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العالم

مصر

الجيش يساند السيسي في «لعبة التوفير»
جيش مصر ،حاميها وأســاس االستقرار
فيها كما تؤكد المنظومات المصرية
المتتالية فــي الـحـكــم ،لـيــس سمسارا
فقط ،بل هو «ماكنة» عمل تعطي
أجورا زهيدة وظالمة للواقعين تحت
ّ
وتحولوا إلى
سطوة التجنيد اإلجباري
ع ـمــال .كلهم خ ـ ٌ
ـدم لـطـمــوح عبد
الفتاح السيسي ،الــذي ّ
يسو ّق لفكرة
أنه باالعتماد على الجيش ،وفر أموال
الدولة
القاهرة ــ األخبار
ال ي ـت ــوق ــف ال ــرئ ـي ــس امل ـ ـصـ ــري ،عـبــد
ال ـف ـتــاح ال ـس ـي ـســي ،ع ــن ال ـحــديــث عن
إن ـ ـجـ ــازاتـ ــه فـ ــي غ ــال ـب ـي ــة خ ـط ــاب ــات ــه.
ل ـعــل "اإلن ـ ـجـ ــاز" ال ـ ــذي ل ــم ُي ـح ــك عنه
كثيرا ،هو "توفير األمــوال" ،وخاصة
أن "الـ ـجـ ـن ــرال" ل ــم ي ــوٌض ــح ط ــرق ــه في
التوفير ،مع أنها طرق وسعت دخول
الـ ـ ـق ـ ــوات امل ـس ـل ـح ــة فـ ــي املـ ـش ــروع ــات
لتنفيذها بأقل التكاليف ،علمًا بأن
دخول الجيش على خطوط التنفيذ

بات الجيش دولة
أخرى ويعمل ّفي مشاريع
في األصل مدنية
ملـشــاريــع ع ــدة وم ــن دون مناقصات
فــي أح ـيــان كـثـيــرة ،يحمل مخالفات
قانونية واضحة.
ح ـ ــدي ـ ــث الـ ـسـ ـيـ ـس ــي عـ ـ ــن إن ـ ـجـ ــازاتـ ــه
ف ــي تــوفـيــر األمـ ـ ــوال ف ــي امل ـشــروعــات
ال ـ ـك ـ ـبـ ــرى ت ـ ـحـ ــت إشـ ـ ـ ـ ـ ــراف "الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة
ال ـه ـنــدس ـيــة ل ـل ـق ــوات امل ـس ـل ـح ــة" ،مــع
ال ـت ــدق ـي ــق وال ـت ـمـ ـح ـي ــص ،ال يـحـمــل
س ـ ــوى م ـب ــال ـغ ــات ف ــي األرق ـ ـ ـ ــام ال ـتــي
يحكى عن توفيرها .فالرئيس الذي
ّ
تكلم األسبوع املاضي عن مشروعات

ً
بتكلفة تريليون و 40مليار جنيه بدال
من تريليون و 400مليار (فارق 360
مليارا) لم يتحدث عن آلية التوفير
التي اتبعها فــي تنفيذ املشروعات،
وتـحــديــد األول ــوي ــات لتنفيذها ،في
وقت يسود فيه الغموض حول آلية
إسناد املشاريع إلى الجيشّ .
إذًا ،يــدعــي الـسـيـســي بــأنــه وف ــر 360
مليار جنيه عبر إسناد املشروعات
ع ـب ــر "األمـ ـ ـ ــر املـ ـب ــاش ــر" إل ـ ــى الـ ـق ــوات
امل ـس ـل ـحــة ال ـت ــي تــوس ـعــت ف ــي زيـ ــادة
أع ـ ـ ـ ـ ـ ــداد امل ـ ـق ـ ـبـ ــولـ ــن ف ـ ـ ــي ال ـت ـج ـن ـي ــد
اإلجباري ،من أجل استيعاب تنفيذ
امل ـش ــروع ــات ،وذل ــك بــاالع ـت ـمــاد على
أج ــور زه ـيــدة يتقاضاها املـجـنــدون
الــذيــن لــم يكمل غالبيتهم تعليمهم
وعـمـلــوا فــي الـجـيــش مل ــدة عــامــن أو
ثــاثــة أع ــوام وهــم يتقاضون رواتــب
أقـ ــل م ــن  50دوالرا ش ـه ــري ــا ،م ــع أن
ه ــؤالء يعملون ألكـثــر مــن  12ساعة
يوميًا .كذلك تتعاقد "الهيئة" باألمر
املباشر أيضا مع شركات أخرى من
أج ــل تـنـفـيــذ أج ـ ــزاء م ــن امل ـشــروعــات
ضـ ـم ــن أوقـ ـ ـ ـ ــات مـ ـ ـح ـ ــددة م ـ ــع وض ــع
شــروط قاسية في حــال التأخير في
التنفيذ.
رئ ـي ــس إش ـ ــراف "ال ـه ـي ـئــة الـهـنــدسـيــة
ل ـ ـل ـ ـقـ ــوات املـ ـسـ ـلـ ـح ــة" ،ال ـ ـ ـلـ ـ ــواء ك ــام ــل
الوزيري ،تحدث من جانبه في نطاق
محدود للغاية عن تكلفة املشروعات،
فاملهم بالنسبة إليه سرعة التنفيذ
وجودته ،ألن الرئيس الذي يكلفه في
أحيان كثيرة أمام الكاميرات وخالل
جوالته امليدانية يجعله يدفع مبالغ
مالية أكبر إلنجاز التنفيذ في زمن
الـسـيـســي امل ـط ـل ــوب ،ب ــاإلض ــاف ــة إلــى
االستعانة بعدد أكبر مــن الشركات
وس ـ ـ ـ ـ ـ ــداد مـ ـسـ ـتـ ـحـ ـق ــاتـ ـه ــا سـ ــري ـ ـعـ ــا،
وبـ ــالـ ــدوالر األم ـي ــرك ــي ،عـلـمــا بــأنـهــا
مشروعات يمكن تنفيذها على مدى
زمني أطول لضمان الدقة والجودة.
وإن غضضنا النظر عــن التفاصيل
املالية والزمنية واللوجستية ،فحتى
اآلن لــم ينفذ أي مـشــروع بخالف ما
تنفذه "الهيئة الهندسية" أو تشرف
عليه كليا ،وهو ما يعني تعطيل كل
أجـهــزة الــدولــة املـشــروعــات الخدمية

اإلسناد المباشر وإخفاء التفاصيل المالية وادعاء التوفير تحمل كلها شبهات مالية (آي بي ايه)

التي تحدد مــدد زمنية لها ،عــادة ال
تنتهي فيها بالضبط ،برغم توفير
املخصصات املالية إلنجازها.
أهم مثال على هذه املقارنة ،مشاريع
اإلس ـ ـكـ ــان امل ـت ــوس ــط ال ـت ــي طــرحـتـهــا
وزارة اإلسكان ،ومشروعات الري في
ع ــدد كبير مــن املـحــافـظــات املـصــريــة،
ع ـ ـل ـ ـمـ ــا ب ـ ـ ـ ــأن ش ـ ـ ــرك ـ ـ ــات ك ـ ـ ـبـ ـ ــرى م ـث ــل

"املقاولون الـعــرب" التي تعد الشركة
األولى في أفريقيا لتنفيذ املشروعات
ال ـع ـمــاقــة ،ب ــات ــت ت ـعــانــي م ـحــدوديــة
املـ ـش ــروع ــات ال ـت ــي ت ـس ـنــد إل ـي ـهــا في
م ـقــابــل م ــا يـسـنــد إل ــى ال ـج ـيــش ،كــأن
األخ ـيــر ب ــات بـشــركــاتــه وقــواتــه دولــة
أخرى تعمل بمحاذاة الحكومة.
أمـ ـ ـ ــا إش ـ ـكـ ــال ـ ـيـ ــة "اإلس ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاد بـ ــاألمـ ــر

املباشر" ،التي توسع فيها السيسي
مــؤخـرًا ،فــا تثير الـتـســاؤل عــن فكرة
اإلسـ ـن ــاد ومـ ــدى قــانــونـيـتــه فـحـســب،
بــل عــن املـبــالــغ املـعـطــاة لتنفيذ هــذه
املـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروع ـ ـ ــات ،وهـ ـ ـ ــو مـ ـ ــا ال ت ــوج ــد
إجــابــة عنه لــدى املـســؤولــن جميعا،
باعتبارها أس ــرارا ال يمكن االطــاع
عـلـيـهــا .أي ـض ــا ،ف ــإن م ــوازن ــة "الـهـيـئــة

فلسطين

ّ
حراس األقصى «خرطوشة» األردن لتأكيد سيادته على المسجد!

«الـمــس بالمسجد األقـصــى يـعـ ّـد َ
مسًا
باألمن القومي األردن ــي»! دومــا تغنى
م ـســؤولــون ون ـ ـ ّـواب أردنـ ـي ــون بهذه
ال ـع ـبــارة ،بــل أض ــاف ــوا عليها القيمة
الجغرافية للمكان ،على أنــه جــزء من
المملكة الهاشمية ،فيما على األرض
ال تواجه إسرائيل إال بالشجب أو االستنكار،
وقــد يغيبان أحيانا .بجانب ذلــك ،تزيد
ّ
عمان عدد موظفيها في المسجد،
وبخاصة ّ
الحراس
القدس المحتلة
محمد عبد الفتاح
االعتراضات الفعلية لــأردن على ما
تمارسه إسرائيل من انتهاكات بحق
األقـصــى ،تكاد تكون معدومة .فبعد
محاولة اغتيال الحاخام اإلسرائيلي
ي ـ ـهـ ــودا غ ـل ـي ــك ،ع ـ ــام  ،2014وإغ ـ ــاق
املسجد إثــر العملية ،تشجعت ّ
عمان
فسحبت سفيرها لدى تل أبيب ،وليد
عبيدات ،الذي عاد الحقًا.
في أعقاب ذلك ،بدأ األردن زيادة أعداد
املوظفني في دائرة األوقاف اإلسالمية

الـتــابـعــة لــه فــي ال ـقــدس ،وذل ــك بطلب
من املدير العام لألوقاف في املدينة،
الشيخ محمد عزام الخطيب .ولوحظ
ارت ـف ــاع ع ــدد مــوظـفــي األوقـ ــاف خــال
الفترة املــذكــورة مــن  500موظف إلى
 ،850وسـيـصــل ع ــدده ــم خ ــال الـعــام
ال ـجــاري إل ــى  ،1100كـمــا يـقــول مدير
املسجد األقصى ،عمر الكسواني.
يضيف الـكـســروانــي ،فــي حــديــث إلــى
«األخ ـ ـبـ ــار» ،أن ـهــم «سـيـعـلـنــون خــال
األسابيع املقبلة حاجتهم إلــى مزيد
من املوظفني في القطاعات املختلفة
ف ـ ــي الـ ـ ـ ــدائـ ـ ـ ــرة ،م ـ ــن سـ ــدنـ ــة وح ـ ـ ــراس
وغيرهم».
وق ـس ــم «حـ ـ ــراس األقـ ـص ــى» م ــن أكـثــر
األقـســام التي سجلت نسبة توظيف
في املسجد ،فخالل عامني فقط ّ
عينت
دائـ ــرة األوقـ ــاف  120حــارســا جــدي ـدًا،
لـيـصــل عــديــدهــم إل ــى  .250ويــوضــح
ـرة األوق ــاف وجــدت
الكسواني أن دائ ـ ً
حراس
تعيني
في
صعوبة
في السابق
ٍ
جـ ـ ــدد ،ول ـ ــم ي ـك ــن ب ـم ـق ــدوره ــا تـعـيــن
حـ ــارس بــديــل ف ــي ح ــال وصـ ــول أحــد
الحراس القدامى إلى سن التقاعد.
مـ ـ ــا هـ ـ ــي مـ ـهـ ـم ــة ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــراس؟ يـ ـش ــرح
الكسواني أنه خالل ورديات الحراسة
ال ـ ـ ـثـ ـ ــاث (ال ـ ـص ـ ـبـ ــاح ـ ـيـ ــة واملـ ـس ــائـ ـي ــة
وال ـل ـي ـل ـي ــة) يـ ـت ــوزع ــون ع ـل ــى جـمـيــع
األب ـ ـ ــواب وامل ـص ـل ـي ــات ،ف ـي ـمــا تحظى
الـ ــوردي ـ ـتـ ــان ال ـص ـبــاح ـيــة وامل ـســائ ـيــة

ب ـعــدد أك ـب ــر ،وذلـ ــك بـسـبــب تتخللها
اق ـت ـح ــام ــات ل ـل ـم ـس ـتــوط ـنــن ،م ـشـيــرا
إل ــى أن ــه "ي ــراف ــق املـقـتـحـمــن ع ــدد من
الحراس الذين يرصدون اعتداءاتهم،
أو إذا حاول أحدهم أداء الصالة فيه".
وبرغم االنتشار الواسع للحراس من
الـنــاحـيــة الـجـغــرافـيــة ،فصالحياتهم
ت ـب ـقــى م ـ ـحـ ــدودة ف ــي إط ـ ــار تــدخـلـهــم
لـ ـ ـص ـ ــد اعـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــداءات امل ـ ـس ـ ـتـ ــوط ـ ـنـ ــن،
فالشرطة اإلسرائيلية تفرض عليهم
تجنب التدخل فــي منع املستوطنني
م ــن "الـ ـص ــاة" ف ــي املـسـجــد أو تغيير
س ـيــر االقـ ـتـ ـح ــام ،ل ــذل ــك يـقـتـصــر دور
ال ـح ــارس هـنــا عـلــى إب ــاغ أح ــد أف ــراد
ال ـش ــرط ــة ال ـت ــي ت ــراف ــق املـسـتــوطـنــن

مهمة هؤالء الحراس
شكلية ومن يجرب صد
المستوطنين يطرد
لـتــأمــن اقـتـحــامـهــم ،واألخ ـي ــر ّإم ــا أن
يـخــرج املستوطن مــن األق ـصــى ،وإمــا
أن يعمد إلى «تطنيش» الحارس.
ّأمــا مصير كل حــارس يكسر الحدود
الـتــي تضعها شــرطــة ال ـعــدو ،فيكون
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اإلب ـعــاد عــن األق ـصــى ال ــذي هــو مكان
عمله ،كما حــدث مع حارسني تدخال
في منع مستوطنني من أداء ما يسمى
«االنبطاح املقدس» خالل عيد الفصح
األخير .وفرضت شرطة العدو إبعاد
االثـنــن عــن املـكــان ملــدة  15يــومــا .وقد
ي ـك ــون إب ـع ــاد الـ ـح ــراس ع ــن األق ـصــى
ب ـط ــري ـق ــة غ ـي ــر مـ ـب ــاش ــرة ،أي تــوقــف
سـلـطــات االح ـت ــال تـجــديــد تـصــاريــح
الدخول إلى األراضــي املحتلة لحملة
هــويــات السلطة الفلسطينية منهم،
كما حدث مع ثمانية حراس.
ك ــل ذلـ ــك ي ـط ــرح الـ ـس ــؤال ع ــن ال ـهــدف
م ــن تــوظ ـيــف ه ــذا ال ـع ــدد الـكـبـيــر من
ال ـحـ ّـراس ،وإع ــان الحاجة إلــى أعــداد
أخـ ـ ـ ــرى ،ثـ ــم الـ ـت ــراج ــع عـ ــن ذل ـ ــك .كـمــا
يـتــزامــن مــع قضية تــركـيــب كــامـيــرات
املــراق ـبــة فــي األق ـص ــى ،وه ــو املـشــروع
األردن ـ ــي الـ ــذي تــوقــف بـعــدمــا أثـيــرت
شكوك حول الهدف منه.
وتـ ـخـ ـتـ ـل ــف أم ـ ــاك ـ ــن سـ ـك ــن ال ـ ـحـ ــراس
األســاسـيــة ،فهي تـتــوزع على غالبية
املناطق في مدينة القدس املحتلة ،في
حــن أن الغالبية منهم يسكنون في
البلدة القديمة ،وهــم تصل نسبتهم
إلـ ـ ــى مـ ــا ي ـ ـقـ ــارب  %40مـ ــن امل ـج ـم ــل.
واآلخرون يسكنون في مناطق الضفة
الخاضعة للسلطة ،ولـكــن ه ــؤالء هم
من الحراس القدامى حاملي الهويات
الفلسطينية ،الذين يجدون صعوبة

