارة

يوما على ذمة  15 والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة األسبق لمدة

 . التحقيقات

 
مسرطنة الى البالد  خال مبيداتالتى تجرى معه وذلك فى قضية اتهامه بإد

سعر   مليون جنيه على الدولة تمثل قيمة فارق٢٠٠وكذلك اتهامه بإهدار 
 ٨قطعة أرض باألقصر باعها لرجل األعمال الهارب حسين سالم بمبلغ 

 ماليين وفقا لتقديرات الخبراء ، ٢٠٨بينما قيمتها الحقيقية تبلغ  ماليين جنيه
كتور والى تهم تسهيل االستيالء على المال إدريس الى الد ونسب المستشار

 . وتربيح الغير العام واالضرار العمدى به
تهمة إدخاله  وأنكر الدكتور يوسف والى خالل التحقيقات عن نفسه

الخالفية  مشيرا إلى أن تلك المبيدات من المسائل.. مبيدات مسرطنة للبالد 
علميين المتخصصين فى علميا، وطالب بتشكيل لجنة من أساتذة الجامعات وال

المبيدات لسؤالهم إذا ما كانت تلك المبيدات التى تم إدخالها للبالد  مجال

  . مسرطنة أم ال
وقال الدكتور والى إنه عندما علم بوجود خالف بين شركة التمساح 

االعمال حسين سالم ومحافظة قنا بشأن تخصيص مساحة  المملوكة لرجل
فإنه احال االمرإلى الدكتور عاطف عبيد  ر فدانا بجزيرة التمساح باالقص٣٨
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 بالتصرف فى هذا االمر رئيس الوزراء اآلسبق فى ذلك الوقت والذى فوضه
.  

ماليين  ٩وأوضح أنه وافق على بيع تلك األرض لحسين سالم بمبلغ 
جنيه فى ضوء تقرير للجنة تثمين األراضى معترفا فى ذات الوقت بوجود 

  .  ماليين جنيه٢٠٨االرض بقيمة لمحافظة قنا لتلك  تثمين أخر
تلك المساحة التى باعها لحسين  وقام المحققون بمواجهة والى بان

والى بأن الدكتور  سالم هى محمية طبيعية يحظر بيعها طبقا للقانون فأجاب

  . عاطف عبيد هو الذى وافق على بيعها
بمواجهة والى بما هو منسوب إليه من  وكان المحققون قد قاموا

 ١٩٩٨خالل الفرة من عام  مبيدات مسرطنة للبالد ومنتهية الصالحيةإدخال 
تلك   بمنع إدخال١٩٩٦ بالمخالفة لقراره الصادر عام ٢٠٠٤وحتى عام 

  .  مبيدا ضارا بالصحة العامة لالنسان٣٧المبيدات وعددها 
 مليون جنيه من المال العام ببيعه ٢٠٠باهداره  كما تم مواجهته

 ماليين جنيه بينما ثمنها ٩االقصر بـ  فدانا بمدينة ٣٨قطعة أرض مساحتها 

  .  ماليين جنيه٢٠٩الحقيقى 
مواجهته بمخالفته الحكام القانون الذى يحظر بيع تلك  وتم أيضا

محمية طبيعية اليجوز التصرف فيها على  المساحة من االراضى باعتبارها

  . أى نحو
 رئيس كل من عاطف عبيد وقرر المستشار أحمد ادريس إستدعاء

معهما بشأن تلك  الوزراء االسبق وأمين أباظة وزير الزراعة السابق للتحقيق

  . الوقائع
من  كما قرر استدعاء عدد من الشهود لالدالء بشهادتهم، وكل

الكاتب الصحفى مصطفى بكرى مقدم البالغ ضد والى وأحمد الليثى وزير 
لسابق وجمال والدكتور حسن خالد مدير معهد االورام ا الزراعة االسبق

السابق الذى اعترض على إدخال تلك  أبوالمكارم رئيس لجنة المبيدات

 . المبيدات للبالد
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  ولقد نشر موقع المعرفة صفحة بعنوان
 "حيتان الفساد في مصر" 

  !  قائمة طويلة من االتهامات.. حيتان الفساد في مصر 
وامتنع . الحديد من سوق ٦٧% عز استحوذ على حديد الدخيلة واحتكر     أحمد  

   .عن سداد قروضه من البنوك
 مليون جنيه من صندوق دعم الصادرات وسـهل         ٢٠٠رشيد استولى على    

  . مليون جنيه٣٤٥لعز التهرب من سداد 
 مليون متر مربع من األراضي بساحل البحـر         ٢٥جرانة متهم بتخصيص    

  .األحمر لشركة أوراسكوم مقابل منافع شخصية
ات إلرساء مزايدة بيع قرية آمون بأسوان المملوكـة         المغربي اتخذ اإلجراء  

  .لشركة مصر للسياحة لشركته المشارك فيها ابن خالته محمد منصور 
  

ن التحقيقـات التـي     أ "المجيد محمود  عبد"أعلن النائب العام المستشار     ولقد  
 الـسابقين المتهمـين    والمـسئولين قامت بها النيابة العامة اآلن مع الوزراء        

 أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني      "أحمد عز "شفت عن استيالء    بالفساد ك 
 بمبادلة صورية مع أسهم شركته      شركة الدخيلة للحديد والصلب   على أموال   

 الحديد بمـصر واالمتنـاع عـن سـداد ديونـه            جإنتا من   ٦٧% واحتكار
 مليون جنيـه مـن      ٢٠٠ باالستيالء على    "رشيد محمد رشيد  "واتهام  .للبنوك

أحمـد  "صندوق دعم تنمية الصادرات لشركاته هو وعائلته، وتسهيل تهرب          
  .  مليون جنيه رسوما على مصنع الحديد بالسويس٣٤٥ من سداد "عز

 ٢٥ بتخـصيص    "زهير جرانة "شفت اتهام   ن التحقيقات ك  أوأكد النائب العام    
مليون متر مربع من األراضي بساحل البحر األحمـر بالمخالفـة للقـانون             

قريـة   وتمكين المحاسيب بمجال السياحة بترسية مزايـدة         لشركة اوراسكوم 
 "غربيأحمد الم " السابق   اإلسكان المملوكة لوزير    شركة بالم هيلز   على   آمون

 ، وكـذلك االسـتيالء      "محمد لطفي منصور  "وابن خالته وزير النقل السابق      
 ، وتسهيل التعدي على     لشركة بالم هيلز   وبيعها   بالغردقة ماليين متر    ٤على  

 إلغـاء  ورفـض    أسـهما  بالتحرير لشركة يمتلك فيها      شركة ايجوث أرض  
 ماليين متر لمستثمر عربي بالتجمع الخامس على الرغم مـن           ٣تخصيص  

 خـالل اجتماعـه مـع       النائب العام واستعرض  .مخالفته لشروط الترخيص  
 العليا ما تم من     نيابة األموال العامة   ورؤساء وأعضاء    المحامي العام األول  

 في البالغات التي تلقتها النيابة العامة ضد بعض الوزراء السابقين           إجراءات
ي الهيئات والجهات العامة والتحقيقات التـي تجريهـا          ف المسئولينوبعض  

 مكافحة جرائم العدوان على المـال العـام والفـساد           إطارالنيابة بشأنها في    
 التي تتم والبحث في األدلة القائمة بشأن كـل         اإلجراءاتوالتأكد من شرعية    

 ضده وذلك باالستعانة باألجهزة الرقابية المختلفة، وكذلك        اإلبالغشخص تم   
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وامر الوقتية التي أصدرها النائب العام للتحفظ على أمـوال مـن سـبق              األ
 الشخصية من أسهم    بأسمائهم عن التحفظ على أموالهم وما يملكونه        اإلعالن

وسندات وأموال سائلة ونقدية ومنقولة على محكمة جنايات القـاهرة التـي            
  . قررت أمس تأييدها جميعا

تجري فـي الوقـائع المنـسوبة الـى          التحقيقات التي    أنوقال النائب العام    
أمـين   عضو مجلـس الـشعب و        " عز زعبدا لعزي أحمد  " تتناول   المسئولين
بشأن ما تضمنته أوراق التحقيق من ارتكابه        السابق بالحزب الوطني     التنظيم

شركة الدخيلـة   جرائم العدوان على المال العام وذلك باستيالئه على أموال          
العـز   -جراء مبادلة صورية بين أسهم شركته الخاصـة       إ ب للحديد والصلب 

 هيئة سـوق المـال     وأسهم شركة الدخيلة بالمخالفة لقانون       - لحديد التسليح 
وبيعها لشركته على خمسة أقساط ولم يلتزم بـسدادها واالسـتحواذ علـى             

مه بتعديل شعار الشركة    نتاج الحديد في شركة الدخيلة وقيا     إ من   ٦٧% نسبة
لى عز الدخيلة، ليتسنى له بيع منتجات شركته الخاصة العز لحديد التسليح            إ

نتـاج  إن جميعها منتجات جهة واحدة، وقام أيضا بتخفـيض          أعلى سند من    
نتاج شركته الخاصة مستغال كـون  إشركة الدخيلة من حديد التسليح لتسويق    

ركة الدخيلة من خام البليت المكـون       نتاج ش إاسم المنتج واحد، كما قام ببيع       
نتاج الحديد لشركته فقط بسعر منخفض دون باقي الشركات مما          األساسي إل 

الحق بشركة الدخيلة خسائر بلغت عدة ماليين من الجنيهات، فـضال عـن             
رشـيد  "أما  .امتناعه عن سداد الديون المستحقة عليه لشركة الدخيلة والبنوك        

ابق فتضمنت أوراق التحقيق ارتكابه جـرائم        وزير التجارة الس   "محمد رشيد 
 العمدي به والتربح، حيث استولى على   واإلضراراالستيالء على المال العام     

ما يزيد على مائتي مليون جنيه من أموال الدولة متمثلة في الـدعم الـذي               
يقدمه صندوق دعم تنمية الصادرات الذي يتبعه مباشرة بحكم منصبه ويقوم           

 من خالله والذي استفاد منه الـوزير لعـدد مـن            بوضع ضوابط الصرف  
الشركات التي يمثلها أو يمتلكها هو وابنتاه وشقيقته وأهمها شركات يونيليفر           
  . للمنتجات الغذائية والعناية الشخصية والمنزلية ودريم وجنرال وبسكو مصر

كما أنه بصفته وزيرا للتجارة والصناعة قـام باعتمـاد تعـديل الرخـصة              
نتاج الصلب الكائن بالسويس علـى خـالف         إل "أحمد عز "صنع  الصادرة لم 

نتاج حديد التسليح بـدال مـن       إ قيام المصنع ب   إلىالقواعد المقررة مما أدى     
 مليون جنيه بغيـر     ٣٤٥لفائف الصلب دون سداد الرسوم المقررة التي تبلغ         

  . حق
 وزير السياحة السابق بارتكاب     "زهير جرانة "وتضمنت أوراق التحقيق اتهام     

 بالمال  يضرار العمد جرائم التربح وتسهيل التعدي على أراضي الدولة واإل       
 مليون متر مربع بالمخالفة للقواعـد       ٢٥العام، حيث قام بتخصيص مساحة      

 بمحافظـة   لشركة أوراسكوم للسياحة والفنـادق    تباع  جراءات واجبة اإل  واإل
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 مـن  ٥١% البحر األحمر بسعر دوالر واحد للمتر مقابل قيام األخير بشراء         
 المملوكة للوزير السابق وآخـرين بمبلـغ        - للسياحة الخاسرة  "جرانة"شركة  
ضافة لحصول بعض المستثمرين في المجال السياحي  ه، باإل  مليون جني  ٣٥٠

على منافع مالية بدون وجه حق من خالل عالقاتهم به، حيث أصدر الوزير             
نشاء الشركات السياحية بفئاتهـا     إقرارا بوقف قبول وزارة السياحة لطلبات       

المختلفة لكنه منح شركات أخرى بصفة اسـتثنائية علـى خـالف القـرار              
صا بمزاولة النشاط مما ربحهم بماليين الجنيهات بدون وجـه          المذكور ترخي 

 بإلزامـه حق كما رفض تنفيذ العشرات من األحكام القضائية واجبة التنفيذ           
بمنح الترخيص آلخرين في مزاولة النشاط لشركات سياحية بقصد تمكـين           

  . الغير من الحصول على منافع مالية دون وجه حق
 السابق فتضمنت أوراق التحقيق ارتكابـه  اإلسكان وزير "أحمد المغربي "أما  

 العمدي بالمال العام، وتسهيله االستيالء على المال        واإلضرارجرائم التربح   
 المملوكة  بأسوان قرية آمون  مزايدة بيع    إلرساء اإلجراءاتاتخذ  العام، حيث   

 التي يساهم فيها والمملوكة البن      شركة بالم هيلز  لشركة مصر للسياحة على     
فق وثمن المثل، وتسهيله التعدي علـى        مخالفة وال تت   بإجراءاتخالته وذلك   

 تحالف  إلىأرض مملوكة لشركة ايجوث كائنة بميدان التحرير وذلك ببيعها          
 بثمن يتنافى مـع سـعرها       - الذي يساهم فيه   -شركة آكور سوسيتيه جنرال   

 لالستيالء على مـساحة     باإلضافةالحقيقي وقيمتها السوقية المتعارف عليها،      
وقيامه بصفته  . راضي منطقة جمشة بالغردقة   خمسة ماليين متر مربع من أ     

 ببيع مساحات مختلفة من األراضي المملوكة للدولة والكائنة         لإلسكانوزيرا  
 شـركة بـالم     إلىفي أماكن متفرقة من البالد بلغت عدة ماليين من األمتار           

هيلز للتعمير حال كونه شريكا في شركة المنصور والمغربـي لالسـتثمار            
 من شركة بالم هيلز، وكذلك التصرف       ٩٠% لك أكثر من  والتنمية والتي تمت  

في فندق نوفوتيل بمدينة أسوان والذي كان يحقق خسائر جـسيمة وتـديره             
شركة أكور التي يساهم فيها وذلك ببيعه بعد توليه منصب الوزارة لمستثمر            

ن قيمته الحقيقية وقيامـه بتخـصيص       ع ةداسياحي بماليين الدوالرات وبزي   
يين متر مربع بمنطقة سكنية بمحافظة مطروح للمـستثمر         مساحة ثالثة مال  

ن هذه المساحة تدخل ضمن أمالك      أسالف الذكر بثمن بخس على الرغم من        
المحافظة، كما قام بتمكين بعض الشركات المنتجة للمواسير الخرسانية مـن        
الحصول على منافع مالية دون وجه حق من خالل استغالل سلطته الوظيفية           

دارية المرتكبة  خفاء المخالفات المالية واإل   إارا وزاريا بهدف    حيث اصدر قر  
من القائمين على الهيئة القومية لمياه الـشرب والـصرف الـصحي فـي              

مشروع تغذية مركز ومدينة طما بسوهاج محطة المياه الـذي          : مشروعات
ومـشروع شـبكة    » إبراهيممختار  «نفذ بمعرفة شركة المقاوالت المصرية      

دينة ميت غمر بمعرفة شركة مـصر لالسـمنت المـسلح،          المياه بمركز وم  
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ومشروع خط انحدار فصل الصرف الصناعي عن السكني بمدينة العاشـر           
، »إبـراهيم مختـار   «من رمضان والذي نفذته شركة المقاوالت المصرية        

ومشروع تصميم وتنفيذ مأخذ محطة مياه العاشر من رمـضان والروافـع            
ن المآخذ حتى محطة التنقيـة، ومـشروع        والخطوط الناقلة للمياه العكرة م    

لى مـصرف بلبـيس     إخطوط نقل المياه المعالجة من العاشر من رمضان         
لغاء إ، وامتناعه عمدا عن  "المقاولون العرب " و "إبراهيممختار  "ونفذته شركتا   

تخصيص قطعة أرض مساحتها ثالثة ماليين متر مربع بـالتجمع الخـامس    
رين العرب بسعر خمسين جنيها للمتر      كان قد سبق تخصيصها ألحد المستثم     

 على الرغم من مخالفة المستثمر لشروط التخصيص بـالتوقف          ١٩٩٥عام  
قامـة المـشروعات    إعن سداد األقساط المستحقة عليه فـي مواعيـدها و         

عـادة تخصيـصها سـنة    إاألرض، كما قام الوزير السابق ب   المخصصة لها 
سعر المتر في الوقـت      جنيه ل  ٣٠٠ضافة مبلغ   إ لنفس المستثمر بعد     ٢٠٠٩

الذي بلغ فيه سعر المتر في تلك المنطقة خمسة آالف جنيه مما ترتب عليـه        
 . ضرر بالمال العام

 
وذكرت جريدة األهرام من خالل محرريها سهام عبد العال و سماح           

واصلت نيابة األموال العامة العليا تحقيقاتها فـي        : منصور و محمد الشاذلى   
 وبعـض رجـال      , ال العام ضد عدد من الـوزراء      وقائع االستيالء علي الم   

 النائـب العـام   " محموددعبدا لمجي" بينما أصدر المستشار الدكتور   , األعمال
 رئيس مجلس الوزراء األسبق من مغادرة       "عاطف عبيد "قرارا بمنع الدكتور    

 واسـتمعت    . وذلك لحين انتهاء التحقيقات في البالغات المقدمة ضده       . البالد
 المحامي العام األول إلـي أقـوال        "علي الهواري "إشراف المستشار   النيابة ب 

المسئولين بهيئة التنمية الصناعية في البالغات التي تلقتهـا النيابـة ضـد             
 وزير الصناعة والتجارة السابق بشأن قيامـه        "رشيد محمد رشيد  "المهندس  

  ومنحهم مساحات من األراضي لبناء مصانع       , بمجاملة بعض رجال األعمال   
 "محمد أيوب " كما استمع فريق من تحقيقات النيابة إلي أقوال الدكتور            . عليها

بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن تخصيص وزير اإلسكان الـسابق          
 عددا من قطع األراضي لرجال أعمال من معارفـه عـن            "أحمد المغربي "

   . واللوائح وليس المزاد العلني حسب القرارات الوزارية  , طريق التخصيص
 المحامي ببالغ إلي النائب العـام يطلـب         "سمير صبري "كما تقدم الدكتور    

 حرم الـرئيس    "سوزان مبارك " شقيق السيدة    "منير ثابت "التحفظ علي أموال    
 وتحقيق أرباح تزيد علـي مليـاري         , السابق لقيامه باإلثراء غير المشروع    

 تـم تـسجيلها فـي       "سـالم حسين  " وقيامه بإنشاء شركة بالتعاون مع        , جنيه
 واحتكرت نقـل المـساعدات االقتـصادية والعـسكرية           , الواليات المتحدة 
   . األمريكية لمصر
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  ( وكشف السجل التجاري بمصلحة الشركات عن أن شركتي سوديك        
ـ      ,) السادس من أكتوبر للتنمية العقارية     عـالء  "ـ   وبيفرلي هيلز مملوكتان ل

 "صـفوان ثابـت   "لخاله رجل األعمـال      و  ," مجدي راسخ " ولصهره   "مبارك
 كما طلبت نيابة األموال العامة من مباحث األموال العامة التحقيق            . وآخرين

أنـس  "في البالغات التي قدمها العاملون في اتحاد اإلذاعة والتليفزيون ضد           
 رئـيس اتحـاد اإلذاعـة       "أسـامة الـشيخ   " و  ,  وزير اإلعالم السابق   "الفقي

 عـضو مجلـس     "مصطفي بكري " كما تقدم     , لمال العام والتليفزيون بإهدار ا  
 والتربح   ,  مليار جنيه   ١٢  يتهمه بإهدار  "أنس الفقي "الشعب السابق ببالغ ضد     

 وزيـر   "يوسف بطرس غالي  " كما تقدم ببالغ ضد       , والكسب غير المشروع  
 لوجود تواطؤ بينهما في إلغاء المنطقـة الحـرة          "أحمد عز " و  , المالية السابق 

 من إدخال "عز" وتمكن  , ة في العين السخنة لتحويلها إلي منطقة عادية    الخاص
كل معدات مشروعه إلقامة مصنع للحديد بـالعين الـسخنة دون ضـرائب             

   . جمركية
 صاحب شركات السعد لتوظيف األمـوال  "أشرف السعد "ويتقدم غدا   

ـ              سابق سابقا ببالغ إلي النائب العام ضد الزوجة الثانية لـوزير الداخليـة ال
 شارع بهاء الدين  ٥  يتهمها فيه باالستيالء علي فيال في العقار       "حبيب العادلي "

قراقوش بالزمالك كانت قائمة في المركز المالي الصادر من جهاز المدعي           
 وكـان    . "أشـرف الـسعد   "العام االشتراكي الذي تضمن ثروات وممتلكات       

   . طالق ثم انفصل عنها بال ١٩٩٥  قد تزوج منها عام"السعد"
  

 بالغات ضد أبو الغيط وسكرتير مبارك
  صحيفة الجمهورية-كتب معتز الحديدي 

تقدم المركز العربي الستقالل القضاء والمحاماة ببالغين للنائب العام 
تضمن البالغان اتهامات ضد    . بشأن وقائع فساد واستيالء علي المال العام        

رسـل برقيـات للبعثـات      أ والذي   "احمد ابو الغيط  "كل من وزير الخارجية     
هانـة  أحمل في سياقها    الدبلوماسية المصرية في الخارج تتضمن توجيهات ت      

للشعب المصري وتعمده تشويه صورة البالد دولة وشـعباً وذلـك ثابـت             
.  بنفس التاريخ  ١٧٨ والبرقية رقم    ٣/٢/٢٠١١ بتاريخ   ١٧٧ أرقامبالبرقيات  

 سكرتير الـرئيس الـسابق وعائلتـه        "جمال الدين عبد العزيز   "وضد اللواء   
راضي بمنتجع دريم   األتتضمن اتهامهم باالستيالء علي مساحات شاسعة من        

 . الند تقدر بمئات الماليين من الجنيهات
  

 منع وزير الزراعة ورجلي األعمال أبوالعينين ومنسي من السفر
  التحفظ على أموال المتهمين الثالثة المنقولة والعقارية والسائلةو

   بكافة البنوك
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: ذكرت صحيفة الوطن الكويتية من خالل محررها أحمـد محمـود          

أمـين  " مستشار التحقيق قرارا بمنع كل من        "إدريسأحمد  "ستشار  أصدر الم 
 "محمد أبو العينين  " وزير الزراعة السابق وزوجته وأوالده القصر، و         "أباظة

 رجـل األعمـال     "عمرو منـسي  "رجل األعمال وزوجته وأوالده القصر، و     
وزوجته، من مغادرة البالد، والتحفظ على أمـوالهم العقاريـة والمنقولـة            

  . والسائلة بكافة البنوك وأسهمهم في البورصة
ليهم من ارتكاب   إ ما هو منسوب     وجاء قرار مستشار التحقيق بسبب    

سماعيلية، من خالل عدة بالغات مقدمـة ضـدهم بهـذا    مخالفات بمدينة اإل 
داري برئاسة المستـشار    كما قررت دائرة العقود بمحكمة القضاء اإل      . الشأن

 نائب رئيس مجلس الدولة بتأجيل الدعوى القضائية        "العزيز حسن السيد عبد  "
 "أحمد نظيـف  "امي ضد كل من الدكتور       المح "مصطفى شعبان "المقامة من   

 وزيـر الـسياحة الـسابق       "زهير جرانة "رئيس مجلس الوزراء السابق، و      
ورئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية ومحافظ مرسى مطـروح بـصفتهم،           

حدى الشركات   ألف متر إل   ١٠٠والتي طالب فيها ببطالن عقد بيع مليونين و       
 وبالمخالفـة   بـاألمر المباشـر،   "نأبو العيني محمد  "المملوكة لرجل األعمال    

 مارس المقبل، وذلك لتقـديم قـرار    ٨لقانون المزايدات والمناقصات لجلسة     
  . التخصيص الصادر من الهيئة العامة للتنمية السياحية

 هـذه   أن أمـس ، صاحب الدعوى في جلسة      "مصطفى شعبان "وقال  
 قضايا الفساد التي يجب التحقيق فيها لكشف الفساد في بيع أراضـي             إحدى

 إن "شعبان"أضاف . جان لفئة قليلة من رجال األعمال والمحتكرينالدولة بالم 
الجلسات القادمة سوف تشهد العديد من المفاجآت التي تثبت تـورط وزراء            
. السياحة السابقين في مجاملة رجال األعمال، في تخصيص أراضي الدولة         

 صدر قرار من هيئة التنمية      ٢٠٠٨ في دعواه انه في غضون عام        أضافو
 طريق مطـروح    ٤٠ة بتخصيص قطعة أرض فضاء بحدود الكيلو        السياحي

سكندرية الصحراوي على البحر مباشرة، وهذه األرض تقع داخل كردون          اإل
 فدان، أي ما يعـادل      ٥٠٠قرية الزيات محافظة مطروح وفي حدود مساحة        

حدى الشركات التي يمتلكهـا رجـل األعمـال        ألف متر إل   ١٠٠ مليون و  ٢
 وذلك باألمر المباشر دون مراعـاة الـشروط         "عينينمحمد أبو ال  "المعروف  

 ١٩٩٨ لـسنة    ٨٩الواجب توافرها في قانون المزايدات والمناقصات رقـم         
  . والئحته التنفيذية

 في دعواه أنه لم يتم تحديد األسس التي تـم بنـاء             "شعبان"وأضاف  
ني عليها تقدير المقابل العادل لقيمة األرض وأسلوب السداد طبقا للقانون المد          

 دوالرات للمتر الواحد    ١٠ هذه األرض تم تقييمها بسعر       إنوأنه من المعلوم    
 المتر المربـع الواحـد      أن جنيها مصريا، على الرغم من       ٥٧أي ما يعادل    
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 األرض تقع في أغلى بقاع العالم وتطل على         إن آالف جنيه حيث     ٨يساوي  
قطـر  ساحل فيروزي خالب ويتصارع عليها المتنافسون من شتى بقـاع ال          

  .  مليار جنيه١٧ سعر األرض يعادل قيمة أنالمصري والعالم، أي 
ن الحكومة اتبعت قـانون المزايـدات       أ في دعواه    "شعبان"وأوضح  

 سيدي عبد"والمناقصات في أرض مجاورة على الساحل الشمالي عند منطقة         
عمار، والتي تبني   إ حيث تمت الترسية في نفس الوقت على شركة          "الرحمن

والتي أرسي عليها مزاد أقامته الدولة طبقا لقـانون         » مراسي«جع  حاليا منت 
المزايدات والمناقصات وفقا للقانون المدني وطبقا ألحكـام الدسـتور فـي            

  . المساواة وتكافؤ الفرص وما كان يتطلبه الحفاظ على المال العام
عبـد  " المحامي ببالغ للنائب العام المستشار       "مصطفى شعبان "تقدم  
 وزير السياحة السابق ورجل     "زهير جرانة " يتهم فيه كالً من      "ودالمجيد محم 

 عضو مجلس الشعب عـن الحـزب        "نأبو العيني محمد  "األعمال المعروف   
الوطني باالستيالء على مساحة األراضي التي خصصتها الحكومة له باألمر          
. المباشر بأسعار بخسة في حين ان ثمنها الحقيقي يساوي مليارات الجنيهات          

غ كشف عن حجم المساحات الحقيقية لهذه األراضي التي تقع في أرقى            البال
 ألـف   ١٢٤ مليوناً و  ٧١المواقع بمختلف المحافظات، وتبلغ مساحاتها نحو       
 أنوأضـاف الـبالغ     . متر مربع بمناطق مختلفة على مستوى الجمهورية      

 فدان في منطقة شـرق      ٥٠٠"أبو العينين "الحكومة خصصت لرجل األعمال     
وقد اشـتراها بـسعر دوالر      . فداناً في منطقة مرسى علم     ١٥٢٠ و العوينات

  .  من المبلغ ثم أعاد بيعها بأسعار فلكية%٢٠ للمتر وسدد
 عرائض النائـب    ٢٠١١ لسنة   ١٤٦وكشف البالغ الذي حمل رقم      

 فدان على طريق مـصر      ٥٠٠ وضع يده على     "محمد أبو العينين  "ن  أالعام  
سكان والتعمير ثلة في شركة مصر لإلسماعيلية وهي أرض ملك للدولة مماإل

 ماليـين متـر     ٦,٣فدان بما يعادل    ١٥٠٠وأن الحكومة خصصت له أيضا      
وأضـاف  . "مدينة العاشر من رمـضان    "ـ  مربع بمنطقة الحزام األخضر ب    

 "سيراميكا كليوبـاترا  "البالغ ان الحكومة السابقة خصصت لصاحب مصنع        
 مليـار جنيـه وأنـشأ مـصنعاً         ١,٣ مليون متر مربع وقيمتها السوقية       ٢٠

 ألف متـر مربـع وممـرا لطائراتـه          ١٥٠لى قطعة بمساحة    للبورسلين ع 
 ٥٠الخاصة، حيث انه يمتلك ثالث طائرات من نوع جولف ستريم بمساحة            

ألف متر مربع وباع كل المساحة الباقية في صفقة بعدة مليـارات، وهـذه              
وكشف الـبالغ عـن قيـام الحكومـة         . األرض تقع بمنطقة خليج السويس    
م الشيخ والمقامة عليها مدينة نبق السياحية       بتخصيص مليون متر مربع بشر    

  . "العينين محمد أبو"لرجل األعمال 
صدار أمر  إوطالب مصطفى شعبان في بالغه النائب العام بسرعة         

 من السفر والـتحفظ علـى أموالـه         "محمد أبو العينين  "بمنع رجل األعمال    
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ـ      "شعبان"وقال  . وتجميد كافة أرصدته في البنوك     ضون  في بالغه أنه في غ
 قامت هيئة التنمية السياحية ووزير السياحة بصفته رئيسا للهيئة          ٢٠٠٨عام  

الرحمن وقد تم تقييم هذه القطعـة         فدان بمنطقة سيدي عبد    ٥٠٠بتخصيص  
ن سعر المتر في    أ دوالرات أمريكية للمتر الواحد على الرغم من         ١٠بمبلغ  

ن الدولة  أذلك  ن دليله في    أ "شعبان"وأوضح  .  آالف جنيه  ٨المنطقة يساوي   
قد اتبعت قانون المزايدات والمناقصات في قطعـة أرض مجـاورة تمـت             

ن أ آالف جنيه للمتر الواحـد، أي        ٨ترسيتها لصالح مجموعة اعمار بسعر      
ـ       مليـار   ١٧تساوي مبلغ   » أبو العينين «سعر األرض التي تم تخصيصها ل
هدارا متعمدا إ مليوناً فقط مما يعد      ١٢٠جنيه في حين أنه حصل عليها بمبلغ        

  . للمال العام
ن وزير السياحة السابق ثبت فـي حقـه         أ في بالغه    "شعبان"وقال  

هو جريمـة    ارتكاب جريمة، ألن مجرد االمتناع عن تنفيذ القانون الصادر        
نـذاره  إذا تـم    إو.نذارهإيعاقب عليها القانون ويعاقب مرتكبها بالحبس دون        

العزل من الوظيفة وهو مـا      ليها عقوبة الحبس عقوبة تبعية وهي       إفيضاف  
  .  من قانون العقوبات١٢٣نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 

ن أن قانون المناقصات والمزايدات يحتم علـى        أ على   "شعبان"وأكد  
يتم بيع كافة األراضي المملوكة للدولة عن طريق المزايدات والمناقـصات           

اع عن تنفيـذ األحكـام      األمر الذي يعد مخالفة واستعماالً للسلطة في االمتن       
 مـن قـانون تـأجير       ٣٠األمر الذي يضعه تحت طائلة القانون وان المادة         

العقارات والمشروعات والمنقوالت والمشروعات والترخيص باالنتفـاع أو        
استغالل العقارات نصت على ان يكون بيع وتأجير العقارات والمنقـوالت           

يص باالنتفـاع أو    والمشروعات التي لها الشخـصية االعتباريـة والتـرخ        
باستغالل العقارات بما في ذلك المنشآت السياحية عن طريق مزايدة علنيـة            

  . لقةغمحلية أو بالمظاريف الم عامة أو
  
  

   يوما١٥حبس العادلي وجرانة والمغربي وعز 
 النائب العام حبس كـل      "عبد المجيد محمود  "قرر المستشار الدكتور    

 وزير  "يحبيب العادل " و يالحزب الوطن  أمين التنظيم السابق ب    "أحمد عز "من  
 "أحمـد المغربـي   " وزير السياحة السابق و    "زهير جرانة "الداخلية السابق و  

 يوما على ذمة التحقيقات، بعد مثولهم أمام نيابة         ١٥وزير اإلسكان السابق،    
األموال العامة، بتهمة استغالل النفوذ واالستيالء على المـال العـام، عـدا             

 قرار حبسه بناء على تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بتهمة           ، فقد تم  "العادلى"
  . غسل أموال واستخدام السلطة والنفوذ
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ستمرت فـى   ا بأن نيابة األموال العامة العليا       يصرح مصدر قضائ  
وأنه قد تم   . التحقيق فى البالغات التى تلقتها ضد بعض المسئولين السابقين        

عضو مجلس الشعب الـسابق فيمـا        "العزيز عز  أحمد عبد "ستجواب  االيوم  
نسب إليه عن واقعة تربحه بحصوله علـى تـراخيص بإنـشاء مـصنعين            
بالمنطقة الحرة بالسويس إلنتاج البليت وحديد التسليح على خالف القواعـد           

 وزير اإلسـكان    "أحمد عالء الدين أمين المغربى    "ستجواب  اكما تم   . المقررة
رتكبه من تالعب فى إجراءات     افيما  والمرافق والمجتمعات العمرانية السابق     

 أكتوبر لصالح شركة بالم هيلز التـى     ٦ فدانا بمدينة    ١١٣تخصيص مساحة   
 وزير السياحة الـسابق     "محمد زهير جرانة  "ستجواب  اكما تم   . يشارك فيها 

فيما أسند إليه من وقفه منح تراخيص إنشاء شركات السياحة وتعمده تربيح            
ر موافقات لهم بمنحهم تلك التـراخيص       أشخاص معينة على صلة به بإصدا     

كما تم استجواب . وإضراره بمصالح آخرين برفض منح موافقات مماثلة لهم     
 وزير الداخلية السابق بشأن ارتكابه واقعة التـربح         "حبيب إبراهيم العادلى  "

  . وغسل أموال
وقد حضر مع المتهمين المذكورين حال استجوابهم محاميهم ، وقـد     

 كافة الضمانات المقررة قانونا ، وقد أمرت النيابة بحـبس           كفلت لهم النيابة  
كل منهم احتياطيا لمدة خمسة عشر يوما على ذمة التحقيق ، وأمرت النيابة             
أيضا باستمرار التحقيق معهم فى تلك الوقائع ، وكذلك فيما أسند إليهم مـن              
وقائع أخرى سيجرى استجوابهم بشأنها تمهيدا للتصرف فى أقـرب وقـت            

كما صرح المصدر القضائى بأن النيابة العامة بحكـم         . نتهاء التحقيق عقب ا 
اختصاصاتها المقررة قانونا تسعى دائما إلى تحقيق موجبات القانون ، وتتخذ 
قراراتها وأوامرها وفقا لما تسفر عنه التحقيقات وفى حيدة وموضوعية طبقا           

  . للقانون ، وفى إطار من الشرعية اإلجرائية
لتحقيقات التي تجرى في الوقـائع المنـسوبة إلـى          وكانت أوراق ا  

 قام باالستيالء علـى     "أحمد عز "المسئولين قد أشارت إلى أن رجل األعمال        
أموال شركة الدخيلة للحديد والصلب بإجراء مبادلة صـورية بـين أسـهم             

وأسهم شركة الدخيلة، بالمخالفة لقانون     ) عز لحديد التسليح  (شركته الخاصة   
وبيعها لشركته على خمسة أقساط ولـم يلتـزم بـسدادها           هيئة سوق المال    

من إنتاج الحديد في شركة الدخيلـة وقيامـه          $ ٦٧واالستحواذ على نسبة    
ليتسنى له بيـع منتجـات شـركته        ) عز الدخيلة (بتعديل شعار الشركة إلى     

  . الخاصة العز لحديد التسليح على سند من أن جميعها منتجات جهة واحدة
 قام بتخفيض إنتاج شركة الدخيلة من       "أحمد عز " إلى أن    وأشارت التحقيقات 

حديد التسليح لتسويق إنتاج شركته الخاصة مستغال كون اسم المنتج واحـد            
المكون األساسي إلنتـاج    ) البليت(كما قام ببيع إنتاج شركة الدخيلة من خام         

الحديد لشركته فقط بسعر منخفض دون باقي الشركات مما ألحـق بـشركة             
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خسائر بلغت عدة ماليين من الجنيهات، فضال عن امتناعه عن سداد           الدخيلة  
وجاءت التحقيقـات بـشأن     . الديون المستحقة عليه لشركة الدخيلة والبنوك     

 وزير السياحة السابق، ارتكابه لجرائم التربح وتسهيل التعدي         "ةزهير جران "
ـ              ام على أراضى الدولة واإلضرار العمدي بالمال العام، الفتة إلـى انـه ق

 مليون متر مربع بالمخالفة للقواعـد واإلجـراءات لـشركة           ٢٥بتخصيص  
أوراسكوم للسياحة والفنادق بالبحر األحمر بسعر دوالر واحد للمتر مقابـل           

من أسهم شركة جرانه للسياحة الخاسرة المملوكة        $ ٥١شراء األخير بنسبة    
ت إلـى   وأشارت التحقيقـا  .  مليون جنيه  ٣٥٠للوزير السابق وآخرين بمبلغ     

حصول بعض المستثمرين في المجال السياحي على منافع مالية دون وجـه            
حق من خالل عالقاتهم به، حيث كان الوزير قد أصدر قرارا بوقف قبـول              

غير انـه   .. نشاء الشركات السياحية بفئاتها المختلفة    إوزارة السياحة لطلبات    
 -ر   بصفة استثنائية على خـالف القـرار المـذكو         -منح شركات أخرى    

وقالت . ترخيصا بمزاولة النشاط بما ربحهم ماليين الجنيهات بدون وجه حق   
 رفض تنفيذ العشرات من األحكام القـضائية واجبـة          "ةجران"التحقيقات إن   

التنفيذ بإلزامه بمنح الترخيص آلخرين في مزاولة النشاط لشركات سـياحية           
  . بقصد تمكين الغير من الحصول على منافع مالية دون وجه حق

 وزير اإلسـكان الـسابق      "أحمد المغربي "وذكرت التحقيقات بشأن    
ارتكابه لجرائم التربح واإلضرار العمدي بالمال العام وتـسهيله االسـتيالء           
على المال العام، مشيرة إلى اتخاذه اإلجراءات إلرساء مزايدة بيـع قريـة             

م بـال (آمون بمحافظة أسوان المملوكة لشركة مصر للسياحة لصالح شركة          
التي يساهم فيها والمملوكة البن خالته وذلك بـإجراءات مخالفـة وال           ) هيلز

وأشارت التحقيقات إلى قيام المغربي بتسهيل التعدي على        . تتفق وثمن المثل  
أرض مملوكة لشركة ايجوث الكائنة بميدان التحرير، وذلك ببيعها لتحـالف           

مع سعرها الحقيقي شركة أكور سوسيتيه جنرال الذي يساهم فيه بثمن يتنافى 
كما كشفت األوراق عن قيامه باالسـتيالء       . وقيمتها السوقية المتعارف عليها   

 ماليين متر مربع من أراضى منطقة جمشة بالغردقة وقيامه          ٥على مساحة   
بصفته وزيرا لإلسكان ببيع مساحات مختلفة من األراضي المملوكة للدولـة           

عدة ماليين من األمتار إلى شركة      والكائنة في أماكن متفرقة من البالد بلغت        
بالم هيلز للتعمير حال كونه شريكا في شركة المنصور والمغربي لالستثمار           

   .من شركة بالم هيلز $ ٩٠والتنمية والتي تمتلك اكثر من 
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  فضائح الكبار في مصر
خالل الـسنوات   ذكرت الجزيرة من خالل مراسلها عالء السيد أنه         

ت الحكومة المصرية باألمر المباشر على مساحات من        القليلة الماضية استول  
األراضي تساوي مساحة خمس دول عربية مجتمعة، وهي فلسطين ولبنـان           

.  ألف كيلـو متـر مربـع     ٦٧واإلمارات والبحرين والكويت، أي ما يعادل       
وخصصت الحكومة مائة كيلو متر شمال غرب خليج السويس وقسمتها بين           

اقصات أو مزايدات بواقع خمسة جنيهات      خمس جهات دون اإلعالن عن من     
عن كل متر مربع ، إال أن هذه الجهات دفعت جنيهاً واحدا عن كـل متـر                 

  . وخصصت المنطقة المذكورة تحت ذريعة تنميتها
  : وهذه الجهات الخمس التي نهبت المنطقة المذكورة هي كما يلي

 مليار  ٢,٤قيمتها السوقية   (فقد تسلم عشرين مليون متر مربع       :  أحمد عز  -
. وهو عضو مجلس الشعب السابق عن الحزب الوطني وأمين التنظيم         ) جنيه

 ألـف متـر     ١٥٠ ألف متر مربع، وباع      ١٥٠أنشأ مصنعا للصاج بمساحة     
 جنيه للمتر المربع ١٥٠٠مربع إلى الملياردير الكويتى ناصر الخرافي بمبلغ 

  . ومازال يحتفظ بالمساحة المتبقية
. س الهندسة وعمل طباال فترة من الزمن  وعز حاصل على بكالوريو   

 مليون متر مربع غـرب خلـيج   ٢١ويمتلك خمسة آالف فدان أي ما يعادل      
 مليار جنيه، ودفع مائـة      ١,٢وتصل القيمة الفعلية لهذه األراضي      . السويس

هـذا  . أي أنه ما دفعه هو نصف مليون جنيه فقـط         . جنيه في الفدان الواحد   
ركة حديد الدخيلـة التـي أنـشأتها مـصر          بالطبع بخالف استيالئه على ش    

باالشتراك مع اليابان وبقرض ياباني، وتصل قيمتها حاليا إلى أكثر من مائة            
مليار جنيه، باإلضافة إلى ما يحيط بالشركة من أراض، ومطـار الدخيلـة             

  . وميناء الدخيلة
 ٣,٥تسلم عشرين مليون متر مربع قيمتها الـسوقية         :  محمد فريد خميس   -

جنيه، وهو أحد كبار رجال األعمال وعـضو مجلـس الـشورى            مليارات  
". النساجون الـشرقيون  "ورئيس لجنة الصناعة والطاقة سابقا، ويملك شركة        

أنشا مصنعا للكيمياويات بمساحة عشرين ألف متر مربع وباع باقي المساحة           
في صفقة ضخمة حققت عدة مليارات، كما تذكر األنباء أن الوزير سـليمان         

  .  فدان أخرى١٥٠٠ضا لخميس قد خصص أي

  
  محمد فريد خميس
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 ١,٣تسلم عشرين مليون متر مربع قيمتها الـسوقية         :   محمد أبو العينين   -
ني ورجل األعمال المعروف وصاحب     مليار جنيه، وهو عضو الحزب الوط     

 ١٥٠أنشأ مصنعا للبورسلين على قطعة بمساحة . شركة كليوباترا للسيراميك
يمتلك ثالث طائرات مـن     (ألف متر مربع، وممرا لهبوط طائراته الخاصة        

وباع كل المساحة الباقية في صفقة بعـدة        ) نوع جولف ستريم يقودها بنفسه    
  . مليارات

بو العينين في منطقة شمال غرب خليج الـسويس،         وبجانب ما حصل عليه أ    
  : حصل أيضا على القطع التالية

  . تخصيص خمسة آالف فدان بمنطقة شرق العوينات غير معلوم تفاصيلها
 فدانا بمنطقة مرسى علم وقد اشتراها بسعر دوالر للمتـر           ١٥٢٠تخصيص  

القيمة من المبلغ ثم أعاد بيعها بأسعار فلكية للخرافي، وقدرت          % ٢٠وسدد  
  .  ألف جنيه٢٦٠السوقية لهذه األرض بمبلغ مليار و

وضع يده على خسمائة فدان على طريق مصر اإلسماعيلية، وهـى أرض            
  . ملك للدولة ممثلة في شركة مصر لإلسكان والتعمير

بمنطقـة الحـزام    )  ماليين متر مربـع      ٦,٣( فدان له    ١٥٠٠تم تخصيص   
  . األخضر بمدينة العاشر من رمضان

تسلم عشرين مليون متر مربع تقدر قيمتهـا الـسوقية          :  ب ساويرس  نجي -
أنشأ مصنعا لألسمنت على قطعته بمساحة مائتي ألف .  مليار جنيه١,٣بمبلغ 

  . متر مربع وباع كل المساحة الباقية في صفقات بعدة مليارات

  
  نجيب ساويرس

 مليار جنيه ثم قام ببيعها إلى شركة        ٢,٢اشترى شركة أسمنت أسيوط بمبلغ      
 مليار ٧٦أي أنه ربح ,  مليار جنيه٧٨ أشهر بمبلغ    الفارج الفرنسية بعد ستة   

  . جنيه في ستة أشهر
وكان نصيبها أيضا مثل السابقين عشرين مليون متـر         :   الشركة الصينية  -

تخصيصات لمنتفعين آخرين وخصصت    . مربع ولم يتم استغاللها حتى اآلن     
 فدان  ٢٢٠٠الحكومة للمدعو مجدي راسخ والد زوجة عالء مبارك مساحة          

في أفضل أماكن مدينة الشيخ زايد بسعر ثالثـين         )  ماليين متر مربع   ٩,٢(
لكن راسـخ   )  جنيها عن السعر الحقيقي    ٤٦٢بفارق سعر يبلغ    (جنيها للمتر   

 عـن   ٢٠٠٦وتردد بداية عـام     . دفع مقدما بسيطا ولم يسدد المبلغ المتبقي      
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وجود عرض من شخصية خليجية كبيرة بشراء تلك المساحة بمبلغ عـشرة            
  ). أي بسعر يزيد على ألف جنيه للمتر المربع(يارات جنيه مل

يذكر أن راسخ هو صاحب مشروع بيفرلى هيلز بمدينة الشيخ زايد والـذي             
حقق من ورائه المليارات الكثيرة، وله مساحات أخرى ال يمكـن حـصرها     

  . منتشرة في عدة أماكن إستراتيجية بمصر
)  ماليـين متـر مربـع      ٣٧,٨( كما خصصت الحكومة تسعة آالف فدان        -

، أحد أركان لجنة السياسات بالحزب الوطني والموجود "هشام طلعت"للمدعو 
اآلن في السجن بتهمة قتل سوزان تميم، بعد أن هددت اإلمـارات بـسحب              

وتم تخصيص األراضي لطلعت بمنطقة شـرق       . مدخراتها إذا أطلق سراحه   
لغ خمسة جنيهات للمتر،    بسعر يب " مدينتى"القاهرة إلنشاء منطقة سكنية باسم      

 جنيه مما أهدر على الدولـة       ٣٥٠٠وتقدر القيمة السوقية للمتر المربع بها       
  .  مليار جنيه٢٨مبلغا قدره 

  
  هشام طلعت مصطفى

وخصصت الحكومة وبطريقة البلطجة ووضع اليد جزيرة نيلية باألقـصر          -
إلى المدعو حسين سالم تسمى جزيرة التمساح بمبلغ تسعة ماليـين جنيـه،             

  . وأنشأ عليها شركة التمساح للمشروعات السياحية
وتضم الجزيرة عشرات األفدنة وسعرها الحقيقي ال يقدر بمال، وإن كان قد            

  . در من قبل المختصين بأكثر من مائة ضعف ليقترب من مليار جنيهق
وجزيرة التمساح تعتبر جوهرة ال تقدر بثمن بسبب موقعهـا اإلسـتراتيجي            
المطل على مدينة األقصر، وتضم وحدها ثلثي آثار العالم ويتقـاطر عليهـا      

كما حصل وبنفس األسلوب على أراض شاسعة . السياح من أرجاء المعمورة
كمـا خـصص    . يذكر أنه يمتلك خليج نعمة    . يزة في شرم الشيخ وسدر    ومم

لسالم قصر ضخم أسطواني الشكل مقام على مساحة ستة آالف متر مربـع             
باإلضافة لعدد كبير من المساحات تنتـشر فـي مختلـف         . بالتجمع الخامس 
  . األماكن في مصر

فـي  يذكر أن الحكومة نزعت منتصف التسعينيات ملكية إحدى األراضـي           
سيناء من مالكيها خالد فودة ووجيه سياج صاحب فنـدق سـياج بـالهرم،              

  . وأعطتها بأسلوب البلطجة لسالم بثمن بخس
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  وجية سياج

أمضى سياج عشر سنوات بالمحاكم المصرية وحصل على أحكـام          
منها لتمكينه من أرضه، رفضت الحكومة تنفيذها جميعا ولجأت إلى أسلوبها           

 عن فندق سياج بالهرم حتى ينهار       الكيدي الذى اشتهرت به فقطعت الخدمات     
 لجـأ إلـى     ٢٠٠٥لكن سياج والحاصل على الجنسية اإليطالية عام        . الرجل

 حكمت لصالحه بتغـريم مـصر       ٢٠٠٩تموز  / وفى يوليو . المحاكم الدولية 
وأذعنـت الحكومـة   )  مليون جنيـه ٧٥٠حوالي ( مليون دوالر   ١٣٤بمبلغ  

 من دماء   -ا هو الحال دائما   كم–صاغرة للحكم لكن دفع هذه المبالغ سيكون        
  . شعب مصر

كما استولى سالم على مبالغ كبيرة من البنك األهلي في ثمانينيـات            
القرن الماضي، وأخرجته الحكومة من القضية ومن األضواء حتى ينـسى           
الناس القضية بعد أن أثارها النائب الراحل علوي حافظ في البرلمان عـام             

١٩٨٦ .  
بأقدام ثابتة ليعمل بالسياحة في سيناء من       وعاد سالم في التسعينيات     

وأخيرا يدير شركة شرق المتوسط . خالل تخصيص األراضي له بثمن بخس
حيث يقوم بتصدير الغاز إلى إسرائيل، وهى قضية أصبحت معروفة لكـل            

 فدان لشركة أرتوك بثمن بخـس       ١٥٠٠ خصصت الحكومة    -. المصريين
 يمتلكها كل مـن إبـراهيم       على طريق مصر اإلسكندرية الصحراوي والتي     

نافع رئيس مجلس إدارة جريدة األهرام وحسن حمدي عضو مجلـس إدارة            
وقد تمت الصفقة علـى أن يتـرك حمـدي         . الجريدة ورئيس النادي األهلي   
  .  أكتوبر مقابل إتمام تلك الصفقة٦أرض النادي األهلي في مدينة 

مت المساحة الكلية   دفعت الشركة جنيهات قليلة في ثمن الفدان الواحد ثم قس         
تم البيع بـسعر    . إلى قطع متساوية بمساحة ثالثين فدانا مع فيلال لكل قطعة         

مليوني جنيه للقطعة، وكان من ضمن العمالء المليـونير الـسعودي عبـد             
الرحمن الشربتلي وكذلك السفير أحمد القطان مندوب الـسعودية بالجامعـة           

  . العربية
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– مليون جنيه ألحمد بهجت      ٤٥٤ فدانا بمبلغ    ٢٠٤٥ خصصت الحكومة    -
  . ١٩٩٤ من خالل شركته دريم الند عام –أحد أركان الحزب الوطني

وكان بهجت قد اقترض عدة مليارات من الجنيهات من البنوك المصرية ولم            
. يتمكن من سدادها ووضع اسمه ضمن قوائم الممنوعين من السفر للخـارج      

حزيـران  /  يونيو ٢م  وتفجرت قضية أراضى دريم الند بصورة سريعة يو       
 فدانا وتقـدر قيمتهـا      ٨٣١ عندما أعلنت الشركة المذكورة عن بيع        ٢٠٠٨

 مليار جنيه، وهو جزء قليل إذا ما قورن ببقية األراضـي    ١٢السوقية بمبلغ   
  . المذكورة

  
  أحمد بهجت

 فدانا للملياردير الراحل أشرف مروان لتأسيس ناد        ٥٥خصصت الحكومة   -
تشرين األول  /  أكتوبر ٢٩بالقاهرة الجديدة وفى قلب التجمع الخامس بتاريخ        

مورست الضغوط على مروان من رجال إبراهيم سـليمان وزيـر           . ٢٠٠٠
 فقـد   وكانت عصابة اإلسكان جـاهزة    . اإلسكان حينها حتى ترك المشروع    

أصدر الوزير قرارا بتكوين مجلس إدارة جديد للنادي برئاسة حـسن خالـد       
الـشريك  –نائب الوزير للمجتمعات العمرانية الجديدة وعضوية خالد سـويلم     

  . الواجهة في مكتب الوزير ومحمد حسني وداكر عبد الاله وجاد محمد جاد

  
  أشرف مروان

كما قام أعضاء مجلس إدارة النادي بتسليم األرض المذكورة إلى 
صديق الوزير عماد الحاذق إلقامة مشروع استثمارى كبير مكون من 

قام أوالد حاذق بتعليق . نيه ألف ج٨٥٠فيلالت، وتم بيع الفيلال فيه بمبلغ 
 تقول إن – بالتجمع الخامس٩٠ شارع –الفتة كبيرة على المشروع 

المشروع مكون من مائة فدان، وعندما قام مكتب هندسي بقياس المساحة 
  . الكلية وجد كارثة أكبر وهى أن مساحته تزيد على تسعمائة فدان
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 صحة –ديدةمسؤول المساحة بالقاهرة الج–أكد المهندس المصيلحى 
يذكر . تلك المساحة الجديدة، وقال إن الوزير سليمان يملك اإلجابة على ذلك

أن أوالد حاذق قد أنشؤوا منطقة مميزة داخل تلك المساحة الكبيرة تسمى 
Lake View باع المتر فيها بمبلغوهى أجمل مناطق التجمع الخامس وي 

نيها للمتر المربع عند  ج٢٨٠قد دفع " الحاذق"ثمانية آالف جنيه علما أن 
  . تخصيصه

 ٢٧ فدانا لشركة المهندسين المصريين يوم ٧٧٠ خصصت الحكومة -
 وبسعر خمسين جنيها للمتر على أن يسدد المبلغ ١٩٩٤تموز / يوليو

خالل سنة من التوقيع على % ١٥عند التعاقد ثم % ١٠(بالتقسيط المريح 
الباقي على خمسة أقساط العقد ثم فترة سماح مدتها ثالث سنوات ثم يسدد 

 ٢٤٠ فدانا بمدينة العبور، ٤٥٠: المساحة المذكورة كانت كما يلي). متساوية
ودفعت الشركة المذكورة .  فدانا بالقاهرة الجديدة٨٠فدانا بمدينة الشروق، 

خمسة جنيهات للمتر على أن يسدد الباقي على خمسة أقساط، لكن الشركة 
ط، وتمت إعادة البيع للجمهور بسعر  مليون جنيه فق١٦المذكورة دفعت 

 جنيها للمتر المربع رغم أن الشركة المذكورة لم تسدد إال القسط األول ٧٥٠
  %. ١٠فقط والمقدر قيمته 

رغم أن الشركة المذكورة قد حققت أرباحا صافية تزيد على ثالثة 
مليارات ونصف المليار جنيه إال أن الكارثة األكبر كانت أنها اقترضت 

رئيس مجلس إدارته هو فتحي (ي جنيه من البنك العقاري العربي مليار
مما عرض أموال ) السباعي وهو من رجاالت سليمان وزير اإلسكان حينها

المواطنين للضياع وهو ما دفع البنك إلى شراء جزء من األرض بسعر ألفي 
  . جنيه للمتر

يذكر أن تاجر السكر عاطف سالم كان قد اقترض من البنك 
 مليون جنيه، وفعل المليونير الهارب عمرو النشرتي نفس ٨٥٠ور المذك

 وحضر العديد من الوزراء زفاف ابنة -وهما من صبيان النظام-الشيء 
  . النشرتي منذ شهور

  
  عمرو النشرتي
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صديق وشريك وزير اإلسكان    - خصصت الحكومة للمدعو يحيى الكومي       -
السابق سليمان أثناء عمله بالوزارة قطعتي أرض بالتجمع الخامس بالقاهرة          
الجديدة مساحتهما نحو مائتي ألف متر بالقرب من الجامعة األميركية رغـم            
ـ           ا تخصيصهما حدائق عامة، وقد اشتراهما الكومي بثمن بخس وتبلغ قيمتهم

  .السوقية ثالثمائة مليون جنيه

  
  يحي الكومى

يذكر أن الكومي كان ضمن طبقة الفقراء وظهـرت عليـه فجـأة             
حش، وأصبح من رجال أعمال النظام حيث انـضم إلـى           عالمات الغنى الفا  

أيلـول  / وفى ديسمبر. قائمة رجال البترول وأصبح مديرا لنادي اإلسماعيلي    
 تناولت الصحف تهما متبادلة بين الكومي وأميرة سـعودية تـدعى            ٢٠٠٩

 -وهى طليقة الملياردير الوليد بن طالل     -خلود العنزي حيث اتهمته السيدة      
 ٢٣حررت محضرا بذلك في قـسم شـرطة الـدقي يـوم      باقتحام منزلها و  

بينما اتهمها الكومي في بالغ بقسم شـرطة        . ٢٠٠٩كانون األول   / ديسمبر
 بسرقة مشغوالت ذهبيـة     ٢٠٠٩كانون األول   /  ديسمبر ٣٠الشيخ زايد يوم    

  . وساعات مرصعة بالماس تقدر قيمتها بعشرين مليون جنيه
ن األراضي وبأسـعار شـبه       وخصصت الدولة إلى سمير زكي الكثير م       -

ويعتبر زكي حامل أسرار العقارات لكـل الـوزراء وسمـسارهم           . مجانية
  . األوحد، خاصة عند الرغبة في تحويل ما نهبوه إلى نقد

بدأ زكي حياته العملية كعامل بأحد المجمعات االستهالكية ثم تركه 
 حيث والتحق بمصنع اللؤلؤة لصناعة الزجاج في ثمانينيات القرن الماضي

كان عمله هناك يقتصر على الوقوف أمام كومة من القش يضع بعضا منها 
  . بين ألواح الزجاج حتى ال ينكسر

 أكتوبر ومنه إلى ٦تعرف الرجل على أحد العاملين بجهاز مدينة 
رئيس الجهاز ثم إلى سكرتارية كبار المسؤولين بالدولة، ثم انفرج الباب 

 ٦نشاء جمعية تعاونية باسم شركة فحصل على ترخيص بإ:  على مصراعيه
 ألف فدان بسعر خسمة ١٧أكتوبر الستصالح األراضي والتي حصلت علي 

كما . آالف جنيه للفدان، ثم باعها بمليوني جنيه للفدان بعد بناء فيلال عليه
والالفت . حصل على ترخيص بإنشاء جمعية تعاونية تسمى الوادي األخضر

  . لجمعية هم من كبار رجال الدولةللنظر أن كبار المؤسسين بتلك ا
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وضع زكي يده على خسمة آالف فدان من هيئة التنمية الزراعيـة            
 فـيلال علـى المـساحة       ٥٦قام ببناء   . ودفع مائتي جنيه ثمنا للفدان الواحد     
  . المذكورة بواقع خمسة أفدنة لكل فيلال

.  أكتـوبر  ٦ ألف فدان في أفضل مواقع مدينة        ٣٥ووضع يده على    
ض المعلن هو استصالح األراضي، وأما الواقع فهو وزارة إسكان          كان الغر 

  . مصغرة يخصص ريعها لكبار رجال الدولة
دفع زكي خمسة آالف جنيه ثمنا للفدان الواحد ثم أعاد بيعه بمبالغ فلكية 
وصلت في بعض الحاالت إلى مليون ونصف المليون جنيه، وخص كبار 

  . ية التي اشترى بهارجال الدولة بنصيبهم من القيمة الدفتر
 أكتوبر، وأقام   ٦ فدانا بأرض مدينة     ١٤٠خصص ألحد أبنائه مساحة قدرها      

  . عليها ميناء للبضائع
 ألف فدان من أجود األراضي لشركة كويتية عام ٢٦خصصت الحكومة -

لم تقم الشركة باستزراع تلك المساحة .  بسعر مائتي جنيه للفدان٢٠٠١
 قامت الحكومة -. لثمن الواقعي لتلك األرض مليار جنيه، وهو ا٥٤مهدرة 

 فدانا لـ شركة السليمانية على طريق مصر اإلسكندرية ٧٥٠بتخصيص 
بسعر ) إحدى واجهات النظام الحاكم(الصحراوي التي يملكها سليمان عامر 

خمسين جنيها للفدان حيث حول تلك األراضي إلى منتجعات سياحية وأراض 
  . للجولف

ة أفدنة بالقاهرة الجديدة ألميرة سعودية لبناء خصصت الحكومة عشر-
مجموعة من القصور لألميرات، وقد دفعت أربعمائة جنيه للفدان الواحد، 

وقد حدث ذلك .  جنيه٤٥٠٠وقدرت القيمة السوقية للمتر الواحد بمبلغ 
كما خصصت -. بقرارات سيادية باألمر المباشر وتم التنفيذ في يوم واحد

عبد الوهاب صاحب شركة كنوز لألنتيكات على طريق  فدانا لـ أحمد ٥٤٧
تقدم النائب كمال أحمد باستجواب في مجلس الشعب حول . مصر الفيوم

 تصدى له وأوقف -زعيم األغلبية حينها-الصفقة لكن كمال الشاذلي 
االستجواب، وهو ما يدل على أن المشتري واجهة ألحد كبار المسؤولين 

  . بالدولة
سعودي كندي وكان تلميذا (دعو معتز رسالن خصصت الحكومة للم-

 ١٥٠ فدانا بالتجمع الخامس بسعر ٦٣) إلبراهيم سليمان بهندسة عين شمس
بعد عام من % ١٥عند التعاقد ثم % ١٠دفع رسالن . جنيها للمتر المربع

التعاقد وبقية المبلغ على عشر سنوات، علما بأن الغرض من ذلك كان إنشاء 
لتزم رسالن بإنشاء مدينة للمالهي ولم تسحب منه ولم ي. مدينة للمالهي

  . األرض
 جنيـه   ٤٥٠٠ عرض رسالن األرض المذكورة للبيع بسعر        ٢٠٠٨في عام   

  .  مليار جنيه١,٢للمتر المربع، وهو ما يعني تحقيق ثروة تقدر بمبلغ 
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حصل الملياردير الكويتي ناصر الخرافي الذي يحتل المرتبة األربعين في -
 ألف فدان من الحكومة بمنطقة جرزا ٥٢نياء العالم على قائمة أغنى أغ

  . بمركز العياط بالجيزة بسعر مائتي جنيه للفدان
.  ألف جنيه١٥يذكر أن الفدان كان يباع للفالحين بالمنطقة المذكورة بسعر 

ويشار إلى أن المساحة المذكورة عبارة عن منطقة أثرية وبها هرمان منهما 
  ". سنوسرت"هرم 

سليمان البدري أحد أهم الرجال المقربين لوزير اإلسكان سليمان  حصل -
 فدانا بالقاهرة الجديدة بثمن ٢٥وذراعه اليمنى في دائرته االنتخابية على 

  . بخس
كما حصل البدري على قرض كبير من بنك مصر إكستريور 

  . بضمان تلك األرض بعد إعادة تقييمها باألسعار الفلكية
من قبل الوزير المذكور رئيسا لمجلس أمنـاء مدينـة          يذكر أن البدري عين     

وهو المكان المخصص لشلة األنس مـن       " العقاد"كما يملك مقهى    . الشروق
  . B.D.Hرجال سليمان، كما يملك شركة لالستثمار العقاري تسمى 

خصصت الحكومة وبثمن بخس أراضي وفيالت وقصورا لعدد كبيـر مـن           
  : المسؤولين بها، ومنهم

خُصص له قصر فخـم فـي مارينـا    .  رئيس الوزراء السابق  :عاطف عبيد 
 مـن   ٤٤باإلضافة إلى فيلال ضخمة أشبه بالقصر في قرية رمسيس بالكيلو           

كما منح عـدة أراض فـي منـاطق         . طريق مصر اإلسكندرية الصحراوي   
  . مختلفة اشتراها جميعها بثمن بخس

وزير العدل السابق، خصص له قـصر ضـخم فـي           : فاروق سيف النصر  
  . ارينام

خصص له ولولديه عمرو وأحمد ثالثة      . شيخ األزهر الراحل  : سيد طنطاوي 
  . قصور فخمة وعلى مساحات واسعة بالتجمع الخامس

 قرشـا  ٣٥ ألف متر بالدخيلـة بـسعر     ٢٢٠كما حصل عمرو وأحمد على      
. للمتر، علما بأن األرض المذكورة قد نزعت ملكيتها من مالكهـا األصـلي        

أ بعائلة معدمة في قرية سليم شـرقي بمركـز طمـا            يذكر أن طنطاوي نش   
  . بمحافظة سوهاج

الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء، خصص له قصر فخم بالتجمع الخـامس      
  . بجوار قصر هتلر طنطاوى
خصص له قصر فخم علـى ربـوة مرتفعـة          : سامح فهمي وزير البترول   

  . بالتجمع الخامس
 على مساحة ثالثة آالف وزير الديوان، خصص له قصر فخم: زكريا عزمى

  . متر مربع بالتجمع الخامس
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رئيس مجلس الشعب السابق، تسلم عدة قطع اشتراها بـثمن          : فتحي سرور 
بخس وأعاد بيعها بأسعار عالية بمساعدة زكي وحقق من وراء ذلك ربحـا             

  .  مليون جنيه١٥قدره 
كما خصصت له الحكومة قصرين بنفس األسعار في رويال هيلـز وأعـاد             

ما بنفس الطريقة، وقصرين آخرين بثمن بخس في التجمـع الخـامس            بيعه
  . ويحتفظ بهما

رئيس مجلس الشورى السابق ووزير اإلعالم السابق أيضا : صفوت الشريف
كما خصصت الحكومة ألحد أبنائه .  فدانا٣٣,٥تسلم وأوالده : لمدة ربع قرن  

حميـات  مساحة من شاطئ مارينا أقام عليه ما يسمى شـاطئ البـشمك للم            
  . وشاطئ األبالج الذى به كانتري كلوب وسباقات خيول وحمامات سباحة

تسلم أربعين فدانا بنى في : محمود محمد علي رئيس مصلحة الضرائب
 مليون جنيه ١٥بعض مساحتها ثالثة قصور وتقدر قيمة كل قصر بمبلغ 

  .  مليون جنيه١٧باإلضافة إلى فيلال في الساحل الشمالي قيمتها 
  : لي بعض المساحة على عائلته كما يليووزع ع

وهي زوجة علي وتسلمت خمسة أفدنة، وتعمـل        : نشوى عبد الغني محمود   
 BMWموظفة بالبنك المركزي فرع األلفي ومخصص لها سيارة فـاخرة           

  . سوداء بسائق على نفقة مصلحة الضرائب
ابن رئيس مصلحة الضرائب وتسلم عشرة أفدنة       : محمد محمود محمد علي   -
  . لك سيارة شيروكي بيضاءويم
زوجة عبد الفتاح شقيق رئيس المصلحة، وهـو        : إكرام رجب محمد جمعة   -

  . مرشح الحزب الوطني بدائرة السيدة زينب
  . ابن شقيق رئيس مصلحة الضرائب:  حسين عبد الفتاح محمد علي-

وزير اإلسكان وصاحب قرار البيع فى األراضي والفيالت        : إبراهيم سليمان 
  . يها الدولةالتي تبن

، وكان ١٩٩٤تشرين األول / دخل الوزير المذكور الحكومة في أكتوبر
 ٥٨٥يعمل قبل ذلك أستاذا في كلية الهندسة جامعة عين شمس بمرتب 

  . جنيها
خرج مـن   . ينحدر من عائلة فقيرة وكان أبوه يعمل نجارا في باب الشعرية          

 بمصر الجديـدة    ويمتلك قصرين . ٢٠٠٥كانون األول   / الوزارة في ديسمبر  
 مليـون جنيـه   ٤٥ لشريكه الجديد الكومي بمبلـغ  ٢٠٠٦باع أحدهما عام   (

ويسمى قصر النقراشي ألنه شيده على أنقاض قصر النقراشي باشا رئـيس            
  . وزراء مصر السابق بعد هدمه بالمخالفة للقانون

يذكر أن الكومي هو شريك اآلن مع الوزير المذكور فى مصنع إلنتاج غاز             
  . نول، وهو مشروع يحقق أرباحا فلكيةالميثا
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 -. بمنطقة لسان الوزراء بمدينة فايد باإلسماعيلية     " أبو سلطان " قصر في    -
 قصر بجزيرة الشعير بالقناطر     -. قصر في مارينا يطل على البحر مباشرة      

 قصر بمنطقة الجولف بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديـدة مقـام           -. الخيرية
تـضاف  . ر مربع بجوار قصور طنطاوي الثالثة     على مساحة ستة آالف مت    

هذه إلى قطعة أرض باسم زوجته منى المنيري بالتجمع الخامس ومساحتها           
 ألف جنيه، ويبلغ ثمنها السوقي عشرة ماليين        ٨٤٢ مترا مربعا بثمن     ١٣٩٣
 قطعة أرض باسم ابنه شريف بالمنطقة المميزة بـأرض الجولـف            -. جنيه

 مليون جنيه، ويبلغ ١,٥ مترا مربعا بثمن    ٤٤٥٨بالتجمع الخامس ومساحتها    
  .  مليون جنيه١٢ثمنها السوقى 

 قطعة أرض باسم ابنته جودي بالمنطقـة المميـزة بـالتجمع الخـامس              -
 ألف جنيه، ويبلغ ثمنهـا الـسوقي        ٧٥٢ مترا مربعا بثمن     ٧٣٣ومساحتها  

تجمع  قطعة أرض باسم ابنته دينا بالمنطقة المميزة بال        -. خمسة ماليين جنيه  
 ألف جنيه، ويبلغ ثمنهـا      ٧٦٠ مترا مربعا بثمن     ٢٢٤٣الخامس ومساحتها   

 ألف متر مربع فى مرسى علم بجـوار قطعـة           -.  مليون جنيه  ١٣السوقي  
يذكر أن قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديد يـنص      . صديقه أبو العينين  

ل على أكثر   على أنه ال يجوز للفرد الواحد وزوجته وأبنائهما القصر الحصو         
من شقة واحدة أو قطعة أرض واحدة في المـدن الجديـدة عـن طريـق                

ولكن الوزير السابق منح زوجته وأبناءه القصر سـبعة قطـع           . التخصيص
  . وفيالت مساحتها جميعا عشرة آالف متر بالقاهرة الجديدة ومارينا

 غير عابئة بمشاعر    ٢٠٠٦شباط  / منحت الحكومة سليمان وساما في فبراير     
رأي العام التي وضعت سليمان على رأس قائمة الوزراء األكثـر فـسادا             ال

 رئيسا لمجلس إدارة شـركة      ٢٠٠٨ثم عينته عام    . وتخريبا ألراضى مصر  
 مليون جنيه رغم عدم خبرتـه بهـذا         ١,٣الخدمات البحرية براتب شهرى     

  . المجال
 وفيما يلي ما أمكن حصره مـن      . أحد أقطاب الحزب الوطني   : إبراهيم كامل 

  : أراضي مصر التي نهبها
أنشأ . خصصت له الدولة أرضا في الساحل الشمالي اشتراها بقروش عديدة         

عليها قرية غزالة السياحية، وقفز ثمن متر األرض فيها إلى عدة آالف مـن   
  . الجنيهات

 كيلو متر مربع إلنشاء مطـار العلمـين رغـم معرفـة           ٦٤ومنحته الدولة   
. من المساحة المذكورة  % ١٠ال تزيد على    الحكومة جيدا أن مساحة المطار      

لكن المخططين لكامل يعلمون أن المساحة المتبقية سيتم بيعها كقرى سياحية           
لم يدفع كامل في تلك المساحة الكبيرة إال مليوني جنيه مـن            . بأسعار فلكية 

  . خالل قرض من أموال المودعين
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كة يرأس  خصصت له الدولة أرضا في منطقة سهل حشيش فأنشأ عليها شر          
  . مجلس إدارتها لتطويرها سياحيا

يذكر أن كامل مدين بثالثة مليارات جنيه تقريبا لبنك القاهرة وتحديدا فـرع             
ورغم ذلك فهو حر طليق، وكان رئيس بنك القاهرة الـسابق أحمـد    . األلفي

.. إبراهيم كامل خط أحمر ال يجرؤ أحد على تخطيه        "البرادعي قال ما نصه     
  ". روضا جديدة وال نسأله عن القروض القديمةال يأخذ ق.. خالص

خصص لنفسه ولـشركاته خمـسين      : أحمد المغربي وزير اإلسكان السابق    
 ١٦مليون متر في خمس سنوات فقط بأرقى مناطق القاهرة واإلسكندرية في 

موقعا ورفعت ضده ست قضايا لمخالفته القانون ببيعه لنفسه باألمر المباشر           
مانمائة مليار جنيه من أموال الدولة، هـذا بخـالف          دون مزايدة مما أهدر ث    

  . االستيالء على بعض الفنادق والمنشآت السياحية 
 ألف متر على ناصـية      ١٧استولى على   : حاتم الجبلي وزير الصحة السابق    

ـ   . يوسف عباس من ناحية األوتوستراد بالقاهرة       ألـف   ١٣دفع مائة جنيه ل
الف متر مجانا ليبلغ بذلك الـثمن       متر مربع فقط من المساحة وأخذ أربعة آ       

 جنيها للمتر الواحد بمنطقة ال يقل سعر المتر فيها عن سبعين ألف جنيه، ٧٥
ومع ذلك عالج زوجته منى العيوطى بثالثة ماليين جنيه على نفقة الـشعب             
رغم أنها تمتلك بنك النيل وهو يمتلك مستشفى دار الفؤاد أغلـى مستـشفى              

  . بمصر
  أثرياء آخرون 

 ٧٢٥٠يمتلك  :  مظهر، صهر محمود الجمال والد زوجة جمال مبارك        شهاب
 بالطريق الصحراوي بفارق يصل إلى ثمانيـة        ٥٧ و ٤٥ و ٤٢فدانا بالكيلو   

  . مليارات جنيه عن السعر الحقيقي لتلك المساحة
يمتلك أربعين ألـف    ) وطنى(عضو مجلس الشعب    : أحمد عبد السالم قورة   

بمائتي جنيه، في حين أن أهالي المنطقـة         أكتوبر اشترى الفدان     ٦فدان في   
 مليار ١٢٠يعرضون شراء الفدان بمبلغ ثالثين ألف جنيه أى بخسارة قدرها        

فى ) مائتي جنيه للفدان( ألف فدان بسوهاج بنفس السعر ٥٨كما يمتلك . جنيه
باإلضافة الحتكار حق صيد الـسمك      . حين يتجاوز سعره عشرين ألف جنيه     

   ٠ سنة١٥ببحيرة ناصر 
 فـدان   ١٥٠٠رئيس تحرير صحيفة األهرام السابق اشـترى        : إبراهيم نافع 

  . بسعر مائة جنيه للفدان، في حين أن سعره ال يقل عن مائة ألف جنيه
 ٤٣وزير النقل السابق اشترى تسعة آالف فـدان بـالكيلو           : ياسين منصور 

قيمتها تقدر بمليارات الجنيهات، واشترى األرض كلها بسعر موحد مـائتي           
   ٠يه للفدان الواحدجن

 قيمتها أكثـر مـن سـتة        ٥٦يمتلك ستة آالف فدان بالكيلو      : سليمان عامر 
 .مليارات جنيه دفع في الفدان الواحد مائتي جنيه
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 " الشلوت"مبارك ضرب وزراء بـ .أخطر أسرار الرئاسة
 م ١٢:١٦:٠٢   ٢٠١١ فبراير ٢٥الجمعة 

 
ضعه جانبا  «  باركجمال م»و  « مبارك  » قرأته عن كل ما سمعته أو

ستكون وجها  . ذاته السطور التالية ستكون داخل مكتب رئيس الجمهورية   ففي
وستسمع حكايات مثيرة عن وزراء وكبراء  لوجه مع أسرار لم تنشر من قبل

   . وانتهازيين ولصوص
مكتـب رئـيس      عامـا فـي     ١٨   عيان قضي يرويها شاهد   حكايات
محمـود  "يطلب    طوال الحوار لم  .  مدير عاموصل لمنصب   الجمهورية حتي

خاللها عن معاكسة وزيـر     لي   روي   واحدة،  إغالق التسجيل إال مرة"صبرة
  ومغازلته لها بكـالم جـارح عـن      الداخلية لسكرتيرة رئيس حكومة سابق،

   ! رئيس الحكومة «  مؤخرة »
تـم     ١٩٨٤   مكتب الرئيس عـام       بالعمل في  "محمود صبرة "لتحق  أ
مناصب متعددة فكان كبير محررين ومديرا    مترجما ثم محررا وتولي تعيينه

والمعلومات ومديرا إلدارة الصحافة واألنباء ووصل لمنصب  إلدارة الترجمة
   . قدم استقالته   ٢٠٠٢   عام   مدير عام وفي

  لماذا استقال؟ 
 من أجل العمـل استقلت من العمل بمكتب الرئيس  :  أجاب محمود صبرة  - 

استشاريا للـصياغة التـشريعية للبرنـامج       باألمم المتحدة حيث تم اختياري    
   . لألمم المتحدة   اإلنمائي

الجمهورية فمـاذا كانـت طبيعـة عملكـم      عاما بمكتب رئيس   ١٨   قضيت 
  بالتحديد؟

نعد تقارير للرئيس عن األحداث المحلية والعالمية فكنـا نتـابع كـل     كنا  -
ومن هذه    تصلنا تقارير خاصة من سفاراتنا بالخارج، اإلعالم وكانتوسائل 

  يوميا أولها فـي    مرات   ٣   نعد هذا التقرير المصادر نعد تقريرا للرئيس وكنا
التاسـعة     الساعة الثانية ظهرا والثالث فـي    الخامسة صباحا والتقرير الثاني 

ة عاجلة كنا نبلغها للرئيس معلوم   مساء وإذا وقع حدث عاجل أو حصلنا علي
   . فورا

  يرأسه رئيس ديوان رئيس الجمهورية؟   مكتب الرئيس وهل 
قطاعات منفصلة كل منها قائم بذاته    ٣   رئاسة الجمهورية إداريا تضم ..  ال  - 

 منفصل عوهو قطاقسم األمناء والبروتوكوالت ثم قطاع مكتب الرئيس  أولها
  شرف   رئاسة المكتب سامي   وتولي   ئون العاملين،قطاع ش والقطاع الثالث هو
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 وسعد ظعبدا لحاف   ثم أشرف مروان وفوزي «  رعبدا لناص عهد الرئيس   في »
  . المكتب تحت رئاسته   التحقت للعمل في   شعبان الذي

  تكون مخصصة وموجهة للرئيس وحده؟ تعدونها   التقارير التي 
ولكـن بعدهـذا      كانت التقارير تقدم للرئيس فقط،   ١٩٩٧   عام   حتي ..  نعم  -

   . الحال التاريخ تغير
  بمعني؟

لجمـال   نسخة للرئيس ونسخة ..  وصلتنا أوامر بعمل نسختين من التقارير  -
   ! مبارك

  لجمال مبارك؟   التقرير الرئاسي صفة تخصصون نسخة من   بأي 
   . األمور واضحة وقتها لم تكن  -

  وا عن السبب؟ألم تسأل 
لشيء  «  جمال  » إعداد يتم   اعتقاد بأنه   ووصلنا الي   لم نجد إجابة عند أحد،  -

خطابـات   يتم عـرض    يقينا بعدما صدرت تعليمات بأن   ما وصار اعتقادنا
    . جمال مبارك   الرئيس علي
  أصدر تلك التعليمات؟   ومن الذي

يتم تكليـف     هذا الشأن أنه كان   كر فيوأذ ..  نفسه بالتأكيد الرئيس مبارك  -
يعهد للدكتور أسامة الباز بكتابـة     الرئيس ثم لكتابة خطاب   أكثر من صحفي
يتم االنتهاء من كل ذلك كانت الخطابات    الخطاب وعندما   في   الشق السياسي
   . نفسه جمال مبارك قبل أن نقدمها للرئيس   تعرض علي

  تعديل خطابات الرئيس؟ ارك كان بإمكانهذلك أن جمال مب   معني 
أحد خطابات الرئيس  «  جمال  » المرات عدل   إحدى   في ..  حدث هذا بالفعل  -

مكتب الرئيس آنذاك      الباز وتواترت في  ة  مبارك بعد أن أعدها الدكتور أسام     
غضب بشدة وشـكا للـرئيس       أسامة الباز  معلومات مؤكدة تقول إن الدكتور    

عدم  «  جمال «  طلب من «  مبارك  » تقول إن   رت معلومات أخريمبارك وتوات
   .« مشاعره   يجب أن تراعي »:   الدكتور الباز وقال لهإغضاب

  نفوذ جمال مبارك؟   هذا الحد بلغ   إلي 
تصدر لمكتب    كانت التعليمات التي   ١٩٩٧   فقبل عام   وصل أكثر من هذا،  -

  سه ولكن بعد هذا التاريخ كان جمال مبـارك الرئيس تصدر من الرئيس نف
   . يتصل بالمكتب ويطلب منا تكليفات معينة 
  تكليفات؟   أي 

طبيعـة هـذه      أتحـدث فـي   ولن ..  تكليفات خاصة بمجال عمل المكتب  -
أريد أن أقولـه إن    ولكن مالأسرار العم   أفشي   يقال إنني   ال   التكليفات حتي
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ولقـد   مـصر    عملية جهنمية لتوريث الحكم في   ١٩٩٧   مصر تشهد منذ عام
   . الجمهورية عملية صناعة رئيس   وهي   حياتي   أغرب عملية في   رأيت بعيني

  العملية؟ يقوم بتنفيذ تلك   كان   من الذي 
  توريث الحكم البنه ولهـذا أراد أن  يريد   فمبارك األب كان ..  مبارك نفسه  -

الطبيب الكبير مع ابنه الطبيـب   يفعل   الرئاسة تماما مثلما   تولي   يدربه علي 
الحكم    يساعده في «  جمال «  حديث التخرج وبالمناسبة مبارك نفسه اعترف أن

مفـيش   يقول إنه   عايز   يعني   فرنسا تساعده أيضا   في «  شيراك  » وقال إن ابنة
   . مشكلة
  مهورية فماذا رأيت؟إنك رأيت بعينك عملية صناعة رئيس ج تقول

وكانـت     رئاسة مصر،    يتولي   يتم إعداده شخصيا لكي      رأيت جمال مبارك    -
 يعده مكتب الـرئيس    تقرير المعلومات الذي   البداية كما قلت باطالعه علي

عمـل مكتـب       في «  جمال  » تماما كما لو كان رئيسا ثم تطور األمر فتدخل        
يراجع خطابات الـرئيس وبعـد أن      ينة ثم كانيطلب أشياء مع   الرئيس فكان

الحكومة والبرلمان والحـزب     يبسط نفوذه علي  « جمال  » تحقق كل ذلك بدأ
  . الحاكم واألجهزة األمنية

  وتحقق كل ذلك؟ 
  ٢٠٠٥   فحكومة أحمد نظيف اختارها بالكامل جمال مبارك وبرلمان  .. نعم  -

«  جمال  » فاختار   ٢٠١٠   ن أعضائه أما برلمانم   ٪٧٠   حوالي  « جمال  » اختار 
تمامـا     الحزب الوطني   علي «  جمال  » أعضائه كما سيطر من   ٪١٠٠   بنسبة 

  .« جمال  » مخلصة تماما للرئيس مبارك ولنجله وأيضا األجهزة األمنية كانت
سه رئاسة مصر ومبارك نف   لتولي «  جمال  » صار الطريق ممهدا أمام وهكذا

الغارب وخالل السنوات الخمس األخيرة كـان     الحبل علي  « جمال»ترك لـ
شرم الشيخ وترك إدارة الدولة والحقيقة    يوم في   ٣٠٠   حوالي   يقضي   مبارك

   . جدا غريبة   أن شخصية مبارك كانت
  كيف؟ 

«  مبـارك   » يتابع تاريخ هذا الرجل سيكـشف بـسهولة أن     باختصار من  -
واحدا فلقد كان شخصا جيدا ولكنه صـار شخـصا    ان وليس شخصاشخص 

   . سيئا
  حدث هذا التحول؟   ومتي 

  يفتـرض أن    فمنذ هذه السنة ابتعد مبارك عن ممارسة ما   ١٩٩٣   عام منذ  -
كم البالد وأحاط نفسه بمساعدين فاسدين وابتعد عن مقر الحكم ح   يقوم به في 

   . شرم الشيخ   أغلب الوقت في   يقضي   القاهرة وصار   في
  رأيك ما أسباب هذا التحول؟   وفي 
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يورث الحكم من    وأن   الحكم لألبد،   يستمر في   أراد أن أنه   السبب الرئيسي  -
يحكم مصر    نفسه بأال   ولهذا تراجع عن عهد قطعه علي  « جمال  » بعده لنجله

الحكم لألبد فمن المؤكد أنه سيفعل    في   يبقي   أن يريد   فترتين فقط،ومن   سوي
  ونتيجة لكل ذلـك تحـول حـسني      هدفه، أشياء سيئة للغاية من أجل تحقيق

  جمهورية واعد فـي  مبارك من رجل كان ضابطا جيدا وملتزما ومن رئيس 
ويتشبث بالـسلطة   أعوانه ويسخر منهم   علي   يستعلي   فرعون   بداية عهده الي 

   . ويفتقد لألحاسيس الوجدانية الدافئة   ديم   أقصي   الي
  يفتقد لألحاسيس الوجدانية الدافئة؟ 

أو هنـاك   مواطن هنا   يتم نشره عن قراءة الرئيس لشكوي   وما كان ..  نعم  -
عاما    ١٨   مكتب الرئيس لمدة   في   غير صحيح فبحكم عملي   كان فبركة وأمرا

  وكل ما قال عن قراءته للـشكاوي         شكاوي   أييقرأ     يكن   أؤكد أن الرئيس لم   
كل هذا كان أالعيب  ..  نفقة الدولة   وإصداره أوامر بعالج فالن أو عالن علي 

   . يحيطون بمبارك ليظهروه بمظهر بعيد تماما عن حقيقته   ممن
  وما حقيقة مبارك؟ 

   . يحب التفاصيل   القراءة وال يحب   ال  -
  ت مثال؟السادا مثل الرئيس 

 إن اقالوا لن رعبدا لناصبمكتب الرئيس  زمالؤنا الذين عملوا   أكبر بكثير،  -
األخبار ومصادر المعلومـات    برقياتإليهيطلب أن تدخل     كانرعبدا لناص

ـ     الرئيس أكـوام مـن      من جنب سرير   «  يشيلوا » كاملة وأكدوا أنهم كانوا ب
  الرئاسة أن ب من العاملين بمكتبالسادات طل   أوراق البرقيات وعندما تولي

 يعرضوا إال المعلومات المهمة   يعرضوا عليه المعلومات بشكل مختصر وأال 
يحدث مـع الـسادات        ولما جاء مبارك طلب االختصار أكثر مما كان          جدا،

  يقرأ إال المختصر جدا جدا حتـي    يحب قراءة التفاصيل وال   فكان مبارك ال
  التقرير   يكتب في   بأن   الرئيس شخصيا كنا نكتفي تنتقدعندما كانت الصحف  

   .« الرئيس انتقد   فالن الفالني »
  ينتقدونني؟   الذين يقول   يسأل مبارك مرة ماذا   ألم 

يتراوح بين    الغالب   الرئيس في   يعرض علي   الذي يحدث وكان التقرير   لم  -
   . صفحة ونصف الصفحة أو صفحتين

مبارك كتابا معينا  عملتها بمكتب الرئيس هل طلب   سنة التي   ١٨ل الـوخال 
  لقراءته؟

   . ال  - 
   بصراحة هل من السهل حجب معلومة عن الرئيس؟ 
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الـرئيس   منصب سكرتير   الفقي   الدكتور مصطفي   نعم وأذكر عندما تولي  -
  الي يشير   أن   فقيالدكتور ال   للمعلومات وصلتنا تعليمات تفيذ بأنه ممنوع علي

منشورا    نفسه بأنه سكرتير الرئيس للمعلومات ووزع الدكتور زكريا عزمي         
وكنا نتصور أن مبارك وراء هذا المنشور ولكن األيام كشفت لنا    المعني بهذا
   . مفاجأة عن

  ما هي؟ 
الوكالـة   حوارا مع وكالة رويتر وأشارت   الدكتور الفقي   ذات مرة أجري  -
 هو سكرتير الرئيس مبـارك للمعلومـات وأثنـاء      أن الفقي   الحوار الي   في

طلـب     وأذكر أن الدكتور الفقي      للنشرة أشرت لحوار الدكتور الفقي       إعدادي
ما ذكرته رويتر بأنه سكرتير    وبأدبه الجم المعروف عنه بأال أشير الي   مني

عرض عليه األمر فقـال  للمعلومات ووقتها اتصلت بمدير المكتب أل الرئيس
   . وبالفعل قدمت النشرة كما هي «  موجودة   ماهي   خليها زي  » لي

  حدث شيء؟ وهل 
  ذكر صفة الدكتور مـصطفي  اإلطالق وبعدها عرفنا أن قرار عدم   علي  -

   . مبارك وليس الرئيس   كان بأمر من الدكتور زكريا عزمي   الفقي 
رئاسـة     كان صاحب سطوة علي   زكريا عزميألمح من كالمك أن الدكتور  

   . الجمهورية
وما وصل  «  مقدم  » جاء لرئاسة الجمهورية وكانت رتبته   زكريا عزمي  . د  -

رئاسة الجمهورية    صار المتحكم األول في   من مبارك حتي اليه من اقتراب
   . بابهماش   أداها لعالء وجمال مبارك في   التي حدث بسبب خدماته الجليلة

  خدمات تقصد؟   أي 
بـسرعة الـصاروخ      ولهذا صعد عزمـي   .. بال بشر   يخطر علي   كل ما  -

أمامه إال عائق واحد وهـو   يكن   وأطاح بكل القيادات برئاسة الجمهورية ولم
  فـي    يالدكتور عزم اللواء سعد شعبان مدير مكتب رئيس الجمهورية ونجح

   . كل درامياإلطاحة باللواء شعبان بش 
  كيف؟ 
شعبان لسن الستين تقرر التمديد له وبالفعل تـم   عندما وصل اللواء سعد  - 

وفجأة ودون سابق إنذار جاء تليفون للواء  اتخاذ جميع اإلجراءات للتمديد له
عدد كبير    ثم أتي «  خالل ساعة   في مكتبك   اخلي  » سعد شعبان وقال المتحدث
   . إخراجه من المكتب ليستعجلوا سعد شعبان من الناس لمكتب اللواء

   ذلك؟ثولماذا حد 
اللـواء   التفسير الوحيد هو أن دسيسة حدثت أغضبت الرئيس مبارك من  -

 غرفة واحدة   يقيمان في   حيث كانا   سعد شعبان رغم أنهما صديقان حميمان،



٢٥٦  صالح السید عبد الحي. د                (     )                    السجل األسود لمبارك ورجالھ

 الـدكتور   يكـن    وكان اللواء سعد شعبان قويا ولـم         أثناء دراستهما بروسيا،  
يقترب من مكتب الرئيس طوال وجود اللـواء     أن   يجرؤ علي   عزمي زكريا

   . خرج اللواء شعبان للمعاش تغير الحال كثيرا سعد شعبان وبعد أن
  كيف؟ 

يجتمـع بكبـار      الرئيس سأجيب بواقعة حدثت ذات مرة كان مدير مكتب  -
سيارة عليها  فوجد   ئاسيساحة القصر الر   في   مساعديه ومر الدكتور عزمي

مكتب  مدير   سيارة مين دي؟ فقالوا سيارة أحد مساعدي :  بعض األتربة فقال
 سحب السيارة   يعني ..« دخلوا السيارة الحملة  » بغضب   فرد عزمي   الرئيس،

يجد السيارة بتاعته وهكذا كان الدكتور         منه وخرج الرجل من االجتماع فلم     
    . تب الرئيس بعد خروج اللواء سعد شعبان للمعاشيتعامل مع مك   عزمي

بـدليل أن   تجاوز رئاسة الجمهورية   الواضح أن نفوذ الدكتور زكريا عزمي
  منصبه لألبد؟   في   يبقي   مجلس الشعب أصدر قانونا خاصا لكي

للـدكتور   يمد   غريبة جدا خاصة أن الرئيس مبارك كان   فعال وهذه واقعة  -
 غيـره ولكـن     الحكاية ال تحتاج لقانون أو   كل عام وبالتالي   زكريا عزمي

منصبه لألبد دون      في   الدكتور عزمي    يبقي   مجلس الشعب وضع قانونا لكي    
   . يتم المد له سنة بعد أخري   حاجة ألن

  ذلك؟   يعني   وماذا 
   . قمة الديكتاتورية والفساد  -

المعلومات  م أوامر بعمل نسخة من نشرةصدرت لك   ١٩٩٧   قلت إنه منذ عام 
الرئاسية لجمال مبارك ويتردد أن سوزان مبارك كانت تصلها نسخة مماثلة           

  ؟حهذا صحي فهل
األب والثانية لجمـال مبـارك    ال كانت هناك نسختان فقط واحدة لمبارك  -

   . للنشرة  فورية بعد قراءتههيصدر قرارات   وكان الرئيس مبارك
  قرارات؟ 

تصريح    في عندما كان رئيسا للوزراء قال   لطفي   مثال الدكتور علي ..  نعم  -
إن الحكومة تدرس إلغاء الدعم وتضمنت النشرة هذا الحوار فعلـق              صحفي
   .« الموضوع ده   مش قلنا نبطل كالم في  » الرئيس مبارك بعبارة تقول عليه

  ذلك؟   وما معني 
بهذه العبارة وفعال أبلغنـاه     لطفي   الدكتور علي   الغيجب علينا إب   معناه أنه  -

عن رئاسة الوزراء كان بسبب أحاديثه    لطفي   استبعاد الدكتور علي ويقال إن
    . الدعم عن إلغاء

عهد حكومة نظيف وردده مـسئولون     ولكن الكالم عن إلغاء الدعم تكرر في
   ! يحدث لهم شيء؟   كثيرون ولم
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مبـارك   يختلف عن   ١٩٩٣    لك مبارك قبل عامتوكما قل ..  الزمن تغير  -
    . بعد هذا العام

  آخـر    يقـول للـرئيس ال أو بمعنـي      الرئيس من كان وبحكم عملك بمكتب
  يطرحها الرئيس؟   قرار أو فكرة   يعترض علي 

شخصيات محترمة جدا    ٣   ولكن للحقيقة هناك ذلك   يجرؤ علي   يكن أحد   لم  -
   . الرئيس   لرأي ولو كان مخالفا   انت تقول رأيها حتيك
  ثالثة فقط؟ 

والدكتور كمـال     الفقي   وهم الدكتور أسامة الباز والدكتور مصطفي ..  نعم  -
   . الحكومة ةرئاس   واألخير هو آخر رئيس وزراء محترم تولي   الجنزوري

  ؟«محترم»ماذا تقصد بـ 
ومحتـرف     نفسه ويأخذ قراراته بنفسه فهـو مهنـي  يعتز ب   أقصد أنه كان  -

   . يكن مجرد أداة   ويمارس عمله وفقا لخبرته ولم
  وبرأيك لماذا خرج من الوزارة إذن؟ 

الـدكتور   يعرفـه    ال   وصفوت الشريف والذي   غالي   يوسف بطرس   بسبب  -
إعـادة  ب   نفسه أنه صدر قرار بتكليف الدكتور كمال الجنـزوري           الجنزوري

تمـت     وكان القرار جاهزا لتوقيع الـرئيس أي    ١٩٩٩   الوزارة عام تشكيل
وبعد ساعة تم تمزيق هذا القرار وصدر قرار آخر بتكليـف   كتابته وطباعته

بأشـياء مقـصود      الوزارة وفوجئنا مرة أخري الدكتور عاطف عبيد بتشكيل
المهنـدس سـليمان   بها تكـريم   نفسه وأقصد   منها إهانة الدكتور الجنزوري

الصحف القوميـة   صدر    وإبراز هذا الخبر فيةماهر أباظوالمهندس    متولي
بتعليمـات   من قريب أو بعيد وتم هذا   الدكتور الجنزوري   دون اإلشارة الي

   . هذا الشأن   صارمة في
من أجـل صـفوت الـشريف       أنه تمت اإلطاحة بالجنزوري كالمك   معني 

  ؟غالي   ويوسف بطرس
   . فعل ذلك   نعم وجمال مبارك نفسه هو الذي  -

  يقال إن مبارك عنيد ودماغه ناشفة؟   ولكن 
   . الغارب لجمال   ولكنه أيضا ترك الحبل علي  -

فهـل هـذا    يضرب ويشتم   يغضب   يقال إن مبارك كان قاسيا وعنيدا وعندما 
  الكالم صحيح؟

  يتصرف بطريقة مهينة مع الـذين    الولكنه كان  هذا الكالم ..  نعم سمعت  -
وأسـامة البـاز وكمـال       الفقـي    يحترمون أنفسهم مثل الدكاترة مـصطفي  

   . الجنزوري
  يضرب ويشتم؟   غيرهم   ومع 
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سيناء وقال له أحد البدو إن حال سيناء  ممكن وسمعت أنه ذات مرة زار  -
ريـر وهـذه العبـارة    بعـد التح  أفضل من حالها   أثناء االحتالل االسرائيلي

ضـرب   أغضبت مبارك جدا وثار وعنف المحافظ ووصلت أنباء أن مبارك
   .« الشلوت»المحافظ بـ

  المعارضة أليس كذلك؟ يكره   مبارك كان 
  وقراراته وتصرفاته أستطيع أن أؤكد أن مبـارك  للمكتب   طبقا لمعاشرتي  -

مـن     يأخذ النصف الفارغ   وكان دائما يستهين باآلخرين كثيرا وهذا طبع فيه 
يتحـدثون     دعهـم   » يؤمن بطريقة   أنه كان   الديمقراطية وهو حرية الكالم أي

   . بنقده يتلذذ   وأؤكد أنه كان «  لن أسمع لهم   ولكنني
   يتلذذ؟ 

وغيـر ذلـك    يتلذذ بالنقد طالما كان بعيدا عنه هو وأوالده وزوجته ..  نعم  -
ننقـل   مكتب الرئيس أن   إنه كان ممنوعا علينا في   تينقد ح   يهمه أي   كان ال
ــا    أي ــة جميعــ ــحف المعارضــ ــن صــ ــيء مــ    . شــ

  ! ممنوع التعامل معها؟ تقصد 
   . نعم  -

  يغضب مبارك؟   كان   وما الذي 
   . الحديث عن جذوره أو أسرته أو ثروته  -

  وضع خطة توريث حكم مصر؟   وبرأيك من الذي 
    . الشريف وصفوت   وزكريا عزمي   ساعدة كمال الشاذليمبارك نفسه بم  -

  لصالح أحمد عز صديق جمال؟ تمت اإلطاحة به   ولكن كمال الشاذلي 
ساند جمال كنوع من    يتوقع هذا المصير وعموما الشاذلي   يكن الشاذلي   لم  -

   . مات وهو أكثر الناس إخالصا لمبارك   الشاذلي اإلخالص لوالده وأؤكد أن
  ومن أكثر من دعم خطة التوريث؟ 

وكمال    مباشر مثل صفوت الشريف وزكريا عزمي هناك من دعمها بشكل  -
الرمـل     خبوا رأسهم في   يعني   النعام طريقة   وهناك من دعمها علي   الشاذلي

  سرور ونواب الحزب في   فتحي مقدمة هؤالء   وكأنهم مش شايفين حاجة وفي
دعمـت التوريـث      ة نظيف بالكامل والفئة الثالثـة التـي  البرلمان وحكوم 

من  رأسهم أحمد عز والوزراء رجال األعمال وعدد كبير   االنتهازيون وعلي
رجال األعمال وعدد من أساتذة ورؤساء الجامعات وأعـرف واحـدا مـن             

يطيق اسم مبارك أو سيرته ويهاجمه وفجأة انـضم للحـزب      هؤالء كان ال
   . الجامعة   في عن جمال مباركودافع    الوطني

  القاهرة؟ جامعة   هذا األستاذ في 
  نعم  -
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ساندت التوريث     وهناك فئات أخري   ..  كلية الحقوق ولن أقول أكثر من ذلك       
   . المحافظون وعدد من القضاة ورياضيون ومنهم

..  ينـاير    ٢٥   ثـورة    عاما ولكنك شاركت في   ١٨   مكتب الرئيس   عملت في 
  لماذا؟ 

كان    التوريث الذي مصر من   خفت علي   جميعا ألنني   شاركت أنا وأوالدي  -
   . سيضيع مصر كلها

  مبارك؟   يتنحي   تتوقع أن وهل كنت 
أن    جاء بسبب موقف معين اتخذه الجـيش ودليلـي   وأظن أن تنحيه ..  ال  -

اسـم     إشارة الي    من أيخال   التنحي أصدره الجيش قبل   البيان األخير الذي
التفويض الممنـوح للـسيد عمـر       ديباجته بناء علي   مبارك وقال البيان في

   . بعيدا عن مبارك أن هناك مسافة اتخذها الجيش   سليمان وهذا مؤشر علي
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  الخاتمة  
أعلم جيداً أنه لكل كتاب خاتمة ونهاية، ولكن في موضوعنا هذا ليس 

لقد تعاركت مع نفسى كثيراً حتى أتوقف عن . هناك من خاتمة أو نهاية
الكتابة وجمع المادة التى تخص الفساد ، وكلما توصلت لشخصية ما أتعتقدت 
أنها نهاية المطاف ، ولكننى أجد نفسى ألهث خلف شحصية أخرى وأخرى 

ى، والبحث ال يتوقف وال ينتهى ، ومن ثم فكان والبد من التوقف اإلجبار
طويلة وال تنتهى ، حتى " مبارك " فقائمة الفساد في نظام الرئيس المتخلى 

رغم حبس بعضهم اآلن ولكن هناك قائمة أطول وأكبر لم يتم توقيفها ؛ ولو 
فرضنا جدالً أنها قد ُأمسكت وحبست فلسوف تكون هناك قائمة أخرى ، لقد 

نية في الجسد انتشار الخاليا السرطا" مبارك" انتشر الفساد في عصر 
  . المصاب

فأعضاء ورموز هذا الفساد من الكثرة التى يصعب معها حصرها 
ولهذا فليس لهذا السجل من النهاية ؛ فكل قارئ . وعدها ، وتوقيفها جميعها
والتجميع ، ومن بعده فلسوف يكون هناك لزاماً على يمكنه اإلضافة والزيادة 

 السجل ما شاء من زيادة قارئ ثالث فرابع فخامس أم يضيف ويزيد لهذا
     .وإضافة
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  الفهرس
  الصفحة  الموضوع   م
  ٣  المقدمة  ١
  ٩  قصة على بابا  ٢
  ١٦      محمد حسنى مبارك  ٣
  ٤٧  سوزان مبارك   ٤
  ٥٥  عالء مبارك  ٥
  ٦١  جمال مبارك  ٦
  ٦٧ إبراهيم كامل  ٧
  ٧٢ أحمد المغربي  ٨
  ٧٦  أحمد عز  ٩
  ٨٠  ى سرورأحمد فتح  ١٠
  ١٠٤  أحمد نظيف  ١١
  ١١٠ أمين أباظة  ١٢
  ١١٥  أنس الفقي  ١٣
  ١١٩  حبيب العادلي  ١٤
  ١٢٣  حسين سالم  ١٥
  ١٣١ رشيد محمد رشيد  ١٦
  ١٣٩  زكريا عزمي  ١٧
  ١٤٥  زهير جرانة  ١٨
  ١٤٦  صفوت الشريف  ١٩
  ١٥١ عاطف عبيد  ٢٠
  ١٦٤  فاروق حسني  ٢١
  ١٧١  كمال الشاذلي  ٢٢
  ١٧٤ مجدي راسخ  ٢٣
  ١٧٨  محمد أبو العينين  ٢٤
  ١٨٥  محمد منصور  ٢٥
  ١٨٨  محمود الجمال  ٢٦
  ١٩٦  مختار خطاب  ٢٧
  ٢١٤  منير ثابت  ٢٨
  ٢١٥  يوسف بطرس غالي  ٢٩
  ٢٢٠  يوسف والى  ٣٠
  ٢٢٩  حيتان الفساد في مصر  ٣١
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  ٢٣٩  فضائح الكبار في مصر  ٣٢
  ٢٥١  أخطر أسرار الرئاسة  ٣٣
  ٢٦٠  الخاتمة  ٣٤
  ٢٦١  سالفهر  ٣٥

  
  

 
  
  
  
 


