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العالم

مصر

التدخل األمني لمصلحة «دعم الدولة» يشعل أروقة األحزاب
لم ينجح ائتالف «دعم الدولة» الذي
يسعى إلى تشكيله قادة قائمة «في حب
مصر» ،في الحصول على تأييد كل األحزاب
المصرية لتشكيل االئتالف المنتظر لتأييد
الدولة تأييد «األعمى» ،بل فضح أحد نواب
حزب «الوفد» التدخل األمني في تشكيل
القائمة ،بعدما كشف أن «األمن الوطني»
يطالبهم باالنضمام إلى االئتالف
القاهرة ــ رانيا العبد
ك ـش ـفــت ت ـص ــري ـح ــات ال ـن ــائ ــب الـ ـل ــواء
بدوي عبد اللطيف ،عن حزب «الوفد»
املصري ،عالقة قائمة «في حب مصر»
األمنية بجهات الدولة ،بعدما ذكر أن
جهاز «األمــن الوطني» يدعو النواب
إلى االنضمام إلى ائتالف باسم «دعم
الدولة» ،لتشكيل كتلة األغلبية داخل
البرملان ترهيبًا وترغيبًا ،وهو بذلك
يؤكد حقيقة ما أنكره كل قادة القائمة
وأعضائها بشأن التدخل األمني الفج

يظهر أن دور تحالف
األغلبية المنوي تشكيله
دعم الدولة فقط
ملصلحتها قبل االنتخابات وبعدها.
عبد اللطيف وجه انتقادات حادة إلى
انـضـمــام حــزبــه «ال ــوف ــد» إل ــى ائـتــاف
«دع ــم ال ــدول ــة» املـشـكــل مــن ق ــادة «فــي
ح ــب م ـص ــر» ،مــرج ـعــا رف ـض ــه إل ــى أن
«وثـ ـيـ ـق ــة االئ ـ ـتـ ــاف تـ ـح ــوي عـ ـب ــارات
م ـطــاطــة ،ول ــم تــوضــح الـ ــرؤى الـعــامــة
وال تتضمن مـطــالــب الـشـعــب» .وأكــد
الـنــائــب أنــه سينسحب مــن التحالف
إذا لم تحقق الوثيقة مطالب الشعب،
حتى لو بقي «الوفد» فيها .وبسؤاله
عن انضمامه إلى تكتل وتحالف «في
حــب م ـصــر» وتــوقـيـعــه عـلــى الوثيقة
ب ــرغ ــم رف ـض ــه ،ق ــال إن ال ـتــوق ـيــع جــاء
ملصلحة إنقاذ الدولة املصرية.
وثـ ـيـ ـق ــة ال ـ ـت ـ ـحـ ــالـ ــف ،ال ـ ـتـ ــي ح ـص ـلــت

«األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» عـ ـل ــى ن ـس ـخ ــة مـ ـنـ ـه ــا ،ال
تحوي شروطًا أو بنودًا صريحة أو
خطة عمل ،بل تشير إلى ّضرورة دعم
الدولة ،مع ترك خانة منقطة لتحديد
رئـ ـي ــس ال ـك ـت ـلــة وك ـت ــاب ــة اسـ ـم ــه عـلــى
الوثيقة عقب االنتهاء من تشكيلها.
وق ــد أجـ ــرى ع ــدد م ــن قـ ــادة «ف ــي حب
مصر» لقاءات عدة مع نواب حزبيني
ومستقلني ،في املقر الرئيسي للقائمة
ضمن إط ــار تشكيل االئ ـتــاف ،ووقــع
ع ـ ــدد م ــن امل ـس ـت ـق ـلــن ون ـ ـ ــواب حــزبــي
«الــوفــد» و«مستقبل الــوطــن» بالفعل
على وثيقة االئتالف.
فـ ــي غـ ـض ــون ذلـ ـ ـ ــك ،ي ـس ـت ـق ـبــل الـ ـي ــوم
(ال ـس ـبــت) ال ـبــرملــان ن ــواب مـحــافـظــات
الشرقية ودمياط والسويس وشمال
وج ـن ــوب س ـي ـن ــاء ،وح ـ ــدد غ ـ ـدًا األح ــد
الستخراج بطاقات األعضاء الفائزين
في املرحلة الثانية ،ممن لم يتمكنوا
م ــن ال ـح ـضــور ف ــي امل ــواع ـي ــد الـســابــق
ذك ـ ــره ـ ــا ،ل ـت ـن ـت ـهــي ق ـص ــة اس ـت ـخ ــراج
البطاقات برمتها .وقد استخرج أول
مــن أمــس توفيق عكاشة (مــالــك قناة
ال ـفــراعــن وامل ــرش ــح لــرئــاســة مجلس
الـ ـن ــواب) الـبـطــاقــة ال ـخــاصــة ب ــه ،بعد
امتناعه عن ذلك خالل األيام املاضية،
وذلـ ـ ــك اعـ ـت ــراض ــا ع ـل ــى إق ــال ــة األم ــن
العام السابق للمجلس وتعيني أمني
عــام جديد .وأكــد عكاشة أن حضوره
يهدف إلى إقناع النواب بوجوده في
رئاسة املجلس.
في سياق متصل ،قال مؤسس حركة
«ت ـمــرد» الـتــي أطــاحــت ضمن مباركة
ش ـع ـب ـي ــة ورس ـ ـم ـ ـيـ ــة حـ ـك ــم «ج ـم ــاع ــة
اإلخ ــوان املسلمني» ،محمود بــدر ،إن
ال ـه ـجــوم عـلـيــه ف ــي م ــواق ــع ال ـتــواصــل
االجتماعي يهدف إلى النيل منه ومن
ال ـ ــدور الـ ــذي فـعـلــه ف ــي « 30يــونـيــو»،
مــؤك ـدًا أن ــه لـيــس لــديــه أي معلومات
ح ـ ـ ــول نـ ـي ــة الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ،عـ ـب ــد ال ـف ـت ــاح
الـ ـسـ ـيـ ـس ــي ،اخـ ـتـ ـي ــار عـ ـ ــدد مـ ــن قـ ــادة
«تمرد» للتعيني في مجلس النواب.
وحول ترشيحات رئيس املجلس ،قال
بــدر إن الترشيحات لــم تكتمل بعد،
الفتًا إلى أنه «يحترم ترشح الدكتور
ت ــوف ـي ــق ع ـك ــاش ــة ل ــرئ ــاس ــة الـ ـب ــرمل ــان،
وخاصة أن له دورًا بارزًا في ثورة 30
يــونـيــو ،مثله مـثــل مــايــن املصريني

ينتهي اليوم تسليم بطاقات النواب في محافظات الجمهورية (آي بي ايه)
الذين أزاحوا جماعة اإلخوان».
ف ـ ــي قـ ـضـ ـي ــة أخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،تـ ـشـ ـه ــد أروق ـ ـ ــة
ح ـ ــزب «ال ـ ــوف ـ ــد» ح ــال ــة مـ ــن ال ـغ ـضــب
ع ـلــى م ـس ـتــوى ال ـق ـي ــادات وال ـق ــواع ــد،

بـسـبــب مــوقــف ال ـحــزب غـيــر الــواضــح
وامل ـتــأرجــح فــي ال ـســاحــة الـسـيــاسـيــة،
وهـ ــو م ــا ع ـب ــر ع ـن ــه حـ ـس ــام ال ـخــولــي
(نائب رئيس الحزب) ،بمطالبته بأن

يـكــون لـلـحــزب خــط سـيــاســي واض ــح،
مــع «ض ــرورة إع ــادة التنظيم اإلداري
داخله بطريقه احترافية» .كما طالب
ب ـ ـ ــأن ي ـ ـكـ ــون لـ ـلـ ـح ــزب الئ ـ ـحـ ــة م ــال ـي ــة

تفاؤل حذر في مفاوضات سد النهضة
بينما يحاول وزيرا الخارجية والري
المصريان بناء رؤية مشتركة مع نظرائهما
في إثيوبيا والسودان حول سد النهضة،
لم يستبعد سامح شكري أي احتمال بشأن
المفاوضات ،برغم النبرة التفاؤلية التي
تحدث بها ،فيما يزور عبد الفتاح السيسي
«مجلس الدولة» لتدشين «االتحاد العربي
لمحاكم القضاء اإلداري»
القاهرة ــ أحمد جمال الدين
وص ـ ــل إل ـ ــى ال ـع ــاص ـم ــة ال ـس ــودان ـي ــة
الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــرط ـ ـ ــوم ،يـ ـ ـ ـ ــوم أمـ ـ ـ ـ ـ ــس ،وزيـ ـ ـ ـ ــرا
الـ ـ ـخ ـ ــارجـ ـ ـي ـ ــة والـ ـ ـ ـ ـ ــري واملـ ـ ـص ـ ــري ـ ــان
للمشاركة مع نظرائهما السودانيني
واإلثيوبيني فــي جلسات االجتماع
الـ ـس ــداس ــي م ــن أجـ ــل الـ ــوصـ ــول إل ــى
ً
اتفاق يضمن حلوال مرضية للقاهرة
وأديـ ـ ــس أب ــاب ــا حـ ــول س ــد الـنـهـضــة،
الذي شرعت األخيرة في بنائه منذ
آذار  ،2011وتــرى مصر فيه تهديدًا
لحصتها من مياه النيل.
وبـ ــرغـ ــم الـ ـت ــأجـ ـي ــات الـ ـت ــي سـبـقــت
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ،ف ـ ــإن وزي ـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
املصري ،سامح شكري ،تحدث بنبرة
تـفــاؤلـيــة قـبــل االج ـت ـم ــاع ،وع ـبــر في

تصريحات عن أمله بتوصل اللجنة
ال ـســداس ـيــة إل ــى ح ــل ن ـقــاط ال ـخــاف
العالقة ،مؤكدًا الـتــزام الــدول الثالث
ب ــاإلط ــار ال ـق ــان ـّـون ــي املـ ـح ــدد الت ـفــاق
املبادئ الذي وقع عليه رؤساء الدول
الثالث قبل نحو ثمانية أشهر .كما
قال شكري إنه يتوقع حدوث توافق
في الرؤية بني البلدان املعنية خالل
اج ـت ـمــاعــات األي ـ ــام ال ـث ــاث ــة ،مـشـيـرًا
إلى أن جميع االحتماالت قائمة وال
يستبعد أي قرار.
وكـ ــانـ ــت ل ـج ـن ــة ال ـ ـخ ـ ـبـ ــراء ال ــدولـ ـي ــة،
ال ـتــي شـكـلــت م ــن الـ ــدول ال ـث ــاث ،قد
أكـ ــدت أن دراس ـ ــات األمـ ــان الـخــاصــة
بالسد تحتاج إلى تدقيق ومراجعة
م ــن ال ـخ ـب ــراء ال ـج ـيــولــوج ـيــن ،فيما
أكـ ــدت أن ال ـطــاقــة الـكـهــربــائـيــة الـتــي
سيجري توليدها مــن السد العالي
ستنخفض بنسبة  %6نتيجة قلة
ت ــدف ــق املـ ـي ــاه ،بــاع ـت ـبــار م ـصــر دول ــة
مصب لنهر النيل .وهذا سيكون إذا
صادف امتالء السد خالل مدد غزارة
األم ـ ـطـ ــار ،أمـ ــا إذا ص ــادف ــه ال ـج ـفــاف
فسيؤدي ذلك إلى آثار بيئية خطيرة
ع ـلــى الـبـيـئــة ف ــي م ـصــر والـ ـس ــودان،
عـ ـلـ ـم ــا ب ـ ـ ــأن بـ ـحـ ـي ــرة س ـ ــد ال ـن ـه ـض ــة
تستوعب  74مليار متر مكعب من
املياه.
في سياق آخــر ،يجرى الرئيس عبد
الـفـتــاح السيسي ،زي ــارة هــي األولــى

لرئيس مصري منذ  21عامًا ملجلس
الدولة ،حيث سيشهد التوقيع على
اتفاقية إنشاء مقر «االتحاد العربي
مل ـحــاكــم ال ـق ـض ــاء اإلداري» ،بـعــدمــا
تسلمت ق ــوات ال ـحــرس الـجـمـهــوري
مـبـنــى املـجـلــس لـتــأمـيـنــه مـنــذ مساء
أول من أمس.
ويهدف االتحاد ،الذي سيكون مقره
ال ـقــاهــرة ،وفـقــا لالئحته األســاسـيــة،

إل ـ ــى ال ـج ـم ــع بـ ــن م ـج ــال ــس ال ــدول ــة
فــي ال ــدول الـعــربـيــة بــإطــار تنظيمي
يعهد إلـيــه نـشــر الـثـقــافــة القانونية
وال ـق ـضــائ ـيــة وت ـب ــادل ال ـخ ـب ــرات بني
ال ـ ــدول األعـ ـض ــاء ،وتــوح ـيــد امل ـبــادئ
القانونية ليكون نواة لوحدة عربية
ً
قانونية وقضائية مشتركة ،فضال
ع ـ ــن ت ــوحـ ـي ــد األنـ ـظـ ـم ــة ال ـق ـض ــائ ـي ــة
ال ـق ــان ــون ـي ــة وال ـت ـش ــري ـع ــات املـطـبـقــة

ستتزايد اآلثار السلبية لوجود السد في حاالت الجفاف (أرشيف)

بـهــا .كـمــا يستهدف االت ـحــاد إيـجــاد
آلـ ـي ــة مـ ــوحـ ــدة ل ـت ـس ــوي ــة املـ ـن ــازع ــات
ال ـق ــان ــون ـي ــة ل ـل ـم ـس ـت ـث ـمــريــن ولـخـلــق
م ـنــاخ آم ــن لــاس ـت ـث ـمــارات الـعــربـيــة،
بــاإلضــافــة إل ــى ت ـبــادل الـبـعـثــات بني
ال ــدول املنضمة إل ـيــه ،فيما سيوقع
االت ـ ـفـ ــاق ـ ـيـ ــة م ـ ــن ال ـ ـجـ ــانـ ــب املـ ـص ــري
رئـ ـي ــس م ـج ـلــس الـ ــدولـ ــة امل ـس ـت ـشــار
ج ـمــال نـ ــدا ،وسـيـحـضــرهــا الــرئـيــس

