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هي زيارة رئاسية أكثر منها وزارية ،دخل فيها عبد الفتاح
السيسي القصر الرئاسي الروسي وزيرًا وخرج منه رئيسًا! لطاملا
رفض املشير التدخل الخارجي في شؤون بالده الداخلية،
ولكن ..يحق لبوتني ما ال يحق لغيره

السيسي حظي
باستقبال الرؤساء
في موسكو (ميخائيل
ميتزل ـ أ ف ب)

بوتين يبارك السيسي ...رئيسًا
مصر تعقد صفقة أسلحة ضخمة مع روسيا بوساطة أحمد شفيق
وحنني إلى عودة دفء العالقات إبان الحقبة السوفياتية
القاهرة ــ األخبار
ب �ع��د م� ��رور  37ع��ام��ًا ع �ل��ى ف �ت��ور ال��رواب��ط
بينهما إث��ر دخ��ول ال��والي��ات املتحدة على
الخط ،ع��ادت العالقات املصرية ــ الروسية
ب �ق��وة الف �ت��ة ُب �ع �ي��د ف �ت��ور ع�ل�اق��ة ال �ق��اه��رة
�ف ال�ك��رم�ل��ن بعقد
ب��واش�ط��ن ،ح�ي��ث ل��م ي�ك�ت� ِ
صفقة أسلحة ضخمة مع مصر ،وربطها
ب �ع��دة ات �ف��اق �ي��ات ت�ت�ع�ل��ق ب �ت��دري��ب ال �ق��وات
امل �س �ل �ح��ة وم �ك��اف �ح��ة اإلره � � ��اب وال �ت �ع��اون
االس �ت �خ �ب��اري ،ب��ل أل �ق��ى بثقله وراء وزي��ر
ال��دف��اع امل�ص��ري عبد الفتاح السيسي قبل
أن يترشح ملنصب الرئاسة ،وكأن موسكو
ت�ع�م��دت أن ت �ك��ون ه��ي م��ن ي�ع�ل��ن ترشحه
ألعلى منصب في بالده.
وت ��ؤك ��د امل �ع �ل��وم��ات ال �ت��ي ح�ص�ل��ت عليها
«األخ � �ب � ��ار» أن ال �س �ي �س��ي أن �ه��ى أم� ��س في
م��وس �ك��و ع �ق��د ص �ف �ق��ة ال� �س�ل�اح ال� �ت ��ي ب��دأ
التفاوض عليها عندما زار وزي��را الدفاع
وال �خ��ارج �ي��ة ال��روس �ي��ان س�ي��رغ��ي شويغر
وسيرغي الف��روف القاهرة ف��ي  14تشرين
الثاني املاضي ،حيث تمت جدولة الصفقة
ال�ت��ي ت�ق��در قيمتها بملياري دوالر لتبدأ
بالوصول على دفعات متقاربة إلى مصر.
تفاصيل الصفقة ،وف��ق مصادر مقربة من
الوفد املصري ،ستشمل صواريخ «يارس»
و«ب��والف��ا» الج�ت�ي��از م �ض��ادات ال�ص��واري��خ
«ب� ��ات� ��ري� ��وت» ووس � ��ائ � ��ل امل ��راق � �ب ��ة ال �ف �ن �ي��ة
األميركية ،وص��واري��خ «ياخونت» مضادة
للسفن م��داه��ا  300ك�ل��م ،وتعمل ف��ي أق��وى
ظ ��روف ال�ت�ش��وي��ش وال �ح��رب اإلل�ك�ت��رون�ي��ة،
وص � � ��واري � � ��خ «ج � � ��ي ك� �ي ��ه  »111م� �ض ��ادة
للدبابات ،إضافة إلى مروحيات «إم أي ــ28
إن إي» ،وص��واري��خ «إس  »300ومنظومة
صواريخ «إيريس تي» للدفاع الجوي.
وكشفت امل�ص��ادر املطلعة النقاب ع��ن دور
امل��رش��ح ال��رئ��اس��ي ال �س��اب��ق ال �ف��ري��ق أح�م��د
شفيق في إتمام الصفقة ،حيث كان همزة
ال��وص��ل ب�ين الجانبني امل�ص��ري وال��روس��ي
وم �س ��ؤول ال �ت��واص��ل ح�ت��ى إب � ��رام ات�ف��اق�ي��ة
ال �س�ل�اح ،إض��اف��ة إل��ى دور مستشار وزي��ر
ال ��دف ��اع ل� �ش ��ؤون ال�ت�س�ل�ي��ح ال� �ل ��واء محمد
العصار «مهندس الصفقة» كما وصفته
امل �ص��ادر ،ورئ�ي��س األرك ��ان ال�ف��ري��ق صدقي
ّ
صبحي ال��ذي تولى أيضًا مهمات متابعة
إبرام هذه الصفقة.
وق��ال��ت م �ص��ادر ق��ري �ب��ة م��ن وزارة ال��دف��اع
الروسية ومجموعة روستيك العامة «إن
عمليات الشراء هذه قد ّ
تمول من السعودية
التي هي على خ�لاف منتظم مع موسكو،
خصوصًا حول النزاع في سوريا».
«يمكن اعتبارها نقطة تحول ج��ذري��ة فى
ّ
ال�ع�لاق��ات امل�ص��ري��ة ال��روس �ي��ة» ،ه�ك��ذا علق
قائد الحرس الجمهوري األسبق والخبير
العسكري اللواء محمود خلف على الزيارة
الرسمية التي يقوم بها السيسي ووزي��ر
الخارجية املصري نبيل فهمي لروسيا.
وأك ��د خ�ل��ف ف��ي ح��دي��ث إل ��ى «األخ� �ب ��ار» أن
امللف السوري وملفات بعض دول املنطقة،
إض��اف��ة إل��ى أزم ��ة س��د النهضة اإلث�ي��وب��ي،
ُ
ستكون من بني األمور التي ستبحث خالل
زيارة الوفد املصري ملوسكو.
وقال «إن هناك قلقًا مصريًا إزاء ما يحدث
ف��ي س��وري��ا ،حليفة روس �ي��ا ف��ي املنطقة»،
مضيفًا «إن مصر لها رؤية بصفتها دولة
قيادة في الشرق األوس��ط ،وستتطرق في
امل �ح��ادث��ات م��ع م��وس�ك��و إل ��ى ظ �ه��ور أدوار
إضافية لعدد من دول املنطقة ،بينها تركيا
وقطر.
ول �ف��ت خ�ل��ف إل ��ى أن «ال�ب�ع��ض يعتبر سد
النهضة مشكلة م�ص��ري��ة إث�ي��وب�ي��ة ف�ق��ط»،
م��وض�ح��ًا أن وراءه ص��راع��ًا إق�ل�ي�م�ي��ًا ،وأن
ه�ن��اك أط� ��راف م�ت��داخ�ل��ة ك�ث�ي��رة ف�ي��ه ،منها

إس ��رائ� �ي ��ل وت ��رك� �ي ��ا .وف� ��ي ق �ص��ر ال��رئ��اس��ة
الريفي في نوفو أوجاريوفا قرب موسكو (إ
ف ب ،رويترز ،األناضول) ،استقبل الرئيس
ال��روس��ي فالديمير وزي��ر ال��دف��اع امل�ص��ري،
مقدمًا دعم بالده لترشح السيسي ملنصب
رئاسة الجمهورية ،فيما دعا األخير الرجل
القوي في روسيا إلى زيارة القاهرة.
وقال بوتني للسيسي «أعرف أنكم اتخذتم
ق ��رار ال�ت��رش��ح ل�لان�ت�خ��اب��ات ال��رئ��اس�ي��ة في
ّ
مصر .إنه قرار مسؤول جدًا تولي مهمة من
أج��ل الشعب امل�ص��ري .أتمنى لكم باسمي
واسم الشعب الروسي النجاح».
وتابع بوتني إن «استقرار الوضع في كل
الشرق االوس��ط يعتمد إل��ى حد كبير على
االس �ت �ق��رار ف��ي م�ص��ر .أن��ا مقتنع ب��أن��ه مع
خبرتكم ستنجحون في تعبئة مناصريكم
وإق ��ام ��ة ع�ل�اق��ات م��ع ك��ل ش��رائ��ح املجتمع
امل � �ص ��ري» .وك � ��ان وزي � ��را خ��ارج �ي��ة ودف ��اع
البلدين اجتمعا وفق صيغة  2+2كما كان
مقررًا ،وفي نهاية اللقاء قال الفروف «قررنا
تسريع اإلعداد للوثائق التي ستعطي دفعًا
إض��اف�ي��ًا للتعاون العسكري وال�ع�س�ك��ري ــ
التقني».
وق��ال «إن املباحثات تطرقت إل��ى القضايا
اإلقليمية وال��دول�ي��ة ،وف��ي مقدمتها األزم��ة
السورية والعالقات العربية اإلسرائيلية»،

اعتبر حمدين
صباحي أن من يظن أن
نتيجة االنتخابات الرئاسية
محسومة من اآلن
«مخطئ»

الف�ت��ًا إل��ى أن ج ��دول أع �م��ال ال�ل�ق��اء تضمن
مكافحة اإلرهاب.
وك �ش ��ف الف� � ��روف أن امل �ب��اح �ث��ات ت �ن��اول��ت
مشكلة املياه في شمال أفريقيا ،مبينًا أن
املشكلة لم تعد مطروحة في مصر وحدها،
بل في جميع دول املنطقة.
بدوره ،أكد فهمي أن العالقات بني البلدين
تشهد زخمًا ،وأنهما متوافقان على ضرورة

التوصل إل��ى حلول سلمية ل�لأزم��ات التي
ت�ش�ه��ده��ا امل�ن�ط�ق��ة وال �ع��ال��م ،وع �ل��ى رأس�ه��ا
األزمة السورية.
وك��ان��ت وك��ال��ة األن �ب��اء ال��روس �ي��ة الرسمية
«إي�ت��ار ت��اس» أش��ارت إل��ى أن وزي��ري دف��اع
البلدين ركزا على تطوير التعاون العسكري
ب�ين ال�ق��وات الجوية والبحرية ف��ي جيشي
البلدين ،ونقلت عن وزي��ر ال��دف��اع الروسي

ت�ش��دي��ده ع�ل��ى أن ال �ت �ع��اون ال�ع�س�ك��ري بني
روسيا ومصر يجب أن يحمل طابعًا مبنيًا
على أساس قانوني متني وعملي.
وف ��ي ال �ق ��اه ��رة ،ب ��دأ امل ��رش ��ح ل�لان�ت�خ��اب��ات
ال ��رئ ��اس� �ي ��ة ح �م��دي��ن ص �ب��اح��ي ب�ح�م�لات��ه
ال �ت��روي �ج �ي��ة ،م�ع�ت�ب�رًا م��ن ي�ظ��ن أن نتيجة
االنتخابات محسومة م��ن اآلن «مخطئًا».
وط ��ال ��ب ب� ��اإلف� ��راج ع ��ن «س �ج �ن��اء ال� � ��رأي»،

سرع في إنهاء تحالف « 3يوليو»
االنتخابات الرئاسية ُت ّ
عام واحد في الحكم
كان كافيًا لجماعة اإلخوان
املسلمني لكسب عداوات
مروحة واسعة من القوى
واألحزاب املصرية،
التي جمع بعضها ألول
مرة هدف واحد انتهى
بسقوط «اإلخوان»

القاهرة ـ محمد الخولي
ال � � �خ� �ل��اف� � ��ات ال � � �ت � ��ي ك � ��ان � ��ت م � �خ � �ب� ��أة ف��ي
االج�ت�م��اع��ات املغلقة ،مل��ا يسمى «تحالف
 3يوليو» ،ب��دأت تظهر على السطح هذه
األي� ��ام ،وي �ب��دو أن االن�ت�خ��اب��ات ال��رئ��اس�ي��ة
املقبلة هي الورقة ما قبل األخيرة ،ريثما
ي �ت �ف �ك��ك ال �ت �ح��ال��ف ع �ل��ى ن �ح��و ك ��ام ��ل م��ع
االنتخابات البرملانية املقبلة.
«ت� �ح ��ال ��ف  3ي ��ول � �ي ��و» ،ي �ض ��م ك� ��ل ال �ق ��وى
ال�س�ي��اس�ي��ة ال�ت��ي ّ
تجمعت ب�ه��دف إس�ق��اط
حكم جماعة اإلخوان املسلمني خالل العام
امل��اض��ي ،م��ن ت�ي��ارات يمينة ويسارية إلى
جانب مجموعات إسالمية وق��وى ثورية
ت�ن�ت�م��ي إل ��ى ث ��ورة « 25ي �ن��اي��ر» ،تدعمهم
جميعًا م��ؤس�س��ات ب��ال��دول��ة وشخصيات
وأحزاب محسوبة على الثورة املضادة.
وب �ع��د رح �ي��ل م�ح�م��د م��رس��ي ع ��ن ال�ح�ك��م،
ب � ��دأت ال� �خ�ل�اف ��ات ف ��ي ال � � ��رؤى ت �ظ �ه��ر ب�ين

أع� � �ض � ��اء ال � �ت � �ح� ��ال� ��ف ،وت � �ج � �ل ��ى ذل � � ��ك ف��ي
انسحاب نائب رئيس الجمهورية السابق
محمد البرادعي ،الذي استقال من منصبه
بعد أحداث فض اعتصامي رابعة العدوية
ون �ه �ض ��ة م� �ص ��ر ،م �ش �ي �رًا إل � ��ى أن ال �ف��ض
جرى بطريقة «عنيفة» ،وك��ان في اإلمكان
التعامل معه بطريقة أخ��رى ال ت��ؤدي إلى
تلك الحصيلة من القتلى واملصابني.
الخالفات ظهرت كذلك مع كتابة الدستور
ال� �ج ��دي ��د ،أث � �ن ��اء ع �م��ل ل �ج �ن��ة ال �خ �م �س�ين،
وك��ادت تلك الخالفات أن تنهي التحالف
ت� �م ��ام ��ًا ،وخ ��اص ��ة م ��ع ال� �ت� �ي ��ار اإلس�ل�ام ��ي
املشارك املمثل بحزب النور السلفي.
ويرى الباحث في مركز األهرام للدراسات
ال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة واالس � �ت ��رات � �ي � �ج � �ي ��ة ،ي �س��ري
ال � �ع ��زب ��اوي ،أن ال �ت �ح��ال �ف��ات ال� �ت ��ي ت�ن�ش��أ
لتحقيق هدف واح��د ،غالبًا ما تنتهي مع
تحقيق تلك الغاية ،الفتًا إلى أن «تحالف
 3ي ��ول� �ي ��و» ت �ج � ّ�م ��ع ح � ��ول ه � ��دف إس �ق ��اط
ال��رئ�ي��س ال�س��اب��ق م�ح�م��د م��رس��ي ،وإن �ه��اء
حكم «اإلخ ��وان» ،وم��ع تحقيق هدفه ظهر
ً
ال �ت �ب��اي��ن ال � ��ذي ك� ��ان م ��وج ��ودًا أص �ل��ا ب�ين
الجهات املتحالفة.
وي � �ق ��ول ال � �ع ��زب ��اوي إن ال �ت �ش �ك �ي �ل��ة ال �ت��ي
تكون منها هذا التحالف جعلته ُم ّ
عرضا
لالنهيار في أي وق��ت ،مضيفًا إن��ه يجري
اآلن استخدام هذا التحالف منبرا إعالميا
ي�س�م��ح ألع�ض��ائ��ه ب��اس�ت�م��رار ال�ظ�ه��ور في
اإلع�لام والحياة السياسية ،ومشيرًا إلى
أن هذا التحالف لم يستطع تطوير آليات
حل مشاكله الداخلية ،وبالتالي تفاقمت
تلك املشاكل حاليًا.
ويتابع ان الخالفات بني أعضاء التحالف
ظ� �ه ��رت م ��ع اق � �ت� ��راب م ��وع ��د االن �ت �خ��اب��ات
ال��رئ��اس �ي��ة ،وخ ��اص ��ة م ��ع إع �ل��ان م��ؤ ّس��س
التيار الشعبي حمدين صباحي ،ترشحه
ل�لان�ت�خ��اب��ات ال��رئ��اس�ي��ة امل�ق�ب�ل��ة ،ب��رغ��م أن
ب��اق��ي أع� �ض ��اء ال �ت �ح��ال��ف ت �ق��ري �ب��ًا أع �ل �ن��وا

دعمهم ل��وزي��ر ال��دف��اع املشير عبد الفتاح
ال �س �ي �س��ي ،ف��ي خ ��وض ت �ل��ك االن �ت �خ��اب��ات،
الفتًا إلى أن هذه الخالفات ربما تزداد مع
االنتخابات البرملانية املقبلة ،وخاصة أن
كل حزب شارك في «تحالف  3يوليو» يرى
أنه البديل األفضل لجماعة اإلخوان ،وأنه
األقدر على قيادة البالد في هذه املرحلة.
ب� ��دوره ي �ق��ول األم�ي�ن ال �ع��ام مل�س��اع��د ح��زب
ال��وف��د ح �س��ام ال �خ��ول��ي ،إن ص �ب��اح��ي حر
ف��ي ال�ت��رش��ح لالنتخابات ال��رئ��اس�ي��ة ،لكن
ح��زب��ه ل��ن ي��ؤي��د صباحي ف��ي االنتخابات
املقبلة «ألن ب��رن��ام�ج��ه وآراءه وأف �ك��اره ال
تتوافق مع أفكار وتوجهات حزب الوفد»،
م��وض�ح��ًا أن ذل ��ك ال ع�لاق��ة ل��ه بالتحالف
الذي أسقط «اإلخوان».
م ��ن ج �ه �ت��ه ،ي � ��رى امل �ن �س��ق ال� �ع ��ام ل �ح��رك��ة
«م ��رش ��ح ال � �ث � ��ورة» ،ع �م��رو ب � ��در ،ال��داع �م��ة
ل �ص �ب��اح��ي ،أن ال �ت �ح��ال��ف ال �ح �ق �ي �ق��ي ك��ان
ف��ي  30ح��زي��ران ال ف��ي  3ت �م��وز ،وأن ه��ذا
ال �ت �ح��ال��ف ت �ف �ك��ك ع �ل��ى أرض ال� ��واق� ��ع م��ع
رحيل «اإلخ��وان عن ّالحكم» ،الفتًا إل��ى أن
ه��ذا التحالف ك��ان هشًا وضعيفًا وقائمًا
على اتفاق بني قوى سياسية مختلفة في
التوجهات ،وم��ع سقوط اإلخ��وان ووض��ع
خريطة طريق للمرحلة االنتقالية ،كان ال
بد ُأن يعلن رسميًا إنهاء هذا التحالف ،إال
أنه أبقي.
وي�ض�ي��ف إن ه�ن��اك ال�ع��دي��د م��ن امل��ؤش��رات
التي كانت تؤكد أن هذا التحالف انتهى،
من بينها استقالة البرادعي ،وعدم القدرة
ع� �ل ��ى ط� � ��رح م ��رش ��ح ق� � ��وي ل�ل�ان �ت �خ��اب��ات
الرئاسية ،ثم إن هناك خالفات قوية داخل
األح��زاب نفسها ح��ول م��ن يستحق الدعم
ف��ي االن �ت �خ��اب��ات ال��رئ��اس�ي��ة امل�ق�ب�ل��ة ،الفتًا
إلى أن غالبية الشباب داخل تلك األحزاب
تدعم صباحي في االنتخابات الرئاسية
بينما ،كبار السن داخ��ل األح��زاب نفسها
يدعمون السيسي.

