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مصير «ضباط االنقالب» بيد وزير الدفاع
تفاصيل التحقيقات التي
أجراها القضاء العسكري
المصري خالل الشهور
الماضية في قضية
محاكمة  26ضابطًا ،اتهموا
بالتخطيط لقلب نظام الحكم
باالشتراك مع اثنين من
قيادات «اإلخوان المسلمين»،
خرجت للنور .لكن مصدرًا
عسكريًا أكد تأجيل التصديق
على األحكام لدراستها
القاهرة ــ األخبار

ب ـي ـجــي م ـس ـي ـطـ ٌـر عـلـيـهــا م ــن تنظيم
«الــدولــة اإلســامـيــة» ،فيما «جــزء من
شمال املدينة معنا» .وفي ما يتعلق
بــاملـصـفــاةُ ،يسيطر الحشد الشعبي
عـلــى الـجـهــة الـغــربـيــة مـنـهــا .أم ــا خط
ال ـت ـم ــاس ال ـف ــاص ــل ب ــن امل ـع ـس ـكــريــن
فـ ـي ــراوح ب ــن  ٨٠٠م ـتــر و ١٥٠٠متر
في الحد األقصى .وفي هذا السياق،
تكشف مصادر ميدانية لـ«األخبار»
أن س ــاع ــات ق ـل ـي ـلــة ت ـف ـصــل ع ــن ب ــدء
مـعــركــة اس ـت ـعــادة بـيـجــي ،مــؤكــدة أن
م ـق ــات ـل ــي الـ ـحـ ـش ــد س ـي ـت ـم ـك ـن ــون مــن
استرجاع املدينة خالل فترة قصيرة
بعد بــدء املعركة .وتشير املعلومات
ّ
إل ــى أن ق ـي ــادة الـتـنـظـيــم امل ـت ـشــدد لم
تستقدم حشودًا كبيرة من املقاتلني
عـ ـل ــى غـ ـي ــر عـ ــادت ـ ـهـ ــا ألسـ ـ ـب ـ ــاب غ ـيــر
مـ ـ ـح ـ ــددة ،ع ـل ـم ــا ب ــأن ــه لـ ـي ــس لــدي ـهــم
القدرة على الصمود في وجه هجوم
ّ
«الحشد» ،بل يتكلون على الهجمات
ّ
ّ
االرتدادية ،أي الكر بعد الفر .وهذا ما
يـطــرح تحديًا فشل فيه الحشد غير
م ـ ّـرة ،لجهة «تثبيت املـكــان امل ـحـ ّـرر».
وتعتبر املصادر أن «انطالق املعركة
مسألة ساعات» ،وال سيما أن «الحاج
قاسم» سليماني ،قائد فيلق القدس،
وص ـ ـ ــل قـ ـب ــل يـ ــومـ ــن لـ ـلـ ـتـ ـع ــاون مــع
ـراف على
الـقـيــادة الـعــراقـيــة فــي االشـ ـ ّ
امل ـعــركــة .وكـشـفــت امل ـص ــادر أن ــه عقد
ّ
الضباط لالطالع
اجتماعات مع كبار
على االسـتـعــدادات الـجــاريــة .األنظار
ّ
كلها متجهة إلى بيجي ،العقدة التي
تـتــوســط ال ـطــريــق املـ ــؤدي إل ــى أرض
«ال ـخ ــاف ــة اإلس ــام ـي ــة» ف ــي املــوصــل.
ُ
ُ
«ع ـق ــدة» تـجـمــع امل ـص ــادر العسكرية
ُ
على أنها ستستعاد قريبًا جدًا .فهل
تكون الفلوجة ،الواقعة في محافظة
األنبار ،على الالئحة بعد بيجي ،وال
ّ
املسربة تتحدث
سيما أن املعلومات
عن دور أميركي يدفع إلــى استبعاد
ّ
اقتحام «الحشد» للفلوجة بإشراف
إيـ ــرانـ ــي مـ ــع ع ـل ـم ــه ب ـ ـقـ ــدرة ال ـح ـش ــد،
فينجح اإليراني حيث فشل األميركي
سابقًا؟

بـعــد أك ـثــر م ــن سـتــة أش ـهــر عـلــى إع ــان
إحـبــاط محاولة انـقــاب ضـبــاط جيش
سابقني وآخرين في الخدمة بالتعاون
مــع ق ـيــادات إخــوانـيــة ،كشفت تفاصيل
الئحة االتهام الخاصة باملتهمني الذين
يصل عددهم إلى  26ضابطًا من القوات
املصرية املسلحة باإلضافة إلــى اثنني
من قيادات جماعة «اإلخوان املسلمني»
املحظورة .فوفقًا ألمــر اإلحالة الصادر
ف ــي ال ـق ـض ـيــة رقـ ــم  2015/3ع ــن إدارة
املدعي العام العسكري ،من بني املتهمني
أربـعــة ضباط متقاعدين هــاربــن ُحكم
عليهم غيابيًا ،أحدهم برتبة عقيد .أما
بــاقــي املتهمني الـبــالــغ عــددهــم  ،22فإن
من بينهم ضابطني متقاعدين أحدهما
برتبة عميد ،فيما قبض على عشرين
من املتهمني أثناء خدمتهم في القوات
املسلحة ،ومن بينهم عميد وعقيدان.
ه ــذه امل ـع ـلــومــات أورده ـ ــا مــوقــع «م ــدى
مـ ـص ــر» اإلخ ـ ـ ـبـ ـ ــاري ،ع ـق ــب ت ـم ـك ـنــه مــن
ال ـح ـص ــول ع ـلــى ق ـ ــرار إح ــال ــة املـتـهـمــن
إلــى املحكمة العسكرية الـتــي أصــدرت
حكمًا في آب املاضي لم تعلن تفاصيله
ول ــم يـسـمــح ب ـت ــداول أوراق ـ ــه ،عـلـمــا بــأن
امل ـت ـه ـم ــن ق ـب ــض ع ـل ـي ـهــم فـ ــي ن ـي ـســان
املاضي.
وشملت القضية القياديني اإلخوانيني
حـلـمــي الـ ـج ــزار وم ـح ـمــد ع ـبــد الــرحـمــن
رمـ ـ ـض ـ ــان ،وص ـ ـ ـ ــدر ب ـح ـق ـه ـم ــا أحـ ـك ــام
بــال ـس ـجــن امل ــؤب ــد غ ـيــاب ـيــا ،وهـ ــي امل ــدة

نفسها التي حكم بها خمسة ضباط،
ف ـي ـمــا راوحـ ـ ــت أحـ ـك ــام ب ــاق ــي املـتـهـمــن
بــال ـس ـجــن ملـ ــدد م ــا ب ــن  10و 15سـنــة.
لـكــن األح ـكــام لــم تصبح واجـبــة النفاذ
حـتــى اآلن ،بسبب ع ــدم تـصــديــق وزيــر
الدفاع عليها .لكن املتهمني يخضعون
للحبس في السجن الحربي ،وال يسمح
ب ـ ــزي ـ ــارات ذويـ ـه ــم ل ـه ــم إال ب ـضــوابــط
وإجراءات شديدة.
التحقيقات مع املتهمني جرت داخل مقر
«امل ـخــابــرات الـحــربـيــة» حـيــث خضعوا
لالحتجاز ملــدة قبل نقلهم إلــى السجن
ال ـحــربــي وف ـق ــا لـلـمـعـلــومــات امل ـتــوافــرة
عــن القضية ،مقابل نفي وزارة الدفاع
وجـ ــود ه ــذه الـقـضـيــة ف ــي وق ــت ســابــق
لرغبتها عن نشر معلومات عنها.
مصدر عسكري تحدث إلى «األخبار»
ً
قــائــا إن «ع ــدم تصديق وزي ــر الــدفــاع
ع ـلــى ال ـح ـكــم ح ـتــى اآلن يـعـنــي أن ــه لم
يـتـخــذ قـ ــرار ن ـهــائــي ب ـش ــأن ال ـض ـبــاط،
خ ــاص ــة أن ال ـق ـض ـيــة ت ـل ـقــى اه ـت ـمــامــا
خــاصــا م ــن ك ــل ق ـي ــادات ال ـج ـيــش ،ولــم
تـكــن ه ـنــاك رغ ـبــة فــي اإلف ـص ــاح عنها
ل ــوس ــائ ــل اإلع ـ ـ ـ ـ ــام» ،ل ـك ـن ــه ل ـف ــت إل ــى
أن ال ـق ــرار الـنـهــائــي بــالـتـصــديــق على
األحكام قد يصدر في أي وقت .املصدر

الـ ـ ــذي تـ ـح ــدث بـ ـش ــرط إخ ـ ـفـ ــاء اس ـم ــه،
ق ـ ــال إن غـ ـي ــاب ح ـك ــم ب ـ ــاإلع ـ ــدام عـلــى
أي مــن املتهمني يــؤكــد أنــه ال ضــرورة
السـتـعـجــال تطبيق الـحـكــم ،نــافـيــا ما
تردد عن تعرض الضباط للتعذيب أو
تلفيق القضية لهم «كما حاول بعض
أقربائهم الترويج».
حــاولــت «األخ ـبــار» االتـصــال بأكثر من
مـســؤول ســابــق فــي الـقـضــاء العسكري
ل ـك ـن ـهــم رفـ ـض ــوا ج ـم ـي ـعــا ال ـت ـط ــرق إلــى
الـقـضـيــة ،مــؤكــديــن أن هـنــاك تعليمات
عليا بمنع الـحــديــث عــن ه ــذه القضية
مـ ــن م ـك ـت ــب وزي ـ ـ ــر ال ـ ــدف ـ ــاع ،نـ ـظـ ـرًا إل ــى
حساسيتها ،وألنــه ال توجد معلومات

القرار النهائي
بالتصديق على األحكام
قد يصدر في أي وقت

من جلسة أمس لمحاكمة متهمين باالنتماء إلى جماعة «أنصار بيت المقدس» (آي بي ايه)

كافية حولها باستثناء الــدائــرة التي
نظرت فيها.
ب ــرغ ــم ذل ـ ــك ،ت ـظ ـهــر ال ـت ـح ـق ـي ـقــات ال ـتــي
أجرتها النيابة العسكرية أن املتهمني
اشتركوا منذ كانون الثانير  2011حتى
القبض عليهم في اتفاق جنائي بغرض
ارتـكــاب جريمة «املـحــاولــة بالقوة قلب
وت ـغ ـي ـي ــر دس ـ ـتـ ــور ال ـ ــدول ـ ــة ون ـظــام ـهــا
الجمهوري وشكل الحكومة» ،وجريمة
«املـ ـح ــاول ــة ب ــال ـق ــوة احـ ـت ــال شـ ــيء مــن
املـبــانــي الـعــامــة أو املخصصة ملصالح
حكومية أو ملــرافــق عامة أو ملؤسسات
ذات نفع عام» ،وهي :مقر األمانة العامة
لـ ــوزارة ال ــدف ــاع ومـقــرهــا ال ـع ــام ،وإدارة
امل ـ ـخـ ــابـ ــرات الـ ـح ــربـ ـي ــة واالس ـ ـت ـ ـطـ ــاع،
واإلذاعــة والتلفزيون املصري ،ومدينة
اإلنـ ـت ــاج اإلع ــام ــي ،ووزارة الــداخـلـيــة
قـطــاع األم ــن الــوطـنــي ،والـبـنــك املــركــزي
املصري .ويعاقب قانون العقوبات على
الجريمتني املذكورتني بالسجن املؤبد
أو املشدد.
واتهمت النيابة الضباط باالتفاق على
الخروج على «طاعة رئيس الجمهورية
وم ـن ــاه ـض ــة ال ـس ـي ــاس ــة الـ ـت ــي تـتـبـعـهــا
الــدولــة فــي املـجــال الــداخـلــي ،والترويج
ل ــذل ــك ف ــي أوسـ ـ ــاط الـ ـق ــوات امل ـس ـل ـحــة».
ك ــذل ــك ات ـه ــم امل ــدع ــي الـ ـع ــام ال ـع ـس ـكــري
املتهم السابع (الرائد مصطفى محمد
مصطفى) بتهمة إضافية هي مخالفة
امل ـ ــادة ( 80ب) م ــن ق ــان ــون ال ـع ـقــوبــات،
الـ ـت ــي ت ـع ــاق ــب «ب ــال ـس ـج ــن ك ــل مــوظــف
ع ــام أفـشــى س ـرًا مــن أسـ ــرار ال ــدف ــاع عن
ال ـب ــاد» ،وذل ــك لـتـقــديـمــه إل ــى الـقـيــادي
اإلخ ــوان ــي ،حـلـمــي الـ ـج ــزار ،مـعـلــومــات
تتعلق بالقوات املسلحة وتشكيالتها
وع ــن طـبـيـعــة ال ـت ــدري ــب داخـ ــل ال ـق ــوات
املسلحة والتسليح والصالحية الفنية
لـلـمــركـبــات وامل ــدرع ــات وع ــاق ــة ال ـقــادة
وغيرها من املعلومات.
وي ـ ــواج ـ ــه امل ـت ـه ـم ــون ج ـم ـي ـعــا تـهـمـتــي
اإلرهـ ـ ـ ـ ـ ــاب واالنـ ـ ـضـ ـ ـم ـ ــام إل ـ ـ ــى ج ـم ــاع ــة
إرهـ ــاب ـ ـيـ ــة «م ـ ـ ــع ع ـل ـم ـه ــم ب ــأغ ــراضـ ـه ــا
املتمثلة في الدعوة إلى تعطيل أحكام
الــدسـتــور والـقــوانــن ،ومـنــع مؤسسات
الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة
مهماتها ،واإلضــرار بالوحدة الوطنية
وال ـســام االجـتـمــاعــي» .ويـنــص قــانــون
العقوبات على تشديد عقوبة التهمتني
«إذا كـ ــان ال ـج ــان ــي م ــن أف ـ ـ ــراد ال ـق ــوات
املسلحة».

«تفريعة» السويس لم تنجح
في زيادة اإليرادات؟
سيناء ــ زياد سالمة
ف ـ ــي بـ ـ ـ ـ ــادرة غـ ـي ــر مـ ـسـ ـب ــوق ــة ،ت ــوق ــف
«مـ ـ ــركـ ـ ــز املـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــوم ـ ــات» فـ ـ ــي م ـج ـلــس
الـ ـ ــوزراء امل ـص ــري ع ــن إصـ ــدار الـبـيــان
الشهري إليرادات قناة السويس منذ
ثــاثــة أش ـهــر م ـتــواص ـلــة ،بـعــدمــا كــان
ه ــذا ال ـب ـيــان ي ـصــدر ب ـص ــورة شهرية
منتظمة ،ويوزع على وسائل اإلعالم،
على مدار عشرات السنوات.
مسؤولون في املركز ذكــروا أن «قسم
الـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــات ال ـ ـعـ ــامـ ــة واإلعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام» فــي
«هيئة قـنــاة الـســويــس» هــو املـســؤول
عــن الـتــواصــل مــع الـصـحــافـيــن ،ومــن
مـهـمــاتــه إرسـ ــال الـبـيــان الـشـهــري عن
إيـ ــرادات قـنــاة الـســويــس .فــي املـقــابــل،
يـقــول رئـيــس الـقـســم ،ط ــارق حسنني،
إن الهيئة مهمتها أن تــرســل شهريًا
بيان اإلي ــرادات إلــى مركز املعلومات
فــي الـحـكــومــة ،وهــو الجهة املسؤولة
عن نشره.
في ظل تحميل املسؤوليات والتقاذف
غ ـي ــر املـ ـفـ ـه ــوم ،أش ـ ـ ــارت مـ ـص ــادر إل ــى
أنــه فــي بيان حركة املــاحــة لشهر آب

املاضي ،تبني وجود تراجع في حجم
الحموالت التي بلغت  89مليونًا و55
ألف طن ،مقابل  89مليونًا و 144ألف
طــن قـبــل بـشـهــر ،فـيـمــا حـقـقــت الـقـنــاة
ارتـ ـف ــاع ــا ط ـف ـي ـفــا فـ ــي أعـ ـ ـ ــداد ال ـس ـفــن
العابرة بلغ  0.5في املئة.
ي ـشــرح م ـس ــؤول اإلع ـ ــام األس ـب ــق في
قـ ـن ــاة الـ ـس ــوي ــس ،يـ ـس ــري أح ـ ـمـ ــد ،أن
«بـ ـي ــان اإلي ـ ـ ـ ــرادات ي ـخ ــرج م ــن امل ــرك ــز
اإلعـ ــامـ ــي ل ـه ـي ـئــة قـ ـن ــاة الـ ـس ــوي ــس»،
مضيفًا« :كنت أراجعه بنفسي نهاية
ك ــل ش ـه ــر ق ـب ــل إرسـ ــالـ ــه إلـ ــى وس ــائ ــل
ال ـص ـح ــاف ــة واإلع ـ ـ ـ ـ ــام .املـ ـطـ ـل ــوب مــن
إدارة ق ـن ــاة ال ـســويــس الـشـفــافـيــة في
إعالن األرقــام ومصارحة الــرأي العام
ب ـمــا ي ـج ــري» .وط ــال ــب أح ـمــد بــإعــان
اإلي ـ ـ ـ ــرادات ش ـه ــري ــا ك ـم ــا كـ ــان ي ـحــدث
على مدار عشرات السنوات املاضية،
خاصة «أننا دخلنا في مرحلة تراجع
الـ ـ ـح ـ ـم ـ ــوالت ،وهـ ـ ــو م ـن ـح ـن ــى خـطـيــر
اقتصاديًا».
وقـ ـ ــد ك ـش ـف ــت بـ ـي ــان ــات «هـ ـيـ ـئ ــة ق ـن ــاة
ال ـســويــس» عــن تــراجــع إيــرادت ـهــا من
رسوم عبور السفن خالل آب املاضي

كانت الحكومة
قد استثمرت  4مليارات
دوالر لشق التفريعة
الجديدة

بنحو  %9.4مقارنة بآب  .2014كذلك
سجلت إيــرادات آب املاضي تحصيل
 462.1مليون دوالر مقابل  510ماليني
ف ــي امل ـ ــدة امل ـق ــاب ـل ــة ،أي بـ ـف ــارق 47.9
مليون دوالر .لكن ارتفع عــدد السفن
املارة في قناة السويس بمعدل ثماني
سفن فقط خالل آب ،مقارنة بمعدالت
العبور في املدة من العام املاضي ،فقد
عبرت  1585سفينة ،مقابل  ،1577أي
بزيادة  %0.5فقط.
تأتي هذه النتائج في ظل بدء تشغيل
الـقـنــاة الـجــديــدة فــي ال ـســادس مــن آب

املاضي ،علمًا بأن الحكومة املصرية
استثمرت أربعة مليارات دوالر لشق
قـنــاة مــوازيــة للممر املــاحــي الحالي
على طول  72كلم.
وت ـع ــرض ــت ال ـق ـن ــاة مل ــؤش ــرات سلبية
على مستوى نوعيات السفن العابرة،
م ـن ـه ــا انـ ـخـ ـف ــاض سـ ـف ــن الـ ـح ــاوي ــات
بـنـسـبــة  ،%10وس ـفــن ال ـصــب ،%1.8
وسفن  ،2.9% BULK CARRوناقالت
السيارات  .%13.2أما أبــرز املؤشرات
اإلي ـجــاب ـيــة لـشـهــر آب امل ــاض ــي ،فـكــان
عـ ـب ــور  39س ـف ـي ـنــة «رورو» ب ــزي ــادة
 %116عن آب .2014
يعلق الخبير االقـتـصــادي مصطفى
ال ـق ــرق ــاري ب ــأن غ ـي ــاب ال ـش ـفــاف ـيــة من
إدارة ق ـن ــاة ال ـســويــس وإخـ ـف ــاء بـيــان
اإليـ ـ ــرادات ال ـش ـهــري ،وكــذلــك املــواربــة
ب ـش ــأن إظـ ـه ــار أسـ ـب ــاب الـ ـت ــراج ــع فــي
اإلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرادات «الـ ـ ـ ـ ــذي ب ـ ـ ــدأ مـ ـن ــذ ش ـهــر
نيسان املــاضــي» ،كلها عــوامــل تؤكد
أن اإليـ ــرادات قــد انخفضت «بـصــورة
خ ـط ـي ــرة» ب ــرغ ــم أن م ــن امل ـف ـت ــرض أن
يـحــدث الـعـكــس ،خــاصــة بـعــد افتتاح
التفريعة الجديدة.

