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العالم

مصر

السلطة لرجال األعمال :الدفع أو الحبس
السيسي يتفقد اإلسكندرية ...وانتخابات في نقابة المحامين

حرب تكسير عظام
ورسائل شديدة اللهجة ،بدأت
السلطة في مصر توجيهها
إلى رجال األعمال ،إلجبارهم
على مساندة النظام في
ضائقته المالية ،التي تزداد
يوما بعد يوم ،ومن آخر
أسبابها غرق محافظات في
الوجه البحري والدلتا ،ما اضطر
عبد الفتاح السيسي إلى
تفقد اإلسكندرية
القاهرة ــ رنا ممدوح
جاءت صور القبض على صالح دياب
ونجله ،وهــو أحــد أبــرز رجــال األعمال
ف ــي م ـصــر ،مـغـلــول ال ـي ــد ،عـلــى خلفية
ات ـهــامــه بــالـتــربــح وإه ـ ــدار امل ــال ال ـعــام،
لـتـحـمــل ف ــي طـيــاتـهــا ت ـهــديــدا ووع ـيــدا
ل ــرج ــال األعـ ـم ــال ب ــاالم ـت ـث ــال ل ــأوام ــر
الـشـفـهـيــة ب ــإب ــرام ت ـســويــات مــالـيــة مع
ال ـح ـك ــوم ــة ،ع ـل ــى صـ ـ ــورة ت ـب ــرع ــات أو
مـ ــا شـ ــابـ ــه ،وذلـ ـ ـ ــك كـ ــي ت ـض ـم ــن وق ــف
مالحقتهم أمـنـيــا بــاسـتــدعــاء بــاغــات
وات ـ ـهـ ــامـ ــات ق ــدي ـم ــة بـ ــاالع ـ ـتـ ــداء عـلــى
أراضي الدولة.
جراء ذلك ،بدأ النائب العام ،املستشار
نـبـيــل ص ـ ــادق ،الـتـحـقـيــق ف ــي بــاغــات
قدمت إلــى النيابة العامة عقب «ثــورة
 25يناير  ،»2011بل اتخذ أول قرارته
بـ ـش ــأنـ ـه ــا ف ـ ــي ال ـ ـ ـسـ ـ ــادس م ـ ــن ال ـش ـه ــر
ال ـجــاري ،عبر التحفظ على أم ــوال 18
م ــن رج ـ ــال األعـ ـم ــال م ــن بـيـنـهــم دي ــاب
ونـجـلــه ،إل ــى جــانــب مـحـمــود الـجـمــال،
ح ـمــي ن ـجــل ال ــرئ ـي ــس األسـ ـب ــق محمد
حسني مـبــارك واملحافظ السابق ،مع
عدد من املسؤولني.
الـ ـق ــرار جـ ــاء م ـت ــأخ ــرا خ ـمــس س ـنــوات

ويـفـتـقــد زه ــو الـ ـق ــرارات املـمــاثـلــة التي
أصدرها املستشار عبد املجيد محمود
(النائب العام آنذاك) ضد غالبية رجال
نظام مبارك الـبــارزيــن ،كأحمد نظيف
وزه ـي ــر ج ــران ــة ورش ـي ــد مـحـمــد رشـيــد
وأحـ ـم ــد عـ ــز ،ب ــل ح ـت ــى مـ ـب ــارك نـفـســه
ونجليه وزوجته ،في ظل رهاب سقوط
م ـب ــارك وتـخـلـيــه ع ــن الـسـلـطــة .وبــرغــم
ذلك ،كان مصير غالبية تلك البالغات
التي تحفظت النيابة العامة بموجبها
آنذاك على أموال املبلغ عنهم قبل قراءة
أوراقـ ـه ــا ،أن تـبـقــى فــي أدراج الـنـيــابــة
العامة دون تحقيق ،كما انتهت ببراءة
كثيرين من التهم املبلغ عنها.
ل ـ ـكـ ــن ،كـ ـم ــا كـ ــانـ ــت تـ ـل ــك الـ ـب ــاغ ــات
ال ـتــي قــدمـهــا مــواط ـنــون مـتـضــررون
مـ ـ ــن الـ ـ ـفـ ـ ـس ـ ــاد حـ ـ ــا س ـ ـحـ ــريـ ــا ع ـقــب
تنحي مـبــارك عــام  2011فــي تهدئة
ال ـج ـم ــاه ـي ــر ال ـغ ــاض ـب ــة وط ـمــأن ـت ـهــا
ووعدها بمستوى اجتماعي أفضل
ب ـعــد امل ـب ــال ـغ ــات وال ـت ـه ــوي ــل ف ــي مد
الـ ـصـ ـح ــف بـ ـبـ ـي ــان ــات م ـغ ـل ــوط ــة عــن
حجم ثروات مبارك ونجليه ورجاله
ون ـص ـي ــب كـ ــل مـ ــواطـ ــن م ـن ـه ــا ،بـعــد
استرجاع النظام الجديد لها ،ظلت
ب ــاق ــي الـ ـب ــاغ ــات الـ ـت ــي ح ـف ـظــت فــي
اإلدراج ذات جدوى.
ه ــذه ال ـج ــدوى تـكـشـفــت بـعــدمــا أص ــدر
الــرئ ـيــس عـبــد ال ـف ـتــاح الـسـيـســي ق ــرارا
ب ـقــانــون بـتـعــديــل ق ــان ــون الـكـســب غير
املشروع في  23آب املاضي ،بما يكفل
التصالح في جرائم التعدي على املال
ال ـع ــام م ـقــابــل ت ـســويــة مــال ـيــة تـبــرمـهــا
الـحـكــومــة ،وه ــو ال ـقــانــون ال ــذي سبقه
ت ـع ــدي ــل ت ـش ــري ـع ــي آخ ـ ــر م ــن الــرئ ـيــس
لقانون اإلج ــراءات الجنائية ،يتضمن
إضــافــة م ــادة جــديــدة تجيز التصالح
في الجرائم املالية إذا كان محلها عقدا
مع إحــدى الجهات أو الهيئات املالكة
للمال الـعــام ،س ــواء أك ــان املستثمر قد
تـعــاقــد مــع الـجـهــة الـحـكــومـيــة بصفته
أم بشخصه ،وذل ــك فــي أي مرحلة من
مراحل التقاضي.

في ظل ذلــك ،قرر النائب العام الحالي
الـبـحــث ف ــي الــدفــاتــر الـقــديـمــة ليخرج
منها باقي بالغات عام  .2011وبغض
الـنـظــر عــن ف ـحــوى تـلــك ال ـبــاغــات فــإن
النائب العام أصــدر قــراراتــه بالتحفظ

استحضرت بالغات قديمة
من درج النائب العام
لالستفادة منها اآلن

ع ـل ــى األمـ ـ ـ ــوال واملـ ـن ــع م ــن ال ـس ـف ــر ،أو
بـ ـضـ ـب ــط وبـ ــإح ـ ـضـ ــار املـ ـتـ ـهـ ـم ــن ك ـمــا
حـ ــدث أمـ ــس م ــع صـ ــاح دي ـ ـ ــاب ،ال ــذي
ده ـم ــت ق ـ ــوات األم ـ ــن ال ـف ـيــا ال ـخــاصــة
ب ــه وق ـب ـضــت ع ـل ـيــه ،ب ــل س ــرب ــت صــور
ال ـق ـبــض عـلـيــه ووضـ ــع «ال ـكــاب ـشــات»
في يــده برغم أنــه ليس املتهم الوحيد
ف ــي ال ـق ـض ـيــة .وت ــزام ــن ه ــذا م ــع إع ــان
نيابة األموال العامة تفاصيل القضية
الـتــي قـبــض عـلــى رج ــل األع ـمــال فيها،

كانت البالغات
ضد رجال
األعمال
بعد سقوط
مبارك حال
سحريا لتهدئة
الجماهير (آي
بي ايه)

وتتعلق بشبهات فساد في تخصيص
أراض ع ــام  1996إل ــى رج ــل األع ـم ــال
ٍ
واس ـت ـغــال ـهــا ف ــي غ ـيــر ال ـغ ــرض ال ــذي
خصصت له من أجله.
ووف ــق رئ ـيــس نـيــابــة األم ـ ــوال الـعــامــة،
املـ ـسـ ـتـ ـش ــار أح ـ ـمـ ــد ال ـ ـب ـ ـح ـ ــراوي ،ف ــإن
التحقيقات «كشفت عن تأسيس صالح
دياب ومحمود الجمال و 15آخرين من
شركائه منتجعا ومدينة سكنية في
ط ــري ــق إس ـك ـن ــدري ــة الـ ـصـ ـح ــراوي على
مساحة  1500فــدان ،حصل ديــاب على
 976فدانا منها عن طريق مــزاد علني
ع ــام  ،2007وح ـص ــل ع ـلــى  524فــدانــا
أخرى من أجل مشروع آخر عام ،1996
وكــانــت الـجـهــات امل ـســؤولــة قــد حــددت
م ــدة زم ـن ـيــة لـتـنـفـيــذ املـ ـش ــروع امل ـق ــرر،
فيما ب ــرزت مخالفته لـلـمــدة امل ـحــددة،
وضم األرض إلى مشروع آخر مخالف
للقانون ،وتربح بطريقة غير مشروعة،
وإهدار ألموال الدولة».
ب ـنــاء ع ـلــى ذلـ ــك ،ف ــإن املـشـكـلــة ل ــم تكن
ف ـ ــي الـ ـح ـ ـصـ ــول عـ ـل ــى األرض ب ـس ـعــر
بخس ،بل في عــدم اإللـتــزام ببنود في
العقد املبرم بني وزارة اإلسكان ورجل
األعـمــال وشركائه ،وهــو األمــر الــذي ال
يتجاوز فــي حــد ذاتــه املخالفة املالية،
ال ـت ــي ال ت ــوج ــب مــداه ـمــة قـ ــوات األم ــن
وال ـق ـبــض عـلــى ال ــرج ــل ون ـشــر ص ــوره،
وفـقــا للمحامي عـصــام اإلسالمبولي،
ال ــذي ق ــال إن األم ــر ال ي ــزال ف ــي «ط ــور
االتهام ،والشائع في مثل تلك القضايا
أن يـكـتـفــى ب ــال ـق ــرارات االح ـت ــرازي ــة أو
الــوقــائ ـيــة ال ـخــاصــة بــاملـنــع م ــن السفر
والتحفظ على األموال».
أمـ ــا الـ ـه ــدف م ــن اسـ ـت ــدع ــاء ال ـب ــاغ ــات
الـ ـق ــديـ ـم ــة ،ف ـ ـحـ ــدده امل ـس ـت ـش ــار أح ـمــد
ال ـب ـح ــراوي بـمـطــالـبـتــه ال ـن ــائ ــب ال ـعــام
تأليف لجنة من وزارة العدل لتحديد
ق ـي ـم ــة األرض وق ـي ـم ــة الـ ـت ــرب ــح ال ـتــي
استفاد منها املتهمون مــن عــام 1996
حـتــى  ، 2007ثــم تـبــدأ جــولــة املتهمني
أمــام محكمة الجنايات التي عــادة ما
تــؤيــد ق ــرارات الـنــائــب الـعــام بالتحفظ

أول دليل لفرضية القنبلة في الطائرة الروسية
ت ـ ـ ــزداد ي ــوم ــا ب ـع ــد يـ ــوم ن ـس ـبــة ال ـتــأكــد
م ــن أن ط ــائ ــرة ال ــرك ــاب الــروس ـيــة الـتــي
سقطت فوق سيناء ،األسبوع املاضي،
ق ــد ج ــرى إسـقــاطـهــا ب ـص ــورة متعمدة
وليس بسبب خلل فني .وأوردت وكالة
«رويترز» أمس تصريحًا عن عضو في
لـجـنــة الـتـحـقـيــق ق ــال فـيــه إن املحققني
«مـ ـت ــأك ــدون بـنـسـبــة  90ف ــي املـ ـئ ــة» من
أن ص ــوت ال ـض ــوض ــاء الـ ــذي س ـمــع في
تسجيالت مسجل صوت غرفة القيادة
ف ــي ال ـثــان ـيــة األخـ ـي ــرة م ــن الــرح ـلــة كــان
انفجار قنبلة ،كان تنظيم «داعــش» قد
أع ـلــن ف ــي تـسـجـيــل صــوتــي صـ ــادر عن
«والية سيناء» مسؤوليته عنه من دون
أن يكشف الطريقة .وقال عضو مصري
في لجنة التحقيق ،طلب إخفاء اسمه ،إن
«املؤشرات والتحليل حتى اآلن للصوت
املـسـجــل فــي ال ـص ـنــدوق األسـ ــود تشير
إلــى أنــه انـفـجــار نــاتــج مــن وج ــود مــواد
مـتـفـجــرة» ،وه ــو مــا يـفـ ّـســر ق ــول رئيس
لجنة التحقيق ،املـصــري أيـمــن املـقــدم،
أول مــن أم ــس ،إن «ال ـطــائــرة انـشـطــرت
في الجو على ما يبدو ،بينما كانت ال
تزال بقيادة الطيار اآللي» ،وإن «صوت
ضوضاء سمع في تسجيالت الطائرة
فــي الثانية األخـيــرة مــن رحلتها ،لكنه
أضاف أن «الوقت ال يزال مبكرًا مع ذلك
للوصول إلى استنتاجات حول السبب
في سقوط الطائرة» .وفــي وقــت الحق،
نفت وزارة الطيران املدني املصري ما
نقلته الوكالة على لسان عضو اللجنة.

وإذا تأكد أن «والية سيناء» وراء إسقاط
الـطــائــرة ،فسيكون لــذلــك أثــر مــدمــر في
صـنــاعــة الـسـيــاحــة امل ـصــريــة ،بــاعـتـبــار
أن ـهــا أح ــد أك ـبــر الـهـجـمــات مـنــذ أيـلــول
 ،2001ومؤشر على استراتيجية جديدة
يـسـتـخــدمـهــا ع ـنــاصــر ال ــوالي ــة .وسـئــل
ع ـضــو ل ـج ـنــة الـتـحـقـيــق ع ــن األس ـب ــاب
وراء وجود هامش من الشك بنسبة 10
في املئة في أن الطائرة سقطت نتيجة
انفجار ،فقال «ال يمكن أن أنــاقــش ذلك
اآلن» .لكن املقدم تحدث عن احتماالت
أخ ــرى مـمـكـنــة ،مـثــل انـفـجــار مستودع
الـ ــوقـ ــود أو ت ـف ـكــك ج ـس ــم الـ ـط ــائ ــرة أو
ارتفاع شديد في درجة حرارة بطاريات
الليثيوم ،مضيفًا« :الحطام تناثر على
مساحة قطرها  13كيلومترًا ،وهــو ما
ّ
ّ
يتسق مــع احتمالية وج ــود تفكك في
جسم الطائرة».
وبــال ـن ـس ـبــة إلـ ــى الـ ـص ــوت الـ ـ ــذي سمع
فــي نهاية التسجيل ،فإنه بعد مرحلة
ك ـت ــاب ــة الـ ـن ــص املـ ـسـ ـج ــل ،يـ ـل ــزم إج ـ ــراء
تحليل طيفي لـلـصــوت فــي مختبرات
متخصصة مــن أجــل تحديد طبيعته.
وتضم اللجنة  47محققًا هم  29مصريًا،
وسبعة مــن الـ ــروس ،وسـتــة فرنسيني،
وثالثة ايرلنديني وأملانيان ،إضافة إلى
 11مراقبًا.
في الوقت نفسه ،قالت «لجنة الطيران
ال ــروس ـي ــة» إن ال ـص ـنــدوق األس ـ ــود «لــم
يسجل أي معلومات عن حدوث خلل في
أجهزة وأنظمة الطائرة» ،وقــد «توقف

عن التسجيل أثناء عملية الصعود في
الـجــو إلــى ارتـفــاع  9.4آالف مـتــر ،وقبل
تلك اللحظة كان الطيران يسير بصورة
طـبـيـعـيــة ،ولـ ــم تـسـجــل م ـع ـلــومــات عن
حدوث أعطال».
أمـ ـ ــا ال ـ ـت ـ ـطـ ــور ال ـ ــاف ـ ــت ،فـ ـه ــو ح ــدي ــث

نفت لندن أن تكون طائرة
تابعة لشركة بريطانية قد
ّ
تعرضت لصاروخ في آب
صحيفة «نيويرك تايمز» عن أن مكتب
التحقيقات االت ـح ــادي «إف .ب ــي .آي».
وافــق على مساعدة الحكومة الروسية
فــي تحقيقاتها ،نــاقـلــة عــن مـســؤولــن

رف ـي ـعــي امل ـس ـتــوى قــول ـهــم إن «الـ ــروس
يــريــدون مـســاعــدة فــي إج ــراء تحليالت
الطب الشرعي لتحديد أسباب سقوط
الـطــائــرة» .لكن مسؤولني آخرين قالوا
إن الـطـلــب الــروســي «روت ـي ـنــي» ،مــع أن
أطرافًا أخرى قالت إن ذلك «عالمة على
التحديات التي تواجه املحققني».
املـ ـص ــادر تــوق ـعــت أن ت ــواص ــل روس ـيــا
مـ ـ ـ ــا «ي ـ ـم ـ ـك ـ ـنـ ــه أن يـ ـ ـخ ـ ــدم امل ـ ـصـ ــالـ ــح
ال ـج ـي ــوس ـي ــاس ـي ــة؛ ف ـق ــد ك ـ ــان الــرئ ـيــس
ال ـ ــروس ـ ــي ف ــاديـ ـمـ ـي ــر ب ــوت ــن يـ ـح ــاول
اس ـت ـغ ــال قـضـيــة اإلره ـ ـ ــاب وال ـت ـهــديــد
ال ـع ــامل ــي ال ـ ــذي ت ـم ـث ـلــه ،إلنـ ـه ــاء ال ـعــزلــة
والـعـقــوبــات الـتــي فرضها الـغــرب على
ب ــاده فــي أع ـقــاب األزمـ ــة األوك ــران ـي ــة»،
لــذلــك مــن املحتمل أن «روس ـيــا تحتاج
إلى خبرة مكتب التحقيقات الفيدرالي

فوضى في مطار شرم الشيخ بعد رفض مغادرة السياح ومعهم حقائبهم (أ ف ب)

للمساعدة في حل لغز تحطم الطائرة،
وربـمــا يــرى الكرملن فــي هــذا التعاون
فرصة أخرى للمشاركة كشريك».
ف ــي هـ ــذا ال ــوق ــت ،ت ـت ـحــدث األنـ ـب ــاء عن
فــوضــى فــي مـطــار ش ــرم الشيخ بعدما
رف ـض ــت ش ــرك ــات روس ـي ــة وبــريـطــانـيــة
مـ ـغ ــادرة ال ـس ـي ــاح امل ـس ــاف ــري ــن ومـعـهــم
حقائبهم ،وسط تقليص عدد الرحالت
وإلـ ـغ ــاء أخـ ـ ــرى .ووسـ ــط ذلـ ــك ،تــواصــل
روسـيــا وبريطانيا إج ــاء ّ
سياحهما،
وهم باآلالف ،من شرم الشيخ ومناطق
سياحية أخــرى في مصر .وقــد أرسلت
موسكو أول من أمس  44طائرة فارغة
إلى شرم الشيخ والغردقة لنقل السياح
الروس الذين ّ
يقدر عددهم بنحو  78ألفًا
(أجـلــي منهم  11ألـفــا) .وأعـلــن الكرملن
ف ــي وقـ ـ ّـت م ـتــأخــر م ــن م ـس ــاء أمـ ــس أن
بوتني وقع حظرًا مؤقتًا لجميع رحالت
الطيران إلى مصر.
ف ــي ه ــذا اإلط ـ ــار ،ق ــال وزي ــر الـخــارجـيــة
الـبــريـطــانــي ،فيليب هــامــونــد ،إن ــه «إذا
اتـضــح أن (سـقــوط الـطــائــرة الــروسـيــة)
ناجم عن عبوة ناسفة ،فعلينا أن نعيد
النظر في مستوى األمن الذي نريده في
امل ـطــارات الــواقـعــة ضمن املـنــاطــق التي
ينشط فيها تنظيم الدولة اإلسالمية».
ً
وأمس مثال ،أقلعت ثماني رحالت فقط
إلى بريطانيا ،في حني أن ترحيل 16500
بــريـطــانــي ال ي ــزال ــون ف ــي ش ــرم الشيخ
(بعدما أجلي ثالثة آالف) يتطلب قرابة
ّ
 100طائرة تحمل كل منها ما بني 150
إلى  200سائح في املتوسط.

