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العالم
ّ
 ...متهم
بـ«التخابر مع
حزب الله»

مقابلة

حمدين صباحي في «األخبار»

السيسي آخر الجنراالت في السلطة!
ً
عاد المشوار ليبدو طويال وشاقًا أمام
حمدين صباحي ،الذي استعاد أنفاسه
قبل أشهر بعد ّ
مدة من االنكفاء تلت
وصول عبد الفتاح السيسي إلى الحكم.
الـمـعــارض الـقــديــم ،ال ــذي يسعى مع
جهات أخــرى إلــى خلق بديل سياسي
ّ
منظم لكسر ثنائية «العسكر واإلخوان»،
يؤكد أن أي تغيير لن يكون حقيقيًا إال
القطع مع «الجمهورية الثانية»،
بعد
ّ
حتى ال نظل نشهد تغييرًا لرأس السلطة
مع بقاء السياسات نفسها
جوي سليم
ّ
«مــا تخليك مـحـ ّـدد يــا ابـنــي» .اغتاظ
أن ــور الـ ـس ــادات م ــن إصـ ــرار الـطــالــب،
الواقف ّأمامه ،على انتقاد سياساته
فـ ــي مـ ـل ــف ــي االن ـ ـف ـ ـتـ ــاح االقـ ـتـ ـص ــادي
ّ
املستجد ْين
والعالقات مع إسرائيل،
ف ــي امل ــداخ ـل ــة نـفـسـهــا .ك ـيــف لـلـشــاب
ال ـع ـشــري ـنــي ال ـ ــذي يـ ـش ــارك ف ــي لـقــاء
الرئيس مــع الـطــاب بعد «انتفاضة
ي ـن ــاي ــر» عـ ــام  ،1977أن ي ـج ــرؤ على
م ـ ـسـ ــاء لـ ــة الـ ـج ــانـ ـب ــن االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي
ّ
والوطني ،أي كل ما يعد به السادات
امل ـص ــري ــن إلدخ ــالـ ـه ــم ف ــي «ال ـع ـصــر
الجديد»؟
مـ ـن ــذ ذل ـ ـ ــك الـ ـ ـح ـ ــن ،ات ـ ـخـ ــذ ح ـم ــدي ــن
صـ ـب ــاح ــي خـ ـط ــا سـ ـي ــاسـ ـي ــا ي ـج ـمــع
ب ــن م ـطــالــب امل ـصــريــن ف ــي ال ـعــدالــة
االجتماعية والكرامة الوطنيةّ ،
كرد
فـ ـع ـ ٍـل ع ـل ــى ذل ـ ــك «الـ ـعـ ـص ــر» الـ ـ ــذي ال

المطالبة اليوم
بإسقاط هذا النظام أمرٌ
«غير عقالني»
ت ــزال مصر أسيرته بــرغــم مـحــاوالت
ال ـس ـنــوات الـخـمــس املــاضـيــة للفكاك
ّ
منه .يقول صباحي ،الذي حل ضيفا
ع ـل ــى م ـك ــات ــب «األخـ ـ ـب ـ ــار» ق ـب ــل أي ــام
ضمن زيارته بيروت في ذكرى «ثورة
يوليو» ،إن مصر ال تــزال تعيش في
زمن «الجمهورية الثانية» التي بدأت
عمليًا مع اجتماعات «الكيلو »101
عــام  ،1973بني مصر وإسرائيل ،أي
بالتمهيد لتدشني «زم ــن االنـفـتــاح»
ّ
الذي تكلل بمعاهدة «كامب ديفيد»،
على أنقاض «دولة  23يوليو».
يرفض الــرجــل الـنــاصــري مــا ّ
يسميه
ً
«اخـ ـت ــزاال» بــوصــف الــدولــة املصرية
الحالية كامتداد لـ«دولة يوليو» في
إحــالــة عـلــى «ح ـكــم الـعـسـكــر»؛ مصر
بالنسبة إليهّ ،
ودعت جمهورية عبد
الناصر الصاعدة القائمة على ركائز
التحرر الوطني مع تلك املباحثات،
وهي عالقة منذ ذلك الحني في «زمن
ال ـســادات» برغم تـبـ ّـدل رأس السلطة
مرات عدة .لذا ،ال تغيير حقيقيًا في
«أرض الـكـنــانــة» قـبــل ال ــوص ــول إلــى
«ال ـج ـم ـهــوريــة ال ـثــال ـثــة» وال ـق ـطــع مع
هذا املاضي.
عــرفــت مـسـيــرة صـبــاحــي الـكـثـيــر من
الـصـعــود وال ـه ـبــوط ،لكنها لــم تبلغ
ذروتها إال خالل «ثورة يناير» ،وفي
املرحلة التي تلتها حينما صار رقمًا
صعبًا في الحراك السياسي املصري
بــال ـتــزامــن م ــع ح ـظــوظــه الـ ـج ـ ّ
ـادة في
االنتخابات الرئاسية عام .2012
ل ـك ــن «الـ ـحـ ـل ــم» ،ال ـ ــذي بـ ــدا تـحـقـيـقــه
مـ ـمـ ـكـ ـن ــا مـ ـ ــع ص ـ ـ ـعـ ـ ــوده والـ ـ ـق ـ ــاع ـ ــدة

ٌ
ّ
تعرض كل من مؤسس حزب
«الكرامة» و«التيار الشعبي»،
حمدين صباحي ،ورئيس حزب
«مصر القوية» ،عبد املنعم أبو
الفتوح ،النتقادات واسعة على
خلفية مشاركتهما في مؤتمر
«دعم املقاومة ورفض وصمها
باإلرهاب» ،قبل نحو أسبوع في
بيروت.
ّ
وتقدم سمير صبري ،وهو أحد
ّ
املقربني من الدولة،
املحامني
ببالغ إلى نيابة أمن الدولة ،ضد
املرشحني الرئاسيني السابقني،
طالبًا إدراجهما على قوائم
«ترقب الوصول» قبل عودتهما
إلى القاهرة ،وإحالتهما على
املحاكمة العاجلة ،بتهمة
«التخابر مع حزب الله والحرس
الثوري اإليراني».
واتهم البالغ صباحي بـ«لقائه
بمسؤول االتصال اإليراني في
الشرق األوسط ،ويدعى الحاج
مهدي ولقبه أبو سجاد».
وفيما سخر صباحي من
ً
هذا الكالم ،متسائال عن هوية
املسؤول اإليراني املذكور،
مصرية من
قللت مصادر
ً
ّ
جدية البالغ ،مستندة إلى هوية
املحامي الذي «ال يؤخذ كثيرًا
على محمل ّ
الجد» لدى القضاء.
(األخبار)

لم ُ
ينج صباحي ،من تهمة المشاركة في «تكريس الحكم الشمولي» (هيثم الموسوي)

الـشـعـبـيــة ال ـتــي يـمـثـلـهــا ف ــي أع ـقــاب
الـ ـث ــورة ،م ــا ل ـبــث أن ت ـب ــدد ،أو على
األق ــل ش ــارف عـلــى ذل ــك فــي املــرحـلــة
ال ـ ـتـ ــي تـ ـل ــت ع ـ ــزل الـ ــرئ ـ ـيـ ــس م ـح ـمــد
م ــرس ــي .ف ـم ــع إغ ـ ــاق املـ ـج ــال ال ـع ــام
بـعــد وص ــول عـبــد الـفـتــاح السيسي
إل ـ ــى ال ـح ـك ــم ،دخ ـ ــل ص ـب ــاح ــي ،مـثــل
الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــراك ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــي ب ـ ـ ّ
ـرمـ ـ ـت ـ ــه ف ــي
مـصــر ،مرحلة ركــود مستمرة حتى
اللحظة ،لــم تخرقها إال عــودتــه إلى
ال ـضــوء مــع جـهــات وت ـي ــارات مدنية
وع ـ ــدت بــإم ـكــان ـيــة إيـ ـج ــاد «ب ــدي ــل»،
يعيد الــروح إلــى الحياة السياسية
فــي زم ــن «الــرئ ـيــس ال ـج ـنــرال» الــذي
بــدا منذ وصــولــه إلــى السلطة كأنه
«ال ـ ـ ــرج ـ ـ ــل األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــر» ب ـ ـعـ ــد س ـ ـنـ ــوات

ال ـ ـف ـ ــوض ـ ــى ،و«خ ـ ـ ــات ـ ـ ــم ال ـ ـ ــرؤس ـ ـ ــاء»
بالنسبة إلى املصريني.
إذًا ،وبـ ـع ــدم ــا الح طـ ـي ــف ال ـت ـغ ـي ـيــر
املـمـكــن ف ــي ال ـس ـنــوات املــاض ـيــة ،عــاد
ً
املـ ـش ــوار ل ـي ـبــدو ط ــوي ــا م ــن جــديــد.
وقــد يكون املسير أصعب هــذه املــرة،
ّ
في ظل القبضة الحديدية للسيسي
ومحاولته اإلمساك بمفاصل الحكم
كــافــة ،لـكــن «األمـ ــل» لــم ينطفئ بعد؛
يؤكد صباحي أن شعبية السيسي
ت ــراج ـع ــت ك ـث ـي ـرًا ،ألن ــه ب ــرأي ــه «فـشــل
فـ ــي املـ ـ ـج ـ ــاالت الـ ـث ــاث ــة الـ ـت ــي خ ــرج
الـنــاس إلــى املـيــاديــن ألجـلـهــا :عيش،
ح ـ ّـري ــة ،ع ــدال ــة اج ـت ـمــاع ـيــة» .ف ــا هو
اسـتـطــاع أن يـحـ ّـســن فــي السياسات
االقتصادية ،بل على العكس ،تشهد

مصر اليوم تدهورًا غير مسبوق في
ـت ال ت ــزال فيه
قيمة الـجـنـيــه ،فــي وق ـ ٍ
ال ـهــوة الطبقية وال ـن ـظــام الضريبي
على حالهما.
أم ــا عــن ال ـحـ ّ
ـريــات ،فيشير صباحي
إل ــى أن ــه يـكــاد لــم يـبــق منبر إعــامــي
ي ـ ـعـ ــارض ال ـس ـي ـس ــي ب ـع ــد تـضـيـيـقــه
على اإلع ــام والـصـحــافــة ،فضال عن
االعتقاالت ثم االختفاء القسري الذي
انـتـشــر أخ ـي ـرًا .مــن ثــم ج ــاءت قضية
ج ــزي ــرت ــي تـ ـي ــران وص ـنــاف ـيــر لتمثل
«ســاب ـقــة» فــي تــاريــخ م ـصــر ،ألن ــه لم
ي ـس ـبــق أن تـ ـن ــازل رئ ـي ــس ع ــن أرض
م ـص ــري ــة .ب ـعــدهــا «ت ـ ـ ـ ّـوج» الـسـيـســي
سـ ـي ــاس ــات ــه ب ــال ـت ـب ـش ـي ــر بـ ــ«الـ ـس ــام
ال ــداف ــئ» م ــع إس ــرائ ـي ــل ،ث ــم بــإي ـفــاده

وزي ـ ـ ـ ــر ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة إل ـ ـ ــى األراض ـ ـ ـ ــي
املحتلة ،ليتضح أن الــرئـيــس أخفق
حتى الساعة على جميع املستويات.
ي ـب ــدو ص ـب ــاح ــي ،م ــن ج ــدي ــد ،واث ـق ــا
بـ ــإم ـ ـكـ ــان ـ ـيـ ــة ال ـ ـت ـ ـغ ـ ـي ـ ـيـ ــر ال ـح ـق ـي ـق ــي
وبـ ــوعـ ــي املـ ـص ــري ــن ب ـع ــد ال ـت ـجــربــة
األخ ـي ــرة ،فالسيسي بالنسبة إلـيــه،
«آخـ ــر ال ـج ـن ــراالت ف ــي ال ـح ـك ــم» ،لكن
املعارض القديم ،لم ُ
ينج في السنتني
األخ ـي ــرت ــن ،م ــن تـهـمــة امل ـشــاركــة في
«ت ـكــريــس ال ـح ـكــم ال ـش ـم ــول ــي» .فلقد
طــاول ـتــه ان ـت ـق ــادات ك ـث ـيــرة ،مـثــل أنــه
ك ـ ـ ــان «واج ـ ـ ـهـ ـ ــة سـ ـي ــاسـ ـي ــة م ــدن ـي ــة»
ف ــي ان ـت ـخــابــات ال ــرئ ــاس ــة ع ــام 2014
ع ـ ّـب ــدت ال ـط ــري ــق ل ــوص ــول الـسـيـســي
إل ـ ــى ال ـح ـك ــم ،وأن ت ــرش ـح ــه ل ــم يـكــن

الفتن الطائفية :عودة سياسة مبارك في اإللهاء
القاهرة ــ أحمد جمال الدين
تصاعد غريب ألحــداث الفنت الطائفية
في مصر ،ال يستبعد أن يكون هدفه
الـخـفــي اإلل ـهــاء عــن أزم ــات اقتصادية
وبــرملــانـيــة تـعـصــف بــال ـبــاد ،وخــاصــة
أن س ـب ـعــة ح ـ ـ ــوادث م ـخ ـت ـل ـفــة ي ـجــري
ّ
بابوي
تسويتها عرفيًا وســط غضب
وأوامر رئاسية بالحل الودي .األحداث
خالل األيام املاضية شملت محافظات
عـ ـ ـ ــدة ،فـ ــي تـ ـص ــاع ــد ي ـش ـب ــه مـ ــا ك ــان
يـحــدث أي ــام الــرئـيــس األس ـبــق حسني
مبارك ،والهدف واضح :إلهاء املواطنني
واإلعـ ـ ـ ــام ب ــأزم ــة طــائ ـف ـيــة تـسـتـغــرق
ً
وقتًا طويال ،أو أزمــات متفرقة تهدف
إل ــى تشتيت ال ــرأي ال ـعــام عــن قضايا
سياسية واقـتـصــاديــة حـســاســة .لكن
كل ذلك يتزامن مع رغبة حكومية في
إمــرار قانون بناء الكنائس بصيغة ال
تــرحــب بـهــا الـكـنــائــس ،بــاإلضــافــة إلــى
إمرار قوانني مهمة عبر مجلس النواب،
في مقدمها «الخدمة املدنية» الذي أقر
أمس ،بجانب قانون انتخابات املحليات

الذي يتوقع أن يخرج بصورة حكومية
تضمن السيطرة على انتخاباته ،على
غـ ــرار م ــا ح ــدث م ــع الـنـيــابـيــة ،ف ــي ظل
ال ـصــاح ـيــات ال ـتــي سـتـحـصــل عليها
املحليات ،وفقًا للدستور.
األزم ـ ــة الـحـقـيـقـيــة ف ــي األح ـ ــداث ،الـتــي
ش ـ ـهـ ــدت م ـح ــاف ـظ ــة املـ ـنـ ـي ــا نـصـيـبـهــا
األكـ ـب ــر خـ ــال األس ـب ــوع ــن املــاض ـيــن
وس ـ ــط أزم ـ ـ ــات أخـ ـ ــرى ت ــم اح ـت ــواؤه ــا
ســري ـعــا ف ــي أس ـ ــوان وال ـغ ــردق ــة وبـنــي
ســويــف ،ال ت ـبــدو الـحـكــومــة ج ــادة في
تطبيق الـقــانــون فيها بـصــرامــة ،وهــو
ع ـلــى ع ـكــس م ــا ت ـح ــدث ع ـنــه الــرئـيــس
عبد الفتاح السيسي ،خــال األسبوع
املاضي ،وتحديدًا عن تطبيق القانون
على الجميع من دون مساومة تسمح
بتهرب الجاني من جريمته «حتى لو
ك ــان رئ ـيــس ال ـج ـم ـهــوريــة» ،وه ــو ال ــرد
الذي جاء بعد يوم واحد فقط من قرار
البابا تــواضــروس الثاني إلـغــاء عظته
احتجاجًا على أحداث املنيا.
البابا غاضب من الدولة جديًا ،فالرجل
الــذي وقــف إلــى جــوار السيسي خالل

«ب ـ ـيـ ــان  3ي ــولـ ـي ــو» إلطـ ــاحـ ــة ال ــرئ ـي ــس
اإلسالمي محمد مرسي ،كما استقبل
«ال ـج ـن ــرال» ث ــاث م ــرات فــي الكنيسة
(مرتني أثناء قداس عيد امليالد) ،يرى
أن الــدولــة ال تــزال تهمش األقـبــاط رغم
اللغة الواضحة التي تعتبرهم شركاء
الرئاسة أوصت بحلول ودية حتى ال
تغضب العائالت المسلمة (آي بي ايه)

في الوطن .وهو ما عبر عنه في مقالة
نـشــرهــا األس ـب ــوع امل ــاض ــي ف ــي مجلة
تصدر عن الكنيسة ،مطالبًا بتسهيل
إجـ ـ ـ ــراءات ب ـن ــاء ال ـك ـنــائــس وم ـمــارســة
املـسـيـحـيــن ش ـعــائــرهــم الــدي ـن ـيــة دون
قيود ،وتنفيذ توصيات مجلس النواب
عــن أح ــداث فتنة الخانكة عــام ،1972
التي ال تزال حبيسة األدراج.
ح ـتــى اآلن ،ال ي ـع ــرف م ــن ي ـقــف وراء
الفنت رغم إلقاء وزارة الداخلية القبض
عـ ـل ــى م ـس ـل ـم ــن وم ـس ـي ـح ـي ــن ف ـي ـهــا.
ورغــم وقــوع االعتداء على املسيحيني،
تـســاوم ال ــوزارة عائالتهم على تغيير
أقوالهم مقابل اإلفراج عن أبنائها ،وهو
األس ـل ــوب ال ــذي اتـبـعــه وزي ــر الــداخـلـيــة
األس ـبــق حـبـيــب ال ـعــادلــي .كــذلــك نقلت
م ـص ــادر ،ف ــي حــديــث إل ــى «األخـ ـب ــار»،
أن ـ ـبـ ــاء عـ ــن أوامـ ـ ـ ــر رئ ــاسـ ـي ــة ب ـســرعــة
تسوية األزم ــات الطائفية ب ـ ّ
ـود وليس
بــالـقــانــون ،حتى ال يـكــون لــأمــر ذيــول
تشتغل مجددًا في حال إصدار أحكام
بــالـحـبــس عـلــى املـتـهـمــن املـنـتـمــن إلــى
العائالت املسلمة.

