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السيسي يكتسح صناديق الخارج وصباحي ال يزال يراهـ
حماوة انتخابية على وقع التفجيرات

السياق االنتخابي املصري دخل أيامه األخيرة .نتائج
انتخابات الخارج خذلت حمدين صباحي ،الذي أعلن أنه
سيحسم األمر في انتخابات الداخل .الجامعات املصرية تشهد
تظاهرات عنيفة ،وقتيل من كلية هندسة ،والحكم على
العديد من الطالب بالسجن في قضايا تتعلق بالتظاهر
ل ��م ي �ك��ن امل ��واط ��ن امل� �ص ��ري ه� ��ذه امل ��رة
ب�ح��اج��ة إال إل��ى ب�ط��اق��ة ال��رق��م القومي
ليتمكن م��ن املشاركة ف��ي االنتخابات
ال��رئ��اس �ي��ة خ ��ارج األراض � ��ي امل�ص��ري��ة.
وم��ع ذل��ك ،ظ�ه��رت نتائج االنتخابات
ف��ي ال �خ��ارج ف��اض�ح��ة لحملة حمدين
ص �ب��اح��ي ال � ��ذي ل ��م ي �ح �ص��ل إال ع�ل��ى
 %5,5م� ��ن أص� � � ��وات ال� �ن ��اخ� �ب�ي�ن .ك ��ان
رد ال�ف�ع��ل امل�ع�ل��ن لحملة األخ �ي��ر أنهم
ي �ح �ت��رم��ون رأي امل �ص��ري�ي�ن ب��ال �خ��ارج
وأن� �ه ��م ي �ع �ت �م��دون ع �ل��ى االن �ت �خ��اب��ات
الداخلية في حسم النتيجة .بالنسبة
إل��ى امل��رش��ح األوف ��ر ح�ظ��ًا ،املشير عبد
ال �ف �ت��اح ال �س �ي �س��ي ،ف �ق��د أع �ل ��ن أخ �ي �رًا
َ
مالمح برنامجه االنتخابي ،في الوقت
ال� � ��ذي ت �ل �ق��ى ف �ي ��ه ه �ج ��وم ��ًا ح� � ��ادًا م��ن
ق�ب��ل ال�ش�ب��اب ع�ل��ى ش�ب�ك��ات ال�ت��واص��ل
االج �ت �م ��اع ��ي ب �س �ب��ب ت ��أخ ��ر ال� �خ ��روج
ببرنامج واض��ح امل�لام��ح .وم��ن الجهة
األخ � ��رى ،أع �ل��ن ح�م��دي��ن ص�ب��اح��ي عن
م� � �ق � ��دوره ح � ��ال ف � � ��وزه ب��االن �ت �خ��اب��ات
ت ��وف �ي ��ر خ �م ��س م�ل�اي�ي�ن ف ��رص ��ة ع�م��ل
ل�ل�م�ش��روع��ات ال�ص�غ�ي��رة وامل�ت��وس�ط��ة.
وأعلن صباحي أن برنامجه السياسي
ال � ��ذي ي �خ��وض ب ��ه ه� ��ذه االن �ت �خ��اب��ات
استغرق إعداده ثالث سنوات ،وهو ما
ُي� َ�ع� ّ�د هجومًا غير مباشر على غريمه
في االنتخابات.
للتخلص من فكرة أن حمدين صباحي
سيكون بمثابة املهرب ألعضاء جماعة
اإلخ � � � � ��وان امل� �س� �ل� �م�ي�ن ،أع � �ل� ��ن امل ��رش ��ح
الرئاسي أنه ليس بحاجة إلى أصوات
الجماعة ،وأن��ه سيعتمد أساسًا على
أصوات الطبقة املتوسطة التي تشكل
غالبية سكان مصر .أما بالنسبة إلى
امل �ش �ي��ر ،ف �ق��د ص� ��در أم� ��س ع ��ن ش�ب��اب
ح � ��زب ال � �ن� ��ور ال �س �ل �ف��ي ن �ش �ي��د ج��دي��د
بعنوان «اخترناك» لدعم السيسي.
على نفس ال��وت��ر م��ع املشير ،أص��درت
الجمعية ال��وط�ن�ي��ة للتغيير تصريح
ي��وض��ح م��وق�ف�ه��ا ال ��داع ��ي إل ��ى ت�ع��دي��ل
اتفاقية كامب ديفيد أو إلغائها .ونشير
هنا إلى أن عبد الفتاح السيسي وزير
الدفاع املصري السابق سبق أن أعلن
ف ��ي ل �ق��اء ت �ل �ف��زي��ون��ي أن ��ه ال يستبعد
تعديل اتفاقية كامب ديفيد إذا دعت
الضرورة لذلك ،وأن إسرائيل ستتفهم
ه ��ذا األم � ��ر .ص ��رح ك��ذل��ك أح �م��د دراج،
ال �ع �ض��و ف ��ي ال�ج�م�ع�ي��ة ال �ت��ي أس�س�ه��ا
امل � �ع ��ارض ال � �ب ��ارز م �ح �م��د ال� �ب ��رادع � َ�ي،
ب��أن مشروع «ميثاق ال�ث��ورة» ُ
سيعلن
قريبًا ليشمل مجموعة من اإلج��راءات
التي سيضغطون على الرئيس املقبل
لتحقيقها.
أي��ام قليلة على ب��دء ت��واف��د الناخبني
ع�ل��ى ص�ن��ادي��ق االق �ت��راع ف��ي األراض ��ي
امل� �ص ��ري ��ة وال ت � � ��زال ال � ��دول � ��ة ت� �ح ��اول
التصدي ألعمال العنف والتفجيرات
أمس ُعثر على قنبلة
اإلرهابية .فيوم ُ
في ميدان التحرير أبطل مفعولها ،هي
وقنبلة أخ��رى ج��رت السيطرة عليها
في كنترول كلية تجارة جامعة األزهر.
وف ��ي إط� ��ار ال �ت �ظ��اه��رات ال �ت��ي نظمها
ال �ط�لاب ف��ي ج��ام�ع��ة األزه� ��ر ،ان�ف�ج��رت
قنبلة بدائية الصنع بجوار الجامعة
ف��ي م �ي��دان ال�ن�ه�ض��ة .رغ ��م اإلج � ��راءات
امل�ش��ددة التي اتخذتها الجامعة ملنع
ال �ط�لاب م��ن ال�ت�ظ��اه��ر ،ت��واف��د ال�ط�لاب
ب��أع��داد غ�ف�ي��رة ب��ات�ج��اه ال �ب��اب امل��ؤدي
إل� ��ى م� �ي ��دان ال �ن �ه �ض��ة .ح ��اول ��ت ق ��وات

حكم بحبس
الرئيس المخلوع ثالث
سنوات ونجليه أربع
شهدت جامعة االسكندرية اشتباكات بني الطالب ضد االنقالب ومؤيدي السيسي واألمن (األناضول)

األمن منع الطالب من التظاهر خارج
ال �ج��ام �ع��ة م ��ن ط��ري��ق غ �ل��ق ال� �ب ��اب ،ما
أدى إل � � ��ى ح � � � ��دوث اش � �ت � �ب� ��اك� ��ات ب�ين
ق ��وى األم� ��ن وال �ط�ل�اب أدت إل ��ى مقتل
ط��ال��ب ك�ل�ي��ة ال �ه �ن��دس��ة إس�ل��ام محمد
أح� �م ��د ق �ب��ل وص ��ول ��ه إل � ��ى م�س�ت�ش�ف��ى

ال�ط�ل�ب��ة ل�ت�ل�ق��ي اإلس� �ع ��اف ال �ل��ازم .أم��ا
ج��ام�ع��ة ع�ين ش �م��س ،ف�ش�ه��دت وق�ف��ات
اح �ت �ج��اج �ي��ة ن�ظ�م�ه��ا ال �ط�ل�اب ت�ن��دي�دًا
باعتقال زمالئهم ومقتل الطالب بكلية
ال �ح ��اس �ب ��ات م �ح �م��د أي� �م ��ن .وش �ه��دت
جامعة اإلسكندرية هي األخرى أعمال

عنف ،فبعد أداء االمتحانات ،تجمهر
ال�ط�ل�ب��ة وأل �ق ��وا ال �ح �ج��ارة وزج��اج��ات
امل ��ول ��وت ��وف ع �ل��ى ق � ��وات األم � ��ن ال �ت��ي
أط�ل�ق��ت ق�ن��اب��ل ال �غ��از ل�ت�ف��ري��ق ال�ط�لاب
املتظاهرين .وف��ي صعيد مصر ،امتد
ال�ح��راك الطالبي إل��ى جامعة أسيوط

التي نظمت تظاهرات تخللتها أعمال
ع�ن��ف م��ن ق�ب��ل ال �ط�ل�اب ال��ذي��ن رش�ق��وا
ق� ��وات األم� ��ن ب��ال �ح �ج��ارة وب��زج��اج��ات
املولوتوف .كذلك انفجرت أمام البوابة
ال ��رئ� �ي� �س� �ي ��ة ل �ل �ج��ام �ع��ة ق �ن �ب �ل��ة ق��ال��ت
ّ
م� �ص ��ادر أم �ن �ي��ة إن ال� �ط�ل�اب زرع��وه��ا

لماذا يخسر المشير ويكسب حمدين عقب كل حـــ
يلعب السيسي
ببراعة على وتر األقباط
والنساء في سباق
االنتخابات الرئاسية،
بينما يكسب منافسه
حمدين الكثير من
«الكتلة العائمة» بسبب
ضبابية الرؤية واضطراب
إدارة حملة املشير

يكسب صباحي
كل يوم اصواتًا
من املقاطعني
بنسب كبيرة
(خالد دسوقي ـ
أ ف ب)

القاهرة ــ رانيا العبد
ي� �خ ��رج امل� ��رش� ��ح ال ��رئ ��اس ��ي ع �ب ��د ال �ف �ت��اح
السيسي ،عبر شاشات التلفاز في حوارت
ت �ل �ف��زي��ون �ي��ة أو ن� � ��دوات ت�ب�ث�ه��ا ال �ق �ن��وات،
ل�ي�خ�س��ر م��ن م��ؤي��دي��ه ع�ق��ب ك��ل م ��رة ع��ددًا
ليس بقليل .ف��ي امل�ق��اب��ل ،يكسب منافسه
حمدين صباحي عددًا كبيرًا من مقاطعي
االن �ت �خ��اب��ات ب�ع��د ك��ل ح ��وار ي �ج��ري��ه .لغة
ال �ج �س��د وط��ري �ق��ة األداء ال� � �ح � ��واري ،ك��ان
ل�ه�م��ا ال�ت��أث�ي��ر األك �ب��ر ف��ي ج�م�ه��ور ك��ل من
امل��رش�ح�ين ،ال�ل��ذي��ن رف�ع��ا أس�ه��م صباحي،
وأث ��را سلبًا ف��ي أص ��وات ال�س�ي�س��ي ،ولكن
ليس بالدرجة التي تؤدي إلى خسارته.
ف� ��ي ال �ل �ح �ظ��ة ذات � �ه� ��ا ال� �ت ��ي ال� �ت� �ق ��ى ف�ي�ه��ا
ص�ب��اح��ي ب��أن �ص��اره م�م��ن ي�ق�ي�م��ون خ��ارج
ال �ب�ل�اد ع �ب��ر ال �ف �ي��دي��و ك��ون �ف��رن��س ،ال�ت�ق��ى
ال�س�ي�س��ي ب��ال�ط��ري�ق��ة نفسها أن �ص��اره في

محافظة أس�ي��وط ف��ي صعيد مصر خالل
املؤتمر الجماهيري الذي عقده بعض من
أن �ص��اره ،وه��و م��ا أث ��ار م��زي �دًا م��ن ال�ج��دل
ح��ول أداء السيسي ال ��ذي م��ا زال يخشى
التحرك خارج حدود القاهرة املؤمنة له.
املشير ت�ح��دث ع��ن نفسه بنسبة أك�ب��ر في
ل �ق��اءات��ه ال�ت�ل�ف��زي��ون�ي��ة ،ف �ج��اء ت �ك��رار األن��ا
ف��ي امل��رت�ب��ة االول� ��ى ،ب�ع��ده��ا م�ص��ر ،بينما
ت � �ك� ��رار ك �ل �م��ة ال �ج �ي ��ش ج � ��اء ف� ��ي امل��رت �ب��ة
الرابعة .واتسم ح��وار السيسي باملراوغة
ت��ارة وال��دك�ت��ات��وري��ة ط��ورًا والتعالي ت��ارة
أخ��رى ،وذل��ك طبقًا لتحليل أجرته جريدة
«ال� ��وط� ��ن» .اإلدارة امل �ض �ط��رب��ة ف ��ي حملة
ال�س�ي�س��ي ،وال �ت��ي ات�س�م��ت أي �ض��ًا بتعالي
أع �ض��اء ب�ع�ض�ه��ا ف��ي ك�ث�ي��ر م��ن األح �ي��ان،
ّ
تسببت ف��ي إشكالية داخلية منذ أواخ��ر
االس �ب��وع امل��اض��ي ل��م ت�ط��ف ع�ل��ى السطح
بعد القرار الذي اتخذته شركة «سي سي

بلس» بإبعاد أحمد كامل ،أحد املؤسسني
في الشركة املسؤولة عن الدعاية اإلعالمية
والسياسية للسيسي ،بعد التصريحات
ال�ت��ي قالها لصحيفة «ال�ح�ي��اة» اللندنية
عن برنامج السيسي ،والذي وصف طرحه
بأنه مثير للجدل.
رئيس حزب الوفد ،السيد البدوي ،رئيس
أك �ب��ر وأق� ��دم األح � ��زاب ال�ل�ي�ب��رال�ي��ة امل��ؤي��دة
ل �ل �س �ي �س��ي ،ح� �ل ��ل ف� ��ي م ��ؤت� �م ��ر ص �ح��اف��ي
حضرته «األخ�ب��ار» ح��وارات السيسي من
وجهة نظره ،واصفًا إياها بإنها حوارات
رجل دولة يمكن االعتماد عليه في اتخاذ
ال �ق��رار السليم .ول�ك��ن ال �ب��دوي ع��اد ليؤكد
ع � ��دة م � �خ� ��اوف م� �ش ��روع ��ة ،وم �ن �ه ��ا ف �ك��رة
املستبد العادل التي كثر حولها الحديث
من قبل بعض النخبة من أنصار السيسي،
«وأق � ��ول ل��ه ال ي��وج��د م�س�ت�ب��د ع� ��ادل ،ول��و
وج��دا معا ألم��ر امل��ول��ى رس��ول��ه ب��أن يكون
ً
مستبدًا عادال ،ولكنه أمره بالشورى».
م��ن ج�ه�ت��ه ،ع�ض��و حملة ص�ب��اح��ي ،عمرو
ص�ل�اح ،ي ��رى أن م��رش�ح��ه ي�ك�س��ب ك��ل ي��وم
أص��وات��ًا من املقاطعني بنسب كبيرة ،وإن
لم تكن ذاتها النسبة التي يستقطبها من
مؤيدي منافسه ،خ�لال أدائ��ه في مختلف
ال �ل �ق��اءات ال�ج�م��اه�ي��ري��ة أو ال�ت�ل�ف��زي��ون�ي��ة،
مرجعًا ذلك إلى امتالك صباحي برنامجًا
واضحًا يشرحه للمواطن بكل بساطة.
وي �ش �ي��ر ص �ل�اح ،ف��ي ت �ص��ري��ح خ ��اص إل��ى
«األخبار» ،إلى أن حملته تتابع من خالل
ل �ج��ان �ه��ا ف ��ي م�خ�ت�ل��ف امل �ح��اف �ظ��ات نسب
ال�ت�ص��وي��ت ،وإن ل��م ي�ك��ن ب�ش�ك��ل رق �م��ي أو
بحثي مدقق ،والتي تشير إل��ى أن الكثير
م��ن ال�ك�ت�ل��ة ال�ع��ائ�م��ة (ت �ل��ك ال �ت��ي ل��م ت�ح��دد
موقفها بعد) تتجه نحو تأييد مرشحه،

