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 مقدمة 

اثينا القديمة  فيى الظلم ؟ قال.. عندما يشعر املذنبون بالعار.. واعتقد ان ما ينطبق عن الظلم عندما سئل احد حكماء اثينا القديمة.. متى ينته

االرض لم ولن يشعروا بالعار بعد ان اصبح الفساد احد  فيمصر اليوم  الذى لن يكتب له النهاية ما دام املفسدون  فيينطبق ايضا على الفساد 

 معالم مؤسسات الدولة املصرية .

عمل د بيبرطع فى مجلس االثار " .. عبارة قالها لى احد موظفى املجلس االعلى لالثار والذى تتالقى عند ادارته التى يعمل بها جميع حبال ال" الفسا

العام نفسه  ن  داخل هذا املجلس بكل مفرداته ومعطاياته وايضا مخرجاته وقراراته .. قالها لى وانا متشكك نظرا للهالة االعالمية التى يحيط بها االمي

برنا بشكل يوحى ان الفساد قد يكون "متبرطعا" فى جميع مؤسسات الدولة باستثناء هذا املجلس الذى تتوارد اخبار االكتشافات االثرية دوما لتخ

 كم حبانا هللا بهذا الزاهى الذى استطاع ان يعيد لنا اكتشاف انفسنا وتاريخنا .

من  االعاملية منها والتى استطاع زاهى حواس ان يجذبها اليه بمهاراته الخاصة ستارا يخفى ورائه كثير  بالطبع .. كانت هذه الهالة االعالمية خاصة

غير مؤسس ى تمثل تهديدا صريحا الثار  ا .. فمن قرارات تخرج بشكل عشوائىالحكايات واالحداث التى من شانها ان تمثل تهديدا خطيرا الثار بالدن 

املجلس االعلى لالثار الى مواقف عدائية بين موظفى املجلس وقياداته وصلت الى قاعات املحاكم الى اتخاذ   مصر الى مخططات الستنزاف مقدرات

على الحل الى "ضرب الطناش" تجاه  ات حاسمة بشانها حتى تفاقمت وعصتمواقف سلبية تجاه بعض املشكالت والقضايا وتسويف اتخاذ قرار 

 ..اصة فيما يتعلق بذممهم املالية الى اهدار املال العام فى مشروعات االثار الى .. الى  الى.عالمات استفهام اثيرت حول بعض القيادات خ

ار فالفساد يتمدد داخل اروقة املجلس واالكتشافات تتوالى واالهتمام ال يتوجه الى االول الذى يتسع ويتحول الى إخطبوط شيئا فشيئا تحت ست   

 مين العام للمجلس االعلى لالثار والذى استطاع ان يجعل قبعته اشهر من اثار بالده .االكتشافات واالهتمام االعالمى بشخص اال 

دفعت كل ذلك كان من الطبيعى ان يختفى وراء التهافت االعالمى على شخصية حواس واكتشافاته املتكررة وقبعته التى تباع باغلى االثمان لدرجة  

ننا اذا كنا نعيش ازهى عصور الديمقراطية فان االثار املصرية تعيش ازهى عصورها على االطالق كثير من املتطلعين واملشتاقين الى التاكيد على ا

 غاضين النظر فى ذلك عن مخططات عدة يجرى تنفيذها داخل املجلس نفسه لتدميرها .

ملجلس االعلى لالثار والتى قد ال من هذا املنطلق ياتى هذا الكتاب الذى يبتعد عن "التنظير" للفساد وكيفية مواجهته ليرصد بعض حكايات ا

ى املستندات يعرفها كثيرون تحت تأثير الهالة اإلعالمية التي ال تكل ليال اونهارا عن بث اخبار اكتشافات الرجل االول فى االثار معتمدا فى ذلك عل

الخراج قرار ما من اجل مصلحة ما ..لذا فكل  واالوراق الصادرة من اروقة املجلس والتى يحمل بعضها فى طياتها شبهات بالفساد او تواطؤات ما

خ كلمة وردت فى هذه الصفحات انما هى كلمات موثقة وردت فى تقرير او حكم قضائى او تحقيقات النيابة االدارية .. فهو كتاب توثيقى للتاري 

 تندات غير ذلك.الغرض منه القاء الضؤ على فترة قد يراها البعض فترة اثرية زاهية بينما تراها االوراق واملس

 محمد شعبان

 1/1/2011القاهرة 
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(1) 

 مذبحة اآلثار الكبرى على يد الشركة الكويتية

 فدان اخرى.  16فدمرت اثار املنطقة واستولت على  فى العياط بغرض االستصالحالف فدان  26الشركة حصلت على *

وافق على استصالح الشركة لالراض ى رغم خطورت  الف جنيه.   420بـ ايضا وانما جاملها  ..فقطها على اثار املنطقة *حواس لم ي

كان من بين حيثيات انشاءه اصدار التوجيهات والقرارات الالزمة لحفظ  1994لعام  82عندما انش ئ املجلس االعلى لالثار بالقرار الجمهورى رقم 

ار ... ولم تتضمن مواد او حيثيات انشاء املجلس املساهمة فى تدمير هذه االثار وحماية االثار من مختلف العصور كما جاء فى املادة الثانية من القر 

كما يتصور بعض قيادات املجلس الذين ساهموا عبر املوافقات التى منحوها الحدى شركات االستصالح الزراعى وكذلك صمتهم املشبوه عن 

ة على االطالق هى منطقة اللشت التى تقع جنوب الجيزة والتى تعد جزءا ممارساتها التدميرية فى الحاق اضرار جسيمة باهم منطقة اثرية مصري 

ر ... من جبانة منف املسجلة كمحمية اثرية بمركز التراث العاملى باليونسكو نظرا ملا تحويه من اهرامات ومقابر تؤرخ لحقبة مهمة من تاريخ مص

 بحة االثرية التى تقوم بها الشركة وانما قاموا بمنحها صكوك هذه املمارسات .    فهؤالء املسئولون لم يصدروا القرارات والتوجيهات لوقف هذه املذ

الغموض ...هو ما يمكن ان يوصف به نشاط الشركة املصرية الكويتية الستصالح االراض ى واململوكة لرجل االعمال الكويتى ناصر الخرافى  

فدان شرق مدينة العياط وتحديدا بالقرب من منطقة  26على مساحة حصلت  –ان لم تكن فاسدة  –وفى ظل ظروف غامضة  –...فالشركة 

 اللشت االثرية الواقعة جنوب منطقة آثار سقارة .. ورغم ان الشركة حصلت على هذه املساحة بغرض االستصالح والزراعة اال ان نشاطها فيما

ا تدمير آثار املنطقة ان لم يكن االستيالء عليها ... ورغم ان بعد كشف عن ان االستصالح والزراعة ما هو اال ستار الهداف اخرى كان من بينه

بالغاء العقد املبرم مع الشركة الكويتية بعد ان فاحت  2008مايو عام  28الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء كان قد اصدر قرارا فى 

ر االغراض الواردة فى بنود التعاقد اال ان هذا القرار اثار تساؤالت رائحة نشاطها املشبوه تحت مبرر قيامها باستغالل املساحات املخصصة لها فى غي

..  2002عديدة اهمها ...ملاذا صدر قرار الغاء العقد فى هذا الوقت بالذات رغم ان نشاط الشركة تحوم حوله الشبهات منذ تسلمها االرض عام 

القرار شهدت اصدار اكثر من تقرير لجهات مختلفة تؤكد استيالء الشركة   وملاذا فى هذا التوقيت ايضا رغم ان السنوات املاضية قبل اصدار هذا

االف فدان اخرى مجاورة للمنطقة املخصصة لها ... كما اكدت تقارير قيام الشركة بتدمير عدد من املعالم االثرية املهمة فى املنطقة من  10على 

فية حصول الشركة على املوافقات فى سبيل حصولها على املساحات املخصصة لها بينها اهرامات ومقابر .... والتساؤل االكثر الحاحا يتعلق بكي 

 خاصة من املجلس االعلى لالثار ومحافظة الجيزة اضافة الى بعض الوزارات والهيئات االخرى .

مة على االرض تمارس هيمنتها ما زالت جاث –حتى كتابة هذه السطور  – اوالغريب انه رغم اصدار نظيف قرار يقض ى بالغاء عقد الشركة اال انه 

من  وتخريبها الثار مصر مخرجة لسانها للجميع .. ولم يتوقف االمر عند هذا الحد بل تصر على ان املخالفات التى قامت وما زالت تقوم بها هى

 صميم حقوقها .

الدولة ذات الصلة وهى الوزارات التى وهذه السطور ليست بصدد استعراض مالبسات نشاط الشركة وعالقتها فى ذلك بمختلف جهات ووزارات 

 وافقت على منحها هذه املساحات ولكن السطور بصدد استعراض نشاط الشركة فيما يتعلق باالثار وذلك من خالل التقارير واملستندات . 

قة اللشت والواقعة بجوارها وقبل استعراض فصول قصة الشركة املصرية الكويتية مع تدمير اهم منطقة اثرية فى مصر يجب االشارة الى ان منط

سنة قبل امليالد( مثل هرمى امللك  2000االراض ى املخصصة للشركة تحوى عددا كبيرا من االثار التى يرجع تاريخها الى الدولة الوسطى )حوالى 
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ئة عام وان كانت غير منتظمة امنمحات االول وسنوسرت االول املحاطين من جميع الجوانب بمقابر النبالء ... وقد شهدت املنطقة حفائر منذ ما

رية عاملية وبالتالى فان الجبانة الخاصة بامللكية تعتبر بكرا من الناحية االثرية ... وتعد املنطقة ايضا جزءا من جبانة منف واملسجلة كمحمية اث 

ية املنطقة من اية اخطار ... ورغم هذه بمركز التراث العاملى بمنظمة اليونسكو وهو ما يترتب عليه التزام مصر بجميع الضمانات الالزمة لحما

 االهمية فان مسئولى االثار اعطوا املوافقات الالزمة للشركة لتبدا مسلسل تدمير اثار املنطقة .

 بنود العقد

لشركة عندما وقعت الهيئة العامة ملشروعات التعمير والتنمية الزراعية عقدا مع ا 16/2/2002وتعود قصة الشركة مع تدمير اثار مصر الى 

)خمسة ماليين و  5200000الف فدان الستصالحها بقيمة مالية بلغت 26الستصالح االراض ى ينص على حصول الشركة على تية املصرية الكوي 

 9/6/2001جنيه للفدان الواحد ...وجاءت هذه املوافقة بناء على موافقة اللجنة الوزارية للمشروعات القومية بتاريخ    200الف جنيه( بواقع    200

.. وعلى موافقة الهيئة املصرية  18/4/2001فى  250وكذلك موافقة وزارة الرى واملوارد املائية على الترخيص بفتحة خاصة من ترعة الجيزة رقم 

 .  8/1/2000فى  447العامة للمساحة الجيولوجية واملشروعات التعدينية رقم 

الف جنيه على ان يسدد الباقى على خمسة اقساط سنوية متساوية  300ليون و من جملة املبلغ اى م%25.. سددت الشركة ووفقا لبنود التعاقد

... ونص العقد على انه اذا تاخر الطرف الثانى وهى الشركة عن الوفاء باالقساط املستحقة فى مواعيدها %7بعد اضافة عائد االستثمار وقدره 

الغ املتاخر سدادها دون الحاجة الى مطالبة او انذار او اتخاذ اى اجراء  على املب %14تستحق عليه بجانب تحصيل االقساط غرامة تاخير قدرها 

اذا اوفت الشركة بكامل الثمن املستحق استيفاؤه عند التعاقد... وفى حالة التاخير   %10قضائى ..ونص العقد على منح خصم معجل الدفع وقدره  

عات التعمير والتنمية الزراعية ( فسخ التعاقد واسترداد االراض ى دون الحاجة عند سداد قسطين متتاليين يحق للطرف االول )الهيئة العامة ملشرو 

 الى اتخاذ اى اجراءات قانونية.

قا واشار البند الرابع من العقد الى ان االستصالح هو نشاط الشركة املستهدف فى هذه املساحة حيث تحويل االرض الى ارض قابلة لالستزاع وف

ملقدمة من الشركة واملعتمدة من الهيئة وتقسيمها الى وحدات قابلة لالستزراع الزراعى محققة االغراض موضوع للقواعد املتبعة والدراسة ا

قتها مع االتفاق ... وفى سبيل ذلك تلتزم الشركة باعباء توفير املصادر الداخلية للري والصرف والطاقة واملرافق االخرى لوحدات املشروع على نف

 الجهات املعنية مثل وزارة االشغال العامة واملوارد املائية ووزارة الكهرباء وغيرها ...خضوعها ملراجعة واعتماد 

جمالى واشار البند الخامس من العقد الى انه ال يجوز للشركة ان تتصرف بالبيع فى االراض ى املخصصة لها او اى جزء منها للغير اال بعد سداد ا

ح واعداد االرض للزراعة وتوفير كافة البنية االساسية على حسابها وبتمويلها الخاص على ان الثمن وبعد االنتهاء من كافة خطوات االستصال 

العامة  تتعهدالشركة باالنتهاء من اعمال االستصالح لكافة املساحة املباعة طبقا لدراسة الجدوى املقدمة من الشركة واملوافقة عليها من الهيئة

ملياه من الترعة الرئيسية لبداية االرض .. ويعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه فى حالة عدم االلتزام للتعمير واستصالح االراض ى وبعد توصيل ا

 بهذه الشروط .

من متابعة العمل واالطالع على اى  –اى الهيئة  –بتمكين مندوبى الطرف االول  –اى الشركة  –ونص البند السادس على التزام الطرف الثانى 

من قيام الشركة بكل التزاماتها املنصوص عليها فى هذا العقد وفى تنفيذ التخطيط املعتمد وفقا للبرنامج الزمنى املقرر  مستندات بقصد التحقق

 باملواصفات واالساليب املتفق عليها.



 

 

6 

 

بيعة فى غير الغرض فقد نص على عدم استخدام الشركة لالرض امل -كما سياتى تفصيل ذلك الحقا  -اما البند السابع والذى يعد من اهم البنود 

راث املخصصة من اجله على ان تلتزم باملحافظة على ما قد يوجد باالرض من مناجم ومحاجر وثروات معدنية او بترولية وما تحتويه من آثار او ت 

ينها الضرائب العقارية تاريخى وفقا للقوانين والنظم املعمول بها .. كما تلتزم الشركة بسداد الضرائب والرسوم التى تستحق على االرض ومن ب

 وملحقاتها . 

يها وبما عليها من ونص البند الثامن على اقرار الشركة بانها عاينت االرض املباعة املعاينة التامة النافية للجهالة وانها قبلت شرائها بالحالة التى عل 

الستصالح االراض ى باى ش ئ من هذا القبيل وان الشركة  حقوق االرتفاق ظاهرة اوخفية وال يجوز الرجوع الرجوع للطرف االول وهى الهيئة العامة

 بتسليمها االرض اصبحت فى حيازتها واصبحت مسئولة عن املحافظة عليها من تعدى الغير .

 ونص البند الحادى عشر على قبول الطرفين مسبقا باى تعديالت قد يدخلها مجلس  الدولة على هذا العقد .. بينما نص البند الثانى عشر على

 جاوزها .التزام الشركة بعدم تعديل طريقة الرى املنفذة باالرض وان تلتزم باملقننات املائية التى يتم اقرارها بمعرفة الجهات املسئولة وال تت 

 ممارسات الشركة التدميرية

تفاق فور تسلمها االرض مباشرة مما ادى ورغم بنود العقد الواضحة اال ان الشركة لم تلتزم بها ...بل وانطلقت فى ممارساتها املخالفة لقواعد اال

س االعلى لآلثار الى نتائج سلبية كان لها تاثيراتها املباشرة على آثار املنطقة .. وهذا ليس مجرد كالم وانما ما اكده تقرير اللجنة التى شكلها املجل 

كال من  –وقتئذ  –وجرزا .. وقد ضمت اللجنة فى عضويتها ملعاينة تهديدات الشركة للمنطقة االثرية املجاورة لها وتحديدا آثار منطقتى اللشت 

لهرم يحيى محمد عيد مدير عام آثار القاهرة والجيزة واملهندس مجدى محمود رئيس االدارة املركزية للمساحة واالمالك وعادل حسين مدير آثار ا

صابر محمد الدالى املفتشين بآثار دهشور اضافة الى  والدكتور سامى الحسينى مدير آثار دهشور واللشت وكل من عادل عكاشة خفاجى ومحمد

 املهندس احمد عبد الرؤوف مدير املساحة واالمالك بالجيزة واملهندس سامى حلمى باالدارة العامة للمساحة واالمالك .

بخصوص مخالفات  3/10/2005بناء على مذكرة واردة من منطقة آثار دهشور واللشت املؤرخة بـ  25/12/2005وقد قامت اللجنة باملعاينة فى 

الشركة املصرية الكويتية و الشركة املصرية الستصالح االراض ى و القائم على اعمالها كل من ايهاب اسماعيل محمد و محسن اسماعيل محمد 

 و محسن عبد السالم قورة واحمدعبدالسالم قورة ... و جاء فى تقرير اللجنة ما يلى..

للموافقة املمنوحة من املجلس االعلى لآلثار بالزراعة واستصالح االراض ى حيث لوحظ عدم وجود زراعات  مخالفة الشركتين املذكورتين – 1

 باملوقع وهو التخصص املمنوح لهم .

 تجاوز املساحات املحددة للشركة والسابق املوافقة عليها من املجلس االعلى لآلثار . – 2

 الخالفة للقانون بعمل تحجير واقامة محاجر طفلة ومحاجر زلط ورمل .استخدام املساحات التى تمت املوافقة عليها ب  – 3

م مما ادى الى تغير  60 – 50م تقريبا وبعمق 200م × 300تغيير طبيعة االرض واقامة محاجر طفلة جنوب طريق طهما مباشرة بمساحة  – 4

 طبيعة االرض .

ملوافقات السابقة كحرم للمنطقة اآلثرية بناحية اللشت والسعودية لهرمى تجاوز املساحات املحددة للشركة والتى سبق استبعادها من ا – 5

سنوسرت االول وامنمحات االول وكذا موقع اثرى يحتوى على العديد من الجبانات االثرية فى طرخان وكفر عمار والشرفا حيث تجاوزت الشركة 
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لسنة  117املنطقة وهو ما يمثل مخالفة الحكام قانون حماية االثار  الحدود باقامة محاجر تعمل فى حرم املنطقة االثرية املوضحة مما يهدد

كم والصادر ضمن املوافقات السابقة بحيث اصبحت هذه املحاجر  3( اضافة الى تجاوز الحرم الذى حدده القانون بمسافة 21املادة ) 1983

 كم تقريبا . 1.5قريبة بمسافة ال تزيد عن 

 سفلتية داخل املوقع ومد خطوط كهرباء ضغط عالى وحفر شبكات صرف صحى .قيام الشركة بمد شبكات طرق ا – 6

قيام الشركة بعمل تقسيمات فى االرض من شوارع اسفلتية وميادين دائرية واعمدة انارة حديثة للشروع فى اقامة منطقة سكنية خالفا ملا  – 7

 جاء فى املوافقة املمنوحة لهم مما يغير بيئة االثر .

ى ادارى ومنطقة محوالت كهرباء على طريق جرزا الفيوم خارج حدود املساحات السابق املوافقة عليها مما يعد مخالفا الحكام قانون اقامة مبن  –  8

 ( .21املادة ) 1983لسنة  117حماية االثار رقم 

الفترة من تاريخ مصر القديمة وذلك بشق تدمير التل االثرى بمنطقة جرزا وهو تل يرجع لعصر ما قبل التاريخ واحد املعالم االثرية لهذه  – 9

 طريق تربة زلطية داخل التل مستخدمين معدات ثقيلة .

 عدم وجود عمال مراقبة لهذه املخالفات نظرا لعدم قيام الشركة بسداد الرسوم املقررة قانونا نظير اعمال املراقبة باملخالفة للموافقات  – 10

 املمنوحة للشركة .

فان اعمال الشركة قد تداخلت مع حرم املنطقة االثرية وخصوصا فى حرم هرمى سنوسرت االول وامنمحات االول واملقابر وبناء على ماسبق    –  11

 املجاورة لهما مما يعد مخالفا الحكام قانون االثار . 

بهذه املنطقة مما يؤثر على منطقة  ان استمرار الشركة بالتوسع والتداخل مع املنطقة االثرية سوف يؤدى الى زيادة منسوب املياه الجوفية – 12

 االهرامات ومقابر الدولة الوسطى باللشت والسعودية .

رة وبقيام العضوين السابع والثامن بلجنة املعاينة )املهندس احمد عبد الرؤوف مدير املساحة واالمالك بالجيزة واملهندس سامى حلمى باالدا  –  13

املساحية وباستخدام جهاز ال جى . بى . اس لقياس املساحات الفعلية التى تستغلها الشركة حاليا العامة للمساحة واالمالك( بتطبيق الخرائط 

فدان تقريبا )ستة عشر الف فدان( حيث اخترقت تالال   16000والتى تعمل بها باملخالفة تبين تجاوز الشركة للمسطح املمنوح لها سابقا بمساحة  

 رزا ،تل اليمامة .ومواقع اثرية فى مناطق ابوحمد ،طرخان ،ج

 تقوم االدارة العامة للمساحة واالمالك باعداد الخريطة الالزمة باملساحات الزائدة الرفاقها باملحضر . – 14

واالفادة وبناء على ذلك طلب املجلس االعلى لالثار من املركز الوطنى الستخدام اراض ى الدولة التابع لرئاسة مجلس الوزراء معاينة اراض ى الشركة  

ارسله املهندس عمر الشوادفى مدير املركز الى اللواء عماد مقلد رئيس قطاع التمويل باملجلس   1/2/2006لراى ... وبالفعل اصدر املركز تقريرا فى  با

قق الشرط االعلى لالثار فى ذلك الوقت ... واكد التقرير على املخالفات التى تضمنها تقرير املجلس االعلى لالثار السالف ذكره وبمقتضاها يتح

بعدم استخدام االرض املبيعة فى غير الغرض املخصصة من اجله  –الشركة  –الفسخ الوارد فى عقد البيع والذى ينص على تعهدالطرف الثانى 

ملعمول بها وكذلك يلتزم على ما قد يوجد باالرض من مناجم ومحاجر وثروات معدنية اوبترولية وما تحتويه من اثار او تراث تاريخى وفقا للقوانين ا

 كما يلتزم بسداد كافة الضرائب والرسوم التى تستحق على االرض ومن بينها الضرائب العقارية وملحقاتها .
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بشان حماية االثار يتبين ان الشركة املصرية الكويتية الستصالح االراض ى قد  1983لسنة  117واشار التقرير الى انه باستعراض القانون رقم 

والتى تنص على )ال يجوز منح رخص للبناء فى املواقع او االراض ى االثرية ويحظر على الغير اقامة منشآت او مدافن او شق   (20خالفت نص املادة )

اشجار قنوات او اعداد طرق او الزراعة فيها اوفى املنافع العامة لالثار او االراض ى الداخلة ضمن خطوط التجميل املعتمدة .. كما اليجوز غرس 

ال او رفع انقاض منها اواخذ اتربة او اسمدة او رمال او غير ذلك من االعمال التى يترتب عليها تغيير فى معالم هذه املواقع او االراض ى ابها او قطعها  

السابقة   قرةبترخيص من الهيئة وتحت اشرافها .. ويسرى حكم الفقرة السابقة على االراض ى املتآخمة التى تقع خارج نطاق املواقع املشار اليها فى الف

طق .. ويجوز والتى تمتد حتى مسافة ثالثة كيلو مترات فى املناطق املاهولة او ملسافة تحددها الهيئة بما يحقق حماية بيئة االثر فى غيرها من املنا

تى تجريها احتمال وجود بقرار من الوزير املختص بشئون الثقافة تطبيق احكام هذه املادة على االراض ى التى يتبين للهيئة بناء على الدراسات ال 

 اثار فى باطنها كما يسرى حكم هذه املادة على االراض ى الصحراوية وعلى املناطق املرخص بعمل محاجر فيها(

( من ذات القانون افردتا عقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية لكل من هدم او اتلف عمدا اثرا او جزءا 43( واملادة )42واوضح التقرير ان املادة )

دها للزراعة ن اثر مملوك للدولة او حول املبانى االثرية او االراض ى االثرية او من جزءا منها الى مسكن او حظيرة او مخزن او مصنع او زرعها او اعم

شوه او اتلف  او غرس فيها اشجارا او اتخذها جرنا او شق بها مصارف او مساقى او اقام بها اية اشغاالت اخرى او اعتدى عليها باى صورة كانت او

 بطريق الخطا اثرا ثابتا او منقوال او فصل جزءا منه .

د واضاف التقرير ..من اجل ذلك وحرصا من املشرع على اتخاذ االجراءات الحاسمة والسريعة لحماية املناطق االثرية من اى تعدى او اخالل فق

املنصوص عليها فى هذا القانون اوغيره من القوانين يجوز لرئيس مجلس ( من ذات القانون على ..)مع عدم االخالل بالعقوبات 17نص فى املادة )

قار اثرى بالطريق ادارة الهيئة بناء على قرار من اللجنة الدائمة لالثار ودون حاجة الى االلتجاء الى القضاء ان يقرر ازالة اى تعد على موقع اثرى او ع

الة ويلزم املخالف باعادة الوضع الى ما كان عليه واال جاز للهيئة ان تقوم بتنفيذ ذلك على االدارى وتتولى شرطة االثار املختصة تنفيذ قرار االز 

من ذات القانون على تمتع كل من رئيس مجلس ادارة الهيئة ومديرى االثار ومديرى االثار ومديرى املتاحف وامنائها  48نفقته (... ونصت املادة 

ة ومفتش ى االثار واملفتشين املساعدين بصفة الضبطية القضائية فيما يتعلق بضبط الجرائم املساعدين ومراقبى ومديرى املناطق االثري 

 واملخالفات املنصوص عليها فى هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.

على لالثار اتخاذها وفقا للقانون واكد الشوادفى فى التقرير ان مخالفات الشركة ذات محاور ثالثة ... االول يتعلق باالجراءات التى يرى املجلس اال 

الصادر بشان حماية االثار على النحو السابق سرده تفصيال .. والثانى يتعلق باالخالل التعاقدى الثابت فى حق الشركة بالنسبة   1983لسنة    117

سانيد االخرى املتعلقة بتغيير وجه االستخدام لعقد البيع املبرم معها وهو االمر الذى يعد سندا رئيسيا لجهة الوالية املتعاقدة باالضافة الى اال 

فيتعلق بقيام واالثار املترتبة عليه من احقيتها فى الحصول على فارق السعر وذلك فى اتخاذ االجراءات القانونية لفسخ العقد ... اما املحور الثالث 

ات املختصة بذلك قانونا بالحصول على التراخيص الالزمة  الشركة باعمال التحجير باقامة محاجر طفلة وزلط ورمل وذلك بدون الرجوع الى الجه

 الصادر بشان املناجم واملحاجر . 1956لسنة  86لذلك وفقا للضوابط واالحكام الواردة فى القانون رقم 

ه مناسبا حيال املخالفات للتكرم بالتنبيه نحو اتخاذ ما ترون  -اى اللواء عماد مقلد  –واختتم الشوادفى تقريره قائال .. لقد آثرت الكتابة لكم 

بمعرفة مدير عام اثار القاهرة والجيزة وذلك على النحو املرسوم  25/12/2005والتعديات التى قامت بها الشركة وفقا ملحضر املعاينة املؤرخ 

 الصادر بشان حماية االثار وموافاتنا بالنتيجة .   1983لسنة  117تفصيال بالقانون رقم 
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لشوادفى مدير املركزتقريرا اخرا الى الدكتور سامى سعد زغلول امين عام مجلس الوزراء تضمن املخالفات السالف ذكرها كما بعث املهندس عمر ا

الف جنيه تقريبا ( امواال عامة مستحقة   600مليونا و  82مؤكدا على وجود مستحقات مالية على الشركة البد من تحصيلها بلغت )مليارا و 

دام الشركة املباعة لها االرض من استصالح وزراعة الى اغراض اخرى واوضح التقرير ان الثمن املسدد من الشركة للدولة نتيجة تغيير استخ

جنيه للفدان ... اما الثمن وفقا لالستخدام الفعلى لالرض  200الف جنيه( بواقع  200مليون و 5) 5200000وفقا للعقد بغرض االستزراع بلغ 

الف جنيه ( بواقع سبعة جنيهات للمتر حسب اقل تقدير فى تلك املنطقة  400مليون و746) 764400000لغ وهو االستخدام العمرانى فقد ب

الف جنيه (.. ويضاف الى هذا الفرق ثمن املساحة التى تحوزها  200مليون و 759جنيه ) 759200000وبالتالى فان الفرق بين السعرين يبلغ 

 11جنيه للمتر×  7الف جنيه ( )  400مليون و  323جنيه )  323400000الف فدان تقريبا بقيمة    11  الشركة بغير سند من العقد )وضع يد ( وتبلغ

 الف جنيه تقريبا (.  600مليون و 82جنيه )مليار و 10826000000م ( وبالتالى يكون فارق تغيير النشاط  4200الف فدان×

اقد املبرم مع الشركة او تحصيل فارق السعر بين النشاطين فضال عن اتخاذ وطالب الشوادفى فى التقرير باتخاذ االجراءات القانونية لفسخ التع

زارة البترول والثروة االجراءات القانونية الواردة فى قانون حماية االثار ازاء املخالفات التى قامت بها الشركة فى املناطق  االثرية .. كما طالب بقيام و 

 رية الالزمة لتحصيل مستحقات الدولة من املواد املحجرية التى استولت عليها الشركة.املعدنية باتخاذ االجراءات القانونية واالدا

 كشف املستور 

ايضا   لقد كانت ممارسات الشركة املصرية الكويتية مبعثا لتساؤالت كثيرة .. فالشركة التى لم تكتف فقط بتدمير اهم منطقة اثرية فى مصر وانما

من عدد من الجهات املعنية بسهولة متناهية   –بل وتسهيالت    –.. هذه الشركة حصلت على موافقات    الف فدان بدون وجه حق  11استولت على  

وا لوضع قدمها فى هذه املنطقة العامرة باالثار الظاهرة والحبلى باضعاف اضعافها وكأن املسئولين الذين اصدروا هذه املوافقات ان لم يكون 

هالى املنطقة يمارسون بين الوقت واالخر الحفر والتنقيب عن االثار خلسة من داخل بيوتهم التى قد ال فاسدين فانهم كانوا مغيبيين .. فاذا كان ا

الف فدان اخرى عن طريق  11الف فدان بشكل رسمى اضافت لها فيما بعد  26تتجاوز عشرات االمتار املربعة فما بالنا بشركة تستحوز على 

 وضع اليد ؟!!.

الف فدان الواردة   26موافقة املجلس االعلى لالثار الذى وافق على استغالل الشركة لـ    –لم يكن اهمها على االطالق    ان  –وكان من بين املوافقات  

هديدا مباشرا فى العقد فى تجاهل تام لالثار السلبية التى قد ستترتب على ذلك والسيما ما يرتبط بارتفاع منسوب املياه الجوفية باملنطقة مما يمثل ت

يضا جاورة ... حدث ذلك بالفعل ووافق مسئولو االثار رغم التقارير التى حذرت من انهيار االثار وتآكلها بسبب املياه الجوفية والتى اكدت الآلثار امل

 ان اى مشروعات زراعية قريبة من منطقة آثار سقارة او اللشت او جرزا ستاتى بنتائج ال يحمد عقباها على آثار املنطقة .

 13فى  2968التقارير ما اعدته احدى اللجان املشكلة بقرار من الدكتور زاهى حواس االمين العام للمجلس االعلى لالثار رقم وكان من بين هذه 

لدراسة منسوب املياه الجوفية وتاثير املناطق الزراعية املجاورة ملنطقة اللشت على اثار املنطقة .. وقد راس اللجنة فى ذلك الوقت  2003/  10/

الفتاح مدير عام االثار املصرية للوجه القبلى وعضوية كل من عطية رضوان مدير عام حفائر اآلثار املصرية والدكتور هانى  لبيب محمد عبد 

لتقرير االستاذ بجامعة القاهرة وعاطف ابو الدهب مدير آثار الجيزة ومنصور بريك كبير مفتش ى الهرم اضافة الى الدكتور خالد داوود .. وتناول ا

عالم االثرية باملنطقة ومدى تاثرها باملياه الجوفية مثل هرم امنمحات واملقابر املحيطة به وكذلك هرم سنوسرت االول ومقبرة سنوسرت اهم امل 

 عنخ .. وسيتم القاء الضؤ على اهم ماجاء بهذا التقرير لبيان حجم الجرم الذى ارتكب بحق االثار املصرية .
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 اوال: هرم امنمحات االول 

تى تناول التقرير هرم امنمحات االول حيث اشار الى انه يمثل الجهة الشمالية ويتكون من كتل من االحجار الغير منتظمة من الحجرالجيرى وال 

ن مشاهدة كانت مغطاة بكساء خارجى ... وبناء الهرم يحتوى على العديد من كتل االحجار التى اعيد استخدامها من معابد الدولة القديمة ويمك

بئر  القليل منها فى تكوين املمر الهابط الى داخل الهرم ويمكن الوصول تحت كمرة )عارضة ( ضخمة من الجرانيت الى غرفة الدفن التى تؤدى الى

 عميق اسفل الهرم مغمور باملياه الجوفية.

تى تنخفض على مايبدو بعدة امتار عن تلك التى تقع فى ويحيط بهرم امنمحات االول بعض املقابر الخاصة والتى تقع على الهضبة الصحراوية وال 

 . مرته املياهالجانب الجنوبى ... وكنتيجة خاصة لذلك فان كل آبار املقابر الخاصة هذه امتالت باملياه الجوفية كما ان بئر الهرم الخاص بامللك قد غ

 ثانيا : هرم سنوسرت الثانى

ومنذ زمن بعيد فان غرفة الدفن فى الهرم قد امتالت باملياه  –وفق ما اشار اليه التقرير  –ر الرئيس ى فى جبانة اللشت الجنوبية وهو العنص

مترا تحت سطح االرض عند غرفة الدفن .. اما املقابر الخاصة على قمة الهضبة الصحراوية  20.5الجوفية .. وفى البداية كان منسوبها حوالى 

مترا .. واوضح التقرير ان بناء هرم سنوسرت االول يتكون من كتل صغيرة من الحجر الجيرى كانت فى االصل   15لها آبار يصل عمقها الى  الجنوبية ف

 مغطاة بكساء خارجى يمكن مشاهدة اجزاء منه فى منتصف الجانبين الشمالى والغربى .. ويؤدى السفل الهرم ممر شديد االنحدار يقع مدخله فى

مترا حتى نصل الى غرفة الدفن التى تقبع تحت مستوى املياه  25مترا الى  22جانب الشمالى وينتهى هذا املمر الضيق ربما على عمق من منتصف ال

 الجوفية والتى لم يدخلها ابدا اى اثرى حتى االن حيث ان املياه الجوفية ترتفع فوقها بحوالى سبعة امتار.

 عنخ –ثالثا: مقبرة سنوسرت 

 اوضح التقرير ان بناء املقبرة العلوى عبارة عن مصطبة معقدة وقد دمرت تماما .. اما غرفة الدفن فقد حفظت جيدا ونقشت بنقوش رائعة اال

جوفية على االلوان فى املقبرة وكذلك انها حاليا تعانى من تاثير املياه الجوفية .. والحظت اللجنة اثناء قيامها باملعاينة وجود تاثير شديد للمياه ال

ملسافة الجدران واالرضية ويصل التاثير حتى ارتفاع حوالى متر ونصف املتر من الجدران .. وتظهر طبقة من بللورات االمالح على النقوش فى هذه ا

 مما عرض النقوش فى هذه االجزاء من املقبرة الى التآكل وتحتاج الى عالج فورى .

 االتى :واوصت اللجنة ب 

من ذلك  اوال: من الواضح اثناء املعاينة املوقعية ان املصدر الرئيس ى للمياه الجوفية داخل املقابر هو مياه الرى فى املزارع املحيطة وللتحقق

منسوب املياه الجوفية ولتحديد مناسيب هذه املياه يلزم تنفيذعدد من آبار املالحظة ) بيرومترات ( حول املقابر واالهرامات بالعدد الكافى لتحديد  

 وتغيره مع الزمن .. ويمكن مراقبة مناسيب املياه الجوفية فى هذه اآلبار دوريا ملدة عام كامل على االقل .

بعدم  ثانيا :حيث ان مصدر املياه الجوفية داخل املقابر قد تحدد مبدئيا بان مصدره مياه الرى فى املزارع واالراض ى املحيطة فان اللجنة توص ى

 سع فى الرقعة الزراعية املحيطة باملنطقة االثرية حتى ال يرتفع منسوب املياه الجوفية عما هو عليه حاليا .التو 

راسة ثالثا : اذا كان هناك ضرورة اثرية لتخفيض منسوب املياه الجوفية داخل االهرامات واملقابر وغرف الدفن املذكورة آنفا فانه يلزم عمل د

لتخفيض املياه الجوفية داخل املقابر بطرق ميكانيكية )آبار عميقة على سبيل املثال( .. وتقدم هذه الدراسة  متكاملة لتصميم نظام هندس ى
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بيا على التفاصيل الخاصة بعدد هذه اآلبار وعملها واماكنها والتصرفات الالزم سحبها من كل بئر وهذا ضرورى حتى ال تؤثر هذه االعمال تاثيرا سل

 طقة .اآلثار الثابتة فى املن

عنخ فان اللجنة ترى ضرورة تامين فتحة التهوية الخاصة باملقبرة تامينا جيدا وعدم تغطيتها بما يمنع تهويتها ..  –رابعا : بالنسبة ملقبرة سنوسرت 

 ويمكن فتح املقبرة لعدة ساعات يوميا لتهويتها جيدا مما يقلل من نسبة التشبع باملياه فيها وحتى ال تتاثر باقى النقوش .

 ويلزم سرعة اجراء اعمال الترميم وتثبيت النقوش خاصة فى النصف السفلى من جدران املقبرة )غرفة الدفن ( نظرا للحاجة املاسة لذلك وحتى

ة قبر ال تفقد هذه النقوش بمرور الوقت وخال ل فترة وجيزة ... وهذا االمر يحتاج الى فريق عمل متكامل من االدارة الهندسية لتنفيذ حماية امل 

 وتامين فتحة التهوية وفريق من ادارة الترميم الدقيق لتنفيذ اعمال الترميم املطلوبة .

 واختتم التقرير بعبارة .. )يرفع هذا التقرير للعرض على السيد االمين العام للتفضل باالطالع والتوجيه بما يراه سيادته( .

ان هذا هو حال املياه الجوفية فى املنطقة .. فعلى اى اساس وافق الدكتور زاهى والتساؤل الذى يفرض نفسه بعد استعراض هذا التقرير .. اذا ك 

العام  حواس على اقامة مشروع استزراعى كبير بهذا الحجم بالقرب من آثار املنطقة رغم تاكيد تقرير اللجنة التى شكلت بناء على قرار من االمين

 املقابر هو مياه الرى فى املزارع املحيطة االمر الذى يتطلب بالتبعية عدم التوسع فى الرقعة نفسه على ان املصدر الرئيس ى للمياه الجوفية التى تمال

ة بمواصلة الزراعية املحيطة باملنطقة االثرية حتى ال يرتفع منسوب املياه الجوفية عما هو عليه ؟!!.. والتساؤل االخر .. على اى اساس سمح للشرك

 السنوات املاضية رغم تاكيد كثير من التقارير على تدمير كثير من اآلثار نتيجة ممارسات الشركة التدميرية ؟!!.  اعتداءاتها على آثار املنطقة طيلة

فى تدمير آثار منطقة اللشت لم يتوقف عند حد املوافقة على مشروع الشركة املصرية الكويتية الستصالح االراض ى   الغريب ..ان دور مجلس االثار

نح تسهيالت ومجامالت تسببت فى ضياع اكثر من نصف مليون جنيه مستحقات مالية كان من املفترض ان تدفعها الشركة ولكنه امتد ايضا الى م

ا كشفه  للمجلس االعلى لآلثار وتحديدا صندوق العاملين نظير قيام املجلس بمعاينة املساحة املذكورة  اال ان االمين العام ابى ذلك ... وهذا م

ما كل من احمد عبدالسالم رئيس مجلس ادارة الشركة والعضو املنتدب والدكتور فاروق التالوى رئيس مجلس ادارة الخطابان اللذان ارسله

ارسل احمد عبد السالم بخطاب الى الدكتور زاهى حواس يطلب منه املوافقة  8/8/2001الشركة الى االمين العام للمجلس االعلى لآلثار ... ففى 

الف  52صندوق العاملين باملجلس االعلى لآلثار وهى عشرون جنيها للفدان حيث ان الشركة فى اطار تخصيص على تخفيض النسبة املقررة ل

ول فدان جنوب مركز العياط خلف املنطقة الصناعية بطهما وتمت مخاطبة هيئة اآلثار املصرية من هيئة التمعير والتنمية الزراعية بكتابها اال 

الف .. وطلب عبد السالم فى خطابه   23000فدان والرابع بمساحة    23000فدان والثالث بمساحة    3500  فدان والثانى بمساحة  23500بمساحة  

للمساهمة فى انجاز هذا املشروع الذى سيعمل على حل مشكلة االمن الغذائى  –اى زاهى -موافقة حواس على تخفيض النسبة املقررة دعما منه 

.وقد استجاب حواس لرئيس مجلس ادارة الشركة ووافق على تخفيض النسبة بقيمة -لخطاب وفق ما جاء فى ا –والبطالة وسيوفر فرص عمل 

35%  . 

ارسل الدكتور فاروق التالوى رئيس مجلس ادارة الشركة خطابا اخر الى حواس ابلغه فيه ان الشركة تعاقدت بالفعل مع الهيئة   10/8/2002وفى  

الف فدان وانها فى سبيل انهاء اجراءات تملك مساحات اخرى تقدر بنحو  126حصلت على العامة ملشروعات التعمير والتنمية الزراعية حيث 

فدان اخرى .. وطلب التالوى من حواس اعفاء الشركة من املبالغ التى تحصل بصندوق العاملين باملجلس االعلى لآلثار وهى عشرين جنيها   16140

تشجيع القطاع الخاص وازالة العقبات امام املشروعات الكبرى وتخفيض الرسوم  لكل فدان وذلك تحت دعاوى ان هذا االعفاء يدخل فى اطار

 الف جنيه لصالح صندوق العاملين باملجلس االعلى لالثار . 100وغيرها .. وبالفعل وافق حواس على هذا املطلب على ان تدفع الشركة 
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الف جنيه بواقع عشرين جنيه عن كل فدان وبالتالى  520الشركة مبلغ الف فدان من املفترض ان تدفع عنها  26وبحسبة بسيطة .. يالحظ ان الـ 

 الف جنيه كان من املفترض ان  420الف جنيه فقط االمر الذى يعنى اهدار  100فان حواس وافق على هذا االعفاء مقابل قيام الشركة بدفع 

 عها حواس من جيبه ؟!!آلثار .. فهل دفتدفعها الشركة لصندوق العاملين باملجلس األعلى ل 
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  (2  ) 

 

 ز الشيكات املجهولةغل

 

 .لشخص ى الحد قيادات مجلس االثارالى الحساب ا سر الشيكات املحولة*

 *االف الجنيهات صرفت للرجل فى ايام متقاربة .. والباقى فى علم الغيب. 

 

باالموال والكنوز واملال الذى ليس له صاحب اال انه لم يكن من املمكن ان املليئة  تحص ى داخل تلك املغارة    رغم ان حكايات هذا الرجل ال تعد وال

 نبدا حكايات هذا الرجل القوى داخل مجلس االثار دون البدء بقصة الشيكات والتى تطالب هذه السطور بفتح التحقيقات فيها ملعرفة حقيقتها 

و كان ذلك داخل احد قطاعات املجلس ان يعرف اين تذهب امواله حتى ل باعتبار ان هذه االموال اموال عامة وبالتالى فحق اصيل لكل مواطن

 االعلى لالثار.

وتتلخص قصة الشيكات فى وجود مستندات واضحة وصريحة تفيد بتحويل مبالغ نقدية من املجلس االعلى لالثار لصالح الحساب الشخص ي 

.. واذا كانت هذه السطور ليست بصدد توجيه   فقرى للمجلس االعلى لالثار  علي احد القطاعات التى تمثل العمود اللهذا الرجل القوى واملسيطر  

يكات اتهامات بعينها لشخص معين فانها فقط تقوم بإبراز الحقائق باعتبار أن ذلك حق أصيل للمواطن املصرى خاصة أن املبالغ التي تتضمنها الش

.. ويكفي انه في خالل 
ً
  14املحولة لرصيد الرجل كبيرة جدا

ً
ألف  26تجاوزت قيمة الشيكات املنصرفة له  2010يناير عام  23إلي  9فقط من  يوما

ملتاحة جنيه رغم أن مصادر من داخل القطاع أكدت أن املبالغ تفوق املاليين إال أن السطور القادمة لن تشير اال للمبالغ املدرجة في الشيكات ا

 بالفعل .

 في الفترة من 
ً
فبراير حصل كاتب هذه السطور علي مجموعة من الشيكات املرفقة باستمارات موجهة من  23إلي  9في شهر فبراير املاض ي وتحديدا

بمجلس اآلثار للبنك املركزي حيث تفيد االستمارات املدرجة بإضافة قيمة الشيك إلي حساب هذا املسئول  القطاع الذى يسيطر عليه الرجل 

 بالبنك التجاري الدولي فرع عباس العقاد ..

 10/2/2010بتاريخ  123006جنيه .. وشيك آخر رقم  1152.40بقيمة  9/2/2010بتاريخ  12594هذه الشيكات شيك يحمل رقم  ومن بين 

 14/2/2010بتاريخ  123019جنيه ... كما صدر شيك برقم  516.60بمبلغ  123017صدر شيك برقم  2010/ 11/2جنيه وفي  6548.05بقيمة 

برقم  18/2/2010جنيه .. وصدر شيك آخر في  9053.15بقيمة  123035صدر شيك برقم  16/12/2010جنيه ... وفي  6349.10بقيمة 

 جنيه. 1033.25بمبلغ  123054برقم  23/2/2010جنيه وصدر شيك آخر في  1231.80بقيمة  123047

جنيه وآخر صادر   2030.85  بمبلغ  9975619برقم    3/1/2010وفى شهر يناير من نفس العام صدرت مجموعة  شيكات أخري منها شيك صدر في  

جنيه وصدر شيك برقم   397.60بمبلغ    9977959صدر شيك برقم    6/1/2010جنيه وفي    14889.90بمبلغ    9977958برقم    4/1/2010بتاريخ  

 جنيه. 8851.35بقيمة  10/1/2010في  9977964

جنيه وصدر  112.65بقيمة  7/12/2009يخ بتار  9977819وهناك ايضا عدد من الشيكات املصروفة لصالح نفس الشخص منها شيك رقم 

 2353.80وبقيمة    9977846برقم    10/12/2009جنيه، كما صدر شيك آخر بتاريخ    1812.65بقيمة    2009/ 8/12بتاريخ    9977825شيك رقم  

برقم  16/12/2009جنيه، كما صدر شيك آخر بتاريخ  1192.10بقيمة  14/12/2009بتاريخ  9977870جنيه وصدر شيك آخر بتاريخ 

جنيه، كما صدر شيك بتاريخ 11774.95بقيمة  24/12/2009بتاريخ  9977951جنيه وصدر شيك آخر رقم  2200بقيمة  9977887
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.. هل هى   لت الى رصيد هذا "املسيطر"جنيه ... والتساؤل.. تحت اى بند صرفت هذه املبالغ وحو   3434.80بقيمة    9977952برقم    27/12/2009

ا كانت مكافآت.. فعن ماذا؟ .. ومالذى فعله هذا "املسيطر" الثار مصر حتى يحصل على هذه املبالغ خاصة انه قد ال مكافات ام ماذا .. واذ

انه  يتجاوزالفترة بين اصدار شيك وآخر يوم واحد ؟.. والتساؤل االهم .. هل زاهى حواس االمين العام على آثار مصر على علم بهذه الشيكات ام

ا هذه ببيع "برنيطاته" الى االجانب وبوسائل االعالم االجنبية التى ترض ى غروره وتحقق له راحة نفسية وزهو ال يقارن وقت اصداره كان مشغوال

 باى شيئ آخر ؟!!!..انها مجرد تساؤالت تبحث عن اجابات .  
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 (3 ) 

 "السايب"مساجد رشيد واملال 

 الف جنيه فقط .39.. ومقايسة جامعة القاهرة تؤكد ان التكلفة الفعلية ماليين جنيه قيمة فك التجهيزات الصحية والكهربائية  11* 

ن لم يكن من املمكن ان تتوقف جهود قيادات قطاع املشروعات عند حدود تخريب ورش املجلس االعلى لالثار التى كان من املمكن ان توفر ماليي

ما دام هناك  -كما سياتى ذكر تفاصيل ذلك الحقا  – ية باسعار باهظةان لم يكن مليارات الجنيهات على اعمال ومشروعات نفذتها شركات خارج

.. فرغم ان املال ".سائب"مجال آخر لتبديد اموال الدولة على مشروعات املجلس بدون مبررات مقنعة اال مبرر واحد وهو ان مال الدولة مال 

صكوك توجيهه دون رقيب او حسيب مما قد يترتب عليه اهداره اال   العام ليس حكرا على احد من املسئولين الذين قد يتصور بعضهم ان بايديهم

ان مسئولى القطاع وهم جالسون على مكاتبهم الوثيرة ظنوا ان بايديهم هذه الصكوك .. من هذا املنطلق كان من املنطقى ان يصاحب مشروع 

ت الخاصة عددا من التساؤالت املشروعة والسيما فى ظل احدى شركات املقاوال  -حتى كتابة هذه السطور  –ترميم مساجد رشيد والذى تقوم به 

وز الحدود ارتفاع القيمة املالية لبعض البنود والتى اكدت بعض املصادر داخل قطاع املشروعات باملجلس االعلى لالثار انها مبالغ فيها وانها تتجا

نفيذها بقيم مالية اقل بكثير وفقا للدراسة التى اعدها مركز خاصة فيما يتعلق ببنود بعينها كان من املمكن ت  –على حد وصفهم  –املعقولة 

وردت فى هندسة االثار والبيئة التابع لجامعة القاهرة للمشروع والتى تضمنت مقايسة االعمال والتقدير املالى لبنود بقيم مالية اقل بكثير مما 

( الذى اعدته الشركة املنفذة والذى يشمل 14تخلص التثمينى رقم )مقايسة الشركة التى نفذت املشروع ... وهذا يتضح جليا من استعراض املس

 2008/  8/  11علما بان تاريخ استالم الشركة للموقع كان فى  2010/  3/  17بيان باالعمال املنفذة باملشروع وقيمها املالية من بدء العمل حتى 

 س املشروع ..ومقارنة هذه املبالغ بتلك الواردة فى دراسة جامعة القاهرة حول نف

 رقم

 البند

 الفئة االعمال بيان

  جنيه ق

كمية  الكمية بالعقد الوحدة

العمل 

السابق 

 ابراؤه

كمية 

االعمال 

التى 

تمت 

خالل 

هذه 

 المدة

جملة كمية 

االعمال التى 

 تمت الى االن

 جارى

 نهائى

جملة قيمة 

االعمال التى 

 تمت الى االن

  جنيه ق

استقطاع او 

 حجز

  جنيه ق

ى بعد الباق

 االستقطاع

  جنيه ق

 مالحظات

  مخلفات  ازالة 1\1
  جميع وتنظيف
 الفراغات 

     جارى  00,109400 0000 547 1000+550 3م 200     00

 عناصر اى فك 2\1
 من  ليست دخلية
 االثر  اصل

     جارى  00,60000 0000 300 330 2م 200     00

  وازالة ونقل فك 3\1
  واالثرية للردميات

 الخ ...

     جارى  00,1129000 0000 1129 400+1120 3م 1000   00

  وازالة وتكسير فك 4\1
  الدور ارضيات
 االرضى

     جارى  00,179000 0000 895 200+2100 3م 200    00
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  وازالة وتكسير فك 6\1
 الفراغات  ارضيات

     جارى  00,163000 0000 815 300+820 3م 200   00

  كافة وازالة فك 7\1
  دكاتو  ارضيات
 السطح

     جارى  00,275100 0000 917 350+920 3م 300   00

  وتكسير ازالة    8\1
  اعلى الطبقات
  بمسجد الزيادة
 المعلق 

     جارى  00,153000 0000 510 750 2م 300    00

  وازالة وتكسير فك 9\1
  مبانى اسقف
 طوب 

     جارى  00,1755000 95 490 250+545 3م 3000   00

  قفاالس فك 10\1
  الخشبية

 ومشتمالتها 

     جارى  00,3045000 0000 202 400+2400 2م 1500  00

  وازالة وهدم تكسير 11\1
 من عناصر اى

 الخرسانة 

     جارى  00,5000 0000 10 85 3م 500  00

     او مبانى وازالة فك 12\1
  بالمساجد
 والفراغات

      00,890000 270 1510 800+980 3م 500   00

  اساسات وازالة فك 13\1
  من المبانى
 الطوب 

     جارى  0000 ,00 0000 290 475 3م 500   00

  القواطيع  وازالة فك 14\1
 الخشبية 

     جارى  00,100000 0000 108 125 2م 1000   00

 من مبانى درج فك 16\1
 نوع  اى

     جارى  00,112500 0000 225 225 ط -م 500  00

  تكسيات وازالة فك 17\1
 رخام
 الخ ....يراميكوس

     جارى  00,749000 0000 1498 500+2000 2م 500  00

  وازالة تكسير 18\1
  الحوائط بياض
 والخارجية الداخلة

     جارى  00,20000 0000 2000 27500 2م 10   00

 الشبابيك فك 19\1
  والخزانات واالبواب
 الحائطية 

     جارى  00,253500 0000 845 851 2م 300   00

  كافة وازالة فك 20\1
 الصحية التجهيزات

00 

1000000 

     جارى  00,5000000 0000 5 5 مقطوعة

  نوع اى  فى حفر 1\2
 التربة انواع من

     جارى  00,680000 750 2650 3400 3م 200    00
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                              16828500         سبق ما جملة

 الفئة االعمال بيان البند رقم

  جنيه ق

الكمية  الوحدة

 بالعقد

كمية 

العمل 

السابق 

 ابراؤه

كمية 

االعمال 

التى 

تمت 

خالل 

هذه 

 المدة

جملة كمية 

االعمال 

التى تمت 

 الى االن

 جارى

 نهائى

جملة قيمة االعمال 

 التى تمت الى االن

  جنيه ق

استقطاع 

 او حجز

  جنيه ق

الباقى بعد 

 االستقطاع

  جنيه ق

 مالحظات

    00,16828500        ما  قبله  

 وعمل توريد 1\2\4

 مسلحة خرسانة

 لالساسات

50+290 3م 00,5000

0 

    00,1828000 جارى 457 67 390

 وتركيب توريد 1\5

 من طبقة

 سمك البالستيك

 مم  05

4+2460 2م 00,200

00 

    00,406000 جارى 2030 0000 2030

 وعمل توريد 4\5

 عازلة طبقة

 االسطح لرطوبة

4+2900 2م 00,500

00 

    00,1015000 جارى 2030 0000 2030

 ورش دهان 6\5

 البياض

 للقباب الخارجى

200+60 لتر 00,500

0 

    00,500000 جارى 1000 500 500

 وتركيب توريد 4\6

 خشبية دبل

 بالحوائط

7+1760 م.ط 00,500

00 

    00,1230000 جارى 2460 260 2200

 بناء واعادة فك 5\6

 المسجد عقود

 المحلى

30+310 3م 00,30000

0 

    00,18300000 جارى 610 104 506

 رقبة تدعيم 6\6

 بقبة الخوذة

 الخزرجى

00,15000

0 

مقطوع

 ة

    00,112500 جارى % 75 0000 % 75 1

 اتربة  ونقل حفر 2\2
 الحرص بغاية

     جارى  00,260000 20 500 50+470 3م 500   00

 نظيفة برمال ردم 3\2
 موردة

 بمعرفةالمقاول 

     جارى  00,31500 850 2300 3500 3م 100   00

 وعمل توريد 4\3
 رغوية خرسانة

 سم10 سمك

     جارى  00,105000 0000 2030 850+2900 2م 500     00

 وعمل توريد 1\1\4
 رغوية خرسانة

 سم10 سمك

     جارى  4200, 00 42 380 500+290 3م 1000  00
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 وبناء توريد 1\7

 اجر طوب مبانى

 استبدال

 واستكمال

15+105 3م 00,5000

0 

    00,1275000 جارى 255 50 205

 وبناء توريد 2\7

 اجر طوب مبانى

 ابعاد بأى

 وتخانات

1+1130 3م 00,5000

200 

    00,10890000 جارى 2178 248 1930

 من مبانى بناء 3\7

 االجر الطوب

 الفك ناتج من

13+115 3م 00,5000

0 

    00,1225000 جارى 245 40 205

 وتركيب توريد 1\2\8

 رخام ارضيات

 ابيض كرارة

15+800 2م 00,1500

00 

    00,1825000 جارى 750 0000 750

 وعمل توريد 2\3\8

 سم2 سمك لياسة

30+350 2م 00,300

0 

    00,125000 جارى 650 150 50

 وتركيب توريد 2\2\9

 رخام تكسيات

 ابيض كرارة

    00,2720000 جارى 1480 0000 1480 1800 2م 00,1500

توريد وبناء  10/1/2

مبانى طوب 

 السقف

25+128 3م 00,10000

0 

    00,3780000 جارى 378 88 290

توريد وتركيب  10/2/1

الواح تطبيق 

سويدى واحد 

 بوصة

    00,710500 جارى 2030 0000 2030 3300 2م 00,350

اعادة تركيب  10/2/2

عروق وبراطيم 

 خشبية ناتج الفك

    00,1744000 جارى 109 0000 109 5+110 3م 00,16000

توريد وتركيب  10/2/4

عروق خشب 

عزيزى 

 للمخدات

    00,90000 جارى 15 0000 15 20 3م 00,6000

توريد وعمل  11/3

بياض للحوائط 

 الداخلية

    00,41800 جارى 2090 590 1500 11900 2م 00,20

توريد وتركيب  13/1/3

وعمل مظالت 

 خشبية

    00,2925000 جارى 195 0000 195 40+200 2م 00,15000

عمل تنظيف  14/1/2

ميكانيكى السطح 

البالطات 

 الخزفية

    00,13274 جارى 37,66 0000 37,66 35 2م 00,200

عمل تنظيف  14/1/3

كميائى السطح 

    00,32500 جارى 65 0000 65 25 2م 00,500
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البالطات 

 الخزفية

عمل استخالص  14/1/4

خدام امالح باست

 الكمادات

    00,13000 جارى 65 0000 65 125 2م 00,200

 

 67030074جملة ما سبق             
 

 الفئة االعمال بيان البند رقم

  جنيه ق

كمية  الكمية بالعقد الوحدة

العمل 

السابق 

 ابراؤه

كمية 

االعمال 

التى 

تمت 

خالل 

هذه 

 المدة

جملة 

كمية 

االعمال 

التى 

تمت 

الى 

 االن

 جارى

 ائىنه

جملة قيمة 

االعمال التى 

 تمت الى االن

  جنيه ق

استقطاع او 

 حجز

  جنيه ق

الباقى بعد 

 االستقطاع

  جنيه ق

 مالحظات

    00,67030074        ما   قبله  

تنفيذ وعمل  14/3/1

مكاشف بابعاد 

 مختلفة 

    00,54000 جارى  270 1000 270 27 2م 00,200

ازالة دهانات   14/3/2

على مستحدثة 

االخشاب  

 السادة

    00,9220000 جارى  4610 210 4400 800+3810 2م 00,2000

تشطيب ونهو  14/3/6

اسطح العناصر  

 الخشبية 

    00,2045000 جارى  4090 1590 2500 4000+90 2م 00,500

فك وازالة   16/11/8

وحدات  

االضاءة وكافة 

 الشبكات 

    00,6000000 جارى  6 0000 6 6 مقطوعة 00,1000000

 

    84349074.00      جملة االعمال بالمستخلص

 75070675.86      طبقا للتعاقد  % 11جملة االعمال بالمستخلص بعد خصم  

 التشوينات
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 2682500               جملة التشوينات              

 1877750           %70شوينات بنسبة اجمالى الت

 75070675.86   قيمة االعمال باملستخلص               

    76948425.86القيمة االجمالية للمستخلص               

 (عن عملية ترميم مساجد رشيد14بيان باالعمال الواردة فى املستخلص التثمينى رقم )

جنيه( ..وهذه القيمة هى ناتج جمع  37الف و 119مليون و  105)  105119037.528وفقا ملا جاء فى املستخلص فقد بلغ اجمالى قيمة العقد 

جنيه( +  267الف و 803مليون و 36) 36803267.25لى ترميم املساجد الستة وهذه املبالغ هى : القيم املالية الواردة باملشروع واملوزعة ع

مليون  8جنيه ) 8010000جنيه ( +  600الف و 406مليون و 12جنيه ) 12406600جنيه ( +  100الف و 891مليون و 8جنيه ) 8891100

جنيه( =  860الف و 880مليون و 29جنيه ) 29880860جنيه( +  120الف و 127مليون جنيه و 9جنيه ) 9127210.30االف جنيه( +  10و

 جنيه(. 267الف  199مليون و 105جنيه ) 105119037.528

 الفئة االعمال بيان البند رقم

  جنيه ق

كمية  الكمية بالعقد الوحدة

العمل 

السابق 

 ابراؤه

كمية 

االعمال 

التى 

تمت 

خالل 

هذه 

 المدة

جملة 

كمية 

مال االع

التى 

تمت 

الى 

 االن

 جارى

 نهائى

جملة قيمة 

االعمال التى 

 تمت الى االن

  جنيه ق

استقطاع او 

 حجز

  جنيه ق

الباقى بعد 

 االستقطاع

  جنيه ق

 مالحظات

            التشوينات 

توريد مادة  5/2

 عازلة مطاطية 

    00,250000 جارى  2500 0000 2500 2500 م.ط 00,100

 توريد طبقة 5/3

 عازلة للرطوبة

    00,1175000 جارى  4700 0000 4700 4710 2م 00,250

توريد طبقة  5/4

عازلة للرطوبة 

 لالسطح 

    00,437500 جارى  875 0000 875 400+2900 2م 00,500

توريد عروق  10/2/4

خشب عزيزى  

 للمخدات 

    00,120000 جارى  20 0000 20 20 3م 00,6000

توريد عروق  10/2/5

يزى  خشب عز

لالوتار 

 والطبالى 

    00,700000 جارى  35 0000 35 35 2م 00,20000
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 – " الخاص بفك وازالة التجهيزات الصحية بمساجد رشيد الست باملقطوعية 20/  1وكان من بين البنود التى تستحق التوقف امامها البند رقم "

الطرح على هذا االساس ووضع املقاول سعر هذا البند مليون جنيه اال ان ما حدث بعد ذلك امر يدعو الى الدهشة حيث وتم    –اى عملية واحدة  

مليون جنيه زيادة فى  4قام املقاول باحتساب هذا البند خمس مرات وفقا لعدد املساجد التى سيجرى بها تنفيذ البند وبناء على ذلك تم احتساب 

قطوعية وليس بالعدد ليبلغ اجمالى قيمة تنفيذ بند فك وازالة التجهيزات الصحية بالخمسة مساجد خمسة ماليين جنيه هذا البند رغم انه بامل 

 وليس مليونا واحدا .

 الخاص بازالة وحدات االضاءة وكافة شبكات االضاءة بمساجد رشيد املدرجة باملشروع  8/    11/    16وقد تكرر سيناريو البند السابق مع البند رقم  

مع  .. فرغم ان هذا البند باملقطوعية ايضا لجميع املساجد بقيمة مليون جنيه اال ان مقايسة املشروع اضافت خمسة ماليين جنيه ليتم التعامل 

يمة قهذا البند وفقا للعدد وليس باملقطوعية ليبلغ اجمالى قيمة املبلغ املخصص لتنفيذ هذا البند ستة ماليين جنيه ... وبناء على ذلك بلغت 

 ماليين جنيه . 9الزيادة التى اضيفت على تنفيذ هذين البندين 

الغريب ان هذين البندين تم احتساب قيمتهما بمقايسة الشركة رغم وجود دراسة اعدها مركز هندسة اآلثار والبيئة بجامعة القاهرة لبنود 

" والخاص بفك وازالة كافة التجهيزات الصحية من املساجد اشارت  20/ 1املشروع ومنها البندين اللذين تضمنتهما املقايسة .. فبالنسبة للبند "

جنيه( عن  558الف و 968مليون و  4جنيه ) 4968558جنيه اى بفارق  31442الدراسة الى انها باملقطوعية وان قيمة تنفيذ هذا البند يتكلف 

" والخاص بفك االضاءات وكافة الشبكات باملساجد الست فقد 8/  11/  16املبلغ املدرج بمقايسة الشركة فى هذا البند .. اما فيما يتعلق بالبند "

 جنيه . 7861اشارت الدراسة الى ان هذا البند باملقطوعية وليس بالعدد وان تنفيذه يتكلف 

فيها مثل البند رقم  وباالضافة الى البندين الساف ذكرهما هناك بنود اخرى تضمنتها مقايسة الشركة رات بعض املصادر ان قيمها املالية مبالغ

مترا من اعمال  2030جنيه وبلغ تنفيذ  1500متر من االسقف الخشبية ومشتمالتها حيث بلغ قيمة املتر الواحد  2800"الخاص بفك  10/  1"

اطيع الخشبية مترا من القو  125"والخاص بفك وازالة  14/ 1الف جنيه( .. وهناك البند رقم " 45مليون و 3جنيه ) 3045000هذا البند بقيمة 

جنيه .. ونفس السعر كذلك للبند  500متر درج املبانى فقد بلغ سعر املتر  225" والخاص بفك  16/  1جنيه للمتر .. اما البند رقم " 1000بقيمة 

الشبابيك واالبواب متر من  851" والخاص بفك  19/  1متر تكسيات رخام وسيراميك .. اما البند رقم " 2500" والخاص بفك وازالة  17/  1رقم "

 جنيه للمتر . 300والخزانات الحائطية فقد بلغ سعر املتر 

مترا  890" والخاص بتوريد وعمل خرسانة مسلحة لـ  1/  2/  4وتضمنت املقايسة بنودا اخرى رأت املصادر انها مبالغ فيها ايضا مثل البند رقم "

مترا من مبان الطوب اآلجر )استبدال  255" والخاص بتوريد وبناء  1/  7البند رقم " جنيه للمتر .. وكذلك 4000من االساسات فقد بلغ سعر املتر

مترا من الطوب اآلجر باى ابعاد   2330" املتعلق بتوريد وبناء    2/    7جنيه .. ونفس السعر ايضا للبندين رقم "  5000واستكمال( فقد بلغ سعر املتر  

 2" والخاص بتوريد وعمل لياسة سمك   2/   3/    8ن الطوب اآلجر من ناتج الفك ... اما البند رقم "مترا م  245" الخاص ببناء    3/    7وتخانات ورقم "

جنيه للمتر   16000مترا من عروق وبراطيم خشبية ناتج الفك    115جنيه ..كما بلغ سعر اعادة تركيب    300مترا فقد بلغ سعر املتر    650سنتيمتر لـ  

متر  35جنيه بينما بلغ سعر توريد  15000متر مظالت خشبية  240" الخاص بتوريد وتركيب وعمل  3 / 1/  13وبلغ سعر املتر فى البند رقم "

  الف جنيه . 20" 5/  2/  10مكعب من عروق الخشب العزيزى والطبالى فى البند رقم "
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(4) 

 كالكيت ثانى مرة .. اسماعيل املفتش واملال السائب

حوض غسيل   30الفا لزوم تركيب  81باب وشباك و  200الفا الصالح    360الفا لفك االخشاب ..و  252كسير البالط .. والف جنيه قيمة ت  540

 . يا بالشيد.

لم يكن مشروع توثيق وترميم قصر اسماعيل املفتش الذى نفذته احدى شركات املقاوالت الخاصة احسن حاال من مشروع ترميم مساجد رشيد 

هى بنود املشروع الذى تضمنته مقايسة الشركة  تتحدث فها ...قطاع املشروعات هناك فوض ى مالية تحكملشك ان جاال لوانما اكد بما ال يدع م

جنيه  1800اصالح باب او شباك تكلف من املمكن ان تنفذ بمبالغ اقل بكثير .. ويكفى االشارة الى ان بندا مثل كان عن ارقام خيالية لتنفيذ بنود 

جنيه للمتر وغيرها من  270جنيه للمتر وان تكسير متر بالط االرضيات تكلف  180فك االخشاب املتهالكة تكلف احد وان للباب او الشباك الو 

املنفذة  البنود االخرى التى يثير استعراضها تساؤالت عديدة اال ان اهمها .. على اى اساس تمت املوافقة على املبالغ املدرجة فى مقايسة الشركة

س بقطاع املشروعات رجل رشيد كان من االجدر ان يتصدى لهذه املهزلة .. والتساؤل االكثر الحاحا .. اين زاهى حواس من كل هذا للمشروع .. وألي

 ؟!!. ..

 مقايسة زيادة كميات ملشروع توثيق وترميم قصر اسماعيل باشا املفتش

  رقم البند 

 بيان االعمال

 

 الوحدة

 

 كمية االعمال

 

 الفئة 

 

 قيمة االعمال

 

 00,360000 180 2000 3م ردم برمال نظيفة 2\2\1

1\3\2 

 

 00,270000 135 2000 2م توريد وصب خرسانة عادية لزوم االرضيات

 00,324000 1350 240 3م توريد وحقن الشروخ 4\6\1

 00,405000 27000 15 طن اعمال صلب من قطاعات حديد 1\9\1

 00,1440000 900 1600 3م توريد وحقن كامل قطاع املبانى  3\11\1

 00,675000 1350 500 3م هدم وفك مبانى من طوب احمر 2\1\1

 00,180000 900 200 2م فك االرضيات من الباركية التالفة 2\1\6

 00,324000 180 1800 2م فك ارضيات من البالط املوزايكو 2\1\8



 

 

23 

 

 00,252000 180 1400 2م فك ارضيات خشبية متهالكة 2\1\9

 00,180000 180 1000 2م خشاب فك ا 2\1\10

 00,9000 90 100 3م تكسير وازالة خرسانة مسلحة 2\1\12

 00,1035000 450 2300 2م فك االسقف البغدادى 2\1\15

 00,945000 1350 700 3م توريد وحقن االساسات 2\11\1

 00,9000 450 20 بالعدد توريد وتركيب بيبة ارضية 4\1\8

 00,9000 180 50 م. ط بوصة 1\2سير بولى بروبلين توريد وتركيب موا 4\2\1

 00,135000 90 1500 2م سم 3توريد وعمل لياسة اسمنتية سمك  2\3\3

 00,36000 180 200 م. ط توريد وتركيب كينار اخضر هندى 2\5\3

 00,25200 180 140 م. ط توريد وتركيب وزرة رخام اخضر هندى 2\5\10

 00,432000 360 1200 3م ة تأسيستوريد وفرد ودمك طبق 2\12\3

 00,0    املرحلة الثانية 

 00,540000 270 2000 2م فك وتكسير بالط ارضيات 2اوال 

 00,63000 180 350 3م تكسير وازالة مبانى من الطوب الدبش 4

 00,81000 180 450 2م تكسير سيراميك دورات املياه 6

 00,81000 270 300 3م ازالة مخالفات غير صالحة 7

 00,216000 270 800 3م حفر فى اى نوع من انواع التربة 1ثانيا 

 00,67500 45 1500 3م عمل فرد وتسوية لالرض مع الدمك 2

 00,315000 450 700 3م توريد وعمل طبقة احالل من الرمل 5ثالثا 

 00,19800 90 220 2م توريد وعمل مبانى من الطوب االحمر 2رابعا 

 00,3780000 2700 1400 3م يد وعمل مبانى من الدبشتور  10رابعا : 

 00,72000 180 400 2م توريد وعمل لياسة اسمنتية 6سادسا 
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 00,67500 450 150 م. ط توريد وتركيب درج سلم من الرخام االبيض 5سابعا 

 00,90000 180 500 2م توريد وتركيب بالط سيراميك لالرضيات  7

 00,90000 180 500 2م ك للحوائطتوريد وتركيب بالط سيرامي  8

 00,180000 1800 100 بالعدد تصليح واستكمال وتكسكيك االبواب 8ثامنا 

 00,180000 1800 100 بالعدد تصليح ضلف الشبابيك الزجاج 9

 00,90000 45 2000 كجم توريد وتركيب شبابيك حماية 1عاشرا 

 00,5760000 90 64000 كجم توريد وتركيب كمرات حديدية 3

 00,135000 4500 30 بالعدد توريد وتركيب مرحاض افرنجى حادى عشر

 00,81000 2700 30 بالعدد توريد وتركيب حوض غسيل ايدى 2

 00,57600 3600 16 بالعدد توريد وتركيب حوض استانلس عين واحدة 3

 00,4500 225 20 بالعدد نيكل 3\4توريد وتركيب محبس بلية قطر  17

 بالعدد التفتيش النآكلة وعمل غرف جديدة ازالة غرف 21

 

12 1800 00,21600 

 00,225000 4500 50 بالعدد بوصة حديد 5,2توريد وتركيب حنفية حريق قطر  4ثانى عشر

 00,225000 4500 50 بالعدد توريد وتركيب صندوق حريق شامل 5

 00,21000 3 7000 م. ط مم لبرايز القوى 4توريد وتركيب سلك نحاس  6ثالث عشر 

 00,19508700    ما بعده

 

ان استعراض بنود املقايسة التى اعدتها الشركة وحملت توقيعات مسئولين عن الشركة وقطاع املشروعات توضح مدى املبالغة التى اتسمت بها 

تكسير ارضيات من البالط املوزايكو بلغ ( واملتعلق ب2/  1/  8اسعار عدد كبير من البنود وفق تاكيدات عدد من مهندس ى القطاع  ... فالبند رقم ) 

( ضمن بنود املرحلة الثانية 2الف جنيه .. وهناك بند آخر رقم ) 324متر بالقصر  1800جنيها وبالتالى يصبح سعر تكسير  180سعر تكسير املتر 

( ضمن نفس املرحلة والخاص 6ند رقم )الف جنيه ..اما الب 540جنيه باجمالى  270متر ارضيات حيث بلغ سعر املتر  2000يتعلق بفك وتكسير 
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الف جنيه .. ووصل سعر متر الحفر فى اى نوع من التربة فى البند   81جنيه باجمالى    180متر سيراميك دورات املياه فقد بلغ سعر املتر    450بتكسير  

 متر . 800الف جنيه قيمة حفر  216جنيها باجمالى  270( الى 1) ثانيا 

متر من ارضيات الباركيه التالفة  200( واملتعلق بفك  2/  1/   6ودا اخرى اثارت عالمات استفهام مثل البند رقم ) وتضمنت املقايسة ايضا بن 

الف جنيه  252متر ارضيات خشبية متهالكة  1400الف جنيه ... كما بلغت قيمة فك  180جنيه باجمالى مبلغ  900حيث بلغت قيمة فك املتر 

جنيه للمتر فى البند  180الف جنيه بواقع  180متر اخشاب  1000( ... وبلغت قيمة فك  2/  1/  9فى البند رقم ) جنيها للمتر وذلك  180بواقع 

الف جنيه قيمة  360حنيه باجمالى مبلغ  180( والخاص بالردم برمال نظيفة فقد بلغ سعر املتر  2/  2/  1( ... اما البند رقم )  2/  1/  10رقم ) 

 متر . 2000ردم 

جنيه  !!..  1800الف جنيه اى ان قيمة اصالح الباب الواحد  180باب بقيمة  100( تصليح واستكمال وتسكيك  8تضمن البند رقم ) ثامنا  كما

( وبالطبع فان املبالغ 9جنيه للشباك الواحد ايضا وذلك فى البند رقم )  1800الف جنيه بواقع    180شباك زجاج    100وبلغت قيمة تصليح ضلف  

جنيه ؟!! ربما ال توجد اجابة مقنعة لهذا  1800فى هذين البندين مثار جدل وتساؤالت عديدة .. فكيف يتم اصالح الباب او الشباك بـ الورادة 

( بلغت قيمة توريد وتركيب  1التساؤل اال ان هذه االبواب والشبابيك قد تكون مصنعة من الذهب الخالص او املاس !!! .. وفى البند رقم ) عاشرا 

مرحاض افرنجى فى البند رقم )  30جنيه للكيلو جرام بينما بلغت قيمة توريد وتركيب  45الف جنيه بواقع 90كيلو جرام شباك )حماية(  100

الف جنيه   81(    2حوض غسيل ايدى فى البند رقم )  30جنيه للمرحاض .. بلغت قيمة توريد وتركيب    4500الف جنيه بواقع    135(    1حادى عشر  

جنيه للحوض فى  3600جنيه بواقع  57600حوض استانلس )عين واحدة(  16نيه للحوض .. بينما بلغت قيمة توريد وتركيب ج 2700بواقع 

جنيه  225جنيه بواقع  4500(  17محبس بلية فقد بلغت فى البند رقم ) احدى عشر  20(.. اما قيمة توريد وتركيب  3البند رقم ) حادى عشر 

جنيه بواقع  21600غرفة تفتيش متآكلة وعمل غرف جديدة فقد تكلف  12( والخاص بازالة  21رقم ) حادى عشر  للمحبس الواحد .. اما البند

جنيه للمتر وكذلك االمر لتوريد  180الف جنيه بواقع  90متر بالط سيراميك لالرضيات  500جنيه للغرفة ... وبلغت قيمة توريد وتركيب  1800

 ( على الترتيب . 8( و ) سابعا  7ائط وذلك فى البندين رقمى ) سابعا متر بالط سيراميك للحو  500وتركيب 

جنيه  4500الف جنيه بواقع  225  -كما ورد فى املقايسة  –حنفية حريق  50( فقد بلغت فيه قيمة توريد وتركيب  4اما البند رقم ) ثانى عشر   

جنيه للصندوق ..  4500الف جنيه بواقع  225(  5ل فى البند ) ثانى عشر صندوق حريق شام 50للحنفية الواحدة بينما بلغ قيمة توريد وتركيب 

( .. اما توريد وعمل   2جنيه للمتر فى البند رقم ) ثانيا    45جنيه بواقع    67500متر مكعب لالرض مع الدمك   1500وبلغت قيمة اعمال فرد وتسوية  

جنيه للمتر ..بينما بلغت قيمة توريد  450الف جنيه بواقع  315قد بلغت قيمته ( ف 5متر مكعب من الرمل فى البند رقم ) ثالثا  700طبقة احالل 

متر  1400( .. اما توريد وعمل  2جنيه للمتر الواحد وذلك فى البند رقم ) رابعا  90متر بواقع  220جنيه لـ  19800وعمل مبان من الطوب االحمر 

 جنيه للمتر . 2700الف جنيه بواقع  780مليون و 3 ( فقد بلغت قيمته 4مبان من الدبش فى البند رقم ) اوال 

 36( بقيمة  2/  5/  3متر كينار اخضر هندى فى البند رقم )  200وتضمنت املقايسة القيمة املالية لبعض االعمال االخرى مثل توريد وتركيب 

( بقيمة  2/  5/  10د بلغت قيمته فى البند رقم ) متر وزرة رخام اخضر هندى فق 140جنيه للمتر .. اما توريد وتركيب  180الف جنيه وبواقع 

الف جنيه بواقع  432(  2/  12/  3متر طبقة تاسيس فى البند رقم )  1200جنيه للمتر بينما بلغت قيمة توريد وفرد  180جنيه بواقع  25200

جنيه  180االف جنيه بواقع  9غت قيمتها االجمالية متر مواسير بولى بروبالين نصف بوصة والتى بل 50جنيه للمتر اضافة الى توريد وتركيب  360

  4/  2/  1للمتر فى البند رقم ) 
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جنيه للمتر ...  90الف جنيه وبواقع  135( بقيمة  2/  3/  3سنتيمتر فى البند رقم )  3متر لياسة اسمنتية سمك  1500( فضال عن توريد وعمل 

 ( .           5جنيه للمتر فى البند رقم ) سابعا  450جنيه بواقع  67500بيض فقد تكلف متر من درج سلم من الرخام اال  150اما توريد وتركيب 

الف جنيه بواقع  270متر مربع خرسانة عادية لزوم االرضيات بقيمة  2000( حيث توريد وصب  2/  3/  1وتضمنت املقايسة ايضا البند رقم ) 

جنيه للمتر اضافة  1350الف جنيه بواقع  324( بقيمة  4/  6/  1لشروخ فى البند رقم ) متر من ا 240متر جنيه للمتر وكذلك توريد وحقن  135

الف جنيه للطن اضافة الى البند رقم )  27الف جنيه بواقع  405( بقيمة  1/  9/  1طن من قطاعات الحديد فى البند رقم )  15الى اعمال صلب 

متر  500جنيه للمتر ... اما قيمة هدم وفك  900الف جنيه وبواقع  440ر بقيمة مليون ومت 1600( الذى تضمن توريد وحقن كامل ل  3/  11/  1

متر من  2300جنيها للمتر بينما بلغت قيمة فك  1350الف جنيه بواقع  675( فقد بلغت  2/  1/  1مكعب من الطوب االحمر فى البند رقم ) 

متر مكعب اساسات  700جنيه للمتر وبلغ اجمالى توريد وحقن  450الف جنيه بواقع  35( مليون و 2/  1/ 15االسقف البغدادلى فى البند رقم ) 

 ( . 2/  11/  1جنيه للمتر فى البند رقم )  1350الف جنيه بواقع  945
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( 5 ) 

 "لركبـ"ا"الفاس ى" و " طاهر باشا " .. املال السايب ل

الفا.. يابالش.*مقايسة الشركة تضمنت مبالغ باهظة  15تركيب الباب والشباك بـ االف.. و  10االف جنيه وبنائه يتكلف  5*فك متر املبانى بـ 

 لبنود "الفاس ى" .. ورغم ذلك اسند اليها مشروع السبيل بنفس املبالغ رغم وجود مقاول سنوى.

مسلسل طويل يجرى تنفيذه فى مشروعى ترميم قصر اسماعيل املفتش وترميم مساجد رشيد  ما هما اال حلقتين صغيرتين فى  يبدو ان ما جرى 

داخل قطاع املشروعات بشان اى مشروع ترميمى وكأن هناك حالة فوض ى مالية تحكم القطاع واال ملا خصصت مبالغ مالية مبالغ فيها لبنود من 

طورة فى سبيل وكتاب املمكن ان تتم بمبالغ اقل بكثير .. ولعل ما شهده مشروع ترميم منزل عبد الواحد الفاس ى االثرى وكذلك مشروع درأ الخ

رجت نفس احمد باشا طاهر يؤكد ذلك .. فالشركة التى تولت تنفيذ املشروع االول لم تكتف بادراج مبالغ مالية باهظة لبنود املشروع وانما ايضا اد

 اقل . البنود فى املشروع الثانى رغم وجود مقاول سنوى كان من املمكن ان يسند اليه هذا املشروع وفقا للقانون باسعار 

باقى بعد  مالحظات

 االستقطاع

 جنيه 

استقطاع 

 او حجز

 جنيه 

قيمة جملة  

 االعمال

 جنيه 

 جارى 

 نهائى

الكمية 

 الكلية 

الكمية 

 الحالية 

الكمية 

 السابقة

الكمية 

 بالعقد

 الفئة  الوحدة

 الجنيه 

رقم  بيان االعمال

 البند 

عمل توريد و  25000,00 طن 15 100,00 7,00 107,00 جارى  2675000,00   

صلبات 

بقطاعات من 

 الكمر الحديد

2 

توريد وعمل  3000,00 2م 390 1600,00 140,00 1740,00 جارى  5220000,00   

صلبات 

معدنية 

لصلب 

---الحوائط

 الخ

3 

حفر حتى  1000,00 3م 170 55,00 0,00 55,00 جارى  55000,00   

 1,50منسوب 

4 

قطع وتنزيل  5000,00 3م 90 1470,00 0,00 1470,00 جارى  7350000,00   

اتربة 

7 
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ومخلفات 

 الخ---باالدوار 

قطع وتنزيل  5000,00 3م 120 380,00 0,00 380,00 جارى  1900000,00   

اتربة 

ومخلفات 

---باالسطح

 الخ

8 

فك مبانى  5000,00 3م 65 410,00 140,00 550,00 جارى  2750000,00   

متضررة من 

 الطوب باالثر

17 

فك ارضية  500,00 2م 3250 1330,00 250,00 1580,00 جارى  790000,00   

-بالط موازيكو

 الخ--

22 

تكسير  500,00 2م 1170 120,00 0,00 120,00 جارى  60000,00   

اللياسات 

والدكات اعلى 

 سطح االثر

23 

فك مرحاض  500,00 عدد 16 7,00 0,00 7,00 جارى  3500,00   

بلدى بكامل 

—مشتمالته

 الخ

25 

فك صندوق  200,00 عدد 16 5,00 0,00 5,00 جارى  1000,00   

طرد بكامل 

---مشتمالته

 الخ

26 

فك مواسير  200,00 م.ط 115 250,00 0,00 250,00 جارى  50000,00   

 الخ---تغذية

27 
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فك مواسير  300,00 م.ط 85 55,00 0,00 55,00 جارى  16500,00   

--صرف صحى

 الخ-

28 

فك تطبيق  550,00 2م 1170 420,00 300,00 720,00 جارى  396000,00   

خشبى 

 السقف االثر

30 

فك العروق  400,00 م.ط 1775 460,00 900,00 1360,00 جارى  544000,00   

الخشبية 

 السقف االثر

31 

فك الحلوق  2000,00 عدد 14 47,00 0,00 47,00 جارى  94000,00   

الخشبية 

 الخ---التالفة

32 

فك ابواب  2000,00 2م 150 187,50 0,00 187,50 جارى  375000,00   

خشبية 

 الخ---باالثر

34 

توريد وبناء  10000,00 3م 45 410,00 150,00 560,00 جارى  5600000,00   

حوائط من 

 الطوب باالثر

36 

توريد وعمل  10000,00 3م 65 0,00 5,00 58,00 جارى  80000,00   

مبانى طوب 

لدراوى 

 االسطح

37 

تدبيس  6000,00 م.ط 10 0,00 800,00 800,00 جارى  4800000,00   

للشروخ 

واملبانى 

باسياخ 

 استانلس

49 
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توريد وتركيب  25000,00 3م 20 3,50 4,00 7,50 جارى  187500,00   

دبل ودفانين 

من الخشب 

 العزيزى 

89 

 32947500 00جملة ما سبق

  6املستخلص التثمينى رقم 

 باسعار املقايسة االصلية ملشروع ترميم منزل عبدالواحد الفاس ى مقايسة االعمال املطلوبة لعمل عقد تكميلى

الكمية  الفئة  جملة الزيادة

 املطلوبة

 م بيان االعمال الوحدة الكمية بالعقد

توريد وعمل صلبات بقطاعات من الكمر  طن 123,75 4 25000 100000

 الحديد

2 

وائط توريد وعمل صلبات معدنية للح 2م 1587,50 500 3000 1500000

 واالسقف والعقود

3 

قطع وتنزيل اتربة ومخلفات متراكمة  3م 1512,50 50 5000 250000

 باملوقع

7 

قطع وتنزيل اتربة ومخلفات من اعلى  3م 300 20 5000 100000

 االسطح

8 

توريد وعمل دكات ميول اسفل بالط  2م 1462,50 7,50 600 4500

 االسطح

13 

مبانى متضررة من الطوب االحمر فك  3م 301,25 550 5000 2750000

 باالثر

17 

 20 فك درج السلم املؤدى الى سطح االثر م.ط 218,75 1,25 2000 2500

 30 فك تطبيق خشبى للسقف العلوى باالثر 2م 1462,5 37,50 550 20625

فك العروق الخشبية التالفة لسقف  م.ط 2218,75 850 400 340000

 االيوانات بالثر

31 



 

 

31 

 

 32 فك الحلوق الخشبية التلفة عدد 53 2 2000 4000

 34 فك ابواب وشبابيك خشبية باالثر 2م 237,50 2,5 2000 5000

 36 توريد وبناء حوائط من الطوب باالثر 3م 356,25 473,75 10000 4737500

توريد وبناء مبانى من الطوب لدراوى  3م 81,25 3,75 10000 37500

 السطح 

37 

توريد وعمل مبانى دبش غشيم وطوب  2م 346,25 3,75 8000 30000

 احمر

38 

 39 توريد وعمل مبانى من احجار غشيمة  3م 68,75 1,25 8000 10000

 46 دق جفوت وحليات على املبانى الحجارى  م.ط 56,25 3,75 5000 18750

 48 اصالح هبوط بصنج االعتاب او العقود عدد 13 1 15000 15000

 49 تدبيس للشروخ باسياج استانلس ستيل م.ط 12,50 1600 6000 9600000

 50 تربيط وعالج الشروخ بالقمريات والعقود م.ط 56,25 3,75 6000 22500

توريد وعمل طبقة عازلة افقية اسفل  2م 1462,50 7,50 500 3750

 بالط السطح

52 

توريد وعمل طبقة عازلة افقية اسفل  2م 1575 25 500 12500

 االرضيات

53 

توريد وعمل طبقة عازلة للحرارة اعلى  2م 1462,50 7,50 500 3750

 االسطح

54 

توريد وتركيب باب خشبى ضلفة واحدة  عدد 56 1 10000 10000

 للغرف

77 

 82 توريد وتركيب باب خشبى ضلفة واحدة عدد 25 1 10000 10000

 83 توريد وتركيب شباك ضلفة واحدة عدد 19 1 5000 5000

 84 توريد وتركيب درابزين خشب عزيزى  م.ط 50 10 2660 26600
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اصالح واستكمال وترميم وتثبيت خزائن  عدد 9 1 11000 11000

 خشبية

86 

توريد وتركيب جسور خشب عزيزى  3م 25 1 25000 25000

 السقف االثر 

87 

 90 توريد وتركيب الواح تطبيق لالسقف 2م 1462,50 100 1900 190000

 

 جنيها  19845475      اجمالى الزيادة املطلوبة    

)مستند رقم( وكذلك مقايسة باالعمال املطلوبة لعمل عقد تكميلى باسعار املقايسة االصلية ملشروع ترميم  7و  6باستعراض املستخلصين رقمى 

املستخلصان منزل عبد الواحد الفاس ى )مستند رقم( يتضح كم املبالغ التى اهدرت بجرة قلم من مسئولى قطاع املشروعات .. حيث تضمن 

( 17ند رقم )واملقايسة قيمة االعمال التى تم تنفيذها باملشروع والتى رات مصادر بقطاع املشروعات انها مبالغ فيها .. وكان من بين هذه البنود الب

االف  5تضررة باالثر والذى اثار عالمات استفهام عديدة تتعلق بشان القيمة املالية املخصصة له حيث بلغ سعر فك املتر من مبانى الطوب وامل

االف جنيه وهو نفس القيمة الواردة فى   10( الخاص بتوريد وبناء حوائط من الطوب باالثر حيث بلغ سعر املتر  36جنيه البند وكذلك البند رقم )

فقد بلغ سعر املتر فيه ( والخاص بفك االبواب الخشبية 34( والخاص بتوريد وعمل مبان طوب لدوارى االسطح ..اما البند رقم )37البند رقم )

( والخاص 30( والخاص بفك الحلوق الخشبية التالفة بينما بلغ سعر املتر فى البند رقم )32جنيه وهو نفس سعر املتر الوارد فى البند رقم )  2000

 جنيه . 550بفك تطبيق خشبى لالسقف 

( والخاص بتوريد وعمل 2ى قطاع املشروعات مثل البند رقم )وتضمن املستخلصان واملقايسة بنودا اخرى اثارت حفيظة عدد من مهندس ى ومشرف

( الخاص بتوريد وتركيب دبل 89الف جنيه للطن  وهو ايضا نفس السعر الوارد فى البند رقم ) 25صلبات بقطاعات من الكمر الحديد بسعر 

االف جنيه للمتر املربع  3ة لصلب الحوائط بسعر ( الخاص بتوريد وعمل صلبات معدني 3ودفاين من الخشب العزيزى .. وهناك ايضا البند رقم )

( الخاص 4االف جنيه للمتر الطولى اضافة الى البند رقم ) 6( الخاص بتدبيس الشروخ واملبانى باسياخ استانلس بقيمة 49وكذلك البند رقم )

االف  5تنزيل اتربة ومخلفات باالدوار بسعر ( فقد تضمن قطع و 7متر مكعب بسعر الف جنيه للمتر .. اما البند رقم ) 1.5بالحفر حتى منسوب 

 جنيه للمتر املكعب .

( والخاص بتوريد وتركيب الواح تطبيق لالسقف 90كما تضمنت املقايسة بنودا اخرى تصب فى نفس اتجاه املبالغة فى االسعار مثل البند رقم )

الف جنيه للمتر املكعب وكذلك   25ر خشب عزيزى لالسقف بقيمة  ( والخاص بتوريد وتركيب جسو 87جنيه للمتر املربع والبند رقم )  1900بقيمة  

( والخاص باصالح واستكمال 86الف جنيه لكل عتبة او عقد ... وهناك البند رقم )  15( الخاص باصالح هبوط باالعتاب والعقود بقيمة  48البند )

ت الذى بلغت فيه قيمة تربيط وعالج الشروخ بالقمريات والعقود الف جنيه للخزينة الواحدة  فى الوق  11وترميم وتثبيت الخزائن الخشبية بقيمة  

( حيث توريد وعمل مبان دبش غشيم وطوب احمر وتوريد وعمل 39( و)38االف جنيه للمتر .. وبلغت قيمة املتر فى البندين رقمى )  6(  50فى البند )

 االف جنيه لكل منهما . 8مبان من احجار غشيمة على الترتيب 
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االف جنيه للباب الواحد من اهم البنود التى اثارت جدال كبيرا  10( واملتعلق بتوريد وتركيب ابواب خشبية ضلفة واحدة بقيمة 77د )ويعتبر البن 

االف جنيه للشباك .. اما البنود ارقام  5( الخاص بتورد وتركيب شبابيك ضلفة واحدة بقيمة 83بين مهندس ى ومشرفى القطاع اضافة الى البند )

جنيه   500( والخاص بعمل طبقة عازلة اسفل بالط االسطح واسفل االرضيات واعلى االسطح على الترتيب فقد بلغت قيمة املتر  54( و)53( و)52)

 لكل بند .  

نفس  جنيه وهو 500( والخاص بفك ارضية بالط املوزايكو حيث بلغ سعر املتر 22من بين البنود االخرى التى اثارت عالمات استفهام البند رقم ) 

( والخاص   25( والخاص بتكسير اللياسات والدكات  اعلى سطح االثر وكذلك السعر الوارد ايضا فى البند رقم )23سعر املتر الوارد فى البند رقم )

 جنيه   200طولى  ( فقد بلغ سعر املتر ال27بفك املراحيض البلدية وذلك للمرحاض الواحد ... وبالنسبة لفك مواسير التغذية الواردة فى البند رقم )

 لغز طاهر باشا

ذته الغريب ان اسعار مقايسة اعمال مشروع ترميم منزل عبد الواحد الفاس ى تم االخذ بها فى مشروع ترميم سبيل وكتاب احمد باشا طاهر التى نف 

روعات التى اشارت الى انه فى حالة نفس الشركة رغم ان ذلك يخالف القواعد واللوائح املنظمة لهذا االمر وفقا لتاكيد مصادر داخل قطاع املش

لكى حدوث انهيار جزئى بسقف االثر او بعض التصدعات والشروخ فانه يتم اللجؤ الى املقاول السنوى املتعاقد على القيام باعمال هذه املنطقة 

  2009/  11/  11( فى 954ثر خطاب رقم )يقوم باعمال درء الخطورة والتامين .. وهذا ما حدث بالفعل بارسال منطقة آثار الجمالية التابع له اال

الى رئيس قطاع االثار االسالمية والقبطية )مستند رقم( يطلب منه مخاطبة رئيس قطاع املشروعات لتكليف املقاول السنوى بعمل الترميمات 

يئة جدا ويخش ى عليه من حدوث العاجلة والتامين الالزم لسبيل وكتاب احمد باشا طاهر بمنطقة خان الخليلى حيث ان حالته املعمارية س

( 515ارسلت منطقة آثار الجمالية خطابا آخرا برقم ) 2010/  3/  28انهيارات واضرار باالثر او املواطنين القاطنين للمنطقة او السائحين .. وفى 

هر ابريل املاض ى والذى شهد )مستند رقم( يتضمن نفس محتوى الخطاب السالف ذكره اال ان احدا من قطاع املشروعات لم يتحرك حتى جاء ش

ورة انهيار جزئى باالثر ومع ذلك لم يتم تكليف املقاول السنوى املتعاقد على القيام باعمال منطقة الجمالية ولكن تم اسناد عملية درء الخط

ت مبالغ فيها .. وهذا ما اكدته لنفس الشركة التى نفذت مشروع عبد الواحد الفاس ى وبنفس املبالغ التى اعتبرها كثيرون من داخل قطاع املشروعا

االدارة بشان املذكرة التى ارسلها املهندس وحيد البربرى مدير املشروعات باالدارة الهندسية لالثار االسالمية والقبطية بقطاع املشروعات الى مدير  

حدث انهيار جزئى لسقف بمدرسة بين  2010/ 4/  3سبيل وكتاب احمد باشا طاهر )مستند رقم( .. وقد اشار البربرى فى املذكرة الى انه فى 

البناء القصرين وعدة شروخ نافذة بالحوائط واالركان اضافة الى تحرك الصلبات الخاصة بالواجهة الرئيسية وتراكم املخلفات باملوقع وتحلل مونة  

عاينت املوقع اقرت بضرورة التدخل السريع لدرأ وتقوس الحائط بين بين املدرسة واللوكاندة املالصقة لالثر .. واضافت املذكرة ان اللجنة التى 

انهيارات الخطورة وترميم االثر ونظرا لضيق الوقت وتكدس املنطقة بالسكان واملارة واملحال التجارية والهميتها التجارية وخوفا من وقوع كارثة ب 

سبيل بالتوجه فورا مع الجهاز الفنى واالثرى النقاذ املوقف اخرى فقد تم تكليف الشركة التى تقوم بترميم منزل عبد الواحد الفاس ى والقريب من ال 

اعمال   وتم اعتماد محضر االعمال من قبل السلطة املختصة بعد اخذ موافقة املقاول والتراض ى بينه وبين املجلس االعلى لالثار على ان يتم تنفيذ

مها بصورة آمنة على ان تتم محاسبته بنفس فئات بنود مشروع منزل عبد درأ الخطورة وتامين االثر وازالة املناطق املعرضة لالنهيار واعادة ترمي

الواحد الفاس ى وبنفس الشروط واملواصفات ... وطلب البربرى فى املذكرة بسرعة تكليف الشركة لدرأ الخطورة عن السبيل وتامين االثر ضد 

اسناد املشروع للشركة باالمر املباشر بعد عرض املذكرة على اللواء الف جنيه( .. وبالفعل تم  299جنيه ) 299000االنهيار وذلك فى حدود مبلغ 

ال على هالل املشرف على قطاع املشروعات والدكتور زاهى حواس االمين العام للمجلس االعلى لالثار ليضيفا بذلك حلقة اخرى ملسلسل اهدار امل 

قاول السنوى الذى كان من املمكن ان يقوم باعمال درأ الخطورة باسعار العام فى املجلس .. والتساؤل ملاذا تجاهل مسئولو قطاع املشروعات امل 
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لب اقل من الشركة .. وملاذا لم يتحرك مسئولو االثار لحماية السبيل رغم وجود مكاتبات من تفتيش منطقة اثار الجمالية منذ اشهر طويلة تطا

 ما اعتدنا من مسئولى آثار مصر.       بانقاذه قبل انهياره ؟ .. مجرد تساؤالت قد ال تجد اجابات شافية ك
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( 6 ) 

 مصطفى ميرزا .. اهدار املال العام عرض مستمر

 جنيه لتكسير متر البالط . 400االف لفك باب دورة املياه و 4الف لفك باب املسجد و 25االف جنيه ملتر املبانى ..و 10

 لشركة واحدة ؟ ملاذا اختلفت قيمة بنود مشروع "ميرزا" عن "الفاس ى" رغم ان ا

رى يبدو انه مسلسل طويل يحمل عنوان " اهدار املال العام رغم انف الجميع " ... فال يتم استعراض حلقة من هذا املسلسل اال وتظهر حلقة اخ

مقايسة مشروع  .. وكما استعرضت السطور السابقة القيمة املالية  لبنود مشروع ترميم قصر اسماعيل املفتش والتى شهدت مبالغة كبيرة .. ثم

ترميم مساجد رشيد وترميم سبيل وكتاب عبد الواحد الفاس ى وما استتبعه من مشروع درأ الخطورة عن سبيل وكتاب احمد باشا طاهر ...فان 

.. والغريب السطور القادمة  تستعرض بنود مشروع ترميم مسجد مصطفى ميرزا والتى رات مصادر بقطاع املشروعات انها قيمتها املالية مبالغ فيها  

الواحد الفاس ى بنفس البنود ولكن باختالف القيمة املالية رغم اسناد شروع نفذت مشروع سبيل وكتاب عبدان الشركة التى تقوم بتنفيذ هذا امل

والذى تضمن  ( )مستند رقم(1املشروعين لها فى نفس الفترة الزمنية االمر الذى يثير تساؤالت عديدة وهذا ما يؤكده املستخلص التثمينى رقم )

كما هو  القيمة املالية لبنود مشروع ترميم مصطفى ميرزا بالقاهرة والتى اكدت مصادر بقطاع املشروعات انها مبالغ فيها .. وقد بلغت قيمة العقد

على ان تكون  2088/  11/  20جنيه( اما تاريخ بدء العمل فى املسجد فكان فى  425الف  486مليون  17جنيه ) 17486425وارد فى املستخلص 

 شهرا . 30مدة املشروع الفعلية 

 (   عن مشروع ترميم مسجد مصطفى ميرزا1بنود املستخلص  رقم )

الباقى بعد  مالحظات

 االستقطاع

استقطاع 

 او حجز

جملة قيمة  

االعمال 

التى تمت 

 الى االن

 جارى 

 نهائى

كمية 

االعمال 

التى 

تمت الى 

 اآلن

كمية 

االعمال 

التى 

تمت 

خالل 

هذه 

 ملدةا

كمية 

العمل 

السابق 

 اجراءه

الكمية 

 العقد

 الفئة  الوحدة

 ق ج
 

رقم  بيان االعمال

 البند 

اعمال  200000,00 مقطوعتين 1 -- 30% 30% جارى  60000,00   

التوثيق 

  الفوتوغرافى

1 

قطع وتنزيل  200,00 3م 250 -- 230 230 جارى  46000,00   

اتربة 

ومخلفات 

متركمة 

 بالحواصل

3 
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قطع وتنزيل  700,00 3م 35 -- 30 30 جارى  21000,00   

اتربة 

ومخلفات 

 باالسطح

4 

تقشيروتكسير  150,00 2م 1000 -- 640 640 جارى  96000,00   

 وتنزيل بياض

6 

فك الصلبات  350000,00 مقطوعتين 1 -- 1 1 جارى  350000,00   

املوجودة 

 باملسجد 

7 

تكسير مبانى  2500,00 3م 10 -- 10 10 جارى  25000,00   

من الطوب 

 االحمر

11 

تكسير وازالة  400,00 2م 600 -- 600 600 جارى  240000,00   

بالط 

مستحدث 

بارضيات 

 املسجد 

12 

تكسير وازالة  400,00 2م 600 -- 600 600 جارى  240000,00   

بالط 

مستحدث 

بارضيات 

 السطح

13 

 تكسير 400,00 2م 600 -- 600 600 جارى  240000,00   

الكياسات 

والدكات اعلى 

 سطح املسجد

22 

تكسير يدوى  200,00 2م 600 -- 600 600 جارى  120000,00   

للدكات اسفل 

ارضيات 

 املسجد

23 

فك باب  25000,00 عدد 1 -- 1 1 جارى  25000,00   

املدخل 

24 
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الرئيس ى 

 للمسجد

فك كل نماذج  5000,00 عدد 5 -- 5 5 جارى  25000,00   

االبواب 

بية الخش

 باملسجد

25 

فك كل نماذج  5000,00 عدد 11 -- 9 9 جارى  45000,00   

االبواب 

 بالحواصل

26 

فك كل ابواب  4000,00 عدد 14 -- 13 13 جارى  52000,00   

دورات املياه 

 باملسجد

27 

فك كل نماذج  3000,00 عدد 9 -- 9 9 جارى  27000,00   

الشبابيك 

الخشبية 

 باملسجد

28 

فك وازالة  200,00 2م 600 -- 120 120 جارى  24000,00   

وتطبيق 

خشبى تالف 

لسقف 

 املسجد

30 

فك كل  75000,00 مقطوعتين 1 -- 1 1 جارى  75000,00   

املنطقة 

الخشبية 

بميضأة 

 املسجد

31 

توريد وتركيب  5000,00 3م 10 -- 10 10 جارى  50000,00   

مبانى بالطوب 

 االحمر

42 

فك  100000,00 مقطوعتين 1 -- 1 1 جارى  100000,00   

الشخشيخة 

 باملسجد

92 
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فك وازالة  300,00 م.ط 250 -- 250 250 جارى  75000,00   

البراطيم 

الخشبية 

 التالفة

97 

 

 1936000جملة العمال باملستخلص   فقط وقدره مليون وتسعمائة وستة وثالثون الف جنيها    

 د مصطفى ميرزا( عن عملية ترميم مسج1تابع املستخلص رقم ) 

 

الباقى بعد  مالحظات

 االستقطاع

استقطاع 

 او حجز

جملة قيمة 

االعمال التى 

 تمت الى االن

 جارى 

 نهائى

كمية 

االعمال 

التى تمت 

 الى اآلن

كمية 

االعمال 

التى تمت 

خالل 

هذه 

 املدة

كمية 

العمل 

السابق 

 اجراءه 

الكمية 

 العقد

 الفئة الوحدة

 ق ج
 

رقم  بيان االعمال

 البند

  التشوينات           

توريد طبقة  250,00 2م 12 -- 520 520 جارى  130000,00   

عازلة لرطوبة 

لسطح 

 املسجد

89 

توريد طبقة  300,00 2م 600 -- 700 700 جارى  210000,00   

عازلة لرطوبة 

بارضيات 

 املسجد

90 

توريد حور من  25000,00 3م 12 -- 20 20 جارى  500000,00   

الخشب 

زى العزي 

 للسقف

98 

توريد الواح  300,00 2م 65 -- 520 520 جارى  156000,00   

لتطبيق 

 السقف

99 
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 996000للتشوينات        %25جملة التشوينات خصم 

ند رقم وقد تضمن املستخلص بنودا اكدت مصادر بالقطاع انها مبالغ فيها وتثير تساؤالت حول كيفية املوافقة عليها رغم اثمانها الباهظة مثل الب

الف جنيه  350( الخاص بفك الصلبات املعدنية بقيمة 7الف جنيه والبند رقم ) 200( الخاص باعمال التوثيق الفوتوغرافى للمسجد بقيمة 1)

( الخاص بفك االعمال الخشبية بميضاة املسجد 31الف جنيه اضافة الى البند ) 100(الخاص بفك شخشيخة املسجد بقيمة 92وكذلك البند )

 الف جنيه . 25( الخاص بفك باب املدخل الرئيس ى للمسجد بقيمة 24الف جنيه وكذلك البند ) 75 بقيمة

للمتر الواحد فى حين بلغت  2500امتار مكعب من الطوب االحمر بقيمة  10( الخاص بفك 11من البنود التى اثارت عالمات استفهام البند رقم )

شبابيك  9( الخاص بفك 28االف جنيه .. اما البند ) 5امتار مبان من الطوب االحمر  10وبناء  (الخاص بتوريد42قيمة املتر املكعب فى البند )

باب لدورات املياه باملسجد  14( الخاص بفك 27االف جنيه بينما بلغ سعر فك باب دورة املياه فى البند ) 3خشبية فقد بلغ سعر الشباك الواحد 

باب  11ابواب خشبية وفك  5( حيث فك 26( و)25االف جنيه قيمة القطعة فى البندين رقمى ) 5االف جنيه للباب الواحد ..بينما جاءت  4

( حيث تكسير بالط بارضية املسجد وتكسير بالط بارضيات السطح وتكسير "اللياسات والدكات" 23( و )13( و )12بالحواصل .. اما البنود ارقام )

 جنيه . 400ر فى هذه البنود اعلى السطح وتكسير على الترتيب فقد بلغ سعر املت

جنيه .. اما  200متر مكعب من االتربة واملخلفات املتراكمة بالحواصل فقد بلغ سعر املتر  250( الخاص الخاص بقطع وتنزيل 3وفى البند رقم )

للمتر بينما بلغ سعر املتر فى البند جنيه  700مترا من االتربة واملخلفات باالسطح فقد بلغ سعر املتر فيه  35( الخاص بقطع وتنزيل 4البند رقم )

متر " تطبيق خشبى تالف" فقد بلغ سعر  600( الخاص بفك وازالة 30جنيه .. اما البند ) 150متر من البياض  1000( الخاص بـ "تكشير" 6رقم )

 اطيم الخشبية التالفة .متر من البر  250( الخاص بفك وازالة 97جنيه فى البند ) 300جنيه بينما بلغ سعر املتر  200املتر فيه 

 25000متر مكعب من حشو الخشب العزيزى فقد بلغ سعر املتر فيه    12( الخاص بتوريد  98اما فيما فيما يتعلق ببنود التشوين وتحديدا البند )

ية الخشب وما ان جنيه وقد دون باملستخلص ملحوظة عدم صرف قيمة هذا البند لحين ورود نتيجة االختبارات املعملية بعد التشكك فى نوع

سكان كان عزيزى ام ال االمر الذى ترتب عليه ارسال عينات من الخشب الى معهد بحوث مواد البناء وضبط الجودة التابع ملركز القومى للبحوث اال 

ى اشارت الى ان متوسط كثافة ارسل املعهد نتيجة االختبارات للشركة املنفذة والت 2010/  9/  22والتعمير الجراء االختبارت املعملية عليه .. وفى 

كجم/كم وهو ما يعنى وفق تاكيد مصادر بالقطاع انه ليس خشب عزيزى باعتبار ان كثافة هذا  555.8العينات التى خضعت لالختبار بلغت 

 .  700 – 650او  800 – 750او  900 – 800النوع من الخشب املوجودة بالسوق تتراوح ما بين 

التى تولت تنفيذ مشروع ترميم مسجد مصطفى ميرزا هى نفسها التى تولت تنفيذ مشروع ترميم سبيل وكتاب عبد الغريب انه رغم ان الشركة 

تساؤالت   الواحد الفاس ى فان اسعار نفس البنود الواردة اختلفت قيمتها من املشروعين علما بانهما اسندا للشركة خالل فترة زمنية واحدة مما يثير

قيمة املالية لهذه البنود وكذلك اى املشروعين قيمة بنوده صحيحة وايهما قيممة بنوده خاطئة رغم ان القمة املالية بشان السبب وراء اختالف ال 

 الواردة فى املشروعين مبالغ فيها ؟

( 8يحمل رقم )( فى مشروع مصطفى ميرزا بينما 4وكان من بين هذه البنود البند الخاص بقطع وتنزيل اتربة ومخلفات باالسطح والذى يحمل رقم )

( فى مشروع " ميرزا " الخاص بتكسير مبان 11االف جنيه .. وهناك البند رقم ) 5جنيه بينما بلغت فى الثانى  700حيث بلغت قيمة املتر فى االول 

( فى "ميرزا" 22بند رقم )االف جنيه .. اما ال  5(  17جنيه للمتر بنما بلغ نفس البند فى " الفاس ى "والذى يحمل رقم )  2500من الطوب االحمر بقيمة  
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جنيه وفى الثانى  400( فى "الفاس ى" ومع ذلك بلغ سعر املتر فى االول 23والخاص بتكسير اللياسات والدكات اعلى سطح املسجد هو نفسه البند )

 جنيه !!!. 500

" فى مشروع الفاس ى حيث توريد وبناء مبان من الطوب 36( فى مشروع "ميرزا" و"42وربما كانت اكثر البنود اثارة للتساؤالت فى هذا االطار البند رقم )

 االف جنيه ..  10االف جنيه بينما فى الثانى  5االحمر حيث بلغ سعر املتر فى االول 
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(7) 

 متاحف مصر سداح مداح

راقبة معطلة.. وتوصيالت الكهرباء عشوائية.. واالسقف مهددة باالنهيار  *كاميرات امل

العلى لالثار وقيادات قطاع املشروعات فى السنوات االخيرة  اصبحت متاحف مصر مهددة بالدمار .. هذا ليس مجرد فى عهد قيادات املجلس ا

 لجنة السالم والصحة املهنية التابعة لقطاع املتاحف والتي قا
ً
مت بمعاينة كالم وإنما واقع تؤكده مستندات وتقارير املجلس األعلي لآلثار وتحديدا

رة للوقوف علي مشاكلها ومحاولة ايجاد حلول لها.. لتأتي النتيجة بعدد كبير من املخالفات الكفيلة بتدمير أهم متاحف عدد من متاحف القاه

مصر .. وليفرض التساؤل نفسه: أين ذهبت أموال قطاع املشروعات املخصصة لإلنفاق علي مشروعات املتاحف ومن بينها تامينها وحماية 

 علي إهدار املال العام فى عهد هذه القيادات مقتنياتها سواء من عوامل التل
ً
ف بانواعها املختلفة او من السرقة .. أليس وجود هذه املخالفات دليال

: ماذا فعل مسئولو اآلثار تجاه هذه املخالفات التي رصدتها تقارير مجلس 
ً
 .؟! اآلثار.؟! .. والتساؤل األكثر إلحاحا

 إدا
ً
 للمرور علي املتاحف لوضع األسس العلمية للسالمة والصحة املهنية وتحديد االحتياجات املطلوبة كان رئيس قطاع املتاحف قد أصدر أمرا

ً
ريا

رئيس واملشاكل التي يعاني منها.. وبناء علي ذلك تم تشكيل لجنة برئاسة الدكتور أحمد عامر علي وعضوية كل من وليد عبدالعاطي مسئول األمن و 

اع وعبدالرحمن الشناوي مدير املتابعة بقطاع املتاحف ووليد إبراهيم العدلي مسئول السالمة ومحمد السيد لجنة السالمة والصحة املهنية بالقط

 عبده مراقب أمن وأيمن إبراهيم مسئول السالمة والصحة املهنية بقطاع التمويل.

ه بمرور اللجنة علي متحف الجوهرة لوحظ وقد جاءت متاحف القلعة األربعة ضمن املتاحف التي شملتها تقارير اللجنة حيث أكد التقرير أن 

ين وجود شروخ في بعض أسقف القاعات وتشوه بالحوائط إضافة إلي وجود أسالك كهربائية عارية وهو ما يمثل خطورة كبيرة علي الزائرين والعامل 

 باملتحف.

من سقوط السقف اضافة إلي الشروخ والوصالت وأشار التقرير إلي وجود إدارة لترميم السجاد األثري إال أن الغرفة املخصصة لها تعاني 

 الكهربائية العشوائية التي تمثل خطورة علي العاملين أو نشوب حريق ال قدر هللا.

 كما الحظت اللجنة وجود حفرة بالحوش املوجود باملتحف مما ترتب عليه سقوط املياه داخلها األمر الذي أدي إلي هبوط املنطقة.. والحظت أ
ً
يضا

 لطوارئ مغلقة وهو أمر يهدد أرواح العاملين والزائرين في حالة حدوث أي حادث.أن أبواب ا

ع وفيما يتعلق بمتحف الشرطة أكد التقرير وجود تكسير بالجدار بجوار فتارين العرض إضافة إلي تشوهات في الحوائط، باإلضافة إلي تعطل جمي 

ض غرف السجن باملتحف مستخدمة لشركة النظافة ومخزن للكافيتريا وبها سقف الكاميرات وأجهزة املراقبة منذ فترة.. والحظت اللجنة أن بع

 معلق كما أن جميع الوصالت الكهربائية بهذا املخزن عشوائية.

 وأكد التقرير أن غرفة االسعافات األولية باملتحف مغلقة منذ فترة وال يوجد بها طبيب أو اسعافات أولية.
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تقرير اللجنة أن هناك بعض الشروخ في الحوائط واألسقف وأن هناك مخلفات كثيرة بجوار الباب الرئيس ي  أما متحف املركبات امللكية فقد ورد

ضياع  مما قد يؤدي إلي نشوب حريق.. وأشار التقرير إلي عدم وجود كاميرات مراقبة أو أجهزة اطفاء أو أجهزة إنذار ضد السرقة مما قد يؤدي إلي

 إل
ً
 ي وجود لوحة كهربائية عمومية مفتوحة بجوار سور املتحف.مقتنيات املتحف.. وأشار أيضا

 فقد أوضحت اللجنة في تقريرها أنه مغلق ومشون مشيرة إلي وجود مخلفات بجوار 
ً
أما متحف املضبوطات والذي يعد ضمن متاحف القلعة أيضا

 بمخالفات املتاحف األربعة.وداخل كابينة التحكم الكهربائي مما قد يؤدي إلي نشوب حريق ال قدر هللا وقد أرفقت ال 
ً
 لجنة بالتقرير صورا

 إلي املتحف املصري اهم املتاحف املصرية نظرا ملا يحتويه بين جدرانه من اثار نادرة وكذلك باعتباره مقصد الس
ً
ائحين كما توجهت اللجنة أيضا

منها وجود توصيالت كهربائية عشوائية بجانب بعض  االول فى مصر فقد أوردت اللجنة في تقريرها مالحظات عديدة تتعلق بسالمة وامن املتحف

البواطات واملفاتيح بدون غطاء.. اضافة إلي عدم وجود خط تليفون متصل بجهاز االنذار حتي يرسل رسالة إلي أقرب مكان أو الشرطة بطلب 

حات ارشادية باللغة العربية أو االنجليزية النجدة في حالة الطوارئ.. وأشار التقرير إلي عدم وجود خطة طوارئ باملتحف وكذلك عدم وجود لو 

 للخروج في حالة الطوارئ.

اء أما متحف سقارة والذي يعد ايضا من أهم املتاحف في مصر فقد الحظت اللجنة أثناء املعاينة أن املواتير الخاصة بضخ املياه في خط االطف

 الحريق وهو ما ينذر بعواقب وخيمة في حالة نشوب حرائق ال قدر هللا.والدفاع املدني والحريق معطلة كما أن غرفة املواتير غير مؤمنة ضد 

 إلي أن الكاميرات املتحركة املخصصة للمراقبة معطلة وال تعمل كما أن جميع األغطية الخاصة بالصرف الصحي متهالكة  
ً
ويجب وأشار اللجنة أيضا

ت اللجنة وجود خزان املياه الخاص بالدفاع املدني والحريق بجوار غرفة تغييرها حتي ال يتعرض أحد من العاملين أو الزائرين للخطر.. والحظ

 الكهرباء الخاصة باملواتير وهو ما يمثل خطورة داهمة علي العاملين والزائرين كما أن خزان الصرف الصحي يوجد بالقرب من الباب الرئيس ي

رفة الوحدة املحلية.. وأشار تقرير اللجنة إلي عدم وجوب باب طوارئ للمتحف وهو ما يشوه املظهر العام للمتحف خاصة أثناء كسح الخزان بمع

باملتحف وكذلك عدم وجود لوحات ارشادية تدل علي الخروج والدخول للمتحف وفي حاالت الطوارئ.. كما أن املتحف ال يوجد به صيدلية رغم 

  أنه مفتوح بصفة دائمة للزيارة.

أهرامات الجيزة ضمن املتاحف التي شملها تقرير لجنة السالمة والصحة املهنية والتي أشارت إلي وجاء متحف مركب خوفو والذي يقع في منطقة 

 عدم وجود باب طوارئ باملتحف وكذلك عدم وجود لوحات ارشادية بالعربية أو اإلنجليزية للخروج في حالة الطوارئ.. إضافة إلي عدم وجود خط

 عدم تليفون في جهاز االنذار الرسال رسالة إلي أق
ً
رب مكان للشرطة لطلب النجدة أو إرسال رسائل للمسئولين عن املتحف.. والحظت اللجنة أيضا

 ك
ً
 أن جميع الكشافات الفلوريسنت ال يوجد بها أغطية كما أن عددا

ً
 وجود اطفاء ذاتي بغاز الهليوم في جميع أنحاء املتحف.. والحظت أيضا

ً
بيرا

 ربائية غير مغطي.من اللمبات معطلة وأن بعض األسالك الكه

 به أماكن الطفايات وتاريخ آخر فحص لها.. وأكد التقرير أن آخر فحص للطفا
ً
يات وأشار تقرير اللجنة إلي عدم وجود سجل للدفاع املدني موضحا

 وأنه ال توجد مراجعة من قبل إدارة األمن عليها. 2005كان منذ عام 

ألمن للعمل داخل غرفة الكاميرات التليفزيونية حيث تعمل وردية واحدة فقط وذلك لعدم وأفاد تقرير اللجنة بعدم وجود عدد كاف من أفراد ا

 وجود أفراد أمن.. والحظت اللجنة وجود فتحات يدخل منها الزواحف والقوارض مما يضر باملتحف وخشب املركب.
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 من املالحظات لعل أبرزها ما يتعلق بتخزين وبالنسبة ملتحف محمد علي بشبرا والذى انفق عليه اموال ضخمة  فقد أوردت اللجنة في  
ً
تقريرها كثيرا

 عدد كبير من السجاد األثري بطريقة عشوائية بجوار غرفة التحكم التي يوجد بها عدد كبير من األسالك العارية وهو ما يؤثر علي السجاد س
ً
لبا

 وقد يؤدي إلي حدوث حريق ال قدر هللا.

رة تليفزيونية باملتحف رغم أن مساحته كبيرة.. كما أنه محاط بكثير من األشجار املرتفعة.. والحظت اللجنة وأشار تقرير اللجنة إلي عدم وجود دائ 

 وجود بعض البواطات بمكتب اإلداريين بدون أغطية كما أن بعض الوصالت الكهربائية عارية بجوار املياه والزرع في حديقة املتحف مما يعرض

لخارجي للمتحف به مخلفات كثيرة وكذلك السلم مما ينذر بوقوع حريق القدر هللا إضافة إلي عدم وجود خط العاملين للخطر.. كما أن البهو ا

 تليفون باملتحف مما دعا التقرير للتساؤل: كيف يتم التصرف في حالة حدوث حريق وكيف يتم ابالغ الشرطة أو اإلطفاء أو النجدة؟!

 إلي أن قصر الحرملك أما الطفايات املوجودة باملتحف فقد أوضح التق
ً
رير عدم وجود تاريخ فحص لها كما ال يوجد دفتر للمرور عليها مشيرا

 عبارة عن أوراق أشجار وأخشاب قد تؤدي إلي نشوب حريق.
ً
 باملتحف به مخلفات زراعية كثيرة جدا

سقف خشبي معلق بقاعة التربية  -ا جاء بالتقرير وفق م -من املتاحف التي أوردتها اللجنة في تقاريرها متحف ركن فاروق بحلوان والذي يوجد به 

جميع املتحفية وبه عدد كبير من اللمبات الحرارية مما يعرض السقف لحريق في حالة االضاءة لفترات طويلة.. كما يوجد عدد كبير من البواطات ب 

 من املفاتيح الك
ً
 كبيرا

ً
هربائية ليست مغطاة وهو ما يعرض حياة العاملين والزائرين غرف اإلدارة وقاعة التربية املتحفية بدون أغطية كما أن عددا

 للخطر.

 من الكراس ي الخشبية واملناضد األثرية
ً
 كبيرا

ً
 في مخازن اآلثار والشون التي تحوي عددا

ً
مما ينذر  وأشار التقرير إلي أن هذه األخطار توجد أيضا

 بنشوب حريق يضر باألثر والعاملين باملوقع.
ً
 أيضا

في تقريرها أن مقتنيات املتحف مهددة بالسرقة نتيجة تعطل كاميرات غرفة التحكم مشيرة إلي ضرورة ربط جهاز االنذار بخط  وأكدت اللجنة

 التليفون حتي يمكن إرسال رسالة إلي أقرب مكان أو الشرطة لطلب النجدة في حالة الطوارئ.

 عدم وجود تهوية بغرفة الترميم رغم وجود بعض
ً
املواد الكيماوية والتي ال يوجد دوالب لحفظها مما يعرض العاملين باملوقع   وتضمن التقرير أيضا

 لوجود الكهرباء بجوار املوا
ً
 نظرا

ً
 جسيما

ً
د لالصابة عن طريق املواد الحارقة خاصة في ظل وجود عدد من البواطات املفتوحة مما يعد خطرا

 إلي أن كابال 
ً
 ت الكهرباء غير مغطاة وهو ما يعرض األفراد لخطورة بالغة.الكيماوية في غرفة مغلقة.. وأشار التقرير أيضا

ز أما متحف جابر اندرسون فقد الحظت اللجنة أثناء املعاينة وجود بعض الوصالت الكهربائية العارية اضافة إلي عدم وجود خط تليفون في جها

 عن وجود لوحات ارشادية للخروج في حالة الطوارئ عال 
ً
وة علي عدم وجود صيدلية اسعافات أولية خاصة باملتحف االنذار لطلب النجدة فضال

 رغم وجود عدد كبير من العاملين باملتحف.

كما تضمن التقرير وجود سور خشبي مصلوب مما يؤثر علي حياة العاملين والزائرين علي سطح املتحف اضافة إلي عدم وجود سجل للدفاع 

 عن وجود 
ً
 عليه أماكن الطفايات فضال

ً
 علي املدني موضحا

ً
عدد من أحجار األرضية في قاعة الحريم ببيت آمنة بنت سالم وهو ما قد يؤثر سلبا

 الزائرين والعاملين.
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أما متحف النسيج فقد طالبت اللجنة بضرورة توافر مدخل للخروج في حالة الطوارئ اضافة إلي توفير العالمات االرشادية الالزمة الخاصة 

 عن ضرورة توا
ً
 فر بعض األدوية الخاصة باالسعافات األولية.بمسالك الخروج فضال
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(8) 

 امبراطورية تخريب ورش االثار

 *تدمير ورش املجلس  من اجل عيون شركات املقاوالت .. و"كله بثمنه"

 صناديق املتحف الكبير صنعت من بواقى اخشاب مستعملة رغم توريد اخشاب مالئمة للمواصفات ..هو الخشب راح فين؟*

ها ثلث اثار العالم فقد انشات الدولة مجلسا اعلى لالثار .. هذا ش ئ واضح ومفهوم .. وهذا املجلس يحتاج قطع غيار ملعداته واثاثاته الن مصر ب

لالثار  ومكاتبه .. الخ .. وهذا ايضا ش ئ واضح ومفهوم ... وهذه االحتياجات تنتجها عدد من الورش تابعة رسميا لقطاع املشروعات باملجلس االعلى

يتم .. وحتى االن كل ش ئ واضح جدا ومفهوم للغاية ... لكن غير الواضح وغير املفهوم وما يستوجب عالمات االستفهام والتعجب واالستنكار ان 

 تدمير ورش القطاع املركزية.قوم بجهود جبارة من اجل قيادات على راس هذا القطاع ت  نيتعي 

اج ما يحتاجه املجلس دون االستعانة بشركات املقاوالت الخارجية التى تستنزف مقدرات الدولة عامل وتقوم بانت   600فالورش كان يعمل بها حوالى  

ان هذا االمر ال يعجب كثيرين   .... غيرن شانه توفير مبالغ طائلة للمجلسوبالتالى فان عدم  التعامل مع تلك الشركات واالعتماد على ورش القطاع م

ويفضلون التعامل مع الشركات الخارجية والتى يحمل التعامل معها مكاسب عديدة ال تصب بالطبع فى   يغضبهم التعامل مع ورش املجلس والذين

... لذا كان من املنطقى ان تطفو املخالفات والعيوب اسناد املشروعات للغيرنتيجة   بعينهم ينتفعون بشكل او باخر لصالح افرادصالح القطاع بل 

 .يةاصة املواد الخام وكل ذلك لتخريب الورش وايجاد مبرر السناد اعمالها لشركات املقاوالت الخارجوان يتم حرمان الورش من مستلزماتها خ

 وبالرغم من قيام الورش املركزية خالل الفترة التى شهدت مجهودات مكثفة لتخريبها بانتاج معظم احتياجات املجلس اال ان ذلك لم يمنع من

 – )مستند رقم( حيث تضمن  2007لسنة  113ما رصده تقرير الجهاز املركزى للمحاسبات رقم  اسناد بعض املشروعات لشركات خارجية وهذا

قيام املجلس االعلى لالثار بشراء مفروشات ومشغوالت لتجهيز متحف العريش  –الى جانب املخالفات التى ارتكبها قيادات قطاع املشروعات 

دون الرجوع الى الورش املركزية بقطاع املشروعات وهو ما يعد اهدارا للمال العام جنيه" وذلك  479الف و 873جنيها " 873479القومى بقيمة 

 اسناد هذه االعمال للورش خاصة ان املبلغ املذكور مبالغ فيه دون مبرر . –وفق ما ذكره التقرير  –حيث كان يتعين 

بما ال يدع مجاال للشك ان هناك ما يدبر لتخريب ورش قطاع  وكان من بين املخالفات التى ذكرها تقرير الجهاز املركزى للمحاسبات والتى تؤكد

 املشروعات وايجاد مبررات وأدها حتى يخلو الطريق امام قيادات قطاع املشروعات السناد مشروعات املجلس للشركات الخارجية ما يلى  :

ة بالورشة االمر الذى ترتب عليه بقاء آالت معطلة بلغت عدم قيام الورشة باتخاذ االجراءات الالزمة حيال اصالح االالت املعطلة واملوجود – 1

االف جنيه فضال عن وجود آالت اخرى غير محددة القيمة ... وكان من بين االالت التى رصدها التقرير ماكينة شبران لعمل الباركيه  9قيمتها 

ض اآلالت االخرى غير محددة القيمة مثل ماكينة خراطة االف جنيه وماكينة صينية لتقطيع الكونتر قيمتها الف جنيه اضافة الى بع 8قيمتها 

 اخشاب وكمبرسور هواء كبير ودسك تقطيع وموتورين معطلين .

ملدير الورشة لالستفسار عن تاريخ عطل هذه اآلالت واسبابها اال  2007/  5/  29ورغم قيام عضو الجهاز املركزى للمحاسبات بتوجيه كتاب فى 

.. وطلب التقرير موافاته باسباب بقاء هذه االالت بدون اصالح مع اتخاذ االجراءات الالزمة لالصالح وتحديد قيمة لها ان الجهاز لم يتلق الرد .

 واالفادة بما يتم .
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حص لم يتم تركيبها او تشغيلها حتى نهاية الف  2006/    7/   6جنيها واردة من املتحف املصرى بتاريخ    31690بقاء ماكينات جديدة تقدر بمبلغ   –  2

واردة من فضال عن وجود آالت نادرا ما يتم تشغيلها واخرى بدون قيمة ... وكان من بين اآلالت التى رصدها التقرير فى هذا االطار ماكينة مجموعة 

شار قيمته االف جنيه وماكينة من  8جنيه و"ملكان" لعمل الشبران نادرا ما يتم استخدامه قيمته  28800املتحف املصرى لم يتم تركيبها قيمتها 

جنيه اضافة الى ماكينات اخرى غير محددة القيمة مثل اسطوانتين اكسجين ال يتم استخدامها لدواعى امنية وشفاط كهربائى غير مركب  2890

 وغير معلوم اى بيانات عنه .   

التعاقد مع املشروعات على توريد اصناف عدم قيام املجلس االعلى لالثار باستغالل الطاقة املتاحة له من الورش مما حمل املجلس تكاليف  – 3

 479الف و 873جنيه ) 873479خشبية لقطاعات املجلس املختلفة ... وفى هذا االطار رصد التقرير تجهيز متحف العريش بمفروشات بلغت 

بمبالغ اقل خاصة ان مبالغ  جنيه( من خالل الشركات الخارجية ودون الرجوع الى الورش التى كان من املمكن ان تقوم بتصنيع هذه التجهيزات

جنيه وبلغ  28775"كنبات" الى  3جنيه ووصل ثمن  25893مقاعد لكبار الزوار الى  4التجهيزات مبالغ فيها... فحسبما اشار التقرير وصل ثمن 

جنيه وبلغ  7857ب لالدارة مكات 6جنيه وبلغ ثمن  10057... اما مكتب املدير فبلغ ثمنه  7884كراس  8جنيه بينما بلغ ثمن  3726ثمن كرسيين 

منضدة خشب  18جنيها وبلغ ثمن  22275دواليب  6جنيها وبلغ ثمن  42423مكتبة الى  15جنيه ووصل ثمن  12629ثمن مكتبة مدير املتحف 

 جنيها .  11065وحدات ادراج فقد بلغ ثمنه  7جنيها .. اما ثمن  41472ذات رجل معدنية 

عين ان يتم اسناد هذه اعمال هذه التجهيزات الى ورش القطاع التى انشئت لهذا الغرض خصيصا مشيرا الى ان واكد الجهاز فى تقريره انه كان يت 

 املبالغة فى قيمة تجهيز املبانى االدارية من خالل العقود التى تم ابرامها مع قطاع املشروعات جاءت دون مبرر .

... تبين ايضا لدى الفحص ان االنتاج السنوى لورشة الحدائق والتجميل بلغ   وفى اطار عدم استغالل املجلس الطاقة املتاحة له من الورش

 803ومن ثم يكون االنتاج مقارنا مع عدد العمالة  2007/  5/  6حتى  2006/  6/  6عامال يتم تشغيلهم خالل الفترة من  25جنيها عن  20083

جنيها  235364لها استغالال كامال .. كما بلغ االنتاج السنوى لورشة قطاع املشروعات جنيها سنويا مع االخذ فى االعتبار اآلالت التى ال يتم استغال

عمال عامال مع االخذ فى االعتبار ان اآلالت ال يتم تشغيلها بصورة كاملة طبقا ملا سبق ذكره .. وبذلك يكون معدل االنتاج مقارنة مع عدد ال 78لـ 

 جنيها سنويا . 3017

. تبين وفقا ملحضر املعاينة ان ورشة االقصر ال تقوم بخدمة املناطق املجاورة ومن ثم يتحمل املجلس بتكاليف مالية نتيجة وفى االطار ذاته ايضا .

 نقل االصناف الى القطاع الجنوبى. عدم االستفادة من الورشة وكذا تكاليف

... جنيها دون مبرر  2306لين تقدر بـ  بدل سفر وانتقاالت للعام  عدم اتخاذ االجراءات الالزمة الصالح ماكينات ورش االقصر االمر الذى املجلس  –  4

جنيها اال انه تبين ان املجلس يمتلك ورشة باالقصر  21702فقد تبين من الفحص انه تم تصنيع اصناف ومستلزمات الستراحة ابو سمبل بلغت 

املعد بمعرفته تضمن ان ورشة االقصر بها اربع ماكينات حالتهم بها امكانيات التشغيل .. وبسؤال مدير االدارة العامة للورش تبين ان التقرير 

 تحتاج الى تقريم حيث ان املاكينات يعلوها الصدا نتيجة لتسرب املياه داخل الورشة اثناء الفيضان كما تبين تحمل املجلس نفقات بدل سفر

 للعاملين لنقل هذه االصناف الى استراحة ابو سمبل .

تعين اتخاذ االجراءات الالزمة الصالح ماكينات ورش االقصر بدال من تصنيع اصناف بورش القلعة وتحمل نفقات بدل واكد التقرير انه كان ي 

 سفر لنقل هذه االصناف .
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 4جنيها ... حيث تبين من الفحص انه صدر امر التوريد فى  8800قيام لجنة الفحص بقبول اصناف مخالفة للمواصفات تقدر قيمتها بمبلغ  – 5

جنيها .. وقد   96903الى شركة ابو الهول لالستيراد والتصدير على ان يتم توريد اصناف بمخازن قطاع املتاحف بقيمة اجمالية قدرها    2007  /  4  /

اال انه وردت شكوى من فاعل خير تؤكد عدم مطابقة بعض اصناف  2007/  4/  12تبين انه تم توريد االصناف وقبلتها لجنة الفحص بتاريخ 

املوردة من شركة ابو الهول .. وبناء على ذلك شكلت لجنة ملعاينة االصناف املوردة واقر اعضاء اللجنة بوجود بعض االصناف املخالفة االخشاب 

 جنيها . 8800للمواصفات قيمتها 

شان .. حيث وردت مشغوالت عدم اتخاذ االجراءات الالزمة تجاه بعض املشغوالت الواردة لالصالح باملخالفة للتعليمات الصادرة فى هذا ال  – 6

 عديدة من بعض املتاحف بغرض االصالح االانه لم يتخذ اى اجراء تجاهها مثل انتريه وعدد من الكراس ى من متحف بنى سويف وكذا مبنى املجلس

 االعلى لالثار بالعباسية .

ة لدى بعض االشخاص باملخالفة الحكام كل من مما ادى الى ظهور اصناف زائدة عن العهد 2006/  6/  29صورية محاضر الجرد املعدة  – 7

" بان يتم اجراء جرد لالصناف بوزنها او مقاسها او عددها حسب 394" من الئحة املخازن ... فقد قضت احكام املادة رقم "395" و "394املادتين "

ت جردا فعليا .. اال انه تبين لدى الفحص وبناء " بان تقر لجنة الجرد على املحضر بان االصناف جرد395الوحدة بالدفتر .. كما قضت املادة "

 وجود كميات من االخشاب زائدة عن العهدة بالعهد الفرعية . 2007/  4/  22على محضر الجرد الذى اجرى فى 

" من الئحة املخازن  64باملخالفة الحكام املادة رقم "  88103عدم اضافة االصناف الواردة من شركة ابو الهول الى املخازن والتى تقدر بمبلغ  – 8

حص ... حيث قضت احكام هذه املادة بانه يجب ان يتم القيد فى دفاتر املخزن بانواعها بمجرد تسليم او صرف اى صنف .. اال انه تبين لدى الف

وقبول االصناف   2007/    4/    12عدم قيام مسئولى الورشة باضافة االصناف الواردة من شركة ابو الهول بالرغم من تحرير محضر فحص بتاريخ  

 60جنيه و 4500مم ملصوق قشرة بوصة بقيمة  18لوح كونتر  25الف جنيه و 25000مم قشرة آرون بقيمة  18لوح كونتر  125والتى من بينها 

 متر خشب موسكى 23جنيه و 4263لوح ابالكاج مم ملصوق قشرة آرون بقيمة  58جنيه و 3165مم ملصوق قشرة بوصة بقيمة  4لوح ابالكاج 

 جنيه . 51175بقيمة  8و  6و  4" تخانة وعروض 1رقم "

تاخر الورشة فى ارجاع اصناف سبق صرفها لتنفيذ احدى الطلبات الواردة تبين الغاءها دون مبرر ..حيث تبين قيام الورشة بصرف اصناف  – 9

ف .. وقد تم صرف االصناف من االخشاب جنيه لقطاع املتاح 15412مكاتب واصناف اخرى قدرها  3لزوم تصنيع طقم انتريه ومنضدتين و

من رئيس قطاع املتاحف مفاده انه تم   226ورد كتاب رقم    2006/   5/    7.. وفى    2006/    2/    12واالصناف االخرى الداخلة فى التصنيع اعتبارا من  

بية وبناء على ذلك تم ارتجاع االصناف توريد هذه املقايسة من قبل معهد الحرف حيث وجدت هذه االصناف جاهزة لالستخدام ويطلب الغاء الطل

 . 2006/  6/  8فى 

كن ان واشار التقرير الى ان ما سبق يدل على عدم التنسيق بين االدارات باملجلس االعلى لالثار ادى الى قيام الورشة بصرف اصناف كان من املم

اى بعد شهر من طلب االلغاء ...   2006/   6/    8ارتجاع االصناف فى    تقوم الورشة بتنفيذها ومن ثم كان انتاجها يعتبر غير ذى جدوى ... مع ذلك تم

لتنسيق وطالب التقرير ببيان اسباب كل هذه التجاوزات من تاخر فى التنفيذ وتاخر فى ارتجاع االصناف .. كما طالب التقرير بمراعاة العمل على ا

 ثاث وتحديد الجهات املنفذة بما يتناسب مع حجم االعمال بكل ورشة .بين ادارات املجلس االعلى لالثار وحصر االحتياجات الفعلية من اال
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" من الئحة املخازن ..حيث تقض ى هذه املادة باعادة 373تاخر الورشة فى ارجاع الكميات الباقية بدون استعمال باملخالفة الحكام املادة " – 10

  2007/  4/  29ى املخازن اال انه تبين لدى مرور عضو الجهاز على الورشة فى املواد التى تتبقى بدون استعمال بعد انجاز االعمال واالصالحات ال

 وجود كميات من االخشاب وتبين ايضا انها كميات البد من ارتجاعها عن مقايسات تم االنتهاء منها .

درة فى هذا الشان ... حيث قضت احكام بقاء االصناف التى تم تصنيعها بالورشة وعدم تسليمها للمخازن باملخالفة الحكام التعليمات الصا – 11

" بان االصناف التى يتم صنعها بالورشة تورد للمخازن بعد فحصها بمعرفة موظف مسئول اال انه تبين عند الفحص وبموجب املحضر 374املادة "

 نتهاء من تنفيذها .مخالفة احكام هذه املادة حيث لم يتم تسليم هذه االصناف الى املخازن رغم اال  2007/  4/  16املؤرخ فى 

" .. حيث تقض ى 374قيام الورشة بتسليم االصناف التى يتم تصنيعها الى الجهات الطالبة دون ان تورد للمخازن باملخالفة الحكام املادة " – 12

موظف مسئول .. اال انه  هذه املادة توريد االصناف الجديدة التى يتم تصنيعها بالورشة الى املخازن بموجب شهادة ادارية وبعد فحصها بمعرفة

الدارة تبين قيام الورشة بتسليم االصناف املطلوبة بعد تصنيعها الى الجهات الطالبة دون توريدها للمخازن ..وكان من بين هذه االصناف اصناف ل 

 جنيه . 24101املركزية للمتاحف بقيمة 

لتجهيزات واملكاتب االدارية الى ورش قطاع املشروعات باعتبارها انشئت ورغم تاكيد تقرير الجهاز املركزى للمحاسبات على ضرورة اسناد اعمال ا

ط لهذا الغرض مع عدم اسناد هذه االعمال الى الشركات الخارجية اال ان مسئولى قطاع املشروعات ضربوا بمالحظات الجهاز وتقريره عرض الحائ 

تند رقم( والذى تضمن بعض املالحظات التى تكشفت لدى فحص مستندات )مس  2008/    5/  25" واملؤرخ بـ  79وهذا ما اظهره تقرير الجهاز رقم "

.. وقد جاء فى البند الخامس "اسناد عملية تاثيث متحف السويس الى شركة  2008حتى يناير  2007قطاع املشروعات عن الفترة من اكتوبر 

الجهة املنوط بها القيام بمثل هذه االعمال" .. واشار التقرير الى  النصر للمبانى واالنشاءات دون الرجوع الى الورش املركزية التابعة للمجلس وهى

" عن 4جنيه( قيمة املستخلص الجارى رقم " 949الف و 388) 388949.7بمبلغ  2007/  11/  28فى  4303انه تبين لدى فحص املستند رقم 

تابة محليا الى مدير الخدمات الفنية بقطاع املشروعات فى مارس عملية تاثيث وفرش متحف السويس )املرحلة الثانية( .. واكد التقرير انه تم الك

ادة لالفادة عما اذا تم عرض عملية تنفيذ هذه البنود على ادارة الورش قبل اللجؤ الى شركة النصر للمبانى واالنشاءات اال انه لم يتم االف 2008

اثبات انه تم تصنيع اثاثات ملركز البحوث الفنية بقطاع املشروعات بمبلغ   2007/    6/    14فى    113بالراى .. كما سبق وان تضمن تقرير الجهاز رقم  

مناضد من الكونتر للمتحفين املصرى والقبطى االمر الذى يؤكد عدم وجود  8دواليب لقطاع املشروعات و 10جنيه اضافة الى تصنيع  24101

 الى الورش املركزية باملجلس .مبرر السناد اى عمليات تتعلق بتصنيع االخشاب الى شركات دون الرجوع 

مقعد لقاعة   112جنيه و  3690وحدات ارففية بقيمة    3جنيه و  11240ومن امثلة االثاثات التى تضمنها املستخلص وحدتين دوالب مكتبية بقيمة  

العادية من خالل لجان املشتريات  جنيه ... واشار التقرير الى الى ان هناك بعض البنود التى كان من املكن شرائها بالطرق  1022املؤتمرات بقيمة 

 جنيه . 625جنيه واخرى ثمنها  1550وليس من خالل شركة النصر مثل سجادة ثمنها 

باالفادة عن اسباب عدم اللجؤ الى الورش املركزية التابعة لقطاع املشروعات لتجهيز  –السالف ذكره  - 113وكرر التقرير مطالب التقرير رقم 

 املتحف .

ته الخاصة باسناد مشروع تاثيث وفرش امسئولى قطاع املشروعات ضربوا ايضا بهذا التقرير عرض الحائط فلم يكتنفوا بمالحظالغريب .. ان 

متحف السويس الى شركة النصر لالنشاءات والتعمير وانما عمدوا الى اسناد مشروع آخر لشركة اخرى خارجية وكأن ورش القطاع رجس من 

ب منها او التعامل معها من قريب او بعيد ما دامت املصالح تتالقى .. وهذا ما كشف عنه تقرير الجهاز املركزى عمل الشيطان ال يجوز االقترا
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 2008والذى اشار الى انه بمراجعة وفحص مستندات قطاع املشروعات فى الفترة من فبراير الى ابريل    2008/    8/    17بتاريخ    120للمحاسبات رقم  

والفرش االدارى بمنطقة سقارة الى احدى الشركات دون الرجوع الى الورش املركزية التابعة للمجلس االعلى لالثار وهى تبين اسناد اعمال التاثيث 

 الجهة املنوط بها القيام بمثل هذه االعمال .

مة املستخلص جنيه( قي  598الف و 761) 761598.2بقيمة  2008/  2/  4فى  6679واوضح التقرير انه تبين لدى فحص مستند الصرف رقم 

والخاص بعملية تطوير املنطقة االثرية بسقارة انه تم تضمين املستخلص ببنود اعمال الفرش والتاثيث االدارى واسناد تنفيذها الحدى  25رقم 

بقطاع املشروعات الى مدير الخدمات الفنية  2008/  6/  3الشركات القائمة باعمال التطوير باملنطقة . واشار التقرير الى انه تمت الكتابة فى 

 لرد .لالفادة عما اذا تم عرض عملية تنفيذ بنود تطوير املنطقة االثرية على ادارة الورش قبل اللجوء الى الشركة اال انه لم تتم االفادة با

عمال الفرش الستراحة  واوضح التقرير انه تم رصد عدد من البنود فى عملية تطوير منطقة سقارة منها  ما يتعلق باعمال الفرش االدارى وكذلك ا

 12668.80من هذه االعمال .. ومن بين البنود التى نفذتها الشركة والتى رصدها التقرير مكتبين ملدير االدارة بقيمة    %80كبار الزوار حيث تم تنفيذ  

 6460سفرة من البامبو بقيمة جنيه .. ورصد التقرير توريد وتركيب   7029.12جنيه وكرس ى ملدير االدارة بقيمة  11234جنيه ومنضدتين بقيمة 

 جنيه . 1000اضافة الى كرس ى من البامبو بقيمة  850جنيها ومنضدة تليفون بقيمة 

 صدامات متكررة

فى ظل هذه االوضاع كان من املنطقى ان تدخل قيادات قطاع املشروعات فى صدامات مع عدد من موظفى القطاع وعمال الورش الذين أبوا ان 

شرف العام على اعينهم دون ان يتحركوا .. وكان من بين هؤالء املهندس احمد سعد مدير االدارة العامة لشئون املناطق وامل  تهدر امكانياتها تحت

)مستند رقم( يطلب فيها املوافقة على قبول اعتذاره  2008/  7/ 29مذكرة الى اللواء على هالل رئيس قطاع املشروعات فى  الورش الذى ارسل 

 على الورش املركزية لتعذر القيام بذلك فى ظل وجود بعض املعوقات منها : املسبب عن االشراف

 .االجور تصرف بدون عمل او تحقيق عدم وجود خامات بمخازن ورش سقارة ومع ذلك فان – 1

نظرا   –كما جاء فى املذكرة    –صة  عدم توفير العمالة الكافية لورش املنيا علما بانه تم تركيب كافة املاكينات بالجهود الذاتية ومن اموالنا الخا  –  2

اش او لتعطل السلف فى القطاع .. كما لم يتم توفير اى عمالة لدعم ورش القنطرة واالقصر او عمالة بديلة ملن تركوا العمل نتيجة احالتهم للمع

 االستقالة او الوفاة رغم حاجة العمل املاسة لذلك .

م املالى وحتى انقضاءه برغم الطلب املتكرر وحاجة العمل املاسة بكافة الورش وذلك رغم وجود لم يتم توفير اداريين او مخزنيين طوال العا – 3

 العديد من االدارين فى ادارات القطاع املختلفة .

 تعمد هندسة االقصر على عرقلة العمل وتعطيله بورش االقصر . – 4

االشراف على الورش واخالء مسئوليته تماما عن اى مخالفات مالية او  وبناء على ذلك طلب املهندس احمد سعد املوافقة على قبول اعتذاره عن

 .    2007/  7/  29ادارية تحدث بكافة ورش القطاع اعتبارا من تاريخ تقديم هذه املذكرة فى 
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هالل )مستند رقم( يطلب اى بعد مرور اربعة ايام على تقديم املذكرة السالف ذكرها ارسل احمد سعد مذكرة اخرى الى على    2008/    7/   31وفى   

التحقيق فيها املوافقة على نقله من قطاع املشروعات الى اى مكان باملجلس االعلى لالثار او الوزارة على ان يكون مناسبا لتخصصه .. كما طالب ب 

 القانونى فى االتهامات الشفهية والتليفونية التى وجهها له وملرؤسيه على هالل .

طبيعى ان تهدر اموال القطاع بسبب املمارسات الغير مسئولة لبعض قيادات القطاع وهذا ما كشف عنه القرار رقم وفى السياق ذاته كان من ال 

وذلك بناء علي مذكرة النيابة االدارية في القضية  2009/  8/ 20الذى اصدره الدكتور زاهى حواس االمين العام للمجلس االعلى لالثار فى  2558

من )مجهول ( وانور مصطفي محمود املشرف علي الورش املركزية ومحسن محمود محمد العامل بنفس القطاع ضد كل  2008لسنة  112رقم 

اس حيث انهما لم يؤديا العمل املنوط بهما بدقة وامانة ولم يحافظا علي ممتلكات جهة عملهما وخالفا القواعد والقانون مما ترتب عليه املس

 جنيها. 693الفا و 22ها بحقوق الدولة املالية وضياع عهدة قيمت

 ونظرا لعدم توصل تحقيقات النيابة الي من استولي علي هذه العهدة فقد قيدته ضد مجهول ..اما املهندس انور فقد قام باصدار قرار بتشكيل 

العهدة  لجنة لجرد عهدة ومقايسات النجار محسن محمود محمد وكسر غرفته مما ترتب عليه عدم امكانية تحديد شخص من استولي علي

. ..اضافة الي عدم اتباعه االجراءات املخزنية بشأن غياب صاحب العهدة مما ادي الي عدم تحديد السارق الحقيقي وتقييد الواقعة ضد مجهول.

 فضال عن قيامه بسب النجار في غير وجوده وامام العاملين .

زاهي حواس حفظ ما نسب الي ) املجهول ( مؤقتا لعدم معرفة الفاعل  وبناء علي مذكرة الشئون القانونية باملجلس االعلي لالثار قرر الدكتور 

وحفظ ما نسب الي انور مصطفي فيما يتعلق بسب محسن محمود لعدم كفاية االدلة علي هذه الواقعة مع خصم خمسة ايام من اجره ملا اسند 

جنيها قيمة عجز في مقايسة كان  165جره وتحميله مبلغ اليه من وقائع اخري ... كما قرر حواس معاقبة محسن محمود بخصم خمسة ايام من ا

محمد   ينفذها.. وقرر ايضا احالة ملف القضية الي ادارة الفتوى بالشئون القانونية لالفادة بالراي عن قيمة العجز في عهدة النجار محسن محمود

 جنيها. 693الفا و 22قررة بمبلغ وامل 

 صناديق املتحف الكبير

خرى واعلنت عن نفسها من خالل بعض موظفى القطاع الذين رصدوها فى شكل تقارير لروؤساءهم مثل التقرير الذى مخالفات ا كما تكشفت

 ارسله املهندس ايمن محمد عبد الحميد املسئول عن متابعة وتنفيذ اعمال املتحف املصرى الكبير بالورش املركزية الى املهندس انور مصطفى

مستند رقم( والذى يتضمن عددا من املالحظات املتعلقة بمحضر معاينة صناديق املتحف الكبير والخاصة محمود مدير عام الورش املركزية )

 بتخزين االثار بها .

واكد التقرير ان الصناديق صنعت من اخشاب كانت مستخدمة كارفف فى املخازن سابقا فى حين ان الورش قد تسلمت اخشابا مطابقة 

زن ورش القلعة الرئيسية لتصنيع هذه الصناديق ... والتساؤل .. اذا كانت هناك اخشاب قد خصصت بالفعل للمواصفات لهذه الصناديق من مخا

 لتصنيع هذه الصناديق فلماذا لم يتم استخدامها .. واين ذهبت ؟!.

خالف ملواصفات الصناديق حيث واشار التقرير الى ان الخشب الخارجى من الصناديق املصنعة دهنت بدون الكونتر اى بـ "الالكيه البنى" وهذا م

الى ان الدهانات "الراتنجية" تؤثر على االثار التى توضع بها .. واوضح التقرير ان الصناديق املصنعة لم تحتو على لوح خشبى يقسم الصندوق 

 طبقتين بحيث يستوعب الصندوق ثمان قطع اثرية وهذا يعد مخالفا ملواصفات تصنيع الصناديق ايضا .   
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تنفيذ صناديق املتحف الكبير فى صدور قرار بإنهاء تشغيله وهذا ما  ةهذا التقرير الذى اعده ايمن عبد املجيد املسئول عن متابع وقد تسبب

الي الدكتور زاهى حواس األمين العام للمجلس األعلي لآلثار )مستند رقم( والتى شدد فيها على ان قرار إنهاء تشغيله  اكده فى املذكرة التى رفعها

 يستند الي أسباب موضوعية وانما ألسباب تتعلق باضطهاده من قبل املهندس أنور مصطفي املشرف العام علي الورش. ال

. 8/4/2010وأوضح ايمن أنه توجه الي عمله يوم الخميس املوافق 
ً
 ليفاجأ بمنعه من التوقيع بحجة كثرة غيابه رغم انه يذهب ملحل عمله يوميا

ضطهاده من قبل املشرف العام علي الورش هو اعداده تقرير خاص بتصنيع صناديق املتحف املصري الكبير بورش وأكد أن السبب الرئيس ي في ا

ن سقارة حيث أثبت فيه تغيير الخشب الحقيقي بآخر قديم غير مطابق للمواصفات .. ومنذ اعداد هذا التقرير لم يسند له أي عمل .. وأوضح ايم

علي الورش لسؤاله عن ذلك اخبره انها اوامر اللواء علي هالل املشرف العام علي القطاع.. وقال له »انت مش انه عندما توجه الي املشرف العام 

 ولو كان عاجبك«.  احسن من الذين تم نقلهم وفصلهم

ة علي انه املشرف ونص في مادته الثاني   1/11/2007من الدكتور زاهي حواس بتاريخ    2887وأشار ايمن في مذكرته الي انه سبق أن صدر قرار رقم  

 بأن مديرى الورش الذ
ً
ين أتوا بعده الفني بالورش املركزية بالقلعة اال انه فوجئ بعد ذلك بعدة قرارات متتالية في غير صالحه اال انه احترمها علما

 أو يعمل بعقد او حتي نظير أجر.
ً
 غير متخصصين بمن فيهم مدير الورش الحالي والذي لم يكن مثبتا

 

نه صدر ايضا قرار اداري بوصفه مدير املكتب الفني بجميع الورش املركزية باملجلس اال انه تم الغاء املكتب الفني منذ تسلم املشرف وأكد ايمن ا

 .العام الحالي املهندس انور مصطفي 

 .مله بورش القلعة مرة أخري والغاء امر انهاء تشغيله وعودته الي مقر ع رفع الظلم الواقع عليهوطالب ايمن االمين العام ملجلس االثار ب 

االدارية يتظلم فيها من قرار فصله دون سند قانونى مما دعا النيابة الى التحقيق فى القضية التى ة كما تقدم ايمن عبدالحميد بشكوى الى النياب 

طمة حموده عبدهللا املشرفة ضد كل من سمير سعيد قلته مسئول الحضور واالنصراف بالورش املركزية بالقلعة وفا  2010لسنة    371حملت رقم  

كزية اإلدارية بالقلعة وادوارد وليم عبد املسيح املشرف الفنى املعمارى بالورش املركزية وإبراهيم محمدى حسن املشرف العام على الورش املر 

 بالقلعة وانور مصطفى محمود مدير عام الورش املركزية بقطاع املشروعات .

نت املوظفين الخمسة اصدر الدكتور زاهى حواس األمين العام للمجلس األعلى لآلثار قرارا بمجازاتهم بخصم وبناء على هذه التحقيقات التى ادا

ناء خمسة أيام من رواتبهم بعد تسببهم فى إنهاء تشغيل أيمن عبدالحميد املسئول عن متابعة وتنفيذ أعمال املتحف الكبير دون مبرر قانونى وب 

 نعه من التوقيع.على تعليمات من قيادات الورش بم

وقد امتد هذا االجحاف والتعنت الى عمال الورش الذين راوا مخططات تدميرها يسير بنجاح منقطع النظير وفى نفس الوقت يجهز على حقوقهم 

. فقد فصل.فتقدموا بشكوى الى هيئة الرقابة االدارية اال ان احد القيادات داخل قطاع املشروعات استغل هذه الشكوى فى تهديد العمال بال 

شددين طالب العمال فى شكواهم برفع الظلم الواقع عليهم من هذه القيادة لعدم استجابته الى تلبية حقوقهم الخاصة بزيادة االجور او التثبيت م

نيعها داخل على ان قيادات قطاع املشروعات تهدف الى تصفية العاملين من خالل عرض االثاث واملشغوالت الخشبية على املقاولين بدال من تص

 . الورش بحجة ان الورش ال تصلح لتصنيع هذه االغراض وهذا امر يتنافى مع الحقيقة حيث ان الورش تملك الخبرة الكافية لتصنيع هذه االغراض
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ء تشغيل فى وعندما وصلت هذه الشكوى الى احد القيادات فى القطاع ارسلها بدوره الى ادارة شئون العاملين وكتب عليها "املذكورين عرض وانها

حالة االقرار بصحة الشكوى" ووقع على هذه الجملة بتوقيعه ليكمم بذلك افواه العمال ويمنعهم من ابسط حقوقهم فى التعبير عن شكواهم 

 وهم يرون مخططات تدمير ورش القطاع التى قضوا فيها الغالبية العظمى من سنوات عمرهم تسير بطريقة ممنهجة وسريعة.  
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(9) 

 الكبار فاسدون والصغار كبش فداء

 .وحملوا املسئولية ملوظفى الشئون القانونية الف جنيه.. 792واملسئولين اهدروا مليون  كبار *

 *الغريب ان اللجنة املشكلة لبحث القضية كانت برئاسة من انتهت اليه التحقيقات باعتباره املتهم االول. 

تستنهض اولى االمر محاسبة الفاسدين مهما عال قدرهم فى االرض واال يلقوا بصغار املوظفين الى ال يفوت املحكمة ان تدق ناقوس الخطر و ) 

لفساد مصاف الحساب والعقاب لستر عورات الفاسدين االكابر .. فال تزر وازرة وزر اخرى ( ... هذه ليست جملة وردت فى احد االفالم التى تطرقت  

ق ببراءة اربعة  48لسنة  69املحكمة التاديبية بمجلس الدولة فى الحكم القضائى الصادر فى القضية رقم الكبار فى الدولة وانما ما انتهت اليه 

ركهم موظفين قدمهم كبار الفاسدين باملجلس االعلى لالثار ككبش فداء لجرائمهم بعد ان ارتأوا  انهم احرار فى فسادهم وان عصا القانون لن تد

يع لحمل اوزارهم ليستمروا هم فى فسادهم رغم انف الجميع ..اال ان املحكمة التاديبية خيبت ظن جم السيما ان كبش الفداء جاهز دائما

... ورغم انها لم تصدر احكاما ضدهم لعدم وجود ادلة قانونية او مادية تدين فسادهم اال انها قضت ببراءة صغار الفاسدين املتورطين فى القضية

 .  االعلى لالثار املجلسلف ذكرها ليمثل هذا الحكم اكبر لطمة على وجه الفاسدين فى املوظفين واردفت حكمها بالجملة السا

كانت املحكمة التاديبية بمجلس الدولة برئاسة املستشار محمد نجيب مهدى محمد وعضوية كل من املستشار محمود سالمة خليل السيد 

عد( ومحمد سمير وكيل اول النيابة ووائل محمد امين سر املحكمة )مستشار مساعد( واملستشار محمد هاشم اسماعيل محمود )مستشار مسا

 ق عده شرفاء املجلس االعلى لالثار بالتاريخى ..حيث قضت املحكمة ببراءة كل من : 48لسنة  69قد اصدرت حكمها فى القضية رقم 

 رجة الثانية .عصام حنفى عبد الحفيظ ...املحامى باالدارة القانونية باملجلس االعلى لالثار بالد – 1

 فايزة عبد الفتاح عبد املقصود ..مدير ادارة القضايا باملجلس االعلى االثار بدرجة كبير اخصائيين . – 2

 رمضان حسن حنفى ...مدير ادارة قانونية باملجلس االعلى لالثار بالدرجة االولى . – 3

 لس االعلى لالثار بدرجة كبير اخصائيين .عزة على على محجوب ... مدير عام الشئون القانونية )ندبا( باملج – 4

من التهم املنسوبة اليهم والتى تتعلق بتقاعسهم عن العمل ومخالفة القانون الخاص باملناقصات واملزايدات مما ترتب عليه اهدار  وجاءت البراءة

 جنيه.  148الفا و 792مليون و

د حسان كافتيريا البحيرة املقدسة بمعبد الكرنك عن طريق االمر املباشر عندما استاجر عبد النبى محمو  1990ترجع فصول القضية الى عام 

الى  %10بايجار شهرى يقارب ثالثة االف جنيه شهريا مع زيادة االيجار فى حدود  1983لسنة  9دون الطرح فى مزايدة عامة باملخالفة للقانون رقم 

متضمنا ان يكون طرح اعمال استغالل او تجديد استغالل كافة  625 حيث صدر قرار وزير الثقافة رقم 2000سنويا وذلك حتى عام  25%

مين الكافيتريات واملحال املخصصة لبيع الهدايا او غيرها من وسائل االستغالل باملتاحف واملناطق االثرية على مستوى املحافظات عن طريق اال 

 العام للمجلس االعلى لالثار الذى ينوب عن وزير الثقافة .
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ذا القرار تم تكليف قطاع مكتب الوزير باتخاذ كافة اجراءات طرح وترسية استغالل كافيتريا البحيرة املقدسة والتعاقد مع من رست وبناء على ه

جنيه شهريا ..  500الف و 29عليه املزايدة .. وبالفعل تم الطرح وتقدم عدد من املتزايدين وكان من بينهم املستاجر القديم الذى تقدم بعطاء قدر

جنيه شهريا ... وكانت  100الفا و 81تمت الترسية على اعلى العطاءات وهى الشركة املتحدة وصاحبها محمد البدوى بمبلغ  2001/ 5/  30وفى 

وافق وزير الثقافة على استكمال اجراءات التعاقد مع املستاجر الجديد حيث روجع  2001/  9/ 5الف جنيه ... وفى  15قيمة التامين االبتدائى 

ارسل رئيس قطاع مكتب الوزير الى االمين العام للمجلس االعلى لالثار  2001/  7/  19العقد عن طريق املستشار القانونى للوزير .. وفى  مشروع

ا من يطلب منه توقيع العقد مع الشركة املتحدة التى تمت الترسية عليها ومطالبتها باستكمال التامين النهائى وتشكيل لجنة لتسليم الكافتيري 

 املستاجر القديم الى املستاجر الجديد .

ارسل االمين العام للمجلس االعلى لالثار خطابا الى رئيس قطاع مكتب وزير الثقافة يطلب منه استيفاء بعض املستندات  2001/  8/  20وفى 

يطلب صورة معتمدة من محضر  2001/  9/  22ثم عاود االمين العام مكاتبا مرة اخرى بتاريخ  2001/  9/  4الخاصة بالترسية فرد الثانى بتاريخ 

 . 2001/  9/ 24لجنة البت وتم الرد عليه بتاريخ 

طابا رقم وبالرغم من هذه املكاتبات التى تمت بين االمين العام ورئيس مكتب الوزير بشان تنفيذ التعاقد مع املستاجر الجديد اال ان االول بعث خ

الجهة االدارية التى قامت بجميع اجراءات  –اى مكتب وزير الثقافة  –لثانى تنفيذ التعاقد لكونه يطلب فيه من ا 2001/  10/ 9بتاريخ  8285

ريات بمدينة الطرح .. فما كان من الثانى اال ان بعث لالول خطابا يطالبه بالتنفيذ ... وبناء على ذلك ارسل االمين العام االوراق الى ادارة املشت

 17للتوقيع على العقد واستيفاء التامين النهائى .. وبالفعل قامت االدارة بمخاطبة الشركة ثالث مرات بتواريخ االقصر الخطار الشركة املتحدة 

اال ان الشركة لم تحضر .. كل ذلك واملستاجر القديم مازال مستغال للكافيتريا باالجر القديم الزهيد ...  2002/  11/  10و 2002/  10/  27و

ات على هذا النحو ما بين ادارة الشئون القانونية الى ادارة القضايا الى ادارة العقود الى ادارة الفتوى باملجلس االعلى وظلت املكاتبات واملخاطب 

تحقيق لالثار االمر الذى دعا املحال االول عصام حنفى عبد الحفيظ املحامى بادارة الشئون القانونية الى اعداد مذكرة الحالة املوضوع الى ال 

 2003/  5/    14لية االدارات املختصة وتاشر عليها من املحالة الثانية فايزة عبد الفتاح عبد املقصود مديرادارة القضايا وكان ذلك فى  ملعرفة مسئو 

... وانتهى التحقيق الى وجود مخالفة مالية مسئول عنها 2003/    5/  18ن القانونية بتاريخ  .. وتاشرعليها ايضا من عزة على محجوب مديرعام الشئو 

 كل من :

 رئيس قطاع مكتب الوزير . - 1

 مدير عام االمانة العامة للمجلس االعلى لالثار . – 2

 مدير عام آثار الوجه القبلى . – 3

 مدير عام مشتريات االقصر . – 4

 مدير عام منطقة آثار االقصر. – 5

لة .. واص ى التحقيق بتشكيل لجنة لبحث قيمة هذه الخسائر وقد وجه اليهم جميعا تهمة االهمال فى عملهم مما ادى اللحاق خسائر باموال الدو 

الى اال ان الغريب والعجيب الذى ال يمكن ان يحدث اال فى مصر وتحديدا املجلس االعلى لالثار هو ان اللجنة شكلت برئاسة من انتهى التحقيق 
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ة الى طلب احالة املحالين االربعة السالف ذكرهم للتحقيق والذين اعتباره املخالف االول وهو رئيس مكتب قطاع الوزير .. وبدورها انتهت هذه اللجن 

 سبق وان احالوا املسئولين الخمسة الى التحقيق الهمالهم فى عملهم وكان من بينهم مدير مكتب قطاع الوزير!!!.

 مخالفات جسيمة 

يقاتها .. وقد تبين لها بعد سماعها القوال الشهود ومطالعة وبناء على ذلك اجرت ادارة التفتيش الفنى على االدارات القانونية بوزارة العدل تحق

لبحث املوضوع وبمواجهة املحالين باالتهام ان ثمة مخالفات اشد جسامة ارتكبها املسئولون باملجلس  2003/  9/  3تقرير اللجنة املشكلة بتاريخ 

فات تمثل اضرارا جسيمة باقتصادنا القومى .. وانتهت االدارة الى ثبوت االعلى لالثار من تلك املنسوبة للمحالين .. واكدت اللجنة ان هذه املخال 

 املخالفات الواردة بتقرير االتهام فى حق املحالين .. وبعد موافقة وزير الثقافة احيل املحالون للمحاكمة التاديبية ملجازاتهم .

جلس االعلى لالثار ورئيس اللجنة املشكلة لبحث املوضوع ان املخالفات وفى التحقيقات قد اكد عماد مقلد رئيس قطاع التمويل املالى واالدارى بامل

كافيتريا هى محل التحقيق هى من املسائل القانونية وان اللجنة املشكلة برئاسته بها عضوين قانونيين وان ادارة املشتريات باالقصر التى تقع بها ال 

وحتى  1990ار املتعاقد القديم عبد النبى حسان شاغال لكافيتريا البحيرة املقدسة منذ املختصة بتوقيع وتنفيذ العقد .. واردف قائال .. ان استمر 

 بدون اجراءات طرح مزايدة علنية يسال فيها مدير منطقة االقصر . 2001عام 

لفة فى هذا املوضوع هو اما عبد هللا عبد الحميد العطار رئيس قطاع االثار االسالمية والقبطية سابقا وعضو اللجنة فقد قرر بان جوهر املخا

والتى اوجبت الغاءه او تنفيذه بواسطة مقدم العطاء التالى والذى كانت تقدر قيمته فى   1998" لسنة  89" من القانون رقم "21عدم تنفيذ املادة "

 .باحالة املوضوع للتحقيق  2003/  5/  14الف جنيه شهريا اال ان ادارة القضايا اعدت مذكرة فى  60املزايدة بـ 

للجنة فقد وبسؤال فتحية فتوح رئيس االدارة املركزية للشئون القانونية باملجلس االعلى لالثار ورئيس االدارات القانونية بوزارة الثقافة وعضو ا

انون " من ق21رددت اقوال سابقيها واضافت : ان عملية الطرح تمت بمكتب الوزير وان الشئون القانونية تقاعست عن تنفيذ مضمون املادة "

بعرض االمر على السلطة املختصة فضال عن عدم مصادرة التامين االبتدائى لشركة املتحدة فضال  1998لسنة  89املناقصات واملزايدات رقم 

اء على .. واضافت ان ما حدث بعد ذلك هو انه قد تم الغاء املزايدة بن بشان املستاجر القديم للكافيترياعن تقاعس ادارة الفتوى فى اصدار فتواها  

/  8جنيه شهريا ووقع العقد بتاريخ  69500توصيات اللجنة سالفة الذكر واعيد طرحها مرة اخرى وفاز بها املستاجر القديم بايجار شهرى قدره 

 1792148.. وتم اعداد تقرير مالى بقيمة الخسائر التى نجمت عن عدم تنفيذ العقد مع الشركة املتحدة وقدرت هذه الخسائر بمبلغ  2004/  2

جنيه " ويمكن الرجوع بهذه املبالغ على الشركة املتقاعسة القتضائها نظرا لعدم سقوط الحق بالتقادم .. واختتمت  148الف و 792"مليون و

اللجنة  اقوالها بان الشئون القانونية ال تتحمل تلك املبالغ اذ ان الخطا الذى وقعت فيه ليس عمديا رغم انها لم تتخذ اى اجراء اال بعد تشكيل

 املشار اليها .    

 الحقيقة الغائبة

ارة اما بشان املخالفات التى وجهت للمحالين االربعة وردودهم على ما نسب اليهم .. فقد نسب الى املخالف االول وهو عصام حنفى املحامى باد

ختصة بانذار الشركة املتقاعسة بالغاء املزايدة القضايا تقاعسه فى الرجوع على الشركة املتحدة قضائيا ولم يعد مذكرة لعرضها على السلطة امل

 والرجوع عليها بالتعويض .
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.. وانه ارسل خطابا الى ادارة مشتريات   2002/  1/    9وتسلم امللف فى    2002/    1/    6وقد اكد عصام فى التحقيقات ان املوضوع قد احيل اليه بتاريخ   

سبب عدم توقيع الشركة على العقد وتحديد قيمة االضرار .. فتم الرد بانه تم التنبيه على لالستفسار عن    2002/    1/    12قطاع االثار املصرية فى  

.. واضاف ان عدم الرجوع على الشركة  2002/  5/  15ادارة مشتريات االقصر باتخاذ الالزم .. واشار عصام الى انه ارسل استعجاال اليهم فى 

د امللف الى االدارة لخسائر املالية التى لحقت باملجلس .. وقال عصام فى التحقيقات انه اعابالتعويض كان راجعا الى عدم وجود تقرير مالى با

اال ان فتحية فتوح رئيس االدارة املركزية للشئون القانونية باملجلس االعلى  2003/  1/  4القانونية بوزارة الثقافة لالختصاص وكان ذلك فى 

/  14م الى اعداد مذكرة فى مقررة باختصاص ادارة القضايا باملوضوع لينتهى االمر بعصا 2003/  2/  25للثقافة اعادت اليه امللف مرة اخرى فى 

باحالة املوضوع الى التحقيق .. ووقعت املذكرة من فايزة عبد الفتاح مدير ادارة القضايا ... واختتم عصام اقواله بانه انذر الشركة  2003/  5

 املتحدة واقام ضدها دعوى قضائية للمطالبة بالتعويض فى ديسمبر من نفس العام .

 مدير ادارة القضايا باملجلس االعلى لالثار اعادت مضمون اقوال سابقها.وبسؤال فايزة عبد الفتاح 

عداد وقد فندت املحكمة التهم املوجهة للمحالين وحكمت ببراءتهما .. فبالنسبة لالول والذى اتهم بالتقاعس فى مقاضاة الشركة املتحدة وعدم ا

لرجوع عليها بالتعويض .. اوضحت املحكمة ان وزير الثقافة كان قد اصدر قراره مذكرة لعرضها على السلطة املختصة بانذارها بالغاء املزايدة وا

بان يكون طرح اعمال استغالل كافة الكافتيريات واملحال املخصصة لبيع الهدايا او غيرها من وسائل االستغالل باملتاحف  2000لسنة  625رقم 

لوزير .. وبناء على ذلك تم حصر هذه االماكن ومن بينها كافيتريا البحيرة املقدسة واملناطق االثرية على مستوى جميع املحافظات عن طريق مكتب ا

.. اى ان مكتب   2000/    12/    31بمعبد الكرنك باالقصر وورد بتقرير الحصر ان نهاية التعاقد لهذه الكافيتريا مع مستاجرها عبد النبى حسان هو  

من الالئحة التنفيذية لقانون املناقصات واملزايدات الصادر  131اعماال لنص املادة  –ليه الوزير كان على علم يقينى بذلك ومن ثم كان يتعين ع

السيما ان  2000/  12/  13ان يقوم باتخاذ كافة اجراءات طرح هذه الكافيتريا واالنتهاء من هذه االجراءات قبل حلول  – 98لسنة  89بالقانون 

 2003/  12/  31جنيها شهريا عام  7000لتصبح  %50هريا .. والغريب انه تم تخفيضها بنسبة جنيها ش 14080القيمة االيجارية حينذاك كانت 

 ؟؟؟؟؟

قيمة التامين  واضافت املحكمة ..انه ملا كانت اللجنة املشكلة لعملية املزايدة للكافيتريا مكونة من العاملين بوزارة الثقافة وانهم هم الذين تلقوا

جنيه شهريا يليها شركة  81100عمالها بالتوصية بالترسية على الشركة املتحدة صاحبة اعلى العطاءات بقيمة االبتدائى وانهت هذه اللجنة ا

جنيه شهريا وقرر بقبول الترسية عليه بزيادة الف  29500جنيه شهريا ...اما املستاجر القديم فقد تقدم بعطاء قدره  60000سكاربية بمبلغ 

 ه .. وتم اعتماد اعمال اللجنة من السلطة املختصة ممثلة فى وزير الثقافة .جنيه عن اعلى سعر يتم الترسية علي 

على ادارة املشتريات اخطار الشركة  –( من الالئحة سالفة الذكر 31اعماال لنص املادة ) –واوضحت املحكمة .. انه بناء على ما سبق كان يتعين 

اوز سبعة ايام عمل من اليوم التالى النتفاء عشرة ايام من تاريخ اعالن اسباب قرارات التى رست عليها املزايدة بامر االسناد فى خالل مدة ال تج

ى عليه الترسية فى لوحة االعالنات وتطلب منه سداد التامين النهائى والذى يجب ان يتم سداده خالل عشرة ايام تبدا من اليوم التالى بكتاب موص 

( من 21لطة املختصة مد املهلة املحددة لالداء بما ال يجاوزعشرة ايام .... ومن حيث ان املادة )بعلم الوصول بقبول عطائه .. ويجوز بموافقة الس

قد نصت على انه "اذا لم يقم صاحب العطاء املقبول باداء التامين النهائى فى  98لسنة  89قانون املناقصات واملزايدات الصادر بالقانون رقم 

الغاء العقد او تنفيذه   –ودون حاجة التخاذ اى اجراء آخر    –وجب اخطار بكتاب موص ى عليه بعلم الوصول  املهلة املحددة جاز للجهة االدارية بم

ويصبح التامين املؤقت فى جميع الحاالت من حقها كما يكون لها ان   –بحسب ترتيب اولوياتها    –بواسطة احد مقدمى العطاءات والترسية لعطائه  

غ مستحقة او تستحق لديها لصاحب العطاء املذكور .. وفى حالة عدم كفايتها تلجا الى خصمها من تخصم كل خسارة تلحق بها من اية مبال 
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مستحقاته لدى اى جهة ادارية اخرى ايا كان سبب االستحقاق وذلك كله مع عدم االخالل بحقها فى الرجوع عليه قضائيا بما لم تتمكن من 

فانه ملا كانت الجهة االدارية التى قامت باجراء ات طرح   -وفق ما ور بحيثيات الحكم  –ذلك استيفاءه من حقوق بالطريق االدارى( .. وبناء على 

انهاء اجراءات التعاقد والتنفيذ وبالتالى كان يتعين عليها ان  –دون غيرها  –كافيتريا البحيرة املقدسة هى مكتب وزير الثقافة فقد كان يتعين عليها 

ا املزايدة الستكمال التامين النهائى وان تخطرها ايضا بامر االسناد وتقوم بصياغة العقد واخطار الشركة تخطر الشركة املتحدة الراس ى عليه

الغاءه واعادة   لتوقيعه مع مراعاة انه كان يجب عليها تنفيذ ذلك كله خالل املواعيد القانونية ... ومن ثم تكون مسئولية التاخير فى تنفيذ التعاقد او

 قطاع مكتب وزير الثقافة . الطرح تقع على عاتق

 2002/  1/ 6وعن مسئولية املحال االول عصام حنفى املحامى باالدارة القانونية اوضحت املحكمة ان املوضوع لم يحل اليه اال فى تاريخ                

ت املركزية (وهى تاشيرة صريحة بالتعامل والتنسيق علما بان احالة املوضوع كان )التخاذ الالزم بالتنسيق مع ادارة املشتريا  2002/    1/    9وتسلمه فى  

الى مدير عام املشتريات طلب فيه عصام من  2002/  1/  12مع االدارة املختصة قبل اتخاذ اى اجراء قضائى .. ومن ثم تم عمل استيفاء بتاريخ 

وضوع وتحديد قيمة االضرار التى حاقت باملجلس االدارة املختصة االستفسار عن سبب عدم توقيع الشركة واعداد مذكرة تفسيرية شارحة للم

جاء الرد بان الطرح   2002/    9/    24... وبتاريخ    2002/    5/    15نتيجة عدم توقيع الشركة على العقد وعندما تاخر الرد قام بعمل استعجال بتاريخ  

..  2002/  10/  8يا وهذ الخطاب وصل الى عصام بتاريخ تم عن طريق الوزير وال يوجد بادارة املشتريات باالقصر ما يفيد بما تم حيال الكافيتر 

حرر عصام مذكرة للعرض على رئاسته )املحالة الثانية( وانتهى الى اعادة امللف مرة اخرى لوزارة الثقافة باعتبارها صاحبة  2003/  1/  4وبتاريخ 

 االختصاص االصيل .

رة من فتحية  فتوح تطلب فيها منه معالجة املوضوع الختصاصه بذلك فاضطر وردت لعصام مذك –كما اضافت املحكمة  – 2003/  3/  9وفى 

لعمل استيفاء جديد الدارة مشتريات االقصر بهدف جمع البيانات واملستندات لبحث املوضوع ثم اعداد صحيفة دعوى بحقيقة املوضوع ... 

كانت العملية قد طرحت مرة اخرى ام اسندت الى الشركة التالية .. وحتى ال يفاجئ بمستندات تخالف ما حرره فى الصحيفة طلب االفادة عما اذا 

                  ؟دم توقيع الشركة على العقدوهل تم مصادرة التامين املؤقت ام ال .. وما هى قيمة الخسائر التى لحقت باملجلس جراء ع

نم عن اهمال او تقصير من جانبه حيث انه قد قام بمخاطبة ادارة واضافت املحكمة .. ان ما قام به املحال االول عصام حنفى من اجراءات ال ي 

( وامللحق بقانون االدارة 2مشتريات االقصر بمجرد احالة املوضوع اليه طالبا استيفاء اوراق العملية اعماال للمبدا الذى نص عليه امللحق رقم )

حضير املستندات والبيانات واملذكرات الخاصة بها قبل مباشرتها امام والذى اوجب على محام ادارة القضايا ت 1973( لسنة 47القانونية رقم )

شئون املحاكم .. واذ ردت عليه هذه االدارة بان الجهة التى قامت بالطرح هى قطاع مكتب الوزير فقد قام حينذاك بمخاطبة االدارة املركزية لل

ر وال شك يدخل فى اطار السلطة التقديرية له بحسبانه عمال فنيا ويحتمل وهو ام –القانونية باعتبارها الجهة املختصة بشئون ديوان الوزارة 

.. وملا عادت االوراق اليه اخطر ملعاودة االستيفاء لتحضير املستندات الالزمة لتحضير عريضة الدعوى ولم يواف  –معه صحة هذا االجراء 

 7لعام للمجلس االعلى لالثار املوجه الى رئيس قطاع مكتب الوزير بتاريخ باملستندات  ارسل استعجاال وليس ادل على ذلك ما جاء بكتاب االمين ا

 بانه لم يتم موافاة االدارة القانونية باملجلس باية مستندات يمكن على ضوئها تحديد قيمة التعويض . 2003/  12 /

تعويض وهى من دعاوى االستحقاق التى ال تتقيد بمواعيد   واضافت املحكمة .. بالتالى فانه ملا كانت الدعوى التى كان على املحال اقامتها هى دعوى 

قد قام بما عليه ولم يلحق بالجهة االدارية من جانبه اى ضرر مادى محقق او  – 2003بعد اقامته للدعوى فى ديسمبر  –فمن ثم يكون املحال 

( سالفة الذكر قد حددت 21السلطة املختصة فان املادة ) محتمل ... اما بالنسبة ملا اثير ضده من انه كان يتعين عليه اعداد مذكرة للعرض على

لها من  صاحب املسئولية فى متابعة االسناد والتعاقد وهى الجهة االدارية التى قامت باجراءات الطرح وان القانون قد خولها الحق فى استيفاء ما
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حاجة التخاذ اى اجراء آخر .. ناهيك عن ان ادارة مشتريات حقوق طرف الشركة املتقاعسة مما يكون مستحق لديها او لدى اى جهة اخرى ودون  

االمر الذى ينتفى معه اى ذنب تاديبى فى حق املحال  2001االقصر قد قامت بانذار الشركة ثالث مرات فى غضون شهرى اكتوبر ونوفمبر عام 

فى نسبة االتهام اليه .. خاصة ان االوراق قد كشفت عن  عصام حنفى ويصبح االتهام املوجه اليه هباء منثورا الفتقاده دليل قطعى الثبوت يفيد

اء قيام عصام بما عليه قانونا وانه لو كان ثمة شيئ يدينه ملا كان هو نفسه الذى طالب بفتح تحقيق فى املوضوع االمر الذى يتعين معه القض

 ببراءته مما نسب اليه .

عبد الفتاح عبد املقصود مدير ادارة القضايا باملجلس االعلى لالثارمن اهمالها االشراف اما فيما يتعلق بشان ما نسب الى املحالة الثانية فايزة 

 –فانه يتعين  –على نحو ما سلف بيانه  –على املحال االول عصام حنفى .. قالت املحكمة : انه ملا كانت املخالفة قد انتفت فى حق املحال االول 

 قضائيا . تبرئة ساحة املحالة الثانية  –بحكم اللزوم 

ل اما املحال الثالث وهو رمضان حسن حنفى املحامى بادارة الفتوى  باملجلس االعلى لالثار فقد نسب اليه التقاعس فى اعداد فتوى بشان شاغ

اء الراى عن بشان ابد 2002/  1/  7مشتريات االقصر .. واكد فى التحقيقات انه قد ورد الدارة الفتوى كتاب مدير ادارة املشتريات باالقصر فى 

ل مستغل الكافيتريا القديم وانتهى الراى الى اختصاص ادارة العقود ببحث املوضوع لوجود مستندات لدى تلك االدارة اال ان نيفين سعد زغلو 

استيفاء بطلب بان االمر يخص ادارة الفتوى وتم احالة االوراق اليه مرة اخرى .. فقام بطلب  2002/  2/  18املحامية بادارة العقود اكدت فى 

حتى يتسنى كتابة  2002/  3/  2مذكرة خاصة باملوضوع من مشتريات االقصر وتم اعتماده من عزة على على املحجوب مدير ادارة الفتوى فى 

 الفتوى فى املوضوع .

ارة الفتوى تلقت الرد من مشتريات اما املحالة الرابعة عزة على على املحجوب مدير ادارة الفتوى فقد كررت ما جاء باقوال سابقها واضافت ان اد

والذى افاد بان الطرح تم من بمكتب الوزير مع عدم وجود مستندات لدى ادارة املشتريات باالقصر وانها قد احالت  2002االقصر فى سبتمبر 

 . 2003/  5/  18املوضوع للتحقيق فى 

ابداء الراى فيما يعرض عليها من مسائل خاصة بالعقود وليس ادارة وقد قضت املحكمة ببراءة املحالين واوضحت ان ادارة العقود منوط بها 

فقام بعمل  الفتوى وهذا ما ادركه املحال الثالث الذى احال الاملوضوع الى ادارة العقود اال انها اعادت اليه املوضوع مرة اخرى البداء الراى فيه

مرفقا بها صورة من العقد الخاص باستغالل الكافيتريا وبيان عدم استالم استيفاء من مشتريات االقصر ملوافاته بمذكرة تفصيلية باملوضوع 

بداء الراى املستاجر الذى رسا عليه املزاد .. وهذه امور من البين انها عناصر الزمة البداء الراى القانونى فى املوضوع ويكون من الخطا قانونا ا

بان لعضو االدارة القانونية ان  1977لسنة  569( من قرار وزير العدل رقم 25املادة )بدونها .. وهذا االمر حق لعضو االدارة القانونية قررته 

يطلب معلومات من الجهات املختصة فى شان الواقعة محل الشكوى كما ان استيفاءه ملثل هذه املستندات يعد واجبا عليه حتى يكون الراى 

بغير ذلك يؤدى الى ان يضطر الباحث الى اعطاء مجرد مبادئ عامة ال تنطبق  القانونى مستخلصا من وقائع وادلة تنطق بها االوراق والقول 

قصر لم بالضرورة على الحالة الفردية املطلوب بشانها او ابداء راى مجهل فى املوضوع وهو ماياباه املنطق والقانون .. ومن حيث ان مشتريات اال

قد صادف صحيح  –بعدم ابداء راى  –انونى فى املوضوع فمن ثم يكون موقفه هذا تواف املحال الثالث باملستندات املطلوبة البداء الراى الق

ارة القانون وال يمكن نسبة خطا للمحال فى هذا الشان ... وال ينال من ذلك القول بانه كان من املمكن للمحال ان يطلب هذه املستندات من اد

تخمين بانه يعلم ان املستندات املطلوبة البداء الراى موجودة لدى ادارة اخرى القضايا وهو قول مردود حيث ال يمكن محاسبة املوظف بمجرد ال

الث رمضان غير التى يخاطبها فهو امر حتى وان كان املحال على علم بذلك فانه لم يثبت فى االوراق االمر الذى يتعين معه القضاء براءة املحال الث 

 حسن حنفى مما نسب اليه .



 

 

59 

 

الرابعة عزة على على املحجوب من اهمالها فى االشراف على املحال الثالث فانه ملا كانت املخالفة قد انتفت فى حق اما بشان ما نسب للمحالة 

 تبرئة ساحتها بالتبعية . –بحكم اللزوم  –املحال الثالث الذى تشرف املحالة على اعماله فانه يتعين 

ديها التاريخ كثيرا حيث قالت ) انه ال يفوت املحكمة ان تدق ناقوس الخطر واختتمت املحكمة حيثيات حكمها بالجملة التى يجب ان يتوقف ل 

وتستنهض اولى االمر محاسبة الفاسدين مهما عال قدرهم فى االرض واال يلقوا بصغار املوظفين الى مصاف الحساب والعقاب لستر عورات 

املحكمة ببراءة كل من عصام حنفى عبد الحفيظ وفايزة عبد الفتاح عبد  الفاسدين االكابر ... فال تزر وازرة وزر اخرى (... ولهذه االسباب حكمت

 املقصود ورمضان حسن حنفى وعزة على على محجوبمما نسب اليهم بتقرير االتهام .

يا ترى قد تحمل جنيه .. فمن    148الف و  972والتساؤل ..اذا كانت املحكمة قد حكمت ببراءة املحالين االربعة من تهم االهمال التى اهدرت مليون و

 مسئولية هذا االهدار..؟ اعتقد انهم ليسوا الفاسدين االكابر الذين اشارت اليهم املحكمة !!! .  
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(10 ) 

 تكميم االفواه فى مجلس حواس  

 تصريح بسيط وشكوى كادا ان يطيحا بموظفين وراء وراء الشمس.. وال عزاء لحرية الراى. -

 !! غامضة التى اشارت اليها اوراق املحكمة الة قصود واسرائيل.. العالقمحمد عبدامل  -

اجومى " ممنوع من الكالم .. ممنوع من االبتسام .. وكل يوم يعدى تزيد املمنوعات " .. كلمات جميلة شدا بها الشيخ امام من ابداع الشاعر الف

ون ما شدا به الشيخ امام هى لسان حال عدد من احمد فؤاد نجم الذى كتب هذه الكلمات لوصف حالة من القهر وتكميم االفواه .. وربما يك

سواء موظفى وشرفاء املجلس االعلى لالثار فهم ممنوعون من الكالم او االنتقاد او لفت انظار القيادات الى سلبيات ان لم تكن "بالوى" بعضهم 

الل عرض ارائهم فى مختلف القضايا عبر وسائل او من خ ور زاهى حواسكان ذلك عبر املكاتبات بينهم وبين قيادات املجلس وعلى راسهم الدكت

 االعالم . 

مود من هذا املنطلق كانت الدعوى القضائية التى اقامتها النيابة االدارية ضد كل من نور عبد الصمد املشرف على تطوير املواقع االثرية ومح

استعادة االثار املصرية من اسرائيل منتقدين فى ذلك الدكتور ياسين شهبو مدير عام اثار منطقة مارينا النهما ادليا بتصريحات تنتقد مالبسات 

محمد عبد املقصود الذى اشرف على هذه العملية اضافة الى تقديمهما شكوى لحواس حول بعض الجوانب التى تتعلق بالشان الوظيفى لنفس 

قيادات مجلس االثار ترى انها فوق النقد .. لذا كان قرار  الشخص .. ورغم ان حرية الراى والتعبير مكفولة وفقا الحكام الدستور والقانون اال ان

 التى ردت اليهما اعتبارهما .   و الى املحاكمة التاديبية  بو الى النيابة االدارية التى احالتهمازاهى حواس  بتحويل كل من نور وشه

 وذلك باتهام كل من : 2006لسنة  11تها فى القضية رقم متضمنة ملف تحقيقا 2006/ 3/ 23كانت هيئة النيابة االدارية قد اقامت دعوى بتاريخ 

 نور عبد الصمد جابر .. املشرف على تطوير املواقع االثرية بمنطقة آثار املطرية باملجلس االعلى لالثار بالدرجة االولى . – 1

 .لس االعلى لالثاربالدرجة االولىمحمود ياسين ياسين شهبو .. مدير عام آثار مارينا باملج – 2

وبدائرة عملهما باملجلس االعلى لالثار سلكا فى تصرفاتهما مسلكا ال يتفق واالحترام  2002وقالت النيابة انهما خالل شهرى مايو واغسطس عام 

الواجب وظهرا بمظهر من شانه االخالل بكرامة الوظيفة .. فاالول وهو نور عبد الصمد ادلى بتصريح صحفى لجريدة "االسبوع" نشر بعددها 

حول آثار سيناء العائدة من اسرائيل دون الحصول على تصريح كتابى بذلك من السلطة املختصة .. اضافة الى  2002/ 8/ 19صادر بتاريخ ال 

فقد  تضمينه للحديث املنشور بالصحيفة بيانات ومعلومات كاذبة ومخالفة للحقيقة بشان االثار املستردة من اسرائيل .. اما االول والثانى معا

وقائع غير صحيحة الى محمد عبد املقصود عبد الرحيم مدير عام اثار الوجه البحرى ورئيسهما املباشر باملجلس االعلى لالثار من خالل  اسندا

 بقصد االساءة لرئيسهما والتشهير به. 5/2002/ 11الشكوى املقدمة منهما الى االمين العام للمجلس االعلى لالثار بتاريخ 

من قانون العاملين بالدولة الصادر  78و  77و  76ية ان املحالين بذلك يكونا قد ارتكبا املخالفات االدارية املؤثمة باملواد وارتأت النيابة االدار 

 . 1978لسنة  47بالقانون رقم 

حال الثانى قدم املحال االول نور عبد الصمد جابر حافظة مستندات .. وقدم امل 2006/ 9/ 25وتداولت الجلسات امام املحكمة .. وبجلسة 

اال  2007/  2/ 26وقررت املحكمة حجز القضية الصدار حكم فيها بتاريخ  2007/ 22/1محمود ياسين شهبو حافظة مستندات اخرى بجلسة 
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ات لترد النيابة االدارية على ما قدمه املحال الثانى من مستند 2007/ 4/  23ان املحكمة قررت فى هذه الجلسة اعادة الدعوى للمرافعة بجلسة 

برئاسة املستشار محمد نجيب مهدى   2007/  5/  28.. وفى الجلسة قدمت النيابة مذكرة بتعقيبها وقررت املحكمة حجز الدعوى للحكم فى جلسة  

محمد رئيس املحكمة واملستشار محمود سالمة خليل السيد مستشار مساعد )ب( واملستشار الدكتور احمد السيد محمود محمد مستشار 

 ستشار عبد املهيمن صبحى رئيس النيابة وبحضور وائل محمد احمد امين سر املحكمة .مساعد )ب( وامل 

وقد تلخصت وقائع القضية فى فحص الشكوى املقدمة من املحال االول نور عبدالصمد ضد محمد عبد املقصود مدير آثار شرق الدلتا والتى 

قد لبعض االثار التى استردت من اسرائيل واقامة مبان فوق قلعة اثرية تتضمن انقطاع الثانى عن العمل مدة تزيد على خمسة اشهر وحدوث ف

موقعة من املحالين ضد املذكور بذات املضمون اضافة الى قيام   2002/  5/    11خاضعة لقانون حماية االثار .. وهناك شكوى اخرى مؤرخة بتاريخ  

صرى ودون تشكيل لجنة لهذا الغرض وحال عدم تسجيل وتحريز هذه االثار من املتحف امل  –بمفرده  –املذكور بنقل االثار العائدة من اسرائيل 

املحال   .. كما تضمنت التحقيقات فحص ما نشر بجريدة "االسبوع" حول االثار العائدة من اسرائيل والتى وجهت فيها النيابة االدارية مخالفة قيام

 ه بذلك من الرئيس املختص .االول باعطاء تصريح صحفى من اعمال وظيفته دون ان يكون مصرحا ل 

ان وقد اكدت املحكمة فى حيثيات حكمها ان قضاء املحكمة االدارية العليا قد استقر على انه للموظف العام ان يتظلم للسلطات الرئاسية وله 

ة مقترحا بحسب وجهة يعبر من خالل الصحف عن تظلمه مما يعانيه او يتصوره ظلما لحق به بشرط ان يحدد الوقائع وان ينقد بصفة موضوعي 

.. واذا   نظره وخبرته ما يراه من اساليب لالطالع ورفع مستوى الخدمات واالنتاج شريطة اال يلجا الى اسلوب ينطوى على امتهان او تجريح للروؤساء

ا من صحة املعلومات التى يدلى كان الدستور قد كفل حرية الراى والتعبير فانه ال يوجد ما يمنع ان يدلى املوظف بحديث للصحافة طاملا كان واثق

ثريب على بها ومتيقنا من ثبوتها ودون ان يلقى باتهامات من شانها التشهير بالروؤساء او الحط من شانهم... وبناء على ذلك رات املحكمة انه ال ت 

د بذاته جريمة تاديبية وهو ما ينتفى املحال االول  وهو نور عبدالصمد فى لجوئه الى الصحافة وبالتالى فان مجرد تصريحه بحديث صحفى ال يع

 معه صفة املخالفة بشان ما نسب اليه فى هذا االمر وبالتالى قضت املحكمة ببراءته من هذا االتهام .

ية دار اما فيما يتعلق باقرار نور عبد الصمد فى التحقيقات انه قد عمل رئيسا للجنة الجرد ودون ان يسبغ عليه هذا الوصف ايا من القرارات اال 

من سيناء   املنظمة للعمل او حتى تكليفا شفويا فهى تعد مخالفة فى حقه لذكره بيانات كاذبة .. اما فيما يتعلق بذكر نور ان بعض االثار التى عادت

لسبب فى هذا قد سرقت فانه افاد بانه لم يقل هذه الكلمة وان املحرر هو الذى كتبها وان التعبير الذى استخدمه هو )فقد( لبعض االثار وعزى ا

الفقد الى وجود االثار ببدروم املتحف دون تسجيل او تبويب بالسجالت ودون تسليمها كعهدة المين مخزن اضافة الى ان بعض الصناديق كانت 

ية ببدروم مفتوحة وهذا ما اكده الدكتور زاهى حواس االمين العام للمجلس االعلى لالثار نفسه فى تصريحه لجريدة "االهرام" بوجود مشكلة امن 

من االثار املوجودة بالبدروم غير مسجلة ومكدسة بطريقة بدائية ومخزنة فى صناديق ضيقة جدا فهو يضم مائة سنة من  %65املتحف وان 

بدون تسجيل وكون بعض  2000حتى عام  1994الفساد االثرى واالدارى ومن ثم فان تصريح نور بان وجود االثار العائدة من سيناء منذ عام 

ناديق مفتوحة قد عرضها للفقد فليس فى ذلك تجريح باملسئولين بل انه يهدف الى حسن اداء العمل ويساعد على تفادى املساوئ املوجودة الص

تصريحه من خالل استنفار املسئولين بمسئولياتهم دون ثمة تجريح او تشهير باحد منهم .. وبالتالى ال يعاقب املحال عن ذلك وانما يعاقب فقط عن  

صحافة ببيان كاذب وهو ادعائه انه عمل رئيسا للجنة الجرد رغم عدم صحة ذلك وهو ما يعد خروجا منه عن مقتض ى الواجب الوظيفى ويتعين لل 

 مجازاته عن ذلك .
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 عبداملقصود واسرائيل 

ة ملحمد عبد املقصود يعد الجزء اما الجزء الثانى من القضية واملتعلق بنسب املحالين نور عبد الصمد ومحمود ياسين شهبو وقائع غير صحيح

 ان هذه االهم واالكثر اثارة والسيما انه شهد تفجير مفاجات ربما كان يرددها البعض داخل املجلس االعلى لالثار بين الوقت واالخر دون دليل اال

ه البعض ولكن لالسف مرت املفاجات القضية جاءت باوراق ومستندات كان من املفترض ان تثير تساؤالت عديدة خاصة انها قد تؤكد ماذهب الي 

التى كشفت عنها القضية مرور الكرام ودون ادنى تحرك من املسئولين عما ورد بشان محمد عبد املقصود الذى يشغل منصبا حساسا هو مدير 

 اثار الوجه البحرى وكان مسئوال عن استرداد االثار املصرية من سيناء. 

باسناد نور وشهبو وقائع غير صحيحة الى محمد عبد املقصود من خالل الشكوى  -رد باوراق النيابة كما و  -تعلق  والجزء الثانى من القضية

بقصد االساءة لرئيسهما والتشهير به .. وقد رات املحكمة ان قضاء املحكمة   2002/  5/  11املقدمة منهما لالمين العام للمجلس االعلى لالثار بتاريخ  

حق الشكوى مكفول بحكم الدستور وبالتالى فان ممارسة هذا الحق ال يمكن ان يشكل مخالفة تاديبية طاملا  االدارية العليا قد استقر على ان

الب يستند فى شكواه الى دالئل او شواهد تؤيد ما يبديه حتى وان انتهى التحقيق والتمحيص الى عدم سالمة ما ورد بالشكوى الن العامل غير مط

وال يمكنه موقعه من تحرى سائر ابعاده وانما هو مطالب فقط  –ال يملك وسائله  –راء بحث دقيق متعمق بان يتمكن قبل تقديم شكواه من اج

واه اتهامات باال يلقى االتهامات دون تبصر ودون استناد الى دالئل وشواهد تدعمها وتجعلها غير عارية من االسانيد .. وبالتالى فاذا ضمن العامل شك

تقوم عليها كان العامل مؤسسا شكواه على غير تبصر وهو ما ينحدر به الى مستوى الخطا التاديبى املرتب للمسئولية ال تساندها دالئل او شواهد 

 التاديبية وهو ماال ينطبق على املحالين اللذين ثبت من االوراق انهما بنيا شكايتهما على اكثر من دليل ومستند .

قدمها الشاكيان وهو التقرير السرى جدا الذى وضعته االدارة العامة لالمن باملجلس االعلى  اما املفاجات فهو ما تضمنها احد املستندات التى

 لالثار نظرا ملا ورد اليهم من احدى الجهات االمنية العليا انباء تفيد:

 لم يحدث اى تطور ملنطقة آثار شرق الدلتا منذ تولى املشكو ضده للمنطقة . – 1

شرقية من الوظائف االدارية وعدم صرف املستحقات املالية باملقارنة مع منطقة آثار شمال سيناء مما يكون له قيامه باخالء منطقة آثار ال  – 2

 اثر سلبى على العمل .

 قيامه بدس الوقيعة بين العاملين وتصعيد الخالفات . – 3

 ء .تكوين ثروة مستغال نفوذه ومنصبه فى التالعب فى امليزانيات التى تعتمد لتعمير سينا – 4

 . -وهذا املبنى قال انه بالجهود الذاتية  –على اتصال دائم ببعض اساتذة يهود من جامعة بن جوريون فى املبنى الذى قام بتشييده بالقنطرة  – 5

 حجرة ويقوم باستضافة بعض االجانب لالقامة به. 66قيامه ببناء مركز ضخم عبارة عن – 6

المن ارسل هذا التقرير الى االمين العام للمجلس االعلى لالثار ..وقام املحال الثانى محمود ياسين شهبو واكدت اوراق املحكمة ان مدير عام ادارة ا

خذ بارسال صورة التقرير الى اكثر من مسئول دون ان يحرك ساكنا ... كما اشارت املحكمة الى ان املحالين قد نسبا للمشكو فى حقه انه لم يت

ى  الصناديق التى حوت االثار العائدة من اسرائيل ولم يسجلها وهو ما ثبت فعال بتقرير بعض اللجان التى االحتياطات الالزمة للمحافظة عل

تشكلت لفحص هذه الصناديق حيث ذكر التقرير انه تالحظ للجنة اثناء عملها عدم وجود فيش بيانات لبعض الصناديق .. كما دونت اللجنة 
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ق .. اما بالنسبة لواقعة نقل املشكو فى حقه لالثار وادعاء املحالين بانه اهمل فى نقلها وقام بنقلها مالحظة اخرى هى عدم وجود مناطق بالصنادي 

بمفرده دون ان يقم بتشكيل لجنة للنقل فقد اكدت املحكمة ان املشكو فى حقه قال انه تم عرض بعض االثار العائدة من اسرائيل على الشعب 

لصناديق ظلت مغلقة ونقلت بحالتها هذه الى القنطرة ولم يبين كيفية العرض او كيفية فض االختام من ثم عاد واكد ان ا 1995املصرى فى عام 

شرق لم  على الصناديق .. ولم يبين ايضا كيفية وضع االختام االسرائيلية عليها مرة اخرى .. وحيث ان نقل االثار من املتحف املصرى الى القنطرة

لجان اذ ان اللجان التى ذكرتها النيابة كانت ملراجعة االثار بعد وصولها او ما وصل منها الى القنطرة شرق يصدر به اى قرار ولم تشكل له اى 

ه وليست لجان نقل االثار .. كما ان اوراق الدعوى خلت من اى مستند يثبت تشكيل لجنة لنقل الصناديق رغم ما سبق ذكره من ان الكثير من هذ

 . -ال املشكو فى حقه نفسه حسب اقو  –الصناديق كان مفتوحا 

غرفة بما يسمى باملركز العلمى بالقنطرة شرق باملنطقة االثرية فان االوراق  100اما فيما يتعلق بواقعة قيام محمد عبد املقصود ببناء حوالى 

ة عدد من االشجار باملنطقة فان املحال .. اما مسالة قيام املذكور بزراع  1995وان املوافقة عليه تمت عام    1993تشير الى ان املبنى قد  اقيم عام  

شكو الثانى قدم دليال لصحة اقواله بالصورة الفوتوغرافية للموقع لم يجحدها عبد املقصود ولم تفندها جهات التحقيق .. وعن مسالة انقطاع امل 

 1999/    10/  20املذكور قد صدر له قرار فى    دون اذن او اجازة مصرح بها قانونا فان  2000/  4/  10حتى    1999/    10/    20عن العمل فى الفترة من  

ثانى وان بندبه للعمل مديرا آلثار االسماعيلية ..ونظرا الن االسماعيلية جزءا من منطقة آثار القناة فان املذكور قد اصبح تحت رئاسة املحال ال 

ولم يستطع املذكور ان يقدم ما  2000/  4/ 10حتى تاريخ االخير قد افاد بان املذكور لم يقم بتنفيذ قرار النقل ولم يتسلم العمل بهذا املوقع و 

للمحاكمة يفيد قيامه بالعمل فعال حيث لم يقدم اقرار قيامه بالعمل تنفيذا لقرار الندب واقرار االخالء كما وان املحال الثانى قد سبق وان قدم 

كمة التاديبية عن واقعة اخباره كذبا وبسؤ قصد بتزوير تقرير معين التاديبية فى واقعة مشابهة وقض ى ببراءته..اما املشكو فى حقه فق قدم للمحا

وقضت املحكة بثبوت الكذب فى حقه ومجازاته بالوقف عن العمل مدة ثاللثة اشهر مع صرف نصف االجر كما قضت محمكة جنح الزقازيق 

اثناء تادية الوظيفة اضافة الى االتالف  –ر اثرية استاذ بجامعة الزقازيق ورئيس بعثة حفائ –بحبسه ستة اشهر الدانته باهانة موظف عام 

 العمدى ملتعلقاته.

وبناء على ما تقدم وما حوته اوراق الدعوى اكدت املحكمة ان املحالين لم يكونا حال تقديمهما للشكوى ضد محمد عبد املقصود مدفوعين 

خاصة ما تعلق منها باالثار   –رصهما على املال العام االثار النادرة للدولة  بالرغبة فى التشهير به او شهوة االنتقام منه بل كان واضحا من االوراق ح

.. وانه وان كان التحقيق قد انتهى الى حفظ الشكوى ضد املشكو فى حقه استنادا الى تقرير لجنة كان هو احد  -التى استولت عليها اسرائيل 

ان املحكمة تقدر ان املحالين قد بنيا شكايتهما على مستندات ووقائع وكذلك  اعضائها وكثير من اعضائها تحت رئاسته وعولت على شهادتهم اال

سئولية الى دالئل ترجح ما جاء بالشكوى ومن ثم فانه ال يكونا قد ارتكبا اثما تاديبيا ومن ثم تنتفى فى حقهما صفة الخطا التاديبى املوجب للم

.وانتهت املحكمة الى مجازاة نور عبد الصمد بخصم يوم واحد من راتبه الدعاءه انه عمل التاديبية لذا قضت املحكمة ببراءتهما من هذه املخالفة .

 .وبراءة محمود ياسين شهبو مما نسب اليه  -كما هو موضح سلفا فى الجزء االول من القضية  –رئيسا للجنة الجرد رغم عدم صحة ذلك 
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(11 ) 

 شخصنة الخالفات .. وتلفيق االتهامات

 القضاء انها ملفقة. دالرحمن العايدى سبع اتهامات راىلقانونية نسبت لعبالشئون ا

م بغض يبدو ان التعنت مع املوظفين والقاء االتهامات عليهم دون سند او مبرر اصبح هو الشغل الشاغل ملسئولى املجلس االعلى لالثار هذه االيا

  49لسنة  80مصر ... هذا ليس مجرد كالم وانما هو ما كشفت عنه القضية رقمالنظر عن املهمة الرئيسية املنوطة بهم وهى الحفاظ على اثار 

تى قضائية والتى حكمت فيها محكمة القضاء االدارى ببراءة الدكتور عبد الرحمن العايدى املشرف على آثار مصر الوسطى من جميع االتهامات ال 

 تعلق بسوء العالقة بين مسئولى االدارة وبين العايدى .نسبتها اليه ادارة الشئون القانونية بمجلس االثار على خلفيات ت 

ق ضد عبدالرحمن العايدى مدير عام ادارة  49لسنة  80عندما اقامت النيابة االدارية الدعوى رقم  2006\12\15ترجع فصول القضية الى 

وحتى  2004\9\20ليه انه من خالل املدة من الحفائر والبعثات وقتئذ ومدير عام منطقة اثار الفيوم باملجلس االعلى لالثار حيث نسبت ا

وعندما كان مديرا الثار الفيوم لم يؤد العمل املنوط به بدقة وسلك مسلكا ال يتفق وكرامة الوظيفة ولم ينفذ االوامر الرئاسية  2006\2\19

ية على جهة عمله مما ترتب عليه املساس بمصلحة الصادرة اليه فى حدود القوانين واللوائح والنظم املعمول بها كما خالف القواعد املالية السار 

 مالية لجهة عمله .

واوضحت دعوى النيابة االدارية ان العايدى تقاعس عن تسهيل مأمورية كل من هشام عز الدين حافظ ورأفت احمد عبدالعظيم املحققين بادارة 

االمر الذى كان من شأنه عدم تمكنهما   2004\10\13فيوم يوم  تحقيقات مصر الوسطى بمجلس االثار فى اجراء بعض التحقيقات بمنطقة آثار ال 

 من اداء هذه املأمورية وتعامل العايدى باسلوب غير الئق مع املحققين وهو ما امس بوصفهما الوظيفى كما صرح امام العاملين بمنطقة اثار 

ة الى كوم اوشيم دون صدور قرار ادارى بذلك االمر الذى اساء بنقل على البازيدى مدير عام التوثيق االثرى باملنطق  2004الفيوم فى شهر سبتمبر  

 للبازيدى امام العاملين باملنطقة . 

 وكان من بين االتهامات التى وجهت الى العايدى ايضا تحدثه باسلوب غير الئق مع جرجس سليمان ابراهيم مدير عام الشئون االدارية بمنطقة 

بما اساء الى وضعه الوظيفى كما قام العايدى بتكليف االثرى عاشور خميس بمرافقة البعثة  2004اثار الفيوم وذلك فى غضون شهر اكتوبر 

ة االثرى الفرنسية بمنطقة اثار البريجات بالفيوم دون التزامه بتنفيذ امر مدير عام ادارة الحفائر واالثار الغارقة بسحب االثرى املذكور واعاد

 محمد رجائى عبدالحليم ملرافقة البعثة .

الى كال من فتحى محمد ابو زيد امين مخازن منطقة اثار الفيوم ومحمود   2004\10\25واتهمت الدعوى العايدى ايضا باصدار تعليمات كتابية فى  

السيد احمد مندوب الصرف باملنطقة وهدى محمد عاطف بركات مسئول الحضور واالنصراف بها بعرض اعمالهم عليه مباشرة االمر الذى ترتب 

 رمان مدير الشئون املالية واالدارية باملنطقة من مباشرة اختصاصه الوظيفى فى االشراف املباشر على اعمالهم عليه ح

 2005\11\21الى    2004\9\6واتهم العايدى ايضا باستعمال استراحة العاملين بمنطقة اثار الفيوم خالل فترة ندبه مديرا عاما بهذه املنطقة من  

 ختصة بمجلس االعلى لالثار ودون سداده ملقابل استعماله لها كمسكن .بدون ترخيص من االسلطة امل
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وقالت الدعوى ايضا ان العايدى نسب الى مختص ادارة تحقيقات مصر الوسطى بمجلس االثار عدم الحيدة والتحامل ضده والتواطؤ فى 

كما نسب العايدى ايضا الى عضو النيابة املختص بتحقيق التحقيقات دون سند يؤيد صحة هذا االدعاء االمر الذى اساء الى وضعه الوظيفى .. 

 "فيوم ثالث" امور بدون سند يؤيد صحة هذه االدعاءات وهو اساء ايضا الى وضعه الوظيفى . 2005لسنة  131القضية رقم 

لذى قام بدوره بالطعن فى بخصم شهرين من راتب عبدالرحمن العايدى ا 2007\5\28وبناء على هذه االتهامات حكمت املحكمة التأديبية فى 

الى اسباب متهاترة وتحقيقات مبتسرة اجرتها النيابة االدارية واستند   -كما جاء فى الطعن    -وطلب الغاء الحكم الذى استند    2007\7\17الحكم فى  

خالل بحق الدفاع وعدم االلتفات فى ثبوت االتهامات الى شهادات سماعية بعضها مشكوك في صحتها  ... كما استند العايدى فى طعنه ايضا الى اال 

من الطاعن الى ما يثير االتهامات ضده بما يثير الشك والريبة فى تعنت جهة االدارة معه اضافة الى عدم فحص املحكمة او ردها على املستند املقدم  

 ردا على املخالفة السابعة وهى استخدام االستراحة بدون اذن ترخيص من الجهة املختصة .

املحكمة بالغاء الحكم املطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن مما هو منسوب اليه .. وقالت املحكمة فى حيثيات حكمها .. انه من وقد حكمت 

وظف املقررفى نطاق التحقيق التاديبى ان يكون التحقيق مرتبطا ومتعلقا بوقائع تنبئ فى حد ذاتها عن وجود مخالفات تاديبية يمكن محاسبة امل

وز ان يكون التحقيق مستهدفا تجميع االهانات واملخالفات البسيطة الناتجة عن احتكاك الرئيس باملرؤوسين على مدار عام او عدة عنها وال يج

 اعوام لتجسيم حجمها وتصوير املتهم وكانه اعتاد على السلوك السيئ مع موظفيه من غير ان تكون هناك واقعة اساسية تدور حولها املخالفات 

وجودها من هذه الواقعة االساسية .. فالتحقيق ال يجب ان يكون وعاء الدعاءات بين الرئيس واملرؤوس على مدار اشهر او  ويمكن استنباط

سنوات واال افتقد التحقيق لحقائقه الرئيسية من ان يستهدف كشف الحقيقة فى واقعة رئيسية اساسية وما يرتبط بها بحكم اللزوم من وقائع 

جرد توقيع العقاب على املتهم بمحاولة اصطياد اخطاءه فاذا لم يتحقق هذا االمر فى التحقيق كان باطال وهو ما يؤثر وانه يجب اال يستهدف م

لفات ال تاثيرا مباشرا على صحة االتهامات بالنظر اليها على انها مجرد محاولة للكيد للموظف بتوقيع جزاء عليه والنكاية به .. فتجميع عدة مخا

ق ال تكفل للمتم جوا صحيا للدفاع عن املخالفات املنسوبة اليه بتثبيت جهده بين عدة مخالفات فى اوقات مختلفة ومتعلقة رابط بينها للتحق

 باشخاص مختلفين وهذا فى حد ذاته انتقاص من حقه فى الدفاع عن نفسه . 

 خصومة واضحة

اضحة بين الطاعن والشئون القانونية بمجلس االثار فهناك العديد وبناء على ذلك اشارت املحكمة الى ان اوراق القضية تؤكد ان هناك خصومة و 

ات من الجزاءات املوقعة عليه بناء على تحقيقات الشئون القانونية تم سحبها بعد تظلم الطاعن للجان فض املنازعات وهو ما يوضح ان االتهام

س هناك رابط بينها وانما تمثل كل واقعة واتهام منسوب اليه وحة املنسوبة اليه من وقائع حدثت خالل فترات زمنية متباعدة وهذه الوقائع لي

نية الجهة االدارية ومن بعدها النيابة االدارية تجسيم الوقائع على  -كما اكدت املحكمة  -واحدة ال ترتبط باتهامات او وقائع اخرى وهو ما يوضح 

ى املحاكمة التأدديبية فى حين ان كل واقعة وبفرض ارتكاب الطاعن لها ال نحو يجعل من الالزم ازاء هذا التجسيم والتجمع احالة مرتكبيها ال

 تستحق سوى جزاء ادارى بسيط .

كن النظر واشارت املحكمة الى ان اغلب االتهامات املوجهه للعايدى تتعلق بتطوير العالقة السيئة بينه وبين جهات التحقيق فى مجلس االثار وال يم

عدم ثقة من الطاعن فى تحقيقات ومحققى املجلس الذى سبق وتم توقيع جزاءات منهم على الطاعن وقام بالتظلم اليها بعيدا عن خلفية وجود 

 منها وسحبتها الجهة االدارية .
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 اتهامات ملفقة

ققين وتعامله وفندت املحكمة االتهامات التى وجهت للعايدى.. فبالنسبة لالتهامين االول والثانى واملتعلقين بتقاعسه عن تسهيل مهمة املح

باسلوب غير الئق معهم وكذلك االتهام الثامن لخاص بنسبة العايدى عدم الحيدة للمختص بالتحقيقات بادارة مصر الوسطى مشيرة الى ان هذه 

االتهامات االتهامات ال يجب التعويل عليها فى ظل خصومة بين الطاعن واملحققين حيث ان التعويل على اقوالهم فقط ال يصلح سندا لقيام هذه 

اكن فضال عن تفاهة هذه االتهامات حتى انها ال تصلح وحدها سندا التهام العايدى فضال عن عدم تصور صحتها كاتهامات بالقول بعدم توفيره الم

هو مكان   الئقة بالتحقيق وهذا ما يمكن تكذيبه بسهولة من خالل ما ادعاه العايدى من عدم وجود مكان مخصص للتحقيق وان ما تم توفيره لهم

امات اقامة املوظفين بقسم الترميم .. كما انه ليس هناك فى االوراق ما يوضح ان العايدى قد تعدى على احد منهم بالقول او الفعل فهذه االته

 يكذبها الواقع وليست هناك شهادة صالحة من اشخاص مما يدعيه المكان نسبتها للعايدى .

..   587الى انه غير قائم فى حق العايدى لدور امر ادارى فعال بنقل املدعو على محمد احمد البازيدى برقم اما االتهام الثالث فقد اشارت املحكمة 

ته اما املخالفة الرابعة فالثابت من حافظة مستندات العايدى انه لم يرشح االثرى عاشور خميس اال بعد صدور قرار لالثرى محمد رجائى بعضوي 

 فى مشروع تسجيل اثار مصر .

ت املحكمة ان املخالفتين الخامسة والسادسة توضحان مدى الكيد للعايدى حيث لم يثبت انه تحدث باسلوب غير الئق مع مرؤوسه جرجس واكد

وجهة سليمان ابراهيم فلم يدع االخير ان املتهم وجه اليه اى نوع من انواع السب والقذف وال يمكن تفسير عبارة )كل واحد الزم يفهم شغله( امل

ها يدى اليه على انها اسلوب غير الئق فهذه العبارات دارجة بين الروؤساء واملرؤوسين وال يمكن ان تصور ذلك االفى خالل الخلفية الى تبينمن العا

املحكمة من جراء تجميع االتهامات للعايدى خاصة ان االتهام السادس يؤكد مدى السعى البتداع االتهامات للمتهم فال يتصور ان يكون طلب 

ئيس من املرؤوس اطالعه على عمله تعديا على الرئيس االوسط واملباشر للمرؤوس فالرئيس االدارى يملك االطالع على اعمال سائر مرؤوسيه الر 

دون ان يحتج بعضهم بان هؤالء املرؤوسين يتبعون رؤسائهم املباشرين فقط دون الرئيس االعلى ذلك ان للرئيس سلطة التوجيه واالشراف على 

ؤوسيه النه املسئول االول عن انتظام ا لعمل وبغير هذا يفقد الرئيس االعلى اى سلطة له على مرؤوسيه وبالتالى فان عرض كشوف سائر مر 

ال الحضور واالنصراف عليه ال يعنى الغاء لسلطة رئيسهم املباشر وانما متابعة منه لحسن سير العمل وهو امر واجب عليه ال يمكن ان يكون مح 

 املباشر اال فى نطاق التربص الواضح بالعايدى . لشكوى الرئيس

ن واشارت املحكمة الى اتهام الدكتور عبد الرحمن العايدى باستخدام االستراحة دون اذن او ترخيص موضحة انه من الثابت وجود موافقة االمي

 العام للمجلس االعلى لالثار على ذلك .

لعضو النيابة املختصة بالتحقيق معه بوجود قرابة بينه وبين خصوم املتهم فان العايدى لم  اما االتهام الخاص بتوجيه العايدى المور دون سند

يكفى   يقم بتاكيد هذا االمر وانما استعمل حقه فى الدفاع عن نفسه بهذا الطلب وبالتالى ال يجوز مؤاخذته الستخدام احد حقوقه فى الدفاع وكان

تهى االمر وال يصل الى حد االتهام خاصة وانه لم يصر على هذا القول او يطرح وقائع غير رفض هذا الطلب لعدم صحة هذا االمر وبذلك ين 

 صحيحة تبرره حتى يمكن مؤاخذته من ذلك تاديبيا . 

حقيق لتواشارت املحكمة الى ان سائر االتهامات املوجهة للدكتور عبد الرحمن العايدى ال تجد سندا من الواقع فى ظل ماسبق بيانه وبطالن مسار ا

عد ان تم الذى سعى الى تجميع الوقائع املتباعدة واملتناثرة وتصوير الوقائع التافهة فى صورة وقائع جسيمة المكان احالته للمحاكمة التاديبية ب 
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ة هذه سحب الجزاءات املوقعة عليه بمعرفة الشئون القانونية .. وفى ظل هذه الخلفية لواقع التحقيق فى هذه القضية يظهر بوضوح عدم صح

 االتهامات وبالتالى يتعين تبرئة الطاعن عبد الرحمن العايدى .   
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(12 ) 

 مخطوطات نادرة من املتحف القبطيالقصة الكاملة الختفاء 

 ملاذا اتهم ثالثة موظفين رئيسهم باخفاء مخطوطات نادرة رغم انها موجودة باملتحف؟ -

هم متاحف مصر، فتلك هي الكارثة أما أن يتسبب أحد مديري املتحف في اختفائها فتلك هي الكارثة األعظم، أن تختفي مخطوطات أثرية نادرة من أ

مخطوطات تاريخية من املتحف القبطي في ظروف غامضة، وقد اكتشف الكارثة ثالثة  9أثيرت ضجة ضخمة حول اختفاء  2009وفى شهر مايو 

 ملدير   2009/    5/    27ور زاهي حواس األمين العام للمجلس األعلي لآلثار فى  من موظفي املتحف وسارعوا بارسال مذكرة للدكت 
ً
 مباشرا

ً
تحمل اتهاما

 عن الضجة التي اثيرت حول هذا املوضوع، فان استعرا
ً
ض قسم الترميم باملتحف وزوجته أمينة العهدة بانهما وراء اختفاء املخطوطات، وبعيدا

املخطوطات من خالل املستندات واألوراق الرسمية تؤكد ان للمشكلة ابعاد اخرى لعل اهمها مايرتبط التفاصيل الحقيقية الكاملة الختفاء تلك 

اء بشخصنة الخالفات وتلفيق التهم وهو اسلوب لجا اليه عدد من موظفى املجلس االعلى لالثار وتمادوا فيه فى ظل انشغال قيادات املجلس باشي 

 .اخرى بعيدة كل البعد عن مصالح اثار مصر 

 

اخصائيتا ترميم  -البداية كانت عندما ارسل ثالثة من موظفي املتحف القبطي وهم اميل حنا وكيل قسم الترميم، ونرمين خفاجي وشيرين ناشد

ء مذكرة للدكتور زاهي حواس األمين العام للمجلس األعلي لآلثار يتهمون فيها عزت حبيب صليب مدير إدارة الترميم باملتحف القبطي باخفا  -ثان

بحجة ترميمها  2009مارس  10مخطوطات أثرية، وأوضحت املذكرة أن صليب استلم تلك املخطوطات املهمة ومعظمها في حالة جيدة بتاريخ  9

 املاضية، وأضافت املذكرة أن  15مع العلم بأنه متخصص في ترميم املنسوجات، ولم يقم بترميم أي مخطوطات باملتحف القبطي خالل الـ 
ً
عاما

ب وضع املخطوطات التسع في حجرة مكتبه، ولم يقم بإجراء أي ترميمات عليها، وكلما جاء أحد الباحثين األجانب ملقابلته يغلق باب عزت حبي 

حجرته باملفتاح عليه وعلي الزائر، وتساءل املدعون في مذكرتهم عما يحدث في تلك الحجرة املغلقة، وعن مصير تلك املخطوطات، خاصة أن 

 علي تلك املخطوطات وأوصت بعدم ترميمها خاصة وان التدريب على الترميم مع نفس الجامعة سيتم فى مرحلة جامعة »بول جين
ً
ي« أجرت تدريبا

 الحقة .

وأكد الشاكون أن عزت صليب ارتكب عدة خروقات تسببت في اختفاء هذه القطع األثرية النادرة، باملخالفة لضوابط تنظيم العمل باملتاحف،  

 لكل قطعة يتضمن التسجيل الترميمي لها واألوصاف والبيانات 1983لسنة  117اآلثار رقم  وقانون حماية
ً
، فعلي سبيل املثال لم ينش ئ ملفا

فى املذكرة.. ان عزت حبيب يحاول ابعادنا بصفة مستمرة   املدونة بالسجل العام والتي توضح الحالة الترميمية قبل وأثناء الترميم، وقالوا الشاكون 

الترميم ودائم الشجار معنا ويهددنا بالنقل،رغم اننا  من العشاق الحقيقيين للمتحف القبطى واحدثنا فى السن والخبرة قد اتمت العشر   عن إدارة

سنوات من العمل الدؤوب باملتحف حيث شاركنا بمشروع التطوير وال تخلو اى فترينة باملتحف من قطع اثرية خرجت من تحت ايدينا بينما لم 

 السيد املذكور ممسكا باثر لعمل الترميمات الالزمة له وهو اقدمنا جميعا حيث اتينا الى املتحف ووجدناه كما وجدنا الجميع يذكره بكالمنر ابدا 

 يس ئ الى اى اثرى امين وحريص على االثار .

 علي فصل قسم الترميم نهائيا عن املتحف ويرفض اخضاع
ً
ه للقواعد التي يعمل بها املتحف القبطي واشارت املذكرة الى ان عزت حبيب يصر دائما

 بالكامل،خاصة فيما يتعلق بفتح وغلق الترميم بلجان فتح وغلق املتحف .

ه واكد الشاكون ان حبيب كان يفرض عليهم استالم آثار صغيرة لترميمها ويصر علي عدم وضعها داخل دواليب ذات مفاتيح، مما أثار بينهم وبين 

بينه ... كما جعل العديد من امناء املتحف يمتنعون عن تسليمهم اثار صغيرة باستثناء مكتبة املخطوطات التى تخص العديد من املشاكل بينهم و 
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القة زوجته السيدة كاميليا مكرم وكذلك بعض املعادن املوجودة بعهدة السيدة منى حليم امينة عهدة املعادن والتى يربطها بعزت حبيب وزوجته ع

فى تسليمنا بعض االثار لتكذب الشكاوى التى تقدم بها  –اى منى  –.. وبالتالى لم تمانع  -وفق ما جاء باملذكرة  –شتركة تاريخية من املصالح امل 

 طاع . الشاكون الى الدكتور جمال محجوب رئيس االدارة املركزية لترميم االثار بقطاع املشروعات ويسرى يونان مدير االدارة املركزية بنفس الق

 أن مدير إدارة الترميم باملتحف القبطي لم يقم باالجراءات التى نص عليها قانون االثار وضوابط العمل باملتاحف وذلك وأوضحت املذك
ً
رة أيضا

 تجاه املخطوطات التسع حيث لم يقم بعمل دفتر تحركات لالثر داخل قسم الترميم يسجل به الوصف والحالة ورقم تسجيل القطع االثرية وتاريخ

ريخ التسلم واملرمم القائم بالعمل والعالج الذى تم وتوقيع صاحب العهدة على استالم القطعة بعد عملية الترميم ... وهذه االجراءات االستالم وتا

لم تتخذ تجاه املخطوطات التسع وعدد من الحاالت االخرى التى يقوم بها مرممون جدد اتى بهم عزت حبيب لتنفيذ أوامره   –كما قال الشاكون    –

 بارسالهم في بعثات خارجية، وإلي املعارض الدولية وغيرها من الوعالتي 
ً
ود تتناقض مع جوهر مهنة الترميم والحفاظ علي اآلثار، وقدم لهم وعودا

 التى جعلتهم يتعاملون معنا ونحن نكبرهم بعشرات السنين بشكل نخجل من وصفه .

من  –املخطوطات التسع  –ات مصر ومعابدها ومتاحفها بانقاذ هذه الكنوز وطالب الشاكون الدكتور زاهى حواس بعد وصفهم له بحامى اهرام

 ايدى العابثين وانقاذهم من تعسف وظلم الروؤساء حتى يستطيعوا القيام بعملهم كما ينبغى .

 بيانات املخطوطات

 

 2009/  3/  10ضر التسليم والتسلم املؤرخ فى اما املخطوطات التى اثير حولها الجدل من حيث أرقامها وبياناتها وصورها فقد جاء تفصيال فى مح

رقم  والخاص بتسليم هذه القطع الى ادارة الترميم لعمل صيانة لها ..وورد باملحضر ان هذه القطع النادرة هي كتاب »األربع بشائر« الذي يحمل 

ورقة، وكتاب   124ويضم    1255ز العديدة« رقم  ورقة، وكتاب »الكنو   152وتقع في   2512ورقة، ومجموعة »مزامير« تحمل رقم    358ويقع في    145

ورقات، وكتاب »األربع بشائر« باللغة العربية ويضم   209ويقع في    5225»حبش« وأوراقه من »الرق« وكتاب آخر يحمل اسم »األربع بشائر« ورقمه  

 «. 3742، 2641صفحة، باإلضافة إلي مخطوطين في لوحة واحدة يحمالن رقمي » 127

لجرد وتصوير  24/6/2009رة السالف ذكرها والتى قدمها املرممون الثالثة الى الدكتور زاهى حواس تم تشكيل لجنة أثرية في وبناء علي املذك

املخطوطات التسع ضمت كاميليا مكرم جرجس أمينة العهدة واملشكو في حقها وعادل توفيق مدير العهدة االثرية باملتحف، وماجد عزيز حنا 

، وسامح سامي مصور املتحف وبحضور مندوب الشرطة بكر احمد بكر وتم التأكد من وجود املخطوطات التسع كبير الباحثين باملتحف

 وتصويرها.

أكد فيها أن املخطوطات   2009/    6/    28وفى السياق ذاته ارسل بهجت عبده فانوس مدير عام املتحف القبطي مذكرة الى رئيس قطاع املتاحف فى  

ت تم نقلها إلي قسم الترميم من خالل لجنة ثالثية وبحضور شرطة املتحف وذلك علي عكس ما جاء بالشكوي من أن التسع التي يتردد انها اختف

 22/3/2009املخطوطات تم نقلها بدون أي إجراءات تأمينية، وأكد بهجت أن هذه املخطوطات أعيدت مرة أخري إلي مكتبة املخطوطات بتاريخ 

، وأوضح م
ً
تم نقل هذه املخطوطات لعمل صيانة   22/3/2009حتي    10/3/2009دير املتحف أنه خالل الفترة من  وبحضور شرطة املتحف أيضا

ج لها بقسم الترميم حيث إن هناك دورة تدريبية تقوم بها جامعة ليفنتين ومتحف الفنون باالشتراك مع املجلس األعلي لآلثار ويشمل البرنام

ر الوسطي وترميم الرق.. وفيما يتعلق باالستهانة بإجراءات تأمين املخطوطات أكد بهجت محاضرات وندوات عن تاريخ فن التجليد في العصو 

ف فانوس أن أي عمل داخل املتحف القبطي سواء مخازن اآلثار أو مكتبة املخطوطات أو قاعات العرض يتم في حضور لجنة ثالثية من أمناء املتح

حف، وفيما يتعلق بفوض ي التصوير للباحثين األجانب اوضحت املذكرة أن هذا العمل يتم بينهم أمينة العهدة وكذلك في حضور الشرطة وأمن املت 

 بعد موافقة السلطة املختصة سواء األمين العام ملجلس اآلثار وكذلك شرطة املتحف واألمن.



 

 

70 

 

ف لجرد عهدة املخطوطات به كما ارسل بهجت فانوس بخطاب آخر لرئيس قطاع املتاحف يطلب فيه املوافقة علي تشكيل لجنة من خارج املتح

 وذلك بناء علي طلب كاميليا مكرم جرجس أمينة العهدة وزوجة عزت صليب واملتهمة باخفاء التسع مخطوطات.

 مذكرة حبيب

مخطوطات  9وعلى نفس الصعيد اعد عزت حبيب املشكو فى حقه مذكرة ارسلها الى املسئولين عنونها بـ " القصة الحقيقية وراء شائعة اختفاء 

بسبب عدم  قبطية من املتحف القبطى " ذكر فيها ان املرممين الثالثة الذين تقدموا باملذكرة الى الدكتور زاهى حواس ال هم لهم اال اثارة املشاكل

اى هذا   –نه  رغبتهم فى االلتزام بمواعيد الحضور واالنصراف او االلتزام بالعمل فى املتحف وبترميم االثار مشيرا الى ان شخصا ما يحرضهم ضده ال 

الذى يعمل بنشاط ملحوظمما دفع بعض قيادات املجلس  –اى حبيب  –كان يامل فى شغل منصب مدير عام املتحف لوال ظهوره  –الشخص 

ل خالاالعلى لالثار بترشيحه ليكون مديرا عاما للمتحف خلفا لفيليب حليم مدير عام املتحف السابق .. ومن هنا كانت بداية الحملة الشرسة من  

 اثارة الشائعات حوله لتشويه صورته .

واشار حبيب الى انه عندما تولى بهجت فانوس منصب مدير عام املتحف القبطى تالقى فكرهما وبدا معا فى تنفيذ الكثير من الخطوات للنهوض 

يرفضون االلتزام بمواعيد العمل او  باملتحف مما اثار هذه الشخصية مرة اخرى حيث استغلت املشاكل بينه وبين بعض العاملين بادارته والذين

 االلتزام باعمال الترميم املوكلة اليهم .

 وقال ..عقب نشر الشائعات املغرضة عن ضياع املخطوطات التسع شكلت مجموعة من اللجان للتاكد من تنفيذ االجراءات االمنية فى نقل االثار

برئاسة عادل توفيق مدير العهد  2009/  6/  24دير عام املتحف بهجت فانوس فى الى ادارة الترميم ومن هذه اللجان اللجنة املشكلة بمعرفة م

االثرية باملتحف وعضوية ماجد عزيز وموس ى نجيب كبير الباحثين باملتحف وكاميليا مكرم امينة العهدة وسامح فهمى مصور وفى حضور شرطة 

 ت فى اماكنها .وامن املتحف والتى قامت بفتح املخطوطات وتاكدت من وجود املخطوطا

واشار حبيب الى لجنة اخرى تشكلت ملعاينة املخطوطات برئاسة عادل عبد الستار رئيس االدارة املركزية للمتاحف وعطية حواش مدير عام 

خطوطات العهد االثرية بقطاع املتاحف ومعهم كاميليا مكرم امينة العهدة وثالثة من االمناء وشرطة وامن املتحف .. وقامت اللجنة بفحص امل

 ومطابقتها على سجالت املتحف ومحاضر االستالم وتاكدت ايضا من سالمة املخطوطات ووجودها فى اماكنها .

 واوضح ان سبب نقل هذه املخطوطات للترميم واستالمه بواسطة مدير عام الترميم فيرجع الى عدد من االسباب :

ة املخطوطات مشغولة بمشروع حصر وتوثيق املخطوطات والذى يقوم به كانت مكتب   2009/    3/    31وحتى    2009/    2/    1فى الفترة من   -

 املجلس االعلى لالثار بالتعاون مع خبراء من معهد "بول جيتى" االمريكى .

بادارة ترميم املتاحف النشغال  2009/  3/  13الى  3تم عمل دورة تدريبية لترميم املخطوطات والتجليد وفن املتاحف فى الفترة من  -

 ة بمشروع حصر وتوثيق املخطوطات فى نفس الوقت .املكتب 

من اكبر خبراء الترميم على مستوى العالم وحيث ان املخطوطات بصفة عامة حساسة جدا وتحتاج الى ترميم وصيانة  4ونظرا لوجود -

تم تقدم عزت حبيب ورغبة من مدير ادارة الترميم باالستفادة من هؤالء الخبراء فى معرفة احدث اساليب ترميم املخطوطات فقد 

بمذكرة الى مدير عام املتاحف يطلب فيها السماح للخبراء بمعاينة املخطوطات ولكن نظرا النشغال املكتبة بمشروع اخر فى نفس الوقت 
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 تم االتفاق على اختيار بعض القطع ذات الحاالت املختلفة التى تمثل املخطوطات لعرضها على الخبراء للمساعدة فى اعداد خطة عالج

 وصيانة لها .   

تم نقل املخطوطات الى الترميم بعد اتباع االجراءات القانونية املتبعة فى املتحف من وجود  –كما جاء باملذكرة   -وبناء على ما تقدم 

لجنة ثالثية ومندوب الشرطة ومندوب امن املتحف وعمل محضر تسليم موقع من اللجنة والشرطة وتم نقل املخطوطات من املكتبة 

 ى الترميم بمالزمة الشرطة وتطبيق نفس االجراءات عند تسليمهم بعد اجراء عمليات الصيانة والفحص للمخطوطات .ال

اما بخصوص وضع املخطوطات بالترميم فقد اشار حبيب الى انها كانت موجودة بقسم الترميم امام الجميع وليس بمكان مغلق كما  -

ترميم بنقل املخطوطات من حجرة املخطوطات بالترميم واعادتها بعد الفحص جاء بالشكوى وتم تكليف مجموعة من اخصائى ال 

والصيانة من الخبراء املصريين واالجانب وتم ذلك تحت اعين وبصر املشتركين فى الدورة التدريبية من متاحف مختلفة من مرممين 

 مكتب االمين العام( . –نيل متحف قصر امل  –متحف الفن االسالمى  –املتحف القبطى  –واثريين )املتحف املصرى 

وعن ما جاء بالشكوى من عدم اتباع االجراءات الرسمية عند دخول اثر للترميم من عمل ملف او تصوير وتسجيل لالثر فقد اكد  -

تسجيل  عاما وتوجد تقارير بخط اليد تدلل على ذلك مشيرا الى انه يتم 20حبيب فى مذكرته ان هذا االجارء متبع بالترميم منذ اكثر من  

 وتصوير االثر الوارد الى الترميم وتصويره قبل واثناء وبعد الترميم وعمل ملف على الكمبيوتر لكل حالة .

وبالنسبة لحالة املخطوطات التسع فقد اوضح حبيب ان ما تم له ليس اال عمليات صيانة سريعة باعتبار انها ال تحتاج الى وجودها  -

 الترميم . باترميم لفترة طويلة وهو ش ئ دارج فى

وعن اجراءات فتح وغلق الترميم فقد اكدت املذكرة  ان الغلق يتم من خالل لجنة بالترميم حيث يجرى ترصيص ابواب الترميم  -

بالضاغط والرصاص ويقوم امين املتحف النوبتجى باملرور عند الغلق للتاكد من وجود الضاغط والرصاص على ابواب الترميم واملخازن 

شرطة التى تقوم باملرور ايضا للتاكد من وجود االخنام على ابواب املتحف واملخازن والترميم ونفس الوضع عند الفتح وتسليم املتحف لل 

حيث يقوم االمين النوبتجى باملرور والتاكد من سالمة االختام ووجودها بابواب املتحف واملخازن والترميم .. ويوضع ضاغط الترميم 

 تفتح اال فى صباح اليوم التالى .ح املتحف بحجرة مدير عام املتحف والتى تغلق وال ومفاتيح الترميم بتابلوه مفاتي 

  ام ان القضية لم تزد عن كونها مجرد شكوى كيدية؟والتساؤل.. اين الحقيقة .. وهل فعال اختفت املخطوطات النادرة من املتحف القبطى 
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(13) 

 .. وشبح "ابوفانا"مقاردير االنبا 

 تعل حول "ابومقار" ومجلس االثار يتفرج .صراع االرض يش -

 "املجتمعات العمرانية"اخرجت املساحة من االثار.. والدير يؤكد انها اثرية وتخضع لحراسته. -

عب "التسويف".. احد اوجه الفساد املتعددة سواء كان هذا "التسويف" فى اتخاذ قرار او تنفيذه.. حيث يمنح الفرصة ويفتح االبواب امام التال 

دير ن القانون فى هذا الوقت يكون مرفوعا مؤقتا من الخدمة.. وربما هذا ما كان حاضرا فى منطقة وادى النطرون فى محافظة البحيرة حيث يقع ال 

ت على مساحايمتد الكثر من عشرة سنوات  لك لوجود خالف  وذ  سيناريو دير ابو فانا بملوى   من  اه سيشهد سيناريو مكرر يبدو ان االنبا مقار والذى  

فى الوقت الذى   شاسعة من االراض ى بين احد املستثمرين ورهبان الدير الذين يؤكدون ان هذه املساحات تدخل ضمن نطاق ارض اثرية تتبع الدير

تنفذ املجلس االعلى لالثار موقف املتفرج مكتفيا باصدار قرارات ثم التراجع عنها ثم اصدار قرارت لم    ستثمر ترك االرض بينما يقفيرفض فيه امل 

 حتى كتابة هذه السطور.

كم  7.5باعتبار االرض املحيطة بدير االنبا مقار والبالغ مساحتها  763عندما صدر قرار رئيس الوزراء رقم  1984ترجع فصول القضية الى عام 

لقرار السابق وحدد االرض والذى اضاف مساحات اخرى ل   1149صدر قرار رئيس الوزراء رقم    1996فدان ارض اثرية .. وفى عام    2000بما يعادل  

فدانا وبناء على ذلك كلف الدير باالشراف على االرض وحراستها وذلك وفق خطاب رسمى من اللجنة الدائمة لالثار االسالمية  2750االثرية بـ

وجمعيات استصالح االراض ى  والقبطية باملجلس االعلى لالثار .. كما تم اخطار هيئة امالك الدولة والهيئة العامة ملشروعات التنمية الزراعية

باملنطقة لتجنيب هذه املساحة من التقسيمات ومشروعات االستصالح .. كما قام القائمون على الدير بوضع العالمات التوضيحية لتحديد 

 املساحات الصادر بشانها قرار رئيس الوزراء .

فقد قام احد املستثمرين  –لى وزارة الثقافة ومجلس االثار كما هو موضح بمكاتبات مسئو  –ونظرا لصعوبة حراسة هذه املساحات الشاسعة 

.. وبناء على ذلك اصدرت اللجنة الدائمة لالثار   1999ويدعى محمود عمارة بالتعدى على االرض واقامة بعض املشروعات الخاصة به وذلك فى عام  

التعديات اال انه لم يتم تنفيذ القرارين رغم ابالغ جميع الجهات   بازالة  1273و    1272برقمى    2000االسالمية والقبطية بمجلس االثار قرارين عام  

 املختصة به . 

 "االثار" تتراجع

فوجئ مسئولو الدير بخطاب من اللجنة الدائمة لالثار االسالمية والقبطية تبلغهم فيه تراجع املجلس االعلى لالثار عن   2000اكتوبر عام    17وفى  

فدان من االرض املجاورة للدير والصادر بشانها قرار مجلس الوزراء  500ى عمل مجسات وحفائر على مساحة تنفيذ قرارى االزالة وموافقتها عل

رض تمهيدا باعتبارها ارضا اثرية االمر الذى يعنى ان هذه االرض قد تكون غير اثرية وبالتالى تئول الى املستثمر الذى طلب اجراء هذه املجسات باال 

 الستغاللها .

لتوصل الى حل يرض ى االطراف املتنازعة قام املستثمر بزيادة التعدى على االراض ى املجاورة للمساحات االولى التى استولى عليه حتى وفى ظل عدم ا

فدان االمر الذى ترتب عليه قيام االنبا ميخائيل مطران اسيوط ورئيس دير االنبا مقار برفع عدة  1800وصلت مساحة االرض املتنازع عليها الى 
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قضائية ضد الهيئة العامة ملشروعات التعمير والتنمية الزراعية التى اخرجت مساحات من االراض ى من عداد االثار رغم صدور قرار رئيس   دعاوى 

 الوزراء باعتبارها ارضا اثرية .

ايقاف جميع  2007يونيو عام  20وبناء على مكاتبات االب كيرلس املقارى امين دير االنبا مقار اكد مجلس الوزراء فى الخطاب املرسل ملقارى فى 

 االجراءات على املساحات املتنازع عليها لحين صدور احكام قضائية نهائية فى تلك الدعاوى .

قام الراهب كيرلس املقارى بارسال خطابات اخرى الى رئيس الهيئة العامة ملشروعات التعمير والتنمية الزراعية وكذلك   2007ديسمبر عام    30وفى  

لوزراء ووزير الزراعة واستصالح االراض ى ارفق بها خريطة اتخذت من خالل القمر الصناعى معتمدة من احد املكاتب االستشارية رئيس مجلس ا

فدانا اخرى تقع داخل االراض ى االثرية التى حددها قرار رئيس   202فدانا يضاف اليها    722تبين ان املستثمر محمود عمارة استولى على مساحات  

شار كيرلس الى ان الدير تقدم بطلب لشراء هذه املساحات من هيئة التعمير والتنمية الزراعية اال انها لم توافق الن االرض اثرية فى الوزراء .. وا

فدان من االرض االثرية تمهيدا لتخصيصها لحساب  1800الوقت الذى طلبت فيه من املجلس االعلى لالثار عمل حفائر ومجسات فى مساحة 

عمارة .. واكدت الخطابات ان هذا املوقف يكشف التضارب فى املعاملة وحرمان الدير من حقه فى شراء االرض املالصقة له والتى   املستثمر محمود

استها بخطاب تقع فى حيازته ونطاق رعايته باعتبارها من اراض ى االثار املحيطة بالدير واملليئة ببقايا االديرة والكنائس واملخطوطات والتى كلف بحر 

 . 1994ى عام رسم

وطالب كيرلس بوقف هذه التعديات وكذلك اى اجراءات تتعلق بتخصيص االرض من عمل حفائر ومجسات لصالح محمود عمارة مبديا استعداد 

 الدير لشراء االرض النه اولى به من اى فرد او جهة اخرى طبقا للقاعدة القانونية "الجار اولى بالشفعة".

 خطاب "كيرلس"

ارسل الراهب كيرلس املقارى خطابا الى الدكتور زاهى حواس االمين العام للمجلس االعلى لالثار اشار فيه الى خطاب حواس  2008/  1/  8وفى  

على  2007/  4/  24بشان موافقة اللجنة الدائمة لالثار االسالمية والقبطية بجلستها املنعقدة بتاريخ  2008/  12/  24املؤرخ فى  15218رقم 

وذلك بناء على الطلب  1966لسنة  1149وحفائر على بقية مساحة االرض االثرية الصادر لها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  اجراء مجسات

ن اجراء  املقدم من محمود عبد املحسن عمارة )شركة فلوريدا للتنمية الزراعية( للهيئة العامة ملشروعات والتنمية الزراعية وانه بعد االنتهاء م

ائر لهذه االرض سوف يتم االحتفاظ بالجزاء التى تثبت بها شواهد اثرية واخراج االجزاء التى ال يثبت بها شواهد اثرية سواء ثابتة املجسات والحف

 او منقولة . 

بنة فى القرن كانت منبع الره –حسب ما جاء فى املراجع العلمية املعتمدة عامليا مثل كتاب ايفلين هوايت  -واشار كيرلس الى ان هذه املنطقة كلها 

لموا من الرابع امليالدى واستمرت هكذا كاهم مركز رهبانى زاره كثير من العلماء وطالبى الرهبنة االجانب وخاصة فى القرنين الرابع والخامس وتع

 ملصر . رهبان مصر قوانين ونظام الرهبنة ونقلوها الى بالدهم والفوا عنها املؤلفات التى الزالت منتشرة فى العالم وهذا مفخرة

تقف شاهدا واكد الراهب كيرلس على ان االمر ال يتعلق بظواهر او شواهد اثرية ظاهرة او مجموعة قاللى للرهبان فاملنطقة كلها مليئة باالثار التى  

ثار من املغائر على املاض ى العريق الذى مازال يجذب االف االجانب والرهبان والسائحين من كافة انحاء العالم ليشاهدوا ما تبقى من هذه اال

حديثا والصوامع واملنشوبيات وبقايا الكنائس التى يرجع الكثير منها الى عصر القديس انبا مقار مؤسس الرهبنة فى هذه املنطقة وهذا ما اثبته 

املرفق صورة   –لتقرير  العالم الهولندى الدكتور كاريل س.انيمى رئيس مشروع اثار دير البراموس ومشروع اثار دير السريان حيث ذكر بوضوح فى ا
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وجود اثار رهبانية يرجع تاريخها بين القرنين الخامس والثامن امليالدى سواء منشوبيات او بقايا فخار وفريسكات حائطية حمراء   –منه بالخطاب  

كن الحفاظ على هذه ..وتساءل كيرلس .. كيف يم 2007/  12/  1وقد اكتشف ذلك من خالل عمل مسح مبدئى غير رسمى حول دير انبا مقار فى 

بها شواهد اثرية  االثار بينما سيتم تسليم االرض حول االجزاء التى بها شواهد اثرية ثابتة او منقولة لتحيط بها الزراعة واملياه فى االجزاء التى تثبت

 بعد ان تتلفها الزراعة واملياه حواليها وتشوه منظرها وموقعها؟!

ثار القبطية ان هذه املنطقة هى منطقة بداية واستمرار الرهبنة فى وادى النطرون التى لم يتم بعد دراستها واضاف .. كما هو معروف لدى علماء اال

حميات دراسة كاملة وبدال من وضع منطقة وادى النطرون واثارها ضمن اثار التراث العاملى مثل منطقة ابو مينا لتصبح محمية اثرية على غرار امل

 غريب بجس املنطقة وتسليمها لالستثمار الزراعى .الطبيعية نجد هذا القرار ال 

 وطالب كيرلس حواس املوافقة على تشكيل لجنة ملعاينة جديدة لالرض تعرض رايها على اللجنة الدائمة لالثار االسالمية والقبطية مرة اخرى 

تى اجريت حفائر بها بواسطة بعثة حفائر مصرية الى العادة النظر فى هذا القرار لحماية هذه املنطقة التى ال تقل اهمية عن منطقة القاللى وال 

 جانب بعثتين احدهما فرنسية واالخرى سويسرية .

واردف كيرلس خطابه بالثقة فى حواس وبانه اكثر حرصا على تراث مصر من حرص العالم االثرى الهولندى الدكتور كاريل الذى يهيب باملجلس 

ع التخريب اكثر من ذلك ومنع الزحف التدريجى لالرض الزراعية حماية وحفاظا لجانب هام من تراث مصر االعلى لالثار اتخاذ االجراءات الالزمة ملن 

. 

ين العام وبناء على ذلك .. قام الدكتور زاهى حواس بالتاشير على هذه املذكرة باملوافقة على تشكيل اللجنة برئاسة عبد هللا العطار مستشار االم

 لى مدير عام املساحة واالمالك ومدير عام املنطقة ملعاينة املنطقة على الطبيعة .للمجلس االعلى لالثار اضافة ا

/  12/  1يذكر ان التقرير الذى اشار اليه الراهب كيرلس فى خطابه الى حواس كان قد اعده العالم االثرى الهولندى الدكتور كاريل س انيمى فى 

على وجود اثار باالراض ى املحيطة به من عدمه وهو تقرير غير رسمى ..وقد ذكر كاريل فى بناء على طلب من القائمين على الدير للوقوف  2007

 تقريره انه قام بمسح اثرى بغرض البحث عن اثار فى املناطق املحيطة بالدير والتى ال تحميها اجراءات رسمية من املجلس االعلى لالثار .

اقع بها اثار قديمة وبعض هذه املواقع لم تمس بعد واخرى تم تخريبها او مهددة بالزحف واكد كاريل ان السور الحديث حول الدير يوجد خارجه مو 

 الزراعى ... واشار الى بعض املواقع على سبيل املثال التى تم توثيقها لتوضيح املوقف منها :

بت جزئيا على ما يبدو بواسطة لودر ... اال انها خر  2007منشوبية جزء منها حجر منحوت وجزء من الحجر الجيرى وكانت سليمة حتى مايو  – 1

 كما عثر على بقايا فخار تم جمعها يرجع تاريخها الى ما بين القرنين الخامس والسابع امليالدى . 

 .ما بين القرنين السادس والثامن قمة تل تم نبشها حديثا عليه قطع فخارية يرجع تاريخها الى – 2

 تمس على املنحدر الجنوبى يرجع تاريخها الى ما بين القرنين التاسع والحادى عشر .قمة تل بها كمية شقف فخارى كثير لم  – 3

قمة تل بها منشوبية تم نبش حجرة بها وبها حجرات خطوطها الخارجية واضحة وتبدو قريبة من السطح وبها اوانى طهى يرجع تاريخها الى ما  – 4

 بين القرنين السادس والثامن .

 فخارى مع بعض النبش يرجع تاريخها ما بين القرنين السادس الى السابع املتاخر . قمة تل عليه شقف – 5   
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العشرين   وانتهى التقرير الى ان دير االنبا مقار كان محاطا بعدد ضخم جدا من القاللى واملنشوبيات والصوامع والتى كانت واضحة فى بدايات القرن 

ح االراض ى فى الستينيات .. وطالب ببقاء االرض الغير مزروعة حول الدير على حالها وعدم اال ان معالم كثيرة منها اختفت عندما بدا استصال 

مل مزيد زراعتها لحماية اثار املنطقة .. كما طالب التقرير ببناء سور واعداد اشارات تحذيرية حول املنطقة املسماة بـ "محمية غرب الدير" مع ع

 من التنقيب عن االثار ومسح شامل للمنطقة .

عديات كما بعث كيرلس بخطاب آخر لوزير الثقافة اكد فيه ان مسئولى الدير كانوا فى طريقهم القامة سور حول املنطقة االثرية لحمايتها من اى ت 

اال انهم فوجئوا بخطاب من املجلس االعلى لالثار عرقل هذه الخطوة تحت حجة عمل مجسات تمهيدا لطرح االرض الحد املستثمرين .. وطالب 

الدير رلس الوزير باعتبار هذه املنطقة ضمن اثار التراث العاملى اسوة بمنطقة ابو مينا القبطية وتعضيد املوافقة على اقامة السور على نفقة كي

عتمدة عامليا يحيط باملنطقة االثرية كلها ملا لها من من اهمية تاريخية كاشهر مركز رهبانى منذ القرن الرابع امليالدىحسب ادق املراجع العلمية امل 

ار دير مثل كتاب العلم االنجليزى "ايفلين هوايت" وكذلك بناء على تقرير العالم الهولندى الدكتور كاريل س انيمى رئيس آثار دير البراموس وآث 

 .  -سبق ذكر محتواه  – 2007/  12/  1السريان بتاريخ 

بزيارة  2008/  2/  6دى النطرون قامت جمعية املحافظة على التراث املصرى فى وفى السياق ذاته .. وبناء على طلب من دير القديس انبا مقار بوا

معية كل الدير وحضور اعمال اللجنة املشكلة ملعاينة املنطقة االثرية املحيطة بالدير كجهة محايدة ذات خبرة فى هذا املجال .. وقام بتمثيل الج

ابراهيم استاذ االثار القبطية ونائب رئيس الجمعية والدكتور لؤى محمود سعيد من املهندس ماجد الراهب رئيس الجمعية والدكتور حجاجى 

 مدرس االثار وعضو الجمعية .

 وبعد معاينة املنطقة بمرافقة اعضاء لجنة املجلس االعلى لالثار توصل االعضاء الى ما يلى :

 وجود العديد من املواقع االثرية مطابقة ملا هو موقع على الخرائط . – 1

 وجود العديد من الشواهد والقرائن االثرية فى كافة االراض ى محل الشكوى رغم انها غير موقعة على الخريطة . – 2

فى متاخمة االراض ى الزراعية الخاصة باحد املستثمرين لالراض ى االثرية مما يهدد بتدمير واتالف االثار الظاهرة وما يمكن ان يكون مدفونا  – 3

 باطن االرض .

معية تقريرها املقدم الى االمين العام للمجلس االعلى لالثار بضرورة بناء سور فاصل حول االراض ى االثرية الصادر بها قرار رئيس واردفت الج

 وذلك لوقف الزحف الزراعى والعمرانى على املنطقة . 1984لسنة  753والقرار رقم  1996لعام  1149مجلس الوزراء رقم 

كيرلس املقارى خطابا الى الدكتور زاهى حواس يطلب منه املوافقة على البدء فى اعمال السور وان تكون الحفائر ارسل الراهب    2008/    2/    16وفى  

/   14بمشاركة الدير ومجلس ادارة جمعية الحفاظ على التراث املصرى وذلك بناء على الجلسة التى تمت بين حواس والدكتور حجاجى ابراهيم فى  

مين العام على اقامة سور حول املنشوبيات االثرية مع اجراء حفريات فى املنطقة غير املوقعة على الخرائط والتى والتى وافق فيها اال  2008/  2

تضم ايضا اثارا لم يكشف عنها ... وبالفعل وقع زاهى على الخطاب باملوافقة و"عاجل جدا" واحال املوضوع الى فرج فضة رئيس قطاع االثار 

 وضوع على اللجنة الدائمة لالثار االسالمية بصفة عاجلة بعد اعداد الخرائط .االسالمية والقبطية وعرض امل

ارسل الراهب كيرلس مذكرة الى الدكتور مجدى الغندور رئيس اللجنة الدائمة لالثار االسالمية والقبطية تتضمن فحوى  2008/  3/  26وفى 

 الخطاب السابق وتطالبه اتخاذ الالزم .
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ام للمجلس االعلى لالثار على بناء سور حول االراض ى الواقعة حول الدير اال ان هذا السور لم يرى النور االمر الذى دفع ورغم موافقة االمين الع

ة لوقف املهندس ماجد الراهب رئيس جمعية الحفاظ على التراث املصرى لتقديم بالغ للنائب العام طالبت فيه باتخاذ االجراءات القانونية  الالزم

 ملتواصلة من املستثمر على ارارض ى الدير .االعتداءات ا

بالغة وجاء فى البالغ ان محمود عبد املحسن عمارة املمثل للمجموعة الفرنسية لالستثمارات الزراعية بدا التعدى على اراض ى الدير االثرية وال 

ارتوازية واقامة زراعات وانشاء عنابر لتربية البط حيث قام بانشاء العديد من املبانى الخرسانية وحفر آبار    1999فدانا منذ عام    2750مساحتها  

 والدواجن ومد شبكات طرق على الرغم من وجود الفتات تحذيرية تفيد ان املنطقة االثرية .

عن التنفيذ   ةواضاف البالغ .. رغم اصدار اللجنة الدائمة لالثار االسالمية والقبطية قرارين بازالة التعديات اال انهما لم ينفذا حيث تراجعت اللجن 

 فدان من االرض االثرية بناء على طلب محافظ البحيرة وتلبية لطلب املستثمر . 500بل ووافقت على عمل جسات وحفائر على 

فدانا بالكيلو  790بشان اجراء معاينة ملساحة  5154تقدم املستثمر محمود عبد املحسن بالطلب رقم  2006/  5/  14واشار البالغ الى انه فى 

االسكندرية اال ان اللجنة املشكلة ملعاينة االرض رفضت الطلب لحين انتفاء مخالفات املستثمر وصدور احكام نهائية فى  –ق القاهرة طري  86

 الدعاوى القضائية ضده .

 2003/    5/    19املؤرخ بـ  اصدرت محكمة القضاء االدارى باالسكندرية حكمها بالغاء قرار املجلس االعلى لالثار    2008/    1/    22واوضح البالغ انه فى  

 فدانا من نطاق االرض االثرية الخاصة بالدير .  468والذى تضمن اخراج مساحة 

الفة واكد البالغ انه رغم صدور هذه القرارات واالحكام اال ان املستثمر ما زال يواصل اعتداءاته املستمرة على اراض ى الدير دون رقيب فى مخ

( انه "ال يجوز منح رخص للبناء فى املواقع او االراض ى 20حيث اكدت املادة ) -قبل تعديله   – 1983لسنة  177صريحة لقانون حماية االثار رقم 

الداخلة ضمن   االثرية ... كما يحذر على الغير اقامة انشاءات او مدافن او شق قنوات او اعادة طرق او الزراعة فى املنافع العامة لالثار او االراض ى

مدة .. كما ال يجوز غرس اشجار بها او قطعها او رفع انقاض منها او اخذ اتربة او اسمدة او رمال او اجراء غير ذلك من خطوط التجميل املعت

 االعمال التى يترتب عليها تغيير معالم هذه املواقع واالراض ى اال بترخيص من الهيئة وتحت اشرافها .

راض ى املتآخمة التى تقع خارج نطاق املواقع املشار اليها فى الفقرة السابقة والتى تمتد حتى واشار البالغ الى ان "حكم الفقرة السابقة يسرى على اال 

بقرار من  مسافة ثالث كيلو مترات فى املناطق غير املاهولة او ملسافة تحددها الهيئة بما يحقق حماية بيئة االثر فى غيرها من املناطق ... ويجوز 

احكام هذه املادة على االراض ى التى يتبين للهيئة بناء على الدراسات التى تجريها الحتمال وجود آثار فى باطنها الوزير املختص بشئون الثقافة تطبيق  

 .. كما يسرى حكم هذه املادة على االراض ى الصحراوية وعلى املناطق املرخص بعمل محاجر فيها " 

يتعين ان تراعى مواقع االثار واالراض ى االثرية واملبانى واملواقع ذات االهمية ( من ذات القانون والتى تنص على " 21كما اشار البالغ الى املادة )

طق االثرية التاريخية عند تغيير تخطيط املدن واالحياء والقرى التى توجد بها .. واليجوز تنفيذ التخطيط املستحدث او التوسع او التعديل فى املنا

 ثار كتابة على ذلك مع مراعاة حقوق االرتفاق التى ترتبها الهيئة " . والتاريخية وفى زمامها اال بعد موافقة هيئة اال

والتى تعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة وال تزيد على سنتين  1983لسنة  117( من القانون 43وطالب البالغ بتطبيق الفقرة )ب( من املادة )

هاتين العقوبتين كل من حول املبانى االثرية او االراض ى االثرية او جزءا وبغرامة ال تقل عن مائة جنيه وال تزيد على خمسمائة جنيه او باحدى 
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و اقام منها الى مسكن او حظيرة او مخزن او مصنع او زرعها او اعدها للزراعة او غرس فيها اشجارا او اتخذها جرنا او شق بها مصارف او مساقى ا

 بها اية اشغاالت او اعتدى عليها باى صورة كانت .

بة هذه السطور لم تتضح بعد اى معالم لحل املشكلة من قبل املجلس االعلى لالثار سواء ببناء سور حول االراض ى التى يؤكد القائمون وحتى كتا

  ر انها اثرية او باى اجراء اخر تاركين املجال مفتوحا امام تكرار سيناريو احداث دير ابو فانا.على الدي 
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(14 ) 

 لحقيقة الغائبةفضيحة املتحف املصرى.. وا

 .بثمن الحلى الذهبية النادرة اودعت فى كراتين للمياه املعدنية بطريقة ال تتناسب مع قيمتها التى ال تقدر  -

 ملاذا؟!.العهدة واعضاء اللجنة املشكلة لحصرها.تارين الحلى جردت دون وجود صاحبةف 

 بثمن بخصم خمسة ايام من رواتبهم !! املحكمة تعاقب املوظفين املتسببين فى ضياع الحلى التى ال تقدر  -

ي فى رائعة املبدع يوسف إدريس "الحرام" كانت كل الجرائم تدون ضد مجهول بعد عجز أجهزة الشرطة فى التوصل إلى الفاعل الحقيقي األمر الذ

يتبادر هذا املشهد تلقائيا الى الذهن مباشرة  دفع احد الفالحين البسطاء الى القول "هو مجهول ده هيشييل إيه وال إيه.. ربنا يكون فى عونه".. ربما

 -وفق ما جاء فى األوراق-قطعة ذهبية أثرية نادرة من املتحف املصرى ال تقدر    38والخاصة بفقد    2004لسنة    37عند مطالعة أوراق القضية رقم  

ملعدنية تم الحصول عليها من مخلفات كافيتريا املتحف باى ثمن.. فالقطع النادرة ضاعت فى غفلة من الزمن فى اهانتها ووضعها فى كراتين للمياه ا

موظفا ومسئوال للنيابة اإلدارية التى باشرت تحقيقاتها لتحيل بدورها املوظفين إلى املحكمة التأديبية تمهيدا ملحاكمتهم بعد  17ليتم إحالة 

قبة املحالين بعقوبات الخصم من رواتبهم بنسب متفاوتة تقاعسهم وإهمالهم الذى ترتب عليه ضياع القطع الذهبية لتصدر املحكمة حكمها بمعا

 بينما يظل مصير القطع املفقودة فى طى الغيب وليتحمل مسئولية سرقتها هذا "املجهول" الذى عجزت التحقيقات عن الوصول إليه.

لسنة  118وقيدت بجدولها تحت رقم  2/1/2005كانت النيابة اإلدارية قد أقامت الدعوى أمام املحكمة التأديبية ملستوى اإلدارة العليا بتاريخ 

 رئاسة الهيئة وتقرير باتهام كل من : 2004لسنة 37ق متضمنة ملف القضية رقم 47

 

سهير حامد الصاوي: رئيس القسم األول باملتحف املصري التابع للمجلس األعلى لآلثار ثم مدير عام الدراسات والبحوث به ندبا سابقا  -1

 . -كبير باحثين بدرجة مدير عام – 11/9/2005ا من وحاليا باملعاش اعتبار 

 . -درجة أولى -مختار عبده عبد الرازق: أمين متحف بالقسم األول باملتحف املصرى  -2

 اميمة السيد على: أمين متحف بالقسم األول باملتحف املصري درجة ثانية . -3

 ثانيةهالة حسن عبد الحميد: أمين متحف بالقسم األول باملتحف املذكور درجة  -4

 درجة أولى . –سيد حسن السيد: رئيس القسم السادس باملتحف املصرى  -5

 أبيه عبداملنعم حسن: أمين متحف بالقسم األول باملتحف املذكور درجة ثانية . -6

 سيد سليمان عبدالغنى: مدير متحف العريش القومى .. درجة ثانية . -7

 احمد محمد رمضان: مدير متحف كفر الشيخ.. درجة أولى. -8

 عبدالرازق صديق: أمينة متحف بالقسم الخامس باملتحف املذكور درجة ثانيةصباح  -9

 -درجة أولى –سمير أباظة سالم : مدير إدارة الترميم باملتحف املذكور  -10

كبير بدرجة  –عادل محمود عبدالقادر : أمين عهدة بالقسم الرابع باملتحف املذكور سابقا؛وحاليا مدير مركز املعلومات بقاع املتاحف   -11

 مدير

 درجة ثانية –إبراهيم عبدالجواد محمود : أمين متحف بالقسم الرابع باملتحف املصرى  - 12
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  4/17/2005جمال الدين محمد السيد : مدير املخازن بقطاع املتاحف التابع للمجلس األعلى لآلثار وحاليا باملعاش اعتبارا من  - 13

 درجة أولى

 كبير بدرجة مدير عام –شتريات بقطاع املتاحف التابع للمجلس األعلى لآلثار محمود محمد السيد : مدير عام املخازن وامل  - 14

 .درجة ثانية–جرجس حنين حنا : مدير املخازن املركزية باملجلس األعلى لآلثار  14

 درجة أولى. –مصطفى سيد ابراهيم : مدير عام املخازن املركزية باملجلس األعلى لآلثار  15

 .-درجة أولى –ير إدارة بحوث املخازن بالهيئة العامة للخدمات الحكومية عبدالحميد فهمى عبداملقصود : مد 16

 اتهامات بالجملة

بدائرة عملهم وبوصفهم السابق لم يؤدوا  14/12/2004وحتى  17/11/1991وأشارت أوراق القضية إلى أن هؤالء املوظفين خالل الفترة من 

لية واملخزنية املنصوص عليها فى القوانين واللوائح املعمول بها ولم يحافظوا على ممتلكات العمل املنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد واألحكام املا

 الوحدة التى يعملون بها ولم يراعوا صيانتها واتوا ما من شأنه املساس بمصلحة مالية للدولة .

 ت بالقسم األول باملتحف املصري عدة اتهامات منها : ووجهت النيابة للموظفين من األول وحتى الثالثة : بوصفهم أمين القسم واألمينات املساعدا

اغفلوا تحرير كشوف بالحلي الذي استبعد من العرض والذي أجرى عقب تطوير قاعات الذهب بالقسم األول باملتحف املصري   -1

ال الشرطة او دفتر وذلك لتحديد أعدادها وأرقام السجل الخاص بها وأنواعها حتى يمكن التعرف عليها دون تدوين ذلك فى دفتر احو 

 االعمال اليومية بالقسم املشار اليه .

لم يغيروا موقع اآلثار الجديد بالسجالت الخاصة بعهدة اآلثار بالقسم األول باملتحف املصرى عقب تطوير قاعات الذهب مما أدى   -2

 2004لسنة    97و  2001لسنة  975قمى  إلى صعوبة التعرف على أماكن وجود هذه اآلثار لدى مباشرة اللجنتين املشكلتين بالقرارين ر 

 لعملهما .

بشكل مكدس واضافوا اليها بعض القطع  من الفترتين  7قاموا بوضع مجموعة األقراط التى استبعدت من العرض بالفترينة رقم   -3

 .  2003وتركوها بهذه الحالة حتى عام  1998فى أعقاب التطوير الذي اجري بقاعات الذهب عام  22؛13رقمى 

تعبئة مجموعات الحلى التى استبعدت من العرض عقب تطوير قاعات الذهب بالقسم األول باملتحف املصري فى كراتين قاموا ب   -4

مخصصة للمياه املعدنية وليس لحفظ اآلثار مما من شأنه اإلضرار بسالمة هذه اآلثار وتركوها بهذه الكراتين دون مبرر فى الفترة من 

 .  2003إلى  1998عام 

د الكراتين املشار إليها فى اى دفاتر أو مستندات ودون إعداد كشوف بقطع الحلى املوجودة فى كل كرتونة وحال عدم لم يدونوا عد  -5

 .  2003حتى عام 98إثباتها فى دفاتر األعمال اليومية بالقسم األول باملتحف املذكور وتركوا الكراتين املنوه عنها بهذه الحالة من عام 

زمة  لتصوير الكثير من آثار القسم األول باملتحف املصرى والتى ليس لها صور فى السجالت باملخالفة لم يتخذوا اإلجراءات الال   -6

 من الئحة املخازن الحكومية . 71واملادة  77/1983من قانون حماية اآلثار رقم 26ألحكام املادة 

س لها وزن فى السجالت الخاصة بعهدة القسم األول لم يتخذوا اإلجراءات الالزمة لوزن الذهب والفضة لجميع القطع األثرية التى لي  -7

 باملتحف املصرى .

لم يتخذوا اإلجراءات الالزمة لتصويب التسجيل الذى أجرى لبعض القطع األثرية دون إتباع األسلوب العلمى ويجعل مقاسات اآلثار   -8

 بالسجالت مطابقة للموجود على الطبيعة

 -ولى بمفردها منها:كما وجهت النيابة عدة اتهامات للمتهمة اال 
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للمتهمين الثانى والثالثة والسادسة وذلك ملباشرة اعمال القسم االول باملتحف املصرى واجراء  27/10/2001اصدرت توكيال بتاريخ   -1

ئح املعمول عملية التسليم والتسلم بعهدتها بالقسم مع فتح الفترينات واملخازن املودع بها هذه العهدة باملخالفة الحكام القوانين واللوا

 بتشكيل لجنة التسليم والتسلم لعهدتها وحال عدم اعتماد اى مسئول بالجهة االدارية لهذا الوكيل . 2001لسنة  975بها والقرار رقم 

امتنعت دون مبرر عن الحضور الى املتحف املصرى الستكمال تسليم عهدتها باملخالفة لالقرار والتعهد الذى حررته على نفسها بتاريخ   -2

  31/10/2001العمالها فى الفترة من  2001لسنة  975مما ادى الى مباشرة لجنة التسليم والتسلم املشكلة بالقرار رقم  22/10/2001

 دون حضورها كصاحبة للعهدة وهو ما ترتب عليه بطالن اعمال هذه اللجنة . 15/12/2003وحتى 

رى املودع به سجالت العهدة الى املتهمة الرابعة هالة حسن قامت بتسليم نسخة من مفاتيح دوالب القسم االول باملتحف املص  -3

مما مكن املذكورة من التالعب فى تلك  -اى  هالة حسن عبدالحميد  -قبل تسليم العهدة اليها  2001عبدالحميد فى نهاية شهر اكتوبر 

 السجالت بالشطب على توقيعها باستالم بعض االثار .

جهاز لقياس الحرارة والرطوبة وجهازين مستطيلين بدائرة   20تحف املصرى دون مبرر بعدداحتفظت فى مكتبها بالقسم االول بامل -4

ودون ايداع تلك االجهزة فى االماكن املخصصة  21/12/2004وحتى  17/11/1991كهربائية منذ استالمها لعهدة القسم االول فى 

ة لكل من متحف السويس ومتحف الحضارة ودون تسليم هذه الستخدامها بفترينات العرض واحتفاظها دون مبرر بصور لالثار املرشح

مما   2001االجهزة وتلك الصور واملكتب والخزينة الذين كانت تستخدمها الى ادارة املتحف املصرى لدى تركها العمل به فى نهاية اكتوبر  

 ادى الى عدم االستفادة بها وبما من شأنه االضرار باالثار وهى من االموال العامة .

بالدور   4؛2بطلب تنظيم وترتيب الفتارين القاعتين    21/9/1998تنفذ التعليمات التى اصدرها اليها مدير عام املتحف املصرى بتاريخلم   -5

العلوى باملتحف املصرى ووضع البطاقات الناقصة واستكمال تخزين اثار الحلى فى مخزن القسم الول واجراء مراجعة للحلى بعد 

سجالت لالثار املخزنية مما ادى الى عدم معرفة حقيقة ما تم استبعاده من العرض والذى تم تخزينه وما اذا التطوير واثبات ذلك فى ال 

 .نت العهدة سليمة من عدمهكا

من وارد  2004لسنة  97اغفلت تنفيذ تعليمات االمين العام املجلس االعلى لالثار وما ورد بكتاب رئيس اللجنة املشكلة بالقرار رقم  -6

بطلب تسليم اللجنة املشار اليها كافة الدفاتر الخاصة بتحركات اثار القسم  24/1/2004؛19فى  215؛172صرى برقمى املتحف امل 

 االول .

 اهمال وتقاعس

فقد قاموا بتسليم   2001لسنة    97اما املتهمين من االول وحتى الخامسة وهم رئيس واعضاء لجنة التسليم والتسلم املشكلة بالقرار رقم   

ى واالثار االخرى من عهدة القسم االولى باملتحف املصرى من خارج الفترينات دون اجراء جرد اصلى لالثار املوجودة بها خاصة  بعض الحل

؛  2/9/2001؛ 5/8/2001؛ 28/7/2001؛ 20/6/2001الحلى ودون حضور مندوب من شرطة املتحف لدى انعقاد اللجنة بتواريخ 

 مما ترتب عليه وقوع بعض االخطاء فى عملية التسليم . 2001/ 20/1؛ 10/2001/ 28؛ 9/10/2001؛ 7/10/2001؛ 15/9/2001

ارين وبالنسبة للمتهمين من االولى وحتى التاسعة : بصفتهم القائمين باعمال التسليم والتسلم لعهدة القسم االول باملتحف املصرى بموجب القر 

 فقد اتهموا باالتى: 97/2004؛ 975/2001رقمى 

  2/10/2002؛  15/5/2002؛ 24/4/2002و 3؛ 20/1/2002و16ر اعمال لجنتى التسليم والتسلم املحررة بتواريخ وقعوا على محاض -1

والتى تضمنت 10/3/2004و 3و 1؛  29/2/2004و 24و15و7؛   18/1/2004و 6؛  29/12/2003و 19و16و 5و 4 ؛  27/10/2002؛ 

سلمة واغفال ادراج البعض االخر من االثار فى محاضر االستالم رغم اثارا لم تسلم على الطبيعة وارقام غير صحيحة لبعض االثار امل 

  .ر لبعض االثار فى املحضر الواحدورودها فى املسودات الخاصة بتلك املحاضر وحدوث تكرا
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  103و 94و 90و 86و 78و 77و 55و 52و 51و 50و 49و 48و 47و 46و  40وقعوا على بعض محاضر اعمال لجنتى التسليم ارقام   -2

 4و 15/12/2003و 12و 5و 2/2003/ 16و 15و 5و 4و 2003/ 14/1و  8/1/2003و 202/ 10/ 30و  6/2002/ 9حررة بتواريخ امل

والتى تضمنت تصنيفا لبيانات مخالفة للحقيقة تفيد بانه تم جرد واعادة جرد الحلى بالفترينات  23/2/2004و 25/1/2004و 18و

علوى بالقسم االول باملتحف املصرى رغم ان هذا الحلى كان قد تم تفريغه من هذه  55وفترينات اخرى باملخزن  25؛ 24؛ 9ارقام 

الفترينات واودع فى كراتين مخصصة للمياه املعدنية ثم نقل منها الى صناديق خشبية ثم تم االستغناء عن هذه الفترينات ونقلت من 

 .1999املتحف فى عام 

 ر الصادرة اليهم من رؤسائهم .. فاالولى والرابعة وجهت اليهم عدة اتهامات :االولى والرابعة والعاشرة: لم ينفذوا االوام •

تقاعستاعن تنفيذ ما ورد بكتاب امين عام املجلس االعلى لالثار واملؤشر عليه من مدير عام املتحف املصرى واملقيد بوارد املتحف  -1

بكشوف بمجموعة الحلى التى كانت  2004لسنة  97قم بطلب موافاة اللجنة املشكلة بالقرار ر  27/1/2004فى  246املصرى برقم 

ومجموعة الحلى التى استبعدت من العرض وكشوف بما تم تشوينه من القطع االثرية التى كانت مخزنة   25و  24معروضة فى الفترينتين  

 علوى بالقسم االول باملتحف . 53بالقاعة 

حيال تنفيذ ما ورد بكتاب امين عام املجلس االعلى لالثار املقيد بوارد تقاعستا عن الرد على مدير عام املتحف املصرى بشأن ما تم  -2

سالف االشارة اليه باملخالفة ملا ورد بتأشيرة املدير العام املذكور باحالة هذا الكتاب اليهما فى التاريخ   27/1/2004فى    246املتحف برقم  

 املنوه عنه .

 رى:العاشر : بصفته مدير ادارة الترميم باملتحف املص •

 4؛ 2بطلب تنظيم وترتيب الفتارين بالقاعتين  21/9/1998تقاعس عن تنفيذ التعليمات التى اصدرها اليه مدير عام املتحف املصرى بتاريخ 

 باتبالدور العلوى باملتحف ووضع البطاقات الناقصة واستكمال تخزين اثار الحلى فى مخزن القسم االول واجراء مراجعة للحلى بعد التطوير واث 

 م ال .ذلك فى السجالت لالثار املخزنة مما ادى الى عدم معرفة حقيقة ما تم استبعاده من العرض والذى تم تخزينه وما اذا كانت العهدة سليمة ا

 الثانى والرابعة والخامس: •

قسم االول باملتحف بما يفيد بأن توقيع املتهمة الرابعة هالة حسن عبدالحميد فى كل االثار عهدة ال  2003وقعوا بعد شهر اغسطس -1

تم بطريق الخطأ عقب قيام املتهمة املذكورة  27/1/2002؛ 20باملحضرين املؤرخين  14688؛ 6842املصرى باستالم االثرين رقمى 

 بالشطب على هذين التوقعين ودون عرض االمر على السلطة املختصة فى حينه التخاذ الالزم بشأن تلك الواقعة .

رغم مخالفته الحكام القوانين واللوائح  27/10/2001ادر من املتهمة االولى سهير حامد الصاوى بتاريخ قبلوا العمل بالتوكيل الص -2

بتشكيل لجنة التسليم والتسلم وحال ان اتين من الصادر لهما بتوكيل ضمن اعضاء اللجنة   2001لسنة   975املعمول بها والقرار رقم  

 ئول بالجهة االدارية .املنوه عنها ودون اعتماد ذلك التوكيل من اى مس

 الثانى والرابعة معا: •

باشرا اعمال التسليم والتسلم لعهدة القسم االول باملتحف املصرى بفتح الفترينات واملخازن دون حضور صاحبة العهدة سهير حامد الصاوى  

؛ 19؛  23؛  8/1/2003؛  10/2002/  2؛  24؛    27؛  30؛    31؛    29/9/2002؛    9/6/2002ودون حضور رئيس اللجنة وبعض االعضاء وذلك بتواريخ  

 7/6/2003؛  8؛14؛ 17؛ 5/2002/ 31؛ 3؛5/3/2003؛ 12؛ 4/2/2003؛ 5؛ 15؛ 16

 الرابعة بمفردها: •

 سلكت فى تصرفاتها مسلكا ال يتفق واالحترام الواجب وظهرت بمظهر من شأنه االخالل بكرامة الوظيفة بأن :
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همة السادسة( ومحمد جمال راشد ومروة محمود عبدالرحمن ببعض محاضر اعمال ادرجت اسم كل من ابيه عبداملنعم الشامى )املت -1

دون الحصول على موافقة السلطة املختصة على ضم املذكورين العمال   2001لسنة    975لجنة التسليم والتسلم املشكلة بالقرار رقم  

 اللجنة وباملخالفة لقرار تشكيل اللجنة سالفة البيان .

اسم ممدوح الدماطى مدير عام  2001لسنة 975ضر اعمال لجنة التسليم والتسلم املشكلة بالقرار رقم محضرا من محا 22ضمنت  -2

 املتحف املصرى السابق على انه رئيس اللجنة باملخالفة للقرار املشار اليه ورغم ان املذكور لم يحضر عملية التسليم والتسلم فى االيام

؛ 21؛ 17؛ 14؛ 7؛ 3؛ 2002/ 3/3؛ 2002/ 127/2؛ 13و10؛3؛6/1/2002؛9؛13؛16؛20؛23؛27؛31/10/2001التى حررت فيها وهى 

 . 15/5/2002؛5؛ 28/4/2002؛24

اغفلت ادراج اسم املندوب شرطة املتحف املصرى فى محاضر اعمال لجنة التسليم والتسلم التى باشرت اعمالها بتواريخ  -3

رغم حضوره اعمال اللجنة فى هذه   28/2/2004؛18؛  8/10/2003؛  10/9/2003؛6؛3؛2؛  31/8/2003؛  1/7/2003؛  31/10/2001

 االيام .

محضرا من محاضر اعمال اللجنتين املشكلتين للقرارين رقمى   77لم تستوف توقيع رئيس لجنة التسليم والتسلم وبعض االعضاء على   -4

 .  29/2/2004وحتى  4/7/2001املحررة فى الفترة من   2004لسنة 97؛ 2001لسنة  975

ن مفاتيح دوالب القسم االول باملتحف املصرى املودع به سجالت العهدة واستخدمت تلك السجالت اعتبارا من حصلت على نسخة م -5

 قبل استالمها لعهدة ذلك القسم بصفة رسمية . 2004وحتى فبراير  2001نهاية شهر اكتوبر 

طب على توقيعاتها بما يفيد االستالم قرين قامت بالتالعب فى السجالت الخاصة بعهدة االثار بالقسم االول  باملتحف املصرى بالش -6

باملخالفة للقواعد واالحكام املنصوص عليها للقوانين واللوائح املعمول بها  14688؛ 7656؛ 6845؛ 6842؛ 1114؛ 81؛  77االثار ارقام

شهر الفترة من  وبما من شأنه التشكيك فى صحة وسالمة االجراءات التى تمت بشأن تسليم وتسلم عهدة القسم املشار اليه فى

 .2004حتى شهر مارس  2001مايو

 -الخامس بمفرده: •

 : 2001لسنة 975بصفته رئيسا للجنة التسليم والتسلم املشكلة بالقرار رقم 

وافق على ضم كل من ابيه عبداملنعم الشامى )املتهمة السادسة( ومحمد جمال راشد ومروة محمود عبد الرحمن العمال لجنة التسليم  -1

 2001لسنة 975اج اسماءهم فى محاضر اعمالها دون الحصول على موافقة السلطة املختصة وباملخالفة للقرار رقم والتسلم وادر 

 بتشكيل اللجنة املنوه عليها .

  21/10/2002ومن    15/10/2002فى    16/5/2002لم يقم بتحديد مواعيد النعقاد لجنة التسليم والتسلم اثناء رئاسته فى الفترات من   -2

؛  3/4/2002مما ادى الى انعقاد اللجنة دون حضوره كرئيس لها بتواريخ  2003/ 14/6حتى  15/2/2003ومن  13/1/2003حتى 

؛ 30؛ 12/3/2003؛ 5؛ 23/12/2003؛ 19؛ 16؛ 10؛ 5؛ 4؛ 8/1/2003؛ 30/10/2002؛ 27؛ 24؛ 2؛ 9/2002/ 29؛ 9/6/2002

 . 17/6/2003؛ 4؛8؛ 7؛ 31/5/2003

رغم عدم حضوره اعمال اللجنة فى التاريخ املنوه عنه  3/4/2002( املؤرخ بـ 31ليم والتسلم رقم )وقع على محضر اعمال لجنة التس -3

 .راج اسمه فى املحضر املشار اليهوعدم اد

 -الثانى ومن السابع حتى التاسعة: •

 :  2004لسنة 97بصقتهم اعضاء فى اللجنة املشكلة بالقرار رقم

ملشكلة بالقرار املنوه عنه وهى اجراء مراجعة دقيقة وشاملة لجميع االثار عهدة القسم االول اغفلوا تنفيذ املهمة املسندة الى اللجنة ا -1

باملتحف املصرى على الطبيعة ومقارنتها بما هو مدون فى السجل العام والسجالت الخاصة والفيشات والكتالوجات واعتمدوا فى ذلك 
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النها مما ادى الى عدم الوقوف على حقيقة العهدة وما اذا كان هناك عجز رغم بط  2001لسنة    975على اعمال اللجنة املشكلة بالقرار 

قطعة من الحلى بالقسم االول اوغيرها من االثار ام ال وعدم اكتشاف االخطاء والتالعب الذى حدث فى سجالت العهدة  38فى عدد 

 2002معرض بالواليات املتحدة االمريكية منذ عام    الخاصة بالقسم املنوه عنه حيث وجود اثار لم يتم تسليمها على الطبيعة واخرى فى

 لم يتم االشارة اليها بمحاضر اعمال اللجنة املنوه عنها .

باملخالفة ملا نص عليه القرار املنوه  2004لسنة  97لم يقدموا تقارير اسبوعية بنتيجة عمل اللجنة املشكلة بالقرار السالف الذكر  -2

 عنه .

 -الحادى عشر: •

 - :2004وحتى شهر سبتمبر عام  1988هدة اثار القسم الرابع باملتحف املصرى فى الفترة من عام بصفته امينا لع

 1992لم يتخذ االجراءات الالزمة لتصويب بعض املالحظات التى وردت بتقرير لجنة الجرد التى شكلت برئاسة جالل وهبة شعراوى عام   -1

والذى اوصت فيه  13/1/1993االثار املصرية بموجب تقريرها املؤرخ فى  والتى ايدتها اللجنة املشكلة من املختصين من خارج هيئة

 -بتصويب هذه املالحظات :

وجود اختالف فى االرقام املدونة على بعض القطع االثرية املوجودة بالقسم الرابع من املتحف املصرى مع االرقام املدرجة لهذه  -أ

؛  7026؛ 15624ر مسجلة برقم سجل خاص القطع فى السجالت الخاصة بالعهدة وذلك بعدد سبعة اثا

 .  65961؛96864؛51039؛ 65070؛34345؛49535؛2349؛ 167؛10792؛1037

 .  11742؛ 5268؛5823وجود اخطاء فى التسلسل الرقمى فى السجل الخاص باالثار عهدة القسم الرابع فيما يتعلق باالثار ارقام  -ب

 . 10339؛8529مى وجود قطع اثرية تكرر تسجيلها تحت اكثر من رقم سجل برق -ت

وجود قطع اثرية لها ارقام كتالوج عام وغير مدون عليها هذه االرقام وتحمل ارقام سجل خاص  -ث

 .  3480؛3565؛ 3418؛ 3682؛379؛ 3582؛3581

حتى  5558ومن     50؛5048؛ 5047؛4967وجود قطع اثرية مذهبة او ذهبية مسجلة بدون وزن وهى تحمل ارقام سجل خاص  -ج

5068 

انواع من االثار التى تم العثور عليهما باملخزن الشرقى بالقسم الرابع باملتحف املصرى وتركها بهذه الحالة فى الفترة تم تسجيل تسعة   -ح

رغم صدور العديد من التوجيهات والتعليمات بتغيير هذا الوضع من لجنة الجرد برئاسة جالل   14/12/2004وحتى    1989من عام  

 . 13/1/1993املختصين من خارج االثار بتقريرها فى ولجنة  1992شعراوى بتقريرها فى عام 

 -الثانى عشر: •

 -بصفته امينا للعهدة بالقسم الرابع باملتحف املصرى:

 منذ استالمه . 939؛695؛531لم يتخذ اجراءات تصوير االثار ارقام 

 -الثالث عشر: •

 -بصفته مديرا الدارة املخازن بقطاع املتاحف :

شكيل لجان لجرد املتاحف ومن بينها املتحف املصرى سنويا او فى مواعيد دورية للوقوف على مدى سالمة العهدة لم يتخذ االجراءات الالزمة لت 

 ( من الئحة املخازن .414من عدمه وباملخالفة الحكام املادة )

 -الرابع عشر : •
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 -بصفته مديرا عاما للمخازن بقطاع املتاحف :

 ن بقطاع املتاحف مما ادى الى ارتكاب املتهم الثالث عشر للتهمة املسندة اليه سلفا .لم يحكم الرقابة واملتابعة على اعمال املخاز 

 -الخامس عشر: •

 -بصفتها مدير للمخازن املركزية باملجلس االعلى لالثار :

س ومن بينها املتحف ( من الئحة املخازن بشأن جرد جميع املتاحف التابعة للمجل414لم تتخذ االجراءات الالزمة لتنفيذ ما نصت عليه املادة)

 املصرى سنويا او فى مواعيد دورية للوقوف على مدى سالمة العهدة من عدمه .

 -السابع عشر : •

 -بصفته مديرا عاما للمخازن املركزية باملجلس االعلى لالثار :

 سندة اليها سلفا .لم يحكم الرقابة العامة واملتابعة على اعمال املتهمة الخامسة عشر مما ادى الى ارتكابها للتهمة امل 

 -السابع عشر: •

 -بصفته مديرا الدارة بحوث املخازن بالهيئة العامة للخدمات الحكومية واملختص باعتماد محاضر الجرد الواردة من الجهات الحكومية :

مات الحكومية باقرار نتيجة جرد تقاعس عن اتخاذ االجراءات الالزمة نحو تنبيه املختصين باملجلس االعلى لالثار الى موافاة الهيئة العامة للخد

 ( من الئحة املخازن .414املتاحف واعتمد املحاضر الواردة اليه من املجلس املذكور رغم خلوها من ذلك االقرار باملخالفة لنص املادة )

ة واملالية املنصوص عليها فى املواد واشارت املحكمة فى اوراق القضية الى ان النيابة االدارية ارتات ان املحالين قد ارتكبوا املخالفات االداري 

من القانون   11/1وتعديالته واملادة    1978لسنة    47من قانون نظام العاملين املدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم    87؛ 4؛3؛7/1؛ 8؛5؛3؛76/1

لنحو الثابت بمحاضر الجلسات باصدار قانون الجهاز املركزى للمحاسبات وتداول نظر الدعوى امام املحكمة على ا 1988لسنة  144رقم 

قضت املحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وامرت باحالتها الى املحكمة التأديبية للتعليم وملحقاتها بالقاهرة  15/3/2006وبجلسة 

.. وبجلسة  ونفاذا لذلك وردت الدعوى الى هذه املحكمة وقيدت بجدولها بالرقم الذى صدر من هذا الحكم وتداول نظرها بالجلسات

وفيها قررت املحكمة مد اجل النطق بالحكم الستمرار  22/1/2007قررت املحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة  25/12/2006

 وفيها صدر الحكم واودعت مسودته املشتملة على اسبابه لدى النطق به . 26/2/2007املداولة لجلسة 
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 املحكمة

 لقضية وفقا ملا هو ثابت فى االوراق  وقد عرضت املحكمة موجزا الوراق ا

لتسليم عهدة القسم األول  5/5/2001فى  975وفيما جاء ببالغ األمين العام للمجلس األعلى لآلثار مشيرة الى انه تم تشكيل لجنة بالقرار رقم 

ه اللجنة بإنهاء أعمالها ملدة عامين باملتحف املصرى من سهير حامد الصاوى صاحبة العهدة إلى هالة حسن عبد الحميد ونظرا لعدم قيام هذ

بتشكيل لجنة ثانية برئاسة إبراهيم عبدالسالم النواوى إلجراء مراجعة دقيقة للقطع   12/1/2004بتاريخ    97وسبعة أشهر فقد صدر القرار رقم  

بما هو موجود بخزانات العرض واملخازن األثرية فى العهدة بالرجوع الى السجلين العام والخاص والفيشات والكتالوج ومطابقة ذلك على الطبيعة  

إلى النتائج  24/3/2004بمحضرها املؤرخ  2004لسنة  97وفى حضور املسلم واملستلم.. وقد انتهت أعمال اللجنة املشكلة بالقرار األخير رقم 

 -اآلتية:

ربعة وثالثين رقما بالسجل وهى مسجلة تحت أ 25؛24؛9لم يتم االستدالل على بعض قطع الحلى املسجلة بالفترينات أرقام   -1

الخاص لعدد ثمانية وثالثين قطعة آثار منها  ستة وثالثين سوارا من الذهب وخاتمين من الذهب وهذه اآلثار ترجع إلى 

العصرين اليونانى والرومانى ... وقد حررت اللجنة كشفا يتضمن تلك القطع ولوحظ أن بعضها ليس له وزن واألخر ليس له 

 ث ليس له مقايسات. صور والبعض الثال 

بتاريخ  1894أن القطع املفقودة املشار إليه مدونة بالتقرير الخامس من محاضر أعمال اللجنة املشكلة بالقرار رقم  -2

والتى قامت بتسليم العهدة من جالل شعراوي إلى سهير الصاوى وتم مراجعة دفاتر األعمال اليومية الخاصة  17/9/1991

ها فتح الفترينات للتصوير او الدراسة او اعمال الترميم او سحب اثار ملعارض خارجية ولم يرد بالقسم األول والتى يثبت في

 بهذه الدفاتر ارقام القطع املفقودة.

بعد قيام السارق بقطع الرزة ولم  1992حدثت سرقة لعدد ثالثة تماثيل او شابتى من القسم الرابع باملتحف املصرى عام  -3

 يستدل على الفاعل.

 ووجدت سليمة. 1993د عهدة عنخ امون فقط فى عام اجرى جر   -4

 11/9/1996حدثت سرقة لخنجر واثنين من االساور وثمانيةعشر من الخواتم من القسم االول باملتحف املصرى بتاريخ   -5

 وقد تم اكتشاف السرقة واعادة تلك املسروقات اال انه لم يتم جرد القسم بعد هذه السرقة للوقوف على عدد املسروقات.

 4ونقلت الفترينات التى تضم الحلى بمحتوياتها من القاعة  1997تم تطوير جناح الحلى بالدور العلوى باملتحف فى عام   -6

علوى بهدف تشوينها لحين االنتهاء من عملية تطوير قاعة الحلى وبعد االنتهاء من اعداد القاعة كان يتم  2علوى الى القاعة 

علوى ويتم اختيار بعض القطع منها لوضعها بفترينات العرض  4الى القاعة  2بالقاعة نقل فترينة من الفترينات املشونة 

الجديدة ويترك ويترك ما يستبعد من العرض فى الفترينة القديمة دون تحرير محضر يسجل فيه عدد القطع التى استبعدت 

 55داع الفترينات صغيرة الحجم باملخزن علوى وتم اي  53من العرض وارقامها ... وقد نقلت الفترينة بعد ذلك الى القاعة 

 علوى.

لم يتم تحديد كشوف تتضمن ارقام القطع التى استبعدت من العرض لتحديد عددها وارقام السجل الخاصة بها وانواعها   -7

 حتى يمكن التعرف عليها ولم يدون ذلك بدفتر احوال الشرطة او دفتر االعمال اليومية الخاص بالقسم.

 قع االثار الجديد بالسجالت الخاصة بالقسم حتى يمكن التعرف على اماكن تلك القطع باملتحف.لم يتم تغيير مو   -8
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تم نزع البطاقات التى تحمل ارقام القطعة وذلك بالنسبة لكل ما اختير للعرض ولم تجد لجنة الجرد االرقام على بعض   -9

ط والجعارين واصبح التعرف عليها من الصعوبة القطع سيما وانه هناك تشابه بين الكثير من القطع مثل مجموعة االقرا

 بمكان خاصة فى ظل وجود صور صغيرة وغير واضحة.

وضعت بشكل مكدس بعد استبعادها من العرض واضيف اليها بعض القطع املتبقية  7ان االقراط املعروضة بالفترينة رقم  -10

 بحيث اصبحت عملية التعرف عليها صعبة. 22؛13بالفترينتين رقمى 

بئة مجموعات الحلى التى استبعدت من العرض فى كراتين للمياه املعدنية وهذا يضر بسالمة االثر وقد قامت اللجنة تم تع  -11

 بايداعها فى صناديق خشبية ذات ادراج ومبطنة لسالمتها وذلك بعد تسليمها المينة العهدة الجديدة.

ضر اثناء عملية التطوير ولم يوضع كشف داخل كل كرتونة لم يتم تسجيل عدد الكراتين التى تم تخزين الحلى بها فى اية محا  -12

 باملحتويات ولم يدون ذلك بدفاتر االعمال اليومية.

 ان كثيرا من القطع التى لم يستدل عليها هى قطع متحفية ذات مستوى عال وكانت تستحق العرض. -13

 ان كثيرا من القطع االثرية ال يتوافر لها صور تعبر عنها. -14

 رية فى السجالت الخاصة غير كامل وعناصرها غير مستوفاة.ان وصف القطع االث  -15

 ان معظم القطع الذهبية والفضية ليس لها وزن بالسجالت الخاصة. -16

 املقاسات لبعض القطع غير دقيقة بالسجالت الخاصة.  -17

a. 18- ان يتم اعادة تسجيل بعض القطع دون اتباع االسلوب العلمى 

b. 19 - رى قبل اخالء طرفها من العهد االثرية باملتحف وقبل انتهاء لجنة التسليم تم نقل سهير الصاوى من املتحف املص

 والتسلم من عملها.

c. 20 –  بمباشرة عملها فى اوقات متقاربة النهاء عملية  5/5/2001فى  975لم تقم لجنة التسليم والتسلم املشكلة بالقرار رقم

مقبول او معقول باملقارنة بالوقت الذى كانت تستغرقه التسليم والتسلم واستمرت ملدة تزيد عن سنتين ونصف دون عذر 

 اللجان فى جرد او تسليم اى عهدة اثرية مما ادى الى تشكيل لجنة اخرى النهاء هذا العمل.

 اتهامات ثابتة

عة املستندات ذات الصلة واشارت اوراق املحكمة الى انه بعد ان باشرت النيابة االدارية شئونها فى التحقيق وبعد سماعها القوال الشهود ومطال  

. وقالت املحكمة ان ما بالواقعة ومواجهة املحالين باالتهام انتهت الى ثبوت املخالفات فى حقهم واحالتهم الى املحكمة بطلب مجازاتهم تأديبيا عنها.

ار عبده عبدالرازق امين متحف القسم االول باملتحف املصرى سابقا ومخت  نسب للمحالة االولى وحتى الثالثة وهم سهير حامد الصاوى رئيس

واميمة السيد على امين متحف بالقسم ذاته من اغفالهم تحرير كشوف بالحلى الذى استبعد من العرض الذى تم عقب تطوير قاعات الذهب 

وين ذلك فى دفتر بالقسم االول باملتحف املصرى وذلك لتحديد اعدادها وارقام السجل الخاصة بها وانواعها حتى يمكن التعرف عليها دون تد

التحقيقات احوال الشرطة او دفتر االعمال اليومية بالقسم املشار اليه فان ذلك ثابت فى حقهم ثبوتا يقينيا ال يطاوله الشك وذلك بما انتهت اليه  

ملراجعة عهدة  2004\97وحسبما جاء باقوال الشهود وخاصة ما جاء باقوال ابراهيم عبدالسالم النواوى رئيس اللجنة املشكلة بالقرار رقم 

القسم االول باملتحف املصرى وما جاء ايضا باقوال كل من سيد سليمان عبدالغنى وصباح عبدالرازق صديق وهم من ضمن اعضاء اللجنة 

 املشار اليها وباعتراف املحالين انفسهم باملخالفة املنسوبة اليهم.

ق الوقت واستعجالهم فى تخزين الحلى املستبعد من العرض هو الذى ادى الى عدم واشارت الى انه ال ينال مما تقدم ما ورد بدفاعهم من ان ضي

تحرير تلك الكشوف اذ ان هذا الدفع مردود عليه بانه كان باستطاعة املذكورين تحرير هذه الكشوف بمجرد استبعاد الحلى سالف البيان من 
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دفاعهم بان الوقت كان ضيقا ولم يسعفهم فى تحرير تلك الكشوف فانه  العرض ولدى ادخال هذا الحلى الى املخازن مباشرة.. وعلى فرض صحة

 كان من الواجب عليهم اعداد هذه الكشوف عقب االنتهاء من تخزين الحلى اال انهم تقاعسوا عن ذلك دون مبرر. 

بعهدة االثار بالقسم االول باملتحف ملصرى وبشأن ما نسب للمحالة االولى وحتى الثالثة من اغفالهم تغيير موقع االثار الجديد بالسجالت الخاصة  

عقب تطوير قاعات الذهب مما ادى الى صعوبة التعرف على اماكن وجود هذه االثار لدى مباشرة لجنة التسليم والتسلم املشكلتين بالقرارين 

لتحقيقات وحسبما جاء باقوال الشهود لعملهما اكدت املحكمة ان ذلك ثابت فى حقهم ثبوتا ال ريب فيه وذلك ملا جاء با 2004\97، 2001\975

الرازق وخاصة ما جاء باقوال سيد سليمان عبد الغنى وباعترافهم هم انفسهم وال ينال مما تقدم وما ورد بدفاع اميمة السيد على ومختار عبده عبد

النها لم تطلب منهما القيام بهذه املهمة من ان سهير الصاوى رئيس القسم هى املسئولة عن تغيير موقع االثار الجديد بالسجالت الخاصة نظرا 

اوجبت على االعضاء متابعة اعمال اقسامهم مع االمناء  1989\11\13الن ذلك مردود عليه بان العهدة الصادرة من مدير عام املتحف بتاريخ 

 املساعدين وعليه فان املسئولية مشتركة بين سهير الصاوى واميمة السيد ومختار عبده.

بشكل مكدس  7ب للمحالة االولى وحتى الثالثة من قيامهم بوضع مجموعة االقراط التى استبعدت فى العرض بالفترينة رقم ومن حيث ما نس

وتركها بهذه الحالة حتى  1998اليها فى اعقاب التطوير الذى  اجرى بقاعات الذهب منذ عام  22و13واضافة بعض القطع من الفترينتين رقمى 

بتعبئة مجموعات الحلى التى استبعدت من العرض عقب تطوير قاعات الذهب بالقسم االول باملتحف املصرى فى  فضال عن قيامهم 2003عام 

الفترة كراتين مخصصة للمياه املعدنية وليس لحفظ االثار االمر الذى من شانه االضرار بسالمة هذه االثار وتركوها بهذه الكراتين دون مبرر فى 

ضحت املحكمة ان ذلك ثابت فى حقهم ثبوتا يقينيا ال ريب فيه من واقع ما جاء فى التحقيقات ومن اقوال الشهود او   2003حتى عام    1998من عام  

 على النحو السالف بيانه وباعتراف املحالين املذكورين انفسهم. 

يها الحلى االثرى املستبعد من العرض واشارت املحكمة الى انه من حيث ما نسب للمحالين انفسهم بشان اغفالهم تدوين عدد الكراتين التى وضع ف

ل فى اى دفاتر او مستندات ودون اعداد كشوف بقطع الحلى املوجودة فى كل كرتونة وحال عدم اثباتها فى دفاتر االعمال اليومية بالقسم االو 

به التحقيقات وما جاء باقوال الشهود فان ذلك فى حقهم ثبوتا يقينيا من واقع ما جاءت  2003باملتحف وبقاء هذا الحلى بهذه الحالة حتى عام 

 وخاصة د. محمود مبروك املشرف على قطاع املتاحف باملجلس االعلى لالثار وباعترافهم هم انفسهم بارتكاب هذه الواقعة.

يس لها وزن فى السجالت اما بشأن ما نسب اليهم ايضا من انهم لم يتخذوا االجراءات الالزمة لتصوير الكثير من اثار القسم االول باملتحف والتى ل 

 وعدم اتخاذهم االجراءات الالزمة لوزن الذهب والفضة ملعظم القطع االثرية التى ليس لها وزن فى السجالت الخاصة بعهدة القسم االول فضال

عل مقاسات االثار عنه انهم لم يتخذوا االجراءات الالزمة لتصويب التسجيل الذى تم لبعض القطع االثرية دون اتباع االسلوب العلمى وبج

د من بالسجالت مطابقة لتلك املوجودة على الطبيعة فان ذلك ثابت فى حقهم ثبوتا يقينيا ال ريب فيه من واقع التحقيقات وما جاء باقوال الشهو 

ورد بدفاعهم من ان  ابراهيم عبدالسالم النواوى وسيد سليمان عبدالغنى واحمد محمد رمضان وباعتراف املحالين انفسهم ..وال ينال من ذلك ما

اذا ان ذلك مردود عليه بانه  1960حتى عام  1998هذه املخالفات مسئولية من قام بتسجيل االثار فى سجالت القسم االول فى الفترة من عام 

ى هذا الشأن ولكن كان يتعين عليهم ان يبادروا الى تصويب وتصحيح هذا الوضع من خالل عرض مذكرة على ادارة املتحف املصرى التخاذ الالزم ف

 ذلك لم يحدث من جانبهم. 

الى كل من مختار عبده عبدالرازق واميمة السيد  2001\10\27وبشأن ما نسب للمحالة االولى سهير الصاوى من قيامها باصدار توكيل بتاريخ 

القوانين واللوائح املعمول بها والقرار رقم على وابيه عبداملنعم الشامى ملباشرة اعمال القسم والتسليم والتسلم مع الفتح باملخالفة الحكام 
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بتشكيل لجنة التسليم والتسلم لعهدتها اوضحت املحكمة ان ذلك ثابت فى حقها ثبوتا يقينيا ال ريب فيه من واقع ما جاءت به  2001\975

هير عبدالرحمن شكرى رئيس االدارة التحقيقات وما جاء باقوال الشهود وخاصة عطيه محمد حواش مدير عام العهد االثرية بقطاع املتاحف وس

بدفاعها من  املركزية لقطاع املخازن بالهيئة العامة للخدمات الحكومية وباعترافها هى نفسها باصدار التوكيل املنوه عنه وال ينال مما تقدم ما ورد

اذ ان ذلك مردود عليه بان املادة   2001\10\28خ  ان د. ممدوح الدماطى مدير عام املتحف املصرى السابق قد وافق على التوكيل املشار اليه بتاري 

من الئحة املخازن قد تضمنت انه ال يجوز قطعيا المناء املخازن ومن فى حكمهم انابة غيرهم فى اى عمل من اعمالهم قبل الحصول على  51

على التوكيل بعبارة " نظر ويحفظ بلف  ترخيص كتابى بذلك ولم يصدر اى ترخيص كتابى بالوكالة املنوه عنها اذا ان مدير عام املتحف اشر

 القسم وصورة لالعضاء " وبالتالى فلم يعتمده.

عهد وبشأن ما نسب للمحالة نفسها ايضا من امتناعها دون مبرر عن الحضور الى املتحف املصرى الستكمال تسليم عهدتها باملخالفة لالقرار والت 

العمالها فى الفترة من  2001\975لى مباشرة لجنة التسليم والتسلم املشكلة بالقرار مما ادى ا 2001\10\22الذى حررته على نفسها بتاريخ 

دون حضورها باعتبارها صاحبة العهدة فضال عن قيامها بتسليم نسخة من مفاتيح دوالب القسم االول  2003\12\15حتى  2001\10\31

الحميد مما مكن االخيرة من التالعب فى تلك السجالت بالشطب على توقيعها باملتحف املودع به سجالت العهدة الى املحالة الرابعة هالة حسن عبد

د باستالم بعض االثار اكدت املحكمة ان ذلك ثابت فى حقها ثبوتا يقينيا الريب فيه من واقع ما كشفت عنه التحقيقات وما جاء باقوال الشهو 

وجالل وهبه شعراوى االمين  2004\97،  2001\975املشكلتين رقمى  وخاصة سيد حسن السيد وابراهيم عبدالسالم النواوى رئيس ى اللجنتين

 ن.السابق لعهدة القسم االول باملتحف وعطية محمد حواش مدير عام العهد االثرية باملتحف وباعتراف املحالة نفسها بارتكاب هاتين الواقعتي

جهاز لقياس الحرارة والرطوبة وجهازين  20املصرى دون مبرر بـ وبشأن ما نسب لسهير الصاوى من احتفاظها فى مكتبها بالقسم االول باملتحف

دون ايداع تلك االجهزة فى االماكن املخصصة   2004\12\21وحتى    1991\11\17مستطيلين بدائرة كهربائية منذ استالمها لعهدة القسم االول فى  

متحفى السويس والحضارة ودون تسليم هذه االجهزة وتلك  الستخدامها بفترينات العرض واحتفاظها دون مبرر بصور لالثار املرشحة لكل من

مما ادى الى عدم االستفادة  2001الصور والكتب والخزينة الذين كانت تستخدمها الى ادارة املتحف املصرى لدى تركها العمل به فى نهاية اكتوبر 

فى حقها ثبوتا يقينيا ال شك فيه من واقع ما جاءت به التحقيقات  بها االمر الذى من شانه االضرار باالثار وهى من االموال العامة فان ذلك ثابت

 وما جاء باقوال الشهود وخاصة عطية محمد حواش مدير عام العهد االثرية بقطاع املتاحف وباعترافها هى نفسها. 

ليمات التى اصدرها اليهما مدير عام املتحف واشارت املحكمة الى ما نسب للمحالة االولى واملحال العاشر سمير اباظة سالم من اغفالها تنفيذ التع

بالدور العلوى باملتحف ووضع البطاقات الناقصة واستكمال تخزين  4، 2بطلب تنظيم وترتيب الفتارين بالقاعتين  1998\9\21املصرى بتاريخ 

املخزنة مما ادى الى عدم معرفة حقيقة ما تم اثار الحلى فى مخزن القسم االول واجراء مراجعة للحلى بعد التطوير واثبات ذلك فى سجالت االثار 

ه استبعاده من العرض والذى تم تخزينه وما اذا كانت العهدة من عدمه فان ذلك ثابت فى حقهما ثبوتا يقينيا ال ريب فيه من واقع ما كشف عن 

وسلوى احمد عبدالرحمن ود.محمد صالح   التحقيقات وما جاء باقوال الشهود وخاصة ما شهد به د. محمود مبروك املشرف على قطاع املتاحف  

اق مدير عام املتحف املصرى سابقا وكذلك بمطالعة التعليمات املشار اليها واملوجهة الى كل من سهير الصاوى  وسمير اباظة والتى خلت االور 

 بيانه.والتحقيقات ما يفيد قيامهما بتنفيذها فضال عما جاء باعتراف املحال العاشر نفسه على النحو السالف 

لى اما بشأن ما نسب لكل من املحالتين االولى سهير الصاوى والرابعة هالة حسن عبدالحميد من عدم تنفيذ تعليمات االمين العام للمجلس االع

 2004\1\24،27،  19فى    246،  215،  172واملقيد بوارد املتحف املصرى بارقام    2004\97لالثار وما ورد بكتاب رئيس اللجنة املشكلة بالقرار رقم  

لتى بطلب تسليم اللجنة املشار اليها كافة االوراق والدفاتر الخاصة بتحركات اثار القسم االول باملتحف املصرى وعمل كشوف بمجموعة الحلى ا
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بالقاعة   ومجموعة الحلى التى استبعدت من العرض وكشوف بما تم تشوينة من القطع االثرية التى كانت مخزنة25،24كانت معروضة فى الفترنتين  

علوى بالقسم االول باملتحف اوضحت املحكمة ان ذلك ثابت فى حقهما ثبوتا يقينيا ال ريب فيه من واقع ما جاءت به التحقيقات وما جاء  53

االولى  باقوال الشهود وخاصة ما جاء باقوال ابراهيم عبدالسالم النواوى وبمطالعة املكاتبات الثالثة سالفة البيان حيث اتضح ان املكاتبتين

واحيلت املكاتبة الثالثة الى كل من الحالتين   25/1/2004والثانية تم احالتها من مدير عام املتحف املصرى الى املحالة االولى سهير الصاوى بتاريخ  

ة اليهما واعترفتا بعدم وقد وقعت كل منهما بما يفيد استالم كل منهما للمكاتبات املحال   27/1/2004االولى والرابعة هالة حسن عبدالحميد بتاريخ  

 تنفيذ ما ورد بهذه املكاتبات.

ء  بشأن ما نسب للمحالة االولى ايضا وحتى الخامس من قيامهم بتسليم بعض الحلى واالثار االخرى بالقسم االول من خارج الفترينات دون اجرا

، 2001\8\5،  2001\7\28،  2001\6\20جنة بتواريخ  جرد فعلى لها على الطبيعة ودون حضور مندوب من شرطة املتحف املصرى لدى انعقاد الل

مما ترتب عليه وقوع بعض االخطاء فى عملية التسليم  2002\1\20، 2001\10\28، 2001\10\9، 2001\10\7، 2001\9\ 15، 2001\9\2

محاضر التسليم والتسلم املحررة افادت املحكمة ان ذلك ثابت فى حقهم ثبوتا يقينيا ال ريب فيه فى واقع ما كشفت عنه التحقيقات وما تضمنته 

م بدفاعهم فى هذه التواريخ فقد اتضح قيامهم بتسليم االثار من خارج الفترينات دون اجراء جرد فعلى لالثار املودعة بالفترينات وال ينال مما تقد

كن رؤيتها بسهولة من الخارج  فذلك مردود عليه من ان اللجنة كانت تباشر اعمالهم باجراء التسليم من خارج الفترينات فيما يتعلق باالثار التى يم

ما يجب  بان االثار لهما مواصفات ومقاسات واوزان مدونة فى السجالت الخاصة بالعهدة باللغة االجنبية وليس باللغة العربية وبالتالى يتعين وزن

باى حال من االحوال من خارج الفترينات وبالتالى فانه وزنه منهما وقياس وعد ما يوجب طبيعته قياسه وعد مكوناته وهو ما ال يمكن القيام به 

والخاصة كان يتعين فتح الفترينات وجرد ما بداخلها من اثار خاصة الحلى للوقوف على تلك االثار ومدى مطابقتها ملا هو مدون فى السجالت العامة  

 بداله باخر.والكتالوج والفيشات وما اذا كان االثر هو ذاته املدون فى السجالت ام تم است

، 2001\975وعن ما نسب للمحالة االولى حتى التاسعة من قيامهم بالتوقيع على محاضر اعمال لجنة التسليم والتسلم املشكلتين بالقرارين رقمى  

، 2003\2\23، 19، 16، 5، 4، 2002\10\27، 2002\10\2، 2002\5\15، 2002\4\7، 3، 2002\1\20، 16واملحررة بتواريخ  2004\97

15 ، 17\6\2003 ،1 ،2\7\2003 ،8\10\2003 ،22 ،24 ،29\12 \2003 ،6 ،18\1\2004 ،7 ،15 ،24 ،29\2\2004 ،1 ،3 ،10\3\2004 

م حال  تضمنها اثار لم تسلم على الطبيعة وارقام غير صحيحة لبعض االثار املسلمة واغفال ادراج البعض االخر من االثار فى محاضر االستال 

ت الخاصة بتلك املحاضر وحدوث تكرار لبعض االثار فى املحضر الواحد فان ذلك ثابت قبلهم ثبوتا يقينيا ال ريب فيه من رغم ورودها فى املسودا

واقع ما جاء بالتحقيقات وعلى ضوء ما قررته هالة حسن عبدالحميد امين القسم االول باملتحف املصرى والتى قامت بتحرير محاضر اعمال 

واغفال تدوين حرفى الجر "من" و"الى"   9946وصحته    99469بانه تم تسليم االثر رقم    2002\1\13ملحضر املؤرخ فى  اللجنتين واعترفت بتضمين ا

، .. واقرت ايضا بتكرار هذه االخطاء اضافة الى كتابة االثر الواحد فى ذات املحضر مرتين وهو ما 10014، 10003، 9938قبل وبعد االثار ارقام 

 من االولى وحتى التاسعة لقيامهم بالتوقيع على هذه املحاضر رغم ما شابهها من اخطاءيقطع بمسئولية املحالين 

قد قامت وال ينال مما تقدم ما ورد بدفاعهم من انهم لم يراجعوا املحاضر املنوه عنها قبل التوقيع عليها اعتمادا على ان هالة حسن عبد الحميد 

هم ان يراجعوا البيانات املدونة فى املحاضر ويتأكدوا من ان ما ورد بها يطابق ما تم تسليمه على بمراجعتها فذلك مردود عليه بانه كان يتعين علي

تى الطبيعة فعال من ناحية العدد والصنف واملواصفات.. اما القول بان تترك اللجنة امور مراجعة املحاضر ملحررتها هالة حسن عبدالحميد وال 

 ر معقول وال يتفق مع املنطق.ينحصر دورها فى الكتابة فقط وهو امر غي
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 وبشأن ما نسب للحالة االولى وحتى التاسعة من قيامهم بالتوقيع على بعض محاضر اعمال لجنتى التسليم والتسلم املشكلتين بالقرارين رقمى

، 2002\6\9بتواريخ،    املحررة  103،  94، 90،  86،  78،  77،  55،  52،  51،  50،  49،  48،  47،  46،  40والتى تحمل ارقام    2004\97،  2001\975

حال تضمينها  2004\2\ 23، 2004\1\25، 18، 4، 2003\12\15، 12، 5، 2003\2\16، 15، 5، 4، 2003\ 1\14، 2003\1\8، 2002\10\3

ل باملتحف علوى بالقسم االو   55وفترينات اخرى باملخزن    25،  24،  9بيانات مخالفة للحقيقة تفيد بانه تم جرد واعادة جرد الحلى بالفترينات ارقام  

ة فقد املصرى رغم ان ذلك الحلى كان قد تم تفريغه من هذه الفترينات واودع فى كراتين مخصصة للمياه املعدنية التى نقل منها الى صناديق خشبي 

 هم اكدت املحكمة ان ذلك ثابت فى حقهم ثبوتا يقينيا ال ريب فيه وذلك من واقع ما جاءت به التحقيقات وما اقر به املحالين انفس

قبل تطوير   وال ينال مما تقدم ما ورد بدفاعهم من ان املقصود بما ورد باملحاضر املنوه عنها فى هذا الشأن هو املدون بسجالت العهدة بالقسم االول 

علوى   55املخزن  والذى اعقبه عرض جزء من الحلى وتخزين الباقى فى كراتين للمياه املعدنية وايداعها ب   1997قاعات الذهب بالقسم االول فى عام  

ذكورين اتخاذ ولم يتم تغيير موقع االثر بالسجالت املنوه عنها ليكون مطابقا لالثار على الطبيعة فذلك مردود عليه بانه كان يتعين على املحالين امل 

وبيان عددها ومحتويات كل منها احد االجرائين : االول ..هو اثبات حقيقة ما وقع للحلى على الطبيعة ووجوده فى كراتين مخصصة للمياه املعدنية 

ن لدى اجراء عملية الجرد وانه تم نقل هذا الحلى الى صناديق خشبية وبيان عدد هذه الصناديق ومحتويات كل منها على حده وعدم ذكر الفتاري 

جه املشار اليه ويضاف اليه ان هذا التى ال وجود على الطبيعة فى محاضر اعمال اللجنة .. اما االجراء الثانى فهو ان يتم بيان الحقيقة على الو 

ام الحلى مودع فى فترينات قبل تطوير قاعات الذهب ويتم ذكر ارقام هذه الفترينات ثم يتبع ذلك بانه تم نقل هذه الفترينات من املتحف فى ع

ين    وجاءت املحاضر متضمنة ما يفيد بان وانها موجودة بمخازن املجلس االعلى لالثار اال ان املحالين املذكورين لم يتخذوا اى من االجرائ  1999

 الحلى ما زال موجودا بتلك الفترينات حتى تاريخه على خالف الحقيقة والواقع.

وفيما يتعلق بما نسب للمحال الثانى والرابعة والخامس وهم مختار عبده عبدالرازق وهالة حسن عبدالحميد وسيد حسن سيد من قبولهم 

رغم مخالفته الحكام القوانين واللوائح املعمول بها والقرار رقم  2001\10\27ملحالة االولى " سهير الصاوى" بتاريخ العمل بالتوكيل الصادر من ا

بتشكيل لجنة التسليم والتسلم وحال ان اثنين من الصادر لهما التوكيل ضمن اعضاء اللجنة املنوه عنها ودون اعتماد ذلك التوكيل  2001\975

دارية فان ذلك ثابت من حقهم من واقع ما كشفت عنه التحقيقات من انهم قبلوا العمل بالتوكيل املنوه عنه اعتبارا من من اى مسئول بالجهة اال 

وما جاء باقوال الشهود وخاصة احمد حسين محمد محامى بالشئون القانونية باملجلس االعلى لالثار وعطية محمد عطية حواش   2001\10\31

املتاحف وعبداملحسن عبدالعظيم القاض ى وكيل املتحف ببنى سويف فضال عما جاء باقوال سهير عبدالرحمن  مدير عام العهد االثة بقطاع

 ا باطلة. حسنين من ان مباشرة لجنة التسليم والتسلم العماله استنادا الى التوكيل الصادر من املحالة االولى يفقد اللجنة شرعيتها وتكون اعماله

بما يفيد بان توقيع املحالة الرابعة فى سجل االثار عهدة القسم   2003م من قيامهم بالتوقيع بعد شهر اغسطسوبشأن ما نسب للمحالين انفسه

تم بطريق الخطأ عقب قيام املحالة املذكورة   2002\1\27،  20باملحضرين املؤرخين    14988،  6842االول باملتحف املصرى باستالم االثريين رقمى  

ون عرض االمر على السلطة املختصة فى حينه التخاذ الالزم بشأن تلك الواقعة فان ذلك ثابت فى حقهم ثبوتا بالشطب على هذين التوقيعين ود

 يقينيا ال ريب فيه من واقع ما كشف عنه التحقيقات وباعترافهم هم بانفسهم بارتكاب هذه الواقعة. 

م والتسلم لعهدة القسم االول باملتحف املصررى بفتح الفترينات واملخازن اما ما نسب للمحالين الثانى والرابعة من قيامهما بمباشرة اعمال التسلي 

، 27، 24، 2، 2002\9\29، 2002\6\9دون حضو صاحبة العهدة " سهير الصاوى" ودون حضور رئيس اللجنة وبعض االعضاء وذلك بتواريخ 

، فقد 2003\6\17،  14،  8،  7،  2003\5\31،  3،  2  ، 2003\3\12،  5،  20،  2003\2\23،  19،  16،  15،  5،  4،  2003\1\8،  2002\10\31،  30

اهيم اكدت املحكمة ان ذلك ثابت فى حقهم ثبوتا يقينيا ال يطاوله الشك وذلك من واقع ما جاءت به التحقيقات وما جاء باقوال الشهود خاصة ابر 
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احف باملجلس االعلى لالثار وسهير عبدالرحمن عبدالسالم النواوى وما شهد به كل من عطيه محمد حواش مدير عام العهد االثرية بقطاع املت 

 شكرى رئيس االدارة املركزية للمخازن بالهيئة العامة للخدمات الحكومية وما اقر به املحالين املذكورين.

ن ببعض وفيما يتعلق بقيام املحالتين الرابعة والخامسة بادراج كل من ابيه عبداملنعم الشامى ومحمد جمال راشد ومروة محمود عبدالرحم

دون الحصول على موافقة السلطة املختصة على ضم املذكورين العمال  2001\975محاضر اعمال لجنة التسليم والتسلم املشكلة بالقرار رقم 

اعتراف ب اللجنة وباملخالفة لقرار تشكيل اللجنة سالف البيان فان ذلك ثابت فى حقهما ثبوتا يقينيا ال ريب فيه من واقع ما جاءت به التحقيقات و 

يسمح للجنة باالستعانة  2001\975كل منهما بارتكاب الواقعة وال ينال من ما تقدم ما ورد بدفاع املحالة الرابعة من انها كانت تعتقد بان القرار 

ه لم يرد به ما يعطى بمن تراه ملباشرة اعمالها فذلك مردود عليه بان هذا الدفع لم يقصد به سوى التهرب من املسئولية اذا ان القرار املشار الي 

 اللجنة الحق فى االستعانة باى شخص ملباشرة اعمالها. 

اما بشأن ما نسب للمحالة الرابعة هالة حسن عبدالحميد من قيامها بادراج اسم د. ممدوح الدماطى مدير عام املتحف السابق على انه رئيس 

محضرا  22لتسليم والتسلم فى االيام التى حررت فيها تلك املحاضر وعددها رغم انه لم يحضر عملية ا 2001\ 975اللجنة باملخالفة للقرار رقم 

 2002\5\15،  5،  2002\4\28،  24،  17،  14،  7،  3،  2002\2\27،  13،  10،  3،  2002\1\27،    23،  20،  16،  13،  9،  6،  2001\10\31بتواريخ  

ما كشفت عنه التحقيقات وما جاء باقوال الشهود خاصة ابراهيم فقد اوضحت املحكمة ان ذلك ثابت فى حقها ثبوتا يقينيا ال ريب فيه من واقع 

مة عبدالسالم النواوى وباعتراف املحالة نفسها من ان املذكور لم يحضر اعمال اللجنة بالفعل ولكنها ادرجت اسمه حتى تكون عملية الفتح سلي

يكون محضر اعمال اللجنة مطابقا للواقع وال يدون فيه اال الحاضرين وهو مايعد مخالفا الحكام القوانين واللوائح والقرار املنوه عنه اذ يجب ان  

 فعال ممن وردت اسماؤهم وصفاتهم بقرار تشكيل اللجنة املشار اليه. 

وعن اغفال املحالة نفسها ادراج اسم مندوب شرطة املتحف املصرى فى محاضر اعمال لجنة التسليم والتسلم التى باشرت اعمالها بتواريخ 

رغم حضوره اعمال اللجنة فى هذه  2004\2\28، 1، 2003\10\8، 18، 2003\9\12، 6، 3، 2، 2003\8\31، 2003\7\1،  2001\10\31

 االيام فان ذلك ثابت فى حقها ثبوتا يقينيا ال ريب فيه من واقع ما جاءت به التحقيقات وباعترافها هى نفسها بارتكاب هذه الواقعة.

ى نسخة من مفاتيح دوالب القسم االول باملتحف املصرى املودع به سجالت العهدة واستخدامها لتلك السجالت وعن حصول املحالة ذاتها ايضا عل

قبل استالمها لعهدة ذلك القسم بصفة رسمية فضال عن قيامها  بالتالعب فى السجالت  2004وحتى فبراير  2001اعتبارا من نهاية شهر اكتوبر 

، 14688، 7656، 6845، 6842، 1114، 81، 77بالشطب على توقيعاتها بما يفيد استالم االثار ارقام الخاصة بعهدة االثار بالقسم االول 

ليم باملخالفة للقواعد واالحكام املنصوص عليها فى القوانين واللوائح املعمول بها االمر الذى من شأنه التشكيك فى صحة وسالمة اجراءات تس

فقد اشارت املحكمة الى ان ذلك ثابت فى حقها من واقع ما  2004حتى شهر مارس  2001من شهر مايو  وتسلم عهدة القسم املشار اليه فى الفترة

كشفت عنه التحقيقات وما جاء باقوال الشهود خاصة سيد حسن السيد ومختار عبده عبدالرازق وعطيه محمد حواش وباعتراف املحالة نفسها 

 بارتكاب هاتين الواقعتين

فقامت بالشطب على توقيعها فى السجل الخاص  14688، 6842رد بدفاعها من انها اكتشفت عدم استالم االثرين رقمى وال ينال مما تقدم ما و 

ختصة فذلك مردود عليه بانه كان يتعين عليها اعداد مذكرة بما تكشف لها من خطأ فى التوقيع وتبين فيها وجه الخطأ ويتم عرضها على السلطة امل

لك بتشكيل لجنة لبحث املوضوع والتأكد بالفعل من وجود خطأ  فى التوقيع باالستالم من عدمه وفى كل االحوال ال يجوز لتقرير ما تراه الزما وذ
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الشطب على التوقيع وذلك على ضوء ما شهد به كل من عطية محمد حواش مدير عام العهدة االثرية بقطاع املتاحف وسهير عبدالرحمن شكرى 

 املخازن بالهيئة العامة للخدمات الحكومية. رئيس االدارة املركزية لقطاع

  

وبشأن ما نسب للمحال الخامس سيد حسن السيد من عدم قيامه بتحديد مواعيد النعقاد لجنة التسليم والتسلم التى يراسها فى الفترات من 

دى الى انعقاد اللجنة دون مما ا 2003\6\ 14حتى  2003\2\ 15ومن  2003\1\13حتى 2002\10\24، ومن 2002\10\15، حتى 2002\5\16

، 19، 16، 15، 5، 4، 2003\1\8، 2002\10\30، 27، 24، 2، 2002\9\29، 2002\6\9، 2002\4\3حضوره كرئيس لها بتواريخ 

فقد اشارت املحكمة الى ان ذلك ثابت فى حقه من واقع ما كشفت   2003\6\17،  14،  8،  7،  2003\5\31،  30،  2003\3\12،  5،  2003\12\23

حقيقات وبما جاء باقوال الشهود على النحو السالف بيانه وباعتراف املحال نفسه بعدم دعوة اللجنة لالجتماع فى الفترات املنوه عنها.. عنه الت 

رغم عدم حضوره اعمال اللجنة فان ذلك   2002\4\3وفيما يتعلق بما نسب اليه من  توقيعه على محضر اعمال لجنة التسليم والتسلم املؤرخ فى  

 .ثبوتا يقينيا باعترافه هو نفسه فى حقهثابت 

وبشان ما نسب الى املحال الثانى مختار عبده عبدالرازق واملحالين من السابع حتى التاسع وهم سيد سليمان عبدالغنى مدير متحف العريش 

هم اعضاء فى اللجنة املشكلة القومى واحمد محمد رمضان مدير متحف كفر الشيخ وصباح عبدالرازق امينة متحف بالقسم الخامس وذلك بصفت

حيث اغفالوا تنفيذ املهمة املسندة الى وهى اجراء مراجعة دقيقة وشاملة لجميع االثار عهدة القسم االول باملتحف  2004لسنة 97بالقرار رقم 

وا فى ذلك على اعمال اللجنة املصرى على الطبيعة ومقارنتها بما هو مدون فى السجل العام والسجالت الخاصة والفيشات واالكتالوجات واعتمد

قطعة من حلى  38رغم بطالنها مما ادى الى عدم الوقوف على حقيقة العهدة وما اذا كان هناك عجزا فى عدد  2001\975املشكلة بالقرار رقم 

ة بالقسم املنوه عنه ووجود القسم االول او غيره من االثار ام ال اضافة الى عدم اكتشاف االخطاء والتالعب الذى حدث فى سجالت العهدة الخاص

لم يتم االشارة اليها بمحاضر اعمال اللجنة  2002االثار لم يتم تسليمها على الطبيعة واخرى فى معرض بالواليات املتحدة االمريكية منذ عام 

ص عليه القرار املذكور.. وقد اكدت باملخالفة ملا ن 2004\97املنوه عنها وكذلك عدم تقديم تقارير اسبوعية بنتيجة عمل اللجنة املشكلة بالقرار 

 2004\97املحكمة ان ذلك ثابت فى حقهم ثبوتا يقينيا ال ريب فيه فى واقع ما جاءت به التحقيقات والتى كشفت عن ان اللجنة املشكلة بالقرار 

ول باملتحف املصرى وفقا ملا هو مدون يوما وان عدد اثار القسم اال   21اجتماعا فقط وحرر عنها محاضر اى انها باشرت العمل ملدة    21قد عقدت  

اثرا وان جرد وتسليم وتسلم القسم املشار اليه على الطبيعة ومطابقتها على ما هو مدون فى السجل العام   10742بسجالت عهدة اثار ذلك القسم  

تسليم العهدة المين عمل بالقسم والسجالت الخاصة بالعهدة والفيشات والكتالوجات يستغرق من الوقت مدة ال تقل عن ستة اشهر فى حالة 

املشكلة وعلى دراسة العهدة وفى حالة تسليمها المين اخر من خارج القسم فان مدة الجرد والتسليم والتسلم تستغرق سنة كاملة وان اللجنة االولى  

ا وقد ترتب على ذلك بطالن اعمالها قد شاب عملها العديد من االخطاء وفقد مشروعيتها على النحو املشار اليها سلف 2001\975بالقرار رقم 

اثرا من اثار املتحف موجودة فى الواليات املتحدة  141وبالتالى فال يجوز باى حال من االحوال االعتماد على عملها فى اى ش ئ وان هناك عدد 

ورغم ذلك لم يتم االشارة الى  2002االمريكية فى معرض "البحث عن الخلود" ويدخل ضمن هذه االثار عدد من اثار القسم االول وذلك منذ عام 

لم  2004\ 97وان اللجنة الثاانية املشكلة بالقرار رقم  2004\ 97، 2001\975ذلك فى اى من محاضر اعمال اللجنتين املشكلتين بالقرارين رقمى 

ليم االثار التى لم يسبق تسليمها تقم بجرد ومراجعة العهدة الخاصة بالقسم االول حسبما ورد بقرار تشكيلها واقتصر عملها على استكمال تس

اعتمدت كل منهما فى عملية  2004\97،  2001\975وان اللجنتين املشكلتين بالقرارين رقمى  2001\975بمعرفة اللجنة االولى املشكلة بالقرار 

دون اجراء اى مراجعة مسبقة ملباشرة  التسليم والتسلم وتحرير ااملحاضر على املحالة الرابعة االتى تولت بنفسها كتابة محاضر اعمال اللجنتين
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لم تقدم تقريرا اسبوعيا   2004\97العمل على اساس ما هو مدون فى سجالت العهدة ومن واقع الطبيعة اضافة الى ان اللجنة املشكلة بالقرار رقم  

 بنتيجة عملها باملخالفة ملا ورد بالقرار وهذه املسئولية رئيس اعضاء اللجنة مجمعتين.

ى ما تقدم اكدت املحكمة ان املحالين املذكورين قد اغفلوا وتقاعسوا عن تنفيذ املهمة املسندة الى اللجنة املشكلة بالقرار رقم وتأسيسا عل

97\2004 

ار ن قر وال ينال من ما تقدم ما ورد بدفاعهم من ان رئيس اللجنة هو املنوط به تقديم التقرير االسبوعى بنتيجة عمل اللجنة فذلك مردود عليه با

يضا ما تشكيل اللجنة املنوه عنها قد تضمن صراحة على ان اللجنة املسئولة عن تقديم اسبوعى من نتائج عملها وليس رئيسها بمفرده .. وال ينال ا

ان ساقه املحالون بدفاعهم من ان اللجنة لم تجد اى معوقات او مشاكل تستدعى تقديم تقارير اسبوعية نتيجة عملها الن ذلك مردود عليه ب 

االول من اللجنة لم تنفذ املهمة املسندة اليها كما ورد بالقرار املشار اليه حتى تتبين ما اذا كان هناك مشاكل او عقبات او مخالفات فى القسم 

 عدمه. 

ع املتاحف حاليا وفيما يتعلق بما نسب للمحال الحادى عشر عادل محمود عبدالقادرامين عهدة بالقسم الرابع سابقا مدير مركز املعلومات بقطا

 1992من عدم اتخاذه االجراءات الالزمة لتصويب بعض املالحظات التى وردت بتقرير لجنة الجرد التى شكلت برئاسة جالل وهبه شعراوى فى عام  

ان ذلك ثابت فى حقه   قالت املحمة  1993\1\13والتى ايدتها اللجنة املشكلة من املختصين من خارج هيئة االثار املصرية بموجب تقريرها املؤرخ فى  

 ثبوتا يقينيا ال ريب فيه من واقع ما جاء بالتحقيقات وما اقر به هو نفسه. 

، 531وبشأن ما نسب للمحال الثانى عشرابراهيم عبدالجواد محمود امين متحف بالقسم الرابع من تراخيه فى اتخاذ اجراءات تصوير االثار ارقام  

دون مبرر اشارت املحكمة الى ان ذلك ثابت فى حق ثبوتا يقينيا   2004وحتى شهر سبتمبر عام    1998ام  منذ استالمه للعهدة فى ع  939،  938،  695

 ال ريب فيه من واقع ما كشفت عنه التحقيقات وباعتراف املحال نفسه بارتكاب هذه الواقعة. 

طاع املتاحف سابقا والخامسة عشر نرجس حنين ومن حيث انه بشان ما نسب للمحال الثالث عشر جمال الدين محمد السيد   مدير املخازن بق

ملصرى حنا مدير املخازن املركزية باملجلس االعلى لالثار من عدم اتخاذهما االجراءات الالزمة لتشكيل لجان لجرد املتاحف ومن بينها املتحف ا

( من الئحة املخازن.. وكذلك ما نسب للمحال 414ة)سنويا او فى مواعيد دورية للوقوف على مدى سالمة العهدة من عدمه وباملخالفة الحكام املاد

الرابع عشر  محمود محمد السيد مدير عام املخازن واملشتريات بقطاع املتاحف والسادس عشر مصطفى السيد ابراهيم مدير عام املخازن 

فى حقهم ثبوتا يقينيا ال يطاوله الشك وذلك من املركزية من انهما لم يحكما الرقابة واملتابعة على اعمال املخازن بقطاع املتاحف فان ذلك ثابت 

واقع ما كشفت عنه التحقيقات وبمطالعة نص املادة املشار اليها من الئحة املخازن الحكومية وعلى ضوء ما شهد به كل من سهير عبدالرحمن 

ر عام االدارة  العامة للمخازن بالهيئة العامة شكرى رئيس االدارة املركزية للمخازن بالهيئة العامة للخدمات الحكومية ولطفى شندى بيومى مدي 

 للخدمات الحكومية وباعترافهم هم انفسهم بعدم اتخاذ اجراءات تشكيل اللجان الالزمة لجرد العهد االثرية واملتحفية. 

للخدمات الحكومية من  وفيما يتعلق بما نسب للمحال السابع عشر عبدالحميد فهمى عبداملقصود مدير ادارة بحوث املخازن بالهيئة العامة

تيجة جرد تقاعسه عن اتخاذ االجراءات الالزمة نحو تنبيه املختصين باملجلس االعلى لالثار الى موافاة الهيئة العامة للخدمات الحكومية باقرار ن

من الئحة املخازن فان ذلك  414 املتاحف واعتماد املحاضر الواردة اليه من املجلس رغم خلوها من ذلك االقرار باملخالفة ملا نصت عليه املادة

دارة ثابت فى حقه ثبوتا يقينيا ال ريب فيه من واقع ما جاءت به التحقيقات وما جاء باقوال الشهود خاصة ما زكية احمد ابراهيم مدير عام اال 
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بحوث وتنظيم املخازن بالهيئة العامة العامة لتفتيش املخازن بالهيئة العامة للخدمات الحكومية ولطفى شندى بيومى مدير عام االدارة العامة ل 

 للخدمات الحكومية وسهير عبدالرحمن شكرى رئيس االدارة املركزية لقطاع املخازن بالهيئة العامة للخدمات الحكومية.

ن ثم فقد وجب وبناء على ما تقدم اكدت املحكمة ان املحالين يكونوا بذلك قد خرجوا على مقتض ى الواجب الوظيفى واخلوا بواجبات وظيفتهم فم

 مجازاتهم تأديبا بالجزاء الوارد باملنطوق.. ولهذه االسباب حكمت املحكمة بـ :

 سهير حامد الصاوى بغرامة تعادل ثالثة امثال راتبها االساس ى الذى كانت تتقاضاه فى الشهر عند انتهاء الخدمة. \مجازاة  -

 مختار عبده عبدالرازق بخصم شهر من راتبه. \مجازاة  -

 اميمة السيد على بخصم شهر من راتبها. \ازاة مج -

 مجازاة/ هالة حسن عبدالحميد بخصم شهر ونصف من راتبها.  -

 سيد حسن السيد بخصم عشرين يوما من راتبه. \مجازاة  -

 ابيه عبداملنعم الشامى بخصم سبعة ايام من راتبها. \مجازاة  -

 راتبه.  سيد سليمان عبدالغنى بخصم عشرة ايام من \مجازاة  -

 احمد محمد رمضان مدكور بخصم خمسة ايام من راتبه. \مجازاة  -

 صباح عبدالرازق صديق بخصم عشرة ايام من راتبها.  \مجازاة  -

 سمير اباظة سالم بغرامة خمسين جنيها. \مجازاة  -

 عادل محمود عبدالقادر بخصم عشرة ايام من راتبه. \مجازاة  -

 د محمود بخصم خمسة ايام من راتبه.ابراهيم عبدالجوا \مجازاة  -

 جمال الدين محمد السيد بغرامة خمسين جنيه. \مجازاة  -

 محمود محمد السيد السباعى بغرامة خمسين جنيها. \مجازاة  -

 نرجس حنين حنا سليمان بخصم خمسة ايام من راتبها.  \مجازاة  -

 مصطفى سيد ابراهيم بخصم ثالثة ايام من راتبه. \مجازاة  -

 عبدالحميد فهمى عبداملقصود بخصم خمسة ايام من راتبه.  \مجازاة  -

قطعة ذهبية  38والتساؤل ..هل تتناسب هذه العقوبات مع حجم االهمال ان لم يكن الجرم الذى ارتكبه هؤالء املحالين والذى تسبب فى ضياع 

 املفقودة؟  اثرية نادرة .. والتساؤل االكثر الحاحا.. متى سيكشف النقاب عن مصير القطع
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