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العالم

على الغالف

السيسي على طريق الوالية الثانية
يوم خاضت مصر  -الثورة ،أول استحقاق رئاسي في
أواسط عام  ،2012كان الحدث تاريخيًا بكل المعايير.
المرة األولى التي لم يكن المصريون على علم
كانت تلك ّ
مسبق بمن سيحكمهم ألربعة أعوام .لم يكن هناك وريث
تجدد له البيعة في استفتاءات
عرش ملكي ،وال جنرال ّ
المحدد مسبقًا بـ ،%99بل رئيس
تحمل الرقم السحري
ّ

من اختيارهم ،وبمنافسة متكافئة نسبيًا .لم يدم األمر
طويال ،فالسنوات األربع للرئيس المنتخب ،اقتصرت على
ً
سنة واحدة لمحمد مرسي ،عبث خالل فريقه السياسي
ــ «اإلخوان المسلمون» ــ بالحياة السياسية واالجتماعية،
مرة جديدة،
على النحو الذي دفع المصريين إلى التحرك ّ
أمال بالتغيير ،سرعان ما راحت تتالشى احتماالته ،بعودة
ً

 3ماليين صوت تعبر
بالمشير إلى 2022
القاهرة ــ األخبار
س ــري ـع ــا ان ـط ـل ـق ــت حـ ـم ــات ال ـتــأي ـيــد
لترشيح عبد الفتاح السيسي لوالية
رئاسية ثانية ،وذلك برعاية برملانية
وج ـه ــات أم ـن ـيــة ،ف ــي وق ــت ال ـت ــزم فيه
بــاقــي املــرشـحــن املـحـتـمـلــن الصمت
ولــم تحرر ســوى توكيالت قليلة ألي
مرشح آخر.
م ــع ف ـتــح بـ ــاب ال ـت ــوك ـي ــات الـشـعـبـيــة
ملرشحي انتخابات الرئاسة املصرية،
لم تسجل مكاتب الشهر العقاري في
م ـصــر أم ــس عـ ــددًا ي ــذكــر لـلـتــوكـيــات
ال ـش ـع ـب ـي ــة امل ـ ـط ـ ـلـ ــوبـ ــة ،ل ـل ـمــرش ـحــن
امل ـح ـت ـم ـل ــن ،بـ ـخ ــاف ال ــرئـ ـي ــس عـبــد
الفتاح السيسي الذي ضمن أكثر من

ستجرى االنتخابات
ُ
في ظل حالة الطوارئ
المفروضة
ألفي توكيل في اليوم األول ،باإلضافة
إل ــى تــوقـيــع  400نــائــب بــرملــانــي على
تأييد ترشحه ،علمًا بــأنــه ال يحتاج
قــانــونــا أكـثــر مــن  20توقيعًا برملانيًا
العتماده مرشحًا النتخابات الرئاسة
املقررة في آذار املقبل.
ن ـ ـ ــواب ال ـ ـبـ ــرملـ ــان ،ب ـم ــن ف ـي ـه ــم بـعــض
نواب املعارضة املشكلني لتكتل «-25
 ،»30ت ـس ــاب ـق ــوا ع ـل ــى ت ــأي ـي ــد رئ ـيــس
ال ـج ـم ـهــوريــة ،ف ـس ــارع ــوا إل ــى تــوقـيــع
اس ـت ـم ــارة تــزك ـي ـتــه ،أو أع ـل ـن ــوا عـلــى
االقل تأييدهم لهّ ،باستثناءات قليلة،
إم ــا اخـتـفــت أو فــضـلــت االب ـت ـعــاد عن
األضواء ،مع تزايد املوقعني املطالبني
بــالـسـيـســي رئ ـي ـســا ف ــي االن ـت ـخــابــات
املـقـبـلــة ،وم ــن بينهم رئـيــس الـبــرملــان

علي عبد العال الذي ّ
مرر أمس تمديد
ح ــال ــة ال ـ ـ ـطـ ـ ــوارئ ملـ ـ ــدة ث ــاث ــة أش ـه ــر
جــديــدة ،اعتبارًا مــن منتصف الشهر
ال ـح ــال ــي ،م ــا ي ـع ـنــي أن االن ـت ـخــابــات
ُ
س ــتـ ـج ــرى فـ ــي ظـ ــل ح ــال ــة ال ـ ـطـ ــوارئ
املـ ـف ــروض ــة اس ـت ـث ـنــائ ـيــا ،م ـن ــذ ال ـع ــام
املاضي ،والتي ُت َّ
جدد كل ثالثة أشهر.
وهــو وضــع يخشى كثيرون أن يؤثر
بتحركات ٍّ
أي من املرشحني املحتملني
الذين تضاءلت فرصهم.
وبـ ـخ ــاف ض ـغ ــط ال ـ ـجـ ــدول ال ــزم ـن ــي،
وإغ ــاق بــاب الترشح يــوم  29كانون
الثاني الحالي ،يبقى املشهد األبــرز،
م ـن ــذ إع ـ ـ ــان م ــواعـ ـي ــد االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات،
هــو غـيــاب أيــة تعليقات واضـحــة من
امل ــرش ـح ــن املـحـتـمـلــن ك ـخــالــد عـلــي،
وم ـح ـم ــد أن ـ ــور ال ـ ـ ـسـ ـ ــادات ،وإن ك ــان
األخير قد أعرب عن نيته إعالن موقفه
ال ـن ـهــائــي م ــن االن ـت ـخ ــاب ــات الــرئــاســة
األحــد املقبل ،فيما تتزايد الضغوط
على خالد علي من قبل أصوات داعمة
له ،ملطالبته بعدم الدخول في السباق
االنتخابي ،في ظل االنحياز الواضح
ألج ـهــزة ال ــدول ــة ولـجـنــة االنـتـخــابــات
ملصلحة السيسي.
وشهدت مكاتب الشهر العقاري ،التي
فتحت أبــوابـهــا الستقبال املواطنني
ب ـغــرض تــوثـيــق ال ـتــوك ـيــات ،مشاكل
تقنية عــديــدة ،فيما ظهرت توكيالت
التأييد للسيسي سريعًا ،في وقت بدأ
فيه بعض رجال األعمال باالستعداد
لـحـشــد مــوظـفـيـهــم ،م ــن أج ــل تـحــريــر
مزيد من التوكيالت ملصلحة الرئيس
خالل األيام املقبلة.
وب ـ ـم ـ ــوج ـ ــب ق ـ ـ ــان ـ ـ ــون االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات
الــرئــاسـيــة ،فــإن السيسي ،حــال قبول
أوراق ترشحه منفردًا ،وحتى في حال
استبعاد باقي املرشحني في مراحل
الطعون املختلفة ،سيكون في حاجة
إلــى تأييد نحو ثالثة ماليني صوت

ضمن السيسي أكثر من ألفي توكيل في اليوم األول ،وتوقيع  400نائب على تأييد ترشحه (أرشيف)

على األق ــل لـلـفــوز ،أي مــا يمثل  5في
املـئــة مــن إجـمــالــي أص ــوات الناخبني
ّ
خالل أيام االقتراع الثالثة .أما إذا قل
ع ــدد امل ـصـ ّـوتــن لــه عــن ه ــذه النسبة،
ف ـس ـي ـت ـعـ ّـن ع ـلــى ل ـج ـنــة االن ـت ـخــابــات
إعادة إجراء االنتخابات بشكل كامل.

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه الهيئة
امل ـشــرفــة عـلــى االن ـت ـخــابــات الـتــزامـهــا
الحياد الـكــامــل ،بينما ّ
وجــه املجلس
األعـ ـ ـل ـ ــى ل ـ ــإع ـ ــام ب ـ ـ ـضـ ـ ــرورة ال ـ ـتـ ــزام
الـ ـحـ ـي ــاد ف ــي امل ــؤسـ ـس ــات اإلع ــام ـي ــة
املختلفة.

ولـ ـك ــن ع ـل ــى أرض ال ـ ــواق ـ ــع ،ت ـحـ ّـولــت
ال ـ ـشـ ــاشـ ــات والـ ـصـ ـح ــف إلـ ـ ــى م ـنــابــر
ت ـ ـعـ ــرض اإلنـ ـ ـ ـج ـ ـ ــازات ال ـ ـتـ ــي ح ـق ـق ـهــا
السيسي في السنوات األربع املاضية،
وتطالبه بــإعــادة الترشح الستكمال
«مسيرة التنمية».

من يضمن نزاهة االنتخابات؟
القاهرة ــ أحمد فوزي
جـ ـ ــاء اإلع ـ ـ ـ ــان عـ ــن الـ ـ ـج ـ ــدول ال ــزم ـن ــي
لالنتخابات الرئاسية املصرية ليزيد
الشكوك بشأن نزاهة هذا االستحقاق
ال ــذي يـبــدو أق ــرب إلــى االسـتـفـتــاء على
والي ـ ــة ثــان ـيــة لـعـبــد ال ـف ـت ــاح الـسـيـســي
منه إلى منافسة حقيقية بني الرئيس
الحالي واملرشحني املحتملني.
الـجــدول الــزمـنــي ،الــذي حــددت اللجنة
ال ـع ـل ـي ــا ل ــانـ ـتـ ـخ ــاب ــات فـ ـت ــرة الـ ـتـ ـق ـ ّـدم

بــال ـتــرش ـي ـحــات ب ـت ـس ـعــة أي ـ ــام تـنـتـهــي
يـ ــوم ال ـت ــاس ــع وال ـع ـش ــري ــن م ــن كــانــون
الـثــانــي الـحـ ّـالــي ،يجعل مــن املستحيل
على أي مــرشــح ،باستثناء ّالسيسي،
تلبية الشروط الشكلية للترشح ،وهي
الحصول على  25ألــف توكيل شعبي
لدخول املنافسة املفترضة.
ّ
ولـ ـك ــن هـ ــذه ال ـق ـي ــود ال ـش ـك ـل ـيــة لـيـســت
وح ــده ــا م ــا يـثـيــر ش ـك ــوك امل ـعــارضــن
ل ـل ـس ـي ـس ــي بـ ـ ـش ـ ــأن نـ ـ ــزاهـ ـ ــة ال ـع ـم ـل ـي ــة
االن ـت ـخــاب ـيــة ،وه ــو م ــا دف ــع بــاملـحــامــي

والناشط الحقوقي خالد علي ،بوصفه
ً
مــرشـحــا مـحـتـمــا ،إل ــى امل ـطــال ـبــة ،قبل
نحو أسـبــوعــن ،بضمانات انتخابية
ال تبدو قريبة من الواقع السياسي في
مصر ،ال بل قد تجعل ،حتى املؤيدين
ل ـ ـ ــه ،واملـ ـتـ ـض ــامـ ـن ــن م ـ ـعـ ــه ،ي ـص ـفــونــه
بـ ــ«الـ ـح ــال ــم» ك ـم ــا لـ ــو أن ـ ــه «لـ ـي ــس مــن
البلد دي» .أبرز ضمانات االنتخابات
الرئاسية التي اقترحها علي هي «فتح
املجال العام لكافة املصريني للتعبير
عـ ــن إرادت ـ ـه ـ ــم فـ ــي اخـ ـتـ ـي ــار حــاك ـم ـهــم

ومـ ـح ــاسـ ـبـ ـت ــه» ،عـ ـ ــاوة عـ ـل ــى ض ـم ــان
«حــريــة الصحافة والتعبير» و«إنـهــاء
حالة الـطــوارئ قبل فتح بــاب الترشح
لالنتخابات».
من حق خالد علي أن يطالب بضمانات
في ما يخص انتخابات الرئاسة ،وأن
يـقـتــرح إص ـ ــدار ق ــان ــون يـضـمــن نــزاهــة
ال ـع ـم ـل ـيــة االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ،ك ـم ــا ق ـ ــال فــي
مــؤتـمــره الصحافي األخ ـيــر ،ولـكــن كل
مجرد أحــام ،ألسباب ّ
ذلك يبقى ّ
عدة،
ّ
أقــل ـهــا أن ال وق ــت لـكــي يـتــم الـنـظــر في

قــانــون يـنـظــم االن ـت ـخــابــات الــرئــاسـيــة،
وجــوهــرهــا أن الـبــرملــان «املـ ّ
ـدج ــن» بكل
أع ـض ــائ ــه ت ـقــري ـبــا ال ي ـم ـكــن أن يــوافــق
ً
على مناقشة قــانــون كـهــذا ،فهو أصــا
برملان بيد الرئيس واملحسوبني عليه،
حيث يشكل تكتل «دعم مصر» ،املؤيد
للنظام السياسي ،الغالبية ،ما يعني
أنه سيكون األكثر تأثيرًا في ّ
أي نقاش
يطرح حول الضمانات.
وأم ــا األحـ ــزاب السياسية الـتــي يـعـ ّـول
ع ـل ـي ـهــا خ ــال ــد عـ ـل ــي ،ف ـل ــم ت ـع ــد حـتــى

