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«حزب الوفد» يجهد لتأمين غطاء شرعي لالنتخابات

السيسي يبحث عن «محرم» رئاسي!

بات رئيس «حزب الوفد» السيد
البدوي قاب قوسين أو أدنى من الترشح
لالنتخابات الرئاسية لمنافسة الرئيس
السيسي بشكل رمزي ،في محاولة
إلضفاء طابع تعددي على انتخابات
المرشح األوحد
ّ
القاهرة ــ األخبار
عـبـثــا ،ي ـحــاول الــرئـيــس امل ـصــري عبد
الـفـتــاح الـسـيـســي تجميل املسرحية
االنتخابية بـ«منافس» تتم التضحية
به في التراجيديا الهزلية التي باتت
سمة االستحقاق الرئاسي ،بعد إبعاد
الفريق أحمد شفيق طوعًا ،والفريق
سـ ــامـ ــي ع ـ ـنـ ــان ع ـ ـنـ ــوة ع ـ ــن املـ ـشـ ـه ــد،
وخــروج مرشح القوى الثورية خالد
علي من املنافسة بأقل األضرار.

نواب «الوفد» أنفسهم كانوا من
بين المتبارين لتأييد السيسي
اك ـت ـمــال امل ـش ـهــد االن ـت ـخــابــي ل ــم يكن
يـنـقـصــه س ــوى «م ـح ــرم» أو «مـحـلــل»
رئاسي ،على غرار ما قام به الرئيس
السابق حسني مبارك في انتخابات
عــام  .2005ويـبــدو أن «حــزب الــوفــد»،
أعرق األحــزاب املصرية ،قرر أن يأخذ
على عاتقه تقديم الشخصية الهزلية
التي ستقوم بتمثيل هذا الدور.
على هذا األساس ،تقدم رئيس «حزب
الــوفــد» السيد الـبــدوي بطلب للجان
املتخصصة ليقوم بالفحص الطبي
الالزم للترشح لالنتخابات الرئاسية،
ب ــالـ ـت ــزام ــن مـ ــع اقـ ـ ـت ـ ــراب إغ ـ ـ ــاق ب ــاب
الترشح ،بعد غد االثـنــن ،فيما ظهر
اس ـمــه لـلـمــرة األولـ ــى ف ــي الـتــوكـيــات
ال ـش ـع ـب ـي ــة ي ـ ــوم أمـ ـ ـ ــس ،ف ـ ــي م ـك ــات ــب

«الشهر العقاري» التي استقبلت ما
يــزيــد على مليون و 900ألــف توكيل
للرئيس عبد الفتاح السيسي.
وعقد «حزب الوفد» اجتماعًا لهيئته
العليا عـلــى م ــدار الـيــومــن املاضيني
ب ـ ـن ـ ـ ً
ـاء عـ ـل ــى ت ـع ـل ـي ـم ــات م ـ ــن ج ـه ــات
سيادية ،طلبت الدفع بمرشح صوري
أمـ ـ ـ ــام ال ـس ـي ـس ــي ل ـخ ـل ــق ان ـت ـخ ــاب ــات
تـعــدديــة ،ولـكــي ال تتحول انتخابات
آذار إل ـ ـ ــى اسـ ـتـ ـفـ ـت ــاء عـ ـل ــى ش ـع ـب ـيــة
السيسي الذي يلزمه في حال خوضه
السباق منفردًا الحصول على ثالثة
م ــاي ــن ص ـ ــوت م ــؤي ــد مـ ــن إج ـم ــال ــي
ع ــدد الـنــاخـبــن ،وإال اض ـطــرت لجنة
االن ـت ـخــابــات إل ــى ال ــدع ــوة إل ــى جــولــة
إع ــادة بـغـضــون أسـبــوعــن استجابة
للنصوص الدستورية.
وفـ ـ ـ ــي ظـ ـ ــل ض ـ ـيـ ــق الـ ـ ــوقـ ـ ــت امل ـت ـب ـق ــي
لـلـتــرشــح ،والـ ــذي يـجـعــل مــن الصعب
تــأمــن الـتــوكـيــات الشعبية الــازمــة،
ي ـج ــد «ح ـ ـ ــزب الـ ــوفـ ــد» ـ ـ ـ أو ب ــاألص ــح
الجهات السيادية ـ صعوبة في تأمني
الـتــوكـيــات الـبــرملــانـيــة مــن  20نــائـبــا،
كإجراء بديل لضمان قبول الترشيح.
ع ــاوة عـلــى ذل ــك ،ف ــإن «ح ــزب الــوفــد»
الذي يضم ،بحسب تصريحات عضو
هيئته العليا محمد ف ــؤاد ،أكـثــر من
 300ألـ ــف ع ـض ــو ،ل ــن يـسـتـطـيــع على
األرجـ ـ ــح ج ـمــع ال ـت ــوك ـي ــات الـشـعـبـيــة
التي نص عليها الدستور بـ  25ألف
ت ــوق ـي ــع مـ ــن  15م ـح ــاف ـظ ــة مـخ ـت ـلـفــة،
حـتــى وإن ات ـســع الــوقــت أمــامــه لــذلــك.
فبرغم أقدمية «الوفد» ،إال أن وجوده
فــي ال ـش ــارع م ـحــدود لـلـغــايــة ،كـمــا أن
م ـع ـظــم ن ــواب ــه ط ـل ـب ــوا م ــن نــاخـبـيـهــم
فــي دوائ ــره ــم أن ي ـح ــرروا الـتــوكـيــات
ملصلحة السيسي.
يـضــاف إلــى مــا سـبــق صـعــوبــة تأمني
توقيعات  20نائبًا مــن أصــل الـنــواب
التسعة واألرب ـعــن الــذيــن لــم يـحـ ّـرروا
ّ
توكيالتهم للسيسي .ولعل ما يضفي
املزيد من عناصر الكوميديا السوداء
على املشهد االنتخابي ،هو أن نواب
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«الــوفــد» أنفسهم ،لــن يكونوا قادرين
عـلــى تــرشـيــح رئـيــس حــزبـهــم ،بعدما
كانوا من بني النواب املتبارين لتأييد
الرئيس السيسي.
هذا األمر ،دفع بالسيسي إلى توبيخ
عــدد من مسؤولي األجهزة السيادية
الـ ــذيـ ــن دع ـ ـمـ ــوا الـ ـت ــوكـ ـي ــات الـ ــزائـ ــدة
وعديمة الجدوى.
ومـ ــع ذل ـ ــك ،ف ـمــن امل ــرج ــح أن ت ـمــارس
الـ ـجـ ـه ــات الـ ـسـ ـي ــادي ــة ض ـغ ــوط ــا عـلــى
الـ ـ ـن ـ ــواب غ ـي ــر امل ـب ــاي ـع ــن ل ـل ـس ـي ـســي،
ف ــي إطـ ــار امل ـســاعــي امل ـبــذولــة إلضـفــاء
ً
ص ـي ـغ ــة أفـ ـض ــل شـ ـك ــا مـ ــن ال ـنــاح ـيــة
الدستورية على االنتخابات ،فالدفع

بالسيد البدوي كمرشح خاسر سلفًا
ـ ـ وهــو سبق أن أعلن دعمه للسيسي
ـ ـ يـشـبــه مــا ح ــدث فــي انـتـخــابــات ّعــام
 2005مع حسني مبارك عندما رشح
رئيس «حزب األمة» أحمد الصباحي
لالنتخابات الرئاسية ،وكــان حينها
أحد الداعمني ملبارك ،ال بل إن أنشطته
االنـتـخــابـيــة كــانــت تــدعــو إل ــى تجديد
البيعة للرئيس!
وب ــال ــرغ ــم م ــن أن ال ـع ــدي ــد م ــن كـ ــوادر
«الوفد» تعارض املشاركة في العملية
االنتخابية ،وتحويل الحزب العريق
الــذي اسسه سعد زغلول ،إلــى ديكور
للعملية االنتخابية ،إال أن البدوي قد

يجد في الترشح لالنتخابات فرصة
إنهاء ألزمــات عدة تواجهه كشخص،
وال سيما أن من شأن هذه الخطوة أن
تعيد عالقته بـ«األجهزة» التي تأثرت
كثيرًا خالل الفترة املاضية.
وع ـ ـ ـقـ ـ ــد الـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــدوي ،خ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـيـ ــومـ ــن
امل ــاضـ ـي ــن ،س ـل ـس ـلــة اج ـت ـم ــاع ــات مــع
عـ ــدد م ــن م ــؤي ــدي م ــوق ـف ــه ،وطــالـبـهــم
بــالـتــرويــج إعــامـيــا ألس ـبــاب ترشحه
لــانـتـخــابــات الــرئــاس ـيــة ،مــؤك ـدًا على
أن ال ـه ــدف الــوح ـيــد ه ــو دع ــم ال ــدول ــة
امل ـ ـصـ ــريـ ــة ف ـ ــي مـ ــواج ـ ـهـ ــة م ـ ـحـ ــاوالت
التشكيك بالعملية االنتخابية بعد
انسحاب املرشحني كافة.
ومـ ـ ـ ــن امل ـ ـتـ ــوقـ ــع أن يـ ـعـ ـق ــد «الـ ـ ــوفـ ـ ــد»
مــؤتـمـرًا فــي ال ـقــاهــرة ل ـشــرح الـخـطــوة
وت ـبــريــرات ـهــا ل ـل ــرأي الـ ـع ــام ،ف ــي وقــت
صـ ـ ــدرت ف ـي ــه ت ــوج ـي ـه ــات لـلـمـحـطــات
اإلعالمية من الجهات السيادية بدعم
الـحــزب إعــامـيــا ،والـتــأكـيــد على حقه
في ممارسة دوره السياسي في الدفع
بمرشح رئاسي.
لـ ـك ــن الـ ـ ـب ـ ــدوي قـ ــد يـ ــواجـ ــه م ـش ـكــات
ق ــان ــونـ ـي ــة عـ ـ ــدة ت ـم ـن ـع ــه رسـ ـمـ ـي ــا مــن
الـتــرشــح ،أبــرزهــا األح ـكــام القضائية
التي صدرت بحقه بالسجن ،ولم يتم
ت ـن ـف ـيــذهــا ،ب ـس ـبــب ش ـي ـكــات م ــن دون
رصيد ،باإلضافة إلى املشكالت التي
تواجه مجموعة شركاته.
ف ــي هـ ــذا ال ــوق ــت ،خـ ــرج ن ــائ ــب رئـيــس
الجمهورية األسبق محمد البرادعي
ع ــن ص ـم ـت ــه ،إذ ك ـت ــب ع ـب ــر «ت ــوي ـت ــر»
تـعـلـيـقــا عـلــى م ــا ي ـحــدث ف ــي «ال ــوف ــد»
أن «م ـ ـ ـ ــن األك ـ ـ ـ ـ ـ ــرم أال نـ ـتـ ـمـ ـس ــح ف ــي
ط ـق ــوس ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة ،ون ـحـ ّـول ـهــا
الــى مسخ ،طاملا ال نفهم معناها وال
نــؤمــن بـهــا كـنـظــام ح ـكــم» ،مـعـتـبـرًا أن
«اسـتـئـجــار (دوب ـل ـيــر) ملـحــاولــة إقـنــاع
الجمهور بأنهم يشاركون في مشهد
ديموقراطى سيؤدي فقط إلــى املزيد
م ــن ال ـس ـخــريــة م ــن األداء واإلخ ـ ـ ــراج،
سواء داخل صالة العرض أو خارجها.
الصدق أفضل للجميع».

سامي عنان يبحث عن «باب الخروج»
مع تالشي الرهانات على وساطات
خارجية إلطالق سراحه ،ال يزال سامي
عنان يحاول البحث عن السبل الكفيلة
بإنهاء أزمته ،سواء بثغرة دستورية
تسحب ملفه من القضاء العسكري إلى
المدني ،أو بتسوية قد تبعده نهائيًا عن
المشهد السياسي
القاهرة ــ األخبار
ال ي ــزال مصير الـفــريــق ســامــي عنان
ً
مـ ـجـ ـه ــوال .رئـ ـي ــس األركـ ـ ـ ــان امل ـص ــري
األسـ ـب ــق ال ـ ــذي ت ـج ــرأ ع ـلــى مـنــافـســة
الــرئ ـيــس عـبــد ال ـف ـتــاح الـسـيـســي ،في
ان ـت ـخــابــات ال ــرئ ــاس ــة ،ال يـ ــزال قــابـعــا
فــي أح ــد مــراكــز الـتــوقـيــف العسكرية
منذ أربـعــة أي ــام ،وال بيانات رسمية
تشير ،من قريب أو بعيد ،إلى وضعه
ال ـقــانــونــي ،أو الـتـهــم املـ ّ
ـوج ـهــة إلـيــه،
ً
وذلك بعد توقيفه وإخراجه عنوة من
استحقاق كــان مــن املــأمــول أن يكون
سباقًا رئاسيًا.
وفي الوقت الذي يواصل فيه املدعي
ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــري الـ ـتـ ـحـ ـقـ ـي ــق مـ ـ ــع ع ـ ـنـ ــان،
رشـحــت تسريبات وســاطــة قانونية
تؤدي إلى إنهاء القضية في القضاء
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ،وس ـ ــط ت ـس ــوي ــة تـضـمــن
تـحـيـيــده عــن سـبــاق الــرئــاســة مقابل

ّ
ت ـجــن ـبــه امل ـحــاس ـبــة ال ـت ــي ي ـتــوقــع أن
تكون قاسية إذا تـ ّـم تطبيق القانون
العسكري بحذافيره.
م ــع ذلـ ـ ــك ،ك ــل ال ـت ـس ــوي ــات املــرت ـب ـطــة
ب ـم ـلــف س ــام ــي ع ـن ــان ت ـب ــدو صـعـبــة،
فالتدخل الخارجي لم يعد مطروحًا،
وخـصــوصــا أن مــوقـفــه مــن جــزيــرتــي
تيران وصنافير جعله عمليًا بعيدًا
ّ
يتبد أي مؤشر
عن الخليج ،فيما لم
عـلــى إمـكــانـيــة اسـتـفــادتــه مــن ضغط
كان متوقعًا من الواليات املتحدة أو
غيرها من الدول الغربية.
وطبقًا ملصادر في القضاء العسكري،
ثمة حالة من السرية مفروضة على
الـتـحـقـيـقــات م ــع ال ـف ــري ــق ،وقـ ــد أبـلــغ
مـحــامــو دفــاعــه الــذيــن ح ـضــروا معه
ال ـت ـح ـق ـي ـقــات ،ض ـ ـ ــرورة أن ي ـل ـتــزمــوا
ال ـ ـص ـ ـمـ ــت ،وأال يـ ـتـ ـط ــرق ــوا إل ـ ـ ــى أي
ت ـفــاص ـيــل ع ــن ال ـق ـض ـيــة إلـ ــى وســائــل
اإلعـ ـ ـ ــام ت ـج ـن ـبــا إلحـ ـ ـ ــراج مــوك ـل ـهــم،
وضمانًا لسير القضية التي تشهد
تداخل عدة أطراف في الوقت الراهن.
ّ
يأتي ذلــك في وقــت كلفت فيه الدولة
املصرية «هيئة االستعالمات» العمل
على الترويج للمواد القانونية التي
تم بموجبها احتجاز عنان وإحالته
إلـ ــى امل ـح ــاك ـم ــة ،وت ــأك ـي ــد أن ال ــدول ــة
املصرية تلتزم القوانني.
ّأمــا «الهيئة الوطنية لالنتخابات»،
فـ ـس ــارع ــت إلـ ـ ــى ال ـت ـط ـب ـي ــق امل ـب ــاش ــر
لـ ــإجـ ــراءات ال ـت ــي أرادتـ ـه ــا األج ـه ــزة
األم ـ ـن ـ ـيـ ــة ،ف ـش ـط ـبــت اسـ ـ ــم عـ ـن ــان مــن

ج ـ ـ ـ ـ ــداول ال ـ ـنـ ــاخ ـ ـبـ ــن ،وأوقـ ـ ـ ـف ـ ـ ــت كــل
ال ـتــوك ـيــات الـشـعـبـيــة ال ـت ــي ص ــدرت
باسمه عقب توقيفه ،وهو قرار يتفق
ال ـخ ـبــراء ال ـقــانــون ـيــون عـلــى اعـتـبــاره
مـخــالـفــا لـلـقــوانــن املـنـظـمــة للعملية
االنـتـخــابـيــة ،الـتــي تحظر إضــافــة أو
ح ــذف أس ـم ــاء م ــن جـ ــداول الـنــاخـبــن
بـعــد دعــوت ـهــم إل ــى االقـ ـت ــراع وإع ــان
مــواع ـيــد االن ـت ـخــابــات .تـلــك املـخــالـفــة
دافعت عنها الهيئة بنص آخر يحظر
إدراج أسـمــاء العسكريني فــي جــدول
بيانات الناخبني.
وك ـ ــان ـ ــت «هـ ـيـ ـئ ــة االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات» قــد
كـشـفــت ل ـل ـمــرة األول ـ ــى ع ــن تـفــاصـيــل
القاعدة القانونية االستثنائية التي
صدرت إبان حكم املجلس العسكري
خالل املرحلة االنتقالية التي أعقبت

ُ
«ثــورة  25يناير» ،والتي أدرجــت في
املرسوم بقانون رقم  133لسنة ،2011
وتنص على تطبيق االستدعاء كأثر
مباشر بمجرد خلع البزة العسكرية
لجميع أعـضــاء املجلس املــوجــوديــن
في السلطة آنذاك.
وامل ـ ــرس ـ ــوم واحـ ـ ــد م ــن س ـت ــة قـ ـ ــرارات
صدرت بعد أحداث ماسبيرو ومحمد
م ـح ـمــود ف ــي  ،2011وق ــد ات ـهــم فيها
الـجـيــش امل ـصــري بالتسبب فــي قتل
املتظاهرين .وكان الهدف من املرسوم
الــذي أصــدره املجلس آنــذاك برئاسة
املـ ـشـ ـي ــر حـ ـس ــن طـ ـنـ ـط ــاوي ون ــائ ـب ــه
الفريق عنان ،تحصني الجنراالت من
املحاكمة أم ــام الـقـضــاء ،بعد تسليم
السلطة التشريعية ملجلس الـنــواب
الذي كان يجرى انتخابه ،وخاصة أنه

الهدف من المرسوم الذي يحاكم به عنان تحصين الجنراالت من المحاكمة (أ ف ب)

سيطرت على أغلب مقاعده جماعة
«اإلخوان املسلمون» .واألخيرة كانت
قــد تعهدت وفــق تصريحات قادتها
بمحاسبة املسؤولني كافة عن إراقــة
ال ــدم امل ـص ــري ،وم ــن بـيـنـهــم املجلس
العسكري الذي كان في عضويته عبد
الـفـتــاح السيسي مــدي ـرًا للمخابرات
الحربية آنذاك.
فـ ــي غـ ـض ــون ذل ـ ـ ــك ،ك ـش ـف ــت م ـص ــادر
لـ«األخبار» أن عنان كان داعمًا بقوة
للمرسوم الذي يحاكم بموجبه اآلن،
والذي كان يستهدف توفير محاكمة
الئ ـ ـقـ ــة ل ـ ـل ـ ـج ـ ـنـ ــراالت أم ـ ـ ـ ــام الـ ـقـ ـض ــاء
الـعـسـكــري فــي ح ــال تصعيد األم ــور
ب ـعــد تـسـلـيــم ال ـح ـكــم لــرئ ـيــس مــدنــي.
واملفارقة أن املرسوم املذكور لم ينشر
فــي الجريدة الرسمية ،مــا يعني أنه
غـيــر قــانــونــي ،وف ــق قـ ــرارات املحكمة
الــدسـتــوريــة الـتــي أص ــدرت ،فــي وقت
س ـ ــاب ـ ــق ،ق ـ ـ ـ ـ ــرارًا بـ ـبـ ـط ــان الـ ـق ــوان ــن
وامل ــراس ـي ــم والـ ـ ـق ـ ــرارات ال ـت ــي تـصــدر
عن السلطة التنفيذية وال تنشر في
الجريدة الرسمية التي تعتبر مرجعًا
قانونيًا لكل التشريعات وتعديالتها.
على هــذا األس ــاس ،تحدثت مصادر
قانونية إلــى «األخ ـبــار» عــن احتمال
لـ ـج ــوء م ـح ــام ــي عـ ـن ــان إلـ ـ ــى ال ـط ـعــن
بدستورية املادة الخاصة باستدعاء
أعـ ـ ـض ـ ــاء املـ ـجـ ـل ــس الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ف ــور
خلعهم البزة العسكرية أمام القضاء
ال ـع ـس ـك ــري ،ل ـك ـن ـهــا أش ـ ـ ــارت إل ـ ــى أن
ً
ه ــذا األم ــر سيستغرق وقـتــا طــويــا،

