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مصر

المقابلة

يرى عالم االجتماع الجزائري واألستاذ في معهد العلوم
السياسية ،الهواري عدي ،أن رفض قيادة الجيش االعتراف
بمشروعية مطالب الحركة الشعبية هو الذي يؤدي إلى
تعقيد األزمــة السياسية في هــذا البلد .وإذ يلفت ،في
مقابلة مع «األخبار» ،إلى أن المشكلة تكمن في غياب
ثقة الناس بقيادة المؤسسة العسكرية التي سبق أن رعت
االنتخابات ،فهو يشدد على أن ما يطمح إليه الحراك
تزوير
ً
ليس مستحيال وال تعجيزيًا؛ إذ يتلخص في دولة القانون
والتداول على السلطة عبر االنتخابات وحرية التعبير

أجرتها :لينا كنوش

الباحث السياسي الجزائري

الهواري عدي
• قيادة الجيش ترفض االعتراف بمطالب
الحراك لكنها ستضطر لقبولها
• ما يريده الجزائريون هو دولة القانون
والتداول على السلطة
¶ م ــا ه ــي ق ــراءت ـك ــم ل ـل ـمــواج ـهــة الـ ــدائـ ــرة ب ــن ال ـح ــراك
والجيش؟ وما هي مآالتها املحتملة؟
امل ــواج ـه ــة ب ــن هـيـئــة أرك ـ ــان ال ـج ـيــش وال ـح ــراك
م ـس ـت ـم ــرة ،ألن األولـ ـ ـ ــى ت ـ ـحـ ــاول م ـع ــرف ــة م ــدى
اسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــداد ال ـ ـ ـجـ ـ ــزائـ ـ ــريـ ـ ــن ل ـ ــاس ـ ـت ـ ـم ـ ــرار ف ــي
االحتجاجات الشعبية .هي راهنت على إنهاك
الحراك خالل شهر رمضان ،وأملت بعد ذلك أن
شهر الصيف والعطلة الجامعية قــد يفضيان
إلــى تــراجــع تصميم املـتـظــاهــريــن .علينا ترقب
ألن وضع
ق ــرارات مهمة بعد شهر أو شهرينً ،
قيادة الجيش صعب جدًا .لقد باتت عقبة تحول
دون التأسيس لشرعية جــديــدة بعد استقالة
بــوتـفـلـيـقــة .لــم يـعــد لـلـنـظــام قــاعــدة اجـتـمــاعـيــة،
وخيار القمع ال يالقي إجماعًا بني الجنراالت.
س ـي ـعــرضــون ف ــي ن ـهــايــة املـ ـط ــاف ت ـســويــة على
املتظاهرين العازمني على فرض تغيير النظام.
املواجهة ستتوقف عندما تعترف قيادة الجيش
بـمـشــروعـيــة مـطــالــب ال ـحــركــة الـشـعـبـيــة .الـبــاد

مهمتها في تنظيم انتخابات نزيهة .الجنراالت
ي ــواف ـق ــون ف ــي خ ـطــاب ـهــم امل ـع ـلــن ع ـلــى الـعـمـلـيــة
االنـتـقــالـيــة ،لكنهم ي ــرون أن الــرئـيــس املنتخب
ينبغي أن يقودها .لكن املشكلة هــي أن الناس
ال ثقة لها بـقـيــادة الجيش الـتــي سبق أن رعت
تزوير االنتخابات.

تشهد ث ــورة ،وال أستطيع تصور كيفية تمكن
هيئة األرك ــان مــن إع ــادة االعـتـبــار لنظام فاسد
كانت أحد أركانه املركزيني.
¶ ما هو املطلب الرئيس للحراك الشعبي؟
ال ي ــري ــد الـ ـج ــزائ ــري ــون أن ي ـخ ـت ــار ال ـج ـن ــراالت
ال ــرئـ ـي ــس والـ ـ ـن ـ ــواب ع ـب ــر ت ــزوي ــر االن ـت ـخ ــاب ــات
ال ـت ـشــري ـع ـيــة ،م ـمــا ي ـم ـنــح األغ ـل ـب ـيــة ال ـبــرملــان ـيــة
ألحــزاب ليس لديها أي صفة تمثيلية حقيقية
لقطاعات املجتمع املختلفة.
¶ أال يـهـ ّـدد رفــض الـحــراك االنتخابات الرئاسية التي
يريدها الجيش فرص االنتقال السلمي؟
ه ـنــاك خ ـي ــاران عـلــى طــاولــة امل ـف ــاوض ــات .هيئة
األرك ـ ـ ــان تـتـمـنــى ان ـت ـخ ــاب ــات رئ ــاس ـي ــة لتغيير
األشـ ـخ ــاص م ــع ال ـح ـف ــاظ ع ـلــى ال ـن ـظ ــام نـفـســه.
الحركة الشعبية تريد عملية انتقالية بإشراف
ش ـخ ـص ـي ــات جـ ــديـ ــدة ذات ص ــدق ـي ــة تـتـلـخــص

شهادة رجل أعمال هارب:
ٌ
ّ
فساد ومحسوبيات واعتباط

¶ اعـتـبــرتــم فــي كتابكم «ال ـجــزائــر والــديـمـقــراطـيــة» أن
امل ـســار االنـتـخــابــي هــو نـتــاج لـحــريــة التعبير الناجمة
السياسي.
بدورها عن تطور الفردنة وتحديث املجال ّ
إذا كان الحراك قد عكس إلى درجــة معينة تطلعًا إلى
االختيار الحر ملرشحني «من خارج النظام» ،فال يمكن
رغمًا عن ذلك إنكار وجود تيار واسع بني الجزائريني
ال يزال متمسكًا بمنظومة أيديولوجية  -قيمية قومية
تــرى فــي الجيش تجسيدًا لــأمــة ولـلـسـيــادة ،وتمنحه
مشروعية سياسية على هذا األساس .هل من املمكن

الشعبوية فعالة فقط
في مواجهة االحتالل،
لكنها بعد رحيله تصبح
مزايدة جوفاء

ال ـشــروع فــي عملية تغيير للنظام مــن دون أخ ــذ هــذا
املعطى املهم بعني االعتبار؟
ال ـج ـمــاه ـيــر ال ـت ــي ت ـت ـظــاهــر ف ــي الـ ـج ــزائ ــر تـتـهــم
الـ ـجـ ـن ــراالت والـ ـنـ ـظ ــام ب ــإضـ ـع ــاف األمـ ـ ــة بـسـبــب
الفساد .ليس جميع الجنراالت فاسدين ،ولكن،
فــي لـغــة ال ـش ــارع ال ـجــزائــري ،كـلـمــة ج ـنــرال باتت
م ــرادف ــة ل ـل ـف ـســاد .ملـ ـ ــاذا؟ ألن الـ ـجـ ـن ــراالت الــذيــن
يعينون الرئيس والنواب يضعون أنفسهم فوق
ّ
قاض على مالحقة جنرال
يتجرأ أي
القانون .ال
ٍ
فاسد أو متهم بالقيام بأنشطة غير مشروعة.
في مثل هذه الظروف ،لم يعد لوطنية الجنراالت
م ــن ص ــدق ـي ــة .الـ ـح ــراك ال ـش ـع ـبــي ي ـم ـثــل ان ـب ـعــاثــا
للوطنية ّ
عبر عنه مئات آالف املتظاهرين الذين
حملوا العلم الوطني باعتزاز .لقد أهــان النظام
رم ــوز األم ــة ،وخ ــان ذك ــرى الـشـهــداء عندما ذهب
بوتفليقة للعالج في مستشفى للجيش الفرنسي
ال ــذي قـصــف بــالـنــابــالــم ال ـقــرى الـجــزائــريــة خــال
ح ــرب الـتـحــريــر .أم ــا بالنسبة إل ــى الـجـيــش ،فــإن
املتظاهرين ،الذين لم يتوقفوا عن تــرداد شعار
«الجيش والشعب إخ ــوة» ،يميزون بني قيادته،
التي تحولت منذ زمن بعيد إلى العب سياسي
ال دستوري ،وبني القسم األعظم منه الذي يشكل
مؤسسة مــن مــؤسـســات الــدولــة .هـنــاك اعـتــراض
على ال ــدور السياسي لـقـيــادة الـجـيــش ،مــن دون
عداء للجيش كمؤسسة.
¶ إذا كانت طبيعة النظام تمنع تحوله إلــى جمهورية
مــدنـيــة ومـجـتـمــع دي ـم ـقــراطــي ،مــا يـحــدو بــال ـحــراك إلــى
تبني العـبــن مــن «املجتمع املــدنــي» يتمتعون وحدهم
باملشروعية في نظره لتأمني االنتقال نحو الديمقراطية،

للمرة األولى ،يخرج ٌ
أحد من
عباءة نظام عبد الفتاح
السيسي ليكشف جزءًا من
ٌ
قصص
الصندوق األسود.
معروفة بعناوينها
العامة ،لكن كانت تنقصها
تفاصيل التنفيذ ،وشهادة
«شاهد من أهلها»ّ .
أعد
محمد علي جيدًا لهربه
قبل أن ينشر الفيديو األول
القاهرة  -األخبار

أال يعني هذا األمر فرض منظومة أيديولوجية أحادية ال
تحظى بدعم كتل اجتماعية وازنة؟
املـجـتـمــع ال ـج ــزائ ــري ،كـمــا جـمـيــع املـجـتـمـعــات
األخـ ــرى ،مـنـقـســم أيــديــولــوجـيــا وسـيــاسـيــا .ال
وجـ ـ ــود مل ـج ـت ـمــع يـ ـس ــوده االنـ ـسـ ـج ــام ال ـكــامــل
ع ـلــى امل ـس ـت ــوى ال ـس ـي ــاس ــي .هـ ــذا ح ـلــم ال ـت ـيــار
الـشـعـبــوي ال ــذي فـشــل فــي الـعــالــم الـعــربــي .ما
تطمح إليه الحركة الشعبية ،كما يظهر ذلك
ف ــي ش ـعــارات ـهــا الــرئ ـي ـســة ،ه ــو دولـ ــة ال ـقــانــون
وال ـ ـ ـتـ ـ ــداول ع ـل ــى ال ـس ـل ـط ــة ع ـب ــر االن ـت ـخ ــاب ــات
وحرية التعبير .انتصار التيار العلماني أو
اإلسالمي في االنتخابات ال أهمية له .املهم أن
يكونوا مستعدين ملغادرة السلطة إن خسروا
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات .هـ ــذا م ــا ي ــري ــده الـ ـج ــزائ ــري ــون.
يـ ــريـ ــدون أيـ ـض ــا أن تـ ـك ــون ل ـه ــم ال ـ ـقـ ــدرة عـلــى
محاسبة الحاكمني انتخابيًا ،ومعاقبتهم إن
لم يفوا بوعودهم ،وأن يقاضوا أمــام املحاكم
إن س ــرق ــوا أمـ ــوال ال ــدول ــة .م ــا زال ال ـج ـنــراالت
يــرفـضــون ه ــذه امل ـطــالــب ،لكنهم سيضطرون
في النهاية إلى املوافقة عليها ،ألنه ال خيارات
بديلة لديهم.

ال يريد الجزائريون
أن يختار
الجنراالت الرئيس
والنواب عبر
¶ اع ـت ـب ــرت ــم عـ ــام  2012أن ال ـ ـشـ ــروط االج ـت ـمــاع ـيــة تزوير االنتخابات
واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة وال ـث ـق ــاف ـي ــة ال ـت ــي ت ـق ــود إلـ ــى ص ـعــود
التشريعية
(أ ف ب)
ال ـش ـع ـبــويــة ل ــم ت ـع ــد ق ــائ ـم ــة .ه ــل ت ـع ـت ـق ــدون أن ه ــذا

االستنتاج ما زال صحيحًا اليوم؟ ومــا هي قراءتكم
للمستقبل السياسي للجزائر؟
الشعبوية ارتبطت بمواجهة الحركة الوطنية
للسيطرة االستعمارية خالل حقبة تاريخية
م ـح ــددة .سـمـحــت الـشـعـبــويــة بــال ـح ـفــاظ على
وحـ ـ ـ ــدة الـ ـشـ ـع ــب ض ـ ــد هـ ـ ــذه الـ ـسـ ـيـ ـط ــرة .ب ـعــد
االس ـت ـق ــال ،أصـب ـحــت «م ـ ــوردًا أيــديــولــوجـيــا»
يبرر خصخصة السلطة من ِق َبل نظام أعــاق
تـ ـط ــور ال ـ ـبـ ــاد .ال ـش ـع ـب ــوي ــة ف ـع ــال ــة ف ـق ــط فــي
مواجهة االحتالل األجنبي ،لكنها بعد رحيل
االحـتــال تصبح مــزايــدة لفظية جــوفــاء .لقد
تـسـبـبــت فــي ال ـجــزائــر بــالـقـطـيـعــة بــن الــدولــة
وال ـ ـن ـ ــاس ،وح ــال ــت دون ت ـن ـم ـيــة االقـ ـتـ ـص ــاد،
وعززت اإلثراء على قاعدة الريع والزبائنية.
الشعبوية ليست ثورية في حالة السلم .نرى
ذل ــك ب ــوض ــوح م ــع ازدهـ ـ ــار ال ـي ـمــن امل ـت ـطــرف
ذي النزعة الفاشية في أوروب ــا ،ومــع ترامب
الشعبوي العنصري في الواليات املتحدة.

الجزائر

السلطة متمسكة بانتخابات قبل نهاية العام:

نحو مواجهة
مع الحراك الشعبي؟

ّ
ّ
يصر المتظاهرون على رفض إجراء االنتخابات ،في ظل وجود بن صالح وبدوي (أ ف ب)

الجزائر ـــ محمد العيد
ف ــاج ــأ ق ــائ ــد ال ـج ـيــش ال ـج ــزائ ــري كل
املـتــابـعــن ،بــاقـتــراحــه فــي خـطــاب له
مــن والي ــة ورق ـلــة فــي ج ـنــوب الـبــاد
اس ـت ــدع ــاء ال ـه ـي ـئــة ال ـنــاخ ـبــة ف ــي 15
أيلول /سبتمبر املقبل .ويعني ذلك
وفــق قــانــون االنـتـخــابــات الـجــزائــري
تنظيم الرئاسيات بعد  3أشهر من
هــذا الـتــاريــخ ،أي قـبــل نـهــايــة السنة
ال ـجــاريــة .وأوضـ ــح قــايــد صــالــح في
خطابه أن دعوته هذه تأتي «انطالقًا
من مهماته وصالحياته واحترامه
ل ـلــدس ـتــور وق ــوان ــن ال ـج ـم ـهــوريــة»،
مشيرًا إلى أن «اآلجــال التي طرحها
مـعـقــولــة وم ـق ـبــولــة وت ـع ـكــس مطلبًا
شـعـبـيــا ُم ـل ـ ّـح ــا» ،ع ـلــى ح ـ ّـد تـعـبـيــره.
ول ــم يـتــوقــف قــايــد صــالــح عـنــد ذلــك،
ب ــل وض ــع ح ـتــى ال ـخ ـطــوط ال ـح ـمــراء
ُ ّ
لـ ــإطـ ــار الـ ـق ــان ــون ــي الـ ـ ــذي ســت ـنــظــم
فـيــه االنـتـخــابــات الــرئــاسـيــة ،مـشــددًا
ع ـل ــى ض ـ ـ ــرورة ال ـت ـن ـص ـيــب ال ـعــاجــل
للهيئة الوطنية املستقلة لتحضير
االنتخابات وتنظيمها ومراقبتها،
وهو ما يستدعي ،بحسبه« ،تعديل
بعض مواد قانون االنتخابات ،ال أن
َّ
ّ
ويمس جميع
ومعمقًا
يكون جذريًا

املواد ،ما يستلزم وقتًا أطول».
ُ
واس ــت ـق ـب ــل هـ ــذا ال ـخ ـط ــاب بـتــرحـيــب
كبير مــن الـحــزبــن املسيطرين على
الـبــرملــان« ،جبهة التحرير الوطني»
و«الـتـجـمــع الــوطـنــي الــديـمـقــراطــي»،
اللذين أصدرا بيانني يؤكدان فيهما
استعدادهما للدخول في االنتخابات
واع ـ ـت ـ ـبـ ــارهـ ــا ال ــوسـ ـيـ ـل ــة ال ــوحـ ـي ــدة
ل ـلـ ـخ ــروج م ــن األزم ـ ـ ـ ــة ،ف ـي ـمــا اع ـت ـبــر
رئ ـي ــس امل ـج ـل ــس ال ـش ـع ـبــي الــوط ـنــي
(ال ـ َب ــرمل ــان) ،سليمان شـنــن ،أن ــه «لــم
تبق ّ
أي حجة للمتقولني بعد فصل
امل ــؤس ـس ــة ال ـع ـس ـك ــري ــة وتــرج ـي ـح ـهــا
النـ ـتـ ـخ ــاب ــات رئ ــاسـ ـي ــة قـ ـب ــل ن ـهــايــة
الـسـنــة» ،مضيفًا أن «الــوقــت يفرض
الـتــوجــه إل ــى الـشــرعـيــة الشعبية من
خــال انتخابات رئاسية قبل نهاية
السنة الحالية» ،وهــو عــن مــا ذهب
إلـيــه صــالــح قــوجـيــل ،رئـيــس مجلس
األمة بالنيابة (مجلس الشيوخ).
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـ ـطـ ـ ــرف اآلخ ـ ـ ـ ـ ــر ،ق ـ ــوب ـ ــل هـ ــذا
الـخـطــاب بــاسـتـهـجــان ل ــدى ج ــزء من
املـعــارضــة ،التي رأت أن قايد صالح
ليس من صالحياته إطالقًا التدخل
فــي تـحــديــد مــوعــد االن ـت ـخــابــات ،وال
في كيفية تعديل قوانني االنتخابات
التي هي من صالحيات السياسيني

والقانونيني .وثمة من اعتبر أن هذا
ال ـخ ـط ــاب يـ ـك ـ ّـرس ب ــال ــدل ـي ــل ال ـقــاطــع
ه ـي ـم ـنــة امل ــؤس ـس ــة ال ـع ـس ـكــريــة عـلــى
مفاصل القرار في البالد ،وال يعترف
تـمــامــا بــوجــود رئـيــس ل ـلــدولــةُ ،يـعـ ّـد
إعالن توقيت االنتخابات من صميم
صالحياته القانونية والدستورية.
والالفت أن خطاب قائد الجيش كان
معاكسًا تـمــامــا لـلـطــرح ال ــذي أعلنه
رئيس الدولة املؤقت ،عبد القادر بن
صالح ،الــذي سبق لــه ،عندما أطلق
مـ ـب ــادرة الـ ـح ــوار ال ــوط ـن ــي ،أن تــرك
ت ـحــديــد «ال ــروزن ــام ــة االن ـت ـخــاب ـيــة»
ملـ ـخ ــرج ــات ال ـ ـحـ ــوار ب ـع ــد ال ـت ـش ــاور
ّ
ويعد
مــع كــل الفاعلني السياسيني.
هذا املوقف من قايد صالح ،الثاني
مــن نــوعــه ال ــذي ُيـعــارض فيه بنحو
غير مباشر رئيس الدولة ،إذ سبق
ل ــه االعـ ـ ـت ـ ــراض أيـ ـض ــا ع ـل ــى م ـســألــة
إط ـ ــاق م ــا ُيـ ـع ــرف ب ـس ـج ـنــاء الـ ــرأي
ورف ـ ـ ــع ال ـت ـض ـي ـي ــق ع ـل ــى ال ـع ــاص ـم ــة
ف ــي أي ـ ــام ال ـت ـظ ــاه ــر ،وهـ ــي ت ـع ـهــدات
أعـ ـط ــاه ــا رئـ ـي ــس ال ـ ــدول ـ ــة لـ ـ «ه ـي ـئ ــة
الوطني» قبل بداية عملها،
الحوار ً
اس ـت ـج ــاب ــة لـ ـش ــروط ال ـت ـه ــدئ ــة ال ـتــي
طلبتهاُ .
ويهيمن على املشهد حاليًا
رئ ـ ـيـ ــس أركـ ـ ـ ـ ــان الـ ـجـ ـي ــش ب ـظ ـه ــوره

ُ
تقابل دعوة قايد
صالح إلى إجراء االنتخابات
قبل نهاية السنة
العديد من العوائق

املـ ـتـ ـت ــال ــي ،ف ـي ـم ــا يـ ـب ــدو بـ ــن ص ــال ــح
أقــرب للتواري ،حيث لم يصدر عنه
خطاب منذ نحو شهرين.
ُ
وت ـ ـقـ ــابـ ــل دع ـ ـ ــوة ق ــاي ــد ص ــال ــح إل ــى
إجراء االنتخابات قبل نهاية السنة
العديد من العوائق التي قد تحول
دون ت ـن ـظ ـي ـم ـه ــا ،و ُف ـ ـ ــي م ـقــدم ـت ـهــا
ال ــرف ــض ال ـش ـع ـب ــي املـ ـع ـ ّـب ــر ع ـن ــه كــل
ي ــوم ج ـم ـعــة ،إذ ي ـص ـ ّـر امل ـت ـظــاهــرون
عـلــى رف ــض إجـ ــراء االن ـت ـخــابــات في
ّ
ظ ــل وجـ ــود ع ـبــد الـ ـق ــادر ب ــن صــالــح
فـ ــي ال ــرئ ــاس ــة ون ـ ــور الـ ــديـ ــن بـ ــدوي
على رأس الحكومة ،وهـمــا وجهان
مـ ـحـ ـس ــوب ــان عـ ـل ــى ن ـ ـظـ ــام ال ــرئ ـي ــس

الـ ـس ــاب ــق ،ع ـب ــد ال ـع ــزي ــز بــوت ـف ـل ـي ـقــة.
ويـ ـ ــرفـ ـ ــض امل ـ ـت ـ ـظ ـ ــاه ـ ــرون ،ب ـح ـســب
الـشـعــارات الـتــي يرفعونها ،تنظيم
ان ـت ـخ ــاب ــات ب ـت ـعــديــات شـكـلـيــة فــي
ال ـقــوانــن الـحــالـيــة ،ويـعـتـبــرون ذلــك
ُمـحــاولــة مــن النظام الحالي إلعــادة
إنتاج نفسه عبر تغيير في الواجهة
املدنية فقط للحكم.
وب ـ ـ ـ ــات ُي ـ ـخ ـ ـشـ ــى ،ف ـ ــي ح ـ ـ ــال م ـض ـ ّـي
السلطة فــي تنظيم االنتخابات في
الـتــوقـيــت ال ــذي أعـلـنــه رئـيــس أرك ــان
الـ ـجـ ـي ــش ،حـ ـ ــدوث م ــواجـ ـه ــة بـيـنـهــا
وب ــن املـتـظــاهــريــن الــذيــن ال يــزالــون
إل ـ ـ ــى الـ ـ ـي ـ ــوم يـ ـتـ ـمـ ـسـ ـك ــون ب ـس ـل ـم ـيــة
ُ
م ـط ــال ـب ـه ــم .وتـ ـ ــراهـ ـ ــن ال ـس ـل ـط ــة فــي
املـقــابــل عـلــى ع ــدد مــن الشخصيات
التي أبدت استعدادها للمشاركة في
االنتخابات من أجل تفادي إلغائها،
مـثـلـمــا ح ــدث مــع االن ـت ـخــابــات الـتــي
كــانــت م ـق ــررة ف ــي  4ت ـم ــوز /يــولـيــو.
وت ــوج ــد ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ـش ـخ ـص ـيــات
ُ
الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـنـ ـتـ ـظ ــر م ـ ـشـ ــارك ـ ـت ـ ـهـ ــا ،م ـثــل
بلعيد عـبــد الـعــزيــز ،رئـيــس «جبهة
املستقبل» ،وعبد الـقــادر بــن قرينة،
رئـيــس «حــركــة ال ـب ـنــاء» ،فيما تبقى
األنـ ـ ـظ ـ ــار مـ ـ ـش ـ ــدودة نـ ـح ــو عـ ـل ــي بــن
فليس ،أحــد أبــرز منافسي الرئيس

ال ـ ـسـ ــابـ ــق ،الـ ـ ـ ــذي ي ـح ـت ـف ــظ ب ـمــوقــف
وس ـطــي إزاء املــؤس ـســة الـعـسـكــريــة،
وسبق له التصريح بأنه لن يشارك
فــي االنـتـخــابــات مــا لــم تتوافر فيها
كامل شروط النزاهة.
من جانب آخر ،ينتظر أن يشهد حزب
«جبهة التحرير الوطني» املسيطر
ع ـلــى ال ـب ــرمل ــان تـ ـط ــورات ك ـب ـيــرة فــي
ال ـس ــاع ــات الـ ـق ــادم ــة ،ب ـع ــدم ــا طـلـبــت
وزارة الـعــدل رسميًا رفــع الحصانة
الـبــرملــانـيــة عــن أمـيـنــه ال ـعــام ،محمد
ـرت وس ــائ ــل
ج ـم ـي ـعــي ،وفـ ــق م ــا ن ـش ـ ُ
إعـ ــام م ـح ـل ـيــة ،ت ـم ـه ـي ـدًا ملـحــاكـمـتــه.
ُ
وي ـع ـت ـبــر جـمـيـعــي م ــن الـسـيــاسـيــن
األك ـث ــر إث ـ ــارة ل ـل ـجــدل ،ف ـهــو ينتمي
إلــى فئة رج ــال األع ـمــال فــي الـحــزب،
وتحوم حوله شبهات فساد كثيرة،
وهو ما جعل الكثيرين يستغربون
وص ــول ــه إل ــى مـنـصــب األمـ ــن ال ـعــام
لهذا الحزب ،خصوصًا أنــه كــان من
ّ
أك ـث ــر امل ـت ــزل ـف ــن ل ـلــرئ ـيــس ال ـســابــق،
ومن دعــاة ترشيحه لوالية رئاسية
خ ــام ـس ــة .وظـ ـه ــرت ســري ـعــا ق ـ ــراء ات
ل ـه ــذا ال ـخ ـب ــر ،م ـف ــاده ــا أن الـسـلـطــة
تــريــد إع ــادة تــرمـيــم حــزبـهــا املفضل
بواجهة مقبولة ،من أجل تحضيره
الجيد لالنتخابات الرئاسية.

مــن ممثل غير مشهور إلــى «أج ــرأ شاب
في مصر» .هكذا تحول محمد علي (45
ع ــام ــا) ل ـي ـكــون ح ــدي ــث م ــواق ــع ال ـتــواصــل
االجتماعي .رجــل األعـمــال ،الــذي احترف
كهاو وأنتج فيلمًا من بطولته
التمثيل
ٍ
(اس ـم ــه «ال ـب ــر ال ـث ــان ــي» وتـ ـن ــاول مشكلة
الهجرة غير الـشــرعـيــة) ،هــو نفسه الــذي
خ ــرج مـتـمــردًا عـلــى الـجـيــش واملـخــابــرات
بعد أكثر من  15عامًا قضاها عبر شركته
ً
مـقــاوال منفذًا للمشروعات الـتــي يتوكل
بها الجيش .يقول علي إنه خسر أكثر من
 220مليون جنيه مصري بسبب الجيش
وتدخالته ،كاشفًا عن كواليس لقضايا،
وإن كانت معلومة لدى كثيرين ،لكنها لم
تجد من يدعمها بأسانيد حقيقية ،وال
سيما في ما يتعلق بالصراع بني أجنحة
الجيش في تنفيذ املشروعات املختلفة،
وت ـس ــري ــع مـ ـع ــدالت ال ـت ـن ـف ـيــذ اس ـت ـجــابــة
لرغبات الرئيس عبد الفتاح السيسي في
افتتاح املشروعات خالل «زمن قياسي».
وقائع فساد ذكرها علي بــاألرقــام ،منها
 60مليون جنيه كلفة تطوير استراحة
ّ
السيسي الشخصية بعد تــولــي األخير
منصب وزيــر الدفاعّ ،إبــان حكم الرئيس
الـ ــراحـ ــل م ـح ـم ــد مـ ــرسـ ــي ،مـ ـ ـ ــرورًا ب ـب ـنــاء
استراحة خاصة في املعمورة بكلفة 225
مليونًا ليقضي فيها الرئيس إجازة عيد
األضحى املاضي ،حيث عقد اجتماعات
فــي االسـتــراحــة الــرئــاسـيــة الـجــديــدة .كما
طلبت السيدة األولى ،انتصار السيسي،
ّ
تعديالت في االستراحة كلفت  25مليونًا،
ً
ف ـض ــا ع ــن هـ ــدم االسـ ـت ــراح ــة ب ــاألس ــاس
وإعــادة بنائها مرة أخرى لتكون جديدة
وليست نفسها التي أقــام فيها الرئيس
وزوجته،
املخلوع محمد حسني مبارك
ّ
علمًا بــأن املعمورة هي الوجهة املفضلة
للسيسي ليقضي فيها إجازته.
أم ــا ف ــي عـمـلـيــات اإلسـ ـن ــاد امل ـبــاشــر إلــى
ُ
الـشــركــات ،فثمة تفاصيل كثيرة تكشف
عـلـنــا ل ـل ـمــرة األولـ ـ ــى ،ب ــداي ــة م ــن حـصــول
امل ـق ــاول ــن ع ـلــى االعـ ـتـ ـم ــادات امل ــال ـي ــة من
الـبـنــوك بموجب مــوافـقــات الجيش على
ً
إس ـن ــاد امل ـش ــروعــات إل ـي ـهــم ،وصـ ــوال إلــى
الـ ـش ــروع ف ــي ال ـت ـن ـف ـيــذ م ــن دون دراسـ ــة
وافـ ـي ــة ،وه ــو م ــا عـ ّـبــر ع ـنــه ات ـخ ــاذ مــديــر
فندق تابع للمخابرات قرارًا ببناء فندق
جديد بكلفة تصل إلــى أكثر من ملياري
جنيه ،وبدء تنفيذ الحفر في اليوم التالي
مباشرة إلقناع الرئيس بسرعة التنفيذ،

علمًا بأنه تقرر بناء الفندق في ضاحية
التجمع الـخــامــس الـتــي تعاني فنادقها
مـ ــن انـ ـخـ ـف ــاض ن ـس ـب ــة اإلشـ ـ ـغ ـ ــال ف ـي ـهــا،
ّ
ً
ف ـضــا عــن م ـســاوئ اخ ـت ـيــار مــوقــع يـطــل
على طريق سريع .يقول املمثل املصري
ال ـهــارب حــديـثــا ،وفــق فـيــديــو نـشــره على
صفحته فــي «فــايـسـبــوك» ،إن ق ــرار بناء
الفندق جاء بسبب الصداقة التي تجمع
السيسي شخصيًا ومــديــر الفندق الــذي
ك ــان يـعـمــل مـعــه إب ــان عـمــل الــرئ ـيــس في
امل ـخ ــاب ــرات ،إل ــى درج ــة أن مــديــر الـفـنــدق
ال ــذي قــرر إنـشــاء فــرع آخــر اخـتــار املوقع
ّ
الجديد أمام فيلته.
ه ـ ـكـ ــذا ،يـ ـج ــري ات ـ ـخـ ــاذ ق ـ ـ ـ ـ ــرارات تـنـفـيــذ
امل ـش ــروع ــات م ــن ِق ـ َـبــل امل ـخ ــاب ــرات ،بينما
تـقــوم على التنفيذ «الهيئة الهندسية»
التابعة للقوات املسلحة ،وهــي بدورها
تسند العمل إلــى مقاول يباشر التنفيذ
الفعلي ،وبذلك يكون التعامل مع جهات
ع ــدي ــدة تـعـمــل وي ـتــأخــر حـصــولـهــا على
األمـ ـ ـ ــوال وسـ ــط صـ ــراعـ ــات ف ــي ال ـج ـيــش،
مرتبطة بعمليات اإلسناد املباشر التي
توسعت الدولة فيها خالل عهد السيسي،
يجر التطرق إلى قضية مهمة،
مع أنه لم ِ
وه ـ ــي ت ـج ــاه ــل ت ـع ــوي ــض املـ ـق ــاول ــن عــن
خسائر «التعويم» عندما جرى تخفيض
قـيـمــة الـجـنـيــه بـنـسـبــة  %100ق ـبــل نحو
ثالث سنوات.
على رغم املخالفات الكثيرة التي تحدث
ع ـن ـه ــا ،ف ـ ــإن ك ــام ــه األول ع ــن األزم ـ ـ ــة ال
يكشف الكثير مــن األس ـ ــرار ،ألن الــرجــل،
الـ ـ ــذي نـ ـف ــذت ش ــرك ـت ــه قـ ـص ــورًا وم ـبــانــي
واسـتــراحــات للرئيس ،لم يتحدث سوى
عــن واقـعـتّــن فـقــط ،م ـهـ ّـددًا بفضح املزيد
مــا لــم يتلق أمــوالــه ،مــع األخــذ باالعتبار
أنه باع جميع ممتلكاته في مصر وسافر
إلـ ــى إس ـبــان ـيــا بــرف ـقــة أب ـن ــائ ــه وزوجـ ـت ــه.
والجدير ذكــره ،هنا ،أنــه سبق أن محمد
علي ّ
مهد لسفره بنشره خبرًا قبل ثالثة
أش ـهــر يـفـيــد بــأنــه ي ـنــوي تنفيذ مـشــروع
مشترك مع الحكومة اإلسبانية «إلثبات
أن ال ـع ـق ــول ال ـعــرب ـيــة قـ ـ ــادرة ع ـلــى صنع
املـ ـعـ ـج ــزات» ،وهـ ــو «ب ــروت ــوك ــول ت ـعــاون
م ــع ك ـب ــرى ش ــرك ــات الـتـصـمـيــم ال ـع ـقــاري
ف ــي بــرشـلــونــة لـتـنـفـيــذ أح ــد امل ـشــروعــات
البنائية العمالقة فــي إقليم كتالونيا»،
عـلــى أن ــه يستعد أيـضــا «لـتـصــويــر فيلم
عاملي بإنتاج مشترك مصري إسباني».
وس ـب ــق ل ـع ـلــي أن دخـ ــل م ـج ــال الـتـمـثـيــل
ب ــأم ــوال ــه مـ ـب ــاش ــرة ،ب ـع ــدم ــا ش ـ ـ ــارك فــي
أدوار فــي ع ــدد مــن املـسـلـســات واألف ــام
ب ـصــورة م ـح ــدودة ،قـبــل أن يـنـتــج فيلمه
«الـبــر الـثــانــي» على نفقته ،بعد تجارب
م ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــدودة ،م ـس ـت ـع ـي ـن ــا ب ـ ـشـ ــركـ ــة «مـ ـ ــاد
سـلـيــوشــن» الـتــي يــديــرهــا ال ـســوري عــاء
كــركــوتــي ،مــن أج ــل تـقــديـمــه إل ــى الــوســط
اإلع ــام ــي ك ـن ـجــم س ـي ـن ـمــائــي ،وإلدخ ـ ــال
الفيلم للمشاركة فــي مـهــرجــان الـقــاهــرة
َ
السينمائي الدولي ،لكنه لم يحظ بقبول
جماهيري ونـقــدي .ويـبــدو أنــه لــن يعود
إل ــى مـصــر م ــرة أخـ ــرى ،عـلــى األق ــل تحت
حكم السيسي ،لكن حديثه هــو األخطر
م ـن ــذ وص ـ ـ ــول «ال ـ ـج ـ ـنـ ــرال» إل ـ ــى ال ـح ـك ــم،
خــاصــة أن ــه يملك الكثير مــن التفاصيل
الـتــي ال ت ــزال فــي جعبته .فـهــل يفاوضه
الـنـظــام ويعيد إلـيــه أمــوالــه لكي يتوقف
ع ــن ت ـس ــري ــب امل ــزي ــد م ــن امل ـع ـل ــوم ــات ،أم
ّ
َ
مطاردًا حتى إشعار آخر؟
سيظل

ّ
مهد محمد علي إلقامته في إسبانيا بعنوان مشروع تجاري قبل بيعه شركته (من الويب)

