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نتحدى
الكبار فى

انتخابات النواب

بركات: نخوض 
االنتخابات 
بشخصيات 

وطنية.. 
وقادرون على 
حسم مقاعد 

شرق الدلتا

»ولد عمالقا ومن أجل أن ينافس 
ويحرك الحياة الحزبية، ولن نكون حزبا 

كرتونيا أو مجرد ديكور« هكذا 
لخص المهندس مدحت بركات رئيس  

حزب أبناء مصر فكرة عمل الحزب 
وأهدافه وطموحاته في الحياة السياسية 

والحزبية في الفترة المقبلة.
قبل نحو 11 شهرا تحديدا انطلق فعليا 
حزب أبناء مصر عقب  اختيار المهندس 
مدحت بركات رئيسا للحزب باالجماع 

نظرا لمواقفه السياسية السابقة 
وصراعه وحربه مع الفساد ومراكز 

القوى في العهود السابقة.
ومنذ انطالق الحزب استطاع أن يفسح 

مجاال لنفسه على أرض الواقع من 
خالل أجندات عمل واضحة واختيار 

أفضل العناصر لتمثيل الحزب، وأهمية 
التواصل مع الشارع المصري وحل 

المشكالت على أرض الواقع، ليصنع 
الحزب لنفسه شعبية كبيرة في خالل 

شهور معدودات، وتهافت الشباب على 
االنضمام إليه.

ونظرا لكثرة اإلقبال على االنضمام 
للحزب افتتحت أكثر من 20 أمانة 

بالمحافظات دخلت معظمها طور العمل 
الحزبي في الشارع على الفور.

بداية الحكاية

مدحت بركات:
السيسى

أنقذ مصر
من الخراب

الشعب يبارك خطوات الرئيس واإلصالح االقتصادى ضرورة

خدمة الناس شرف والعمل العام فرض واجب

حى الخليفة بيتى وأهلى.. وافتخر بدعمهم

أتينا لننافس ولن نكون ديكورا.. والشارع هو الحكم

مدحت  المهندس  برئاسة  مصر،  أبناء  حزب  يعقد 
حاشدا،  سياسيا  مؤتمرا  الثالثاء،  اليوم  مساء  بركات، 
اإلعالم  وسائل  كل  مع  موسع  صحفي  مؤتمر  يعقبه 
بأحد فنادق حي الدقي، يكشف خالله تفاصيل قائمته 
االنتخابية »أبناء مصر«، التي تخوض غمار االنتخابات 
»شرق  منطقة  عن   2020 النواب  لمجلس  البرلمانية 

الدلتا«.
وأعضائه  وأنصاره  الحزب  قيادات  المؤتمر  ويحضر 
ممن يخوضون االنتخابات من خالل القائمة، إلى جانب 
حضور إعالمي مكثف؛ لإلعالن عن التفاصيل الخاصة 
باستعدادت الحزب لالنتخابات وتحركاته على مستوى 
المكثفة  االنتخابية  الحملة  وانطالق  المحافظات، 
بمنطقة  فوزها  في  الحزب  يطمح  التي  القائمة  لدعم 
التي القتها  والتأييد  الترحيب  الدلتا  بعد حالة  شرق 
الوطنية  الهيئة  خالل  من  عنها  اإلعالن  منذ  القائمة 

لالنتخابات.
من  عدد  أيًضا،  المؤتمر  فعاليات  ضمن  ويشارك 
رؤساء األحزاب المصرية الذين وجهت لهم الدعوة إلى 
جانب بعض الشخصيات العامة والسياسية واإلعالمية 
والمواقع  والصحف  التلفزيونية  القنوات  من  وعدد 

اإللكترونية. 
بركات،  مدحت  المهندس  يكشف  المؤتمر،  خالل 
للقائمة  كواليس اإلعداد  أبناء مصر، عن  رئيس  حزب 
أجل  من  وجهوده  الحزب،  وتحركات  االنتخابية، 
الوصول إلى كل المصريين وتعريفهم بالحزب وأهدافه 
وطموحاته، خاصة بعد أن نجح في صنع شعبية واسعة 
على مستوى الشارع السياسي رغم  حداثة عهد الحزب 
بالحياة السياسية، إال أنه نجح في افتتاح أكثر من نحو 

5 مقرات للحزب بعدد من المحافظات المختلفة.
وقال المهندس مدحت بركات، في تصريحات خاصة، 
إن جهود الحزب ورؤيته وأهدافه وتطلعاته واستراتيجيته 
التي تستهدف دعم الدولة المصرية وجهودها الحثيثة 
نحو تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة تحقق 
تتبوأ  أن  في  المصريين  واحالم  أهداف  خاللها  من 
دولتهم مكانتها المنشودة في المنطقة العربية والعالم 
أجمع، خاصة وأن حزب أبناء مصر، يتبنى خطة التنمية 
2030، والتي كشفت الحكومة المصرية بعض تفاصيلها 
واإلصالحات  االقتصادي  النمو  برفع معدالت  الخاصة 

االجتماعية الشاملة. 
رأسهم  وعلى  الحزب  قيادات  يلقي  المؤتمر،  وخالل 
الدكتور محمد والي، أمين عام الحزب، واللواء إبراهيم 

كلمات خاصة  أبناء مصر،  لقائمة  العام  المنسق  فالح، 
قاعدته  لتوسيع  المستقبلية  ورؤيتهما  الحزب  برؤية 
االستفادة  على  والعمل  المحافظات  داخل  الحزبية 
على  األساس  في  الحزب  يقوم  الذي  الشباب  روح  من 
التجربة  من  االستفادة  على  العمل  وأيضا  أكتافهما، 
االنتخابية التي يخوضها الحزب من خالل قائمته في 
منطقة شرق الدلتا، والمنافسة على عدد من المقاعد 

الفردية خالل االنتخابات بمرحلتيها األولى والثانية.
بركات،  مدحت  المهندس  يقوم  المؤتمر،  نهاية  وفي 
الشخصيات  من  عدد  بتكريم  مصر،  أبناء  حزب  رئيس 
قدموه  لما  الحزب  أعضاء  وبعض  والحزبية  العامة 
للحياة السياسية من جهود على مدار الفترة الماضية، 

ودورهم الفعال في إثراء الحياة السياسية والحزبية.

اليوم..مؤتمر دعم مرشحى أبناء مصر



حزب أبناء مصر

 الثالثاء 27 / 10 / 2020
02طريقنا.. وهنكمله

دورنا مراقبة 

السلطة 

التنفيذية 

واستغالل 

طاقات الشباب 

فى بناء مصر

حزب أبناء 

مصر إلى كل 

وطني يشعر 

باالنتماء الى 

أرض هذا 

الوطن

جريدة مصرية اسبوعية شاملة تصدر عن مؤسسة 

الصفوة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع »ش.م.م«

مدير التحرير

نصر الدين عبدالمنعم

نائب رئيس التحرير

محمد عبدالجليل

المشرف العام

أحمد عبد المجيد
اإلخراج الفنى

أحمد الطنانى

الرياضة 

شريف كمال

السياسة 

وائل عبد العزيز

مدير التصوير 

محمد عادل

طالع الموقع اإللكتروني

www.altreeq.com

صدر العدد األول يناير 2008

١٦ ميدان هيئة التدريس

متفرع من شارع مصدق 

الدور الثالث

Tel: 0237484441

Tel: 0237484442

Tel: 0237484443

طريقنا.. وهنكمله

من نحن ؟
ديمقراطى  مدنى  حزب  هو  مصر  أبناء  حزب 
من  الثالث  في  الحقيقية  انطالقته  بدأ  وطنى 
مدحات  المهندس  تولى  عندما   2019 نوفمبر 
بركات رئاسته. وهو حزب ديمقراطي مدني يعمل 
ودعم  المصرية  الدولة  بناء  في  المشاركة  على 
تواجه  التي  التحديات  مواجهة  في  مؤسساتها 

البالد.
رئاسة  بركات  مدحت  المهندس  تولي  وفور 
جميع  في  جديد  دماء  ضخ  على  عمل  الحزب 
أوصاله عن طريق ضم كوادر سياسية وشخصيات 
كما  الحزب.  صفوف  إلى  وطنية  ورموز  عامة 
للحزب  ومقرات  أمانات  لفتح  طاقته  كل  استثمر 
في أكثر من 18 محافظات كبرى في مصر ضمن 
خطة طموحة للتواجد في جميع محافظات مصر 

من األسكندرية إلى أسوان.
الشارع  فى  بالتأثير  مصر  أبناء  حزب  يحلم 
القرارات  صناعة  فى  والمشاركة  المصرى 
المزمنة  مصر  لمشاكل  حلول  وإيجاد  السياسية 
من تخلف وفقر ومرض، عن طريق مجموعة من 
الخطط والمشروعات يسعى لتنفيذها ولبناء جيل 
لقيادة األمة  المثقف والمؤهل  الشباب  جديد من 
مستقباًل وإعادة إعمار الوطن من جديد وتحقيق 

حياة كريمة لكل المصريين.
قوة وحضارة..

يسعى حزب أبناء مصر لتوحيد الصف الوطنى 
وجمع األيادى المصرية للعمل واإلنتاج.

إلى  يسعى  من  كل  حلم  هو  مصر  أبناء  حزب 
إعادة مصر إلى دورها الرائد بين الدول  العربية 

واإلفريقية واإلسالمية وفى العالم أجمع.
يشعر  وطنى  كل  حلم  هو  مصر  أبناء  حزب 
باالنتماء إلى أرض هذا الوطن وحلم كل من يحمل 
هموم هذا الشعب وأمل كل من ينتمى إلى الهوية 
المصرية من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال، 

للعمل معاً من أجل مصر القوية والمتحضرة.

ماذا نريد؟
فى  ننشده  الذي  السياسي  اإلصالح  إن   -1
مرحلة  نبارح  حينما  يتحقق  المتطور  المستقبل 
القلق  ويتوارى  السياسي  االستقرار  إلى  االنتقال 
اإلدارة  وتصبح  البالد،  فى  الحكم  مستقبل  إزاء 
الديمقراطية معبرة بحق عن إرادة الشعب وآماله.

2- ومن أهم الدروس التي ينبغي أن نستخلصها 
من الماضي أن التنظيم الواحد كاالتحاد االشتراكي 
أو الحزب المركزي كحزب مصر والحزب الوطني 
وما شابه من تكتالت أو تنظيمات تنشأ بقرارات 
السياسية  تقلبات  أمام  الصمود  يمكنها  ال  فوقية 
وأعاصير الشارع، فاألحزاب الحقيقية ذات القدرة 
على البقاء فى الحياة السياسية هي تلك التي تنمو 
من أسفل إلى أعلى، حيث تمتد أوراقها أو أغصانها 

على سيقان وجذوع ال تقتلعها رياح السياسة.
األحزاب  أمام  الطرق  تعبيد  من  بد  فال   -3
من  باألعضاء  المحلية  المجالس  ستمد  التي 
البرلمان  وتمد  والمراكز  القرى  فى  النشطاء 

بالنواب المسيسين والحكومة بالوزراء السياسيين 
وستطرح مرشحيها للرئاسة فى انتخابات تعددية 
المجالس  وأن  المنظور،  المستقبل  فى  تنافسية 
النيابية كالمجالس المحلية التي تعد مصدر تفريغ 
النواب  ومجلس  المستقبل  فى  البرلمان  أعضاء 
الذي يرتبط مع الحكومة فى النظم الديمقراطية 
الناضجة بعالقة إمداد متبادل ذات طرفين، بينما 
مجلس الشيوخ الجديد هو مخزن الخبرات الذي 
العمل  فى  والتجارب  الرؤي  أصحاب  فيه  يتجمع 
النيابية  المجالس  أن  غير  والحزبي،  التنفيذي 
فعالة  قوية  نشطة  أحزاب  إلى  أساسا  تحتاج 
كسب  على  ستتنافس  التي  هي  األحزاب  وهذه 
ليفوز  البرلمانية  االنتخابات  فى  الجماهير  ثقة 
باألغلبية منها حزب منفرد وائتالف مجمع أحزابا 
لتشكيل  تسعى  والبرامج  األفكار  فى  متقاربة 

الحكومة.
أن  ينبغي  الحقيقي  السياسي  اإلصالح   -4
واإلبداع  والتعبير  الرأي  حرية  من  مناخ  في  يتم 
إلعالء  حتمية  مسألة  المجتمعية  ¡فالمشاركة 
يستوجب  ما  وهو  الديمقراطي  السياسي  البناء 
الرأي  حرية  ممارسة  فى  العام  المجال  توسيع 
والتعبير والصحافة واإلعالم دون قيود إال القانون 

ودون رقيب إال الضمير الوطني.
 الحزب السياسي:

هو اتحاد مجموعة من األفراد بغرض العمل معا 
لتحقيق مصلحة عامة وفًقا لمبادئ خاصة متفقين 
قادته  يجمع  تنظيمي  هيكل  وللحزب   .. عليها 
وأعضائه وله جهاز إداري معاون.. ويسعى الحزب 
إلى توسيع دائرة أنصاره بين أفراد الشعب وتعتبر 
األحزاب السياسية إحدى أدوات التنمية السياسية 
في العصر الحديث، فكما تعتبر سياسة التصنيع 
األحزاب  تعبر   .. االقتصادية  البنية  مضمون  من 
السياسية في  التنمية  الحزبي عن درجة  والنظام 

النظام السياسي.
مهام األحزاب

وبلورتها  الشعب  من  قطاعات  إرادة  تنظيم   -1
والصعود  الشعبية  للمشاركة  قنوات  وتوفير   ..
بشكل  التنظيم  من  درجة  إلى  المشاركة  بمستوى 
يسهل لألفراد طرح األفكار .. فمهمة األحزاب هي 
سد الفراغ الناشئ عن إحساس الجمهور لالتصال 

مع النظام الحاكم.
التي  الطرق  إحدى  السياسية هي  األحزاب   -2
تعتبر بها األمة عن حقها فى المشاركة فهي أداة 
أو  أكثرية  تملكه من  المعارضة حسبما  أو  للحكم 

أقلية وتساهم بذلك فى صنع إرادة األمة كما أنها 
ركيزة أساسية تقوم عليها األنظمة الديمقراطية.

أهداف  تحقيق  يمكنهم  ال  وحدهم  فاألفراد 
سياسية أو اقتصادية إال بتنسيق الجهود والوحدة 
وتوحدت  نظم  إذا  إال  فعااًل  يصبح  أن  والتضامن 

الجهود فى إطاره حزب سياسي.
وقد أصبحت األحزاب السياسية عنصًرا دائًما 
وطبيعًيا وعالمًيا فى كل األنظمة السياسية سواء 
أو  ليبرالية  واستبدالية  ديمقراطية  أنظمة  كانت 
اشتراكية متقدمة أو نامية من خالل دورها الفعال 

فى الحياة السياسية وضرورة ال بد منها.
فما هو مفهوم الحزب السياسي وما هي أنواعه 

وفيما تتمثل وظائف األحزاب السياسية؟
3- وظائف األحزاب السياسية:

األنظمة  فى  لألحزاب  المحورية  للمكانة  نظًرا 
السياسية وارتباطها العميق بمفهوم الديمقراطية 
أصبحت  السياسية  األحزاب  فإن  والمشاركة 
المجتمعات  داخل  األهمية  بالغة  بأدوار  تضطلع 

وخاصة أنظمتها السياسية.
رئيسية  مهام  ثالث  نيومان(  )سيجمو  يقدم 
أو  ديمقراطية  كانت  سواء  السياسية  لألحزاب 
شمولية تنظم اإلرادة السياسية للعشب والتسويق 

لمبادئ الحزب
1- إدماج المواطن فى الحزب وتعليمه االلتزام 

السياسي.
2- ممارسة الحزب دور الوسيط أو همزة الوصل 

بين الرأي العام والحكومة
3- اختيار القادة النتخابهم من قبل الشعب األمر 
الذي يستدعي مستوى من الوعي لدي المواطنين 

لضمان االختيار الصحيح.
بثالث  يقوم  الحزب  أن  يبين  فيميز  ديفيد  أما 

وظائف رئيسية وهي:
1- مراقبة السلطة التنفيذية .

2- تمثيل المصالح.
3- استقطاب المرشحين واألعضاء.

رسالة حزب أبناء مصر:
2-  1- حزب أبناء مصر يسعى لتوحيد الصفوف 

وجمع األيادي للعمل واإلنتاج.
إلى  يسعون  كل  الى  مصر  أبناء  حزب   -2 
العربية  الرائد بين الدول  إعادة مصر إلى دورها 

واإلفريقية واإلسالمية وفى العالم أجمع.
يشعر  وطني  كل  إلى  مصر  أبناء  حزب   -3 
باالنتماء الى أرض هذا الوطن وكأنه الى كل من 
يحمل هموم هذا الشعب الى كل من يحمل الهوية 
المصرية فى أقصى الجنوب الى أقصى الشمال .. 

للعمل معا من أجل مصر القوة والحضارة.
الى  األساس  فى  يهدف  مصر  أبناء  حزب   -3
مختلف  بشكل  السياسية  الحياة  فى  المساهمة 
تكون في  ان  التي يجب  البداية  نسبيا عن طريق 
للشارع  نبضا  يكون  ألن  يهدف  المصري  الشارع 
كما   .. كان  حيث  إليه  يذهب  الذي  والمواطن 
يهدف لمشاركة الشباب وتأهيلهم لتولي المناصب 
القيادية في الحزب ومن ثم فى مؤسسات الدولة 

من بعد ذلك.

حزب يقدس الشارع
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غزالة: 

الحزب قدم 

الدعم لكافة 

المرشحات من 

خالل تنظيم 

حمالت 

دعائية 

وتدريبهن على 

إدارة المعارك 

االنتخابية

نتوقع 

منافسة 

قوية واأليام 

ستثبت.. 

واالئتالفات 

السياسية 

كيانات هشة

قوائم التحالفات هزيلة.. ونستعد لحصد مقاعد النواب

نساء مصر.. قادمات
 المرأة المصرية في المقدمة منذ عهد الفراعنة وقادرة على فعل المستحيل

الدكتور محمد والي األمين العام للحزب:

حتى أن لدى »رحاب غزالة« نفسها قوة المرأة 
نظراتها  حدة  في  بنفرتيتي  أشبه  فهي  المصرية 
الخاصة  الكاريزما  عن  فضال  شخصيتها،  وقوة 

بملكات مصر القديمة.
العام  عام  منسق  غزالة،  رحاب  الدكتورة  تقول 
المرأة على مستوى الجمهورية بحزب أبناء مصر، 
الالتي  السيدات  من  ملحوظة  مشاركة  هناك  إن 
النواب،  مجلس  مقاعد  على  للحصول  ينتافسن 
المصرية  المرأة  وهموم  مشاكل  عن  للتعبير 
في  دورها  تدعم  قوانين  صياغة  فى  والمشاركة 

المجتمع.
وأضافت الدكتورة رحاب، أن حزب أبناء مصر، 
لدعم  جديد  بشكل  توعوية  بحمالت  سيقوم 
مرشحات الحزب، مشيرة إلى أنه تم توجيه تعليمات 
ألمانات المرأة بالحزب بأهمية تواجدهم بالشارع 
محافظاتهن  مرشحات  ومساعدة  الناخبين  بين 
وعقد عدد كبير من اللقاءات واالهتمام بالدعاية 

االنتخابية للمرشحات.
مستوى  على  المرأة  العام  عام  منسق  وأكدت 

الجمهورية بحزب أبناء مصر، أنها  ستستمر في الدعم 
المعنوي للمرشحات، وحل جميع المعوقات التى تواجه 
خالل  من  وذلك  االنتخابية  العملية  أثناء  المرشحات 
غرفة  مع  محافظة  بكل  المرأة  أمينات  مع  التواصل 

العمليات بالحزب.
في  المرأة  يدعم  مصر،  أبناء  حزب  أن  وأوضحت، 
انتخابات مجلس النواب المقبلة وبالتحديد في قائمة 
حزب  من  إيمانا  الدلتا،  شرق  بقطاع  مصر«،  »أبناء 
العمل  ممارسة  فى  وحقها  المرأة  بدور  مصر،  أبناء 
بجانب  السياسية،  المشاركة  فى  وحقها  السياسى، 

مساواتها مع الرجل فى حق الترشح.
ونوهت إلى أن حزب أبناء مصر، قدم الدعم لكافة 
المرشحات من خالل تنظيم حمالت دعائية، وتدريبهن 
قائمة  أن  موضحة  االنتخابية،  المعارك  إدارة  على 
االنتخابات  في  المشاركة  الدلتا«،  »شرق  مصر  أبناء 
البرلمانية الحالية، تضم كوكبة من أفضل المشرحات.

أمانة  أن  إلى  غزالة  أشارت  األمانة  نشاط  وحول 
المرأة بحزب أبناء مصر، نظمت العديد من الفعاليات 
العمل  لمناقشة خطة  التنظيمية موسعا  واالجتماعات 

خالل.
يدعم  مصر  أبناء  حزب  أن  على  وأكدت 

المرأة
المرأة  أمانة  أن  عن  فضال  كامل،  بشكل 
بأهمية  المجتمعي  الوعي  رفع  إلي  تهدف 

المشاركة
السياسية للمرأة في كافة المجاالت وتعميق 

ثقافة أهمية دور المرأة في المجتمع بشكل
خاص،  بشكل  السياسي  العمل  وفي  عام 
مؤكدة أن األمانة تهدف إلى منع التمييز ضد

المرأة وتمكينها من تقلد المناصب القيادية 
وصنع القرار في مؤسسات السلطة التشريعية
الخدمة  ومؤسسات  والقضائية  والتنفيذية 

الوطنية. 
في  المساهمة  ضرورة  على  غزالة  وأكدت 
خلق صف ثاني من الكوادر النسائية الفاعلة 

في مؤسسات الدولة بكافة أشكالها.
وخرج االجتماعات بمجموعة من التوصيات 
الحزب  لمرشحات  الكامل  الدعم  أهمها  من 
المقبلة،  االنتخابية  االستحقاقات  جميع  في 
تريد  التي  النساء  بعض  الختيار  االستعداد 

الترشح
لمجلس النواب والمحليات، وضع خطة عمل 

لمناقشة بعض المشاريع التي سيتم تفعيلها،
بالحزب  المرأة  ألمانات  توصية  إصدار 

لدعم مرشحات مجلس النواب.

قرار  اتخذتم  كيف  البداية..  في 
المشاركة في االنتخابات البرلمانية؟

طرح  خالله  وتم  سابق  اجتماع  عقد  تم 
نظامي  على  االنتخابات  خوض  فكرة 
)القائمة والفردي(، البعض كان مؤيد لفكرة 
الترشح )فردي وقائمة( والبعض اآلخر كان 
يرجح الترشح بنظام الفردي فقط وال داعي 
وفي  القائمة،  بنظام  االنتخابات  لخوض 
النهاية قررنا خوض االنتخابات البرلمانية 

بنظامي )القائمة والفردي(.
استطاعت  أخرى  أحزاب  هناك  هل 

المشاركة في االنتخابات بقائمة 
الوحيد  الحزب  هو  مصر،  أبناء  حزب 
النواب  انتخابات مجلس  الذي يشارك في 
وتحمل  به  خاصة  قائمة  بتكوين  منفرًدا 
كل  وأدعو  الدلتا،  شرق  قطاع  في  اسمه، 
األحزاب المصرية والتي يبلغ عددهم أكثر 
لتكوين  أن يسعوا  من 100 حزب سياسي؛ 
مثلما  االنتخابات  في  بها  يشاركون  قوائم 
فعلنا في حزب أبناء مصر، والذي لم يمض 

على وجوده عام واحد.
فيها  شاركتم  التي  الدوائر  عدد  كم 

بقوائم في االنتخابات البرلمانية؟
حزب أبناء مصر اختار في القوائم دائرة 
وحصلنا  الدلتا  شرق  قائمة  هي  واحدة 
الدائرة تشمل  )الكابوريا(، وهذه  على رمز 
محافظات )الشرقية وشمال سيناء وجنوب 
والسويس  وبور سعيد  سيناء واإلسماعيلية 

ودمياط(.
الدلتا  شرق  دائرة  اختارتم  لماذا 

بالتحديد؟
في  الدلتا  شرق  دائرة  هذه  اختيار  تم 
االنتخابات البرلمانية 2020، ألنها صغيرة 
تضم 42 مرشًحا، تشمل محافظات يمتلك 
أعضاء  وبها  وأمانات  مقرات  فيها  الحزب 
في  بهم  االستعانة  نستطيع  الحزب  في 

العملية االنتخابية.
حديث  مصر  أبناء  حزب  أن  ذكرتم 
العهد.. فمتى بدأ مسيرته السياسية؟

الحزب بدأ فعالياته في 3 نوفمبر 2019، 

فيروس  انتشار  الماضية  الفترة  وتخلل 
كورونا، وتعطلنا كثيًرا بسبب هذا الفيروس، 
بقائمة  االنتخابات  خوض  قررنا  ولذلك 
صغيرة وهي شرق الدلتا، وكانت المشاركة 

بنظام القائمة من باب التجربة.
اإلطالق  على  ببالكم  يخطر  لم 

المشاركة في أحد االئتالفات؟ 
االئتالفات  في  االشتراك  قررنا  عندما 
السياسية  االئتالفات  ألن  األمّرين،  عانينا 
في مصر عبارة عن كيانات هشة، وتفتقد 
ألنه  المصداقية،  إلى  أيًضا  الخبرة  إلى 
متوجس  يكون  هش،  الكائن  يكون  عندما 
ولديه شيئ من الُجبن، وتكون انعدام الثقة 

بين هذه الكيانات واردة، وكل هذه الكيانات 
يشكلوا شيئا واحدا هو الضعف العام.

التحالفات  قوائم  في  رأيك  ما   
المشاركة في االنتخابات؟

ألن  هزيلة  قوائم  هي  التحالفات  قوائم 
النظر  دون  بعشوائية  فيها  تجمع  األسماء 
يصلح،  ال  ومن  يصلح  من  معايير  لوضع 
الحزب  داخل  تكون  الحزبية  القوائم  أما 
ويكون هناك حرص كبير على تقديم أفضل 
العناصر في المشاركة، ألنه لو أن حزب قّدم 
شخص أقل كفاءة؛ األكثر كفاءة سيحتج، أما 

في االئتالفات فال يوجد احتجاجات.
هل سيتكفي حزب أبناء مصر بشرف 

المشاركة.. أم سينافس بقوة؟
فور إعالن قبول قائمة أبناء مصر )شرق 
لغرفة عمليات،  التجهيز  بدأنا في  الدلتا(، 
لحزب  العام  األمين  بصفتي  عليه  أشرف 
أبناء مصر وأمين التنظيم، وسيكون هناك 
إن  ذلك  ستثبت  واأليام  حقيقية،  منافسة 

شاء اهلل.  
الحزب  سيشارك  هل  أخيًرا.. 
االنتخابات  في  )فردي(  بمرشحين 

البرلمانية؟
بالفعل.. لدينا أكثر من 20 مرشًحا فردًيا 
في  منهم  اثنان  الجمهورية،  مستوى  على 
في  ومرشحين  الجديد،  الوادي  محافظة 
محافظة أسوان، ومرشح في محافظة قنا، 
ومرشح في بني سويف، باإلضافة إلى ستة 
مرشحين في القاهرة، ومرشح في القليوبية 

وآخر في الدقهلية. 

 اخترنا دائرة شرق الدلتا في االنتخابات ألنها صغيرة ولنا أمانات في محافظاتها

أدعو األحزاب 

لتكوين قوائم 

يشاركون بها

في االنتخابات 

مثلما فعلنا
وائل عبد العزيز

حقق حزب أبناء مصر، برئاسة المهندس مدحت بركات، إنجاًزا 
غير مسبوق على مستوى األحزاب المصرية، حيث استطاع 

أن يشارك في االنتخابات البرلمانية ٢0٢0، بقائمة انتخابية 
منفرًدا دون االتحاد مع أحزاب أو كيانات سياسية أخرى، وكان 

هذا اإلنجاز بمثابة دافع قوي إلجراء حواًرا مع الدكتور محمد 
والي، األمين العام لحزب أبناء مصر وأمين التنظيم، للتعرف 

على التفاصيل الكاملة للوصول لهذا السبق السياسي، وكيفية 
االستعداد لالنتخابات البرلمانية.. وإلى نص الحوار:

د. رحاب غزالة منسق عام المرأة بـ»أبناء مصر«:

تؤمن الدكتورة رحاب غزالة أن المرأة المصرية منذ عصر الفراعنة 
إلى اآلن قادرة على فعل المستحيل، وأن تكون الرقم األهم في المعادلة 

االجتماعية واالقتصادية والسياسية، وانها ابنة الملوك وزوجة الملوك، 
وكانت ملكة وستظل، وانها المصريات فوق طبيعة المرأة العادية إذ لديها 

جينات أنجبت أقوى ملوك العالم وأعظم جنود.
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الحزب كان فى 

مقدمة القوى 

الوطنية 

التي تصدت 

لإلرهاب 

واألعمال 

التخريبية

افتتح أكثر 

من 20 أمانة 

بالمحافظات 

دخلت 

معظما طور 

العمل الحزبي 

في الشارع

نهتم بالمرأة والشباب ودعم الدولة

 مدحت بركات: أتينا 

لننافس ولن نكون 

ديكورا والشارع هو 

الحكم

 الحزب تصدى 

لإلرهاب وانتشار 

كورونا وحقق مفاجأة 

الموسم في االنتخابات

»ولد عمالقا ومن أجل أن ينافس ويحرك الحياة الحزبية، 
لخص  هكذا  ديكور«  مجرد  أو  كرتونيا  حزبا  نكون  ولم 
المهندس مدحت بركات رئيس  حزب أبناء مصر فكرة عمل 
الحزب وأهدافه وطموحاته في الحياة السياسية والحزبية 

في الفترة المقبلة.
قبل نحو 11 شهرا تحديدا انطلق فعليا حزب أبناء مصر عقب  
نظرا  باالجماع  للحزب  رئيسا  بركات  مدحت  المهندس  اختيار 
ومراكز  الفساد  مع  وحربه  وصراعه  السابقة  السياسية  لمواقفه 

القوى في العهود السابقة.
لنفسه  مجاال  يفسح  أن  استطاع  الحزب  انطالق  ومنذ 
واختيار  واضحة  عمل  أجندات  خالل  من  الواقع  أرض  على 
التواصل مع الشارع  أفضل العناصر لتمثيل الحزب، وأهمية 
الحزب  ليصنع  الواقع،  أرض  على  المشكالت  وحل  المصري 
لنفسه شعبية كبيرة في خالل شهور معدودات، وتهافت الشباب 

على االنضمام إليه.
ونظرا لكثرة االقبال على االنضمام للحزب افتتحت أكثر من 20 

أمانة بالمحافظات دخلت معظما طور العمل الحزبي في الشارع.

على قدر الحدث
الوطن على مدار  الحدث في كل ما واجه  الحزب على قدر  كان 
وأزمة  الدستورية  االستحقاقات  مقدمتها  وفي  المنصرم  العام 
انتشار فيروس كورونا وتداعيتها، حيث جابت الفرق الطبية للحزب 
أدوات  وتوزيع  والتطهير  للتعقيم  والمحافظات  القاهرة  شوارع 
الوقاية، كما ساعد الحزب الشباب ومن فقدو وظائفهم في تحمل 

أعباء الحياة اليومية عبر سلسلة من المساعدات.
المهندس  برئاسة  مصر،  أبناء  حزب  نظم  المثال  سبيل  وعلى 
األحزاب  لتحالف  التنفيذي  المكتب  عضو  بركات،  مدحت 
المصرية، حملة توعية وتطهير من أخطار فيروس كورونا المستجد 

)كوفيد_19(، في حي الدقي ومنطقة أوالد عالم.  
المطبوعات  بتوزيع  أبناء مصر،  الحملة في حزب  أعضاء  وقام   
على  والجوانيات(،  )الكمامات  من  الصحية  واألدوات  اإلرشادية 

أهالي منطقة أوالد عالم.

احنا معاك
كما نظم حزب أبناء مصر مبادرة »إحنا معاك«، إيمانا من الحزب 
بتعظيم الدور المجتمعي، مشيرا إلى أن الدولة قامت بدورها على 
أكمل وجه من ناحية اإلجراءات االحترازية والوقائية التي اتخذتها 

لجميع المواطنين.
مستوى  على  المحافظات  بعض  في  بالحملة  الحزب  وشارك 
بعدم  المواطنين  مطالبة  الكبرى،  القاهرة  بجانب  الجمهورية 

النزول وااللتزام بالتعليمات للوقاية من فيروس كورونا.

المرأة المصرية في القلب
والمرأة  بالشباب  خاص  واهتمام  أهمية  مصر  أبناء  حزب  أولى 
عدة  الحزب  ونظم  المصري  المجتمع  دعائم  من  باعتبارهما 
بواجبها  النهوض  على  تشجيعها  المصرية  المرأة  لدعم  فعاليات 

فهي كل المجتمع ونصف المستقبل.

الحرب على اإلرهاب
لإلرهاب  تصدت  التي  الوطنية  القوى  مقدمة  في  الحزب  كان 
واألعمال التخريبية، التي استهدفت الوطن في محاولة النيل من 
كتف  إلى  كتف  الحزب  وكان  السياسية،  القيادة  وانجازات  مقدرات 
مع الشعب المصري األصيل وحتى عبرت مصر حاجز الخوف إلى 

مفاجأة الموسمرحاب االستقرار والتنمية.
في الوقت الذي لهثت كل األحزاب السياسية من أجل التحالفات 
أجل  من  الئتالفات  االنضمام  أو  البعض  بعضها  مع  االنتخابية 
خوض االنتخابات نجح حزب أبناء مصر الوليد في أن يحقق مالم 
يحقق عتاة األحزاب وأقدمها على مدار الحياة الحزبية المصرية 
ونجح في الدفع بقائمته الخالصة من أعضاء وأبناء الحزب دون 
مشاركات أو ائتالفات أو تحالفات مع أحزاب أخرى، ليصبح حديث 
الوسط السياسية والحزبي ونجاحا كبيرا يحسب لقيادات الحزب 

ورجاله.
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سليمان: 

أسخر كل 

طاقتى 

للتعاون مع 

جميع أعضاء 

القائمة 

للوصول إلى 

الناخبين 

وعرض برنامج 

الحزب

شلبى: ما 

حققه حزب 

أبناء مصر 

فى شهور 

قليلة سيكتب 

بحروف من 

نور

فالح: قيمة 

منصب النائب 

تستمد من 

األمانة التي 

يعطيها 

للمرشح أو 

المواطن العادى

 الثالثاء 27 / 10 / 2020

 قادرون على تحمل المسؤولية والعمل العام ليس للوجاهة أو استغالل النفوذ

 أدعو شباب مصر إلى المشاركة في الحياة السياسية.. وحزب مصر ولد لينافس

 حزب أبناء مصر اعتمد على نفسه ومرشحيه ولم نتلق أي أموال

 الحزب ملتزم بوعوده أمام الشعب والنائب يحمل أمانة في عنقه

سليمان،  أحمد  اللواء  وشغل 
مرمى  حراس  مدرب  منصب 
عضوا  كان  كما  مصر،  منتخب 
فى  الزمالك  نادى  إدارة  بمجلس 

السابق.
كرة  مالعب  فى  مشواره  وبدأ 
الزمالك،  نادى  بصفوف  القدم 
لكن اإلصابة أبعدته سريًعا، ليتجه 
الجهاز  فى  العمل  ويعد  للتدريب، 
الجوهرى،  محمود  للراحل  الفنى 
من  المصرية  القدم  كرة  أسطورة 
أبرز محطاته التدريبية، باإلضافة 
إلى تدريب حراس مرمى الفراعنة 
حسن  بقيادة  الذهبى  الجيل  مع 

شحاتة.
مع  سليمان،  أحمد  وحصل 
القلعة البيضاء على بطولة إفريقيا 
وبطولة  الدورى،  أبطال  لألندية 
وكأس  الكأس،  أبطال  إفريقيا 
منصب  وتولى  اإلفريقى،  السوبر 
المنتخب  مرمى  حراس  مدرب 
الوطنى للشباب مع شوقى غريب، 
وتوج ببطولة إفريقيا وثالث العالم 
المنتخب  مع  وتوج  باألرجنتين، 
المصرى األول بثالثية أمم إفريقيا 
أعوام 2006 و2008 و2010، وكان 

عصام  تدريب  فى  مميًزا  دوًرا  له 
الحضرى، ونادر السيد.

وخاض  اإلدارى،  للعمل  واتجه 
نادى  إدارة  مجلس  انتخابات 
الزمالك على مقعد عضو مجلس 
على  وحصل   ،2014 عام  اإلدارة 
مرتضى  مجلس  مع  المنصب 
القلعة  انتخابات  وخاض  منصور، 
مقعد  على  األخيرة  البيضاء 
منصور  مرتضى  ضد  الرئيس 
لم  لكنه  الحالى،  الزمالك  رئيس 
التى  األصوات  تقارب  رغم  يوفق 

حصل عليها الثنائى.
أبناء  حزب  أن  سليمان  وصرح 
مصر حقق من االنجازات في وقت 
قصير للغاية مالم يحققه أي حزب 
الساحة  الموجودين على  أخر من 

الحزبية منذ سنوات طويلة.
لـ  سليمان  أحمد  اللواء  وأضاف 
»الطريق« أنه قرر خوض انتخابات 
النواب بقائمة شرق الدلتا لحزب 
أبناء مصر بعد تفكير عميق ورؤية 
الحزب،  عمل  لنظام  الواقع  على 
للحياة  إضافة  أنه  واقتناعه 

السياسية.
وانتقد مرشح أبناء مصر، دخول 

تحالفات  في  األخرى  األحزاب 
على  اعتمادها  وعدم  وائتالفات 
ذلك  معتبرا  الخاصة،  قوائمها 
الناخب  على  سياسيا  تحايال 

وضعف لتلك األحزاب.
ألي  الترشح  أن  سليمان  وأشار 
ليس  العام  واقتحام  انتخابات 
أو  الوجاهة  أو  النزهة  قبيل  من 
أمانة  هي  بل  المنصب  استغالل 
أمام  النائب  عليها  يحاسب  سوف 
حوائج  قضاء  ألن  تعالي،  اهلل 
التي حث  الناس من أكثر األشياء 
ومن  القادرين  عباده  عليها  اهلل 

تيسرت لهم السبل لفعل ذلك.
وفي سياق تصريحاته أكد اللواء 
طارق سليمان أن الرئيس السيسي، 
استطاع أن يعيد الدولة إلى نصابها 

هيبتها  لمصر  يعيد  وأن  الحقيقي 
والدولي،  العربي  اقليمها  وسط 
وأن كثير من الملفات كانت تحتاج 
وجرأته،  وحسمه  قوته  في  لرجل 
الدول  يحكمون  ال  الضعفاء  ألن 

والمترددون ال يحمون الشعوب.
باتت  أن مصر  أكد سليمان  كما 
واالنتشار  التقدم  اعتاب  على 
وفرض ثقافتها وكلمتها كما كانت 
في العصور الوسطى، منبرا للعلم 
والحضارى والتنوير، ودعا المرشح 
في  االستنفار  إلى  مصر  شباب 
فرص  عن  والبحث  الجاد  العمل 
حقيقية لفرض نفسه على الساحة 
وأن يجد في كل مايتقنه وأن يتحمل 

المسؤولية كبقية شباب العالم.
وفي نهاية تصريحانخ أكد اللواء 
طارق سليمان أنه يفخر باالنضمام 
مصر  أبناء  حزب  قائمة  إلى 
ويفخر  الدلتا،  شرق  منطقة  في 
تربطه  التي  التاريخية  بالعالقة 

برئيس الحزب وقياداته. 
طاقته  كل  يسخر  أنه  وأكد 
القائمة  أعضاء  مع جميع  للتعاون 
وعرض  الناخبين  إلى  للوصول 
التي  والحلول  الحزب  برنامج 
المزمنة  المشكالت  يطرحها لحل 

في الدولة.
 وشدد سليمان على إن الدولة ال 
تدعم قائمة على حساب أخرى أو 
مرشح على حساب آخر ومؤسسات 
من  واحدة  مسافة  على  الدولة 
يطلقون  من  وإن  األطراف  جميع 
الشائعات يستهدفون إحباط  هذه 
نسب  الناخبين الضعاف  جماهير 
المشاركة لغرض في نفس يعقوب

األحزاب التي تحتاج لتحالفات ال تستحق خوض االنتخابات

النائب الذي يأتي لمجلس النواب بماله ال يستحق أصوات الشعب

أحالم المواطنين التشترى وليست للمتاجرة

قدرته على القيادة وخبرته في العمل العام، 
وسيرته المشرفة في خدمة الوطن، فضال عن 
المهندس  دفعت  الشرقية  في  له  الناس  حب 
مصر”  “أبناء  حزب  رئيس  بركات  مدحت 
لتكليف اللواء إبراهيم عبد القادر حسن فالح، 
الشرقية  لمحافظة  الحزب  عام  أمين  بمهام 
وموافقة  الالئحة  على  االطالع  بعد  وذلك   ،

الهيئة العليا.
في  كان  بركات  اختيار  أن  التجربة  وأكدت 
محلة إذ تحولت امانة الشرقية إلى خلية نحل 
لقلوب  تنام، وسريعا عرف الحزب طريقه  ال 

المواطنين وتسابقوا لالنضمام إليه.
السر  كلمة  هو  فالح  إبراهيم  اللواء  كان 
الدلتا،   بشرق  مصر  أبناء  قائمة  اختيار  في 

لخوض انتخابات النواب في تلك المحافظات 
نظرا لجهوده الجبارة والتي كان يتابعها خطوة 
بخطوة المهندس مدحت بركات رئيس الحزب 
إبراهيم  للواء  والتحية  الشكر  األخيرة  ووجه 

فالح على كل تلك الجهود
عام  أمين  فالح  ابراهيم  اللواء  وقال 
الشرقية، إنه  يشرفه ويسعده العمل مع أسرة 
حزب “أبناء مصر” , بقيادة المهندس مدحت 
بركات رئيس الحزب , والدكتور محمد والى 
أمين عام الجمهورية , وذلك لتحقيق أهداف 
 , وقوية  دولة جديدة  بناء  , من أجل  الحزب 
بناء حزب  و  الحزبية  الحياة  وتصحيح مسار 

حقيقى..
وأكد اللواء إبراهيم فالح أن العمل الحزبي 

مثله مثل أي يعمل يجب انجاحه بكل السبل 
عبر العمل واالجتهاد وتقديم األفكار والحلول 

للمشكالت.
وأضاف فالح أن قيمة منصب النائب تستمد 
من األمانة التي يعطيها للمرشح أو المواطن 
العادي وإذا أخل بها النائب يعني ذلك سقوط 
أن  مؤكدا  المواطنين،  نظر  في  الحزب  كل 
أو  لالهواء  عرضه  ليست  المواطنين  أحالم 
ملزم  الحزب  وأن  بها  المتاجرة  أو  اإلهمال 
ببرامجه التي يطرحها على الناس في الشارع.
كما حث اللواء فالح الشباب على المشاركة 
في خضم الحياة الحزبية من أجل أن يزداد 
وهموم  بأمور  دراية  على  يكون  وأن  خبرة 

وقضايا الوطن.

اللواء أحمد سليمان :

حمدي شلبي: 

إبراهيم فالح أمين الشرقية: 

الدولة ال تدعم قائمة على حساب أخرى أو مرشح على 
حساب آخر.. ومؤسسات الدولة على مسافة واحدة من جميع 

األطراف أعلن رجل األعمال مدحت بركات، انضمام اللواء 
أحمد سليمان، لقائمة أبناء مصر فى شرق شرق الدلتا عن 

مدينة دمياط، بانتخابات مجلس النواب ٢0٢0، كان اإلعالن 
بمثابة المفاجأة للوسط الحزبي لكون اللواء سليمان من 

شخصيات العيار الثقيل، ونزوله لالنتخابات على قوائم أبناء 
مصر يعطي زخما قويا.

الترشح ألي انتخابات 

ليس من قبيل النزهة 

بل هى أمانة

والمرشح  شلبي  حمدي  السابق  النائب  أكد 
هذه  أن  مصر  أبناء  حزب  قائمة  على  البارز 
في  الفوز  في  األكبر  الفرص  صاحبة  القائمة 
على  تشكلت  قائمة  ألنها  المقبلة  االنتخابات 

أساس من التناغم السياسي.
أبعد  مصر  أبناء  حزب  أن  شلبي  وأضاف 
الذي  السياسي  المال  استخدام  عن  يكون  ما 
أن  مؤكدا  البالد،  في  الحزبية  الحياة  شوه 
النائب الذي يسعى لمجلس النواب عبر المال 
السياسي لن يتفرغ لخدمة المواطن وأداء دوره 

التشريعي والرقابي.

وأضاف حمدي شلبي أن مرشحي حزب أبناء 
مصر من ذوي الكفاءات والقدرات الكبيرة ولهم 
بالنزاهة  يتمتعون  كما  الدوائر  وسط  شعبية 

والشرف.
ما  أن  للطريق  تصريحاته  في  شلبي  وأشار 
حققه حزب أبناء مصر في شهور قليلة سيكتب 
الحزبية،  الحياة  نور في سجالت  بحروف من 
مضيفا أن قبول قائمة الحزب في شرق الدلتا 
للقيادة  ويحسب  مسبوق  غير  انجازا  كاملة 
أن  ولفت  وأماناته،  ومسؤوليه  للحزب  العامة 
الجميع  يتكاتف  أن  القادمة تستدعي  المرحلة 

من أجل العمل والتفاني في خدمة البالد.
وقدم شلبي الشكر والتقديم لقيادات الحزب 
التي  المصرية  للدولة  بالشكر  توجه  كما 
استردت عافيتها، مؤكدا أن تنظيم االنتخابات 
في هذا الوقت وسط جائحة كورونا يؤكد قوة 

الدولة وثقتها في نفسها.
للنزول  الشباب  شلبي  دع  حديثه  نهاية  وفي 
االنتخابية  االستحقاقات  في  والمشاركة 
واالحتكاك باألحزاب والمشاركة في الفعاليات 
التي ترسخ عندهم الخبرة في القيادة وتحمل 

المسؤولية.



حزب أبناء مصر

06طريقنا.. وهنكمله

رحاب غزالة: 

الرئيس 

عبد الفتاح 

السيسي 

أعطى المرأة 

حقها في كل 

االستحقاقات

فالح: اإلنجاز 

الذي تم من 

خالل مشاركة 

حزب أبناء 

مصر بقائمة 

في االنتخابات 

البرلمانية 

»غير 

مسبوق«

ضربة البداية ألبناء مصـــــــر من دمياط

الحشد الكبير
 مؤتمر جماهيري كبير لدعم قائمة الحزب في شرق الدلتا  مدحت بركات: حزب أبناء مصر هدفه المشاركة 

في إعادة بناء الوطن من جديد  محمد والي: ال بد من تصحيح مسار الحركة السياسية في مصر

وأصدرت  االستحقاق،  لهذا  ائتالفات  لعمل  دعا 
أول بيان صحفي في 26 أغسطس يطالب بذلك، 
ولنا الفخر أننا الحزب الوحيد الذي أستطاع أن 

يقدم قائمة انتخابية منفرًدا.
منتخب مصر  نجم  سليمان،  أحمد  اللواء  وأكد 
يفخر  أنه  مصر،  أبناء  قائمة  وهضو  السابق، 
باالنضمام إلى قائمة حزب أبناء مصر في منطقة 
شرق الدلتا، ويفخر بالعالقة التاريخية التي تربطه 
كل  يسخر  أنه  موضًحا  وقياداته،  الحزب  برئيس 
طاقته للتعاون مع جميع أعضاء القائمة للوصول 
إلى الناخبين وعرض برنامج الحزب والحلول التي 

يطرحها لحل المشكالت المزمنة في الدولة.  
قائمة  تدعم  ال  الدولة  أن  إلى  »سليمان«،  ونّوه 
آخر،  حساب  على  مرشح  أو  أخرى  حساب  على 
جميع  من  واحدة  مسافة  على  الدولة  ومؤسسات 
األطراف، مختتًما بأن من يطلقون هذه الشائعات 

إلضعاف  الناخبين  جماهير  إحباط  يستهدفون 
نسب المشاركة لغرض في نفس يعقوب.

السابق  النائب  أكد  المؤتمر،  كلمته خالل  وفي 
حمدي شلبي، والمرشح الحالي على قائمة حزب 
الفرص  صاحبة  القائمة  هذه  أن  مصر،  أبناء 
ألنها  المقبلة  االنتخابات  في  الفوز  في  األكبر 
السياسي  التناغم  من  أساس  على  تشكلت  قائمة 
الذي  السياسي  المال  قاعدة  على  تتألف  ولم 
شوه الحياة الحزبية في البالد، مؤكًدا أن النائب 
الذي يسعى لمجلس النواب عبر المال السياسي 
التشريعي  دوره  وأداء  المواطن  لخدمة  يتفرغ  لن 

والرقابي.
المرأة  أمينة  غزالة،  رحاب  الدكتورة  وقدمت 
أبناء  بقائمة  المرأة  ومنسق  مصر،  أبناء  بحزب 
أن  إلى  مشيرة  الحزب،  لقيادات  الشكر  مصر، 
الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعطى المرأة حقها 

في ضوء االستعدادات لالنتخابات 
البرلمانية ٢0٢0،  ودعم قائمة 
شرق الدلتا نظم حزب أبناء مصر 
بقيادة المهندس مدحت بركات، عدة 
مؤتمرات جماهيرية كبيرة في بعض 
محافظات الجمهورية،لدعم ومساندة 
مرشحيه  وكانت ضربة البداية في 
محافظة دمياط، حيث أقام حزب أبناء 
مصر مؤتمًرا حضره قيادات الحزب 
ومرشحيه عن القائمة في قطاع شرق 
الدلتا.  
وعرض منظمو المؤتمر فيلما 
تسجيليا عن أنشطة حزب أبناء مصر 
السياسية والخدمية منذ انطالقته في 
٣ نوفمبر ٢0١٩، وتنوعت األنشطة ما 
بين المشاركة في اجتماعات تحالف 
األحزاب المصرية وعضوية تنسيقية 
األحزاب والمشاركة في مؤتمرات دعم 
الدولة المصرية في مواجهة التحديات 
باإلضافة إلى المشاركة في عدة 
فعاليات لمحاصرة جائحة كورونا.

وقال المهندس مدحت بركات، رئيس حزب أبناء 
قلبه  في  ولها  جميلة  محافظة  دمياط  إن  مصر، 
تدشين  يتم  سوف  أنه  مؤكًدا  جدا،  خاصة  معزة 
التاريخ  صاحبة  المحافظة  هذه  في  كبير  مؤتمر 

العريق.
وأضاف »بركات«، أنه سعيد جًدا بانضمام اللواء 
مصر  أبناء  قائمة  في  ومشاركته  سليمان،  أحمد 
وعندما  العمر،  صديق  أنه  حيث  الدلتا(،  )شرق 
لحزب  انضم  السياسي  العمل  في  المشاركة  قرر 

أبناء مصر الذي أشرف برئاسته.
وتابع رئيس حزب أبناء مصر، إن الحزب ال يقبل 
مقاعد  في  ويظل  الناس  مشاكل  ويسمع  يرى  أن 
المتفرجين، بل قرر النزول إلى الشارع لالنخراط 
وسط المواطنين وحل مشاكلهم، موضًحا أن حزب 
أبناء مصر هدفه المشاركة في إعادة بناء الوطن 

من جديد.
وأكد على أن قائمة أبناء مصر، المنافسة على 
مقاعد شرق الدلتا، تدخل هذه المعركة االنتخابية 
لتنافس 12 حزًبا هم مجموع األحزاب المتحالفة 
في القائمة الوطنية، ورغم شراسة المنافسة فإنه 
على ثقة كاملة في قدرة حزبه على حصد مقاعد 
مجلس النواب عن منطقة شرق الدلتا بعدما عكف 
بنفسه مع سائر قيادات الحزب على تشكيل قائمة 
التي  الوطنية  والرموز  الشخصيات  من  متجانسة 
الدور  وتدرك  والمواطن  الوطن  لخدمة  تسعى 
في  النواب  لمجلس  الموكل  والرقابي  التشريعي 

المرحلة المقبلة. 
هو  مصر  أبناء  حزب  أن  إلى  »بركات«،  وأشار 
ينجح  المصرية  االنتخابات  تاريخ  في  حزب  أول 
المطلقة  القائمة  بنظام  كاملة  قائمة  تكوين  فى 
المغلقة دون الدخول في تحالفات مع أحزاب أو 

حركات سياسية أخرى، وهو ما يؤكد قوة الحزب 
أن  رغم  المصري  السياسي  الشارع  في  وتواجده 
السياسي  العمل  في  ويشارك  يتشكل  لم  الحزب 

منذ فترة طويلة.
ووجه الدكتور محمد والي، األمين العام لحزب 
أبناء مصر، التحية لكل قيادات الحزب، وضيوف 
للواء  الشكر  ووجه  المحافظات،  من  المؤتمر 
الشرقية  بمحافظة  الحزب  أمين  فالح،  إبراهيم 
)شرق  مصر  أبناء  لقائمة  القانوني  والممثل 

الدلتا(، والمنسق العام.
قررنا  لماذا  لألذهان  يتبادر  »والي«،  وأضاف 
أنه  أوضح  وهنا  البرلمانية؟،  االنتخابات  خوض 
نزوال على رغبة المواطن؛ ال بد من إجراء تغيير 
وتقديم البدائل وتصحيح مسار الحركة السياسية 
الماضية  الفترات  في  أنه  إلى  مشيًرا  في مصر، 
تربع على ماكينة العمل السياسي في مصر أفراد 
فتسببوا  السياسي،  العمل  ماهية  يجهلوا  أغلبهم 
وجب  ولذلك  السياسية،  الفوضى  نعيش  أننا  في 

التغيير.
لحزب  العام  األمين  إبراهيم فالح،  اللواء  وقال 
أبناء  قائمة  عام  ومنسق  بالشرقية،  مصر  بناء 
مصر، إن اإلنجاز الذي تم من خالل مشاركة حزب 
أبناء مصر بقائمة في االنتخابات البرلمانية، »غير 
مسبوق«، وجاء نتاج تضافر الجهود من كل قيادات 
رئيس  بركات  مدحت  المهندس  من  كل  الحزب، 
العام  األمين  المشروط من  والدعم غير  الحزب، 
الدكتور محمد والي، وإصرار الحزب على التواجد 
على الساحة، على الرغم أن الحزب لم يمر عام 

على تأسيسه.
هذا حزب  ألن  بالفخر  أشعر  »فالح«،  وأضاف 
سياسية  كوادر  يضم  الواعد  الوليد  مصر  أبناء 
كبيرة، وأعتقد أن هذا الحزب سيكون رقم فاعل 
والسياسية في مصر، مؤكًدا  الحزبية  الحياة  في 
أن حزب أبناء مصر كان له السبق وكان أول من 
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بركات: 

الشباب على 

اقتحام الحياة 

السياسية 

من أبوابها 

الشرعية

سليمان: لدينا 

مرشحون على 

أعلى قدر من 

الشفافية 

والنزاهة 

والكفاءة 

والخبرة 

وعلى الشباب 

استغالل 

الحماس

مرشحي  دعم  فعاليات  إطار  وفي 
القائمة نظم حزب أبناء مصر، مؤتمرا 
الحزب  أمانة  استضافته  حاشدا 
آخر  على  للوقوف  باإلسماعيلية، 
التحركات والتجهيزات لدعم مرشحي 
في  والتنسيق  الدلتا  شرق  قائمة 
الدوائر، ودعم خطط التحرك المقبلة 
له  التابعة  األمانات  وجميع  للحزب 
قائمة  دعم  أجل  من  بالمحافظات، 
حزب  بها  يخوض  التي  الدلتا،  شرق 

أبناء مصر االنتخابات البرلمانية.
حضر  المواطنين  من  كبير  جمهور 
لعدد  باإلضافة  المؤتمر،  فعاليات 
كبير من قادة وأعضاء الحزب وأمانة 
المهندس  مقدمتهم  في  اإلسماعيلية، 
مدحت بركات رئيس الحزب والدكتور 
واللواء  العام،  األمين  والي،  محمد 
واللواء  الشرقية،  أمين  فالح  ابراهيم 
محمدين  وعمرو  سليمان،  أحمد 
على  للوقوف  الشباب،  أمانة  ورئيس 
بشرق  الحزب  قائمة  ترتبيات  أخر 

الدلتا في اإلسماعيلية.
المهندس  حث  المؤتمر  وخالل 

اقتحام  على  الشباب  بركات  مدحت 
الحياة السياسية من أبوابها الشرعية، 
ومشاركتهم  للشارع  نزولهم  وضرورة 
والحزبي،  العام  العمل  في  االيجابية 
الحياة  ويزخم  مصر  يفيد  بما 
إعداد  في  يساهم  وبما  السياسية 
المسؤولية  لتولي  الشبابية  الكودار 

فيما بعد.
وأوضح »بركات«، أن مهاجمة الدولة 
من  ليس  وقادتها  مؤسساتها  وسب 
في  يساعد  بل  شيء  في  السياسة 
الفرصة  وإعطاء  منها  والنيل  هدمها 

ألعدائها لينالوا منها.
مصر  أبناء  حزب  رئيس  ووجه   
باإليمان  يتحلوا  بأن  للشباب  نصيحة 
تقدمه،  على  والعمل  الوطن  وحب 
مؤكدا أن فرصهم في تولي المسؤولية 
يتجهزوا  أن  وعليهم  محالة  ال  قادمة 
ليكونوا قادة المستقبل وحمادة الوطن.
من ناحيته قال الدكتور محمد والي، 
إن العمل السياسي يحتاج لنفس طويل، 
احتاجات  الصين  مثل  دوال  أن  الفتا 
قوة  وتصبح  لتنهض  طويلة  سنوات 

بالصبر  الشباب  مطالبا  عظمي، 
ليكونوا  أدواتهم  من  والتطوير  والعمل 

قادرين على تحمل المسؤوليات.
من جهته حث اللواء أحمد سليمان، 
بانتخابات  مصر  أبناء  قائمة  مرشح 
بكل  العمل  على  الشباب  النواب، 
طالبهم  كما  الغد،  بناء  أجل  من  قوة 
بالنشاط والحماس من أجل فوز ودعم 
مرشحي  ودعم  الدلتا  شرق  قائمة 

حزب أبناء مصر.
 وأضاف »سليمان«، لدينا مرشحون 
على أعلى قدر من الشفافية والنزاهة 
الشباب  وعلى  والخبرة  والكفاءة 
استغالل الحماس في الدعوة للقائمة 

بين المواطنين«.
ال  الذي  الحزب  أن  المرشح  وتابع 
أعضاءه  من  قائمة  تكوين  يستطيع 
العمل  يستحق  ال  المنافسة  لخوض 
محايدة  الدولة  أن  الفتا  السياسي، 
وأن  األخرى  دون  لقائمة  تنحاز  ولن 
النزاهة والشفافية مضمونة وكلنا ثقة 
العليا  واللجنة  المصري  القضاء  في 

لالنتخابات.

مؤتمر حاشد بأمانة اإلسماعيلية 
لدعم قائمة ”أبناء مصر ” بشرق الدلتا

بقيادة مدحت بركات

ضربة البداية ألبناء مصـــــــر من دمياط
 اللواء إبراهيم فالح: مشاركة أبناء مصر 

بقائمة في االنتخابات إنجاز »غير مسبوق

 طارق سليمان: مرشحونت على أعلى قدر

من الشفافية والنزاهة والكفاءة والخبرة 

في كل االستحقاقات، لنجد أن نسبة تمثيل المرأة 
أول  الـ25%، بعدما كان  تتعدى  البرلمان  اآلن في 

تمثيل لها في برلمان 1957 نائبتين فقط.
قال الدكتور جهاد العوضي، األمين العام لحزب 
أبناء مصر بمحافظة دمياط، إن المهندس مدحت 
بركات صاحب باع كبير وتاريخ مشرف في عالم 
وتعالى  سبحانه  اهلل  بعد  الفضل  وله  السياسة، 
االنتخابات  في  الدلتا  شرق  قائمة  تكوين  في 

البرلمانية. 
أبناء  قائمة  مرشح  القادر،  عبد  وحيد  وقال 
رجال  كتيبة  من  واحًدا  أكون  أن  يشرفني  مصر، 
قائمة أبناء مصر، بقيادة المهندس مدحت بركات 
رئيس الحزب، األمين العام للحزب الدكتور محمد 
عام  منسق  فالح،  إبراهيم  اللواء  وأيًضا  والي، 
قائمة أبناء مصر، وأمين الحزب بالشرقية، مشيًرا 
إلى أن الهدف األول واألخير هو خدمة المواطن 
مصلحة  فيه  ما  كل  في  الدولة  ودعم  ومساندو 

المواطن المصري.
بركات  مدحت  بالمهندس  منير،  فهيم  ورحب 
والي  محمد  والدكتور  مصر،  أبناء  حزب  رئيس 
قائمة  أن  موضًحا  واإلعالميين،  العام،  األمين 
أبناء مصر تخوض االنتخابات من أجل المواطن 
الرقابة  لتواجد  البسيط، متابًعا، نسعى  المصري 
لردع الفساد، ألن التشريع وحده دون رقابة ليس 

مجدًيا.
بمجلس  المهندسة  الغيط،  أبو  حنان  وأكدت 
مدينة كفر سعد، أنها بدأت العمل السياسي في 
عن  سابق  شعب  مجلس  وأصبحت عضو   ،2005
بالفخر  تشعر  وحاليا   ،2012 عام  الوفد  حزب 
عن   ،2020 البرلمانية  االنتخابات  في  لترشحها 

قائمة أبناء مصر، مرحبة بكل الحضور من قيادات 
تدشين  تصادف  أن  إلى  ومشيرة  الحزب،  وأبناء 
الحزب في محافظة دمياط مع انتصارات أكتوبر 

بشارة خير وتفاؤل.
وقالت الدكتورة أميرة إبراهيم العبد، المحامي 
في  تأمل  إنها  البترول،  بوزارة  القانونية  باإلدارة 
إلى  فقط  نفسه  يمثل  نائب  من  الثقافة  إعادة 

اختيار نائب يمثل كل فئات المجتمع.
قالت المهندسة انتصار شطا، إخصائي سالمة 
وصحة مهنية، بنت عزبة البرج بمحافظة دمياط، 
المواطن  كاهل  عن  العبأ  رفع  الرئيسي  وهدفنا 
للمهندس مدحت بركات  المصري، وأقدم الشكر 
رئيس الحزب، والدكتور محمد والي األمين العام 
الحزب  أمين  العوضي  جهاد  والدكتور   ، للحزب 
بدمياط، لترشيحي ضمن قائمة أبناء مصر، ولي 
واللواء  شلبي  حمدي  العمدة  مع  أكون  أن  الفخر 
أحمد سليمان.  وشارك في المؤتمر عددا كبيرا 
من أعضاء القائمة الذين بلغ عددهم 42 مرشًحا، 
في حضور رئيس الحزب المهندس مدحت بركات، 
والنائب البرلماني السابق ومرشح الحزب العمدة 
حمدي شلبي، واللواء أحمد سليمان، نجم منتخب 
العوضي  وجهاد  القائمة،   ومرشح  السابق  مصر 
غزالة،  رحاب  والدكتورة  دمياط،  محافظة  أمين 
أمين لجنة المرأة ومنسقة مقاعد المرأة في قائمة 
الحزب، والسادة أعضاء األمانة المركزية، ووعدد 
من قيادات الحزب وذلك بأحد فنادق مدينة رأس 

البر السياحية.
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المهندس مدحت بركات
رئيس حزب أبناء مصر
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بتعيينه بمجلس الشيوخ ٢٠٢٠

لثقة السيد الرئيس

 عبدالفتاح السيسى

لثقة السيد الرئيس

 عبدالفتاح السيسى

يتقدم بأسمى وأرق التهانى إلى

يتقدم بأسمى وأرق التهانى إلى

السيد المستشار /  بهاء الدين أبو شقة

رئيس حزب الوفد

السيد المهندس/ تيسير مطر

رئيس حزب إرادة جيل
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المصريون 

اعتبروها 

جريدتهم 

األولى وكبار 

الصحفيين 

تنبأوا بحبس 

صاحبها 

بسبب جرأتها

الطريق كانت 

بوق الغالبة 

وجالد 

الفاسدين 

وحيتان المال 

الحرام

جموع  مع  ويهتف  التحرير  ميدان  إلى  مباشرة  ويتوجه 
اجتماعية«،  عدالة  حرية/  »عيش/  المصري:  الشعب 

ويستأنف عمله في خدمة الجماهير.
تفاصيل القضية الملفقة

يوم 23 من فبراير سنة 2017 قضت محكمة استئناف 
بتأييد  الشريف،  سامح  المستشار  برئاسة  القاهرة، 
براءة رجل االعمال مدحت بركات في الواقعة رقم 4922 
اثنين من لجنة  بالتعدي على  اتهامه  لسنة 2017، بشأن 
استرداد أراضي الدولة أثناء معاينة أراضي مشروع وادي 

الملوك.
المؤامرة  طبيعة  تتكشف  البراءة  حكم  حيثيات  ومن 
وتنبهت  بركات،  مدحت  األعمال  رجل  على  حيكت  التي 
عنصر  لتوفير  بالبراءة  حكمها  وأصدرت  المحكمة  لها 
مدحت  األعمال  رجل  االتهام ضد  ثبوت  وعدم  الكيدية، 

بركات.

وانتقمت  مبارك،  أجهزة  وشوهته  االتهامات،  له  كيلت 
جزاءا  السجن  في  به  وزج  صور،  السلطة بأبشع  منه 
التي  الطريق،  جريدته  من  وانتقاًما  الحق  في  لجرأته 
رموز  وفضحت  مبارك  عصر  في  القوة  مراكز  فضحت 
رجل  إنه  المشبوهة..  العام  المال  وصفقات  الفساد 

األعمال المهندس مدحت بركات.
شاء القدر أن تظهر براءة رجل األعمال وتتكشف أسباب 
التنكيل به من قبل النظام السابق، بعد أفول عصر حكم 
حسني مبارك، تساءل كثيرون عن رجل األعمال المصري، 
الذي حارب مبارك وواجه دولة الفساد، وكان على عكس 
جميع اتجاهات أغلب رجال األعمال، حيث كان يقف أمام 
خالل  من  وذلك  سياساته،  جميع  منتقًدا  مبارك  حكم 
ومساعدة  عون  يد  لتكون  أطلقها  الذي  الطريق،  جريدة 
لجميع المظلومين والمحتاجين، حتى انزاح حكم مبارك 
ودخلت مصر عصر جديد ليجد بركات جميع من حوله 
يؤيدونه ويرشحونه ليكون رئيسا لحزب أبناء مصر حتى 
في  ننشر  التقرير  هذا  خالل  ومن  الحزب،  وقاد  أسس 
السطور التالية ماال تعرفه عن بركات رجل األعمال وأبرز 

المعلومات عنه.
نشأ مدحت بركات، في حي الخليفة بجنوب القاهرة، 
وكانت نشأته سبًبا في تربيته على حب مساجد آل البيت، 
وعشقه المستمر لإلمام الحسين، وكذلك قصص بطوالته 
في مواجهاته للظلم، فمنذ صغره أخذ على عاتقه وجوب 
الدفاع بشكل دائم عن المظلومين مهما كان الثمن لذلك.

اإلسكندرية،  جامعة  الهندسة  بكالوريوس  على  حصل 
بعد أن التحق بها حيث كانت طموحه منذ نعومة أظافره، 
وقضى فيها 5 سنوات دراسية حيث تعد هي السنوات في 
ذلك الحين للحصول على شهادتها، وفي هذا الوقت كان 
ضمن نشطاء العمل الطالبي الخدمي والخيري والخدمي 

في جامعته.
بالعمل في  بركات،  التحق مدحت  دراسته،  انتهاء  قبل 
عديد من شركات والده في هذا التوقيت بقطاع التشييد 
هذه  تطوير  في  والطموح  الشاب  بفكره  وساهم  والبناء، 
الشركات المختلفة والعمل على نهوضها، وتوسعة أعمالها 

في أنحاء المعمورة.
توسع مدحت بركات، في العمل العام وخدمة الجماهير، 
وذلك  رأسه  مسقط  في  الخيرية  بركات  مؤسسة  وأنشأ 
في حي الخليفة الذي يقع جنوبي القاهرة، وامتد نشاط 
والمقطم  الخليفة  في  البيوت  آلالف  الخيري  المؤسسة 

أيًضا، وغيرها من أحياء القاهرة الكبرى.
جريدته  من  االنتقام  بغرض  سياسية  قضية  له  لفقت 
على  حصل  حتى  سنين   6 حوالي  بلغت  لمدة  الطريق 
البراءة في أجواء ثورة 25 يناير 2011، ليخرج من معتقله 

توجهت  التي  اللجنة  أن  القضية  أوراق  وكشفت 
لألراضي الزراعية التي يعمل بركات استشاريا لمجلس 
إدارة مالكيها لم تكن تحمل أى أوراق تدل على صفتها 
إلى  اليوم  ذلك  بالتوجه  تكليفها  يفيد  ما  أو  الحكومية 

أراضي وادي الملوك.
كما مثل أعضاء اللجنة أمام النيابة العامة وأقروا انهم 
لم يقدموا ما يفيد صدور أمر تكليف إداري لهم بالتوجه 
إلى أراضي شركة وادي الملوك، أو االفصاح عن هويتهم 
له، وبالتالي كان يستحيل التعرف على اللجنة وعملها وأن 
موقف  إلى صحة  باإلضافة  موظفين عموميين،  ممثليها 
الشركة القانوني وتقديمها للمستندات الدالة على ملكية 
وأيدته  اكتوبر  أول  اثبتته محكمة جنح  ما  األراضي وهو 

محكمة استئناف الشيخ زايد.
تفاصيل الواقعة تعود عندما اتهم موظفي لجنة استرداد 
األراضي لرجل األعمال بتهديدهم والتعدي عليهم وبناًء 

وقضت  الواقعة  صحة  عدم  األمن  ألجهزة  تبين  عليه 
برئاسة   2016-12-24 في  اكتوبر  أول  جنح  محكمة 
المستشار محمد حسين عامر ببراءة مدحت بركات في 

التهم المنسوبة إليه.
وذكرت المحكمة في حيثيتها أن األوراق خلت من أدلة 
االتهام  كيدية  يؤكد  وما  التعدي،  وقائع  بارتكاب  اتهامه 
المسند للمتهم، كما أشارت المحكمة إلى عدم اطمئنانها 
تناقضت  حيث  حيث،  الواقعة  بشأن  المباحث  لتحريات 

أقوال الضابط شاهد الواقعة مع المجني عليه.
 لغز تلفيق االتهام

من  ثبت  التي  االسترداد  لجنة  على  التعدي  قضية 
لكونها  ترجع  صحتها  وعدم  تزييفها  المحكمة  قرار 
مدحت  األعمال  رجل  بين  الصراع  سلسلة  في  حلقة 
بمسؤولية  تتعلق  وقتها ألسباب  مبارك  ورجال  بركات 
صدر  على  مبارك  أعوان  فساد  فضح  عن  بركات 

صفحات جريدة الطريق.
وفي عام 2007 تلك السنة تحديدا أصدر مدحت بركات 
جريدة الطريق لتكون منبًرا من منابر الفكر والصحافة، 
واستطاعت الجريدة في وقت قياسي أن يكون لها حضورا 
قويا في الشارع كما أرقت مضاجع أهل السلطان ممن تتم 

صفقاتهم في الظالم.
 لم تتهاون جريدة الطريق في كشف اي فساد مهما كان 
مصدره أو ضصاحبه او من يرعاه وأعداد الجريدة تشهد 
بذلك في ذروة قوة مبارك وحكمه، وهو دليل أن الجريدة 

لم تكن تخشى في اهلل لومة الئم.
مع فشل محاوالت استمالة بركات ماك الطريق، خطط 
أعوان مبارك للتضييق عليه من خالل استهداف شركاته، 
االنتقام  وبغرض  بدعاوى مضحكة،  وتخريبها  ومداهمته 

منه.
ومع إصرار مدحت بركات على المضي قدما في دعم 
الفرمان  صدر  مبارك،  رجال  منام  تؤرق  التي  الجريدة 
وادي  منشآت  إلزالة  معدات  وتحركت  الشركة،  بتدمير 
الملوك بأكتوبر، بناء على بالغات كيدية، وبحجة استرداد 
أمالك الدولة على الرغم من تيقنهم بأن األرض ومن عليها 
مملوكة ملكية صحيحة وبعقود مسجلة إال أن الواقعة كان 

يقصد بها التشهير، واجبار الرجل على االستسالم.
إنجاز سياسي

يرأس المهندس مدحت بركات، حزب أبناء مصر، الذي 
على  مسبوق  غير  إنجاًزا  محقًقا  األول،  عامه  يكمل  لم 
على  مر  التي  حتى  جميعها،  المصرية  األحزاب  مستوى 
أبناء  حزب  يشارك  حيث  عام،   100 من  أكثر  تأسيسها 
»منفردا«،  الدلتا  قطاع شرق  عن  انتخابية  بقائمة  مصر 

دون أي تحالفات مع أحزاب أخرى. 
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 قصة انتقام نظيف وطابور المعدات الثقيلة الذي احتل الصحرواي في مواجهة بركات

حروب بركات.. معارك ضد الفساد والتوريث

تفاصيل قصة رجل األعمال 
وجريدة هزت عرش »مبارك« 

يتسائل كثيرون عن تفاصيل قصة رجل األعمال مدحت 
في  »مبارك«  الديكتاتور  عرش  هزت  وجريدة  بركات 
الطريق  جريدة  للنور  خرجت  م،   2007 سنة  ففي  مصر 
في إصدارها األول برئيس مجلس إدارتها بركات لتنضم 
الصحفي  الوسط  من  كثيرون  الجاللة،  صاحبة  لبالط 
خلف  تنزو  ما  سرعان  كغيرها  تجربة  ظنها  والجمهور 
الجديد، لكنا الدهشة تملكتهم وتبدلت العجاب واستغراب 

نتيجة األعداد النارية للجريدة.
 على مدار صدورها كان القاريء المصري 

على موعد كل أسبوع، مع فضيحة فساد 
باألرقام  مدعومة  الثقيلة  العيار  من 

واألدلة والمستندات وشهادة الشهود.
»الطريق«  بدأت  األخر  بعد  عدد 
كجريدة تصير »ظاهرة صحفية«، 
صدر  وعلى  ومحيرة،  ملفتة 
المصريون  عرف  صفحاتها 
أسرار وكوارث عن النظام ورجاله 
يكن  لم  البائد  مبارك  عهد  في 

ليتخيلو رؤيتها أو السماع عنها.
إلى  مشبوهة  صفقات  من 

مخطط  وفضح  التوريث  محاربة 
بيع مصر بالوارثة لم تتوقف الطريق، 

يدعي  العزيمة  رجل صلب  خلفها  ومن 
محت بركات ولم تخف أو تتردد فالشعب 

كان المبتغى ومصر هي الغاية.
برئاسة  والفقراء  للشعب  انحازت  الجريدة  وألن 

مع  الضرورة  صدام  تصادمت  فقد  مدحت  المهندس 
الطريق  كشفت  بعدما  خاصة  وقتها،  الحاكمة  السلطة 

النقاب عن الكثير من صفقات الفساد واالنحراف المالي 
في كثير من القطاعات.

وفي هذا السياق، شهد كل هذا حروب شرسة دخلتها 
الطريق مع مراكز القوى في العصر مبارك، وهزت صورة 
الكبار في عيون الشعب الذي تجرأ وبدأ يتحدث عن حقيقة 
ثروات هوالء وطريقتهم في حكم البالد، رويدا رويد صار 
باتت  بعدما  العلن،  على  المصالح  وشلة  الطريق  صدام 
شوكة في حلق المستفيدين من أصحاب الحظوة.

مبارك  عرش  هز  في  الطريق  نجحت 
ورجاله وحكوماته بالوقائع واألدلة وليس 
افتراء ورأي الشعب بأم العين أن كل 

ما كتب على الجريدة حق وصدق.
منذ صدور العدد األول لجريدة 
مدحت  نضال  بدأ  الطريق 
بركات رجل األعمال، وفي نفس 
اللحظة أيضا وضع اسمه كأكثر 
المستهدفين من نظام دأب على 
ثقافة الفساد ونهب المال العام، 
في  الحربة  لرؤس  هدفا  وصار 

نظام مبارك البائد.
ومن ناحية أخرى، منذ صدورها 
الغرض  كان  الطريق  جريدة  كانت 
وال  »الخوف  وشعارها  واضحا  منها 
حدود  بال  والحقيقة  ألحد«،  حسابات 
رأس  على  بركات  يكون  أن  مستغربا  وليس 
أجل  من  النظام،  ألجهزة  المعنوي  االغتيال  قائمة 
تشويهه وتلفيق االتهامات له وإيجاد مبرر لوقف الجريدة 

التي كشفت المستور وفساد الجميع باألرقام والصور.
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ليخرج من معتقله إلى ميدان التحرير يهتف 
وسطوع  مبارك  زوال  ومع  الفساد،  يسقط 
بركات  اقتحم  مصر،  على  جديدة  شمس 
العمل العام وسخره في خدمة بالده ولم يسع 
النتقام أو تشويه من أساءوا إليه، سريعا نال 
ثقة المجتمع السياسي الجديد وترأس حزب 
أبناء مصر، وبعد 11 شهرا فقط افتتح أكثر 
من 25 أمانة بالعاصمة والمحافظات بل فجر 
بقائمة  النواب  انتخابات  بخوضه  مفاجأة 
خالصة من أعضاء الحزب وليست هجين في 
سابقة لم تحدث من قبل.. وإلى نص الحوار:

بركات  مدحت  عن  حدثنا  بداية   •

ونشأته؟
 مدحت حسنين بركات، رجل أعمال بمجال 
ورئيس  واإلسكان،  السياحية  المشروعات 
حزب أبناء مصر وخريج هندسة اإلسكندرية، 
كانت طفولتي في حي الخليفة العريق جنوب 
القاهرة،  وكانت أجمل أيام في حياتي حيث 
وأل  الحسين  مسجد  رحاب  في  نشأت  إنني 
البيت وأنا من عشاق الحسين رضي اهلل عنه، 
وداخل حواريه نشأ بركات علي حب مساجد 
آل البيت، وكنت من عشاق حفيد النبي عليه 

الصالة والسالم.
أولى  بدأت  كيف  للشباب  عودة   •

كلية  من  تخرجك  بعد  خطواتك 
الهندسة؟

جامعة  الهندسة  كلية  من  تخرجت 
خمس  فيها  أمضيت  بعدما  اإلسكندرية، 
العام  العمل  في  وبرعت  دراسية،  سنوات 
نشطاء  ضمن  عضوا  وكنت  الجامعة  داخل 
سنوات  خالل  والخدمي  الطالبي  العمل 
دراستي  انهيت  بعدما  الجامعة،  في  دراسته 
استدعاني والدي الساعده في إدارة شركاته 
والبناء،  التشييد  قطاع  في  المتخصصة 
وهنا وضعت العديد من األفكار التي حققت 
لحماسي  إضافة  الشركات،  أداء  في  طفرة 
وتطوير  توسيع  الشباب في  بفكر  واالستعانة 
مناطق  مختلف  في  الشركات  في  األعمال 
إدارة  في  موهبتي  الكتشف   الجمهورية 
والبناء  التشييد  رجال  أهم  وأحد  األعمال 

واستصالح األراضي.
ناجح  أعمال  رجل  بركات  مدحت   •

معارضة  جريدة  إصدار  قررت  لماذا 
للنظام وقتها؟

دراستي  وفي  صغري  منذ  الحقيقة  في   
كنت أهتم بالعمل العام وفكرت في عام 2007 
في إصدار جريدة تكون لسان حال الفقراء، 
حقوق  عن  وتدافع  بحق  مشاكلهم  عن  وتعبر 
مهنة  تخدم  الوقت  نفس  وفي  المواطنين 

الصحافة.
بالنسبة  للشغب  مثيرة  كانت  لكنها   •

لرجال مبارك؟
خالل  الطريق  نجحت  فقد  حقيقي  هذا 
القاريء  وحب  ثقة  تنال  أن  في  قليلة  شهور 
بسبب مصداقيتها وبعدها عن التجريح وعدم 
نشر أي قضية أو واقعة، وألن الجريدة كشفت 
العديد من قضايا الفساد والتربح واستغالل 
تنال  لم  المال،  برأس  السلطة  وزواج  النفوذ 

رضاء الساسة وقتها وبدأو في محاربتها.
• لكن االنتقام تخطى جريدة الطريق 

ليصل إليك شخصيا؟
ورسائل  بمناوشات  األمر  بدأ  هذا حقيقي 
المسؤولين  انتقام  يشتد  أن  قبل  مبطنة 
أمالكي  ويصادرون  مشروعاتي  ويهاجمون 
رغم قانونية كل األوراق الحكومية التي تثبت 
لي  وسنين  جهد  عصارة  وهي  لها  مليكتي 

ولوالدي رحمه اهلل لكن كان االنتقام أشد 
والدستور  القانون  وتحدى  ضراروة 
أحد  ال  قرارهم  سادة  فكانوا 
األوراق  كانت  لو  حتى  يردعهم 
كمواطن  حقي  أو  القوانين  أو 

مصري حر.
أنت  النهاية  في  لكن   •

وبرأتك  انتصرت 
المحكمة من كل 

التهم؟
االعتقال 
رأي  في  ظلما 
جريمة ال تسقط 
أو  بالتقادم 
ألنها  البرأة 
شرخا  تحدث 

النفسي  في جدار 
علي  ماهون  لكن 
خالص  هو  األمر 
من  كلها  األمة 
فساد  كابوس 
حاشية مبارك، 
وفي ذلك بعد 

العوض.

من  وخروجك  برأتك  ظهور  بعد    •

التحرير  لميدان  خرجت  االعتقال 
مباشرة لماذا.

ألن صدري كان ضيقا من الظلم الذي وقع 
هواء  تنسم  أريد  المصريين  ككل  وكنت  علي 
بحياة  والحلم  والعدالة  واالنطالق  الحرية 
أو  رئيس  بطش  من  فيها  نخشي  ال  أفضل 
العدالة  يضمن  وطن  رجاله،  نفوذ  استغالل 

للجميع.
الرئيس السيسي  شاركت في حملة   •

للترشح وأنت في الخارج؟
السيسي  أن  أؤمن  ومازلت  كنت  لقد  نعم 
أسود  عهد  من  ليخلصنا  تعالي  اهلل  أرسله 
مصري  كل  على  وكان  الدين  تجار  يحكمه 
رغبة  على  بناء  أتى  ولقد  يسانده  أن  وطني 
الجماهير التي رأت فيه المخلص من ضالل 
اإلخوان، كما شاركت في حملة ترشحه لفترة 
لترى  حولك  تنظر  أن  ويكفي  ثانية  رئاسية 
التي تحققت في عهده واسترداد  المعجزات 
وتحديث  واقتصادها  وقوتها  لهيبتها  الدولة 

جيشها.
نابع  السيسي  للرئيس  هل تأييدك   •

من كرهك لنظام مبارك أم ماذا؟
وجه  يوجد  فال  صحيحا  ليس  هذا 
إننا  يقول  والمنطق  والعقل  للمقارنة 
لوالية  السيسى  للرئيس  حاجة  فى 
الخطوات  ليستكمل  أيضا  وثالثة  ثانية 
ينفذها  والزال  بدأها  التى  اإلصالحية 
على أرض الواقع، الشعب يبارك خطوات 
الرئيس الواعية على الساحات العربية 
لفتح  واإلقليمية  والدولية 
االقتصاد  أمام  واعدة  آفاق 
وخطواته  المصري 
لإلصالح  الجريئة 
وجذب  االقتصادي 
االستثمارات 
فى  تصب  التى 
االقتصاد  شرايين 
أن  بعد  الوطني 
المؤسسات  ثقة  حاز 

االقتصادية الدولية.
األهم  االنجاز  ماهو   •

الرئيس  حققه  الذي 
السيسي من وجهة نظرك؟
أالف  حقق  الرئيس 
والمشروعات  االنجازات 

العمالقة وكله معلن باألرقام الرسمية، وأهمها 
استرداد  لملف  تنفيذية  خطوات  اتخاذ  تم 
للموازنة  بمليارات  أتت  والتى  الدولة  أراضى 
التعليم  باستحقاقات  النهوض  فى  وأفادت 
برامج  توسيع  وسط  يأتى  ذلك  كل  والصحة 
الفقيرة  للفئات  االجتماعية  والحماية  الدعم 
تنفيذها  وكان  وكرامة”  و”تكافل  والمعدمة 
المواطنين،  بالشريحة كبيرة من  للحاق  سريع 
إلى جانب حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائى 
المستهدف  المشروعات  لكل  وتوفيرها 
واتخاذ  قادمة  سنوات   10 فى خالل  تنفيذها 
أراضى  استرداد  ملف  فى  تنفيذية  خطوات 
في  طفرة  من  ماحدث  عن  فضال  الدولة، 
والزراعة  الصناعة  ومجال  والمحاور  الطرق 
المصري  الجيش  تحديث  واألهم  والتصدير 
يتنبأ  كان  الرئيس  أن  األيام  أثبتت  الذي 

بالمستقبل والمخاطر من حولنا.
• في رأيك ماهو الخيار الصعب الذي 

واجه الرئيس السيسي؟
خيارين  أمامهما  كان  والدولة  الرئيس 
للتعامل مع ما تواجهه من ضغوط اقتصادية 
إما التعامل بمسئولية مشتركة أو الهروب منها 
وتأجيلها لألجيال القادمة ولكن الرئيس كان 
لديه قراًرا حازًما وجرأة فى اتخاذه فالجميع 
تكاتف وأراد المواجهة لإلصالح وعلى المدى 
عن  تحدثت  السابقة  الحكومات  كل  البعيد، 
الصغر  والمتناهية  الصغيرة  المشروعات 
فتح  من  أول  هو  السيسى  الرئيس  ولكن 
وخفض  التجارية  للمشروعات  التمويل  باب 
تشجيع  مقابل  الصغيرة  المشروعات  فائدة 
ألول  خطة  وضع  تم  كما  المستثمرين  صغار 
مرة مشروعات قومية بالتوازى تغطى القطر 

المصرى بأكمله.
• االنجازات تقول إن الشعب كان محقا 

بالرهان على الرئيس السيسي.
عبد  الرئيس  اختار  الشعب  بالطبع    
بعدها  حاماًل  لمصر  رئيساً  السيسي  الفتاح 
حرباً  بعدها  وخاض  الوطن  عن  الدفاع  راية 
المصرية  الدولة  على  للحفاظ  شرسة 
وقيادة  جديدة  من  مؤسساتها  بناء  وإعادة 
االستثمار  السليم إلعادة  الطريق  على  مصر 
والمشروعات مرة اخرى وانقاذ االقتصاد من 
االنهيار وحتى يستطيع استكمال ما لم ينجزه 
مصر  فيها  ترأس  التى  السنوات  مدار  على 
فكان البد من أن نطالب الرئيس عبد الفتاح 

السيسي أن يبقى معا دوما.
• حدثنا عن تجربة أبناء مصر؟

 في الحقيقة أنا أعشق منذ صغري العمل 
التحدث  أالريد  ال  المواطنين  وخدمة  العام 
عن نفسي في هذا الشأن لكن خدمة الناس 
شرف واألعظم من ذلك إذا كانوا في حاجة 
هنا  فاألجر  ظنهم  حسن  عند  وكنت  إليك 
الشركات  وليس مع  تكون مع اهلل  والمتاجرة 
للناس،  أنفعكم  للناس  خيركم  البشر،  أو 
وعرض علي رئاسة حزب أبناء مصر ووافقت 
لجنة األحزاب على ترأسي الحزب دون تردد 
ووجدته فرصة أخرى للتواصل مع المواطنين 
يساهم  كما  شمولية،  أكثر  بشكل  وخدمتهم 
السياسية  الحياة  في  المشاركة  في  الحزب 

ورسم مستقبل مصر.
• ماذا حقق الحزب منذ نشأته؟

ماحققنا يعتبر انجازا بكل المقاييس فخالل 
من  أكثر  افتتحنا  الحزب  عمر  11 شهر هي 
والجيزة  القاهرة  مستوى  على  أمانة   25
والمحافظات، وشاركنا في كل الفعاليات التي 
اإلرهاب  مواجهة  في  المصرية  الدولة  تدعم 

والمخاطر حتى عبرنا هنق الزجاجة.
• حزب أبناء مصر صار حديث الوسط 

السياسي والحزب مؤخرا؟
يحقق  أن  استطاع  الحزب  الحقيقة  في 
الثقيل فهو أول حزب في  العيار  مفاجأة من 
تكوين  فى  ينجح  المصرية  االنتخابات  تاريخ 
المغلقة  المطلقة  القائمة  بنظام  كاملة  قائمة 
أو  أحزاب  مع  تحالفات  في  الدخول  دون 
قوة  يؤكد  ما  وهو  أخرى،  سياسية  حركات 
السياسي  الشارع  في  وتواجده  الحزب 
المصري رغم أن الحزب لم يتشكل ويشارك 

في العمل السياسي منذ فترة طويلة.
ماهي توقعاتكم لقائمة الحزب في   •

انتخابات النواب؟
قادرة  الدلتا  بشرق  مصر  أبناء  قائمة   
النواب،  مجلس  مقاعد  على  المنافسة  على 
المشهود  الشخصيات  من  الحزب  ومرشحي 
لها بالنزاهة والكفاءة والسمعة الحسنة فضال 
والحزب  مرموقة،  علمية  كوادر  كونهم  عن 
االنتخابية في مواجهة  المعركة  يخوض هذه 
12 حزًبا هم مجموع األحزاب المتحالفة في 
وأنا على يقين من شراسة  الوطنية،  القائمة 
المنافسة فإنه على ثقة كاملة في قدرة حزبه 
على حصد مقاعد مجلس النواب عن منطقة 
سائر  مع  بنفسه  عكف  بعدما  الدلتا  شرق 
قائمة متجانسة  الحزب على تشكيل  قيادات 
من الشخصيات والرموز الوطنية التي تسعى 

لخدمة الوطن والمواطن.
تبرعات  أو  أموال  على  حصلتم  هل   •

لمساعدتكم حزب وليد؟
أي  على  تحصل  لم  مصر(  )أبناء  قائمة 
في  بهم  الدفع  نظير  المرشحين  من  أموال 
لالنضمام  يسع  لم  الحزب  أن  كما  القائمة، 
إلى القائمة الوطنية ولجأ إلى تشكيل القائمة 
منفردا كما بلم نتلق اي تبرعات من أي جهة.

• ماذا تقول للشباب؟

ومشاركتهم  للشارع  بالنزول  أطالبهم 
بما  والحزبي،  السياسي  العمل  االيجابية في 
وبما  السياسية  الحياة  ويزخم  مصر  يفيد 
لتولي  الشبابية  الكودار  إعداد  في  يساهم 
الشارع  ينزل  من  وأن  بعد،  فيما  المسؤولية 
وتخريب  الدولة  المشاركة في هدم  أجل  من 
مؤسساتها ليس بذاك الشباب الذي نقصده 
بل نحن نتحدث عن الشباب الذي يساهم في 
بناء وطنه والدفاع عنه والمساعدة في تقدم 
يعترض  ال  وهوالء  وحمايتها  وتنميتها  بالده 
طريقهم أحدا، بل على العكس سوف يجدون 
أما من يحاول  الدولة  كل ترحيب من أجهزة 

زعزعة االستقرار فلن يتركه أحدا.
• كلمة أخيرة للرئيس السيسي؟

أقول للسيد الرئيس دعمتك من قبل مرتين 
مخلص  فأنت  الحياة  مدى  أدعمك  وسوف 
وجئت في الوقت المناسب إلنقاذ هذا الوطن 

نحن معك وسنحارب وسنزدهر بك.

المهندس مدحت بركات:

السيسى أنقذنا
من الخراب

 االستقرار واستعادة هيبة الدولة والعدالة واالنطالقة 

االقتصادية والتنمية تحسب للرئيس.. وملف استرداد 

أراضي الدولة األهم في انجازات الدولة  

 دفعت فاتورة غالية حينما تصديت للتوريث والفساد في العصور السابقة  االعتقال 

ظلما ال يسقط بالتقادم ونظام مبارك ظلمني وعزائي كان سقوطه أمام الشعب

 خدمة الناس شرف والعمل العام فرض واجب على الجميع.. وحي الخليفة أهلي وأخوتي وذكرياتي الجميلة

مدحت بركات، اسم له صيت 
كبير في عالم المال والمشروعات 

الضخمة، والتحم مع السياسة 
من حد سيفها واختار أن يحارب 

بدال من يرهن كرامته ومشروعاته 
لحفنة من الفسدة، وسطرت 

الصحف وقتها معارك »بركات« 
مع رموز مبارك، التي استخدمت 
فيها الكلمة واألدلة والمستندات 

عبر صفحات جريدة الطريق، 
التي أسسها مدحت بركات وانتهت 

بجيوش جرارة من المعدات الثقيلة 
تهدم فوق رأسه مشروعات تكلفت 

الماليين وأحالم عاش حياته 
يسعى لتحقيقها، لمجرد أن قال 

»ال« للتوريث وال للفساد، فوضعه 
النظام على رأس أهدافه، لينته 

األمر كله خلف القضبان معتقال في 
جريمة لم يرتكبها فقط من أجل 

االنتقام األعمى وردا على حمالت 
كشف التربح واستغالل النفوذ التي 
تورط فيها رجال مبارك.. لم ييأس 

المهندس مدحت بركات بعدما 
برأته المحكمة.

أجرى الحوار

نصر الدين عبد المنعم

خرجت من 

المعتقل 

أهتف في 

ميدان 

التحرير عيش 

حرية عدالة 

اجتماعية

حزب أبناء 

مصر هز 

الحياة الحزبية 

في مصر خالل 

شهور قليلة 

وقائمة شرق 

الدلتا مفاجأة 

من العيار 

الثقيل 



طريقنا.. وهنكمله

األخيرة
 الثالثاء 27 / 10 / 122020

لوحة الشرف


