16

اإلثنين  26آذار  2018العدد 3429

العالم

انتخابات مصر

الحدث

يبدو المجتمع المصري اليوم مستسلمًا لخيبة األمل (أ ف ب)

وسام متى
مــن الـســذاجــة االف ـتــراض أن الحاكم،
وال س ـي ـمــا ف ــي ال ــدي ـك ـت ــات ــوري ــات أو
أن ـص ــاف الــدي ـمــوقــراط ـيــات الـعــربـيــة،
سيحلم ،يومًا ماّ ،
بتقمص شخصية

الرئيسة التشيلية ميشيل باشليه،
يوم خرجت من قصر مونيدا ،وهي
ّ
ت ــذرف دم ــوع ال ـف ــرح ،وال ـت ــأث ــر ،لتلك
الـعــاطـفــة الـنـبـيـلــة ال ـتــي أحــاط ـهــا بها
املواطنون ،وهم يتسابقون ملعانقتها

وت ـق ـب ـي ـل ـهــا ق ـب ـلــة ال ـ ـ ـ ــوداع ال ــرئ ــاس ــي
األخير ،قبل أن تصافح قائد الحرس
الجمهوري ،وتستقل سيارتها من
مقر رئاسي لن تقيم فيه مجددًا.
هــذا السيناريو ،ليس مشهد بطولة
بالنسبة إلى الحاكم العربي ،وال حتى
ل ــدى امل ـخــرجــن الــرسـمـيــن لحكمه،
الحياة ،إلــى أن
فهو إمــا رئيس مــدى
ً
ّ
إرادت ــه فيه ،ميتة طبيعية،
يتمم الله ً
أو رص ــاص ــة فــي ع ــرض عـسـكــري،
أو إع ــدام ــا عـلــى أي ــدي «ان ـقــاب ـيــن»،
ّ
وإمــا رئيس عجوز وعــاجــز ،يسعى
جاهدًا إلى إيجاد سيناريست يكتب
ل ــه مـشـهــد ال ـت ــوري ــث ،أو ف ــي أفـضــل
األحـ ــوال ،رئـيــس مسكون بــ«مــرض
ً
التجديد الــدائــم» ،يعاند قـلـيــا ،أمــام
املعادالت السياسية ،قبل أن تخرجه
هي بنفسها رئيسًا منفيًا ،أو منبوذًا
داخ ــل ب ــاده ،حــن يصبح املـســؤول
عن فترات اضطراب وفراغ دستوري
طويلة.
ب ـهــذا امل ـع ـنــى ،ال ي ـم ـكــن ،بـحـســابــات
املنطق ،توقع سلوك رئاسي مختلف

فــي م ـصــر ،حـيــث سـتـصــدر اللجنة
العليا لــانـتـخــابــات ،بـعــد أي ــام ،بيان
ال ـفــوز املـتــوقــع لـلــرئـيــس عـبــد الفتاح
ّ
السيسي ،أمام مرشح صوري ،على
شــاكـلــة مــوســى مـصـطـفــى مــوســى،
وذل ــك بعد إتـمــام ديـكــور التصويت،
الذي يقترب من الناحية العملية من
االسـتـفـتــاءات على الطريقة العربية
املعروفة.
وبـ ـه ــذا امل ـع ـنــى أيـ ـض ــا ،ال ي ـم ـكــن أن
يـسـتـغــرب امل ــرء أن تـتـعــالــى أص ــوات
«الحاشية» و«املــريــديــن» ،اب ـتـ ً
ـداء من
اليوم ًاألول للوالية الرئاسية الجديدة،
مطا ِلبة بـ«تعديل دستوري» ،لتأبيد
والية «الرئيس املحبوب» و«املنقذ»...
إلى آخر تلك التوصيفات التي ّ
تحرك
ال ـن ـش ــوة ال ـس ـي ــاس ـي ــة ل ـ ــدى ال ـحــاكــم
العربي.
ُ
انطالقًا من ذلك ،يبالغ الكثيرون في
إبــداء خيبة أملهم من «االنتخابات»
ال ـحــال ـيــة ف ــي م ـص ــر ،ال ـت ــي يـفـتــرض
املـنـطــق الـسـيــاســي ال ـعــام ،فــي عاملنا
العربي ،عدم التجاوز في مقاربتها،

ب ـك ـث ـيــر مـ ــن ال ـت ـح ـل ـي ــات ،ط ــامل ــا أن
اخ ـت ــزال ـه ــا م ـم ـكــن ب ـع ـب ــارة «وال ّأي
اندهاش» ،التي ّ
حولها إعالن دعائي
ق ـب ــل س ـ ـنـ ــوات ق ـل ـي ـلــة إل ـ ــى «ش ـع ــار
املرحلة».
وم ــع ذل ــك ،يمكن تـفـ ّـهــم خيبة األ ّمــل
ال ـس ــائ ــدة ،وخ ـصــوصــا ح ــن يتعلق
األمــر بالحالة املـصــريــة ،التي ّقدمت
ّ
تونس
قبل قرابة ستة أعوام ـ ـ ًومعها ّ
بطبيعة الحال ـ ـ استثناء رائعًا ،أقله
مــن الناحية الشكلية ،حــن اصطف
امل ــواط ـن ــون ف ــي طــواب ـيــر أمـ ــام لـجــان
االن ـت ـخ ــاب ،الخ ـت ـيــار واحـ ـ ٍـد م ــن بني
 13مرشحًا ّ
تأهلوا لخوض منافسة
انتخابية حقيقية ،لم يكن باستطاعة
أحــد تــوقــع مسبقًا هــويــة الـفــائــز في
سباقها النهائي.
ومــع أن ثمة الكثير مــن االلتباسات
ت ـ ـجـ ــاه م ـ ــا جـ ـ ـ ــرى ف ـ ــي انـ ـتـ ـخ ــاب ــات
الــرئــاســة املـصــريــة ،فــي ع ــام ،2000
إال أن ـه ــا ك ــان ــت ف ــي الـ ــواقـ ــع تـجــربــة
ف ــري ــدة ،س ــرع ــان م ــا ت ــاش ــت ،بعد
ع ــام واحـ ــد ،حــن اس ـت ـعــادت مـصــر،

كشف حساب لفترة السيسي األولى
أحمد عابدين

هيئة االنتخابات :التعطيل هدفنا!
القاهرة ــ األخبار
برغم عمل جميع أجهزة الدولة لحشد املواطنني على املشاركة في االنتخابات الرئاسيةّ ،
فإن
الهيئة الوطنية لالنتخابات التي تشرف على االستحقاق بموجب الدستور ،اتخذت عدة قرارات
من شأنها عرقلة عمليات التصويت ،وعرقلة عمل اإلعالميني.
فشلت الهيئة الوطنية لالنتخابات التي يترأسها املستشار الشني ابراهيم ،وهو نائب رئيس
ً
محكمة النقض ،في تهيئة األجواء للناخبني بشكل جيد .أوال ،رفضت الهيئة تجهيزات وزارة
االتصاالت للسماح باستخدام التصويت اإللكتروني للمصريني املقيمني في الخارج من أجل
تسهيل عملية االقـتــراع عليهم وليكون التصويت عبر أرقــام ومفاتيح ّ
سرية يحصل عليها
املواطنون املغتربون بالتنسيق مع السفارات املصرية وبموجب إثبات إقامتهم في الدولة تخوفًا
من أصــوات املعارضة التي يمكن أن تغير نتيجة تصويت
الـخــارج ،وهــو ما منع كثيرين من املشاركة في االنتخابات
خالل فترة تصويت املصريني في الخارج األسبوع املاضي.
ُ
ثانيًا ،برغم التسهيالت التي كانت تـقـ َّـد ُم فــي الــداخــل ،كأن
ً
مثال في مدن اإلقامةّ ،
فإن الهيئة جعلت انتخاب
يكون االقتراع
هؤالء يقتصر على من قاموا بتسجيل رغباتهم في املحاكم
االبـتــدائـيــة قـبــل ي ــوم  28ش ـبــاط /فـبــرايــر املــاضــي ،مــا أخ ـ َ
ـرج
شريحة ليست بالقليلة من الفئات التي يمكنها التصويت.
وهذا ما دفع بعض الشركات إلى منح العمال واملوظفني يوم
إجازة للتصويت في مسقط رأسهم والعودة إلى عملهم مع
إثبات ذهابهم بـ«الحبر الفوسفوري» الــذي تبقى آثــاره ملدة
 3أي ــام .ه ــذا مــع الـعـلــم ب ـ ّ
ـأن الـقــاهــرة وحــدهــا تحتضن أكثر
من  5ماليني ساكن ال ّ
يصوتون فيها ،وسيكون غالبيتهم
محرومني من التصويت.
على مستوى املتابعة اإلعالمية ،عرقلت الهيئة صــدور التصريحات للمؤسسات اإلعالمية
املختلفة ،إذ ّإنها جعلت ّ
التقدم بطلبات للحصول على تصريح محصورًا بالجهات اإلعالمية
املختصة ،ما منع إنهاء آالف التصريحات بسبب سوء التنظيم واإلجراءات الجديدة التي اتبعت.
ولم يصل إلى بعض القنوات الفضائية سوى عدد محدود للغاية من التصاريح ،فيما حاول
مندوبو التلفزيون املصري إنهاء التصاريح الخاصة بهم بشكل استثنائي ليتمكنوا من نقل
االنتخابات على الهواء عبر التلفزيون الرسمي للدولة (وصلهم نحو  %20فقط من التصاريح
التي طلبوها ،فيما وصل إلى إحدى القنوات الخاصة تصريح واحد فقط من أصل  300تصريح
طلبتها ملراسليها وفرق عملها).
ويصل عدد من يحق لهم التصويت في االنتخابات إلى نحو  59مليون مصري ،فيما تنتشر
 13ألفًا و 687لجنة انتخابية في جميع أنحاء الجمهورية .ويشرف على العملية االنتخابية 18
ألفًا و 678قاضيًا (أصليًا واحتياطيًا) ،يعاونهم  103آالف موظف.

يذهب املصريون اليوم إلى صناديق
االق ـ ـ ـتـ ـ ــراع ل ـ ـ ـ ــإدالء ب ــأص ــواتـ ـه ــم فــي
االنتخابات الرئاسية التي انعدمت
فيها املـنــافـســة ،إذ أصـبــح االخـتـيــار
ب ــن ال ــرئ ـي ــس ال ـح ــال ــي ع ـبــد ال ـف ـتــاح
ال ـس ـي ـســي ،وأح ـ ــد م ــؤي ــدي ــه ،مــوســى
م ـص ـط ـفــى مـ ــوسـ ــى .لـ ـك ــن ،ق ـب ــل ب ــدء
الفترة الثانية ،مــاذا حقق السيسي
في فترته األولى؟

الحالة االقتصادية
شهدت مصر خالل الفترة األولى من
حكم عبد الفتاح السيسي ،تدهورًا
ك ـب ـي ـرًا ع ـل ــى ال ـص ـع ـيــد االق ـت ـص ــادي
والحالة املعيشية للمواطنني .فقبيل
انـتـخــابــه لـلـفـتــرة األولـ ــى ع ــام ،2014
ّ
قال السيسي في حوار تلفزيوني ،إن
إجمالي الــديــون املصرية (الداخلية
وال ـخــارج ـيــة) ق ــد بـلــغ  1.7تــريـلـيــون
ً
جـ ـنـ ـي ــه ،مـ ـتـ ـس ــائ ــا ع ـ ــن هـ ـ ــذا امل ـب ـلــغ
«الـضـخــم» ،ومستنكرًا بالقول« :هل
مقبول أن نترك هــذا الــديــن لألجيال
ال ـقــادمــة؟ هــل ه ــذا هــو امل ـي ــراث الــذي
نورثه ألبنائنا وأحفادنا؟» .رغم ذلك،
تـضــاعـفــت ت ـلــك ال ــدي ــون خ ــال فـتــرة
حكمه األول ــى ،ليصل حجم الــديــون
الخارجية خالل الربع األول من العام
املــالــي  2018/2017إل ــى مـبـلــغ 80.8
م ـل ـيــار دوالر وف ـق ــا لـلـبـنــك امل ــرك ــزي،
وبإضافة سندات بقيمة  4مليارات
ُ
دوالر أص ـ ـ ِـد َرت خ ــال شـهــر شـبــاط/
فـ ـب ــراي ــر املـ ـ ــاضـ ـ ــي ،وقـ ـ ـ ــرض روس ـ ــي
إلنـ ـش ــاء م ـح ـطــة ال ـض ـب ـع ــة ال ـن ــووي ــة
إلن ـت ــاج ال ـك ـهــربــاء بـقـيـمــة  25مـلـيــار
دوالر ،يصعد إجـمــالــي تلك الــديــون
إلــى قرابة  110مليارات دوالر ،وهو
مــا ي ـعــادل قــرابــة  2تــريـلـيــون جنيه.
أما الديون املحلية ،فارتفعت لتصل
إل ــى مـبـلــغ  3.16تــري ـل ـيــونــات جنيه
(قــرابــة  180.5مليار دوالر) .بمعنى
أوضــح :ارتفعت الــديــون بمقدار 3.5
ت ــري ـل ـي ــون ــات ج ـن ـيــه ( 197.7مـلـيــار
دوالر) ق ـب ــل ن ـه ــاي ــة ال ـف ـت ــرة األولـ ــى
بشهور.
إلى جانب ملف الديون ،قام السيسي

بـتـعــويــم س ـعــر ص ــرف الـجـنـيــه أم ــام
ال ــدوالر فــي تشرين الثاني/نوفمبر
 ،2016ليرتفع سعره من  7جنيهات
ل ـل ــدوالر فــي بــدايــة حـكـمــه إل ــى 17.5
ج ـن ـيــه ل ـ ـلـ ــدوالر الـ ــواحـ ــد م ــع نـهــايــة
ّ
فترته األول ــى ،أي إن العملة املحلية
ّفقدت نحو  %70من قيمتها .وهذا ما
أثــر بالحالة املعيشية ونسب الفقر
بني املصريني التي كانت قد وصلت
إلى  %27من عدد السكان عام 2015
(أي نحو  28مليون نسمة من مجمل
ال ـس ـك ــان ال ـب ــال ــغ ع ــدده ــم ن ـحــو 104
ماليني نسمة) ،وذلــك طبقًا لبيانات
الجهاز املركزي للتعبئة واإلحصاء
ال ــذي ُي ـحــدد خــط الـفـقــر بمبلغ 482
جـنـيــه شـهــريــا ( 27.5دوالرًا) ،ال ــذي
ت ــوق ــع رئ ـي ـســه أن يــرت ـفــع ال ـع ــدد من
الفقراء كثيرًا خالل اإلحصاء الجديد
املزمع إعالنه نهاية العام الجاري.

الحالة األمنية
على رغم الخلفية العسكرية للرئيس
الـ ـسـ ـيـ ـس ــي ،لـ ـك ــون ــه شـ ـغ ــل م ـنــاصــب
رفيعة داخل الجيش مثل مدير جهاز
املخابرات الحربية ثم وزيرًا للدفاع،
ّ
توسعًا
فإن فترة حكمه األولى شهدت
ّ
نوعيًا في العمليات اإلرهابية (تنقل
اإلره ــاب بــن سيناء ووادي النيل).
فبعد حرب ضروس شهدتها منطقة
شـمــال سيناء راح ضحيتها املئات
م ــن ال ـج ـنــود وال ـض ـب ــاط ،بــاإلضــافــة
إلــى آالف املدنيني (فــي عمليات كان
أب ــرزه ــا إطـ ــاق ال ـن ــار ع ـلــى املـصـلــن
فــي مسجد الــروضــة ،ال ــذي أدى إلى
ٍّ
مـقـتــل أك ـث ــر م ــن  300مـ ـص ــل) ،اتـخــذ
اإلرهاب اتجاهًا جديدًا ليضرب قلب
العاصمة وعددًا آخر من املحافظات،
فــاسـتـطــاعــت ال ـج ـمــاعــات اإلرهــاب ـيــة
تفجير مــوكــب النائب الـعــام الــراحــل
املستشار هشام بركات في حزيران/
ي ــون ـي ــو ع ـ ــام  ،2015ف ــي ح ــي مـصــر
الجديدة ،املعروف بالحضور األمني
ال ـش ــدي ــد ،ل ــوج ــود ال ـك ـل ـيــة الـحــربـيــة
وال ـ ـق ـ ـصـ ـ َـر الـ ــرئـ ــاسـ ــي فـ ـيـ ـه ــا ،ك ــذل ــك
ُ
اس ــت ـه ـ ِـدف ــت ال ـك ــات ــدرائ ـي ــة املــرقـسـيــة
بالعباسية وس ــط ال ـقــاهــرة بهجوم
أدى إلى مصرع  29شخصًا وإصابة

العشرات ،باإلضافة إلى نصب كمني
ل ـق ــوات م ــن األم ــن الــوط ـنــي وال ـق ــوات
ُ
الخاصة التي تعد قوات النخبة في
الشرطة املصرية في طريق الواحات
بمحافظة الجيزة جنوب العاصمة
فــي تـشــريــن األول/أك ـت ــوب ــر املــاضــي،
ما أدى إلى وقوع عشرات القتلى في
صفوف قوات األمن (قدرتها مصادر
أمـنـيــة بمقتل  52ضــابـطــا ومـجـنـدًا،
قبل أن تعلن وزارة الداخلية أن العدد
هو  16فقط) .كذلك شهدت محافظة
اإلسكندرية عدة تفجيرات وعمليات
إرهـ ــاب ـ ـيـ ــة ،ك ـ ــان آخـ ــرهـ ــا اس ـت ـه ــداف
مــوكــب مــديــر األم ــن قـبــل ثــاثــة أي ــام،
الــذي أدى إلــى مقتل اثنني من قوات
الشرطة.
وعـلــى الجانب اآلخ ــر ،شـهــدت مصر
قـبـضــة أمـنـيــة ش ــدي ــدة خ ــال الـفـتــرة
األولى من حكم السيسي ،استهدفت
العمل السياسي والحقوقي واملدني
ع ـم ــوم ــا :ق ـب ـضــت قـ ـ ــوات األمـ ـ ــن عـلــى
أشـ ـخ ــاص كـ ـث ــر ،وأصـ ـ ـ ــدرت قـ ـ ــرارات
باملنع مــن السفر وبـ ُـمـصــادرة أمــوال
آالف ال ـ ـنـ ــاش ـ ـطـ ــن والـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــن
والصحافيني والـعــامـلــن باملجتمع
ّ
املـ ـ ــدنـ ـ ــي ،ل ـ ـعـ ــل أبـ ـ ــرزهـ ـ ــم ع ـ ـ ــاء ع ـبــد
الفتاح وأحمد دومــة والدكتور عبد
املنعم أبــو الفتوح املرشح الرئاسي
الـســابــق ،وكــذلــك رئـيــس أرك ــان حرب
الـ ـ ـق ـ ــوات امل ـس ـل ـح ــة األس ـ ـبـ ــق س ــام ــي
ع ـنــان ،عـلــى خلفية إعــانــه الترشح
الرئاسية فــي ُمواجهة
لالنتخابات
ُ
الـسـيـســي .وق ــد قـ ـ ِّـدر ع ــدد املعتقلني
منذ عزل الرئيس اإلخواني السابق
محمد مــرســي ،وحتى نهاية الفترة
األولـ ــى لـلـسـيـســي ،ب ـع ـشــرات اآلالف،
ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى م ـحــاك ـمــة أكـ ـث ــر مــن
 7500مــدنــي عـسـكــريــا ،بينما بلغت
أح ـكــام اإلعـ ــدام أكـثــر مــن  2300حكم
(لــم تنفذ جميعها) ،وســط تسجيل
املـ ـئ ــات م ــن امل ـخ ـت ـفــن قـ ـسـ ـرًا ،بينما
زاد عــدد السجون الـجــديــدة فــي تلك
الفترة فقط بمقدار  17سجنًا جديدًا.

مكانة مصر
ع ـل ــى ال ـص ـع ـيــد الـ ـخ ــارج ــي ،ش ـهــدت
م ـص ــر ف ــي ع ـه ــد ال ـس ـي ـســي ت ـن ــازالت

