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كـ ــذلـ ــك رأى املـ ـعـ ـل ــق الـ ـعـ ـسـ ـك ــري فــي
صحيفة «هآرتس» عاموس هرئيل،
أن مــا حــدث خــال األس ـبــوع املــاضــي
«لـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــدر ف ـ ـخ ـ ــر لـ ــأج ـ ـهـ ــزة
األمنية» ،بل تساءل عن كيفية تمكن
ملحم من إطالق النار في تل أبيب ثم
ال ـعــودة إلــى وادي ع ــارة مــن دون أي
عقبات .وما يعزز الفشل اإلسرائيلي
تـمـكــن ال ـش ــاب م ــن ال ـب ـقــاء ل ـعــدة أي ــام
والحصول على مساعدة «من دون أن
يبلغ أحــد عن ذلــك» .ورأى هرئيل أن
مــا جــرى «يــؤشــر على وجــود ضعف
استخباري في كل ما يتعلق بإحباط
اإلرهاب الذي ينفذه فلسطينيو الـ،48
بالقياس إلى ما ينفذه الفلسطينيون
في الضفة والقطاع».
فـ ـ ــي الـ ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة ،يـ ـمـ ـك ــن ال ـ ـ ـقـ ـ ــول إن
الـ ـتـ ـق ــاري ــر اإلع ــامـ ـي ــة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة
أجمعت على أن أسئلة كثيرة بقيت
مفتوحة :هــل كــانــت عملية تــل أبيب
تنفيذا لتوجيهات مــن احــد فصائل
املقاومة؟ وهــل قــدم له أحــد املساعدة
ومن هم وهل كانوا يعرفون بطبيعة
العملية التي يريد تنفيذها مسبقا
أم ال؟ وكـ ـي ــف ن ـج ــح ف ــي الـ ـه ــرب مــن
ت ــل أب ـي ــب إلـ ــى ال ـش ـم ــال م ــن دون أن
يتمكن أي شرطي من القبض عليه؟
وهــل خطط لتنفيذ عملية إضافية؟
وم ــا هــي دواف ـع ــه الـحـقـيـقـيــة لتنفيذ
العملية؟
م ــع ذل ـ ــك ،يـنـبـغــي الـ ـق ــول إن اإلعـ ــام
اإلسرائيلي تناغم في األيام املاضية
م ــع لـعـبــة الـتـضـلـيــل ال ـتــي مــارسـتـهــا
األج ـ ـهـ ــزة األمـ ـنـ ـي ــة .ويـ ـب ــدو أن نـشــر
الـتـقــاريــر ال ـتــي تـحــدثــت عــن تنقالت
ملحم بـعــد عملية تــل أب ـيــب ،ومنها
انتقاله إلى الضفة كان الهدف منها
إش ـ ـعـ ــاره ب ــاالط ـم ـئ ـن ــان ودفـ ـع ــه إل ــى
التحرك كــي يصبح عــرضــة الرتـكــاب
األخـ ـط ــاء ث ــم االنـ ـكـ ـش ــاف ،ف ـضــا عن
أن ه ــذه ال ـت ـقــاريــر ه ــدف ــت ،م ــن ضمن
أمـ ــور أخ ـ ــرى ،إل ــى ط ـمــأنــة الـجـمـهــور
اإلسرائيلي إلى ابتعاد الخطر ،بعد
التقارير التي تحدثت عن إمكانية أن
يكون الشاب قد خطط خالل اختفائه
لتنفيذ عملية أخرى.

ّ
القضاء يجرد مبارك من نياشينه...
والسيسي يبحث العفو عن  100شاب محبوسين سياسيًا
القاهرة ــ أحمد جمال الدين
ُج ـ ّـرد الرئيس املـصــري األسـبــق حسني
مبارك من األوسمة واألنواط العسكرية
التي حصدها في حياته بعدما أدانته
م ـح ـك ـم ــة ال ـ ـن ـ ـقـ ــض ،وه ـ ــي أع ـ ـلـ ــى ج ـهــة
قـضــائـيــة ،لـلـمــرة األول ـ ــى ،مـنــذ إج ـبــاره
ع ـل ــى ال ـت ـن ـ ّـح ــي ع ـل ــى خ ـل ـف ـيــة ثـ ـ ــورة 25
ي ـن ــاي ــر ،وذل ـ ــك ب ـت ـه ـمــة الـ ـس ــرق ــة ،بـحـكــم
قضائي مبرم ونهائي ال يمكن الطعن
فيه أمام أي جهة أخرى.
ّ
وأي ــدت «الـنـقــض» حكم السجن املشدد
ثالث سنوات على مبارك ونجليه عالء
وجمال في قضية «القصور الرئاسية»،
مع إلزامهم بدفع مبلغ  147مليون جنيه
تـقــريـبــا ،بـعــدمــا نـسـبــت إلـيـهــم الـنـيــابــة
العامة االستيالء على أموال الدولة من
أجل استخدامها في إنشاء قصور لهم
في مدينة شــرم الشيخ ،شمالي شرقي
البالد.
بموجب الحكم ،سيكون مبارك ونجاله
مـ ـمـ ـن ــوع ــن م ـ ــن مـ ـ ـم ـ ــارس ـ ــة ح ـق ــوق ـه ــم
السياسية ملدة ست سنوات على األقل،
إض ــاف ــة إل ــى ح ــرم ــان الــرئ ـيــس األس ـبــق
الجنازة العسكرية في حال وفاته ،وهي
كانت تحق له إلى ما قبل صدور الحكم،
بــاعـتـبــاره عسكريًا مـتـقــاعـدًا لــم يصدر
بحقه حكم إدانــة نهائي ،فيما استقبل
أنـ ـص ــاره ال ـح ـكــم بـ ــإسـ ــاءات وات ـه ــام ــات
للرئيس عبد الفتاح السيسي ،قائلني
إنــه يــرغــب فــي تهدئة الـشـبــاب بــإصــدار
حكم مسيس بحق مبارك.
السيسي نفسه حاول مخاطبة الشباب
مـ ـ ـج ـ ــددًا ،خـ ـ ــال مـ ـش ــاركـ ـت ــه فـ ــي «يـ ــوم
الشباب املصري» خالل احتفالية كبرى
ص ـبــاح أول م ــن أمـ ــس ،مـعـلـنــا م ـبــادرة
لتمويل مشروعاتهم الصغيرة بفائدة
م ـ ـح ـ ــدودة وخ ـ ـطـ ــة ل ـت ـع ــدي ــل امل ـن ــاه ــج
ال ــدراس ـي ــة بـمــا ي ـت ــواءم م ــع املـتـغـيــرات
ال ــراه ـن ــة ،إض ــاف ــة إلـ ــى إط ـ ــاق مـنـتــدى
ل ـل ـحــوار مـعـهــم وع ـقــد مــؤتـمــر شبابي
في أيلول املقبل .كذلك أعلن تخصيص
نسبة مالئمة لهم في مشروع املليون
ونصف املليون فدان وإنشاء  145ألف
وح ـ ــدة س ـك ـن ـيــة خـ ــال الـ ـع ــام ال ـج ــاري
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للمساهمة في حل مشكلة اإلسكان.
ونقل مساعدو السيسي إلى اإلعالميني
الذين حضروا االحتفالية قرار الرئيس
املتوقع إعــانــه خــال الساعات املقبلة،
بالعفو عــن  100ش ــاب مــن املحبوسني
عـلــى ذم ــة قـضــايــا ت ـظــاهــر ،إضــافــة إلــى
اإلعــان عن دفعات جديدة من الشباب
ف ــي امل ــراك ــز ال ـق ـي ــادي ــة داخ ـ ــل ال ـ ـ ــوزارات
التحركات
والهيئات الحكومية ،وهــي ّ
التي تأتي استجابة لتقارير تلقاها عن
تــراجــع شعبيته لــدى الشباب بأقل من
 ،%20وهــو أدنــى مستوى منذ وصوله
إلـ ــى ال ـس ـل ـط ــة ،ف ـي ـمــا ط ـل ــب م ـس ـت ـشــارو
الــرئ ـيــس م ــن رؤس ـ ــاء ت ـحــريــر الـصـحــف
التركيز على تحركاته ملخاطبة الشباب
وزيادة االهتمام بها.
س ـيــاس ـيــا ،دخـ ــل ال ـس ـي ـســي مـ ـج ــددًا في
أزم ــة ســد النهضة اإلثـيــوبــي بـلـقــاء مع
وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة ال ـس ــودان ــي ،إبــراهـيــم
الـغـنــدور ،ال ــذي زار الـقــاهــرة للمشاركة
في اجتماعات وزراء الخارجية العرب،
والـتـقــى مـســؤولــن مصريني ووف ـدًا من

اإلعــامـيــن والـسـيــاسـيــن للحديث عن
مستقبل الـعــاقــات بــن الـبـلــديــن .وأكــد
الغندور أن بالده ال تلعب دور الوسيط
بـ ــن ال ـ ـقـ ــاهـ ــرة وأدي ـ ـ ـ ــس أب ـ ــاب ـ ــا ،لـكـنـهــا
«صــاحـبــة ش ــأن فــي املـســألــة ،ول ــن تقبل
اإلضرار بمصالح مصر املائية».
وقــال الــوزيــر الـســودانــي إنــه تــم االتفاق
على عقد جميع االجتماعات السداسية

دخل السيسي
مجددًا وبصورة
مباشرة في أزمة سد
النهضة اإلثيوبي

ال ـت ــي تـجـمــع وزراء الـ ــري وال ـخــارج ـيــة
للدول الثالث في الخرطوم ،مشيرًا إلى
أن إثيوبيا لــن تنعم بسد النهضة إذا
رفـضـتــه مـصــر وال ـ ّس ــودان ،لـكــن «اتـفــاق
إعــان املـبــادئ املــوقــع من رؤســاء الــدول
الثالث يؤمن الحقوق املائية لها».
وكـ ــانـ ــت إث ـي ــوب ـي ــا قـ ــد رفـ ـض ــت ال ـط ـلــب
املـ ـ ـص ـ ــري ب ـ ــزي ـ ــادة فـ ـتـ ـح ــات ال ـ ـسـ ــد مــن
فـتـحـتــن إلـ ــى أرب ـ ــع بـ ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى مـقـتــرح
مصري توافق على دراسته الحقًا ،وهو
الــرفــض ال ــذي اعـتـبــر خ ـســارة لـلـقــاهــرة،
ع ـل ـمــا بـ ــأن الـ ـتـ ـف ــاوض حـ ــول آل ـي ــة م ــلء
بحيرة السد لم يصل إلى نتيجة حتى
اآلن ،وسط توقعات بأن تحمل الشهور
املـقـبـلــة إمـكــانـيــة ال ــوص ــول إل ــى صيغة
تضمن ملء البحيرة بما تتوافق عليه
الدول املعنية.
في هذا السياق ،قال وزير الري املصري،
حـســام م ـغــازي ،إنـهــم سـيـعـ ّـدون دراس ــة
فنية جديدة بشأن فتحات «النهضة»،
ب ـنـ ً
ـاء عـلــى مــا قــدمــه الـجــانــب اإلثـيــوبــي
مــن ب ـيــانــات ومـعـلــومــات جــديــدة خــال
االج ـت ـمــاع الـفـنــي ال ــذي عـقــد أخ ـي ـرًا في
أديس أبابا.
أمنيًا ،وبينما تواصل وزارة الداخلية
استعداداتها لتكثيف التأمني في ذكرى
ثـ ــورة  25ي ـن ــاي ــر ،اس ـت ـه ــدف مـسـلـحــون
رئيس قسم مــرور املنيب خــال توجهه
إلــى العمل بــإطــاق وابــل مــن الرصاص
ع ـل ـي ــه ،م ــا أدى الـ ــي ان ـف ـج ــار ال ـس ـي ــارة
ومقتله بــرفـقــة املـجـنــد ال ــذي ك ــان يقود
املــرك ـبــة ،فـيـمــا تـكـثــف األج ـه ــزة األمـنـيــة
م ـ ـ ـحـ ـ ــاوالت ضـ ـب ــط ال ـ ـج ـ ـنـ ــاة وت ـح ــدي ــد
هويتهم ،وتظن أنهم مجموعة فردية لم
تنفذ عمليات من قبل.
أم ــا فــي سـيـنــاء ،فـقــد أح ــرق  20مسلحًا
ً
مساء أول من أمس مقر شركة النظافة
ال ـخ ــاص ــة ف ــي م ــدي ـن ــة الـ ـع ــري ــش ،حـيــث
أض ــرم ــوا ال ـن ـي ــران ف ــي الـ ـسـ ـي ــارات بعد
تـهــديــد الـعــامـلــن ومـطــالـبـتـهــم بــإخــاء
املكان سريعًا ،فيما كشفت التحقيقات
األول ـي ــة عــن أن املـسـلـحــن يـنـتـمــون إلــى
تنظيم «والية سيناء» ،وطالبوا العمال
ب ـ ــأال ي ـ ـعـ ــودوا مـ ـج ــددًا إل ـ ــى ال ـع ـم ــل فــي
سيناء.

بورتريه

القاهرة ــ رنا ممدوح
لم يكن إعالن فوز أستاذ القانون العام
علي عبد العال برئاسة أول مجلس نواب
بعد « 30يونيو» مفاجئًا للمصريني ،بل
جاء كنتيجة بديهية ،في ظل إسناده
من «ائتالف دعم الدولة» ،املحسوب على
النظام ،وهو االئتالف الذي ينظر إليه على
أنه «الوريث الشرعي» للحزب الحاكم،
سواء «الوطني» في عهد حسني مبارك،
أو «الحرية والعدالة» في عهد محمد
مرسي.
حتى قبل انتهاء إجراءات االنتخابات
وتشكيل البرملان ،حجزت رئاسة البرملان
لرئيس الجمهورية السابق عدلي منصور
في حال تعيينه بقرار من الرئيس .أما لو
رفض منصور ذلك ،فإن الترشح والفوز
كانا محسومني لعبد العال ،بل إن كثيرين
من نواب «ائتالف دعم الدولة» رأوا أن
ً
ابتداء من
عبد العال ترأس البرملان فعليًا
نهاية الشهر املاضي ،عندما صدر قرار
الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيني 28
شخصية ،ليس من بينهم عدلي منصور.
ّ
تضمنت أسماء املعينني رئيس
وعندما
مجلس القضاء األعلى األسبق في مصر
املستشار سري صيام ،توقع كثيرون
أن ينافس صيام على رئاسة مجلس
النواب ،ولكن قيادات االئتالف قالت إنها

حصلت على وعد من األخير بأال يترشح
لرئاسة البرملان ويكتفي بترؤس «اللجنة
التشريعية» ،وهو ما كان تمهيدًا للطريق
أمام عبد العال.
وإذا كان تصويت  %67من نواب البرملان
( 401من أصل  585عضوًا شاركوا
في التصويت) ملصلحة عبد العال أمرًا
متوقعًا ،فإنه يثير كثيرًا من التخوفات
والتشككات في قدرة الرجل على إدارة
البرملان بهذه التركيبة غير املتجانسة،
خاصة أنه معروف بهدوئه الشديد،
إضافة إلى أن سجله الوظيفي يخلو من
أي سابقة لتولي عمل قيادي ،بل لم يسبق
منصب
له العمل البرملاني ،ولم يتقلد أي ّ
سياسي من قبل ،إلى جانب أنه لم يتول أي
منصب إداري أو قيادي داخل جامعة عني
شمس التي يعمل فيها أستاذًا متفرغًا
في قسم القانون العام ،أو خارجها.
ورغم أن عبد العال وجه مألوف لغالبية
املصريني الذين اعتادوا رؤيته على
شاشات الفضائيات عقب «ثورة 25
يناير» بصفته أستاذ قانون دستوري،
فإن غالبيتهم لم تعرف عنه أكثر من
كونه أحد أعضاء «لجنة الخبراء العشرة»
التي شكلها عدلي منصور خالل ترؤسه
البالد ،لتعديل دستور  .2014كذلك
ال يغيب عنهم أنه أحد أعضاء «لجنة
إعداد قوانني االنتخابات» التي شكلها

علي عبد العال...
أسئلة أكثر
من أجوبة

منصور أيضًا إلعداد قانوني مباشرة
الحقوق السياسية ومجلس النواب ،ثم
أعاد تشكيلها الرئيس السيسي بعد
ذلك مرتني :واحدة إلعداد قانون تقسيم
الدوائر ،وثانية لتعديل قوانني االنتخابات
بعدما قضت املحكمة الدستورية العليا
بعدم دستورية عدد من مواد االنتخابات،
وكان عبد العال عضوًا فيها جميعًا.

قبل تلك املناصب لم يكن أحد يعرف
رئيس البرملان الجديد ،خاصة أنه التحق
فور ّ
تخرجه بالعمل في منصب معاون
نيابة ،ثم لم يمكث في النيابة العامة أكثر
من بضعة أشهر ،بعدما أعلنت جامعة
عني شمس تعيينه معيدًا في الكلية،
ليستقيل من النيابة ويلتحق بالعمل
األكاديمي ،فحصل على رسالة الدكتوراه
في رسالة بعنوان «مسؤولية الدولة عن
أعمال السلطة القضائية» ،ثم التحق
بالعمل خبيرًا قانونيًا في مجلس الشعب
عام  1992ملدة عام ،ثم أعير بصفته
مستشارًا قانونيًا للديوان األميري في
الكويت منذ عام  1993حتى  .2011وعاد
عبد العال إلى مصر قبل ثورة يناير بأيام
ليتولى العمل في جامعة عني شمس
وأكاديمية الشرطة التي يعمل فيها أستاذًا
في كلية الدراسات العليا.
ّ
وتخصصه في
ومع أن عمله األكاديمي
القانون من ّشأنهما أن يجعاله الشخصية
املناسبة لتولي رئاسة السلطة التشريعية
في البالد ،فإن ما يتعارض مع ذلك طبيعته
الهادئة التي اشتهر بها وسط املصريني
على مدار السنوات الخمس املاضية،
وغياب الخبرة السياسية لديه ،إلى جانب
ما وراء تدعيم االئتالف املحسوب على
األجهزة األمنية له من أسباب ،في ظل أن
رئيس البرملان ،وفقًا للدستور ،إلى جانب

مهماته في إدارة شؤون البرملان ،سيحل
محل رئيس الجمهورية نفسه عند ّ
خلو
املنصب لالستقالة أو الوفاة أو العجز
الدائم عن العمل أو انتهاء والية الرئاسة.
كذلك فإن الرجل سيضم تلقائيًا
إلى عضوية «مجلس الدفاع الوطني»
و«مجلس األمن القومي» اللذين يرأسهما
رئيس الجمهورية إلى جانب رئيس
مجلس الوزراء ووزراء الدفاع والخارجية
واملالية والداخلية ورئيس «املخابرات
العامة» ورئيس أركان حرب القوات
املسلحة وقادة القوات البحرية والجوية
والدفاع الجوي ورئيس «هيئة عمليات
القوات املسلحة» ومدير إدارة «املخابرات
الحربية واالستطالع».
كذلك سيكون عبد العال معنيًا ،كما
باقي أعضاء اللجنة املذكورة ،بالنظر في
الشؤون الخاصة بوسائل تأمني البالد
وسالمتها ومناقشة موازنة القوات
املسلحة .ويبقى التساؤل األبرز عن
كيفية مواجهته «الشخصيات املنفلتة»
في البرملان ،على شاكلة مرتضى منصور
وتوفيق عكاشة ،املشهورين بإساءتهما
إلى الجميع ومخالفة القواعد ،وهو ما
ظهر في أداء رئيس البرملان املنفعل عقب
اعتالئه منصة الرئاسة .أما امللمح األبرز
لعبد العال فهو انتماؤه إلى « 25يناير»
و« 30يونيو» معًا!

