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ال  عنقودييم نهب ثروات البالد ، إذ تعتمد على تنظ فيتنظيمها اإلداري  فيتشبه األنظمة الطاغية الفاسدة العصابات اإلجرامية 
 التيأن حجم األموال السائلة  البنوك الدولية ، وقد قدر الكثير من المراقبين فيتهريبها لثروات البالد  فييسهل كشفه أو متابعته 

 ..  مليار دوالر 05/  05بين  خارج مصر تتراوح  نهبتها عائلة مبارك وهربتها

فلك تلك األنظمة وتأتمر بأمرها .. هم  فيتدور  " توزع على " واجهات يفهيصعب نقلها خارج حدود الدولة ،  التيأما الثروات 
 .. قاعها ويعرضونها لمهالك الغرق  فيالظالم وينخرون  في كفئران السفينة ، حيث يعيشون

الفاسدة الطاغية ، فيديرون باسمهم تلك الثروات  نخصص دراستنا على هؤالء الواجهات الذين يعملون لصالح تلك األنظمة
 .. داخل أرجاء الوطن  مشاريع مختلفة فيالمنهوبة 

بداية تسعينات القرن  فيعرفه بها المصريون  التي لكل تلك الواجهات معتمدا على خبرته اليومييشرف عالء مبارك على العمل 
يعرفها بسطاء  نعلى رجال األعمال المصريين ، وقصته مع المرحوم وجيه أباظة وآخري اإلتاوات فرض فيتمثلت  والتي الماضي

 .. خالفة والده  فيوالمتمثل  السياسيالملف  فيشوارع مصر الضيقة ، بينما يتفرغ جمال مبارك للعمل  فيالقوم 

هذه الحلقة  فيباسمه لصالح عائلة مبارك .. سنتناول  يديرها التيأن يكون أحمد عز أكبر هذه الفئران بسبب الثروة  الطبيعيمن 
 ..  يسر من معلومات عن حياة هذا الواجهةت األولى من الدراسة ما

على  رغم ، السيطرة على رأسمال يبلغ أكثر من أربعين مليار جنيه  أنه الولد المدلل بال منازع لعائلة مبارك ، فقد قفز من العدم إلى
 .. بها األغلبية العظمى للمصريين  التيالطبقة المتوسطة  انتمائه إلى

كان  الذيلوالده  الثانيبجامعة القاهرة ، وهو االبن  وتخرج من كلية الهندسة  2101يناير  21 فيُولد أحمد عبد العزيز عز 
القرن  بداية ثمانينات فيفرقة موسيقية متواضعة إلحياء األفراح  فيطباال   عمل أحمد عز .. المصرييعمل ضابطا بالجيش 

 ..  عقب تخرجه  الماضي

محال صغيرا بمنطقة السبتية بالقاهرة ،  – الماضيالقرن  بداية ثمانينات في –إلى المعاش اشترى والده عبد العزيز عز بعد إحالته 
 فينفس الدولة ..أسس أحمد عز  كان يستوردها من رومانيا ثم اتجه إلى استيراد الخزف األبيض من التيالحديد  كان يبيع فيه زوايا

 .. وبدأ يعمل بجانب والده  الدقيمنطقة بع فينى الريان بشار عمارة فيمكتبا  الماضينهاية ثمانينات القرن 



ف رئيس إتحاد الصناعات المصرية آنذاك ،  على رجل األعمال محمد فريد خميس الماضينهاية ثمانينات القرن  فيأحمد عز   تعر ًّ
وزير  ح بمساعدةاألعمال حيث أنشأ مصنعا لصناعة السيراميكا بمدينة السادات وأصب بدأت من هذه النقطة رحلة عز إلى عالم

 .. مصنعا صغيرا إلنتاج الحديد  مدينة السادات ثم أنشأ بها مستثمريالصناعة سليمان رضا رئيسا لجمعية 

ويبدو أنها وجدت فيه كل اإلمكانيات  ، التابعة لها تلك الفترة تراقب أحمد عز من خالل أجهزة األمن فيكانت عصابة آل مبارك 
 .. ة لنهب ما أمكن من المال العام كواجه يصلح فيها استخدامه التي

، 5991عام  فيعمان باألردن  فيانعقاد مؤتمر للمال  جمع أحمد عز مع جمال مبارك قد جرى أثناء الذيكان اللقاء األول المعلن 
س بجوار أحمد عز يجل القاهرة وشاهد الناس فييليه انعقد المؤتمر  الذيالعام  في..   جمال مبارك قدمه محمد فريد خميس إلى

احتل أحمد عز بفضل عالقاته الوطيدة  وزادت " البلية " من عدوها .. جمال مبارك ، ثم بدأت أحداث اللعبة تتسارع بشكل كبير ،
للدراسات االقتصادية وجمعية  المصريوالمركز  األمريكي المصريمبارك عضوية لجنة السياسات ومجلس األعمال  مع جمال

 .. جيل المستقبل 

مليون دوالر ،  066بضمان الحكومة المصرية بقيمة  تقدم أحمد عز إلى الملياردير اإليطالي دانيللى لطلب قرض 5999عام  في
وإبراهيم فوزى وزير  من الحكومة المصرية لتنفيذ االتفاق مكون من يوسف بطرس غالى وزير الدولة سافر معه إلى إيطاليا وفد

 .. الصناعة حينها 

ألحمد عز فى غرب خليج السويس إلقامة  ( مليون متر مربع 15كيلو متر )  15يم سليمان مساحة خصص وزير اإلسكان إبراه
المنطقة  إال أن أحمد عز دفع جنيها واحدا للمتر ، علما أن الدولة قد أنفقت على تلك مصنع للصاج بسعر خمسة جنيهات للمتر ،

 .. للكهرباء وتعبيد طرق  حطةمليار جنيها كبنية تحتية إلنشاء شبكات المياه والصرف وم 21

ألف متر مربع إلى  516خليج السويس وباع  أرض غرب فيألف متر مربع لصناعة الصاج  516أنشأ أحمد عز مصنعا بمساحة 
واحتفظ  صفقة واحدة فيجنيها للمتر ، محققا بذلك عدة مليارات من الجنيهات  5166بسعر  الخرافيناصر  الكويتيالملياردير 
 ..                                                                              مليون متر مربع  59.9اقية وهى بالكمية الب

تقلع من هناك أو تهبط دون رقيب ،  التيستريم (  القطعة المذكورة ممرا لطائراته ) لديه أربع طائرات من نوع جولف فيأنشأ 
من روسيا بسبب رخص  تجلب أغلبها الذهب والتيية آل مبارك لديهم الكثير من تلك الطائرات أن حاش ويؤكد الكثير من المراقبين

وال  المصريسوق المخدرات  فيتتحكم  والتيالداخلية المصرية ،  سعره هناك وكذلك المخدرات من شرق أسيا لحساب وزارة
 .. بارونات المخدرات العالميين بالدخول فيه  من أليتسمح 

الثروات القومية إليه ، كان الهدف هذه المرة  عملية تسمين " الواجهة " أحمد عز من أجل نقل بعض هيالتالية  كانت الخطوة
دخيلة " وحدث ذلك ال " مصر وهو الشركة الوطنية للحديد باإلسكندرية فياإلستراتيجية الثقيلة  هو صرح من صروح الصناعات

 .. رأسها عاطف عبيد  التيالحكومة ب 2111عام  في

الدخيلة بغرض نقل ملكيتها إلى آل مبارك عن طريق  نسج خيوطه على شركة فييتميز به حسنى مبارك  الذي األمنيبدأ األسلوب 
 ..                                                                " الواجهة " أحمد عز 

كبيرة وزيادة نسبة المستورد من الخامات  ر عن طريق توسعاتتركيع الشركة ووضعها على حافة االنهيا فيتتلخص المؤامرة 
من محنتها  هذه اللحظة " الواجهة " أحمد عز وينقذ الشركة في  يأتي  بضمان الحكومة ، ثم بقرض من البنوك حكوميوذلك بوعد 

 .. نهضتها ونهضة مصر  يبدو وكأنه بطل قومي تحمَّل شراء شركة خاسرة من أجل وبالتالي

أن قامت الشركة بالتوسعات المخطط لها ، تقدمت  القرض بعد فييناريو كما تم إعداده ، رفضت الحكومة ضمان الشركة سار الس
 لمستحقاتها وإال وضعت يدها عليها ..  الفوريللشركة تطالبها بالتسديد  5999عام  فيمصلحة الجمارك 

بطرق حديد الدخيلة وهو ساخن ، وقدم عرضا  تسريح العاملين فقام" أحمد عز للحيلولة دون انهيار الشركة و القوميالبطل  " تدخل



 .. لشراء الكثير من أسهمها 

 فيفارغا ، بل كانت الصفقة من أموال المودعين  األصل فيأتى به  الذيلم يدفع " الواجهة " أحمد عز جنيها واحدا من جيبه 
                 : يليكما  استيالء الصهاينة على فلسطين ، وذلكالمؤامرة على مراحل تشبه تماما مراحل  البنوك المصرية ، تمت

                              
صدر قرار مجلس إدارة الشركة  1999 نوفمبر 9% من أسهم شركة الدخيلة ، وفى  56اشترى أحمد عز  5999عام  في  -5

 ..                                                                       مجلس إدارتها  فيبتمثيل أحمد عز 

نفس الشهر تم اإلطاحة برئيس  في،  % 25رأسمال الشركة إلى  فيزادت نسبته وبنفس األسلوب السابق  2666مارس  في  -2
لمجلس إدارة  تمرير المؤامرة وتم تعيين " الواجهة " أحمد عز رئيسا فيمحمدين لعدم تعاونه  مجلس إدارة الشركة المهندس إبراهيم

                                                                                                                                        ..الشركة 

السادات ، رغم  مدينةبيملكه أحمد عز  التي وافق مجلس إدارة الشركة على خطة للتحالف مع مصنع الحديد 2666مايو  4 في  -3
  ..ذات السمعة الدولية  ختم حديده المتواضع بخاتم شركة الدخيلة فيمدينة السادات  في.. بدأ المصنع  أن الفارق بينهما كبير للغاية

                
البنوك  يفالسابقة ومن أموال المودعين  بنفس الطرق -زادت حصة " الواجهة " أحمد عز 2666من عام  الثانيالنصف  في  -4

 .. للمساهمين  والباقي% لليابانيين  52للدولة و  % 41مقابل  في%  31إلى  –المصرية 

 فيمليون جنيها  566أنها حققت أرباحا قدرها  مليون جنيها رغم 31حققت شركة " الدخيلة " خسائر بلغت  2666نهاية عام  في
مادة البيليت ، كانت  حمد عز ، منها أنه أجبر شركة الدخيلة على إنتاجانتهجها أ التيوسوء اإلدارة  سبقه بسبب الفساد الذيالعام 

 .. جنيها للطن  006السادات بأقل من تكلفته وبسعر  مدينة فيجنيها وكان يرسله إلى مصنعه  066تكلفة الطن 

سية الفاسدة إلى الحلبة دفعت به القيادة السيا الذيحياة أحمد عز ، إنه العام  فيمن األعوام الهامة جدا  1555كان العام 
مبارك هو الدفع  لحسنى  األساسيالربع األخير منه .. يبقى الهدف  فيجرت  التيالبرلمانية  السياسية من خالل االنتخابات

الثلثين ليبقى النظام حتى ولو بعد وفاة مبارك ويختار أحد أفراد  بفئران السفينة إلى مجلس الشعب حتى يضمن من خاللهم نسبة
 ..  مبارك آلعصابة 

وضباط أمن دولة وسيارات كبيرة لهم زرقاء وزيتية اللون  نعرفها دائما ، بوليس التيبدأت االنتخابات البرلمانية وبنفس الطريقة 
المسرحية بضمان نسبة تزيد  لتنتهي، ومعهم رجال البلطجة الذين يعتدون على المواطنين ثم اعتقاالت وتزوير  الشوارع فيتنتشر 
تولى على الفور رئاسة لجنة الخطة  والذيضمنهم هذه المرة أحمد عز  ، كان الوطنييد الحزب  فيمن األعضاء %  96عن 

 .. مجلس الشعب الجديد  في والموازنة

شركة الدخيلة  فيفيه أحمد عز بنهب المال العام  البرلمان يتهم فيباستجواب  الحريريالنائب أبو العز  2666عام  فيتقدم 
االستجواب إال  سرور ومنع استمرار فتحيتصدى له رئيس المجلس   وتساءل عن مصدر أمواله ، خسائر فادحة بها فيوالتسبب 

 للمحاسبات بإعداد تقرير بذلك ..  المركزيأصر على استجوابه فتم تكليف الجهاز  الحريريأن 

قرارا بمنع تداول  سرور فتحيمد عز ، هنا أصدر الحكومة إال أنه أعد تقريرا يدين فيه ممارسات أح أن جهاز المحاسبات يتبع رغم
 .. التقرير بين األعضاء وتم حذف أجزاءًّ كبيرةًّ منه 

هيئة أمانة السياسات  فيآل مبارك ليصبح عضوا  ةبالعام المذكور عندما دفعت به عصانفس  فيتمددت سيطرة أحمد عز السياسية 
 .. العامة  وعضو األمانة الوطنيبالحزب 

تصديرا  العالميفعلى الرغم من التزامه بالسعر  مصر ، فياحتكار سوق الحديد  فيالعام أولى خطوات أحمد عز  نفس فيبدأت 



إال  – العنصريالفصل  ماليين األطنان بهذا السعر إلى كثير من الدول ومنها إسرائيل لبناء جدار باع –جنيها للطن  5036وهو 
 ..  السوق المحلى  فيجنيها  3366، فكان يبيع الطن بسعر  السوق المحلى وهو األولى باألفضلية فيأنه لم يلتزم به 

وتركيا وليبيا وكان أسعاره أقل من أسعار حديد أحمد عز ،  اتجه بعض المقاولين إلى استيراد الحديد من رومانيا وروسيا وأوكرانيا
استمرار العمل بتلك الرسوم  % وقررت 23.1الحديد المستورد وصلت إلى  السياسة الفاسدة رسوم إغراق على هنا فرضت القيادة

 .. 2660الظالمة لحماية أحد صبيانها وذلك حتى العام 

الذين يحلمون ببناء بيت صغير ومتواضع ألسرهم ،  لقد ضربت عصابة آل مبارك عرض الحائط بأحالم عامة المواطنين البسطاء
 .. سدة عدة مليارات من الجنيهات كفارق سعر من خالل " الواجهة " أحمد عز الفا وحققت تلك القيادة السياسية

كامل  –ولى نعمته جمال مبارك  فيممثلة  –السياسية  حياة أحمد عز ، فقد أعطته القيادة فيهو عام الحظ السعيد  2661كان العام 
            منقطعة النظير  لمدلل " ظنهم بل أظهر مهاراتالنفاق والبلطجة والتزوير ، لم يخيب " الولد ا فيالفرصة إلثبات مهارته 

             .. 
تلك  في، وقد دفع أحمد عز   عدة مئات من الماليين أبريل من العام المذكور وتكلفت فيبدأت الحملة االنتخابية الرئاسية لمبارك 

                   ..ل " لالمد وكان البد من مكافأة " الولدوفاز فيها مبارك كما هو معروف قبل أن تبدأ ،  مليون جنيها  366الحملة 
                                 

جنيها للطن ،  3166ليصل سعره إلى  – 2661سبتمبر  –جنيها بعد أقل من أسبوع من فوز مبارك  266تم رفع سعر الحديد 
 أسعار ..  قوت المواطنين كفارق مليار جنيها من 3 حواليأحمد عز بهذا  جني

 مليون جنيها فى الحملة 055قال لعز حينها أنه دفع  – عزميزكريا  –الديوان  بعض الصحف المستقلة أن وزير فيانتشرت 
األموال تدار فقط باسم عز وهو ليس أكثر من  هو أن تلك عزميمن وراء ذلك عشرة أضعاف ، لكن ما لم يقله  وجنيالرئاسية 

 .. واجهة 

البرلمانية وفيها أظهر أحمد عز مهارات حربية غير  بعد شهر واحد من االنتخابات الرئاسية بدأت االنتخاباتو 2661أكتوبر   في
كل محافظة ، ويتأكد من  فيبزيارات مكوكية لكل المحافظات ويشرف فيها على جميع التفاصيل االنتخابات  مسبوقة .. كان يقوم

الخطوط  تحتوى على األموات ، ووضع التيل القذرة والجداول االنتخابية وأفراد الحي توافر عناصر البلطجة وقوات الشرطة
النائب من  الحريريوعلى رأسهم أبو العز  كشف الفساد فيكل محافظة على بعض المعارضين المتخصصين  فيالحمراء 

 .. بور سعيد  اإلسكندرية والبدرى فرغلى النائب من

 الحيإطالق الرصاص  فيلم تتردد  التيبقوات البوليس  وتم محاصرة دوائر كاملة بدأت الحملة بإرهاب المواطنين بفرق البلطجة
خالل الفضائيات وانتهت  المواطنين العزل واعتقال العديد من المواطنين .. شاهد العالم تلك الجرائم من وقتل العشرات من

 ..  لسل مص دماء مصر األعضاء الستمرار مس % من 06االنتخابات ، وضمن الحزب الحاكم نسبة تزيد عن 

كان كريما أيضا معه بعد االنتخابات البرلمانية وقدم له  وكما كان مبارك كريما مع " الواجهة المدلل " بعد االنتخابات الرئاسية ،
                                                                          كانت األولى سياسية والثانية مالية : مكافأتين كبريتْين ،

من  الشاذليوهو كمال  الوطنيالحزب  فيوالفاسدين  كانت عندما أصدر مبارك قرارا بعزل أحد أكبر المنافقين المكافأة السياسية -
 .االنتخابات البرلمانية أحمد عز محله ، حدث ذلك بعد أسبوعين من انتهاء” الواجهة ” الحاكم وإحالل  منصبه كأمين للتنظيم بالحزب

شراء أصوات  فيالحاكم والذين دفعوا أمواال طائلة  الوطنيفقد اشترك فيها الكثير من نواب من الحزب  أما المفاجأة المالية -
أحد هؤالء النواب بعد  جنيها ، بل وتشدق 066بعض دوائرها إلى  فيوصل سعر الصوت  والتيالبرلمانية  الحملة فيالمواطنين 

المرحلتين  فيمليون جنيها وسوف أنفق أكثر  21المرحلة األولى  فيتخابات وقال " لقد أنفقت انتهاء المرحلة األولى من االن
                                                                        " .. القادمتين

أكثر  –ا يقول خبراء البورصة كم –عز وحده  لقد اجتمع كل أفراد العصابة وضربوا البورصة وهم المسيطرون عليها ، جنى أحمد
له وبعد انهيار  الوقت المخطط في% حيث تقدم  15أسهم شركة " الدخيلة " إلى  فيارتفاع نصيبه  فيمليار جنيها تمثلت  4من 



 ..  مصر  فينسبة صناعة الحديد  % من 09األسعار لشراء تلك األسهم وأصبح بذلك يسيطر على 

 الذيعز بهذه السيولة ؟! ، وما هو السر العميق  : من أين جاء " الواجهة " أحمد  ؤال هامالبد أن يتبادر إلى ذهن القارئ س
 !المعادلة ؟ حل تلك في  يستند عليه

% من 91الدولة ، فمن المعروف أن سعر الطاقة يشكل  يأخذها من التيسعر الطاقة  فيثروة " الواجهة " أحمد عز  فييكمن السر 
 ..                                                                           تكلفة الحديد 

ستين سنتا  –ثمن الوحدة أقل من دوالر  فيويدفع  الطبيعيعلى الغاز  الجمهوريكان " الواجهة " يحصل بتعليمات من القصر 
 ..                                        2660عام  فيالوحدة عالميا كان يساوى ستة دوالرات ونصف  حين أن سعر في –تحديدا 

بينما  العالميبأعلى من السوق  –حديده من قوته !  دعم الذي –لعل القارئ يالحظ أن أحمد عز كان يبيع الحديد إلى السوق المحلى 
 .. ! الضفة الغربية بذلك في، ويشهد جدار شارون الخرسانى  العالميبأقل من السعر  العالمييبيع إلى السوق 

قاصرا على " الواجهة " أحمد عز فقط ، بل شاركه فيه  الطبيعيمن الغاز  اإلستراتيجيمخزونها  فيلم يكن النزيف من ثروة مصر 
 الذيبنفس السعر  الطبيعي األسمدة واألسمنت حيث يشترون سعر الغاز صناعتيتسيطر على  التياألخرى  " العديد من " الواجهات

 فيمنه المال  يأتيتسيطر على كل مكان  التياألربعة  جهات كأحمد عز وجميعهم يعمل لحساب عصابةيشترى به أحمد عز ، هم وا
 مصر ..

% من سعر هاتين الصناعتين ، والجدير  50نحو  األسمدة واألسمنت تمثل أيضا كالحديد صناعتي فيمن الملفت للنظر أن الطاقة 
مصر بينما يسيطر  فييسيطر على صناعة األسمدة  – الجبليصحة حاتم شقيق وزير ال – الجبليشفيق  " بالذكر أن " الواجهة

سرية تحدد سعر طن األسمنت طبقا لتعليمات القصر  بورصة فيعلى صناعة األسمنت مجموعة متحدة من " الواجهات " 
على   - خالد بدوى  -مكون من سبعة أشخاص وهم : ناصف سايروس  1555كانت حتى عام  ، وهذه المجموعة الجمهوري
                                               حسن راتب ..   -محمد محمود على   - الجابرينبيل سيد   - مهنيعمر  –  محمد أحمد

على منتجاتهم ويتمتعون باستخدام طاقة مدعمة ، وذلك  جميع هؤالء " الواجهات " يتمتعون بمزايا عدم دفع ضرائب أو جمارك
 .. الضرائب  إجمالي% من 10يدفع أكثر من  الذيلتغابى على الشعب الفقير ا حتى يكتمل مسلسل

" الناس   المصريلوسائل اإلعالم عن الشعب  1550قال فيه رئيس الوزراء أحمد نظيف فى صيف  الذييحدث ذلك فى الوقت 
 .الشقة ! ". اللبن والدولة بابا هتعلمهم وتوظفهم وتعالجهم وتجيب لهم فكرة إن الحكومة ماما هترضعهم

صحيفة الدستور  في –وشيخهم  السياسي االقتصاد فيلخبراء مصر  الروحيوهو األب  –وقد رد عليه أ.د. أحمد غندور 
                                                         : يليوقال ما  2006 أغسطس 0 فيعددها الصادر  فيالمستقلة 

تاريخها ، يعرف إيه ده عن تاريخ مصر العظيم  لى قدك يا نظيف فأنت ال تعرف مصر وال تعرفأنا أقول له عيب .. إتكلم ع " 
ألن أحاديثه تبين بوضوح  فهو منعدم أو يكاد الثقافيكمبيوتر .. أما تكوينه  ميكانيكيكمبيوتر ، يعنى  هو مهندس العلميوتحصيله 

 فهو صفر ويستمد السياسيهى معلومات مشوهة وقاصرة .. وأما تكوينه الثانوية و أن ثقافته عن تاريخ مصر قد توقفت عند المرحلة
 فييكشف إنه لم يعرف المصريين  المصريالشعب  حاجة تغيظ صحيح ألن كالمه عن  ثقافته السياسية من برامج التليفزيون ..

تأميم  فيالناصر  ندما وقفوا مع عبدولم يعرفهم ع 30 فيعندما خرجوا وباركوا إلغاء المعاهدة  ضد اإلنجليز ولم يعرفهم 59ثورة 
 بين معاهدة " أوسلو " واتفاقية " كامب ديفيد " .. الذنب ليس ذنبه بل ، وأتحدى نظيف أن يعرف الفارق الثالثيالقناة وصد العدوان 

..   رضعه "" عاوز الحكومة ت  المصريالشعب  يقول عن الميكانيكياختاره لمنصب رئيس الوزراء ، هذا  الذيمسئولية مبارك 
من إيرادات الموازنة  األسابيع األخيرة ليعلم جيداًّ أن ما تم تحصيله فيقدمها لمجلس الشعب  التي فليعرف هو أرقام الموازنة العامة

 .. ! "  يرضع وأمثاله لبناًّ متدفقا من أموال الفقراء وأن كان حراما الذي وليس من األثرياء ، هو المصريمن فقراء الشعب  يأتي

أحد البنوك القومية بمرتب  في تعمل –منتصف التسعينات  فيوهى خريجة  –  معلوم أن ابنة أخت أحمد نظيف لحوظة : م (
 ( ..  البنوك المصرية مديريالكثير من  ألف جنيها ، وهى حقيقة يعلمها 215قدره  شهري



السبتية  فيصاحب المحل المتواضع  وابنهور والط حفالت الزفاف فيالطبال السابق  –جمعها أحمد عز  التيإن حصيلة األموال 
 ..  مليارا من الجنيهات  44كانت  1555عام  فيوكما قدرها الخبراء  أقل من عقد من الزمان في –

عام  فيالنائب طلعت السادات  –الشعب  عصر آل مبارك إلى نفق مظلم وعميق فقد تقدم أحد نواب فيوألن مصر قد دخلت 
 ، أجداديأحمد عز ، يومها وقف أحمد عز يقول للنائب " أنا ورثت الفلوس دى عن  أموال ن مصدرباستجواب يسأل ع – 1550

 لكن إنت أهلك مين ؟! " ..

مدافن الدراسة بالقاهرة مما  فيكان يعمل " تربى "  كان يعرف أن جد أحمد عز الذيلقد أثارت تلك الجملة حفيظة النائب المذكور 
    تعتبر مقياسا لعصر آل مبارك جيدا لما المصريالهواء ، وهى واقعة يذكرها الشعب  فيالتلويح به حذائه و دفع بالنائب إلى خلع

                .. 
لطلعت السادات وهى إهانة القوات المسلحة وحكم  مصر قد لفقت تهمة باطلة في البوليسيالبد أن نذكر هنا أن أجهزة أمن النظام 

 .. فئران السفينة  طريق فيكانت رسالة لكل من تحدثه نفسه بتجاوز الخطوط الحمراء والوقوف و عليه فيها بالسجن لمدة عام ،

تلك السنوات القليلة ، فما هو حجم األموال  فيالعام  كونها من نهب المال التيأموال " الواجهة " أحمد عز  هيإذا كانت تلك 
مصر وأهمها  فيالقطاعات  على مدى ربع قرن من الزمان ومن كل استولت عليه عصابة آل مبارك التيالعام  المنهوبة من المال

 العام ؟! ..البترول والسياحة وقناة السويس وشركات القطاع 

 تبحر بها عصابة آل مبارك ، فإلى اللقاء .. التي سنتكلم عن فأر آخر من فئران السفينة –إن شاء هللا  –الحلقة القادمة  في

 رائف محمد الويشى
 أمريكا  –ميزورى  –سانت لويس 

elwisheer@yahoo.com 
: يليتابع مقاالت سابقة  لكاتب المقال على مدونته " ثوار مصر " وعنوانها كما   

www.thowarmisr.com 
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