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ــة الثريا» األمنية
أن «كـلـيــك» كــانــت قــد عـمـلــت بـصــورة
م ـ ـقـ ـ ّـربـ ــة م ـ ــن ح ـم ـل ــة دع ـ ـ ــم ال ـس ـي ـســي
االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ،وع ـ ــدد م ــن املــؤس ـســات
اإلعالمية املقربة من السلطة املصرية.
ـ ـ فــي املـقــابــلُ ،يـظـهــر تــاريــخ «الـثــريــا»
ال ـق ـبــرص ـيــة أن ن ـشــاط ـهــا تـ ـط ـ ّـور فــي
مصر بالتزامن مع وصــول السيسي
إلــى الحكم ،أي أن الشركتني (الثريا
أبــو ظبي وق ـبــرص) وأيـضــا «كليك»،
كـ ــل ن ـش ــاط ـه ــا فـ ــي م ـص ــر لـ ــم ي ـت ـطــور
إال ق ـ ـبـ ــل ع ـ ـ ــام ـ ـ ــن ،وم ـ ـ ـ ــن مـ ـن ــدوح ــة
ال ـق ــول اإلش ـ ــارة إل ــى طـبـيـعــة الـعــاقــة
بـ ــن دحـ ـ ــان وال ـس ـي ـس ــي .و"الـ ـث ــري ــا"
ال ـق ـبــرص ـيــة ه ــي األخ ـ ـ ــرى ق ــري ـب ــة مــن

سياقات كثيرة تربط الشركتين
المرخصتين في كل من
أبو ظبي وقبرص
مدير الشركة
في مصر هو «ميجور»
سابق في سالح الجو األميركي

تأمين زيارة جون كيري إلى القاهرة إحدى مهمات «الثريا»

حــول التشابه فــي طبيعة النشاطات
وأماكن النفوذ ،وذلك على ضوء عدد
من النقاط:
ـ ـ ـ ت ـس ـت ـض ـيــف مـ ــؤت ـ ـمـ ــرات «الـ ـث ــري ــا»
اإلم ـ ـ ـ ـ ــاراتـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــة ،ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــددًا مـ ـ ـهـ ـ ـم ـ ــا م ــن
الـشـخـصـيــات ال ـعــرب ـيــة واألوروب ـ ـيـ ــة،
وفي ظل عملية شراء العقار املقدسي
والـتـنــازل عنه إلــى "الـثــريــا" ،يبرز من
بني األسـمــاء الحاضرة بشكل دائما،
مـحـمــد دحـ ــان ،ال ــذي ه ــو عـلــى صلة
ك ـب ـيــرة أصـ ــا بــامل ـش ـتــري ـ ـ ـ الــوس ـيــط
(فادي السالمني) .ودحالن هو رئيس
"ج ـهــاز األم ــن الــوقــائــي" الفلسطيني
ال ـس ــاب ــق ،وم ـس ـت ـشــار ول ــي ع ـهــد أبــو
ظبي محمد بن زايد للشؤون األمنية.

و"أب ــو ف ــادي" أيـضــا صــاحــب عــاقــات
م ـت ـي ـن ــة مـ ــع أج ـ ـهـ ــزة االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات
الغربية واملـتـهــم بالتنسيق املباشر
م ــع ال ـج ــان ــب اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ،ومـ ــارس
ع ــددا مــن النشاطات فــي بـلــدان شرق
أوروبا ولعب خالل السنوات األخيرة
دورًا مهمًا عبر منصبه األم ـنــي ،في
تـنـفـيــذ س ـي ــاس ــات اإلم ـ ـ ـ ــارات املـعـلـنــة
مـنـهــا واملـخـفـيــة ت ـجــاه دول املـنـطـقــة،
خـ ــاصـ ــة فـ ــي ب ـ ـلـ ــدان مـ ـث ــل مـ ـص ــر فــي
عهد الــرئـيــس عبد الـفـتــاح السيسي،
التي صــارت ملعب دحــان الرئيسي.
ووفــق مـصــادر خــاصــة ،فــإن «الثريا»
ال ـتــي اش ـتــرت الـعـقــار هــي امل ـقــر الــذي
يعمل فيه بصورة يومية دحــان ،بل

يسجل أحيانا ردوده على جمهوره
عبر صفحته على "فايسبوك" من هذا
امل ـقــر .لـكــن ه ــذا لـيــس مـهـمــا ،فــ"الـثــريــا
ـ ـ أب ـح ــاث" ه ـنــاك تـعـمــل كـ ــأداة مكملة
للمؤسسات اإلعالمية واالقتصادية
الـتــي يستخدمها لتعزيز سياسات
أبو ظبي في املنطقة والعالم .كما أن
غـيــاب املــوقــع االلـكـتــرونــي وصفحات
وسـ ـ ــائـ ـ ــل ال ـ ـت ـ ــواص ـ ــل االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة
لـ ــ«الـ ـث ــري ــا» ت ــدف ــع إلـ ــى ال ـتــدق ـيــق فــي
ال ـب ـحــث ،لـيـتـضــح أن شــركــة مـصــريــة
«ك ـل ـي ــك س ــول ــوشـ ـن ــس» ،ع ـم ـلــت عـلــى
ت ـص ـم ـي ــم املـ ــوقـ ــع اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي غـيــر
امل ـن ـش ــور ل ـل ـش ــرك ــة ،وك ــذل ــك تـصـمـيــم
شعار «الثريا» .وبالتدقيق أكثر ،تبني

معها ألنها تكاد تكون الوحيدة في
تقديم نوعيات محددة من الخدمات،
خـ ــاصـ ــة أن تـ ـع ــاونـ ـه ــا الـ ــوث ـ ـيـ ــق مــع
املخابرات املصرية وتقديمها تقارير
إل ـ ــى ال ـ ـس ـ ـفـ ــارات ب ـخ ـل ـف ـيــة ال ـعــام ـلــن
فيها جعلتها تحظى بثقة السفارة
األميركية ،التي كلفتها باالشتراك في
تأمني آخر زيارتني لوزير الخارجية
جون كيري.
كذلك علم بــأن هــذه الشركة استعني
بـ ـه ــا أي ـ ـضـ ــا لـ ــاش ـ ـتـ ــراك ف ـ ــي ت ــأم ــن
تنقالت جزء من الوفد املرافق للملك
ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي سـ ـلـ ـم ــان خـ ـ ــال زي ــارت ــه
األخيرة إلى القاهرة ،في وقت تعرض
فيه أنـهــا تـ ّ
ـؤمــن على منشآت النفط
في عــدة بـلــدان ،بجانب التأمني على
منشآت حيوية في قناة السويس.
ورغ ـ ــم إن ـ ـشـ ــاء امل ـ ـخـ ــابـ ــرات امل ـصــريــة
شركة "فالكون" األمنية قبل سنوات،
فإن "الثريا" التي تعمل فرعا لشركة
عــامل ـيــة ف ــي م ـصــر تـسـتـهــدف نــوعـيــة
أخرى من التأمني مرتبطة بالتعامل
م ـ ــع ال ـ ـج ـ ـهـ ــات األجـ ـنـ ـبـ ـي ــة ،وه ـ ـ ــو مــا

حـ ـق ــق لـ ـه ــا ع ـ ــائ ـ ــدات م ــالـ ـي ــة ك ـب ـيــرة
الـعــام املــاضــي وفــق املـصــادر نفسها،
تـجــاوزت عـشــرة مــايــن دوالر ،وهو
مبلغ كبير فــي ظــل أنـهــا لــم تحصل
ث ـق ــة جـ ـه ــات عـ ـ ــدة ،م ــع أن ال ـقــائ ـمــن
عـلـيـهــا يـتــوقـعــون رغ ــم ذل ــك تحقيق
عــائــد ال يقل عــن ثــاثــة أضـعــاف هذا
املبلغ خالل العام الجاري.
وال ــاف ــت أن إع ــان ال ـشــركــة الـتـقــديــم
إلـ ــى ال ــوظ ــائ ــف ف ـي ـهــا ع ـب ــر مــوقـعـهــا
اإلل ـك ـت ــرون ــي ل ـيــس سـ ــوى ديـ ـك ــور ال
هـ ــدف م ـن ــه سـ ــوى م ـع ــرف ــة ال ــراغ ـب ــن
ف ـ ــي االل ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــاق ب ـ ـه ـ ــا ،ول ـ ـك ـ ــن آلـ ـي ــة
اختيار املنضمني حتى فــي وظائف
العمالة تـكــون عبر األجـهــزة األمنية
ال ـتــي تــرشــح ع ــادة مـجـنــديــن انتهت
خدمتهم ،أو أشخاصا حصلوا على
تــزك ـيــة قـ ـي ــادات أم ـن ـيــة وصـ ـ ــاروا من
ّ
ليحصلوا في املقابل رواتب
الثقات،
م ـجــزيــة وامـ ـتـ ـي ــازات أخـ ـ ــرى .أخ ـي ــرا،
ف ــإن م ـقــر ال ـشــركــة الــرئ ـي ـســي الـكــائــن
فــي ضاحية املـعــادي يحظى بتأمني
ومراقبة كاملة في املنطقة.

ال ـس ـل ـط ــة املـ ـص ــري ــة ،وت ـك ـف ــي م ـعــرفــة
التسهيالت التي تأخذها عبر النظر
إلــى حجم وحساسية املشاريع التي
تتولى أعـمــال حمايتها وأمـنـهــا ،في
إداري من
ظــل اعـتـمــادهــا عـلــى ك ــادر ّ
خلفية أمنية وعسكرية يمكنها من
نسج تلك العالقة «الطيبة».
كـ ـم ــا يـ ـظـ ـه ــر أن م ـ ــدي ـ ــرة أح ـ ـ ــد أف ـ ــرع
الشركة «ايفنت برو» (التابعة للثريا
ه ــول ــدن ــج) ،وق ــري ـب ــة رئ ـي ــس مـجـلــس
إدارتـ ـ ـه ـ ــا ،ك ــان ــت ت ـع ـم ــل ض ـم ــن أه ــم
املنتجعات السياحية في شرم الشيخ
مديرة للتسويق ،وهــو موقع يسمح
أيضًا بضمان ذهــاب عقود الحماية
واألم ـ ـ ـ ــن ل ـل ـم ـن ـش ــآت وال ـش ـخ ـص ـي ــات
إلـ ــى ج ـهــة مـ ـح ــددة ،وي ـت ـيــح عــاقــات
جيدة مــع أصـحــاب الـقــرار فــي الدولة
والجيش واملخابرات.
ـ ـ اعـتـمــدت «الـثــريــا» القبرصية خالل
ت ـطــور عـمـلـهــا ف ــي ال ـب ـل ــدان ال ـجــديــدة
ال ـتــي تــدخـلـهــا عـلــى أس ـم ــاء مختلفة
عن اسمها الحقيقي ،وكذلك شعارات
( )logoم ـغــايــرة أو قــريـبــة ل ـهــا ،دون

إع ـ ــان االرت ـ ـبـ ــاط ب ــال ـش ــرك ــة األم ،ثــم
تعود لتتبنى تلك الشركة كفرع يعمل
رسميا لها.
ـ ـ ـ ـ مـ ـثـ ـلـ ـم ــا بـ ـ ـ ــدت رخـ ـ ـص ـ ــة «ال ـ ـثـ ــري ـ ــا»
اإلمـ ـ ــارات ـ ـ ـيـ ـ ــة م ـب ـه ـم ــة بـ ـخـ ـل ــوه ــا مــن
رأس املـ ــال وعـ ــدد املــوظ ـفــن ،ووج ــود
ت ــرخ ـي ــص ق ـب ــل س ـ ـنـ ــوات ت ـح ــت اس ــم
م ـ ـعـ ــدل وع ـ ـ ـنـ ـ ــوان مـ ـخـ ـتـ ـل ــف ،ي ــوض ــح
ال ـب ـحــث ف ــي ال ـتــراخ ـيــص الـقـبــرصـيــة،
أن «ال ـث ــري ــا» قــدمــت ث ــاث رخ ــص في
ن ـي ـقــوس ـيــا ،إح ــداه ــا ع ــام ــة ت ـجــاريــة
عاملية حصرية ،وذلك تحت مسميات
م ـخ ـت ـل ـف ــة وعـ ـ ـن ـ ــاوي ـ ــن م ـخ ـت ـل ـف ــة فــي
الـعــاصـمــة الـقـبــرصـيــة ،تـقــع كـلـهــا في
محيط جغرافي ضيق ،بل ال تتجاوز
م ــدة التنقل بــن الـعـنــوانــن املعلنني،
خ ـم ــس دق ــائ ــق م ـش ـيــا ع ـل ــى األقـ ـ ـ ــدام.
كذلك يبدو وجــود عــدد مــن الشركات
ال ـفــرع ـيــة وه ـم ـي ــا ،وال ي ـت ـعــدى كــونــه
واج ـه ــة لـتـبـنــي م ـشــاريــع ق ـيــد الـعـمــل
تـ ـح ــت م ـس ـم ـي ــات أخـ ـ ـ ــرى فـ ــي بـعــض
ال ـ ـب ـ ـلـ ــدان ،م ـث ــل «أك ــاديـ ـمـ ـي ــة ال ـث ــري ــا»
و«الثريا األوروبية» .وبما أن "الثريا"،
ك ــاس ــم شـهـيــر ف ــي ال ــوط ــن ال ـع ــرب ــي ال
يتردد سوى لنطاقني شهيرين :األول
ه ــو ش ــرك ــة "الـ ـث ــري ــا" ل ــات ـص ــاالت في
اإلم ـ ـ ــارات ،وه ــي بــالـتــأكـيــد ل ـيــس لها
عالقة بموضوع بحثنا ،فــإن النطاق
الـثــانــي" ،ال ـثــريــا" األمـنـيــة ،الـتــي تــدور
ف ــي دوائ ـ ــر مـحـمــد دح ـ ــان ،الـشـخــص
نفسه الذي يقضي دوامه اليومي في
"ال ـث ــري ــا" أب ــو ظ ـبــي ،وال ـش ـخــص ذات ــه
الـ ــذي يــرت ـبــط ب ـعــاقــة وث ـي ـقــة ب ـفــادي
السالمني صاحب املعامالت الخاصة
بالبيع والشراء في القدس ثم التنازل
لـ"الثريا" ،هي التي تعنينا.
وإلى اآلن ،ال شيء ينفي أن تكون هذه
"الـثــريــا" هــي "الـثــريــا" نفسها ،مــن أبو
ظبي إلــى قبرص ،ودول عملها كافة،
عـلــى أن ت ـكــون اإلم ــارات ـي ــة مـحـصــورة
الـ ـنـ ـش ــاط ــات فـ ــي ت ـن ـظ ـي ــم م ــؤتـ ـم ــرات
وتـقــديــم أب ـحــاث ،ألن أح ــدا مــا فــي أبو
ظـبــي يــرفــض أن يـتـلــوث اس ــم اإلم ــارة
مباشرة في نشاطات "الثريا" الكبيرة،
الـتــي أحـسـنــت اخـتـيــار قـبــرص مكانا
مالئما قانونيا وأمنيا لعملها ،وهي
ّ
ال ـخ ـطــوة نـفـسـهــا ال ـتــي ت ـعــلــم دح ــان
مــن تجاربه أن يفعلها ،بعد تجربته
مع شركات أخــرى كــان اسمه حاضرا
فيها ،وليس صعبا على "الرئيس أبو
فادي" إيجاد أسماء "كبش فداء".

ربط خيوط القصة
عملية التوظيف
شكلية ُ
ويختار الثقات
من األمن والجيش

محمد مرسي قبل أربعة أعوام.
وخاطبت "الثريا ـ مصر" عدة شركات
دولـ ـي ــة ت ـع ـمــل ف ــي الـ ـب ــاد لـتــأمـيـنـهــا
وتــأمــن موظفيها ،مــن بينها شركة
"ايني" اإليطالية التي تنفذ مشروعات
اسـتـكـشــاف ح ـقــول لـلـغــاز الطبيعي،
باإلضافة إلى شركات أميركية تنفذ
مـ ـش ــاري ــع ع ـ ـ ــدة .ووف ـ ـ ــق امل ـع ـل ــوم ــات،
فـ ــإن "الـ ـث ــري ــا" وض ـع ــت ض ـمــن قــائـمــة
أفضل الشركات التي يمكن التعاون

تلخيصا ملجريات البحث بعد استعراض نتائج هذه التحقيقات الثالثة،
عــن الـعـقــار املـقــدســي والـشــركــة اإلمــارات ـيــة والــوسـيــط الــامــع ،ثـمــة لدينا
"ال ـثــريــا" اإلم ــارات ـي ــة املـسـجـلــة بــأسـمــاء شـخـصــن لـيــس لـهـمــا وج ــود في
عــالــم األع ـمــال واإلن ـتــرنــت ،ولــديـنــا إمـبــراطــوريــة أمـنـيــة كـبــرى تـتــوســع في
الشرق األوسط واألدنى وتعمل بكل فروعها باسم "الثريا" ،وقريبة جدا
مــن دوائــر محمد دحــان ،الــذي ال يظهر فــي واجهتها ،ولكنه يعمل في
«الـثــريــا» الـتــي مقرها فــي معسكر آل نهيان فــي أبــو ظـبــي ،واألخ ـيــرة ال
عنوان واضح لها وال موظفني وال رأسمال معلن ،تحصل على ترخيص
ملــدة معينة ثــم تغيب ،اشـتــرت فــي الـقــدس عـقــارا قــرب املسجد األقصى،
داخــل شــارع انتهت ثمانية مــن بيوته إلــى املستوطنني ،عبر وسيط هو
أحد رجال دحالن ،اسمه فادي السالمني ،تمكن من الحصول على جميع
التسهيالت القانونية من السلطة الفلسطينية وإسرائيل ،برغم مشكالته
ّ
وتحينه الـفــرص لفضحها ،فيدفع  2.5مليون دوالر
الكبيرة مــع األولــى
على عقار قديم من أمالك عائلة جودة (الحسيني) ،بقي على حاله يدفع
مستأجروه للعائلة دون علمهم ببيع العقار ،لكن تم تسجيله بداية هذا
الـعــام فــي وزارة القضاء اإلسرائيلية باسم السالمني الــذي هــو مــن هو،
وامللكية أساسا مسقطة لـ "الـثــريــا" ،التي ال بــراءة أو وطنية في شرائها
املبنى في القدس ،واختيار السالمني تحديدا لهذه املهمة.

