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العالم

على الغالف

شرائع
«حموراسيسي»

ّ
ًّ
جمهورية
أن تعود عن عهدها الجمهوري ،لتبقى:
مصر
ـظ
حـ
ًّ
باالسم ،ملكية بالتطبيق .ثالثون سنة حكم فيها حسني مبارك لن
يكون على ما يبدو عددها بعيد المنال عن عبد الفتاح السيسي.
مرت والية «الجنرال» األولى بأربع سنوات فيما يجري العمل لتعديل
الثانية إلى  5أو  ،6ولتعديل آخر يفتح له والية ثالثة ،ما يعني بحسبة
بسيطة  18 - 14سنة حكم ،ثم «يفعل ...السيسي ما يشاء» .لكنّ ،
لتمر
هذه التعديالت ،ال بد من «الخوف» الذي يجب أن يحاصر كل شيء:
المواطنين ،األحزاب ،النواب ،رجال النظام الحالي ،رموز النظام السابق،

رجال األعمال ،اإلعــام ...وكل ما يمكن أن يقول «ال» ،أو حتى نصف
«ال» ،في وجه الرئيس الذي «أنقذ البالد»! وفعليًا بدأ تطبيق الخطة منذ
شهور قليلة ،بعدما أطاح السيسي بخالد فوزي من قيادة «المخابرات
العامة» ،ليبدأ مسلسل ّ
تغول «المخابرات الحربية» وعهد الحكم األمني
الواحد .أما الخارج ،فصار ينظر إلى الرجل كشريك «مريح» ،بل تخطى ما
كان يمكن أن يقدمه محمد مرسي ،أو حتى حسني مبارك  -الذي أتم
 90عامًا هذه السنة  -لو بقي في الحكم .فغابت االنتقادات األوروبية
واألميركية في مجال «حقوق اإلنسان» ،وبدت إسرائيل والسعودية
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واإلمارات أكثر ثقة بالرئيس المصري ،أو فرحًا به .وإذا ما نجح السيسي
في أن يكون رقمًا من أرقام «صفقة القرن» ،أو أن يحقق اتفاقًا ما
َبشأن غزة التي نجح في احتوائها منذ أكثر من سنة ،فإنه سيكون قد
تغاضيًا أوسع عما سيفعله في الداخل .على رغم هذا الرضا،
ض ِمن ّ
فإنه ال يمثل حصانة طبقًا لتجارب سابقيه .لهذا ،يكمل الرجل العمل
على إطالة البقاء في الحكم ،مستفيدًا من خضوع البرلمان له ،ليقر
بسلسلة القوانين خالل الدورة الجديدة لمجلس النواب ،ما هو أقرب إلى
«شرائع( ...حمورابي) السيسي»

القاهرة ـ جالل خيرت

السيسي على عرش «مملكة الخوف»
غيرت «الحربية» ،التي أتى السيسي
مــن صـفــوفـهــا ،وال ـتــي يمسك رجلها
ال ـس ــاب ــق ع ـب ــاس ك ــام ــل ب ــ«ال ـع ــام ــة»،
سياسة التعامل مــع جميع امللفات.
الـخـلـفـيــة الـعـسـكــريــة ال ـصــارمــة الـتــي
ن ـشــأ ف ـي ـهــا ق ـي ــادات ـه ــا ب ــات ــت امل ـحــرك
الرئيسي لهم فــي جميع التصرفات
والـتــوجـيـهــات املـ ّ
ـذيـلــة بتوقيعاتهم.
ف ـب ـخ ــاف ال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ــى ال ـب ــرمل ــان،
ومنع نــواب املعارضة الحقيقية من
م ـمــارســة أي دور ،ن ـفــذت امل ـخــابــرات
في الشهور املاضية عملية استحواذ
ك ــام ــل ع ـلــى امل ـح ـط ــات الـتـلـفــزيــونـيــة
الخاصة ،بالقوة الجبرية والتهديد،
ب ـ ـ ــل دون س ـ ـ ـ ـ ــداد أي م ـس ـت ـح ـق ــات
ملــالـكــي ال ـق ـنــوات األص ـل ـيــن ،ب ــل كــان
املقابل إبقاءهم تحت الحماية ،وإال
ُ
فسيصار إلى مخالفتهم.
هـ ـ ـ ـك ـ ـ ــذا جـ ـ ـ ـ ــرى االس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــواذ ع ـل ــى
م ـخ ـت ـلــف الـ ـش ــاش ــات ،ب ــل ع ــوق ــب كــل
مــن أب ــدى اع ـتــراضــا أو تحفظًا على
تـنـفـيــذ ال ـتـع ـل ـيـمــات ،م ــن اإلعــام ـيــن
واملنتجني ،بعقوبات قاسية وصلت
إلى حد املنع من الظهور ،أو اإلجبار
عـ ـل ــى الـ ـظـ ـه ــور عـ ـب ــر ق ـ ـنـ ــوات أخـ ــرى
وت ـق ــدي ــم أنـ ـ ــواع اخ ـ ــرى م ــن ال ـبــرامــج
ال ـت ــي ال تـنـتـقــد ال ــواق ــع وال تـتـطــرق
كـثـيـرًا إل ــى الـسـيــاســة .وحـتــى الدمية
الساخرة «أبلة فاهيتا» ،التي اعتزلت
السياسة في برنامجها ،لم تسلم من
االعـ ـت ــراض ع ـلــى م ـح ـتــويــاتــه .ووف ــق
املـعـلــومــات ،تـصــل نـســب االسـتـحــواذ
ألجهزة الدولة في املحطات املختلفة
إلــى  ،%51مــا يشكل رقيبًا يمنع بث
أخبار كثيرة ،في الوقت الذي أغلقت
فيه قنوات أخرى ّ
وسرحت إعالمييها

هذه الخطوات كلها ّ
مردها إلى خشية النظام من عنصر المفاجأة (آي بي ايه)

دون الحصول على تعويضات مالية.
واملشهد اليوم هو سياسة «الصوت
الواحد» التي تسيطر على املحطات،
مع التركيز على موضوعات معينة
واسـتـمــرار االحتفاء بــأي مشروعات

يــدشـنـهــا الــرئ ـيــس م ــع م ـنــع ذك ــر أي
ج ــوان ــب سـلـبـيــة فـيـهــا .مـشـهــد يعيد
الذاكرة إلى الحكم السابق وحتى ما
قبله ،إلى ّ
حد أن قرارات رفع الدعم عن
املـحــروقــات وارت ـفــاع األس ـعــار ،كانت

تـ ـب ــرر بــوص ـف ـهــا داعـ ـم ــة لــاق ـت ـصــاد
ومفيدة لألجيال املقبلة!

تغييب الوجه المنافس

ّ
هـ ــذه الـ ـخـ ـط ــوات ك ــل ـه ــا م ــرده ــا إل ــى

خشية النظام مــن عنصر املفاجأة،
م ـ ــع أن ـ ـ ــه ال يـ ــوجـ ــد وج ـ ـ ــه س ـي ــاس ــي
يمكن أن يكون ق ــادرًا على مواجهة
السيسي فــي أي انـتـخــابــات مقبلة.
وق ــان ــون ـي ــا ،ي ـج ــري ال ـع ـمــل لـتـعــديــل

ال ــدسـ ـت ــور وزي ـ ـ ـ ــادة م ـ ــدة ال ــرئ ــاس ــة
ً
ـوات ،ف ـضــا عن
لتصير  5أو  6س ـن ـ ّ
ثالثة
ـرة
ـ
مل
ح
الترش
تعديل يتيح لــه
ّ
وأخ ـ ـيـ ــرة أو ج ـع ــل مـ ـ ــرات ال ـت ــرش ــح
مفتوحة ،األمر الذي يكسب السيسي
وقتًا إضافيًا ،لكن يبقى الخوف من
عنصر املـفــاجــأة وسـيـنــاريــو ظهور
وجه يجمع شتات املعارضة ويربك
ال ـ ـن ـ ـظـ ــام ،وه ـ ــو م ـ ــا ي ـج ـع ــل رج ــال ــه
يسعون إلى إسكات أي صوت حتى
لو لم يكن مسموعًا .أما بشأن رجال
الـنـظــام أنـفـسـهــم ،فسجلت الـشـهــور
املاضية أحداثًا متسارعة ،منها ما
هو استباقي ،ومنها ما هو عقابي،
كالقبض على الفريق سامي عنان
ومحاكمته عسكريًا وسريًا.
ُ
كذلك أوقــف املستشار هشام جنينة
ُ
وأح ـيــل على املحاكمة (عـلــى خلفية
تصريحاته عــن وجــود أوراق سرية
مــع عـنــان مــن أي ــام «ث ــورة  25يناير»
ت ـ ــدي ـ ــن شـ ـخـ ـصـ ـي ــات عـ ـ ـ ـ ــدة ،وم ـن ـه ــا
السيسي شخصيًا) ،مــرورًا بتوقيف
الـسـفـيــر مـعـصــوم م ـ ــرزوق والـقـبــض
عـلـيــه بـعــد دعـ ــوة طــرحـهــا للتظاهر
فــي مـيــدان التحرير ،وأيـضــا توقيف
امل ـع ــارض حـ ــازم عـبــد الـعـظـيــم ال ــذي
ت ــول ــى «ل ـج ـن ــة الـ ـشـ ـب ــاب» ف ــي حـمـلــة
ال ـس ـي ـس ــي االن ـت ـخ ــاب ـي ــة عـ ـ ــام 2014
ب ـس ـبــب دع ــوت ــه إل ـ ــى ت ـش ـك ـيــل تـكـتــل
ل ـل ـم ـعــارضــة ي ـخ ــوض االن ـت ـخ ــاب ــات،
ً
وص ـ ـ ــوال إلـ ــى اسـ ـتـ ـص ــدار ح ـك ــم ضــد
ً
املحامي خالد علي ،يمنعه مستقبال
م ــن ال ـتــرشــح الن ـت ـخــابــات الــرئــاســة.
ه ـ ّـذا بـشــأن مــن ك ــان مــع السيسي أو
مــثــل جـ ــزءًا م ــن «امل ـخ ـض ــرم ــن» ،لكن
الـنـظــام يخشى امل ـفــاجــآت أيـضــا من

النظام األسبق ووجوهه ،مثل نجلي
الرئيس األسبق حسني مبارك ،عالء
وجـمــال ،خاصة عقب ظهورهما في
أكثر من مناسبة والترحيب الشعبي
بـهـمــا ،ولــذلــك عـمــل عـلــى اعتقالهما
أليام قبل اإلفــراج عنهما .فالرجالن،
الـ ـل ــذان سـ ّـب ـبــا خ ـ ــروج ال ـش ـعــب على
النظام فــي  ،2015مـ ّ
ـرحــب بهما اآلن
بـعــد قـ ــرارات رف ــع األس ـعــار وتحريك
سـ ـع ــر ال ـ ـصـ ــرف وصـ ـع ــوب ــة ال ـح ــال ــة
املـعـيـشـيــة ل ـل ـمــواط ـنــن أك ـث ــر م ــن أي
وقــت مضى ،خاصة أنهما يسعيان
إلـ ــى ال ـح ـص ــول ع ـل ــى ح ـك ــم قـضــائــي
بــإبــراء ذمتهما فــي قضية القصور
الرئاسية التي أدينا فيها ،وفي حال
نجاحهما في ذلك ،يمكن أن يخوض
أي منهما االنتخابات املقبلة.
أمـ ـ ـ ــا مـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ــارج نـ ـ ـظ ـ ــام ال ـس ـي ـس ــي،
فـ ـ ــا ي ـ ــوج ـ ــد ش ـ ـخـ ــص واحـ ـ ـ ـ ــد قـ ـ ــادر
ع ـل ــى م ــواجـ ـه ــة «ال ـ ـج ـ ـنـ ــرال» فـ ــي أي
ان ـت ـخــابــات (ل ــو ط ــرأ ت ـعــديــل يسمح
ل ـلــرئ ـيــس ب ــال ـت ــرش ــح مـ ــرة ج ــدي ــدة -

سيطر النظام
بصورة شبه كلية
على اإلعالم والبرلمان
ّ
وقيد البقية

أو أخـ ـي ــرة  -ب ـعــد واليـ ـت ــه ال ـثــان ـيــة).
األم ــر املــرتـبــط بــالـخــوف ال ــذي زرعــه
األم ـ ـ ــن فـ ــي األح ـ ـ ـ ــزاب وال ـس ـيــاس ـيــن
م ــن م ـص ـيــر م ـظ ـلــم ،وسـ ــط تــأك ـيــدات
داخ ـل ـيــة (وأم ـن ـي ــة) ب ــأن ال ــدع ــم ال ــذي
كــان مــوجــودًا فــي السابق مــن الــدول
األوروب ـ ـيـ ــة ت ـحــت م ـس ـم ـيــات حـقــوق
ً
اإلنسان لن يكون متوافرًا مستقبال
م ـه ـم ــا ارت ـ ـكـ ــب الـ ـنـ ـظ ــام مـ ــن أخ ـط ــاء
ب ـحــق م ـعــارض ـيــه .ه ــذه ال ـتــأك ـيــدات،
مــن قـيــادات النظام ،يؤكدها النظام
بطريقته أيضًا ،وذلــك بالتوسع في
اس ـت ـصــدار األح ـك ــام املـتـعــاقـبــة بحق
قيادات «اإلخ ــوان املسلمون» وحتى
املـتـهـمــن بــاالنـضـمــام إل ــى الجماعة
التي صنفتها الحكومة «إرهابية»،
ب ــال ـت ــوازي أي ـضــا م ــع حــزمــة قــوانــن
ّ
ص ـ ــدرت أخـ ـيـ ـرًا وم ــك ـن ــت ال ــدول ــة من
مصادرة أموالهم وضمها إلى خزانة
الدولة دون انتظار أي أحكام نهائية.
االسـ ـتـ ـثـ ـن ــاء ال ــوحـ ـي ــد مـ ــن كـ ــل ذلـ ــك،
حتى اآلن ،هــو األمــن الـعــام األسبق
ل ـج ــام ـع ــة ال ـ ـ ـ ــدول الـ ـع ــربـ ـي ــة ،ع ـم ــرو
م ـ ــوس ـ ــى ،ال ـ ـ ـ ــذي ت ـ ـجـ ــري م ـ ـحـ ــاوالت
لترضيته واستمالته مــن وقــت إلى
آخر ،خاصة أن السمعة التي يتمتع
ب ـهــا عــرب ـيــا ودولـ ـي ــا ت ـج ـعــل ال ـن ـظــام
غير قادر على التعامل معه بطريقة
الــردع التي عومل بها الفريق أحمد
شفيق وأجبرته على االنسحاب من
الـحـيــاة الـسـيــاســة كـلـيــا ،أو سياسة
ال ـ ـت ـ ـهـ ــديـ ــدات بـ ــالـ ــزج فـ ــي ال ـس ـج ــون
التي جــرى التعامل بها مع حمدين
صـ ـب ــاح ــي (مـ ـن ــاف ــس ال ـس ـي ـس ــي فــي
انتخابات  )2014الــذي أعـلــن أنــه لن
ً
يترشح مستقبال مرة أخرى.

على رغم االنتقادات التي وجهها عبد
الفتاح السيسي ،بني حني وآخــر ،إلى
محاولة نـظــام حسني مـبــارك تمهيد
ال ـطــريــق أمـ ــام نـجـلــه ج ـمــال لـلـتــرشــح
الن ـت ـخــابــات ال ــرئ ــاس ـ ّـة ،ف ــإن السيسي
ن ـف ـســه ل ــم ي ـم ـنــع ت ــوغ ــل ع ــائ ـل ـت ــه فــي
ال ــدول ــة ب ـن ـفــوذ قـ ــوي ،ب ــل ف ــي أج ـهــزة
سيادية .عمليًا ،حصل نجل الرئيس،
مـ ـحـ ـم ــود ،عـ ـل ــى ت ــرقـ ـي ــة اس ـت ـث ـنــائ ـيــة
ل ـي ـج ــري ت ـص ـع ـيــده إلـ ــى رت ـب ــة عـمـيــد
فــي جهاز «املـخــابــرات الـعــامــة» ،وذلــك
عـنــدمــا تــولــى مـنـصــب رئ ـيــس املكتب
الـفـنــي لــرئـيــس ال ـج ـهــاز نـهــايــة الـعــام
املاضي ،وهو املنصب الذي استحدث
خ ـص ـي ـصــا ل ـ ــه ،ل ـي ـك ــون مـ ـش ــارك ــا مــع
الــرئ ـيــس ال ـجــديــد ل ــ«ال ـع ــام ــة» ،ال ـلــواء
عباس كامل ،في إعادة هيكلة الجهاز
ـان للرئيس
كـل ـيــا .كـمــا أدخـ ــل ن ـجــل ثـ ـ ٍ
يــدعــى حـســن ،وه ــو مـهـنــدس ،ليعمل
في إدارة االتصال داخل الجهاز.
أي ـ ـض ـ ــا ،يـ ـت ــول ــى شـ ـقـ ـي ــق ال ـس ـي ـس ــي،
املستشار أحمد سعيد ،منصب نائب
رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس
أمناء «وحــدة مكافحة غسيل األمــوال
وتمويل اإلرهــاب» التي تمارس دورًا
مهمًا فــي مــا يتعلق بــإعــداد التقارير

والتحريات للجهات القضائية حول
م ـصــادر الـتـمــويــل .مــع ذل ــك ،ال يظهر
ٌّ
أي مــن عائلة «ال ـج ـنــرال» فــي وسائل
اإلعالم ،على رغم مناصبهم املختلفة،
خصوصًا شقيقه الــذي صار يتجنب
لدواع
الظهور في دار القضاء العالي
ٍ
أمنية.

رجال الوالية الثانية
لم تكن األسابيع األولــى التي أعقبت
إعــادة انتخاب السيسي رئيسًا حتى
 2022ســوى مرحلة تمهيدية لبداية
مرحلة جديدة يرغب «الجنرال» فيها
باالستعانة بوجوه جديدة العتبارات
ع ــدة ،فـجــاءت حــركــة التغييرات أكبر
م ــن ال ـتــوق ـعــات ،ف ــي تــأكـيــد أن ال أحــد
باق في منصبه سوى الرئيس .فحتى
ٍ
من كانوا حوله وساندوه في أصعب
ّ
امل ــراح ــل ت ـغــيــرت م ـقــاعــدهــم وت ــراج ــع
تأثيرهم مع ظهور قيادات جديدة في
جميع مؤسسات الدولة بال استثناء،
حتى على رأس وزارة الدفاع.
صحيح أن الرئيس تخلص تدريجًا
مــن أعـضــاء املجلس الـعـسـكــري ،الــذي
ترأسه ّإبــان حكم محمد مرسي وكان
قـ ــد أق ـ ــر اإلطـ ــاحـ ــة ب ــال ــرئ ـي ــس امل ــدن ــي

املـنـتـخــب وإس ـنــاد الـحـكــم إل ــى رئيس
املـحـكـمــة ال ــدس ـت ــوري ــة ،ل ـكــن امل ـفــاجــأة
الكبرى لدى القادة العسكريني كانت
اإلطاحة بالرجل الثاني في املجلس،
أي الفريق أول صدقي صبحي ،الذي
ُأق ـي ــل ف ــي ت ـعــديــل وزاري .ب ـعــد ذل ــك،
أسـ ـن ــدت حـقـيـبــة ال ــدف ــاع إل ــى الـفــريــق
أول محمد أحمد زكــي الــذي ال يعرف
غالبية املصريني مالمحه حتى اآلن،
فالرجل الذي جاء من قيادة «الحرس
الجمهوري» وال يظهر إال في حضرة
الرئيس ،ونــادرًا ما يخرج تصريح له
أو يظهر منفردًا ،على عكس صبحي
ال ــذي سلطت األضـ ــواء عليه بوصفه
ً
خـلـيـفــة مـحـتـمــا لـلـسـيـســي م ــن إط ــار
ال ـع ـس ـكــر ،م ــع أن ــه ل ــم ي ـبــد أي مــواقــف
سرية أو علنية عن طموح سياسي.
وص ـح ـي ــح أيـ ـض ــا أن ص ـب ـح ــي خ ــرج
مـكــرمــا بتعيينه مـسـتـشــارًا عسكريًا
لرئيس الجمهورية لكن هذا املنصب
ال يـعــدو كــونــه خــروجــا مشرفًا لوزير
ال ـ ــدف ـ ــاع ال ـ ـ ـ ــذي ّأم ـ ـ ـ ــن وأش ـ ـ ـ ـ ــرف ع ـلــى
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ــرئ ــاسـ ـي ــة فـ ــي 2014
وأوص ـ ـ ـلـ ـ ــت الـ ـسـ ـيـ ـس ــي إل ـ ـ ــى الـ ـحـ ـك ــم،
خ ـص ــوص ــا أن األخ ـ ـيـ ــر اسـ ـتـ ـق ــال مــن
منصبه وزي ـرًا لـلــدفــاع قبل غلق باب

ال ـتــرشــح ب ــأي ــام ك ــي ي ـقــدم أوراقـ ـ ــه في
االنتخابات الرئاسية كمواطن مدني،
بسبب قــواعــد ال ـقــوات املسلحة التي
تـمـنــع الـعـسـكــريــن م ــن الـتـصــويــت أو
ال ـت ــرش ــح .وال ـس ـي ـن ــاريــو ن ـف ـســه تـكــرر
مع وزيــر الداخلية اللواء مجدي عبد
الغفار الذي وجد السيسي أن وجوده
عـ ـل ــى رأس الـ ـ ـ ـ ـ ـّ ــوزارة ص ـ ـ ــار ي ـف ــرض
نــوعــا مــن الـتــوغــل لــرجــال عبد الغفار
داخ ــل الـ ــوزارة ،مــا دفـعــه إلــى إقصائه
وتعيني رئـيــس جـهــاز األم ــن السابق،
ال ـل ــواء مـحـمــود تــوفـيــق ،فـيـمــا واصــل
الوزير الجديد إلغاء سياسات سلفه.
ف ـبــوجــوده أق ـصــي ع ـش ــرات ال ـق ـيــادات
ُ
وصـ ّـعــد آخ ــرون ،عبر حركة التنقالت
الـسـنــويــة ال ـتــي اعـتـمــدهــا بـعــد توليه
املنصب بأسابيع قليلة.
ج ــرأة «ال ـج ـن ــرال» ف ــي تـغـيـيــر وزي ــري
الــدفــاع والداخلية مــرة واح ــدة ّ
عبرت
بوضوح عن الطريقة التي اتبعها في
التعامل مع تصعيد قيادات وإقصاء
أخــرى ،وهــي ضمان «خــروج مشرف»
لـلـمـطــاح ب ـهــم ،بــإرضــائ ـهــم بمناصب
شــرفـيــة تمنح روات ــب أع ـلــى ،فيما تم
تجاهل من أبدى أدنى اعتراض ،حتى
لو لم يخرج هذا االعتراض عن الدائرة

 10كانون الثاني ــ  14أيار ()2018
زي ــادات متوالية فــي األس ـعــار شملت
قطاعات أساسية مثل «املترو» ومواد
أساسية مثل غاز الطهي واملحروقات.
 15شباط
إلقاء القبض على القيادي اإلسالمي
عـبــد املـنـعــم أبــو الـفـتــوح وقـيــاديــن من
حزبه خالل اجتماع لهم.
 1آذار
ف ـ ــرض قـ ـي ــود ع ـل ــى وس ــائ ــل اإلع ـ ــام
الدولية عبر خـطــوات قانونية وأيضًا
ّ
محاولة التدخل في املحتوى.
 20آذار  29 -آذار
األج ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــزة األم ـ ـن ـ ـي ـ ــة ت ـ ـض ـ ـغـ ــط ق ـب ــل
االنـتـخــابــات الــرئــاسـيــة وخــالـهــا على
م ـخ ـت ـل ــف م ـ ــن لـ ـه ــم «تـ ـ ـع ـ ــام ـ ــات مــع
الدولة» ،لرفع صور مؤيدة لعبد الفتاح
السيسي.
 16أيار  13 -أيلول
الــدولــة تـطـ ّـبــق خطتها للسيطرة على
اإلعالم الخاص ،وال سيما الشاشات،
بإجبار مالكي القنوات على الدخول في
شراكات مع شركة تابعة للمخابرات.
 13 - 16تموز
األجهزة األمنية تطلق حملة من أجل
جـمــع تــواقـيــع مــن املــواط ـنــن للمطالبة
بتعديل املــادة  140من الدستور التي
تحدد مدة ترشح الرئيس.

عائلة «الجنرال» في مفاصل الدولة
املحيطة بالقصر .هذا ما حدث تمامًا
مع محافظ مطروح السابق ،عالء أبو
زيــد ،الــذي حــاول التجاوز والــوصــول
إل ــى الـسـيـســي م ـبــاشــرة ،فـمــا ك ــان من
الـ ـل ــواء ك ــام ــل (م ــدي ــر مـكـتــب الــرئـيــس
آنـ ـ ـ ــذاك) إال أن ط ـل ــب م ـن ــه ال ـب ـق ــاء فــي
امل ـن ــزل ،ثــم اسـتـبـعــد بـعــد ه ــذا املــوقــف
بشهرين تقريبًا من منصبه ،علمًا أن
أبو زيد هو مدير سابق لـ«املخابرات
الحربية» في املحافظة نفسها.
لكن ،ربما يكون التغيير األكثر مفاجأة
ه ــو إق ـص ــاء كــامــل نـفـســه م ــن منصب
مــديــر مكتب الــرئـيــس وإس ـنــاد املهمة
إلى اللواء محسن عبد النبي .اإلقصاء
الــذي جــاء مفاجئًا وعلى عكس ُ رغبة
الـلــواء ،كما تنقل مـصــادر ،لكن أسند
إليه منصب وزير «املخابرات العامة»،
ب ـعــد اإلط ــاح ــة ب ــال ـل ــواء خ ــال ــد ف ــوزي
ووضع األخير تحت اإلقامة الجبرية.
تقول املصادر إن اللواء عباس ،الذي
ج ـم ــع ب ــن اإلشـ ـ ـ ــراف ع ـل ــى «ال ـع ــام ــة»
وإع ــادة هيكلتها ،وبــن إدارت ــه مكتب
الــرئ ـيــس شـ ـه ــورًا ،ل ــم ي ـكــن يــرغــب في
الرحيل عن االتحادية ،بل قدم أسماء
يمكن أن تتولى إدارة املخابرات .لكن
هـ ــذه األسـ ـم ــاء ل ــم ت ـلــق تــرح ـي ـبــا لــدى

«الرجل الواحد»
يحكم بالخوف

السيسي الــذي قــرر إسناد املهمة إلى
كامل وإبـعــاده عــن االتـحــاديــة ،ليبقى
في املخابرات فقط برفقة فريق عمله
الــذي كــان يــرافــق السيسي منذ عمله
فــي «الحربية» وتصعيده مــديـرًا لها
قبل أكثر من  9سنوات.
ومع أن الرئيس أخرج عباس ومقربيه
م ــن «االتـ ـح ــادي ــة» ،ف ــإن ن ـف ــوذه ــم ظل
موجودًا في القصر حتى وقت قريب،
وتحديدًا إلى حني االستعانة باللواء
محسن عبد النبي ليدير فريق عمل
الـ ـش ــؤون امل ـع ـنــويــة ب ـج ــوار الــرئ ـيــس.
وم ـح ـس ــن ،ال ـ ــذي ع ـلــم ب ــال ـق ــرار خــال
وج ــوده خ ــارج ال ـبــاد ،يسعى حاليًا
إل ــى انـ ـت ــزاع صــاح ـيــاتــه م ــن ع ـبــاس،
خ ـص ــوص ــا أن األخ ـ ـيـ ــر ب ـ ــات ي ـفــرض
املـ ـخ ــاب ــرات ورج ــالـ ـه ــا ف ــي ك ــل ش ــيء
حول السيسي ،وحتى خالل الجوالت
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ل ـل ــرئ ـي ــس ،مـ ــع أن خــالــد
ً
فــوزي مثال لم يكن يحضر غالبيتها
خ ـ ـ ــال م ــرحـ ـلـ ـت ــه .ووف ـ ـ ـ ــق امل ـ ـص ـ ــادر،
ال ـس ـي ـس ــي لـ ـي ــس غ ــاضـ ـب ــا مـ ــن ك ــام ــل
لكنه أراد تغيير موازين القوى داخل
«االتـ ـح ــادي ــة» ،خ ـصــوصــا م ــع رس ــوخ
ق ــوة األخ ـي ــر وت ــدخ ــات ــه ف ــي مختلف
امللفات ،وظهوره كأنه يتحدث باسم

الــرئـيــس ،وه ــو مــا تــراجــع بـشــدة بعد
تــول ـيــه امل ـخ ــاب ــرات ع ـلــى رغ ــم إشــرافــه
ع ـل ــى م ـل ـف ــات عـ ــدة أبـ ــرزهـ ــا «م ـن ـتــدى
شـبــاب ال ـعــالــم» امل ـقــرر إقــامـتــه الشهر
املقبل في شرم الشيخ.

رئيس حكومة «شكلي»
جــاء تغيير رئيس الحكومة السابق،
شــريــف إسـمــاعـيــل ،وتـعـيــن املهندس
مصطفى مــدبــولــي خلفًا لــه متوقعًا،
ف ــي ظ ــل م ــرض إس ـمــاع ـيــل الـ ــذي عني
مستشارًا لرئيس الجمهورية وصار
يـ ـت ــاب ــع مـ ـلـ ـف ــات ث ــان ــوي ــة مـ ــن بـيـنـهــا
م ـ ـش ـ ــروع تـ ـط ــوي ــر وس ـ ـ ــط ال ـ ـقـ ــاهـ ــرة،

تعلم السيسي من
تجربة مبارك أال تقوى
بطانته أكثر من الالزم

ف ـي ـمــا ح ــاف ــظ م ــدب ــول ــي فـ ــي مـنـصـبــه
الـ ـج ــدي ــد ع ـل ــى ط ـب ـي ـعــة ع ـم ـلــه م ـن ـف ـذًا
لتعليمات الرئيس .لكن من مفاجآت
التغييرات األخ ــرى اإلطــاحــة برئيس
«ج ـ ـهـ ــاز ال ــرق ــاب ــة اإلداري ـ ـ ـ ـ ـ ــة» ،الـ ـل ــواء
مـحـمــد ع ــرف ــان ،ال ــذي ملــع اس ـمــه بقوة
بعد عمليات ضبط الــرشــى املتعددة
وقضايا الفساد فــي الجهاز اإلداري
لـ ـ ـل ـ ــدول ـ ــة ،وذل ـ ـ ـ ــك بـ ـط ــريـ ـق ــة م ـخ ــال ـف ــة
ل ـل ـقــانــون وال ــدسـ ـت ــور ،خ ـصــوصــا أن
الــرجــل يفترض خــروجــه مــن منصبه
ع ــام  .2022وح ــال ـي ــا ،ط ـلــب الـسـيـســي
مــن الــرئ ـيــس ال ـجــديــد لـلـجـهــاز تقليل
ال ـظ ـهــور اإلع ــام ــي وأال يـعـلــن جميع
القضايا للرأي العام.
ب ــالـ ـنـ ـظ ــر إلـ ـ ـ ــى مـ ـجـ ـم ــل الـ ـتـ ـع ــدي ــات
ال ـت ــي ش ـم ـلــت ت ـغ ـي ـيــر عـ ــدد ك ـب ـيــر مــن
امل ـحــاف ـظــن ،ف ــإن امل ــؤك ــد أن ال ـج ـنــرال
ل ــم ي ـع ــد ي ــرغ ــب ف ــي أن تـ ـك ــون ه ـنــاك
حاشية حــول الرئيس معروفة بقوة
نفوذها على غــرار ما حدث إبــان أيام
مـبــارك ،ففضل التخلص مــن الجميع
وإرج ــاعـ ـه ــم خ ـط ــوة إلـ ــى ال ـخ ـلــف مــع
ال ـح ـف ــاظ ع ـلــى والئـ ـه ــم ل ــه شـخـصـيــا،
وذلك مع إمكانية االستعانة ببعضهم
في أدوار أخرى قريبًا.

 29تموز
الـ ـسـ ـيـ ـس ــي ي ـ ــداف ـ ــع خ ـ ـ ــال «امل ــؤتـ ـم ــر
الوطني السادس للشباب» عن الزيادة

الكبيرة في رواتب الوزراء والنواب ألن
«للمنصب هيبته الـتــي يجب الحفاظ
عليها».
 23ــ  27آب
األمـ ــن يــدهــم م ـنــزل الـسـفـيــر الـســابــق
م ـع ـصــوم م ـ ــرزوق وق ـي ــادي ــن آخــريــن
فــي «الـتـيــار الـشـعـبــي» ،فــي استكمال
لالعتقاالت السياسية.
 30آب
الـسـيـســي ي ـج ــري تـغـيـيـرًا ك ـب ـي ـرًا في
حركة املحافظني والطاقم الدبلوماسي،
ك ـمــا ي ـق ـصــي رئ ـي ــس «ه ـي ـئــة الــرقــابــة
اإلداريـ ــة» ،الـلــواء محمد عــرفــان ،جــراء
نشاط األخير.
 14أيلول
ق ـ ـ ـ ـ ــررت لـ ـجـ ـن ــة «مـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــادرة أم ـ ـ ـ ــوال
وممتلكات جماعة اإلخوان املسلمني»،
ُ ِّ
التي شكلت بقرار من السيسي ،سلب
أمــوال الجماعة ومناصريها ملصلحة
الدولة.
 17أيلول
م ـح ـك ـمــة ف ــي الـ ـق ــاه ــرة تـ ـق ــرر ف ـج ــأة،
وخــال جلسة ملحاكمة جمال وعالء
مـبــارك ،إيداعهما في السجن قبل أن
يخرجا بعد ذلك بأيام.
 18أيلول
ّ
األجـ ـه ــزة األم ـن ـيــة ت ـتــدخــل ف ــي إع ــادة
تشكيل «ائـتــاف دعــم مصر» ،الكتلة
البرملانية الحائزة الغالبية ،في خطوة
مهمة لترتيب املشهد من أجل تمرير
قـ ــوانـ ــن ب ـص ـي ــاغ ــات م ـ ـحـ ــددة ت ـخــدم
السيسي ،وفي مقدمتها تمديد الوالية
الرئاسية.
 30أيلول
الـحـكــومــة تـعــد دراسـ ــة ل ـقــرض جديد
م ــن «ص ـن ــدوق الـنـقــد ال ــدول ــي» بقيمة
 10-6مليارات دوالر وستعرضه على
الــرئـيــس ،وإذا واف ــق ،فستغرق البالد
في ديون إضافية.
 1تشرين األول
«امل ـج ـل ــس األعـ ـل ــى لـ ــإعـ ــام» ي ـصــدر
بيانًا يحذر فيه من البث املباشر من
دون إذن رسمي حتى على صفحات
«ف ــاي ـس ـب ــوك» ،وال س ـي ـمــا الـنــاشـطــن
الذين لديهم أكثر من  5آالف متابع.

