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العالم

انتخابات الرئاسة المصرية تنتظر «مفاجأة» ...مس
ال منافس ّ
جديًا للرئيس عبد الفتاح السيسي في انتخابات الوالية
الثانية التي بدأ العد التنازلي لها ،حتى قبل فتح الباب رسميًا أمام
ّ
إجراءات الترشح .صحيح أن «املشير» لم ّيعلن حتى اآلن ،بشكل
ّ
واضح ،خياراته ،إال أن األمر يبقى من املسلمات في مصر ،ما لم
يحدث ّ
تطور غير متوقع على اإلطالق.
ّ
ّ
تلك املسلمات ال تقتصر على نيات السيسي الترشح مجددًا،

وإنما على فرصه الكاسحة للفوز بالوالية الثانية ،في ظل انسداد
املجال العام أمام مرشحني آخرين ،والحشد املستمر ،الذي تقوم
به أجهزة الدولة املصرية ،عبر اإلعالم ،الذي بات بمعظمه محسوبًا
على النظام الحاليّ .
ولكن العد العكسي لالنتخابات الرئاسية،
املتوقعة بني شهري آذار وأيار عام  ،2018ال يغيب عنه تراجع
شعبية السيسي ،مقارنة بانتخابات عام  ،2014وذلك في ظل

األزمات االقتصادية الحادة التي تواجهها مصر ،والتي ّ
جرت،
بشكل مباشر وحاد ،أزمة معيشية ،باتت الشكوى منها على
لسان كل مواطن .ولم تعد تقتصر تداعياتها على الطبقات األكثر
فقرًا ،وإنما تشمل الطبقة الوسطى ،التي شكلت في السابق أحد
روافد شعبية املشير .ويضاف إلى ما سبق أن ثمة حالة عامة من
اإلحباط ،سواء في صفوف الشباب ،الذين خرجوا إلى شوارع

قضية على عكس التوقعات السابقة ببقاء الرئيس عبد الفتاح
السيسي مرشحًا وحيدًا في االنتخابات الرئاسية ،بدأت مناورة من
الفريق أحمد شفيق بشأن ترشحه ،فيما ينتظر النائب البرلماني
السابق محمد أنور السادات تحديد موعد إلعالن ترشحه

عمرو موسى ينسحب
وأحمد شفيق يناور
القاهرة ــ جالل خيرت
أحــاديــة وجــود الرئيس عبد الفتاح
ال ـ ـس ـ ـي ـ ـسـ ــي م ـ ـنـ ــاف ـ ـسـ ــا وحـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـدًا ف ــي
انـ ـتـ ـخ ــاب ــات ع ـ ــام  2018ب ــات ــت غـيــر
واقـ ـعـ ـي ــة .ح ـت ــى ال ـع ـق ـب ــات الـ ـت ــي قــد
تمنع املحامي الحقوقي خالد علي
م ــن تـقــديــم أوراق ـ ــه لـلـتــرشــح ،بسبب
«قضية الفعل الفاضح» ،التي أدين
بها ،لن تجعل من الجنرال املصري
م ــرش ـح ــا وحـ ـ ـيـ ـ ـدًا ،ف ــال ـف ــري ــق أح ـمــد
وصيف انتخابات عام ،2012
شفيقِ ،
بــدأ مـنــاورة سياسية لجس النبض
فــي ال ـش ــارع ب ـشــأن مـســألــة تــرشـحــه،
في وقت أعلن فيه رئيس لجنة إعداد
ال ــدسـ ـت ــور واملـ ــرشـ ــح ال ــرئ ــاس ــي فــي
انـتـخــابــات ع ــام  2012عـمــرو موسى
عدم ترشحه لالنتخابات.
وقـ ـ ــال م ــوس ــى ف ــي لـ ـق ــاء ف ــي «ح ــزب
الوفد» املصري ،الذي يترأسه شرفيًا،
إن ــه لــن يـخــوض سـبــاق االنـتـخــابــات
التي سيتم تقديم األوراق الخاصة
بـهــا فــي آذار املـقـبــل ،عـلــى أن تجرى
االنـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب ـ ــات فـ ـ ــي ن ـ ـي ـ ـسـ ــان وأيـ ـ ـ ــار
املقبلني ،مؤكدًا أن لديه أسبابه التي
تمنعه من خوض السباق والتي قد
تكون «سياسية».
وأب ــدى مــوســى تــأيـيــده لتصريحات
ال ـس ـي ـس ــي حـ ـ ــول عـ ـ ــدم ت ـع ــدي ــل م ــدة
الرئاسة في الدستور ،والتي تنص

عـ ـل ــى أحـ ـقـ ـي ــة ال ــرئـ ـي ــس فـ ــي ال ـح ـكــم
لـ ـفـ ـت ــرت ــن فـ ـ ـق ـ ــط ،مـ ـ ـ ــدة كـ ـ ــل م ـن ـه ـمــا
أرب ـ ــع سـ ـن ــوات ل ـت ـكــون االن ـت ـخــابــات
الرئاسية املقبلة هى آخر انتخابات
يـ ـح ــق ل ـل ـس ـي ـس ــي ال ـ ـتـ ــرشـ ــح ف ـي ـه ــا،
وفـقــا للدستور الحالي ال ــذي توقف
الحديث عن املطالبة بتعديله خالل
الـفـتــرة الـحــالـيــة ،بـعــد مـطــالـبــات من
الغالبية البرملانية مدعومة بجهات
سيادية.
فـ ـ ــي املـ ـ ـق ـ ــاب ـ ــل ،بـ ـ ـ ــدأ ال ـ ـفـ ــريـ ــق أح ـم ــد
شـفـيــق حـمـلــة «ج ــس ن ـبــض» ملعرفة
االن ـط ـبــاعــات واآلراء ح ــول تــرشـحــه
على املستوى السياسي ،بعدما حل
في املرتبة الثانية في انتخابات عام
 ،2012خ ـلــف الــرئ ـيــس «اإلخ ــوان ــي»
امل ـعــزول محمد مــرســي ،وبـعــد فترة
إقامة طويلة في اإلمارات ،منذ انتهاء
تلك االنتخابات خوفًا من املالحقات
الـقـضــائـيــة ،ال ـتــي بـ ـ ّـرأت ســاحـتــه من
غالبيتهاُ ،
ورفع على أثرها اسمه من
قوائم الترقب والوصول.
وأطلق قياديون من الفريق السياسي
املـ ــؤيـ ــد ل ـش ـف ـيــق ت ـص ــري ـح ــات خ ــال
ال ـي ــوم ــن امل ــاض ـي ــن ،ت ــؤك ــد مــواف ـقــة
القاعدة الجماهيرية لـ«حزب الحركة
الوطنية» الذي يترأسه من الخارج،
على ترشحه منافسًا للسيسي في
االنتخابات املقبلة .وهي تصريحات
تــأتــي مـتــوافـقــة م ــع حــالــة الـغـمــوض

الـتــي يحيط بـهــا شفيق نفسه منذ
أشهر عدة ،ومواقفه من رفض انتقال
تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى
ال ـس ـع ــودي ــة ،وهـ ــي إح ـ ــدى الـقـضــايــا
الـ ـت ــي ت ـس ـب ـبــت ب ـم ـع ــارض ــة شـعـبـيــة
كبيرة لنظام السيسي.
وع ـل ــى ع ـكــس م ــواق ـف ــه ال ـســاب ـقــة من
تـكــذيــب تـصــريـحــات ق ـي ــادات حــزبــه،
نـ ـق ــل عـ ـ ــدد م ـ ــن الـ ـصـ ـح ــف امل ـص ــري ــة
تصريحات لـنــواب شفيق فــي إدارة
ال ـ ـحـ ــزب ت ــأكـ ـي ــده ــم عـ ــودتـ ــه ال ـش ـهــر
امل ـق ـب ــل إلـ ــى م ـص ــر ،وإقـ ــامـ ــة مــؤتـمــر
صـحــافــي يـعـلــن م ــن خــالــه الـتــرشــح
لالنتخابات ،في وقت يتوقع فيه أن
تثار أزمة داخلية داخل حزبه ،الذي
يؤيد عدد ليس بالقليل من أعضائه
الـسـيـســي ،وب ـخــاصــة أب ـنــاء الـقـبــائــل

يباشر السادات
مراجعة البرنامج
الرئاسي تمهيدًا لعرضه
على الرأي العام

أحادية وجود السيسي منافسًا وحيدًا في انتخابات عام  2018باتت غير واقعية (أ ف ب)

وكبار العائالت في الصعيد.
شفيق ال ــذي ك ــان آخ ــر رئـيــس وزراء
ف ــي ع ـهــد حـسـنــي مـ ـب ــارك ،واس ـت ـقــال
تحت ضغط املتظاهرين فــي ميدان
ال ـت ـحــريــر ،ي ــواج ــه م ـشــاكــل قضائية
م ـت ـع ـل ـقــة ب ـت ـه ــم فـ ـس ــاد م ــال ــي خ ــال
توليه وزارة الطيران على مدار أكثر
من  10سنوات ،إبان حكم مبارك في
الـ ـ ــوزارات املـتـعــاقـبــة ،وق ــد تــم إرج ــاء
ال ـت ـح ـق ـيــق ف ــي ع ـ ــدد ل ـي ــس بــالـقـلـيــل
منها ،وحـفــظ بعضها اآلخ ــر ،ولكن
ثـمــة م ــن يـعـتـقــد أن بــاإلم ـكــان إع ــادة
تحريكها بغضون أيام قليلة.

نظريًا ،ال يواجه شفيق أي اتهامات
يـمـكــن أن ت ــزج ب ــه ف ــي ال ـس ـجــن ،لكن
الفريق املتقاعد الذي غاب عن مصر
أكـثــر مــن خمس سـنــوات لــم يعد من
منفاه االخـتـيــاري بسبب خــوفــه من
فتح ملفات قديمة ،في وقت لم يتلق
فيه تطمينات حتى اآلن من النظام
الحالي بأنه آمــن ،على عكس بعض
رم ــوز م ـبــارك الــذيــن عـ ــادوا بالفعل،
بينما يخشى شفيق أن يقضى يومًا
واحدًا في السجن ،وهو ما قد يجعله
يرجئ عودته بالرغم من رفــع اسمه
من قوائم الترقب والوصول.

السعودية
لليوم الثامن عشر على
التوالي ،يستمر األمير محمد
بن سلمان في احتجاز أبناء
عمومته من األمراء ،إلى
جانب رجال أعمال ونافذين
كبار في السعودية ،ضمن
حملته المتواصلة تحت شعار
«مكافحة الفساد» ،التي
تتوسع يومًا بعد يوم ،لتضم
أسماء جديدة ،وقطاعات
جديدة ،وفق أكثر من مصدر

«تسونامي» ابن سلمان ...العرض متواصل
ال شـ ـ ــيء يـ ـق ــف بـ ــوجـ ــه ولـ ـ ــي ال ـع ـهــد
ال ـس ـعــودي ،حـتــى اآلن ،فــي عملياته
الــداخ ـل ـيــة ض ــد املـنــافـســن سـيــاسـيــا،
واملليئني مــالـيــا ،ممن يـجــري عزلهم
أو تجريدهم مــن ثــرواتـهــم .أكـثــر من
أسبوعني مـ ّـر على عملية االحتجاز
لــأمــراء واملسؤولني ورجــال األعمال
وال ـن ــاف ــذي ــن ،ول ــم تـنـتــه األزم ـ ــة بـعــد،
لـيـفـتــح ال ـب ــاب عـلــى ت ـس ــاؤالت بـشــأن
كيفية إقـفــال هــذا املـلــف وأف ــق األزمــة
ّ
وت ــداعـ ـي ــاتـ ـه ــا الـ ـت ــي ب ـ ـ ــدأت ت ـت ـظــهــر
اقتصاديًا وسياسيًا ،برغم التصعيد
اإلعالمي والسياسي خارجيًا ،الذي
ّأم ـنــه اب ــن سـلـمــان كـغـطــاء إلجــراءاتــه
غير املسبوقة في الداخل.
وتـ ـ ـ ــردد فـ ــي الـ ـس ــاع ــات األخـ ـ ـي ـ ــرة أن
الـ ـحـ ـمـ ـل ــة بـ ـ ـ ـ ــدأت ت ـ ـتـ ــوسـ ــع ل ـت ـش ـمــل

ع ـم ـل ـيــات «ت ـط ـه ـيــر» داخ ـ ــل األج ـه ــزة
األمنية في وزارة الداخلية و«الحرس
الوطني» ،يعتقد أن املستهدفني فيها
ه ــم ال ـض ـب ــاط م ــن امل ـح ـس ــوب ــن عـلــى
األميرين محمد بن نايف ومتعب بن
عبد الله .ونقلت وكالة «بلومبيرغ»

أصول القطاع
الخاص فقدت الكثير
في المدة األخيرة

عــن مـصــدر سـعــودي أن نـطــاق حملة
«التطهير» قد اتسع ليشمل الجيش
وامل ــؤس ـس ــة ال ـع ـس ـكــريــة ،كــاش ـفــا عن
ت ــوق ـي ــف م ــا ال ي ـق ــل ع ــن  14ضــابـطــا
م ـت ـقــاع ـدًا ع ـم ـلــوا ف ــي وزارة ال ــدف ــاع،
إلـ ــى ج ــان ــب ضــاب ـطــن م ــن «ال ـح ــرس
ال ــوطـ ـن ــي» ب ـت ـه ـمــة ص ـف ـق ــات وع ـق ــود
م ــالـ ـي ــة «فـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــدة» ،ون ـ ـفـ ــى املـ ـص ــدر
توقيف ضباط قيد الخدمة الفعلية.
وبحسب ما يتسرب من «املحاكمات
املـ ـ ـي ـ ــدانـ ـ ـي ـ ــة» فـ ـ ــي فـ ـ ـن ـ ــدق الـ ـ ــ«ريـ ـ ـت ـ ــز
ك ــارل ـت ــون» ،ي ـبــدو أن الـعـمـلـيــة أعـقــد
ب ـك ـث ـيــر م ـم ــا ظ ــن ابـ ــن س ـل ـم ــان .فـمــن
جهة ،ثمة «فضيحة» كشفتها عملية
االحتجاز املتسرعةّ ،
بينت أن أصول
ال ـق ـط ــاع الـ ـخ ــاص الـ ـسـ ـع ــودي ف ـقــدت
الكثير فــي امل ــدة األخ ـي ــرة ،وه ــي اآلن

ف ــي م ـس ـتــوى أق ــل م ــن امل ـت ــوق ــع ،ومــن
ج ـهــة أخـ ــرى ث ـمــة ت ـمــاســك وم ـقــاومــة
يـبــديـهـمــا بـعــض املـحـتـجــزيــن الــذيــن
يـ ــرف ـ ـضـ ــون ال ـ ـت ـ ـنـ ــازل بـ ـسـ ـه ــول ــة عــن
ث ــروات ـه ــم ،مـسـلـحــن بـتـلــويــح بعض
ـوال مالية
الــدول التي تستضيف أصـ ً
لـهــؤالء برفض مـصــادرة حساباتهم
ملصلحة حـمـلــة غـيــر شـفــافــة وغـيــاب
األحكام القضائية الواضحة بحقهم.
لعل ما تقدم يشكل السبب الــذي يقف
خلف لجوء ابن سلمان ،وفق تسريبات
الصحافة األميركية ،إلى مفاوضات مع
املحتجزين لعقد تسويات معهم .وقد
نقلت وكالة «بلومبيرغ» عن مسؤول
س ـعــودي قــولــه إن إج ـ ــراءات التسوية
تـ ـشـ ـم ــل ع ـ ـ ــدم إخ ـ ـض ـ ــاع امل ـح ـت ـج ــزي ــن
للمحاكمة ،لقاء دفعهم مبالغ ،وليس

