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العالم

ّ
القاهرة تنفي تذللها لـ«النقد الدولي»
مصر

بينما تـجـهــد الـحـكــومــة المصرية
في الحصول على قرض الصندوق
الدولي ،وتبدي استعدادها للخضوع
إلمـ ــاءات ال ـغــرب مقابل ال ـمــال في
ظل أزمات خانقة ،طفت مجددا إلى
الواجهة أسئلة عن طبيعة التسوية
ال ـجــاريــة مــع رج ــل األع ـمــال ال ـهــارب
حسين سالم
القاهرة ــ األخبار
ت ـ ـتـ ــواصـ ــل مـ ـ ـف ـ ــاوض ـ ــات الـ ـح ـك ــوم ــة
املـ ـص ــري ــة مـ ــع وف ـ ــد ص ـ ـنـ ــدوق ال ـن ـقــد
الـ ــدولـ ــي ،ال ـ ــذي ت ـس ـعــى إلـ ــى تـمــديــد
زيـ ــارتـ ــه شـ ـه ــرا ب ـ ــدال م ــن أس ـبــوعــن
(بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدأت الـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــت املـ ـ ـ ــاضـ ـ ـ ــي) وف ـ ــق
إع ــان وزي ــر املــالـيــة امل ـص ــري ،عمرو
ال ـج ــارح ــي ،ال ــذي ق ــال إن سـبــب ذلــك
«ال ـح ــاج ــة إل ــى االتـ ـف ــاق ع ـلــى جميع
التفاصيل ،ألن الحكومة تسعى إلى
الحصول على الشريحة األول ــى من
القرض في غضون أقل من شهرين».
وأضـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـج ـ ــارح ـ ــي ،ف ـ ــي م ــؤت ـم ــر
صـحــافــي أم ــس ،إن «ص ـنــدوق النقد
لم يتحدث عن تخفيض قيمة العملة
املصرية ،ألن هذا األمر مرتبط بالبنك
ـان إلى
املــركــزي» ،مشيرا في سياق ثـ ٍ
أن ــه «م ــا مــن رؤي ــة السـتـغــال م ــوارد
الشركات التي ستطرح في البورصة
قريبا (مشروع الخصخصة)».
لـ ـك ــن الـ ـ ــوزيـ ـ ــر ت ـ ـحـ ــدث ب ـت ـح ـف ــظ عــن
تفاصيل امل ـفــاوضــات ،م ـحــاوال نفي
وجود شروط تسعفية من الصندوق
تجاه الحكومة.
في املقابل ،تحدثت مصادر حكومية
عــن وج ــود رغـبــة فــي تـمــريــر «بعض

اإلص ــاح ــات» حــالـيــا فــي ظــل وجــود
وفــد «النقد الــدولــي» ،ومنها قانون
القيمة املضافة الذي سيقره البرملان
خــال األي ــام القليلة املقبلة ،إضافة
إلــى اعـتـمــاد زي ــادة أسـعــار الكهرباء
لتخفيف الدعم وزيادة امليزانية.
لـكــن مـســؤولــي الـصـنــدوق ال يــزالــون
ي ــؤك ــدون ضـ ـ ــرورة أن ي ـك ــون صــرف
الـشــرائــح املختلفة لـلـقــرض مرتبطا
ب ــاإلص ــاح ــات ال ـتــي سـيـتـفــق عليها
مــع تأكيد «ض ــرورة موافقة البرملان
عليها».
فــي ش ــأن آخ ــر ،تـثـيــر الـتـســويــة التي
وقعها رجل األعمال املصري الهارب
حسني سالم مع «جهاز الكسب غير
املشروع» ،تساؤالت عدة عن صيغة
تـ ـق ــدي ــر ث ـ ــروت ـ ــه وس ـ ـبـ ــب اح ـت ـف ــاظ ــه
بنحو ثلثها بــرغــم تــربـحــه لــأمــوال
بطريقة غير مـشــروعــة ،وثـبــوت ذلك
ً
قضائيًا ،فـضــا عــن انـخـفــاض قيمة
التسوية مـقــارنــة بــالـغــرامــات املالية
التي وقعت عليه قضائيًا ،وأبرزها
الحكم بتغريمه أربعة مليارات دوالر
( 36مليار جنيه) في قضية تسهيل
ت ـصــديــر الـ ـغ ــاز إلس ــرائ ـي ــل بــأس ـعــار
متدنية.
صحيح أن الحكم ب ــ 36مليار جنيه
ألغي الحقا ،وال تزال بعض القضايا
املـتـهــم فيها ســالــم مـنـظــورة جنائيًا
أم ــام الـقـضــاء ،لكن اكـتـفــاء الحكومة
بتحصيل أقل من  5.5مليارات جنيه
تدافع الحكومة عن نفسها بشأن تفاصيل القرض لكن الوفد الدولي يصر على شروطه (آي بي ايه)

اقتصرت التسوية مع
حسين سالم على
ثلثي ثروته

فقط (باعتبار أن ث ــروة ســالــم تصل
إلــى ثمانية مـلـيــارات جنيه) ،يطرح
ت ـس ــاؤالت عــن الـتـســويــة ،بــرغــم أنها
االضخم في تاريخ الجهاز.
وما يزيد االلتباس أن رجل األعمال
ه ــارب إل ــى إسـبــانـيــا مـنــذ «ثـ ــورة 25
يـنــايــر» ،وحـقــق ث ــروة كـبـيــرة وزعـهــا
في عدد من بالد العالم بسبب قربه

الشديد من الرئيس األسبق حسني
مبارك وتعاونه مع االستخبارات في
عدة مشروعات ،إضافة إلى تأسيسه
مـ ـش ــاري ــع س ـي ــاح ـي ــة ع ـ ــدة فـ ــي ش ــرم
الشيخ وابتعاده عن الضوء.
ســالــم ،ال ــذي يـقــول إنــه يــريــد الـعــودة
إلـ ـ ــى مـ ـص ــر ،جـ ـ ــرت مـ ـ ـح ـ ــاوالت ع ــدة
سابقة للقبض عليه ومالحقته ،لكن

حـصــولــه عـلــى الجنسية اإلسبانية
حال دون ذلك.
واآلن ،يـنــص ات ـف ــاق الـتـســويــة ال ــذي
أبرمه محاميه مع الجهاز بعد إقرار
قانون التصالح في قضايا الفساد،
عـلــى أن ت ــؤول مـلـكـيــة أي ممتلكات
أو أرصـ ـ ـ ــدة لـ ــم ي ـق ــدم ـه ــا س ــال ــم إل ــى
ال ـح ـك ــوم ــة إذا ظـ ـه ــرت خـ ـ ــال عـشــر

تحايل حكومي على
«بطالن التنازل عن تيران وصنافير»
قـ ـب ــل تـ ـسـ ـع ــة أي ـ ـ ـ ــام م ـ ــن اس ـت ـئ ـن ــاف
املـحـكـمــة اإلداريـ ــة الـعـلـيــا الـنـظــر في
طـ ـع ــن الـ ـحـ ـك ــوم ــة امل ـ ـصـ ــريـ ــة ب ـح ـكــم
م ـح ـك ـمــة ال ـق ـض ــاء اإلداري ،ب ـطــان
الـتـنــازل عــن الـسـيــادة على جزيرتي
تـ ـ ـ ـي ـ ـ ــران وصـ ـ ـن ـ ــافـ ـ ـي ـ ــر لـ ـلـ ـسـ ـع ــودي ــة
فـ ــي الـ ـت ــاس ــع مـ ــن ن ـي ـس ــان امل ــاض ــي،
ف ــوج ــئ املـ ـت ــابـ ـع ــون ل ـل ـق ـض ـي ــة ،ي ــوم
أم ــس ،بــإقــامــة دع ــوى أم ــام «محكمة
ال ـق ــاه ــرة ل ــأم ــور امل ـس ـت ـع ـج ـلــة» ،في
سـعــي حـكــومــي حـثـيــث لــوقــف حكم
«ال ـ ـق ـ ـضـ ــاء اإلداري» ،م ـ ــع أن ذل ــك
يخالف اإلجـ ــراء ات القضائية التي
تنص على أن يكون الطعن بأحكام
«القضاء اإلداري» أمام «العليا».
و«مـ ـحـ ـكـ ـم ــة األمـ ـ ـ ـ ــور امل ـس ـت ـع ـج ـل ــة»
تـسـتـغـلـهــا ال ـح ـك ــوم ــة م ـن ــذ س ـن ــوات
إلص ـ ـ ـ ـ ــدار أح ـ ـ ـكـ ـ ــام مل ـص ـل ـح ـت ـه ــا فــي
الـ ـقـ ـض ــاي ــا املـ ـثـ ـي ــرة لـ ـلـ ـج ــدل ،وذلـ ــك
إلحــداث حالة من البلبة أو للتهرب
من تنفيذ األحكام النهائية الصادرة
م ــن ال ـق ـضــاء اإلداري ،ال ــذي تحظى
أحكامه باحترام وبثقة من املجتمع،
وخــاصــة أن األخـيــر سـبــق أن أصــدر
أحكامًا عدة تبطل قرارات الحكومة.
كما أن الــدعــوى املقامة أمــس قدمت
بــاســم أح ــد املــواطـنــن وح ــدد النظر
فيها خالل جلسة الثالثاء املقبل!
تحايل الحكومة بتقديم الطعن عبر
«هـيـئــة قـضــايــا ال ــدول ــة» ،املمثلة عن

الرئيس والحكومة ،يأتي تعبيرًا عن
م ـخ ــاوف رسـمـيــة ب ـص ــدور حـكــم من
«اإلداري ــة العليا» ببطالن االتفاقية
امل ــوق ـع ــة م ــع ال ـ ــري ـ ــاض ،م ــا سـيـضــع
ال ــوج ــه الــرس ـمــي ل ـل ـبــاد ف ــي مــوقــف

حرج ،كما أن مقيمي الدعوى األولى
بدأوا رحلة بحث عن وثائق عدة في
مـكـتـبــات عــامل ـيــة م ـثــل مـكـتـبــة بــرلــن
تثبت تبعية الجزر ملصر قبل إقامة
قيام السعودية.

صدور حكم من المحكمة العليا بإلغاء االتفاقية سيحرج القاهرة
أمام الرياض بشدة (آي بي ايه)

