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مصر

ُ
شروط عباس تخرج «حماس» و«الجهاد» من االنتخابات
بينما رفضت «حماس» التعليق على
شروط محمود عباس إلجراء االنتخابات،
حتى ال يقال بأنها تعطلهاّ ،
عبرت
الفصائل عن رفضها لرؤية عباس التي
تخرج «حماس» و«الجهاد اإلسالمي»
وفصائل أخرى من العملية االنتخابية
غزة ـــ هاني إبراهيم
رفضت الفصائل الفلسطينية الورقة
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـقـ ــدم بـ ـه ــا رئ ـي ــس
السلطة الفلسطينية ،محمود عباس،
ح ــول االن ـت ـخ ــاب ــات ،وال ـت ــي تضمنت
إصــدار مرسوم رئاسي باالنتخابات
ال ـت ـشــري ـع ـيــة ي ـل ـي ـهــا ال ــرئ ــاس ـي ــة ،قـبــل
عقد لقاء حوار مع مختلف الفصائل.

يريد عباس إصدار
مرسوم رئاسي باالنتخابات
ثم عقد لقاء الفصائل
وفــق الــورقــة ،التي حصلت «األخبار»
ع ـلــى نـسـخــة ع ـن ـهــا ،ط ـلــب ع ـبــاس من
رئيس «لجنة االنتخابات املركزية»،
ح ـن ــا نـ ــاصـ ــر ،ال ـ ــذي وص ـ ــل إل ـ ــى غ ــزة
صـبــاح أم ــس ،بــالـعــودة بتعهد خطي
مـ ــن الـ ـفـ ـص ــائ ــل وخـ ــاصـ ــة «ح ـ ـمـ ــاس»
حــول إج ــراء االنـتـخــابــات التشريعية
وال ــرئ ــاس ـي ــة ض ـمــن ت ــواري ــخ م ـحــددة
وف ــق ال ـقــانــون األسـ ــاس ،عـلــى أن يلي
ذل ـ ــك لـ ـق ــاء ل ـل ـف ـصــائــل ل ــاتـ ـف ــاق عـلــى
ميثاق شــرف يتعلق بحرية ونــزاهــة
االنتخابات واحترام نتائجها.

وال ت ـ ــري ـ ــد «ح ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــاس» و«الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــاد
اإلس ــام ــي» إجـ ــراء االن ـت ـخــابــات وفــق
ال ـقــانــون األس ــاس ال ــذي عـ ّـدلــه عباس
ع ـ ـ ــام  ،2007وض ـ ـ ّـم ـ ــن فـ ـي ــه ش ــروط ــا
لدخول االنتخابات أهمها االعتراف
ب ــ«م ـن ـظ ـمــة ال ـت ـح ــري ــر» وات ـف ــاق ــات ـه ــا،
ألن هــذا الـشــرط ،مــن وجـهــة نظرهما،
يهدف إلى إقصاء الكثير من الفصائل
ال ـتــي تــرفــض ت ـفــرد بــرنــامــج املنظمة
الحالي وتفرد «فتح» بقرارها .يقول
مصدر فــي «حـمــاس» لــ«األخـبــار» ،إن
الـحــركــة «طـلـبــت مــن حـنــا نـقــل رســالــة
إلى عباس بإعادة النظر في شروطه،
ألن ـهــا تـشـمــل أش ـيــاء لــم يـتــم الـتــوافــق
عليها مــع الفصائل» ،مشيرة إلــى أن
ه ـنــاك سـبــع ح ــرك ــات خـ ــارج «منظمة
الـ ـتـ ـح ــري ــر» .ولـ ـف ــت امل ـ ـصـ ــدر إلـ ـ ــى أن
«ح ـمــاس نـقـلــت رســالــة إيـجــابـيــة إلــى
عباس حــول رغبتها في الــذهــاب إلى
االنتخابات من دون استثناء أحد من
الـشـعــب الـفـلـسـطـيـنــي» ،وأن ـهــا تــرغــب
في إعطاء فرصة لتجاوز هذه العقبة
التي ُوضعت ضمن الورقة الجديدة.
وف ـ ـي ـ ـمـ ــا لـ ـ ــم ت ـ ـعـ ـ ّـبـ ــر «حـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاس» ع ـبــر
وس ــائ ــل اإلعـ ـ ــام ع ــن رف ـض ـهــا لــورقــة
ع ـبــاس ،نـقـلــت «رس ــائ ــل ه ــادئ ــة» إليه
تتمحور حول تمسك الفصائل بعقد
«ال ـل ـقــاء الــوط ـنــي» قـبــل االن ـت ـخــابــات،
«لـ ـ ـبـ ـ ـح ـ ــث سـ ـ ـب ـ ــل نـ ـ ـج ـ ــاح إج ـ ــرائـ ـ ـه ـ ــا
خــاصــة لـجـهــة ال ـن ــزاه ــة وعـ ــدم تــدخــل
األج ـ ـهـ ــزة وال ـح ـك ــوم ــة ف ـي ـه ــا ،وق ـب ــول
نتائجها ،وعدم إلغائها عبر املحكمة
الدستورية التابعة لعباس أو إبطال
مفاعيلها ...وضـمــان حـقــوق املجلس
ال ـت ـش ــري ـع ــي وأع ـ ـضـ ــائـ ــه ال ـق ــان ــون ـي ــة
والــوظـيـفـيــة ،وأن تشمل االنـتـخــابــات
الـقــدس ،وإنـهــاء كــل ال ـقــرارات فــي حق
األس ــرى واملعتقلني (قـطــع ال ــروات ــب)،
وإنـ ـه ــاء ال ـ ـقـ ــرارات الـتـعـسـفـيــة املــالـيــة
والوظيفية في حقهم وحق غيرهم».
ف ــي هـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق ،ك ـش ـفــت «ال ـج ـه ــاد
اإلس ـ ـ ــام ـ ـ ــي» و«ال ـ ـج ـ ـب ـ ـهـ ــة ال ـش ـع ـب ـيــة

شباب «البرنامج الرئاسي»:
ُ
خبرون برتبة مسؤولين!
م ِ
ٌ
توغل لرجال عبد الفتاح السيسي في مفاصل الدولة
على جميع المستويات ،وصل إلى مرحلة جعلت شباب
«البرنامج الرئاسي» مسؤولين لهم الكلمة األولى حتى
على المحافظين األكبر سنًا ،وسط مخاوف من التقارير التي
يكتبها هؤالء لمدير مكتب وزير المخابرات الذي يدفع بهم
إلى مناصب مختلفة
القاهرة ــــ رمزي باشا

ترفض الفصائل اشتراط اعتراف من يشارك باالنتخابات ببرنامج «منظمة التحرير» (األناضول)

ل ـت ـحــريــر ف ـل ـس ـطــن» أن ال ـل ـق ــاء ال ــذي
ج ـم ـع ـه ـمــا ب ـن ــاص ــر فـ ــي غ ـ ــزة س ــادت ــه
«أجـ ـ ـ ــواء س ـل ـب ـيــة» ب ـخ ــاف ال ـل ـق ــاءات
السابقة .وقال القيادي في «الجهاد»
خالد البطش ،إن «ما ملسناه خالل لقاء
رئيس لجنة االنتخابات من عودة إلى

األج ــواء السلبية (كــان) عبر التراجع
ع ــن ب ـعــض األجـ ـ ــواء ال ـت ــي سمعناها
األس ـب ــوع امل ــاض ــي» ،مـضـيـفــا« :هـنــاك
حديث عــن مــرســوم رئــاســي ثــم اللقاء
الوطني .نؤكد أهمية اللقاء الوطني
ً
أوال ،ألن الـطــريــق إل ــى ال ــوح ــدة ليس

عنوانه االنتخابات بل ترتيب البيت
الـفـلـسـطـيـنــي ال ــداخ ـل ــي وإعـ ـ ــادة بـنــاء
منظمة التحرير وإعــادة االعتبار إلى
املشروع الوطني» .كذلك ،قال القيادي
في «الشعبية» ماهر مزهر ،إن رفض
ع ـب ــاس ع ـقــد «ال ـل ـق ــاء ال ــوط ـن ــي» قـبــل

إصدار املرسوم الرئاسي لالنتخابات
«يعني دخــولـنــا فــي متاهة جــديــدة».
أما «الجبهة الديمقراطية» ،فقالت إن
إن ـجــاح االن ـت ـخــابــات «يـتـطـلــب ح ــوارًا
ً
وطـنـيــا ش ــام ــا عـلــى مـسـتــوى اإلط ــار
القيادي املؤقت ملنظمة التحرير».

تقرير

انطالق الوساطة األميركية حول «النهضة» اليوم
ليست واضحة بعد الدوافع
األميركية الستضافة المباحثات
الثالثية بشأن «سد النهضة» .ثمة أسئلة
وشكوك كثيرة ،لكن األكيد هو رهان
القاهرة الكبير على ضغط واشنطن
على أديس أبابا ،فيما تحاول الخرطوم
االقتراب أكثر من البيت األبيض وفتح
بوابات للنقاش في قضايا أخرى
مي علي
ف ــي ت ـط ــور م ـف ــاج ــئ ،أبـ ــدت ال ــوالي ــات
املـتـحــدة اهـتـمــامــا كـبـيـرًا بملف «ســد
النهضة» ،معلنة تبنيها املفاوضات
ـض إل ــى نـتـيـجــة ف ــي هــذه
ال ـتــي ل ــم ت ـفـ ِ
الـقـضـيــة ،خــاصــة بـعــد إخ ـفــاق جــولــة
امل ـب ــاح ـث ــات األخ ـ ـيـ ــرة م ـط ـلــع ال ـش ـهــر
املاضي في الخرطوم ،وما تالها من
تصعيد بني إثيوبيا ومصر .واليوم
تستضيف واشنطن اجتماعًا ثالثيًا
لـ ــوزراء خــارجـيــة ال ــدول ال ـثــاث بـنـ ً
ـاء
على رغبة مصرية وره ــان على ميل
أم ـيــركــي إل ــى ال ـق ــاه ــرة .ول ـعــل الـبـيــان
الذي صدر عن البيت األبيض ،وليس
وزارة ال ـخــارج ـيــة ،يــوضــح مـسـتــوى
االه ـت ـمــام .وورد فــي الـبـيــان ض ــرورة
الـ ـ ــوصـ ـ ــول إل ـ ـ ــى اتـ ـ ـف ـ ــاق ح ـ ـ ــول «م ـ ــلء

خ ــزان ــات ال ـس ــد وط ــري ـق ــة تـشـغـيـلــه»،
م ــؤكـ ـدًا «حـ ــق دول وادي ال ـن ـي ــل فــي
التنمية االقتصادية والــرخــاء ،ضمن
ات ـ ـفـ ــاق ي ـح ـف ــظ حـ ـق ــوق ــا عـ ــادلـ ــة لـكــل
الدول».
مــع ذل ــك ،تتشابك هــذه الــوســاطــة مع
معطيات كثيرة منها ما يخص ّ
تغير
طــريـقــة عـمــل األمـيــركـيــن الـخــارجـيــة،
وأخرى ترتبط بعالقات واشنطن مع
الـعــواصــم املعنية بــأزمــة «النهضة»،
والـسـبــب وراء اهـتـمــام إدارة دونــالــد
ت ــرام ــب ب ـه ــذا امل ـل ــف ،وه ــل ه ــو عــائــد
إل ــى طـلــب شـخـصــي م ــن نـظـيــره عبد
الفتاح السيسي ،أم ً
بناء على مصالح
محددة في القارة األفريقية .بعيدًا عن
ذلك يرى كثيرون أن التدخل األميركي
سـ ـبـ ـب ــه األس ـ ـ ـ ـ ــاس «ق ـ ـطـ ــع الـ ـط ــري ــق»
أم ــام روسـيــا الـتــي أب ــدت استعدادها
ل ـل ـت ــوس ــط ،ب ـع ــد ال ـق ـم ــة ال ــروسـ ـي ــة ـ ـ ـ
األفريقية األخيرة ،والسيما التصريح
ال ــواض ــح مل ـبـعــوث الــرئ ـيــس الــروســي
إلى الشرق األوســط وشمال أفريقيا،
ميخائيل بوغدانوف ،خاصة أن هذا
بـ ـ ــدأت تــرج ـم ـتــه ع ـم ـل ـيــا ب ـل ـق ــاء جـمــع
السيسي مع رئيس الوزراء اإلثيوبي،
آبي أحمد ،على هامش القمة.
ف ــي هـ ــذا ال ـس ـي ــاق ،يـ ــرى ال ـخ ـب ـيــر في
قانون املياه في البنك الدولي ،سلمان
محمد سلمان ،أن الوساطة األميركية
لــن تكون فــي امللفات الشائكة بــل في
املسائل التفصيلية ،أي أنــه سيكون
«دورًا ت ـس ـه ـي ـل ـيــا ول ـ ـيـ ــس مـ ـل ــزم ــا...

واشنطن تعلم أنها ال تمتلك ال األدوات
وال الـقــانــون ال ــذي يمكنها مــن فرض
حلول» .ويتشارك سلمان الرأي حول
فـكــرة «سـحــب الـبـســاط مــن الـ ــروس»،
مـضـيـفــا ف ــي حــديــث إل ــى «األخـ ـب ــار»،
أن «األميركيني واألوروبيني انتبهوا
إلــى الــدور الــذي تحاول روسيا لعبه
ف ــي ح ــوض ال ـن ـيــل مـثـلـمــا م ـ ّـول ــت في
خ ـم ـس ـي ـن ـيــات الـ ـق ــرن امل ــاض ــي (ع ـهــد
االت ـحــاد الـســوفـيــاتــي) م ـشــروع السد
الـ ـع ــال ــي» .وبـ ـش ــأن ال ـت ــوق ـع ــات ،ي ــرى

أن واشـنـطــن أم ــام «م ــواق ــف جــاهــزة»
ل ـل ــدول ال ـث ــاث ،فـمـصــر تـقـتــرح عشر
سـ ـن ــوات مل ـ ــلء الـ ـس ــد ،ف ـي ـمــا تـتـمـســك
إثيوبيا بأربعة أعــوام ،أما السودان،
ً
فطرح حــا وسطًا هو سبع سنوات.
وبالنسبة إلــى كمية املياه املحتجزة
وراء الـســد ،تتمسك الـقــاهــرة بإطالق
أدي ـ ــس أب ــاب ــا  40م ـل ـيــار م ـتــر مكعب
خ ـ ــال الـ ـ ـع ـ ــام ،ف ـي ـم ــا ت ــري ــد األخـ ـي ــرة
السماح بمرور  30مليارًا والخرطوم
أيضًا اقترحت  35مليارًا.

ّ
معولة على تغليب
واشنطن
طلبت القاهرة وساطة
ّ
األخيرة مصالح األولى على الكل (من الويب)

م ـ ــا ي ـ ـبـ ــدو واضـ ـ ـح ـ ــا حـ ـت ــى ال ـل ـح ـظــة
ت ـ ـعـ ــويـ ــل الـ ــدب ـ ـلـ ــومـ ــاس ـ ـيـ ــة املـ ـص ــري ــة
عـ ـل ــى ت ـغ ـل ـي ــب واش ـ ـن ـ ـطـ ــن م ـص ـل ـحــة
«امل ـحــروســة» عـلــى بــاقــي الـ ــدول ،وقــد
مـ ّـهــد لــذلــك الـسـيـســي بــوصــف تــرامــب
بــأنــه «رج ــل مــن ط ــراز فــريــد ،ويمتلك
الـ ـق ــوة مل ــواج ـه ــة األزم ـ ـ ــات وال ـت ـعــامــل
معها وإي ـجــاد حـلــول حــاسـمــة» ،كما
شكر الرئيس املصري نظيره لرعايته
املفاوضات .وقالت الرئاسة املصرية
ً
في بيان ،إن السيسي أجــرى اتصاال
ب ـتــرامــب أك ــد ف ـيــه األخ ـي ــر «اهـتـمــامــه
ال ـش ـخ ـص ــي وحـ ــرصـ ــه الـ ـب ــال ــغ عـلــى
نجاح املـفــاوضــات» ،وأنــه سيستقبل
شخصيًا الــوزراء في البيت األبيض.
ّ
م ــع هـ ــذا ،ي ـقــلــل ب ـعــض امل ـتــاب ـعــن من
ال ـتــأث ـيــر األم ـي ــرك ــي ف ــي أدي ـ ــس أبــابــا
التي مضت بعيدًا فــي ّتشييد السد،
والس ـي ـمــا أن ــه م ــن امل ـتــوقــع التشغيل
ال ـك ـلــي ل ــه ع ــام  .2022ل ـكــن ملـ ــاذا قبل
أح ـم ــد وس ــاط ــة واش ـن ـط ــن ،والسـيـمــا
بـ ـ ـع ـ ــد تـ ـعـ ـلـ ـي ــق ال ـ ـ ـجـ ـ ــانـ ـ ــب املـ ـ ـص ـ ــري
ال ـت ـفــاوض والـتـلـمـيــح اإلث ـيــوبــي إلــى
االسـتـعــداد لـلـحــرب .يجيب مراقبون
ّ
سيتقوى
أن رئيس الــوزراء اإلثيوبي
أمــام األميركيني بالحجج اإلنسانية
وحاجة شعبه إلى تشييد ذلك السد
لتوفير  6.45غيغاوات من الكهرباء،
وآث ـ ـ ـ ـ ــار ذل ـ ـ ــك ف ـ ــي إن ـ ـع ـ ــاش اقـ ـتـ ـص ــاد
البلد الضعيف .كــذلــك ،يصعب على
إث ـي ــوب ـي ــا ،م ـث ــل دول كـ ـثـ ـي ــرة ،رف ــض
ً
الــوســاطــة األمـيــركـيــة فـضــا عــن أنها
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ّ
تدخل واشنطن
سببه األساس
«قطع الطريق»
على موسكو

ّ
ت ـص ـ ّـن ــف ب ـم ــرت ـب ــة ال ـح ـل ـي ــف ل ــدي ـه ــا،
وتتلقى النسبة األعلى من املساعدات
بني دول القرن األفريقي ،وأكثر حتى
من مصر.
من يؤخذ عليه قبول هذه الوساطة،
ف ــي رأي مـ ـس ــؤول ــن ،ه ــو ال ـخ ــرط ــوم
التي سبق أن رفضت في مطلع 2018
م ـق ـت ــرح ــا م ـص ــري ــا ب ـ ــإش ـ ــراك «ال ـب ـن ــك
الـ ـ ــدولـ ـ ــي» ك ـ ــ«وس ـ ـيـ ــط مـ ـح ــاي ــد» فــي
أعـمــال «اللجنة الثالثية» .هنا يقول
مـ ـص ــدر دبـ ـل ــوم ــاس ــي سـ ـ ــودانـ ـ ــي ،إن
ق ـبــول الـحـكــومــة ال ـســودان ـيــة وســاطــة
واش ـن ـط ــن «غ ـي ــر م ـن ـط ـقــي» م ــا دام ــت
تـعـلــم أن األخ ـي ــرة تـسـعــى إل ــى خدمة
حـلـيـفـهــا ف ــي امل ـن ـط ـقــة ،أي الـسـيـســي،
ً
متسائال« :إذا كانت حكومة عبد الله
حمدوك تسعى إلــى كسب ود اإلدارة
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،ف ـل ـم ــاذا ت ـق ـبــل إث ـيــوب ـيــا
ذلك؟».

ل ــم ي ـعــد دور «ال ـب ــرن ــام ــج الــرئــاســي
لـتــأهـيــل ال ـش ـبــاب» ،ال ــذي أطـلـقــه عبد
الفتاح السيسي قبل سـنــوات قليلة،
ـاء بتنظيم املــؤتـمــرات الــدوريــة
االكـتـفـ َ
للشباب و«منتدى شباب العالم» كل
امتد للتغلغل في مفاصل
عام ،وإنما ّ
الـ ــدولـ ــة ،وهـ ــو م ــا قــاب ـل ـتــه ان ـت ـق ــادات
حادة من زمالء هؤالء الشباب بسبب
املزايا واالستثناءات التي يحصلون
عليها ملجرد انتمائهم إلى البرنامج.
ومن البداية ،عمد القائمون على هذا
الـبــرنــامــج إل ــى اخـتـيــار خـ ّـريـجــن من
جــام ـعــات غــالـبـيـتـهــا أجـنـبـيــة أو من
«كـلـيــات الـقـمــة» فـحـســب ،وم ــن وســط
راق ،لـكــي يـكــونــوا واجـهــة
اجـتـمــاعــي ٍ
للرئيس ورجاله.
فـ ــال ـ ـبـ ــرنـ ــامـ ــج ،الـ ـ ـ ـ ــذي أط ـ ـل ـ ـقـ ــه وزيـ ـ ــر
املـ ـخ ــاب ــرات واملـ ــديـ ــر ال ـس ــاب ــق ملـكـتــب
السيسي ،اللواء عباس كامل ،ومدير
م ـك ـتــب ك ــام ــل ،أحـ ـم ــد ش ـع ـب ــان ،بـعــد
وص ــول السيسي إل ــى الـسـلـطــة ،على
أســاس أن يكون على غــرار األنموذج
ال ـف ــرن ـس ــي ،صـ ــار م ــع ال ــوق ــت شــرطــا
أساسيًا للعمل في الوظائف العليا،
بــل ص ــار لشبابه األول ــوي ــة فــي املنح
التي توفرها الجامعات خاصة إلى
ك ـن ــدا وامل ـم ـل ـكــة امل ـت ـح ــدة وال ــوالي ــات
امل ـت ـحــدة .وف ــي آل ـيــة اخـتـيــار الـشـبــاب
ش ـ ـ ـ ــروط ع ـ ـ ــدة ب ـ ـ ـ ــدءًا م ـ ــن دراسـ ـتـ ـه ــم
وثقافتهم مــرورًا بمظهرهم وطبيعة
أســرهــم ،فـمــا بــن اب ــن الـضــابــط وابــن
الـقــاضــي واب ــن الــدبـلــومــاســي ،جــاءت
االختيارات للذين باتوا يشكلون ما
تأهيال
يشبه «التنظيم الـطـلـيـعــي»،
ً
لهم ليصيروا كوادر في الدولة الحقًا.

متبعًا أثناء نظام
وعلى عكس ما كان ّ
ح ـس ـنــي م ـ ـبـ ــاركّ ،ملـ ــا ك ــان ــت عـضــويــة
«الـ ـح ــزب ال ــوط ـن ــي» امل ـح ـل ــول شــرطــا
لتولي املناصب القيادية ،صار نظام
الـسـيـســي يـطـلــب ال ـش ــرط نـفـســه لكن
ع ـبــر «ال ـبــرنــامــج ال ــرئ ــاس ــي» ،بـعــدمــا
صـ ــار امل ـن ـت ـمــون إل ـي ــه ه ــم الـحــاكـمــن
واملسيطرين حتى لو لم يكونوا في
الــواجـهــة .ويستمد شـبــاب البرنامج
ن ـفــوذهــم م ــن تــرشـيـحـهــم عـبــر املـقــدم
يتنقل بــن مكتبه في
شـعـبــان ال ــذي
ّ
امل ـخ ــاب ــرات وم ـق ــر األك ــادي ـم ـي ــة حيث
يـسـتـمــع إل ــى ال ـش ـبــاب وم ــا ينقلونه
عـ ــن امل ــوظـ ـف ــن وامل ـ ـسـ ــؤولـ ــن ،سـ ــواء
أكانوا أكبر منهم في املنصب أم أقل،
ّ
مستفيدًا منهم في مراجعة التقارير
التي تأتيه دوريًا خاصة ما قبل إجراء
تـعــديــل وزاري أو حــركــة مـحــافـظــن.
هـكــذا ،يقف ضــابــط املـخــابــرات خلف
الشباب ويدعمهم حتى في خالفاتهم
مع املسؤولني األعلى منهم ،وهو ما
ظهر في أكثر من موقف أخيرًا ،لكنه
يفضل إبعادهم عن الظهور اإلعالمي
ّ
إال بموافقته الشخصية.
الالفت أن سياسة شعبان في الدفع
ب ـش ـبــاب «ال ـب ــرن ــام ــج ال ــرئ ــاس ــي» إلــى
مناصب مختلفة ،كما تشرح مصادر
بحثهم على
مطلعة ،مرتبطة أيـضــا
ّ
وفعال صاروا
السيطرة على اإلعالم،
ً
مسيطرين في القنوات الخاصة التي
تملكها املـخــابــرات ،لتكون الـصــورة:
شـبـ ٌ
ـاب ليس لهم أي خـبــرة أو عالقة
بــاإلعــام يــديــرون مــؤسـســات كبيرة،
بل يزيحون املخضرمني الذين عملوا
فيها لسنوات ،وهو ما تكرر في أكثر
من قناة .صحيح أن بعض املدفوعني
إلـ ـ ـ ــى م ـ ـقـ ــدمـ ــة امل ـ ـش ـ ـهـ ــد ل ـ ـي ـ ـسـ ــوا مــن

حتى في إدارة المؤتمرات يقع هؤالء الشباب في أخطاء أكثر ممّا ينجزون (من الويب)

ّ
خريجي البرنامج لكن أعـضــاءه هم
ّ
أصحاب الكلمة العليا وكذلك الــرأي
تلقوه
واملـشــورة .ورغــم محدودية ما ّ
خــال أسابيع قليلة في «األكاديمية
الــوط ـن ـيــة لـتــأهـيــل ال ـش ـب ــاب» ،فــإنـهــم
يـتـعــامـلــون مــع أم ــور تـفــوق قــدراتـهــم
كثيرًا ،قياسًا إلــى املـســؤولـيــات التي
يتحملونها واملاليني التي يديرونها،
في اإلعالم أو غيره.
قبل شـهــور قليلةُ ،فــرضــت مجموعة
من شباب البرنامج على الفضائيات
بـ ـط ــريـ ـق ــة جـ ـعـ ـل ــت حـ ـتـ ــى ال ـع ــام ـل ــن
ي ـش ـع ــرون بــال ـغ ـضــب وال ـت ـح ـف ــظ مــن
الـ ـتـ ـع ــام ــل مـ ـعـ ـه ــم :ش ـ ـبـ ـ ٌ
ـاب ب ـمــابــس
أنيقة كــل مــا يجيدونه هــو الحديث،
يـسـتـفـســرون ع ــن األم ـ ــور بسطحية،
وف ـ ـجـ ــأة ي ـ ــدي ـ ــرون وي ـ ـ ـقـ ـ ــررون .ه ـكــذا
عـمــل الـكـثـيــر مـمــن وضـعـهــم شعبان
لـ ـ ـ ــ«إص ـ ـ ــاح» اإلعـ ـ ـ ـ ــام عـ ـل ــى ط ــري ـق ــة
املـ ـخ ــاب ــرات! ل ــم ت ـكــن ال ـس ـي ـطــرة على

ّ
يتوغل شباب البرنامج
في مفاصل الدولة
ويتولون مسؤوليات
أكبر من قدراتهم

اإلعـ ـ ـ ـ ــام فـ ـحـ ـس ــب ،ب ـ ــل امـ ـ ـت ـ ــدت إل ــى
الـ ـش ــؤون امل ـح ـل ـيــة ،ل ـي ـص ـيــروا أشـبــه
بالجواسيس الذين ينقلون ما يدور
بل يرشحون القادة للمناصب في أي
تغييرات .ومــا بــن ن ــواب محافظني،
وم ـس ــاع ــدي ــن ل ـ ـلـ ــوزراء وامل ـحــاف ـظــن،
ب ـ ـ ــدأ ش ـ ـبـ ــاب «الـ ـ ــرئـ ـ ــاسـ ـ ــي» الـ ـت ــوغ ــل
فـ ــي املـ ـح ــافـ ـظ ــات لـ ــدرجـ ــة أن بـعــض
امل ـح ــاف ـظ ــن صـ ـ ـ ــاروا ي ـخ ـش ــون عـلــى
مواقعهم منهم.
تـشــرح امل ـصــادر أن شـعـبــان يفكر في
وض ـع ـهــم ب ــداي ــة ب ـع ـي ـدًا ع ــن األضـ ــواء
واالن ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــاد ق ـ ـبـ ــل تـ ـصـ ـعـ ـي ــده ــم إلـ ــى

الواجهة« ،لكنه يغفل عن أمور أهمها
عـجــزهــم ع ــن اإلدارة ،ألن ـهــم اع ـت ــادوا
الـ ـعـ ـم ــل كـ ـجـ ـن ــود ي ـ ـن ـ ـفـ ــذون األوام ـ ـ ـ ــر
وليسوا قــادريــن على اتـخــاذ ق ــرارات،
كما أنهم ال يفهمون النظام اإلداري
للدولة القائم على الروتني» .والالفت
أن املـكـلـفــن مـنـهــم تنظيم املــؤتـمــرات
الـ ــدوريـ ــة و«م ـن ـت ــدى ش ـب ــاب ال ـعــالــم»
ب ــاتــوا يـبـحـثــون عـ ّـمــن يـحـمــل آراء ه ــم
وأف ـكــارهــم عـلــى أن يقبلوا امـتـيــازات
أقل ،تقتصر على الرحالت واإلقامات
في الفنادق ،خاصة بعد زيادة الطاقة
االسـتـيـعــابـيــة لـلـمــؤتـمــرات الشبابية
لتصل بعضها إلى أكثر من ثالثة آالف
شاب في املنتدى الواحد .لذلك ،وعلى
طريقة السيسي ،يحاول هؤالء إغراء
شباب يؤيدون الدولة ورئيسها فقط
بالسفر إلى شرم الشيخ واالستمتاع
ب ــإق ــام ــة ك ــام ـل ــة داخ ـ ــل أحـ ــد ال ـف ـن ــادق
كمقابل لدعمهم الرئيس.
الفخمة
ٍ
من جهة أخرى ،بدأ شباب «الرئاسي»
جــولــة فــي ال ـخــارج على نفقة الــدولــة
مـ ــن أج ـ ــل ج ـ ــذب م ــزي ــد مـ ــن ال ـش ـب ــاب
األوروب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــن لـ ـحـ ـض ــور املـ ــؤت ـ ـمـ ــرات
بـعــدمــا اكـتـفــوا فــي الـ ــدورات املاضية
بــدعــوة الـشـبــاب األفــريـقـيــن املقيمني
فــي مصر ،وســط غموض فــي أهــداف
املـ ـنـ ـت ــدى ب ـن ـس ـخ ـتــه الـ ـج ــدي ــدة ال ـتــي
ُتعقد في شرم الشيخ أيضًا .ويتابع
املـ ـق ــدم ش ـع ـبــان ت ـحــركــات ـهــم ف ــي هــذا
الصدد ،وهو رغم غياب الجدوى من
النسختني األولى والثانية لـ«منتدى
شباب العالم» ،فإنه يتمسك بتنظيم
النسخة الثالثة مطلع الشهر املقبل
بعد تأجيلها من موعدها املفترض
هذا الشهر بسبب ارتباطات السيسي
ال ـخ ــارج ـي ــة ،ف ـي ـمــا ي ـتــوقــع أن تـكــون
أجندتها مكررة ملا سبق .وأخيرًا ،ثمة
ملفات ثانية أسندتها املخابرات إلى
الشباب من بينها قضايا في محافظة
جـنــوب سـيـنــاء ،ووزارات االستثمار
والـ ـتـ ـع ــاون الـ ــدولـ ــي ،ب ــاإلض ــاف ــة إلــى
محافظات كبيرة ومهمة مثل القاهرة
واإلسكندرية .لكن حتى اآلن ،ال تبدو
بصمة هؤالء واضحة في أي ملف ،بل
حتى فــي املــؤتـمــرات الشبابية تبدو
أخ ـطــاؤهــم أك ـثــر مـمــا ي ـن ـجــزون ،فهل
يستمر الوضع كما هو؟

