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العالم

على الغالف

ما بين «ثريا الدحالن» و«إمبراطوريـ ـ

تبدو معظم الشركات األمنية واالستشارية العاملة في العالم ،أو الشرق األوسط ،كمؤسسات ال
كيان لها ،خاصة أنه ال يقودك البحث والتدقيق في أعمالهاوتراخيصهاوملكيتهاإلى أجوبة
شافية ،بل إلى مزيد من األسئلة .لكن آلية عمل هذه الشركات ،ومنها «الثريا» ،التي ورد اسمها
ضمن التحقيق الخاص بتسريب عقارات في القدس ،محكومة بالنفوذ السياسي واألمني الذي
يوفره أصحابها في بلدان النشاط ،وهذا يؤمن لنا ما يشبه «فلترًا» تستطيع به ربط المعلومات
المتوافرة مع خريطة النفوذ السياسي ،للحصول على بعض االستنتاجات
يـ ـ ـ ـق ـ ـ ــودن ـ ـ ــا ال ـ ـ ـب ـ ـ ـحـ ـ ــث ع ـ ـ ـ ــن «ال ـ ـ ـثـ ـ ــريـ ـ ــا
لــاس ـت ـشــارات وال ـب ـح ــوث» ف ــي إم ــارة
أبو ظبي ،التي ورد اسمها في عقود
البيع ضمن ملفات التحقيق عن بيع
عقارات في القدس (الوثيقة الرابعة)،
إلـ ـ ــى ش ــركـ ـت ــن :األول ـ ـ ـ ــى ت ـح ـم ــل اس ــم
واألمنية
«الثريا لالستشارات اإلدارية ّ
والتدريب ذ.م.م» ،وهي شركة رخصت
ملـ ــدة عـ ــام م ــن أي ـ ــار  2008ح ـتــى أي ــار
 ،2009ويختلف اسمها عن املنصوص
في اتفاقية شراء العقار .لكن النتيجة
الـثــانـيــة تــأتــي مـطــابـقــة لــاســم ،وهــي
«الثريا لالستشارات والبحوث ذ.م.م
ـ ـ ـ أب ـ ـحـ ــاث» ال ـت ــي ُس ـ ّـج ـل ــت رخـصـتـهــا
فــي إم ــارة أبــو ظبي كشركة إمــاراتـيــة
محدودة املسؤولية في تاريخ -6-26
 ،2011وتنتهي فــي ( 2016-5-31رقــم
الـعـضــويــة . )566813 :لـكــن الرخصة
ال ت ـش ـيــر إلـ ــى عـ ــدد امل ــوظ ـف ــن ورأس
امل ــال التأسيسي ،فقد أهـمــل الرقمان
واستبدال صفرًا .كذلك تخلو الوثيقة
مـ ــن املـ ــوقـ ــع أو الـ ـب ــري ــد اإلل ـك ـت ــرون ــي
للشركة ،ال ــذي لــن يصادفها الباحث
عـبــر «غ ــوغ ــل» ،شــأنـهــا ش ــأن ع ــدد من
شركات األبحاث «األمنية».
نـ ـش ــاط ــات «ال ـ ـثـ ــريـ ــا» فـ ــي أب ـ ــو ظ ـبــي،
امل ـع ـل ـن ــة ،ت ـن ـح ـصــر فـ ــي ت ـن ـظ ـيــم ع ــدد
م ــن امل ــؤتـ ـم ــرات والـ ـلـ ـق ــاءات ف ــي ع ــدة
عــواصــم أوروب ـي ــة ،تــركــزت عناوينها
حـ ــول ق ـضــايــا أم ـن ـيــة ت ـخــص ال ـشــرق
األوس ـ ــط وش ـم ــال أفــري ـق ـيــا وأوروبـ ـ ــا،
أب ــرزه ــا اإلره ـ ـ ــاب وت ـ ـطـ ــورات ثـ ــورات
الربيع العربي وما رافقها من تغيرات
على املنطقة ،ت ــارة تحت اســم «مركز
الثريا» ،وأخــرى باختصار «أبحاث».
رومــا وبروكسل وجامعة السوربون
الـفــرنـسـيــة م ــؤخ ـرًا ،اسـتـضــافــت عــددًا
مــن مــؤتـمــرات «الـثــريــا» بالتعاون مع
عـ ــدد م ــن امل ــراك ــز الـبـحـثـيــة واألم ـن ـيــة
األوروبـ ـي ــة والـخـلـيـجـيــة ،ك ــ«امل ـن ـتــدى

ال ـخ ـل ـي ـجــي امل ـت ــوس ـط ــي» و «ال ـل ـج ـنــة
اإليـ ـط ــالـ ـي ــة ـ ـ ـ ـ األط ـ ـل ـ ـس ـ ـيـ ــة» ،وض ـم ــت
مسؤولني كبارا على املستوى العربي
والدولي .نذكر منها على سبيل املثال:
مــؤتـمــر «لـيـبـيــا ومستقبل األم ــن في
املتوسط» في روما ،و«استراتيجيات
مكافحة اإلرهاب :التحديات واآلفاق»
فــي مـقــر "ح ـلــف ش ـمــال األط ـل ـســي" في
بــروك ـســل ،وم ــؤخ ـرًا «خ ـمــس سـنــوات
مــن الربيع الـعــربــي :التبعات األمنية
واالقتصادية والجيوسياسية ،كيف

نواجه التهديد اإلرهاب العاملي؟» في
جامعة السوربون – باريس.
لـكــن ال ـغــريــب لـيــس ه ـنــا ،ألن ــه تطغى
خ ــال الـبـحــث عــن تـفــاصـيــل «الـثــريــا»
ون ـش ــاط ـه ــا ،ن ـتــائــج مـتـعـلـقــة بـشــركــة
تحمل االس ــم نفسه خ ــارج اإلمـ ــارات،
وت ـع ـم ــل مـ ــن ال ـع ــاص ـم ــة ال ـق ـبــرص ـيــة،
نيقوسيا .األخيرة التي يرأس مجلس
إدارتـ ـه ــا الـعـقـيــد األم ـي ــرك ــي ال ـســابــق،
«امليجور» في سالح الجو األميركي،
مـيـشــال بــايــانــو ،مسجلة فــي قبرص

ف ــي ال ـش ـهــر ال ـثــامــن م ــن ع ــام ، ،2014
وه ــي أح ــد أفـ ــرع «ال ـثــريــا الـقــابـضــة»،
ال ـ ـتـ ــي ي ـ ـبـ ــدو أن ـ ـهـ ــا ن ـت ـج ــت م ـ ــن إرث
ً
«الثريا لــأبـحــاث» ،وتضم أيضًا كال
من «الثريا للخدمات األمنية ـ ليبيا»
و«الـثــريــا لــأمــن والـخــدمــات ـ ـ مصر»
إل ــى ج ــان ــب «ال ـث ــري ــا ل ــاس ـت ـش ــارات ـ ـ
أوروبا» و«أكاديمية الثريا» و«الثريا
ً
لـ ـل ــدع ــم» ،فـ ـض ــا عـ ــن ش ــرك ــة «آي ـ ــس ـ
س ـ ـي ـ ــرف »24ل ـت ـك ـنــولــوج ـيــا ال ـت ـت ـبــع،
و«إيفنت برو» لتنظيم املناسبات.
تتوزع مقرات «الثريا» القبرصية ،وفق
مــوقـعـهــا االل ـك ـتــرونــي مــا بــن قبرص
وس ـلــوفــاك ـيــا وم ـصــر ول ـي ـب ـيــا ،بينما
يغطي نشاطها «أكـثــر مــن مـئــة دولــة
حــول الـعــالــم» ،ضمنها بـلــدان الشرق
األوس ــط.وت ــؤم ــن شــركــة «ال ــدراس ــات»
خدمات متعددة في سوريا والعراق
ولـ ـبـ ـن ــان والـ ـيـ ـم ــن وت ــركـ ـي ــا واألردن
وم ـصــر وت ــون ــس ولـيـبـيــا واإلمـ ـ ــارات،
تتمثل فــي الحماية األمنية ومرافقة
الـ ـ ـشـ ـ ـخـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ــات وت ـ ـ ـ ــأم ـ ـ ـ ــن الـ ـتـ ـتـ ـب ــع

«الغد العربي» ّ
منصة إعالمية مساندة...
لكن فاشلة
ال يخفي أن قـنــاة "الـغــد الـعــربــي" ،الـتــي انطلقت للبث من
القاهرة في النصف الثاني من العام املاضي بعدما كانت
مركزيتها فــي لـنــدن ،جــزء أصـيــل مــن مـشــاريــع اإلم ــارات
التي يشرف عليها الـقـيــادي الفتحاوي املفصول محمد
دح ــان .ويــديــر الـقـنــاة رئـيــس قـطــاع األخ ـبــار األسـبــق في
"إتحاد اإلذاعة والتلفزيون املصري" عبد اللطيف املناوي،
وهــو مـعــروف بقربه مــن أجـهــزة املـخــابــرات املصرية ،كما
لعب دورًا كبيرًا ملصلحة "املجلس العسكري" ّإبان ثورة 25
يناير ،علما بأنه اضطر إلى السفر واإلقامة في العاصمة
البريطانية بعد الثورة ألكثر من عامني.
وفي الوسط اإلعالمي ،بات معروفا أن "الغد العربي" ،التي
يمولها رج ــال أع ـمــال إمــارات ـيــون بــاإلضــافــة إل ــى دح ــان،
دفعت رواتب ضخمة للصحافيني والعاملني فيها في بداية
انطالقها ،كما اشترطت التفرغ على جميع املنضمني إليها.
وفيما كانت تدفع هذه الرواتب املضاعفة عن املؤسسات
محلية ،سرعان ما دخلت القناة في أزمــة مالية جعلتها
تسرح بعض العاملني بها وتخفض رواتب الجزء اآلخر.

كذلك أطلقت "الغد العربي" موقعا إخباريا لكنه لم يحقق
انتشارا كبيرا في مصر رغــم فريق العمل الضخم الذي
استعانت بــه مــن أجــل ذل ــك ،وك ــان الـهــدف الـحـصــول على
موقع متكامل منفصل عــن القناة على غــرار موقع قناة
"الـعــربـيــة" اإلخـبــاريــة لكن هــذه التجربة لــم تحقق نجاحا
واضحا حتى اآلن.
كذلك لم تفرض هــذه القناة ،رغــم كل ما صرفت ،نفسها
في الساحة اإلعالمية في مصر أو الوطن العربي في ظل
غياب أي انفراد يذكر في تلك الشؤون ،ولكنها تبقى على
األقــل ّ
منصة بديلة يمكن تقويتها فــي حــال احـتــاج إليها
أصحابها فــي دور مـحــدد .كما أن استضافاتها ملحمد
دحالن ،والقيادات القريبة منه كسمير املشهراوي ،وأيضا
فادي السالمني بدأت باالنخفاض منذ نهاية العام املاضي.
وتشير تقديرات إلى أن مشاهديها هم من "النخبة" ،علما
بــأنـهــا ج ــاءت خ ــارج جـمـيــع اسـتـطــاعــات الـ ــرأي للقنوات
اإلخـبــاريــة األكـثــر مـشــاهــدة فــي مـصــر ،رغــم أن انطالقها
رافقته حملة دعائية ضخمة.

وامل ــراق ـب ــة االل ـك ـتــرون ـيــة وامل ـع ـلــومــات
ً
االسـتـخـبــاريــة ،وص ــوال إلــى املشاركة
فــي عمليات إخــاء شخصيات مهمة
أو مرافقة شحنات مهمة .كما تؤمن
الشركة من مقرها في قبرص ،الخبراء
واملعدات اإللكترونية وتعمل مع فرق
محلية مــدربــة على إتـمــام هــذا النوع
من العمليات.
وكـ ــان الف ـتــا أن ــه ي ـن ــدرج تـحــت قائمة
عمالئها عدد من السفارات األجنبية
وش ــرك ــات الـتـنـقـيــب وامل ـن ـظ ـمــات غير
الحكومية ،خاصة العاملة في بلدان
ت ـش ـه ــد اض ـ ـطـ ــرابـ ــات أم ـن ـي ــة كـلـيـبـيــا
والعراق وسوريا .فعلى سبيل املثال،
تعمل شركتان من فروعها في مصر،
ه ـمــا «ال ـث ــري ــا لـ ـل ــدراس ــات» و«ال ـث ــري ــا
لألمن والخدمات ـ فرع مصر» (انظر
امل ــوض ــوع فــي األس ـف ــل) ،وتـضــم عــددًا
م ــن امل ــوظ ـف ــن األم ـن ـي ــن واإلداري ـ ـ ـ ــن،
تـمـتــاز غالبيتهم بخلفيتهم األمنية
والعسكرية .أحد هؤالء مدير مشروع
أم ـ ــن م ـع ـمــل الـ ـط ــاق ــة الـ ـت ــاب ــع ل ـشــركــة
«س ـي ـم ـي ـنــز» ف ــي مـ ـش ــروع ال ـعــاص ـمــة
ال ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة ،وه ـ ـ ــو أح ـ ـ ــد امل ـه ـن ــدس ــن
السابقني ضمن ســاح الجو املصري
بــن عامي  1992و ،2011وكــان يعمل
خ ــال آخ ــر ثــاثــة مـنـهــا ضـمــن قـيــادة
القوى الجوية (خالد عمر).
فـ ــي الـ ـ ـع ـ ــراق أي ـ ـضـ ــا ،م ــدي ــر ع ـم ـل ـيــات
ال ـ ـشـ ــركـ ــة ف ـ ــي ال ـ ـ ـعـ ـ ــراق ي ـم ـل ــك خ ـب ــرة
تــزيــد عـلــى عـشــريــن عــامــا فــي امل ـيــدان
ال ـع ـس ـك ــري ،م ـن ـهــا ثـ ــاث سـ ـن ــوات في
قـ ــوات الـعـمـلـيــات ال ـخــاصــة الـعــراقـيــة
خالل حرب ( 1987بسام البدري).
كــذلــك تـشـغــل أف ــرع ال ـشــركــة ع ــددا من
املـ ـهـ ـم ــات الـ ـحـ ـس ــاس ــة حـ ـ ــول الـ ـع ــال ــم،
منها تــدريــب قــوات الشرطة العراقية
واألفـغــانـيــة وت ــدري ــب ق ــوات «س ــوات»
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ال ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة ،وال ـ ـشـ ــرطـ ــة
الـكــولــومـبـيــة .أيـضــا فــي مـصــر ،تعمل
الشركة فــي الحماية األمنية ملنشآت
ضـ ـم ــن ق ـ ـنـ ــاة ال ـ ـسـ ــويـ ــس ال ـ ـجـ ــديـ ــدة،
وأخ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ف ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروع الـ ـع ــاصـ ـم ــة
اإلداري ـ ــة ال ـجــديــدة ،كــذلــك فــي حماية
السفارات وشركات التنقيب ،وحماية
الـشـخـصـيــات األجـنـبـيــة املـهـمــة خــال
زياراتها ،مثل تكليف الشركة حماية
وزي ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة األم ـ ـيـ ــركـ ــي ،ج ــون
كيري ،خالل زيارته إلى القاهرة.
قد يبدو تطابق االســم بني الشركتني
عــرضـيــا ،ولكنه يفتح املـجــال ألسئلة

ّ
«الثريا» المصرية ...جنة المتقاعدين من الجيش و«الداخلية»
"ال ـث ــري ــا ـ ـ ـ مـ ـص ــر" ،ه ــي ش ــرك ــة أمـنـيــة
خ ــاص ــة ت ـع ـمــل ب ــدع ــم اس ـت ـخ ـبــاراتــي
ك ـب ـي ــر ،وت ـ ـشـ ــارك ف ـي ـهــا جـ ـه ــات ع ــدة
ب ـ ـ ـ ــاألم ـ ـ ـ ــوال ت ـ ـحـ ــت إط ـ ـ ـ ـ ــار قـ ــانـ ــونـ ــي
ودستوري مثلها مثل شركات األمن
ال ـخ ــاص ــة ،ل ـكــن ص ــاح ـي ــات ال ـشــركــة
وطـبـيـعــة الـعــامـلــن فيها تــؤكــد أنها
ليست شركة عادية في ظل املهمات
االس ـ ـت ـ ـث ـ ـنـ ــائ ـ ـيـ ــة ال ـ ـت ـ ــي تـ ـكـ ـل ــف ب ـه ــا
باإلضافة إلــى توسعها وانتشارها
بصورة كبيرة ،خاصة خالل الشهور
املاضية.
واس ـت ـعــانــت "ث ــري ــا م ـصــر" ف ــي بــدايــة
ت ــأس ـي ـس ـه ــا بـ ــال ـ ـلـ ــواء ال ـ ــراح ـ ــل عـمــر
سليمان ،الــذي كــان مدير املخابرات
خ ــال ح ـكــم حـسـنــي مـ ـب ــارك .ورش ــح
س ـ ـل ـ ـي ـ ـمـ ــان م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة م ـ ـ ــن رجـ ــالـ ــه
امل ـت ـقــاعــديــن ل ـي ـكــونــوا قــائ ـمــن على
الشركة ،التي استعانت بكبار رجال
امل ـخــابــرات مـمــن وض ـعــوا األس ــس ثم
اب ـت ـع ــدوا ع ــن "الـ ـث ــري ــا" ،ال ـت ــي عـمــدت
الحـقــا إل ــى االسـتـعــانــة بــأجـيــال أكثر
ش ـبــابــا ،خــاصــة أن ال ـج ـيــل املــؤســس
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ضم لــواءات غالبيتهم تجاوزوا سن
الـسـبـعــن .وال ــاف ــت أن ه ــذه الـشــركــة
استغرقت نحو عامني قبل الخروج
لـلـعـلــن بـسـبــب "ال ــدق ــة ف ــي االخ ـت ـيــار
والـبـحــث عــن اإلط ــار الـقــانــونــي الــذي
سـتـعـمــل م ــن خ ــال ــه" ،ت ـقــول مـصــادر
خاصة.
وفـ ـ ـ ــق م ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات حـ ـصـ ـل ــت ع ـل ـي ـهــا
"األخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــار" ،ف ـ ـ ــإن ال ـ ـشـ ــركـ ــة ال ت ـق ـبــل
ط ـ ـل ـ ـب ـ ــات أي ضـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاط ي ـ ـت ـ ـقـ ــدمـ ــون
ب ــأوراق ـه ــم ف ــور ت ـقــاعــدهــم ،ب ــل يـكــون
االتـفــاق مــع املتقاعدين كــل عــام بناء
عـ ـل ــى اخ ـ ـت ـ ـيـ ــارات م ـع ـي ـن ــة .وي ـش ـكــل
ض ـبــاط ال ـشــرطــة وكــذل ــك "امل ـخــابــرات
الـحــربـيــة" و"الـصــاعـقــة" الـعــدد األكبر
مـ ـ ــن الـ ـع ــامـ ـل ــن فـ ـ ــي ال ـ ـشـ ــركـ ــة ال ـت ــي
تـسـتـعــن أي ـض ــا ب ــأب ـط ــال ريــاض ـيــن
ب ـعــد تــدري ـب ـهــم ع ـس ـكــريــا .ك ـمــا ب ــدأت
الـ ـت ــواص ــل مـ ــع ال ـه ـي ـئ ــات األج ـن ـب ـيــة
املوجودة في مصر لتأمني أعضائها
ضـمــن إج ـ ــراءات األم ــن االستثنائية
التي اتخذتها البعثات الدبلوماسية
م ـنــذ اإلط ــاح ــة بــالــرئ ـيــس اإلس ــام ــي

