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تفسخات جديدة في «البيت» اإلخواني

فتح ظهور القيادي محمود حسين
على فضائية «الجزيرة» جبهة جديدة من
جبهات الصراع اإلخوانية ،التي يبدو أنها
تتجه ناحية التشظي ،بعيدًا عن التيارين
المتصارعين على قيادة الجماعة حاليًا
القاهرة ــ أحمد سليمان
أث ـ ـ ــار ظـ ـه ــور األم ـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــام «الـ ـق ــدي ــم»
ل ــ«ج ـم ــاع ــة اإلخـ ـ ـ ــوان امل ـس ـل ـم ــن» على
فضائية «الـجــزيــرة» القطرية ،محمود
حـ ـس ــن ،اسـ ـتـ ـي ـ ً
ـاء واسـ ـع ــا ب ــن ش ـبــاب
«اإلخ ـ ــوان» وأن ـصــار الـقـيــادة الـجــديــدة
للجماعة ،التي يتصارع على قيادتها
«مكتبا إرشـ ــاد» و«لـجـنــة إدارة أزم ــة»،
يتمسك كــل منهم بأحقيته فــي قـيــادة
ال ـج ـمــاعــة« .م ـك ـتــب اإلرشـ ـ ــاد» الـجــديــد
بقيادة أحمد عبد الرحمن يستند إلى
انتخابات أجرتها الجماعة في مطلع
 ،2014فيما يــرفــض «اإلرشـ ــاد» القديم

توعد التيار الشبابي الجديد
بالتحريض على القيادات التي تؤثر
السالمة
االعـ ـت ــراف بنتيجة ه ــذه االن ـت ـخــابــات،
م ـشــددًا عـلــى أحقيته بـ ــإدارة الجماعة
ب ـق ـي ــادة امل ـح ـم ــودي ــن (عـ ـ ــزت ـ ح ـســن)
وإبراهيم منير املوجود في لندن منذ
 30عــامــا .اسـتـيــاء الـشـبــاب اإلخــوانـيــن
من ظهور حسني لم يقتصر على حرص
الرجل على توصيف نفسه بـ«أمني عام
الـجـمــاعــة» ،بــل امـتــد لرفضه االعـتــراف
بـنـتـيـجــة االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـت ــي ج ــرت في
 ،2014بــاإلضــافــة إل ــى حــديــث «مــاســخ
وم ـم ـج ــوج» ع ــن ف ـقــه امل ـح ـنــة والـصـبــر
ع ـلــى االب ـ ـتـ ــاء ،وهـ ــو ف ـقــه «م ــازوخ ــي»
أدمنته قيادات الجماعة ،التي تتعامل
مــع األح ــداث باعتبارها ق ــدرًا محتومًا
أص ـ ــاب ال ـج ـمــاعــة «ال ــرب ــان ـي ــة» ال ـت ــي ال
يفترض أن تخطئ.

ح ـس ــن ،ف ــي ح ــدي ـث ــه الـ ـ ــذي أج ـ ـ ــراه من
تركيا ،نفى إجــراء أي انتخابات ملكتب
اإلرشاد «الجديد» من األساس ،ورفض
كذلك اإلقرار بما أعلنه املتحدث الرسمي
بــاســم الـجـمــاعــة وال ـتــابــع لـ ــ«اإلرش ــاد»
الجديد ،محمد منتصر ،الــذي أعلن أن
حـســن لــم يـعــد أمـيـنــا عــامــا ،وأن آراءه
«ال تعبر عن الجماعة أو مؤسساتها».
وأكد حسني أن «مرشد الجماعة حاليًا
هــو محمود عــزت الــذي يدير الجماعة
ويـبــاشــر أم ــوره ــا ،خــاصــة أن ــه بصحة
جيدة وحر طليق».
وامل ــاح ـظ ــة ال ـج ــدي ــرة أن امل ـح ـمــوديــن،
حسني وعــزت ،وإبراهيم منير ،جميعًا
خ ــارج ال ـبــاد ،واألخ ـيــر مقيم فــي لندن
منذ أكثر من  30عامًا ،فيما سافر حسني
مــن مصر قبل  30حــزيــران  ،2013فيما
خرج عزت في األشهر القليلة املاضية.
ح ـ ــدي ـ ــث ال ـ ـ ـق ـ ـ ـيـ ـ ــادي اإلخ ـ ـ ـ ــوان ـ ـ ـ ــي ع ـلــى
«الجزيرة» لم ُيرق أحمد رامي (املتحدث
باسم حزب «الحرية والعدالة» الجناح
الـسـيــاســي لـلـجـمــاعــة) ،ال ــذي أع ــرب عن
عجزه عن استيعاب «أن يقوم بمهمات
األم ــن الـعــام للجماعة مــن يقيم خــارج
ً
مـ ـص ــر» ،م ـت ـس ــائ ــا ع ــن س ـب ــب إص ـ ــرار
حسني على التمسك باللقب دون فعل
مقتضيات شـغـلــه .لـكــن حــديــث حسني
ل ـيــس ال ـس ـبــب ف ــي ظ ـه ــور االن ـش ـقــاقــات
داخ ـ ـ ــل ال ـج ـم ــاع ــة ،وإن ك ـ ــان س ـي ـســرع
وتيرتها نتيجة التفاعالت والحراكات
ً
داخــل الجماعة ،فضال عن عجز فريقه
ع ـ ــن تـ ـق ــدي ــم رؤي ـ ـ ـ ــة تـ ـتـ ـن ــاس ــب م ـ ــع مــا
يواجه الجماعة التي تــرزح تحت وطء
ضربات عنيفة للنظام املصري «أمنيًا
واق ـت ـص ــادي ــا واج ـت ـم ــاع ـي ــا وس ـيــاس ـيــا
وفكريًا» .وعمليًا ،سجل تيار «وأعدوا»
أول حالة انشقاق من شباب الجماعة
عـلــى طــرفــي ال ـص ــراع ،معلنًا فــي بيان
رسمي أنه لن ينحاز إلى أي من طرفي
ال ـص ــراع ال ــدائ ــر عـلــى ق ـيــادة الـجـمــاعــة،
وه ــم مــن وصـفـهــم الـبـيــان بــ«الـقـيــادات
الحالية» ويعني بها القديمة ،والجهة
األخ ـ ــرى ه ــي «م ــا أف ــرزت ــه االنـتـخــابــات
من قـيــادات» ،أي القيادة الجديدة .هذا
التيار الشبابي األخير «وأع ــدوا» ،دعا
عـبــر صـفـحـتــه عـلــى «ف ــاي ـس ـب ــوك» ،إلــى
اتخاذ مسار «أكثر عنفًا دون االلتفات

أعلن «إخوان اإلسكندرية» التزامهم «المنهج الثوري الكامل» المستقى من أدبيات الجماعة (آي بي ايه)
إلــى طرفي الـصــراع» .ويتالقى ذلــك مع
ما كشفته مصادر إخوانية لـ«األخبار»
عــن أن التيار املــذكــور هــو مــن قطاعات
ش ـ ـبـ ــاب الـ ـجـ ـم ــاع ــة ال ـ ــذي ـ ــن ق ـ ــد ي ـم ـهــد
خروجهم النشقاقات أخــرى ستطاول
الـجـمــاعــة الح ـق ــا ،مـعـبــرة ع ــن تخوفها
مــن تبعات مثل هــذه االنشقاقات على
الـ ـص ــف اإلخـ ـ ــوانـ ـ ــي ،ف ــي ال ــوق ــت ال ــذي
تخوض فيه الجماعة «صــراع وجــود»
م ــع ال ـن ـظــام .وب ـيــانــات ال ـت ـيــار الـجــديــد
تكشف عن مالمح هويته وانحيازاته،
فالحديث عن «املنهج الجهادي األصيل
للجماعة» ،و«مؤسسات القوة الالزمة
لـتــأهـيــل الـجـمــاعــة ل ـخــوض ص ــراع دام
وشرس» ،يشير إلى نيته انتهاج القوة.
ّ
ول ــم يغفل مـنــظــرو «وأع ـ ــدوا» التنظيم
وصفوفه مــن خطتهم ومطالبهم ،فقد
طالبوا بـ«تطوير مناهج التربية لدى
الجماعة للخروج بأفرادها من مرحلة

فقه االستضعاف إلــى مرحلة الجهاد
وال ـن ـص ــر وبـ ـن ــاء الـ ــدولـ ــة وال ـت ـم ـك ــن».
وك ــذل ــك طــال ـبــوا بــالـتـخـلــي ع ــن تـعــامــل
الـ ُجـمــاعــة م ــع نفسها بـطــريـقــة محلية
وق ـط ــري ــة ف ــي وقـ ــت ي ـعــادي ـهــا الـجـمـيــع
بسبب أنها «جماعة عــابــرة للحدود»،
مــع تفعيل «التنظيم الــدولــي للجماعة
وإعــادة تشكيله بما يحقق لها قدرتها
ع ـل ــى ال ـت ــأث ـي ــر ف ــي ال ــوض ـُـع اإلق ـل ـي ـمــي
كوحدة واحدة ال تعترف بقطر أو تؤمن
بحدود».
وتــوعــد البيان التأسيسي ل ــ«وأعــدوا»
ب ــأن «امل ـص ـحــف ل ــن ي ـك ــون ب ــا سيفني
(شعار الجماعة)» ،وأن «العني بالعني
وال ــذب ــح ب ــال ــذب ــح والـ ـح ــرق ب ــال ـح ــرق».
والــافــت أن ه ــذا الـخـطــاب يتقاطع مع
رؤية مكتب «اإلرشاد» الجديد ،الذي لم
ينتظر كثيرًا ليدعو على لسان املتحدث
بــاس ـمــه مـحـمــد مـنـتـصــر ،م ــن سـ ّـمــاهــم

«ش ـ ـبـ ــاب ال ـ ـث ـ ــورة والـ ــوط ـ ـن ـ ـيـ ــن» ،إل ــى
«إنـفــاذ خطة إنـقــاذ الـثــورة والقصاص
من القتلة ،في سبيل استعادة الحرية
وال ــوط ــن» ،وذلـ ــك تـحــت ش ـعــار «يـنــايــر
إسقاط العسكر».
وأعـلــن التيار الجديد أن أمــامــه خمس
مـهـمــات ه ــي« :ن ـشــر ال ــوع ــي الـجـهــادي
والثوري بني قواعد الجماعة وعناصر
ال ـحــركــة اإلس ــام ـي ــة قــاط ـبــة ،وتــأجـيــج
روح الجهاد واملقاومة والثورة ،والحث
ع ـلــى اتـ ـب ــاع امل ـن ـهــج املـ ـق ــاوم والـ ـث ــوري
ف ــي ك ــل الـ ـخـ ـي ــارات ...وال ـض ـغــط الــدائــم
والتحريض املستمر على القيادات التي
تؤثر السالمة واألمان ،والتنظير للعمل
ال ـج ـه ــادي وامل ـق ــاوم ــة وسـ ــوق الـحـجــج
ب ــأن ــه ال ـخ ـي ــار األق ـ ـ ـ ــوم» .واخ ـت ـت ــم تـيــار
«وأعدوا» بيانه بالوعيد بأن «الجماعة
لن تموت بعد اليوم على أعواد املشانق،
ب ــل س ـت ــراق دم ــاؤه ــا ف ــى س ــاح الــوغــى

لجنة التحقيق في الطائرة الروسية :نستبعد «اإلرهاب»
استبعدت لجنة التحقيق في
حادث الطائرة الروسية التي سقطت
في سيناء قبل شهرين أن يكون عمل
إرهابي وراء الحادث ،في وقت نفت فيه
موسكو ذلك .ومحليًا يعرض رئيس
الحكومة مالمح خطته التي سيقدمها
إلى البرلمان فور انعقاده
القاهرة ــ أحمد جمال الدين
أعلن رئيس لجنة التحقيق في حادثة
ال ـط ــائ ــرة ال ــروس ـي ــة ال ـت ــي سـقـطــت في
سـيـنــاء ،الـطـيــار امل ـصــري أيـمــن املـقــدم،
ان ـت ـه ــاء ال ـل ـج ـنــة م ــن ال ـت ـقــريــر األولـ ــى
للحادث ،وفيه يستبعد وجــود شبهة
عـمــل إره ــاب ــي فــي س ـقــوط ال ـطــائــرة أو
ت ــدخ ــل غ ـيــر مـ ـش ُــروع ،م ـش ـي ـرًا إلـ ــى أن
نـسـخــة الـتـقــريــر أرس ـل ــت إل ــى املمثلني
املعتمدين لـلــدول الـتــي لها الـحــق في
االشـ ـ ـت ـ ــراك فـ ــي ال ـت ـح ـق ـيــق و«م ـن ـظ ـمــة
الطيران املدني الدولي».
وقــال املـقــدم إن التقرير املبدئي رصد
امـ ـ ـت ـ ــداد حـ ـط ــام الـ ـط ــائ ــرة ع ـل ــى نـحــو
 16كـلــم مــن مــوقــع الـحـطــام الــرئـيـســي،
وج ـ ـ ـ ــرت لـ ــذلـ ــك االس ـ ـت ـ ـعـ ــانـ ــة ب ـخ ـب ــراء
مصريني لتصوير الحطام بكاميرات
ث ــاثـ ـي ــة األب ـ ـع ـ ــاد ل ــاحـ ـتـ ـف ــاظ بـشـكــل
الحطام وهيئته ،مشيرًا إلــى أن لجنة

التحقيق فحصت بدقة جميع األجزاء
املتحطمة ،وكــذلــك خــط سير الطائرة
التي كانت قادمة من روسيا مباشرة
إلى شرم الشيخ.
ف ــي املـ ـق ــاب ــل ،ت ـم ـســك امل ـت ـح ــدث بــاســم
ال ـك ــرم ـل ــن ،ديـ ـمـ ـت ــري ب ـي ـس ـك ــوف ،فــي
ت ـص ــري ـح ــات أمـ ـ ــس ،ب ــال ـن ـت ــائ ــج ال ـتــي
تـ ــوص ـ ـلـ ــت إل ـ ـي ـ ـهـ ــا لـ ـجـ ـن ــة ال ـت ـح ـق ـي ــق
ال ــروسـ ـي ــة وتـ ــؤكـ ــد سـ ـق ــوط ال ـط ــائ ــرة
نتيجة عمل إرهــابــي .ويــأتــي ذلــك في
وقت تتواصل فيه االتصاالت املصرية
ـ الروسية للوصول إلى رؤية مشتركة
م ــن شــأنـهــا تــأمــن ان ـت ـقــال الـســائـحــن
الــروس من املـطــارات املصرية وإليها،
تمهيدًا السـتـئـنــاف رح ــات السياحة
بني البلدين التي توقفت بعد سقوط
الطائرة.
وأعلن وزيــر السياحة ،هشام زعــزوع،
أن ال ـح ـكــومــة م ـس ـت ـعــدة ل ـل ـت ـعــاقــد مع
إحـ ــدى ال ـش ــرك ــات ال ـعــامل ـيــة ف ــي مـجــال
أمن املطارات ،ملعرفة توصياتها بشأن
ت ــأم ــن امل ـ ـطـ ــارات واملـ ـس ــاف ــري ــن ،فـيـمــا
ستعلن الـحـكــومــة اســم الـشــركــة خــال
األيام املقبلة.
في سياق آخر ،عرض رئيس الحكومة،
شــريــف إس ـمــاع ـيــل ،مــامــح الـحـكــومــة
عـ ـل ــى وسـ ــائـ ــل اإلع ـ ـ ـ ــام أمـ ـ ـ ــس ،وذلـ ــك
ق ـب ــل ن ـح ــو أسـ ـب ــوع ــن مـ ــن ت ـقــدي ـم ـهــا
إلــى الـبــرملــان ،وكـشــف فيها عــن الـتــزام
ال ـح ـك ــوم ــة اإلل ـ ـغـ ــاء ال ـت ــدري ـج ــي لــدعــم
الطاقة والسعي إلــى تحقيق معدالت
نـ ـم ــو تـ ـقـ ـت ــرب م ـ ــن  %6بـ ـع ــد ع ــام ــن،

بــاإلضــافــة إل ــى خـفــض عـجــز امل ــوازن ــة
لـيـصــل إل ــى  ،%8.5وه ــي أرقـ ــام يــراهــا
خ ـ ـبـ ــراء االقـ ـتـ ـص ــاد م ـس ـت ـح ـي ـلــة وف ـقــا
ملعدالت النمو الحالية.
وأك ــد إسـمــاعـيــل أن الـحـكــومــة تــراجــع
حـ ــركـ ــة املـ ـح ــافـ ـظ ــن ول ـ ـ ــن ي ـ ـجـ ــري أي
تعديالت على تشكيلها قريبًا ،مشيرًا
إلى أن مشروع املليون ونصف مليون
فدان الذي أعلنه الرئيس ،عبد الفتاح
الـسـيـســي ،سـيـكــون تنفيذه مــع شركة
جديدة يعلن اسمها األسـبــوع املقبل،
وذلـ ـ ــك ب ــرأسـ ـم ــال ي ـص ــل إل ـ ــى ثـمــانـيــة
م ـل ـي ــارات ج ـن ـيــه .وقـ ــال إن ـه ــا سـتـكــون
شركة اقتصادية مــن حقها الحصول
على ق ــروض لتنمية نشاطتها ،وهو

«ما يخفف العبء على موازنة الدولة».
وأض ــاف إسـمــاعـيــل :الـحـكــومــة تسعى
إل ــى إصـ ــدار ق ــان ــون ال ـتــأمــن الصحي
بــاإلضــافــة إلــى قــانــون تنظيم وسائل

خطة الحكومة
المنوي تقديمها إلى
النواب تشمل رفع الدعم

لم تظهر الحكومة خوفها من تغييرها بعد انعقاد مجلس النواب (آي بي ايه)

اإلع ـ ـ ــام» ،م ـش ـي ـرًا إل ــى أن ه ـنــاك أرب ــع
وزارات ُدمجت في التعديالت األخيرة
س ـ ُـيـ ـع ـ َّـن نـ ـ ــواب ف ـي ـهــا ق ــريـ ـب ــا .وأع ـل ــن
رئـ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة رغ ـب ـت ــه ف ــي ع ــرض
خـ ـط ــة الـ ـحـ ـك ــوم ــة عـ ـل ــى ال ـ ـ ـنـ ـ ــواب فــي
البرملان مع انعقاد جلساته ،وسيطلب
ال ـحــديــث فــي أك ـثــر مــن جـلـســة لـعــرض
وج ـهــات الـنـظــر فــي مختلف القضايا
أم ــام ـه ــم ،م ــؤكـ ـدًا أن ج ـم ـيــع ال ـقــوانــن
س ـت ـعــرض ع ـل ـي ـهــم ل ـي ـق ــرروا مــوقـفـهــم
منها وأولويات مناقشتها.
في هذا اإلطار ،قال مصدر في مجلس
الـ ــوزراء ل ــ«األخ ـب ــار» ،إن الـحـكــومــة لن
ت ــرف ــع أسـ ـع ــار امل ـش ـت ـق ــات ال ـب ـتــرول ـيــة
على املواطنني بسبب انخفاض سعر
ال ـب ـت ــرول عــامل ـيــا مل ـس ـتــويــات قـيــاسـيــة،
مشيرًا إلى أنهم يعولون على الخفض
لتحقيق أربـ ــاح م ــن بـعــض املـشـتـقــات
الـتــي ارتـفــع سعرها وسيتركون قــرار
تحريك أسعارها للحكومات الالحقة.
ً
واقتصاديًا ،تعلق الحكومة آماال كبيرة
على االجتماع الثاني ملجلس التنسيق
املـ ـص ــري ـ ـ ـ ال ـس ـع ــودي امل ـش ـت ــرك ال ــذي
مــن امل ـقــرر أن يـجــري ال ـيــوم (الـثــاثــاء)
ويترأسه مــن الجانب السعودي ولي
ول ــي الـعـهــد مـحـمــد ب ــن س ـل ـمــان ،ومــن
ال ـجــانــب امل ـص ــري ش ــري ــف إسـمــاعـيــل.
وت ـ ـعـ ــول ال ـح ـك ــوم ــة ع ـل ــى م ـش ــروع ــات
اس ـت ـث ـمــاريــة ك ـب ـيــرة سـتـطــرحـهــا على
الجانب السعودي من بينها استغالل
قطعة أرض كبيرة في ميدان التحرير
كــانــت مخصصة لــ«الـحــزب الوطني»

