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العالم

البالد إلى النقطة السابقة لـ«ثورة  25يناير» .وهو ما
أظهرته تجربة انتخابات عام  ،2014التي أتت بالمشير
عبد الفتاح السيسي إلى قصر االتحادية دونما منافسة
فعلية ،وهو سيناريو بات من شبه المحسوم تكراره في
مجهزة
أواخر شهر آذار المقبل ،حين ستكون الصناديق ّ
الستقبال أوراق تصويت ...لمرشح أوحد .برغم كل ذلك،

13

ثمة من يأمل حصول معجزة لتغيير السيناريو االنتخابي
بدقة ،تارة بالرهان على ضوابط مستحيلة
المرسوم ّ
من شأنها أن تضمن منافسة معقولة يخوضها أحد
المحتملين المعروفين أمام المشير؛ وطورًا بالرهان على
خيارات خفية للمؤسسة العسكرية ...كل ذلك من دون
الحد الفاصل بين الحلم والحقيقة!
تلمس ّ
ّ

حسابات الجيش:
ال للتضارب بين مرشحي العسكر
أحمد عابدين
يقترب املشهد من االكتمال :انتخابات
ُ
الرئاسة ستجرى في أواخر آذار املقبل،
والـ ـط ــري ــق م ـف ـت ــوح أمـ ـ ــام ع ـب ــد ال ـف ـتــاح
الـسـيـســي ل ــوالي ــة رئــاس ـيــة ج ــدي ــدة من
دون منازع ،وذلك في ظروف سياسية
غ ـي ــر م ـس ـت ـق ــرة ،ت ـت ـجــه م ـع ـهــا األنـ ـظ ــار
إلــى أي إش ــارة قــد تـصــدر عــن املؤسسة
األهم واألكثر نفوذًا وتأثيرًا في الحياة
السياسية ،وهي القوات املسلحة ،التي
ت ـثــار ت ـقــديــرات ع ــدة ب ـشــأن حساباتها
ومـصــالـحـهــا ،عـلــى الـنـحــو ال ــذي يــدفــع
عديدين إلى الرهان على إمكان دفعها
بمرشح رئاسي آخر ...غير السيسي!
هذا الرهان ضاعف مستوى التقديرات
بـشــأن خ ـيــارات الـعـسـكــر ،قـبــل أســابـيــع،
حـ ـ ــن خـ ـ ـ ــرج الـ ـ ـف ـ ــري ـ ــق أحـ ـ ـم ـ ــد ش ـف ـي ــق،
املرشح الرئاسي السابقُ ،معلنًا عزمه
ع ـل ــى الـ ـت ــرش ــح النـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ــرئ ــاس ــة
امل ـق ـب ـل ــة .ف ــذل ــك اإلعـ ـ ـ ــان أربـ ـ ــك امل ـش ـهــد
السياسي ،ألن الــرجــل يتمتع بحضور
داخـ ــل امل ــؤس ـس ــة ال ـع ـس ـكــريــة بمنصبه
ك ـقــائــد س ــاب ــق ل ـل ـق ــوات ال ـج ــوي ــة ،كــذلــك
ف ــإن األص ـ ــوات ال ـتــي حـصــل عـلـيـهــا في
انتخابات  2012مــن شأنها أن تجعله
منافسًا قويًا للسيسي.
ل ـ ـكـ ــن ه ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـت ـ ـق ـ ــدي ـ ــرات ل ـ ـ ــم ت ـس ـت ـم ــر
ً
طـ ـ ــويـ ـ ــا ،إذ عـ ـشـ ـي ــة إع ـ ـ ـ ــان «ال ـل ـج ـن ــة
الـعـلـيــا لــانـتـخــابــات» ال ـجــدول الــزمـنــي
لــاس ـت ـح ـقــاق ال ــرئ ــاس ــي ،خـ ــرج شـ ّفـيــق
بـبـيــان أك ــد فـيــه ال ـع ــزوف عــن ال ـتــرشــح،
لتعود األمــور إلــى النقطة الصفر التي
تـجـعــل الـسـيـســي ي ـخــوض االنـتـخــابــات
ُ
من دون منافسة تذكر.
ورغم أن التحليالت املرتبطة بخيارات
امل ــؤس ـس ــة ال ـع ـس ـكــريــة ق ــد ج ـ ــاء ت عـلــى
خلفية دخول شفيق املؤقت إلى الحلبة
االن ـت ـخــاب ـيــة ،ف ــإن بـعـضـهــا يـنـطـلــق من
خ ـل ـف ـي ــات تـ ـتـ ـج ــاوز الـ ـف ــري ــق ال ـ ـعـ ــازف
عـ ــن الـ ـت ــرشـ ـي ــح .ف ـع ـل ــى س ـب ـي ــل املـ ـث ــال،

ت ــوق ــع ال ــدكـ ـت ــور حـ ـ ــازم ح ـس ـن ــي ،وه ــو
أس ـتــاذ ال ـع ـلــوم الـسـيــاسـيــة فــي جامعة
الـقــاهــرة وأح ــد املـحـلـلــن ال ـبــارزيــن ،في
حـ ـ ــوارات ص ـحــاف ـيــة ،أن «ال ـس ـي ـســي لن
يـكــون مــرشــح املــؤسـســة الـعـسـكــريــة في
االنتخابات الرئاسية املقبلة» ،بل ذهب
إلى ّ
حد القول« :إنني لن أفاجأ إذا خرج
(السيسي) وأعلن نيته أال يترشح».
وف ـ ــق ح ـس ـن ــي ،س ـي ـت ـخــذ ال ـج ـي ــش ه ــذا
امل ـن ـح ــى غ ـي ــر املـ ـت ــوق ــع ل ـل ـح ـف ــاظ عـلــى
هـيـبـتــه وق ــدرت ــه عـلــى لـعــب دور رمــانــة
امليزان في الدولة املصرية ،الــذي يقوم
ع ـل ـي ــه م ـن ــذ ع ـ ــام  ،1952وذلـ ـ ــك ب ـعــدمــا
وصلت األوضاع في البالد إلى مرحلة
ق ــد ال تـسـتـطـيــع امل ــؤس ـس ــة الـعـسـكــريــة
االس ـت ـمــرار فــي أخ ــذ ه ــذا الـ ــدور معها،
وال سيما بـعــد تحميل الـجـيــش أعـبــاء
سياسية واقتصادية تفوق طاقته ،إلى
ّحــد أنــه قد ال يستطيع بسببها تنفيذ
املـهـمــات األســاس ـيــة املــوكـلــة إل ـيــه ،ومــن
بينها القضاء على اإلرهاب في سيناء،
الذي كلف السيسي مسؤوليته لرئيس
ً
أركانه الجديد .فضال عن ذلــك ،يستند
التحليل املــذكــور إلــى تنبؤات حــول أن
املؤسسة العسكرية غير مرتاحة حيال
بعض القرارات التي تمس الدولة ،مثل
التخلي عن جزيرتي تيران وصنافير،
وأن استمرار السيسي في الحكم سوف
يغريه التخاذ قرارات اقتصادية قاسية
مــن ال ــوارد جـدًا أن تدفع املصريني إلى
انفجار لن يستطيع العسكر السيطرة
عليه.
قــد تـكــون تلك امل ـبــررات موضوعية من
الـنــاحـيــة الـشـكـلـيــة .ول ـكــن بـنـظــرة أكـثــر
دق ــة وعـمــق فــي مـجــريــات األم ــور خــال
األعوام املاضية تتضح صورة مغايرة.
ً
بــال ـعــودة إل ــى ال ـ ــوراء ق ـل ـيــا ،وتـحــديـدًا
إلــى بــدايــة  ،2014أي بـعــد أشـهــر قليلة
على عــزل الــرئـيــس «اإلخ ــوان ــي» محمد
م ــرس ــي ،كــانــت ثـمــة ت ـقــديــرات مشابهة
وأس ـ ــاسـ ـ ـه ـ ــا تـ ـس ــريـ ـب ــات م ـ ــن مـ ـص ــادر

عسكرية أف ــادت حينذاك بــأن السيسي
ل ــن ي ـتــرشــح لــرئــاســة ال ـج ـم ـهــوريــة ،كي
ال ي ـع ـت ـب ــر ب ـع ـض ـه ــم تـ ـح ــرك امل ــؤس ـس ــة
الـعـسـكــريــة ض ــد الــرئ ـيــس املـنـتـخــب في
الثالث من تموز  2013انقالبًا عسكريًا
هدفه السيطرة على الحكم.
ّ
هذا األمر أكده صراحة ،في ذلك الوقت،
ال ـ ـ ـلـ ـ ــواء أح ـ ـمـ ــد وصـ ـ ـف ـ ــي ،وه ـ ـ ــو ع ـضــو
املجلس العسكري ـ الذي اختفى نهائيًا

أعطت عودة شفيق
مجاال للتقديرات سرعان ما
ً
انتهت بسحبه ترشحه

من املشهد ـ وكذلك العقيد أركان حرب
أحمد علي ،وهو املتحدث السابق باسم
القوات املسلحة ،الذي قال إن املؤسسة
الـعـسـكــريــة ل ــن تــرشــح أح ـ ـدًا لـلــرئــاســة،
ولن تتدخل في العمل السياسي.
ك ــل ت ـل ــك ال ـت ـص ــري ـح ــات أث ـب ـت ــت األي ـ ــام
الالحقة أنها غير صحيحة ،بعدما تم
توجيه حملة إعالمية ضخمة ملطالبة
الـسـيـســي بــال ـتــرشــح ،وق ــد ات ـضــح بعد
ذلـ ـ ــك ،وم ـ ــن ت ـس ــري ـب ــات ص ــوت ـي ــة ،أن ـهــا
كانت بتوجيهات وتعليمات مباشرة
م ــن ال ـ ـلـ ــواء ع ـب ــاس ك ــام ــل ،وهـ ــو مــديــر
مـكـتــب الـسـيـســي فــي وزارة ال ــدف ــاع ،ثم
مــديــر مـكـتـبــه ف ــي رئ ــاس ــة الـجـمـهــوريــة.
ع ـق ــب ت ـل ــك ال ـح ـم ـل ــة ،اج ـت ـم ــع امل ـج ـلــس
ال ـع ـس ـكــري ل ـب ـ ّـت ق ـ ــرار تــرش ـيــح املـشـيــر
عـبــد الـفـتــاح الـسـيـســي ،وهــو االجـتـمــاع
الــذي شهد اعـتــراض بعض الجنراالت

وان ـق ـســامــا حـ ــادًا ف ــي م ــا بـيـنـهــم .وك ــان
م ــن أبـ ــرز امل ـع ــارض ــن ل ـق ــرار الـتــرشـيــح،
وفــق مـصــادر عسكرية فــي ذلــك الوقت،
الفريق عبد املنعم الـتــراس ،وهــو قائد
سالح الدفاع الجوي ،الذي تمت إحالته
على التقاعد أخيرًا.
إث ــر ذل ــك ،عـقــد اجـتـمــاع آخ ــر بـعــد أي ــام،
ووافـ ـ ــق خ ــال ــه امل ـج ـل ــس ع ـل ــى تــرشـيــح
الـسـيـســي ،وه ــو مــا يـعـكــس أن طموحًا
م ـس ـب ـق ــا وعـ ــزمـ ــا ص ـل ـب ــا مـ ــن ال ـس ـي ـســي
ل ـ ـتـ ــولـ ــي ع ـ ـ ـ ــرش م ـ ـصـ ــر ك ـ ــان ـ ــا ال ـ ــداف ـ ــع
الــرئـيـســي للكثير مــن الـتـحــركــات التي
ش ـهــدت ـهــا م ــرح ـل ــة م ــا ق ـب ــل ان ـت ـخــابــات
 ،2014فما الذي يدفعه اآلن إلى التخلي
عــن املـنـصــب بـعــدمــا اسـتـتـ ّـب لــه الحكم
أربع سنوات؟
أي ـ ـضـ ــا ،اإلم ـ ـبـ ــراطـ ــوريـ ــة االقـ ـتـ ـص ــادي ــة
لـ ـلـ ـجـ ـي ــش ،ال ـ ـتـ ــي تـ ـع ــاظـ ـم ــت ف ـ ــي ع ـهــد
ال ـس ـي ـســي ،ل ــم ت ـكــن م ـحــل اعـ ـت ــراض من
ق ـيــاداتــه ،ول ــم يـنـظــر إلـيـهــا بــاعـتـبــارهــا
ع ـب ـئــا ع ـل ــى امل ــؤس ـس ــة ال ـع ـس ـك ــري ــة ،بــل
ع ـل ــى الـ ـعـ ـك ــس ،هـ ـن ــاك ت ـص ــري ــح عـلـنــي
سابق للواء محمود نصر ،وهو عضو
املـ ـجـ ـل ــس الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ومـ ـس ــاع ــد وزيـ ــر
الدفاع للشؤون املالية سابقًا ،قال فيه
ّ
إن تلك اإلمبراطورية هي عرق املؤسسة
الـعـسـكــريــة ،بــل وج ــه تـحــذيــرات قاسية
النشاط االقتصادي
إلى من يعارضون
ُ
لـ ـلـ ـجـ ـي ــش ب ـ ــالـ ـ ـق ـ ــول« :سـ ــن ـ ـقـ ــاتـ ــل ع ـلــى
مشروعاتنا ،وهــذه معركة لن نتركها،
ولــن نسمح ،للغير أيــا كــان ،باالقتراب
من مشروعات القوات املسلحة».
كــذلــك ،فــإن ال ـق ــرارات االقـتـصــاديــة التي
قــد يـتــوقــع بعضهم خ ــوف الـجـيــش من
تـبـعــاتـهــا ،تـسـيــر عـلــى ق ــدم وس ــاق منذ
تــولــي السيسي الــرئــاســة ،وت ــم بالفعل
إن ـجــاز جــزء كبير ج ـدًا مـنـهــا ،وأشـ ّـدهــا
قسوة هو قرار تعويم العملة كليًا الذي
أغ ــرق ال ـبــاد فــي تـضـخــم وف ـقــر شــديــد،
وج ــرى ت ـمــريــره م ــن دون أي قــاقــل قد
تـ ـ ــؤرق امل ــؤس ـس ــة ال ـع ـس ـك ــري ــة أو تـثـيــر

طالب خالد علي بضمان
حرية الصحافة وإنهاء
حالة الطوارئ (أرشيف)

ب ــال ـق ــوة ال ـت ــي ك ــان ــت عـلـيـهــا ف ــي عهد
الــرئـيــس الـســابــق مـحـمــد مــرســي ،فقد
ُ
تــم «خـنـقـهــا» ،وال يمكنها أن تـجــاري
املرشح املحتمل في ما يريد ،إال «حزب
الــدس ـتــور» ،ال ــذي إن ســألـنــا عــن حجم
تــأثـيــره وجـمــاهـيــريـتــه ،فسنجد أنــه ال
يمكن ملــرشــح رئــاســي أن يعتمد عليه
في معركته.
عالوة على ذلك ،فإن النظام السياسي
لن يقدم على الحديث عن ّ
أي ضمانات
لـنــزاهــة االن ـت ـخــابــات ،ألن ــه سيثير في

تـلــك الـحــالــة شـكــوكــا كـثـيــرة ح ــول هــذه
ّ
سيضره خارجيًا.
املسألة ،وهذا أمر
بكل بساطة ،سيعتبر النظام السياسي
أن من حق خالد علي أن يقول ما يشاء...
وه ــو أي ـضــا ل ــن يـفـعــل س ــوى م ــا يــريــد!
ّأم ــا مسألة «حــريــة الصحافة» فقضية
أخـ ــرى؛ فــالـحــديــث لــم يـعــد ي ــدور عنها
ً
أص ــا ،طــاملــا أنـهــا بــاتــت ملكًا للنظام،
فكيف لها أن تعمل بعيدًا عن تصوراته؟
ّ
وأمـ ــا إن ـه ــاء حــالــة الـ ـط ــوارئ ،فسيجد
خ ــال ــد ع ـلــي ح ـجــة ال ـن ـظ ــام الـسـيــاســي

عليها ،فــي أن «البلد فــي حالة حــرب»
وأن هــذه اإلجـ ــراءات االستثنائية أمر
ضروري ملكافحة اإلرهاب.

هل تلك الضمانات المطلوبة
أحالم؟
ال ت ـح ـتــاج اإلج ــاب ــة ع ــن هـ ــذا ال ـس ــؤال
س ـ ــوى إل ـ ــى مـ ـش ــاه ــدة الـ ــوضـ ــع ال ـع ــام
فــي مصر ال ــذي ال يمكن وصـفــه سوى
بالخانق على املستويني االقتصادي
والسياسي؛ فحال السياسة فــي عهد

ع ـبــد ال ـف ـت ــاح ال ـس ـي ـســي ال تـبـتـعــد عن
الجملة التي كانت تطلق على الحياة
السياسية خــال عهد حسني مبارك،
وهي «خنق املجال العام ومحاصرته»،
من كل اتجاه؛ فقد تم تقويض األحزاب
تمامًا ،وجرى تفجير بعضها («حزب
ً
املصريني األحرار» مثاال) ،فيما تستمر
إخــافــة ال ـش ـبــاب ،بـسـجــن مــن يعترض
منهم ،وبالتالي لم يعد خالد علي ـ أو
غيره ـ يضمن أن االنتخابات الرئاسية
ستكون نزيهة.

اع ـت ــراض ــات داخ ـل ـهــا ،ب ــل تــراف ـقــت هــذه
القرارات مع زيادات كبيرة في مرتبات
القوات املسلحة.
أما قضية التخلي عن تيران وصنافير،
فمن البديهي أنه لم تكن لتمر من دون
ض ـ ــوء أخـ ـض ــر مـ ــن قـ ـ ـي ـ ــادات امل ــؤس ـس ــة
العسكرية ،حتى إن السيسي أعلن قراره
بـشــأن اتـفــاقـيــة ال ـحــدود مــع الـسـعــوديــة
في حضورهم ،كما شارك وزير الدفاع
ش ـخ ـص ـيــا ف ــي ال ـط ـع ــن ب ـح ـكــم ال ـق ـضــاء
املصري بأحقية البالد في الجزيرتني.
ومن جهة أخرى ،لم يصدر أي اعتراض
أو إشــارة مــن الجيش تجاه التدخالت
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ف ــي س ـي ـن ــاء ،ح ـت ــى بـعــد
تصريحات علنية من تل أبيب بتنفيذ
ال ـج ـي ــش اإلس ــرائ ـي ـل ــي ه ـج ـم ــات داخ ــل
األراضي املصرية.
كـ ــل مـ ــا سـ ـب ــق ي ـج ـع ــل رؤي ـ ـ ــة ال ــدكـ ـت ــور
ح ـس ـن ــي ،ال ـت ــي ُيـ ـش ــارك ــه ف ـي ـهــا الـكـثـيــر
مـ ــن املـ ـص ــري ــن ،نـ ـظ ــرة ق ــدي ـم ــة نـسـبـيــا
للجيش امل ـصــري ال ــذي تـبــدل جــوهــريــا
في اتجاه آخــر .في النهاية ،ربما شكل
تــرشــح الـفــريــق شفيق اضـطــرابــا كبيرًا
ف ــي املـ ـع ــادل ــة االن ـت ـخ ــاب ـي ــة لـلـمــؤسـســة
الـعـسـكــريــة الـتــي ال تسمح بـتـقــدم أكثر
مـ ــن مـ ــرشـ ــح عـ ـسـ ـك ــري إلـ ـ ــى ال ــرئ ــاس ــة،
وه ـ ــو م ــا ج ـ ــرى س ــاب ـق ــا ب ـم ـنــع ال ـفــريــق
ســامــي عـنــان مــن خــوض املنافسة أمــام
السيسي ،وتأكد قبل يومني ،حني قرر
شفيق العزوف عن الترشح.
وم ـم ــا ال ش ــك ف ـيــه أن ال ـس ـي ـســي ،ال ــذي
شغل منصب رئيس املخابرات الحربية
ووزي ــر الــدفــاع ،يعلم جيدًا كيف تسير
األمور في املكاتب املغلقة ،وكيف ُيرضي
مراكز القوى داخل املؤسسة العسكرية،
لــذا يبقى السيناريو األقــرب حتى اآلن
هو ترشح السيسي لوالية ثانية ،فيما
س ـت ـكــون بــاقــي ال ـس ـي ـنــاريــوات األخ ــرى
م ـجـ ّـرد تـمـنـيــات أك ـثــر مـنـهــا تخمينات
قائمة على معطيات موضوعية ...حتى
ّ
تستجد في األمور أمور.

