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ــلكة!
االئتماني .وفي سياق بحثها عن سبل
لـتـمــويــل إنـفــاقـهــا امل ـتــزايــد (ف ــي مجال
الرشوة االجتماعية الواسعة النطاق
مـحـلـيــا ،وت ـمــويــل ال ـح ــروب إقـلـيـمـيــا)،
وبـعــدمــا ك ــان مـحــافــظ مــؤسـســة النقد
ال ـعــربــي ال ـس ـع ــودي ،فـهــد املـ ـب ــارك ،قد
أع ـل ــن ف ــي ت ـم ــوز امل ــاض ــي ع ــن إصـ ــدار
السلطة النقدية السعودية مــا قيمته
 4م ـل ـيــارات دوالر م ــن س ـن ــدات الــديــن
للسوق املحلية (للمرة األولى منذ عام
 ،)2007تحدثت صحيفة الـ«فاينانشال
تــايـمــز» ،فــي عــددهــا الـصــادر فــي  5آب
املــاضــي ،عــن خطط سـعــوديــة إلصــدار
س ـنــدات دي ــن بقيمة  27مـلـيــار دوالر،
بحلول نهاية العام الجاري ،ما يمثل
«امل ـ ــؤش ـ ــر األك ـ ـثـ ــر ق ـت ــام ــة ع ـل ــى حـجــم
الـضـغــط الـ ــذي تـسـبـبــه أس ـع ــار النفط
امل ـن ـخ ـف ـضــة ع ـل ــى م ــال ـي ــة أكـ ـب ــر دولـ ــة
مصدرة للبترول في العالم».
وتــوقــع مـصــرفـيــون أن يـمـتــد بــرنــامــج
االستدانة هذا إلى عام  ،2016بحسب
الـ ـصـ ـحـ ـيـ ـف ــة نـ ـفـ ـسـ ـه ــا ،ال ـ ـت ـ ــي تـ ـب ــدي
اس ـت ـغــرابــا إلع ـط ــاء امل ـم ـل ـكــة األول ــوي ــة
ل ـل ـم ـحــاف ـظــة ع ـل ــى م ـس ـت ــوى إن ـفــاق ـهــا
الـحــالــي (ب ــل زي ــادت ــه) ،عـلــى الــرغــم من
ال ـض ـغ ــط امل ـ ـتـ ــزايـ ــد ع ـل ــى م ــوازن ـت ـه ــا.
وت ـقــول الـسـعــوديــة إن إص ــراره ــا على
ع ــدم خـفــض إنـتــاجـهــا (وإن ـت ــاج ال ــدول
األع ـ ـضـ ــاء فـ ــي م ـن ـظ ـمــة «أوب ـ ـ ـ ـ ــك») مــن
الـ ـبـ ـت ــرول ،وام ـت ـن ــاع ـه ــا ب ــال ـت ــال ــي عــن
م ـح ــاول ــة دع ـ ــم أسـ ـع ــار ال ـن ـف ــط ،نــابــع
م ــن رغـبـتـهــا ف ــي ال ــدف ــاع ع ــن حصتها
فــي األس ـ ــواق الـعــاملـيــة ،وال سـيـمــا في
مــواجـهــة منافسيها ال ـج ــدد ،منتجي
النفط الصخري في الواليات املتحدة.
وت ـش ـي ــر ال ـص ـح ـي ـفــة إلـ ــى أن بــرنــامــج
إصدار سندات الدين املذكور سيغطي
فقط جزءًا من عجز املوازنة ،مستعيدة
تـصــريـحــا ل ــوزي ــر ال ـن ـفــط ف ــي املـمـلـكــة،
عـلــي الـنـعـيـمــي ،ف ــي ك ــان ــون األول من
العام املاضي ،قال فيه إن عجز املوازنة
سيكون أمرًا واقعًا« ،ولكن ليس لدينا
دي ــون .نستطيع الــذهــاب إلــى البنوك؛
إنها مليئة .نستطيع أن نقترض املال،
وأن نحتفظ باحتياطاتنا (النقدية)،
أو نستعمل جزءًا منها».
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السيسي :الحكومة مستمرة مع تعديل الدستور
أكثر من جردة حساب داخلية
وخارجية قدمها عبد الفتاح
السيسي في خطابه لذكرى
نصر أكتوبر .الرجل وقف معتزًا
بما «أنجزه» أخيرًا ،لذلك رأى أن
الحكومة الحالية غير ملزمة
باالستقالة في حال انتخاب
البرلمان ،وأن تعديل الدستور
هو مجرد «رأي» يقترحه
بصفته رئيسًا
رنا ممدوح
رس ــائ ــل كـثـيــرة حملتها كـلـمــة الــرئـيــس
امل ـ ـصـ ــري ،ع ـب ــد ال ـف ـت ــاح ال ـس ـي ـس ــي ،فــي
ال ــذك ــرى الـ ـ ــ 42ل ـن ـصــر أك ـت ــوب ــر .م ــا بــن
ال ـح ــدي ــث ع ــن أه ـم ـيــة ال ـج ـيــش امل ـصــري
ودوره فـ ــي إب ـ ـعـ ــاد مـ ـص ــر عـ ــن مـصـيــر
سـ ـ ــوريـ ـ ــا والـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــراق ،وكـ ـ ـش ـ ــف أس ـ ـبـ ــاب
االمتيازات املالية التي يمنحها للجيش
ب ـ ــن ح ـ ــن وآخـ ـ ـ ـ ــر ،مـ ـق ــاب ــل م ــوقـ ـف ــه مــن
رفــض العاملني قــانــون الـخــدمــة املدنية
الــذي يقلل رواتـبـهــم ،وحقيقة مطالبته
ب ـت ـع ــدي ــل ال ـ ــدسـ ـ ـت ـ ــور ،وأيـ ـ ـض ـ ــا م ـص ـيــر
الحكومة الحالية بعد تشكيل البرملان.
كذلك لم يخف السيسي توضيح املوقف
مـ ــن الـ ـسـ ـع ــودي ــة ب ـع ــد سـ ـق ــوط ع ـش ــرات
الضحايا املصريني في حادث منى ،ولم
يغفل تأكيد املكرر في غالبية أحاديثه
عــن تـجــديــد الـخـطــاب الــديـنــي أو وضــع
ميثاق شرف إعالمي.
ج ـ ــاءت ك ـل ـمــة ال ــرئ ـي ــس املـ ـص ــري مليئة
بالرسائل السياسية للداخل وللخارج،
ف ـه ــو ت ـح ــدث ب ــوض ــوح ع ــن رغ ـب ـت ــه فــي
اسـ ـتـ ـم ــرار ح ـك ــوم ــة ش ــري ــف إس ـمــاع ـيــل
التي لم تكمل شهرها األول ،حتى بعد
انـتـخــاب ال ـبــرملــان ،م ـبــررًا بــأنــه ال يوجد
ارت ـ ـبـ ــاط ب ــن الـ ـب ــرمل ــان امل ـق ـب ــل وت ـقــديــم
الحكومة استقالتها ،ما دامت الحكومة
ستقدم برنامجها إلى البرملان ،ولألخير
«ال ـحــق فــي تـجــديــد الـثـقــة فــي الحكومة
أو سحبها ثــم إقالتها وتكليف رئيس
وزراء آخر».

وهي نقطة برغم أنها تجيب عن السؤال
األس ــاس ــي «ل ــم شـكــل الـسـيـســي حكومة
ع ـم ــره ــا االف ـ ـتـ ــراضـ ــي ث ــاث ــة أش ـ ـهـ ــر؟»،
فإنها من وجهة نظر علي عــوض ،وهو
املستشار الــدسـتــوري للرئيس السابق
ع ــدل ــي م ـن ـص ــور ،م ـت ـف ـقــة م ــع الــدس ـت ــور
ومـخــالـفــة لــأعــراف املـسـتـقــر عليها في
مصر منذ عـشــرات السنني ،التي كانت
فـيـهــا ال ـح ـكــومــة ت ـقــدم اسـتـقــالـتـهــا فــور
تشكيل البرملان .وأوضح عوض أن املادة
 146مــن الــدسـتــور اشـتــرطــت أن تحظى
الحكومة بثقة البرملان فقط دون النص
على استقالتها.
م ــراق ـب ــون ل ـل ـشــأن امل ـح ـلــي ت ـح ــدث ــوا عن
تعمد السيسي الحديث تارة عن تعديل
الدستور ،وأخرى عن استمرار الحكومة،
كأنه يحدد الخطة العامة وأجندة عمل
مجلس النواب الذي لم يشكل بعد .ومع
أن ال ــرئ ـي ــس حـ ــرص خـ ــال كـلـمـتــه على
توضيح موقفه من تعديل الدستور ومن
حسنة ،فإنه لم
حديثه عن إعداده بنيات ّ
يغير موقفه من التعديل ،وملح إلى أنه ال
يفرض وجهة نظره ،بل يعرض تصوره
ّ
فقط! «الجنرال» دلل على مطلبه بضرب
مـثــل عـلــى قــانــون الـخــدمــة املــدنـيــة الــذي
س ـبــق أن ن ـظــم آالف ال ـعــام ـلــن املــدنـيــن
تظاهرات مناهضة إلقراره عليهم ،وذلك
لتضمنه بنودًا تحرمهم حوافز ومكافآت
كثيرة ،فشرح الرجل أن «خطورة البرملان
تكمن في تصديه لكل القوانني الخاصة
بـجـمـيــع ال ـف ـئــات وال ـه ـي ـئــات» ،وتـخـنــدق

ـ ـ وفـقــا ملصطلح الـسـيـســي ـ ـ لـكــل فصيل
لحساب مصلحته.
الكلمة التي خصص الرئيس ما يقارب
ن ـص ـف ـهــا ل ـل ـح ــدي ــث عـ ــن دور ال ـج ـيــش
املـ ـص ــري ق ـب ــل حـ ــرب أك ـت ــوب ــر وب ـع ــده،
حملت فــي طياتها أيـضــا رســائــل غير
مباشرة عن فضل الجيش على شعبه
فــي تجنب مصائر دول عربية أخــرى،
واس ـت ـعــداده وقــدرتــه عـلــى حـمــايــة أمــن
البالد ،بل «أمن املنطقة كلها».
م ـ ــن ه ـ ـنـ ــا ض ـ ـ ّـم ـ ــن الـ ـسـ ـيـ ـس ــي ك ـل ـم ـتــه
باإلجابة عن أسباب زيادة االعتمادات
املالية املتكررة ل ــوزارة الــدفــاع (آخرها
اس ـت ـث ـنــاء س ـبــع ج ـه ــات خــدم ـيــة تتبع
وزارة الداخلية والدفاع من رد فوائض
م ـي ــزان ـي ـت ـه ــا ـ ـ ـ ـ راجـ ـ ـ ــع ع ـ ـ ــدد األمـ ـ ـ ــس)،
والـ ـ ـق ـ ــرارات ال ـك ـث ـيــرة ب ــزي ــادة مــرتـبــات
العاملني فــي ال ـقــوات املسلحة منذ ما
بعد « 30يونيو» .فقال« :رجال الجيش
امل ـ ـصـ ــري ظـ ـل ــوا  20ع ــام ــا ي ـت ـقــاضــون

رفض تحميل السعودية
المسؤولية عن «منى»
واكتفى بعزاء الضحايا

توافق السيسي و السبسي على ضرورة التسوية السياسية في سوريا وليبيا (آي بي ايه)

نصف املرتب لدعم القدرة االقتصادية
للجيش» .لكن هذا الحديث رآه كثيرون
اس ـت ـفــزازيــا ،خــاصــة أن رج ــال الجيش
منذ عهد جمال عبد الناصر حتى اآلن
كانوا دائمًا مميزين عن سائر العاملني
فـ ــي ال ـ ــدول ـ ــة فـ ــي م ـخ ـت ـل ــف امل ـ ـجـ ــاالت،
بزيادة مرتباتهم ومعاشاتهم دوريــا،
أواستثنائهم من تأدية ضرائب معينة،
إل ــى جــانــب االم ـت ـيــازات اإلنـهــائـيــة لكل
امل ـن ـت ـم ــن إلـ ـ ــى الـ ـ ـق ـ ــوات امل ـس ـل ـح ــة فــي
الـ ـ ـن ـ ــوادي وامل ـس ـت ـش ـف ـي ــات وم ـش ــاري ــع
اإلسكان وغيرها.
على الصعيد الخارجي ،حملت الكلمة
رسالة قوية إلى «الحليف السعودي»،
فقد دافع الرئيس املصري عن الرياض
وتــولـيـهــا مـنـفــردة إدارة ش ــؤون الحج
وال ـع ـمــرة .وقـ ــال« :إح ـنــا الـحـقـيـقــة الزم
هـ ـن ــا ن ـ ـكـ ــون م ـن ـص ـف ــن .مـ ــش م ـع ـقــول
بـعــد أكـثــر مــن أل ــف سـنــة واألش ـق ــاء في
ال ـس ـعــوديــة بـيـقــدمــو خــدمــة الـحـجـيــج،
والعيد بتاعهم على مدى ألف سنة هو
عيد خــدمــة الـحـجــاج وحــد يتصور أن
فــي حــد ممكن يــزايــد على هــذا ال ــدور».
وتــابــع« :إحنا كلنا ثقة في اإلج ــراءات
الـلــي بتقوم بها السلطات السعودية
لـ ـخ ــدم ــة الـ ـحـ ـجـ ـي ــج ،ولـ ـ ــو تـ ـص ــور حــد
تـ ــانـ ــي أن م ـم ـك ــن غـ ـي ــر أشـ ـق ــائـ ـن ــا فــي
الـسـعــوديــة يقدمو هــذه الـخــدمــة يبقى
م ــش م ـن ـصــف ،ف ـكــل ال ـت ـقــديــر للمملكة
العربية السعودية ولكل الجهود اللي
بتبذل مش بس في خدمة الحجاج ال
اللي بتبذل على مدار السنة في العمرة
والحج».
أما عن املصريني الذي قضوا في تدافع
م ـن ــى ،ف ـلــم ي ــذك ــر الـسـيـســي ف ــي كلمته
ال ـعــدد الـنـهــائــي للضحايا واملـصــابــن
واملفقودين ،لكنه اكتفى بتوجيه العزاء
إلــى أســرهــم بعد  11يومًا مــن الصمت
ً
الــرسـمــي وتـجــاهــل سـقــوط  146قتيال
و 92مـ ـفـ ـق ــودًا وفـ ـق ــا آلخ ـ ــر إح ـصــائ ـيــة
صادرة عن وزارة الخارجية أمس ،علما
بأن الرئيس اكتفى بتوجيه سؤال عن
مصير الضحايا يوم القيامة لم ينتظر
إجابته من شيخ األزهر بالقول« :مش
ك ــل ال ـن ــاس هـتـبـعــث ع ـلــى آخ ــر مــوقــف
لها يــا فضيلة اإلم ــام .طــب الـنــاس دي
هاتبعث يــوم القيامة وهــي فــي الحج.
يعني فهم شهداء الحج».

تقرير

محمد فائق :ال تعذيب في السجون وطالبنا السيسي باإلفراج عن األبرياء
القاهرة ــ أحمد جمال الدين
واجــه رئيس «املجلس القومي لحقوق اإلنـســان»
في مصر ،محمد فائق ،االنـتـقــادات الكثيرة التي
ً
وج ـه ــت إل ــى امل ـج ـلــس أخـ ـيـ ـرًا ،ق ــائ ــا إن ـه ــا ليست
قائمة على أسس صحيحة .وبرر هذا املوقف بأن
املجلس «ليس بوقًا للحكومة» ،وأضاف« :عارضنا
العديد من القوانني السالبة للحريات في مقدمتها
قانون التظاهر الذي ال نزال نطالب بتعديله ،وكذلك
قانون مكافحة اإلرهاب ،ونعمل وفق معايير دولية
وحصلنا على تقويم مرتفع فيها».
ّ
ورد فائق على مــن يقول إن املجلس يعمل على
تجميل صورة الحكومة في ظل نفيه وجود تعذيب
ف ــي ال ـس ـجــون ،بــال ـقــول إن «ال ـت ـعــذيــب بــالـسـجــون
غير مــوجــود ،وخــاصــة التعذيب املنهجي القائم
على أوام ــر مــن وزارة الــداخـلـيــة .تــوجــد تصرفات
فردية من بعض الضباط واألف ــراد ،ولكننا نتابع
كــل ش ـكــوى ت ـقــدم لـنــا بـخـصــوص وقــائــع تعذيب
مع وزارة الداخلية» .واسـتــدرك بالقول« :التعذيب
فــي الـسـجــون املـصــريــة مــوجــود منذ عهد امللكية
واستمر مع األنظمة التي سبقت ثــورة  25يناير
بما فيها عبد الناصر والـســادات ،بل كان يجري
بطرق منهجية ،لكن املراقبة املستمرة واالهتمام

بحقوق اإلنسان وثقافتها في الداخلية غيرت هذه
العقيدة».
ّ
وعــن زي ــارات املجلس للسجون املنسقة مسبقًا
مع «الداخلية» والفائدة منها ،لفت الرجل إلــى أن
«الزيارات املفاجئة» ال تزال ممنوعة عليهم ،مشددًا
فــي الــوقــت نفسه على أن «لجنة حـقــوق اإلنـســان
التي شكلتها الداخلية قائمة على الشد والجذب
مــن آن إلــى آخ ــر .بــرأيــي ال يمكن تغيير الحقيقة
قبل الزيارة ونعرف بخبرتنا ما يمكن أن يفعلوه».
وأضــاف« :كل ما نحاول فعله يكون في مصلحة
املحبوسني بغض النظر عن مواقفهم السياسية»،
الفـتــا إلــى أنـهــم اسـتـطــاعــوا زي ــارة سجن العقرب
(الشديد الحراسة) الذي لم يكن مسموحًا من قبل
زيارته.
«استطعنا فــي العقرب تعديل األوض ــاع وتوفير
سرائر للمسجونني كي ال يناموا على األرض ،مع
تبسيط إجراءات زيارة ذويهم وتحسني أوضاعهم
الصحية» ،يقول فائق« :نتواصل مع الرئاسة بشأن
شباب مظلومني بالفعل ويستحقون اإلفراج منهم،
وهم محبوسون على ذمة قانون التظاهر .تلقينا
طمأنة بشأنهم خاصة بعد اإلفراج عن عدد منهم
قبل العيد ،وأتوقع اإلفراج عن مجموعة أخرى قريبًا،
قد يكون منهم املصور محمد شوكان وزمالؤه».

لكن ثمة ســؤال عن مصير «مكتسبات ثــورة 25
يناير» املرتبطة بحقوق اإلنسان وخسارتها ،لكن
فائق يــرى أن الــدولــة تــواجــه «اإلره ــاب فــي ظــروف
صعبة ،وبــرغــم ذلــك لــم تـفــرض حــالــة ال ـطــوارئ أو
تتخذ إج ــراءات استثنائية ضــد املــواطـنــن ،بــل إن
العمل الحزبي ومنظمات املجتمع املدني مستمران،
وهي أمور لم تكن موجودة قبل  25يناير» .وعن
تقديم بعض أعضاء املجلس استقالتهم اعتراضًا
على التقارير األخـيــرة ،نفى رئيس املجلس ذلك،
ً
ق ــائ ــا إن «ث ــاث ــة م ــن ال ــزم ــاء ان ـس ـح ـبــوا بسبب
خالفات في وجهات النظر ،وهو أمر طبيعي في
ظل التشكيل الديموقراطي للمجلس من مختلف
التيارات واألفكار السياسية وفقًا ملبادئ باريس».
باالنتقال إلى االنتخابات البرملانية ،التي ستنطلق
في العشرين من الشهر الجاري ،أوضح فائق أن
للمجلس دورًا في «تدريب املراقبني مع الجمعيات
األهلية التي لديها الرغبة في متابعة االنتخابات،
وف ـق ــا لـلـمـعــايـيــر ال ــدولـ ـي ــة ،ك ــذل ــك س ـت ـتــابــع غــرفــة
العمليات املــركــزيــة الـشـكــاوى والـعـمــل على حلها
بالتنسيق مع اللجنة العليا لالنتخابات» .في الوقت
نفسه ،يخفف الرجل من مخاوفه بشأن التالعب
في النتائج مع وجود مرشحني وقوائم محسوبة
ع ـلــى الـ ــدولـ ــة ،ويـ ـق ــول« :هـ ـن ــاك م ـتــاب ـعــة حـقــوقـيــة

وإشراف قضائي كامل على االنتخابات .منذ 25
يناير لم يحدث تزوير ألي استفتاء أو انتخابات،
وجميع املخالفات التي رصدت كانت بسيطة وال
تؤثر في النتائج االنتخابات .ال أتوقع أن يحدث ذلك
ألن الشعب لن يقبل التالعب بالنتائج واملواطنون
أصـبـحــوا أك ـثــر حــرصــا عـلــى الـتـمـســك بشفافية
االنتخابات ،ألنها مكتسب مهم للغاية من الثورة».
ب ــرغ ــم ذل ـ ــك ،ه ـن ــاك ح ــدي ــث ع ـ ّـم ــا ع ـج ــز ف ــي ع ــدد
املراقبني التابعني للمجلس سابقا ،وهنا يبرر بأن
«اتـســاع الــدوائــر االنتخابية وقلة عــدد املراقبني ال
تــزال مشكالت قــائـمــة» .وواص ــل حديثه« :نعكف
عـلــى وض ــع خـطــة لتغطية أكـبــر ع ــدد مــن الــدوائــر
االنتخابية ،خاصة أن لدينا ثقة في سرعة تعامل
لجنة االنتخابات مع أي مشكلة».
«هـ ــل س ـي ـع ـتــرض امل ـج ـلــس ع ـلــى دخ ـ ــول أع ـضــاء
منتمني إل ــى جـمــاعــة اإلخـ ــوان املـسـلـمــن والـحــزب
الوطني املحلول إلى البرملان»ّ ،
يرد فائق« :اختيار
الـنــواب سيكون ق ــرار الـشـعــب ،ومــن لــم تـلــوث يده
بــالــدمــاء أو بالفساد سيكون مرحبًا بــه ،ألنــه لم
يخالف القانون .الحزب الوطني وجماعة اإلخوان
انتهيا سياسيًا ولن يعودا .أهم ما سيميز البرملان
املقبل هو تنوع املجتمع الذي سيعطيه قوة ويجعل
دوره أكثر فعالية من أي وقت مضى».

