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ستحيلة!
مصر وميادينها ،قبل سبعة أعوام إلسقاط نظام حسني مبارك
في «ثورة يناير» عام  ،2011وبعدها إلسقاط نظام «اإلخوان
ّ
املسلمني» في «ثورة يونيو» عام  ،2013بالنظر إلى عوامل عدة،
تتراوح بني اإلجراءات األمنية التي خنقت الحياة السياسية ،وفقدان
الثقة باألحزاب والقوى السياسية ،سواء التقليدية أو الحديثة.
وانطالقًا من ذلك الواقعّ ،
فإن االستحقاق الرئاسي املقبل ،قد يأتي

وفـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ــواقـ ـ ـ ـ ــع ،فـ ـ ـ ـ ـ ــإن ش ـ ـف ـ ـيـ ــق ق ــد
ّ
ي ـك ــون مـنــافـســا حـقـيـقـيــا لـلـسـيـســي،
العـتـبــارات عــدة ،مــن بينها خلفيته
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة ،والـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــات ال ـط ـي ـب ــة
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي يـ ـمـ ـتـ ـلـ ـكـ ـه ــا م ـ ـ ــع عـ ـسـ ـك ــري ــن
حــال ـيــن وس ــاب ـق ــن ،ب ــاإلض ــاف ــة إلــى
ال ـ ـقـ ــاعـ ــدة ال ـش ـع ـب ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ك ـ ّـون ـه ــا
فضال
خ ــال انـتـخــابــات ع ــام ،2012
ً
ع ــن ك ــون ــه أح ــد رمـ ــوز ن ـظ ــام م ـبــارك
الـ ـ ــذي ب ـ ــات املـ ـص ــري ــون ي ـتــرح ـمــون
عـ ـل ــى أيـ ـ ــامـ ـ ــه ،ف ـ ــي ظ ـ ــل اإلج ـ ـ ـ ـ ــراء ات
االقتصادية التي اتخذها السيسي،
في آخر عامني ،وال يزال يعد باملزيد
مــع بــدايــة ال ـعــام املــالــي املـقـبــل عقب
االنتخابات الرئاسية.
مناورة شفيق دفعت بإعالم النظام
املـ ـ ـص ـ ــري إل ـ ـ ــى ب ـ ـ ــدء ح ـم ـل ــة ت ـش ــوي ــه
وان ـت ـق ــادات لـلـفــريــق ،ال ــذي سـبــق أن
دع ـم ـتــه وس ــائ ــل إعــام ـيــة عـ ــدة .وقــد
بــدأ بعضها حملة منظمة لتشويه
صــورتــه أم ــام ال ــرأي ال ـعــام ،فــي وقــت
التزم فيه شفيق الصمت الكامل من
دون أي تعليق.
وبـخــاف مـنــاورة شفيق وانسحاب
عمرو موسى ،يبقى النائب البرملاني
الـســابــق مـحـمــد أن ــور ال ـس ــادات أحــد
امل ــرشـ ـح ــن ال ـ ـبـ ــارزيـ ــن فـ ــي ال ـس ـب ــاق
االنـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب ـ ــي ،مـ ـعـ ـتـ ـمـ ـدًا عـ ـل ــى اس ــم
عــائ ـل ـتــه ،ع ـل ـمــا بـ ــأن ال ـ ـسـ ــادات ال ــذي
يغرد خارج سرب مؤيدي السيسي،
يبحث فــي الــوقــت الــراهــن عــن فندق
إلعالن ترشحه رسميًا خالل مؤتمر
صحافي يدعو إليه وســائــل اإلعــام
ال ـع ــامل ـي ــة واملـ ـحـ ـلـ ـي ــة ،وي ـ ـعـ ــرض فـيــه
ب ــرن ــام ـج ــه م ـع ـت ـم ـدًا ع ـل ــى دراس ـ ـ ــات
علمية وأرقام من واقع موازنة الدولة
والبيانات التي عرضتها الحكومة
عبر بوابتها اإللكترونية.
ال ـســادات ،الــذي يباشر خــال الفترة
الحالية مراجعة البرنامج الرئاسي
تـمـهـيـدًا لـعــرضــه عـلــى ال ـ ــرأي ال ـعــام،
ي ــواج ــه م ـش ــاك ــل س ـيــاس ـيــة وأم ـن ـيــة
م ــرتـ ـبـ ـط ــة ب ــالـ ـتـ ـحـ ـجـ ـي ــم اإلع ـ ــام ـ ــي
وصعوبة الحصول على موافقة من
أج ــل إقــامــة مــؤتـمــر صـحــافــي إلعــان
تــرش ـحــه ،رغ ــم ال ــوع ــود ال ـتــي حصل
عليها بموافقات وشيكة من األجهزة
األمنية.

لقاء كامل ثرواتهم .واملتوقع من هذه
املفاوضات «استرداد» ما بني  50و100
مليار دوالر.
أم ــا صحيفة «ذا فــايـنـنـشــال تايمز»
ال ـبــري ـطــان ـيــة ،ف ـقــد تــوق ـعــت أن تصل
امل ـ ـب ـ ــال ـ ــغ امل ـ ـح ـ ـص ـ ـلـ ــة م ـ ـ ــن صـ ـفـ ـق ــات
ال ـت ـفــاوض مــع املـحـتـجــزيــن إل ــى 300
مليار دوالر ،ضمن تسويات تقضي
ب ـت ـن ــازل امل ـع ـت ـق ـلــن ع ــن ن ـس ـبــة %70
مــن ثــروات ـهــم .وف ــي الـحــالـتــن ،يكون
اب ــن س ـل ـمــان ق ــد ق ــدم دل ـي ـ ًـا إضــافـيــا
على عــدم جدية الحملة ،وارتباطها
بـمــا ه ــو أب ـعــد م ــن مـكــافـحــة الـفـســاد،
خـ ـص ــوص ــا بـ ـع ــد ت ـ ــزاي ـ ــد تـ ـح ــذي ــرات
الخبراء االقتصاديني من التأثيرات
السلبية ألسلوب الحملة على قطاع
االستثمار الخاص.

باهتًا ،وقد تكون سمته الغالبة املقاطعة الشعبية ،خالفًا ملا كانت
عليه الحال في أول انتخابات بعد سقوط نظام حسني مبارك،
والتي ربما كانت ّ
املرة األولى ،التي يختبر فيها املصريون عملية
تصويت غير معروفة النتائج قبل الفرز.
وبرغم رتابة املشهد االنتخابي ،إال أن كثيرين يأملون مفاجأة،
تبدو مستحيلة ،لتعيد الزخم إلى ذلك االستحقاق ،وهو ما يجعل

ّ
البعض يترقب بحماسة ممزوجة ببرودة ،الخيارات االنتخابية
ّ
للفريق أحمد شفيق الذي تتزايد احتماالت ترشحه ،ليصبح
بذلك منافسًا ّ
جديًا للسيسي ،أو يجعل البعض اآلخر يراهن على
شخصية أخرى ،مثل خالد علي ،بالنظر إلى ما يحمله من روح
«الثورة املغدورة».
(األخبار)

من سيؤيد شباب « 25يناير»؟
مناخ
بعد االنتكاسات والخيبات التي شهدوها في السنوات السبع الماضية ،وفيما يأتي االستحقاق الرئاسي المقبل وسط ٍ
سياسي شبه مقفل ،وبنتيجة شبه محسومة ،تثار تساؤالت حول من سيؤيد شباب «ثورة يناير» في االنتخابات المقبلة،
خصوصًا بعد ابتعاد كثيرين منهم ،ممن ّأيدوا عبد الفتاح السيسي سابقًا ،نتيجة األزمات األخيرة
القاهرة ــ أحمد فوزي
ستكون مصر خالل الفترة املقبلة مشغولة
باالنتخابات الرئاسية التي ستشهدها بني
شهري نيسان وأيار املقبلني ،وبمن سيترشح
ً
فعال ،وبمن لن يصل به األمر إلى باب اللجنة
العليا لالنتخابات بفعل قضية ما ،أو بفعل عدم
قدرته على جمع توقيعات املواطنني أو نواب
البرملان .وينشغل قطاع كبير أيضًا بمن سينتخب
للرئاسة ،بالرغم من كون النتيجة محسومة
سلفًا ،مع العلم أن الناشط الحقوقي خالد علي
هو الوحيد الذي أعلن عن ترشحه حتى اآلن ،في
وقت لم يعلن فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي
ترشحه الرسمي بعد.
القطاع األكبر الذي تثار حوله أسئلة في هذا املجال،
هو من يحسب نفسه على «ثورة  25يناير» ،وهم
أكثر من يحتار تقريبًا في كل انتخابات رئاسية
أعقبت الثورة ،التي مضى عليها قرابة سبع
سنوات حتى اآلن .وهناك مجموعة من الشباب
محسوبني بالفعل على « 25يناير» ،ومن الذين
لم تبتعد خياراتهم منذ العام  2011حتى اآلن
عن شعارات «عيش ...حرية ...عدالة اجتماعية»،
لكنهم لم يجدوا منذ حينه مرشحًا ّ
بعبر عنهم
بشكل تام ،حتى عندما ترشح حمدين صباحي
ِ
مرتني ،إذ انقسمت اآلراء حوله ،في حني كان هو
األقرب لشعارات « 25يناير» ،وخطته المست
تقريبًا كل ما نادت به الثورة ،إال أن عدم قدرة

إال أن ح ـس ــاب ــات األمـ ـي ــر الـ ـش ــاب قــد
ت ـكــون مختلفة عــن حـســابــات الــربــح
وال ـخ ـس ــارة ل ـلــدولــة ال ـس ـع ــودي ــة ،إذا
م ــا قـيـســت ع ـلــى ط ـم ــوح ول ــي الـعـهــد
الـ ـشـ ـخـ ـص ــي إلـ ـ ـ ــى اع ـ ـ ـتـ ـ ــاء ال ـ ـعـ ــرش
سريعًا .فعلى وقع حملة «التطهير»،
تتصاعد التكهنات حول سيناريوات
ب ـلــوغ اب ــن س ـل ـمــان ه ــدف ــه .تـتـضــارب
الـتـســريـبــات بـشــأن ق ــرب ت ـنــازل امللك
س ـل ـم ــان عـ ــن ال ـ ـعـ ــرش ،بـ ــن م ـص ــادر
سـ ـع ــودي ــة ت ـن ـف ــي ذلـ ـ ــك فـ ــي ال ـق ــري ــب
ال ـع ــاج ــل ،اس ـت ـن ــادًا إلـ ــى عـ ــدم وج ــود
سابقة مماثلة فــي السعودية ،وبني
م ـتــوقــع ل ـحــدوثــه ف ــي األي ـ ــام املـقـبـلــة،
ـاء ع ـلــى م ـع ـلــومــات تـ ـت ــردد خلف
بـ ـن ـ ً
أسـ ــوار قـصــر الـيـمــامــة ف ــي ال ــري ــاض.
وفــي التحليالت ،يربط البعض بني

هؤالء على الحسم ،ولكثير من العوامل األخرى،
لم يصل صباحي في املرتني إلى مقعد الرئاسة.
ّ
في انتخابات العام  ،2018وفي حال تمكن خالد علي
ً
في الترشح ،سيكون ممثال لشعارات وأحالم «ثورة
يناير» ...ولكن هل سيؤيده شبابها؟
ال يبدو أن هناك من يؤيد الرئيس السيسي ،بني
من يحسبون أنفسهم على الثورة ،والذين ال يزالون
ينادون بتنفيذ أهدافها ،بالرغم من االنتكاسات
وخيبات األمل التي أصيبوا بها في السنوات
املاضية .كذلكّ ،
فإن ال مؤيدين له في أوساط اليسار
املصري ،وال بني الحركات الثورية التي تعمل في
اإلطار نفسه ،وكذلك األمر بالنسبة للشباب الذين
يمارسون السياسية بال غطاء حزبي أو حركي.
وقد تكون قضية تيران وصنافير ،إلى جانب أداء
السلطة وال سيما في ملف االعتقاالت واالختفاء
القسري ،باإلضافة إلى ملفات أخرى ،هي التي أدت
بكثيرين ممن كانوا يجمعون بني تأييدهم للسيسي
ولـ«ثورة يناير» إلى االبتعاد كليًا خيار السيسي في
االنتخابات املقبلة .على سبيل املثالّ ،
فإن الناشطة
ُ
والصحافية إسراء عبد الفتاح التي تهاجم من قبل
إعالم محسوب على النظام املصري بسبب موقفها
من قضية تيران وصنافير ،لن تؤيد الرئيس في
والية ثانية.
بدوره ،أكد الناشط السياسي حازم عبد العظيم
الذي قال عبر «تويتر» إن «أكبر خطيئة كانت قبولي
االنضمام لحملة السيسي» .وبالرغم من أنه لم
يعلن تأييده لخالد علي إال أن عبد العظيم لن يؤيد

حملة اإلقصاء واالعتقاالت املتزامنة
مــع تصعيد خ ــارج ــي ،وق ــرب اعـتــاء
ابــن سلمان للعرش ،لكون ما يجري
ت ـكــرارًا لسيناريو إقـصــاء محمد بن
نــايــف ع ــن واليـ ــة ال ـع ـهــد ،ح ــن جــرى
استخدام األزمة الخارجية (مقاطعة
قطر) كغطاء لالنقالب على األخير.
فـ ــي امل ـ ـقـ ــابـ ــل ،يـ ـ ــرى آخ ـ ـ ـ ــرون أن اب ــن
سـلـمــان قــد يلجأ إل ــى ابـتـكــار مخرج
غير اعـتـيــادي ،لـقــاء االحـتـفــاظ بدعم
والـ ـ ــده ،م ــن طــريــق االس ـت ـح ــواذ على
لقب «امللك» واإلبقاء على لقب «خادم
الحرمني الشريفني» لسلمان بن عبد
العزيز.
وب ــالـ ـع ــودة إلـ ــى ح ـم ـلــة االع ـت ـق ــاالت،
فقد كشف الـكــاتــب الـسـعــودي جمال
خ ــاشـ ـقـ ـج ــي أن ع ـم ـل ـي ــة الـ ـتـ ـف ــاوض

والتسوية تشمل أمراء ورجال أعمال
غير موقوفني .وكتب خاشقجي على
حسابه في موقع التواصل «تويتر»
أن ــه «ت ـج ــري اآلن وب ـه ــدوء تـســويــات
مـلـيــاريــة م ــع ع ــدد م ــن ك ـب ــراء األم ــراء
غير املوقوفني يتم بموجبها تسديد
م ـبــالــغ ل ـ ـ ــوزارة امل ــال ـي ــة ون ـق ــل أسـهــم
وأراض لـ ـل ــدول ــة» ،فــي
وم ـم ـت ـل ـك ــات
ٍ
مؤشر على توسع «االبتزاز» ليطاول
غير املعتقلني ،مقابل عدم تعرضهم
لالحتجاز .وفي تغريدة أخرى ،كتب
خــاش ـق ـجــي« :ف ـت ــح م ـلــف امل ـســاعــدات
ال ـخ ــارج ـي ــة امل ـل ـي ــاري ــة ل ـ ــدول شقيقة
خــال العقد املاضي في الحرب على
الفساد ،ما من مليار أعلن إال ونهش
أحدهم حصة منه قبل استالمه».
(األخبار)

السيسي بالتأكيد .وعقب مؤتمر خالد علي كتب
ً
عبد العظيم عبر حسابه قائل« :أتمنى أن يحذو
مرشحون آخرون حذو خالد علي ،معركة الشعب
املصري القادمة مع النظام الفاشل هي الحق في
انتخابات نزيهة غصبًا عنه وإال ثورة قادمة».
يضاف إلى عبد الفتاح وعبد العظيم ،ممدوح حمزة،
أحد أكبر داعمي «الثورة» ،والذي صار يعارض
السيسي ،ويعتبر أن األمن «منع حفل توقيع كتابه
عن الصحراء ،ومنع لقاءه على إحدى القنوات ،وألغى
مشروعاته ،وأوقف مقاالته».
في الوقت ذاته ،سنجد أن حزب «الدستور» ،الذي
يعتبر أغلب أعضائه من مؤيدي «ثورة يناير» ،بما أن
مؤسسه كان نائب رئيس الجمهورية السابق محمد
البرادعي ،يؤيد خالد علي الذي أعلن ترشح من مقر
«الدستور» نفسه.
أما أحزاب مثل «املصريني األحرار» ،و«التجمع»
اليساري ،و«مستقبل وطن» ،و«املؤتمر» ،و«حماة
الوطن» ،و«الوفد» فقد أعلنت جميعها تأييدها
للسيسي لفترة رئاسية ثانية ،وإن كانت هذه األحزاب
بال قاعدة شعبية حقيقية ،وال يمكن أن تضمن أن
من ينتمون إليها في املحافظات سيدعمون السيسي
ويصوتون له.
يبقى أن املواطن املصري العادي الذي يتمنى تنفيذ
شعارات «ثورة يناير» ،قد تكون املقاطعة خياره،
خصوصًا أنه يعتقد أن خالد علي ليس قادرًا على
الوصول فعليًا إلى سدة الرئاسة في هذا الوقت وفي
هذا املناخ السياسي.

ابن سلمان قد يلجأ إلى ابتكار مخرج غير اعتيادي،
لقاء االحتفاظ بدعم والده (أ ف ب)

