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العالم

المقابلة
القاهرة ــ جوي سليم
ّ
خالد علي  ،2017ليس خالد علي  .2012هذا ما يؤكده المحامي المصري بنفسه ،أثناء حديثه عن احتماالت ترشحه القوية إلى االنتخابات الرئاسية في
مايو /أيار  .2018ما يقصده المحامي الشاب بهذه المقارنة ،هو تعديل الخطاب الذي أصبح أكثر «واقعية» ،من ذلك الذي اعتمده في استحقاق
«التغيير اآلمن» الذي يمكن أن يأتي بنظره عبر صناديق
 ،2012حين كان مناخ ميدان التحرير ،بأحالمه ومثالياته ،ال يزال مهيمنًا.
الرجل يؤكد أن الشارع يريد َ
ّ
االقتراع .الناشط الذي بلغت شهرته ذروتها في العام األخير ،بعدما تصدر قضية إثبات مصرية جزيرتي تيران وصنافير ،يرى أن األهم هو العمل على
تكوين كتلة تعيد التوازن إلى الشارع .هو ّ
جاد ويعمل على بلورة ًخطابه مع بعض القوى المدنية ،لكن التحدي األكبر أمامه يبقى في كيفية استمالة
ّ
ولعل أكثر المطلوب لتحقيق هذه الغاية ،هو ّ
التنبه فعال إلى أنه ليس بالطوباوية وحدها تحيا الحياة السياسية...
الشارع.

خالد علي

ما دام الناس غير
قادرين على فرض
تغيير من الشارع،
ربما تتغير الموازين
من خالل صناديق
االقتراع
(إي بي إي)

• فلينافسنا السيسي في االنتخابات
ّ
• فضل اإلخوان ترميم دولة مبارك
• يجب إعادة الزخم للقضية الفلسطينية
¶ ل ـقــد أع ـل ـنــت أخ ـي ـرًا إم ـكــان ـيــة تــرشـحــك
الن ـت ـخ ــاب ــات  ،2018إذا ت ــواف ـق ــت حــولــك
القوى الثورية واملدنية .ما الذي اختلف عن
انـتـخــابــات  2014الـتــي رفـضــت املشاركة
فيها بعد ترشحك عام 2012؟
انـتـخــابــات  2014ج ــاءت فــي ظــروف
تـ ـه ـ ّـي ــئ وص ـ ـ ــول وزي ـ ـ ــر ال ـ ــدف ـ ــاع إل ــى
الترشح ،بعدما كــان متحكمًا باملرحلة االنتقالية
ومـسـيـطـرًا عـلـيـهــا .حـتــى طــريـقــة إع ــان ــه للترشح
كــانــت بــالـبــزة الـعـسـكــريــة .ذل ــك ك ــان كــافـيــا كرسالة
ـان.
بـعــدم تكافؤ الـفــرص مـعــي ،أو مــع أي مــرشــح ثـ ٍ
املشكلة مــع السيسي لــم تكن الخلفية العسكرية،
فأحمد شفيق وسامي عنان ،املرشحان النتخابات
 ،2012كــانــا مــن خلفية عـسـكــريــة ،لكنهما أمضيا
ً
ف ـت ــرة ف ــي ال ـع ـمــل ال ـس ـيــاســي ق ـبــل أن يـتـقــدمــا إلــى
االنـتـخــابــات ،مــا يعني أن الـنــاس تعاملت معهما
باعتبار أنهما بشر وسياسيان خاضعان للتقويم
والنقد .عزوفي عن تلك الدورة ،كان تعبيرًا عن تيار
عام في املجتمع ،ولم يكن موقفًا شخصيًا ،والدليل
أن حجم اإلقبال على تلك االنتخابات كان ضعيفًا
جدًا ،حتى إنه جرى زيادة يوم إضافي لالقتراع.
هذه املرة ،يختلف الوضع من زوايا عدة .فالشارع
ف ــي ح ــال ــة رع ــب ك ـب ـيــرة .رعـ ـ ٌـب بـسـبــب الـسـيــاســات
االق ـت ـص ــادي ــة ال ـفــاش ـلــة ،رع ـ ـ ٌـب بـسـبــب ال ـص ــراع ــات
اإلق ـل ـي ـم ـي ــة فـ ــي ل ـي ـب ـيــا وس ـ ــوري ـ ــا والـ ـيـ ـم ــن .يــريــد
ـار بـحــدود آمنة،
املصريون التغيير ولكن فــي مـسـ ٍ
ال يوصلهم إلــى ما تشهده هــذه ال ــدول ،باإلضافة
إلى التغيرات الدولية الكبرى وال سيما مع صعود
اليمني إلى السلطة في الغرب.
¶ لكن الرعب الذي تتحدث عنه من املفترض أن يجعلهم
متمسكني بــاالس ـت ـقــرار أك ـثــر مــن ق ـبــل .مل ــاذا سيذهبون
ـس آخ ــر ،وم ــن خ ــارج املــؤس ـســة الـعـسـكــريــة،
بــات ـجــاه رئ ـيـ ٍ
ضمان االستقرار برأي كثيرين؟
لـهــذا الـسـبــب ،االنـتـخــابــات حــالـيــا هــي أفـضــل آلية
للتغيير .فآلية التظاهر غير آمنة .من يتظاهر قد
يموت أو يدخل السجن ،كذلك بالنسبة إلى إبداء
الــرأي عبر وسائل التواصل االجتماعي وغيرها.
لــذلــك ،قــد تـكــون االنـتـخــابــات هــي اآلل ـيــة الــوحـيــدة
املـتــاحــة اآلن ،بــرغــم أن قــانــون االنـتـخــابــات سـ ّـيــئ،
لكنها الطريقة الوحيدة.

مــن يـخــوض االنـتـخــابــات املـقـبـلــة ،هــدفــه فــي املـقــام
األول تشكيل كتلة تصويتية تعيد ال ـتــوازن إلــى
ال ـق ــوى الـسـيــاسـيــة ف ــي الـ ـش ــارع ،وت ـع ـبــر ع ــن تـيــار
موجود فيه .في الدورة املاضية ،مع ترشح حمدين
صباحي ،اتضح أنه ليس هناك كتلة حقيقية في
مــواج ـهــة الـسـيـســي .االن ـت ـخــابــات املـقـبـلــة هــي آلية
إلح ــداث ت ــوازن فــي الـشــارع ،حتى لــو لــم نصل إلى
ً
وحاليًا يبدو أن هناك مجاال لهذا األمر ،هذا
الفوزّ ،
ما أستشفه من لغة الناس.
ـ¶ أنت ترى أن اللحظة مؤاتية الستعادة العمل السياسي
الـجــاد وفتح املـجــال الـعــام ،بعدما كــان هناك شبه تسليم
بالوضع الراهن؟
املجال السياسي ينفتح نتيجة الصراع السياسي
واالجـتـمــاعــي .لــو قلنا حــن ج ــرى تــوقـيــع اتفاقية
التنازل عن الجزر إن الناس خائفة ،ملا كنا وصلنا
إلــى الحكم ال ــذي أكــد مصرية الـجــزيــرتــن وال إلى
اللحظة السياسية التي نحن فيها اآلن.
ُ
في  15أبريل /نيسان  ،2016فتح
منذ أول
تظاهرة ّ
ُ
املجال العام ،وضخت دورة جديدة من الدماء في
الحياة السياسية .اآلن يمكن رؤية حزب «الدستور»
ي ـحــاول إج ــراء انـتـخــابــات ،كـمــا أن هـنــاك أكـثــر من
ُ
مبادرة طرحت حول االنتخابات الرئاسية .هناك
بيئة خصبة حاليًا ،لكن فتح املجال ينفتح بحساب
وبثمن ،حتى ولــو أن استعادة الحياة السياسية
سـتـتــم ع ـلــى ش ـكــل م ــوج ــات ،يـعـنــي مـمـكــن نـشــوف
خطوة إلى األمام وخطوة إلى الوراء ،لكن املقاومة
موجودة ومحاوالت فصائل من املعارضة الوطنية
واالجتماعية لتوسعة املجال العام ظاهرة.
وأنا اشترطت توافق القوى الثورية واملدنية ،طبعًا
ليس كلها ،ولكن قــدرًا من القوى التي أستهدفها،
بــالـحــد ال ــذي ي ـقـ ّـدم كتلة تضمن تـكــافــؤ ف ــرص في
االنتخابات املقبلة ،حتى ال نصل الى دورة تفتقر
إلى أي شرط من شروط التنافسية .وفي حال كان
ً
الـسـيـســي ف ـعــا لــديــه شـعـبـيــة ك ـب ـيــرة ،فلنتنافس
ضـمــن قــواعــد عــادلــة ومـنـصـفــة ،ون ــرى مــا ستكون
النتيجة!
ّ
التحول في
¶ تعني ّأن قضية تيران وصنافير هي نقطة
هذا العهد؟
بــال ـتــأك ـيــد .ل ـقــد ج ـ ــاءت ق ـض ـيــة تـ ـي ــران وصـنــافـيــر

لتجعل مصريني كثرًا يضعون عالمات استفهام،
فأصبحت املعادلة على الشكل اآلتي« :هذا النظام
يتنازل عن الجزر ،وهؤالء الشباب ،الذين يقولون
عنهم خــونــة وع ـمــاء ،يــدافـعــون عــن ه ــذه ال ـجــزر».
لذا ،تمثل هذه القضية مفترق طرق في عالقة هذا
العهد مع الناس ،وكذلك في نظرة الناس إلى ثورة
يناير وشبابها.
* لكن هناك وجهة نظر تؤمن بأن السيسي يحمي الدولة
ويضمن اسـتـمــرارهــا ،وهـنــاك مــن سيقول إن املعارضة
تريد الفوضى ولقد «جربناها سابقًا» .مــا هــو الخطاب
الذي ستواجه به هذه القناعة؟
في تقديري إنه ليس أنا فقط ،بل أي أحد سيشارك
فــي االنـتـخــابــات ال يـهــدف فقط إلــى أن يـكــون رقمًا
ً
في املعادلة ،بل يتطلع فعال للفوز .إال أن خطابي
أنــا أو أي أحــد يمثل هــذه الـقــوى ،سيحاول حشد

أزعم أن الشارع يبحث
هذا الظالم،
عن بديل للخروج من ّ
وقضية الجزيرتين مثلت
مفترق طرق

القوى الديموقراطية واالجتماعية ،وليس املدنية
في مواجهة العسكرية ،وال العلمانية في مواجهة
ال ــدي ـن ـي ــة .وعـ ـل ــى ال ـخ ـط ــاب أن ي ــراع ــي ال ـت ـغ ـيــرات
اإلق ـل ـي ـم ـيــة املـ ــوجـ ــودة ،ي ـع ـنــي أن ي ـت ـســم بــواقـعـيــة
وبعقالنية.
وأنا توقعت أن يغضب الناس من خطابي الحالي،
أو أن ي ــزاي ــد الـبـعــض عـلـيــه طــالـبــا أن ي ـكــون أكـثــر
ص ــدام ـي ــة ،وخ ـص ــوص ــا أن ـن ــا ش ــاه ــدن ــا دمـ ــا كـثـيـرًا
وأن رف ــاق ــا عــديــديــن لـنــا ال ي ــزال ــون ف ــي املـعـتـقــات

والـ ـسـ ـج ــون ،إال أنـ ــه ف ــي امل ـق ــاب ــل ،ه ـن ــاك ق ـطــاعــات
عريضة تصف الـثــورة وشبابها بأنهم مجموعة
من البلطجية أو في أحسن األحــوال هم مجموعة
عالية ً الـصــوت مــن دون أن يكون لديها مــا تقدمه
حقيقة .لــذلــك ،الخطاب الجديد ،إن جــاز التعبير،
ليس موجهًا إلى مجموعتي أو املؤيدين املعتادين
لهذا الخطاب ،بل إلــى الناس الذين ال يعرفونني
ً
والذين أتمنى أن يشاهدونا ويسمعونا فعال.
¶ ماذا ستقول للناس؟
ّ
مضر .نحن في وضع
اإلكثار من الكالم مع الناس
ّ
اقتصادي واجتماعي يئن كل بيت منه .ولقد سبق
ه ــذا الــوضــع ك ـ ٌ
ـام كـبـيــر (م ــن قـبــل الـسـيـســي) منذ
ّ
«هذا الشعب لم يجد من يحنو عليه» ،لحد «إنتم
نور عينينا» ،مرورًا بـ«مفيش أسعار رح تتحرك»،
ً
وصــوال إلــى سياسة الـقــروض وقوله «نحن فقراء
قــوي» ،على الرغم من أن هناك بذخًا حكوميًا في
اإلنـفــاق .يمكننا الحديث عن العدالة االجتماعية
وع ــن ال ـف ـســاد ومـكــافـحـتــه إل ــى مــا ال ن ـهــايــة ،ولكن
الـ ـس ــؤال ه ــو ك ـي ــف .وك ـي ــف يـتـحـقــق ذلـ ــك م ــن دون
الناس.
وما دام الناس غير قادرين على فرض ذلــك ،ربما
تتغير املوازين من خالل صناديق االقتراع ،حتى
ل ــو ل ــم يـحـصــل ن ـج ــاح .ل ـكــن بــالـتــأكـيــد ه ـن ــاك فــرق
بــن الكتلة التصويتية التي تتشكل مــن مئة ألف
صوت ،وبني تلك التي تبلغ خمسة أو ستة ماليني.
يبقى الرهان على كيفية إدارة العملية االنتخابية
مــن قبل الـنـظــام .هــل الـنـظــام سيفتح املـجــال بزعم
أنه قوي وألنــه مطمئن إلى النتيجة؟ الرجل حقق
إنـ ـج ــازات ب ــرأي ــه ك ـب ـيــرة وعـظـيـمــة ج ـ ـدًا ،ول ـكــن أنــا
أزعم أن الشارع املصري يبحث عن بديل للخروج
مــن هــذا ال ـظــام ،والـقـفــز عليه إلــى مـســاحــات أكثر
وضوحًا.
فــي الــوقــت نـفـســه ،عـلــى الـخـطــاب أن يـحــافــظ على
س ـق ــف واق ـ ـعـ ــي .ف ـع ـلــى س ـب ـيــل املـ ـث ــال ف ــي ت ـجــربــة
الـيــونــان ،لقد طــرح حــزب «سـيــريــزا» خطابًا عاليًا
جدًا ،وحني صعد إلى السلطة لم يستطع أن ينفذه،
فاضطر إلى أن يتخذ خطوة إلى الوراء .فهل يمكن
اآلن أن تحقق عدالة اجتماعية في مصر في املرحلة
املقبلة؟ أنا أزعم أن املرحلة اآلتية يمكنها أن تشهد
تأسيسًا للوصول إلــى العدالة االجتماعية ،ولكن

