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تقرير

قضية
ّ
توقع المدى الذي ستصل إليه صراعات يمكن توقع ّ
تصرفات عبد الفتاح السيسي ،وخصوصًا
ال أحد يمكنه
ّ
األجهزة المختلفة في الدولة المصرية ،تمامًا مثلما ال أن الرجل ،الذي وصل إلى السلطة في أعقاب تحرك

ّ
تغازل تل أبيب:
ان
عم
ّ
حكم ّمخفف على
المتسلل اإلسرائيلي

للجيش إلزاحة رئيس مدني بعد عام ّواحد على انتخابه ،بات يبحث
عن الظهير الشعبي ّ
مجددًا عقب ست سنوات عجاف

ّ
عمان  -أسماء عواد

عودة صراعات األجهزة المصرية

ح ــاول كــامــل أن يــديــر مكتب الرئيس
مــن مـكـتـبــه فــي امل ـخ ــاب ــرات ،مــا أشـعــل
ّ
استمر مكتومًا
صــدامــا بــن الرجلني
أكثر من عام قبل أن يبرز على السطح.
ظ ـهــر ال ـخ ــاف م ــع اس ـت ـمــاع الــرئـيــس
َ
َ
لــوج ـهــتــي ن ـظــر م ـفـ ّـص ـلــتــن ف ــي أزم ــة
مـحـمــد ع ـلــي خ ــال أ ّيـ ـل ــول /سبتمبر
امل ــاض ــي :األولـ ــى تـبــنــاهــا ّعـبــد النبي
وم ـســاعــدوه ،والـثــانـيــة تـبــنــاهــا كامل
ون ـجــل الـسـيـســي ،لـكــن األخ ـي ــرة الـتــي
أخــذ بها الــرئـيــس أدخـلـتــه فــي متاهة
انتهت ،بخالف صداها الداخلي ،إلى
تغير نظرة السيسي إلــى أصحابها،
ب ــاس ـت ـث ـن ــاء ابـ ـن ــه ال ـ ـ ــذي أخـ ــرجـ ــه مــن
امل ـ ـش ـ ـه ـ ــد .ال ـ ــرئ ـ ـي ـ ــس ذو ال ـخ ـل ـف ـي ــة
العسكرية بقي يتعامل مــع الـقــرارات
بنوع من التعالي ،فهو ال يرغب في أن
يكون هناك تصور بإمكانية خضوعه
ل ـل ـض ـغ ــط ،ح ـت ــى لـ ــو ك ـ ــان قـ ــادمـ ــا مــن
الدائرة املحيطة به .لذلك ،جاء تسريب
قــرارات مثل نقل شعبان إلى السفارة
املـصــريــة فــي ال ـيــونــان واب ـت ـعــاث ابنه
محمود في مهمة في روسيا بنتائج
ً
عكسية جـ ّـمــدت هــذه ال ـق ــرارات قليال،
م ــع تـحـجـيــم أصـحــابـهــا ال ــذي ــن بــاتــوا
يـحــاولــون اسـتـغــال الــوقــت لتحسني
صورتهم ومحاولة البقاء في الدائرة
املحيطة به.

السيسي :القرار بيدي
القاهرة ــ ُعتبة البسيوني

إعالم الدولة
يفشل
ّ
ف ـ ــي الـ ـ ــواليـ ـ ــة األولـ ـ ـ ـ ـ ــى ،ن ــف ــذ
عـبــد الـفـتــاح الـسـيـســي رؤيــة
ع ـ ـبـ ــاس كـ ــامـ ــل (ال ـ ـ ـصـ ـ ــورة)
وأحمد شعبان كاملة .كانت
ف ـكــرت ـه ـمــا أن اإلخ ـ ـفـ ــاق فــي
إدارة ملف اإلعالم الحكومي
واالن ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ــات ف ـ ـ ــي اإلعـ ـ ـ ـ ــام
الـخــاص يــدفـعــان إلــى إنشاء
ـواز،
إعـ ّـام حكومي خــاص مـ ٍ
شكل إطــاق شبكة «»dmc
ب ـ ــاك ـ ــورت ـ ــه .لـ ـك ــن امل ـ ـشـ ــروع
ال ـ ـ ــذي ح ـص ــل ع ـل ــى ت ـمـ ّـويــل
إم ــارات ــي لــم يـنـجــح ،وتقلص
مــن ُ شبكة إلــى قناتني فقط،
ثــم أغـلـقــت ثــالـثــة بـعــد أشهر
م ــن ان ـطــاق ـهــا ،كـمــا اسـتـمـ ّـر
اإلعـ ـ ــداد لـقـنــاتــن ع ـلــى مــدى
سنوات من دون انطالقهما.
والحـقــاّ ،
تحول املـشــروع من
املنافسة مع اإلعــام الخاص
إل ـ ـ ــى االس ـ ـت ـ ـح ـ ــواذ الـ ـك ــام ــل
عليه عبر شــركــات تمتلكها
املخابرات ،التي أجبرت رجال
األعمال على البيع والتهديد
بالحبس ،مع إقصاء منهجي
ل ـلــوجــوه ذات الـشـعـبـيــة ،إلــى
ج ــان ــب ت ـه ــدي ــدات للمعلنني.
ه ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــة أخـ ـفـ ـق ــت
أي ـ ـضـ ــا؛ فـ ـبـ ـخ ــاف اإلن ـ ـفـ ــاق
لسنوات ،واالعتماد
السخي
ّ
ع ـل ــى رجـ ـ ــال أقـ ـ ــل كـ ـف ــاءة أو
ليست لديهم خـبــرة ،وأخيرًا
ص ـ ــاروا مـتـهـمــن بــالـســرقــة
واالخـتــاس ،انهار املشروع.
لــم ي ــدرك السيسي الحقيقة
إال مـ ــع أزم ـ ـ ــة م ـح ـم ــد ع ـلــي،
ّ
فأصر على الخروج بنفسه
في مؤتمر ليوم واحــد للردّ،
بعدما وجد اإلعالم الذي كان
يعتقد أن ــه مــؤثــر غـيــر قــادر
على إيصال ما يريده.

ال يمكن النظر إلى الصراعات الدائرة
فــي أجـهــزة الــدولــة املـصــريــة وبينها
ســوى على أنها تعبير عــن جــزء من
ّ
صراعات الدولة العميقة التي شكلت
ً
إرثــا ثقيال من «ثــورة يوليو» ،1952
ح ـت ــى رحـ ـي ــل نـ ـظ ــام م ـح ـمــد حـسـنــي
مبارك في  .2011صحيح أن «دولــة»
عـبــد الـفـتــاح السيسي حــاولــت ،منذ
ّ
ال ـل ـح ـظ ــة األولـ ـ ـ ــى ل ـت ـســل ـمــه م ـقــال ـيــد
ّ
الحكم ،التخلص من أزمة الصراعات
التي صــارت الزمــة فــي بنية الــدولــة،
ً
لـكــن ه ــذا اإلرث ال ي ــزال عبئًا ثقيال،
ولم ينجح السيسي في حسمه حتى
بعد نحو سبع سنوات كانت الكلمة
األولى فيها له .بقراءة متأنية للواقع
امل ـ ـصـ ــري ،لـ ــم ت ـك ــن ال ـب ـي ــروق ــراط ـي ــة،
ّ
شكلت عقبة واضـحــة أم ــام ّ
أي
الـتــي
محاوالت لتحقيق قفزات استثنائية
داخـ ـ ـ ـ ــل امل ـ ـج ـ ـت ـ ـمـ ــع ،مـ ـ ـحـ ـ ـص ـ ــورة ّفــي
الجهاز اإلداري للدولة ،بــل عششت
فـ ــي األجـ ـ ـه ـ ــزة الـ ـسـ ـي ــادي ــة امل ـح ـي ـطــة
بــالــرئ ـيــس .ه ــذه األجـ ـه ــزة ه ــي الـتــي
أخرجت مبارك ووزراءه من السجن
وب ـ ّـرأتـ ـه ــم م ــن ن ـه ــب األم ـ ـ ـ ــوال ،وه ــي
نفسها التي ّ
زجت بجماعة «اإلخوان
امل ـس ـل ـم ــون» وق ـي ــادات ـه ــا (ب ــداي ــة من
الرئيس الراحل محمد مرسي حتى
أصغر القيادات) َفي السجون ،بأدلة
ربما تعتري بعضها شكوك كثيرة.
حتى في ذروة االنفالت األمني ّإبان
«ث ــورة يـنــايــر» ،كــانــت ه ــذه األجـهــزة
تواصل أعمالها في تسجيل املكاملات
ومراقبة التحركات الستغاللها في
ال ــوق ــت امل ـنــاســب ،وه ــو م ــا تـبــن في
مــراقـبــة تـحــركــات مــرســي بـعــد هربه
ً
من سجن «وادي النطرون» ،وصوال
إلى تسجيل مكاملات رئيس األركــان
آنــذاك الفريق سامي عنان مع املدير
األس ـبــق ل ــ«الــوكــالــة الــدولـيــة للطاقة
الــذريــة» محمد الـبــرادعــي ،الــذي دعا
إل ــى جـمــع الـتــوقـيـعــات الشعبية من
أجل إطاحة مبارك.

السيسي ابن المنظومة
عبد الفتاح السيسي ليس غريبًا عن
ه ــذه امل ـن ـظــومــة ،ب ــل ه ــو ف ــي عـمـقـهــا؛
إذ سـبــق أن تــولــى إدارة «امل ـخــابــرات
الـحــربـيــة» قـبــل «ث ــورة يـنــايــر» بنحو
عام .ولعبت معه املصادفة دورًا يشبه
م ــا حـ ــدث مل ـ ـبـ ــارك؛ ف ـكــاه ـمــا ل ــم يـكــن
ّ
يتخيل الــوصــول إلــى كــرســي الحكم؛
األول أوص ـل ـتــه «ك ــام ــب دي ـف ـيــد» إلــى
مـنـصــب ن ــائ ــب ال ــرئ ـي ــس ،ث ــم أوص ـلــه
اإلس ــام ـي ــون إل ــى الــرئــاســة بــاغـتـيــال
م ـح ـمــد أن ـ ــور ال ـ ـسـ ــادات ،ب ـعــدمــا كــان
أقصى طموحه أن ُي َّ
عي دبلوماسيًا
في إحــدى الــدول األوروبـيــة! والثاني
أبقته «ث ــورة يـنــايــر» فــي «الحربية»،
ع ـلــى رغـ ــم أن ع ـن ــان ل ــم ي ـكــن راض ـيــا
عنه .لكن وزير الدفاع األسبق ،املشير
مـحـمــد ح ـســن ط ـن ـط ــاوي ،الـ ــذي كــان
الـسـيـســي وال ي ــزال ي ــراه مـثــل وال ــده،

كان السبب الوحيد في بقائه ،ولهذا
ّ
بقي قريبًا منه ملــا كــان برتبة عميد،
ثم جاءت بقية القصة بصعوده وزيرًا
للدفاع بعد انتخاب مرسي في .2012
ما بني  2011وّ 2014
تحرك السيسي
ب ـع ـق ـل ـيــة امل ـن ـظ ــوم ــة ال ـب ـي ــروق ــراط ـي ــة
ُ
ّ
الـ ـ ـت ـ ــي ت ـ ـعـ ــطـ ــل مـ ـ ــا ت ـ ــري ـ ــد وت ـن ـت ـه ــز
ال ـفــرص لتحقيق أهــداف ـهــا ،فـجــاءت
إدارة الجيش ملجموعة مــن الشباب
املـ ـ ـ ـع ـ ـ ــارض ـ ـ ــن ل ـ ـح ـ ـكـ ــم «اإلخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان»
وم ـســاعــدت ـهــم ف ــي ت ـحــريــك ال ـش ــارع.
إل ـ ــى ج ــان ــب ذلـ ـ ــك ،ش ـ ّـج ــع الـسـيـســي
األطـ ـ ـ ـ ـ ــراف املـ ـ ـع ـ ــارض ـ ــن ل ـل ـج ـم ــاع ــة،
وج ـ َّـمـ ـعـ ـه ــم إلظـ ـ ـه ـ ــار رفـ ـ ــض شـعـبــي
أمـ ـ ــام امل ـج ـت ـمــع الـ ــدولـ ــي .ث ــم انـطـلــق
مــن «بـيــان  3يوليو»  2013ليسيطر
عـلــى مـفــاصــل الــدولــة كليًا مــع إبـقــاء
رئيس «املحكمة الدستورية» ،عدلي
منصور ،رئيسًا مؤقتًا للبالد حتى
إع ـ ــداد دس ـت ــور وإجـ ـ ــراء ان ـت ـخــابــات.
ّ
وهو ما حدث بالفعل في أقل من عام
انـتـهــى بــوصــولــه إل ــى الــرئــاســة بعد

التغيير الدوري ألعضاء
كان تحصينًا
«العسكري»
ّ
ّ
للسيسي من أي تحالفات ضده
أمام الرئيس اآلن ثالثة ّمسارات
ّ
لكل منها محاذيره ويجرب العمل
بها بالتوازي
منحه رتبة املشير ،وهي أعلى رتبة
في الجيش ،وال يحصل عليها ٌ
أحد
ً
استثناء ،ثم استقال من الجيش
إال
قبل يوم واحد من غلق باب الترشح.
«ال ـ ـج ـ ـنـ ــرال» ،الـ ـ ــذي وصـ ــل إلـ ــى قـ ّـمــة
الـ ـ ـسـ ـ ـلـ ـ ـط ـ ــة ،ح ـ ـ ـ ـ ـ ــاول الـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــروج م ــن
امل ـن ـظــومــة الـعـمـيـقــة تــدري ـج ـيــا ومــن
دون مشكالت ،ثــم عمل على تفتيت
األصوات والكتل والرموز السياسية
التي أوصلته إلى مبتغاه .فهناك من
اضطر إلــى االبتعاد مثل البرادعي،
أو ص ــار ره ــن الـتـهــديــد مـثــل رئـيــس
حزب «الــوفــد» ،السيد البدوي ،الذي
يواجه شبح الحبس بسبب شيكات
من دون رصيد ،وآخ ــرون عملوا في
الخارج أكثر من الداخل مثل األمني
الـ ـع ــام األسـ ـب ــق ل ـل ـجــام ـعــة ال ـعــرب ـيــة،
ّ
املتمردين
عمرو موسى .كما سجن
والح ـ ـ ـق ـ ـ ـهـ ـ ــم ،م ـ ـثـ ــل الـ ـ ـف ـ ــري ـ ــق أحـ ـم ــد
َ
صـ ـي ــف رئ ــاس ـي ــات ،2012
ش ـف ـيــق ،و ِ
وحتى عنان الــذي رغب في منافسة
السيسي في انتخابات  .2018أما َمن
َ
ّ
فتجمل عليهم
لم تنلهم يد الغضب،
بمناصب فضفاضة مــن دون تأثير
مع تعليمات بالصمت ،مثل منسق
ح ـم ـلــة «ت ـ ـمـ ــرد» م ـح ـم ــود بـ ــدر ال ــذي
وصـ ــل إلـ ــى ال ـب ــرمل ــان وص ـ ــار يمتلك
شققًا وسيارات بعدما كانت حياته
ّ
تحت خط الفقر.

دولة السيسي
هكذا ،صنع السيسي دولته الخاصة
منذ إطاحة مرسي ،وأعاد صياغتها
ب ـم ــا ي ـت ــواف ــق م ــع م ــا يـ ـ ــراه صــائ ـبــا.
فخالل االضطرابات من  2011حتى
تنصيبه رئيسًا منتصف  ،2014لم
ت ـكــن ل ــدى ال ــدول ــة س ـيــاســة واض ـحــة
فــي الـتـعــامــل مــع املـلـفــات الـخــارجـيــة
والداخلية ،وبالنتيجة مئات املواقف
املتناقضة ،وآالف جــرى تصعيدهم
ُ
ثم أقـصــوا سريعًا .صنع «الجنرال»
دول ـتــه مــن داخ ــل ه ــذه ال ــدول ــة .وهــو
قال إنه يريد أن يصنع دولة جديدة
كالتي صنعها جمال عبد الناصر،
ّ
وكرر حديثه عن رغبته في أن يكون
اإلعالم مثلما كان إبان عبد الناصر:
إعـ ـ ـ ــام الـ ـ ـص ـ ــوت الـ ـ ــواحـ ـ ــد .ف ـ ــي ه ــذا
امل ـس ــار ،اعـتـمــد عـلــى ذراع ــه اليمنى،
ال ـلــواء عـبــاس كــامــل ،ال ــذي رافـقــه من
مكتبه فــي امل ـخــابــرات الـحــربـيــة إلــى
ً
مكتبه في وزارة الدفاع وصــوال إلى
قصر الرئاسة .ومثلما كان السيسي
وفـيــا لطنطاوي حتى بعد تقاعده،
ويـ ـ ـ ـح ـ ـ ــرص ع ـ ـلـ ــى اص ـ ـط ـ ـحـ ــابـ ــه ف ــي
املناسبات العسكرية ،كان كامل وفيًا
ل ـت ـل ـم ـيــذه أح ـم ــد ش ـع ـب ــان ،ال ـضــابــط
الشاب (رتبة مقدم) الذي «يحب بلده
ويـكــره ث ــورة يـنــايــر»  -مثل رؤســائــه
 ألنـهــا أض ـ ّـرت بالبلد ،على رغــم أنهذه الثورة أوصلتهم إلى مواقع لم
ّ
يتخيلوا أن يدخلوها .وبينما اعتمد
السيسي عـلــى كــامــل بصفته مــديـرًا
مل ـك ـت ــب رئـ ـي ــس الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة ،ص ــار
شـعـبــان مــد َي ـرًا ملـكـ َتــب كــامــل ،ليكون
الثنائي عيني وأذن ــي السيسي في
ّ
يتسببا فــي ك ــوارث
اإلدارة ،قـبــل أن
نتيجة سياسة الصوت الواحد.
ّ
التوسع في أعمال
من تلك الـكــوارث
الـجـيــش املــدن ـيــة لتحقيق مــزيــد من
األربـ ــاح ،وإق ـنــاع الــرئـيــس بــاإلســراع
ف ـ ــي ت ـن ـف ـي ــذ املـ ـ ـش ـ ــروع ـ ــات م ـ ــن أج ــل
االس ـت ـفــادة مــن ف ــروق األس ـع ــار بعد
ت ـحــريــر س ـعــر ال ـص ــرف ع ـبــر قــوانــن
ّ
أقرها مجلس الــوزراء ،وهذه النقطة
ت ـ ـحـ ــدي ـ ـدًا كـ ــانـ ــت املـ ـ ـح ـ ــرك ال ــرئـ ـي ــس
لــاح ـت ـجــاج األوس ـ ــع ض ــد الـسـيـســي
ب ـعــد م ــا ن ـش ــره املـ ـق ــاول مـحـمــد علي
عقب هربه إلــى أوروب ــا وحديثه عن
خ ـســارتــه  250م ـل ـيــون ج ـن ـيــه ،علمًا
بــأنــه ك ــان م ــن أك ـبــر امل ـقــاولــن الــذيــن
يـنـفــذون مـشــروعــات الـجـيــش .بعيدًا
ع ــن ه ــذا امل ـل ــف ،ن ـجــح الـسـيـســي في
ب ـ ـنـ ــاء ط ـب ـق ــة س ـي ــاس ـي ــة وع ـس ـك ــري ــة
جديدة بعدما ّ
غير األخيرة بالكامل،
إذ إن ج ـم ـيــع رف ــاق ــه ف ــي «امل ـج ـلــس
العسكري» ّ
تمت إقالتهم وإقصاؤهم،
ما بني تقاعد في تغييرات دورية أو
ـى .حتى
ت ــرق ـي ــات إل ــى م ـنــاصــب أع ـل ـ ُ
ه ــذه امل ـنــاصــب اسـتـبـعــد ب ـع ــض من
فيها مثل الفريق مهاب مميش الذي
أقـيــل فــي آب /أغـسـطــس املــاضــي من
رئاسة «هيئة قناة السويس»ُ ،
وع ّي
م ـس ـت ـشــارًا ل ـلــرئ ـيــس ،وهـ ــو منصب
ليست له ّ
أي مهمات فعلية .التغيير

حسم أو صراع

ّ
ضمن مسلسل اإلزاحات بدأ بث أحاديث عن رغبة وزير الدفاع ،زكي ،في التقاعد (آي بي ايه)

الـ ـ ــدوري ألع ـض ــاء «ال ـع ـس ـكــري» كــان
تحصينًا للرئيس مــن ّ
أي تحالفات
ُ َّ
أو تحركات قد تخطط ضــده ،فقادة
األفـ ـ ــرع واألركـ ـ ـ ــان ال ي ـس ـت ـمــرون في
مناصبهم مل ــدد طــويـلــة .حـتــى وزيــر
السابق ،الفريق أول صدقي
الــدفــاع ُ
ص ـب ـح ــي ،أق ـ ـصـ ــي مـ ــن م ـن ـص ـبــه مــع
ب ــداي ــة ال ــوالي ــة ال ـثــان ـيــة ،عـلـمــا بــأنــه
تولى الوزارة بعد استقالة السيسي.
واآلن ،صبحي يملك دورًا مـحــدودًا
ف ــي امل ــؤس ـس ــة ال ـع ـس ـك ــري ــة ،ويـظـهــر
بني حني وآخــر ،ويقوم على مهمات
نيابة عن الرئيس كان آخرها تمثيل
البالد في جنازة قائد أركان الجيش
الجزائري ،أحمد قايد صالح.
أم ـ ـ ــا سـ ـي ــاسـ ـي ــا ،ف ـ ــأح ـ ــرق ال ـس ـي ـســي
ودائـ ــرتـ ــه ج ـم ـيــع ال ـس ـيــاس ـيــن عـلــى
ال ـس ــاح ــة ،م ــن مــرح ـلــة مـ ـب ــارك حتى
وص ــول ــهِ ،ب ـ َـم ــن فـيـهــم املـ ــؤيـ ــدون ،ما
بني اتهامات التربح والثراء وخيانة
ً
الوطن ،وصوال إلى صناعة معارضة
ج ــدي ــدة م ــن رحـ ــم ال ـن ـظ ــام ،وهـ ــو ما
ص ـيــغ ب ــوض ــوح واض ـ ــح ف ــي «لـجـنــة
ّ
تضم شبابًا
تنسيقية األحزاب» التي
ُت ّ
قدمهم الدولة في إعالمها على أنهم
سياسيون ،وهــم فــي األص ــل واجهة
ويـفـتـقــدون أس ــس الـعـمــل السياسي
واالجتماعي.

صدام األجهزة

ّ
ربما ســار كــل ذلــك جيدًا إلــى أن أتت
املشكلة .فتغيير بنية الدولة ،وتعامل
أجهزة مع ملفات لم تكن لها عالقة
بها مباشرة ،مثل تعامل املخابرات
الـعــامــة مــع اإلع ــام واإلن ـتــاج الفني،
وإجراء مقابالت لسياسيني في ّ
مقر

الجهاز في منطقة القبة ،والتوجيه
اإلعــامــي لإلعالميني عبر الضباط،
ّ
انعكس كله اضطرابًا وتصارعًا بني
أج ـهــزة ال ــدول ــة .فــي ال ـبــدايــة ،انتصر
كــامــل بعد ص ــراع لـعــام ونـصــف عام
انـتـهــى بــإقـصــاء ال ـل ــواء خــالــد فــوزي
ال ـ ـ ــذي ي ـخ ـض ــع ل ــإق ــام ــة ال ـج ـب ــري ــة،
ل ـي ـت ــول ــى األول اإلش ـ ـ ـ ــراف م ـب ــاشــرة

على إعادة هيكلة املخابرات العامة،
م ــع ب ـ ــروز ن ـجــم م ـح ـمــود الـسـيـســي،
الـضــابــط ال ــذي حـصــل عـلــى ترقيات
اسـتـثـنــائـيــة وب ــات لــه دور كـبـيــر في
الجهاز الحيوي .وإلى جانب إقصاء
ُ
فوزي ،استبعد جميع مساعديه في
الجهاز أو خارجه ،ما أدى إلى إحالة
وك ــاء م ــن امل ـخ ــاب ــرات عـلــى الـتـقــاعــد

وت ـه ـم ـي ــش إع ــامـ ـي ــن ك ـ ــان ـ ــوا عـلــى
تواصل مستمر معهم.
مع انتقال اللواء كامل رسميًا إلى إدارة
«العامة» ،كانت هناك ضرورة إليجاد
لـ ــواء عـلــى ق ــدر م ــن الـثـقــة وال ـعــاقــات
ليتولي إدارة مكتب الرئيس ،فجرى
اختيار محسن عبد النبي ،وكان مدير
الشؤون املعنوية في الجيش .مع ذلك،

«تنظيم طليعي» على طريقة السيسي!
على رغم أن فكرة إقامة مؤتمرات للشباب كانت من
بنات أفكار ّ
املقدم أحمد شعبان (الصورة) ،وحققت
ف ــي بــداي ـت ـهــا ان ـط ـب ــاع ــات إي ـج ــاب ـي ــة ،فـ ــإن اس ـت ـهــاك
الفكرة في أكثر من مناسبة والتعامل معها بطريقة
احتفالية هما من األسـبــاب التي أفقدتها جوهرها،
لتصير مؤتمرًا يوصي بإقامة آخــر ،حتى تحولت
إلى رحالت ترفيهية للمشاركني ،وال سيما في شرم
ً
الشيخ ،فضال عن استبعاد الوجوه املعارضة منها
بصورة ملحوظة .فعلى غرار «التنظيم الطليعي» الذي
ّأسـســه جمال عبد الناصر وانتهى برحيلهّ ،أســس
الـسـيـســي «األكــادي ـم ـيــة الــوطـنـيــة لـلـشـبــاب» لـتــدريــب
الشباب على الوصول إلى مناصب قيادية .أكاديمية
ـان فــارهــة لـهــا لـتــدريــب
ج ــرى تخصيص وب ـنــاء م ـبـ ٍ
شباب مؤيدين تمامًا ،حتى وإن تظاهروا باملعارضة
ً
أحيانًا لبعض ال ـق ــرارات ،وص ــوال إلــى تمكينهم من
مفاصل الــدولــة ،س ــواء بمنح بعضهم مناصب في
الــوزارات أو بتعيينهم في مناصب رسمية بعد مدد

تدريب قصيرة .الثابت في هــذه التجربة أن اختيار
«شباب السيسي» جاء بعيدًا عن الكفاءة ،ألن املعيار
كــان ال ــوالء ،وهــو مــا ظهر فــي اختيار أبـنــاء عائالت
ً
سياسية ،منهم مثال إبراهيم الشهابي ،وهــو نجل
ناجي الشهابي رئيس حزب «الجيل» ،أحد األحزاب
الشكلية املؤيدة للرئيس.

َ
اليوم ،يجد «الجنرال» نفسه مطالبًا
ب ــات ـخ ــاذ ق ـ ــرار ح ــاس ــم ب ــن خ ـي ــارات
مـ ـ ـح ـ ــدودة؛ ف ــال ـخ ــاف ــات ب ــن مـكـتــب
ال ــرئ ـي ــس وامل ـ ـخـ ــابـ ــرات الـ ـع ــام ــة ،مــع
مـ ــا ي ـصــاح ـب ـهــا مـ ــن ّ
زج بــال ـض ـبــاط
ف ـي ـهــا ،لـيـســت ف ــي مـصـلـحــة ال ــدول ــة،
وال ت ـضـمــن ب ـق ــاء ت ـق ــدي ــرات املــوقــف
ً
«نظيفة» ،فضال عن أن اللواء كامل،
ّ
رفيق رحلة الصعود الــذي قــدم إليه
«خــدمــات جليلة» ،صــار ضــرره أكثر
من فوائده .وال يوجد أمام السيسي
س ــوى ثــاثــة م ـس ــارات :أول ـهــا ّ
تحمل
نـتــائــج ع ــودة األج ـه ــزة إل ــى ال ـصــراع
وت ـن ــاق ــض ال ـت ـصــرفــات ف ــي امل ـل ـفــات،
وثانيها إقــالــة كامل ومساعديه مع
ّ
إتاحة الفرصة لوجوه أخرى في ظل
وجود أسماء مرشحة لتولي رئاسة
«املخابرات العامة» ،من بينها رئيس
«امل ـ ـخـ ــابـ ــرات ال ـع ـس ـك ــري ــة» ال ـح ــال ــي
ل ــواء أرك ــان حــرب خــالــد م ـجــاور ،أما
ال ـثــالــث واألخ ـي ــر فــإقــالــة عـبــد النبي
وم ـس ــاع ــدي ــه ،وه ــو أم ــر رب ـم ــا يـكــون
م ـس ـت ـب ـع ـدًا ،ل ـيــس ل ــدق ــة الـتـحـلـيــات
ال ـتــي قـ ّـدمـهــا الــرجــل ف ـقــط ،لـكــن لقلة
الخالفات التي تسبب فيها.
ع ـلــى ّ
أي ح ـ ــال ،ب ــدأ ت ــدخ ــل الــرئـيــس
ُبنفسه إلع ــادة شخصيات عسكرية
أق ـص ـيــت بـسـبــب خــاف ـهــا م ــع كــامــل،
وآخــرهــا الفريق أســامــة عسكر الــذي
ع ــاد رئـيـســا لــ«هـيـئــة الـعـمـلـيــات في
مـ ــدن ال ـق ـن ــاة وس ـي ـن ــاء» ب ـعــد إقــالـتــه
ووضـعــه تحت اإلقــامــة الجبرية من
أج ــل اسـ ـت ــرداد أمـ ــوال حـصــل عليها
بطريقة غير شرعية .هذه الخيارات
املحدودة ال تغفل أيضًا وجود رغبة
مشتركة بني السيسي ووزير الدفاع
الحالي ،فريق أول محمد أحمد زكي،
فــي تـقــاعــده .ثمة مــا يـشــاع عــن طلب
زك ــي الـتـقــاعــد ألس ـبــاب خــاصــة ،لكن
وج ـهــة أخ ــرى ت ـقــول إن الـسـيـســي لم
يكن راضـيــا عــن تصريحات للوزير
ظـهــرت بكثافة فــي األشـهــر األخـيــرة.
الرئيس
لذلك ،في بداية  ،2020لــدى ّ
أج ـن ــدة س ـت ـحـ ّـدد وج ــه م ــا تـبــقــى من
واليته الثانية التي ّ
مددها بتعديل
ال ــدسـ ـت ــور الـ ـع ــام امل ــاض ــي لـتـنـتـهــي
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بعد محاكمات علنية قصيرة ،أصدرت
محكمة أمن الدولة األردنية حكمها
ّ
ّ
املخفف على املتسلل اإلسرائيلي،
ُ
كونستانتني كوتوف ،الذي اعتقل في 29
َ َ
وحكم
تشرين األول /أكتوبر املاضي.
قاضي املحكمة العسكرية على كوتوف
بالحبس أربعة أشهر وبغرامة ألف دينار
( 1400دوالر أميركي) مع الرسوم ،بعد
َ
بتهمتي حيازة مادة ّ
مخدرة بقصد
إدانته
ّ
التعاطي ،والتسلل والدخول بطريقة غير
مشروعة إلى أراضي اململكة ،على أن
ُ
تحسب مدة توقيفه ضمن الحكم ،أي أنه
قضى بالفعل نصف املدة .وجاء تخفيف
الحكم بعد أن وجدت رئاسة املحكمة
أن كوتوف «متزوج ّ
ورب أسرة» ،وعليه
أعطته «فرصة إلصالح نفسه وتصويب
مسار حياته» ،علمًا أن تهمًا من هذا
ً
النوع بحق أردني مثال يدخل إلى الضفة
أو فلسطني بالطريقة نفسها ستكون
مضاعفة بما ال يقارن.
خالل املحاكمةَ ،ت ّ
بي أن كوتوف مطلوب
لدى الشرطة اإلسرائيلية بتهم متعلقة
باملخدرات ،وكان دخوله إلى األردن
طلبًا للجوء لدى السفارة الروسية في
عمان ،وهو ما ُي ّ
ّ
فسر جزءًا من مجريات
املحاكمة وطريقتها ،إذ كان من الواضح
التوجه إلى إبعاد السياسة عنها ،إلى حدّ
ّ
أنها ظهرت كمحاكمة لفعل جرمي عادي
ً
تشهد املحاكم األردنية مثيال له يوميًا،
ّ
وليس كمسألة حساسة متعلقة بتسلل
إسرائيلي .ومن هنا ،يتساءل األمني
العام لحزب «الوحدة الشعبية» املعارض،
ّ
سعيد ذياب« :ماذا لو كان املتسلل أردنيًا
ودخل األرض املحتلة ،هل سيتعامل
ّ
االحتالل بحكم مخفف؟» .يقول ذياب
لـ«األخبار»« :ما جرى رخاوة قضائية في
ّ
التعامل مع املتسلل ...الحكم في األردن
خاضع كليًا ملعاهدة وادي عربة ،وبهذا
الحكم غير الصائب هناك تنازل عن
السيادة الوطنية ...الدولة أضاعت على
نفسها فرصة استثمار هذه الحادثة
لتحسني ظروف األسرى األردنيني في
ّ
السجون اإلسرائيلية على أقل تقدير».
اهتمامًا
تبد
الالفت ّأن إسرائيل لم ِ
َ
ْ
باملتسلل ،الذي ترافق توقيفه مع أسر
َّ
َّ
األردنيني هبة اللبدي
الفلسطينيني -
وعبد الرحمن مرعي ،قبل اإلفراج
عنهما في وقت الحق ّ
جراء املساندة
الشعبية لهما واملطالبات األردنية بإطالق
سراحهما .لكن ّ
األهم أن الحكم يأتي
في وقت يبدو فيه األردن ّ
معنيًا بتجديد
الحديث عن أهمية العالقة مع إسرائيل،
في تأكيد لـ«خيار السالم» ،كما جاء على
لسان امللك عبدالله الثاني ،خالل حديثه
إلى قناة «فرانس  »24منذ يومني ،عندما
قال إن «األردن ملتزم بالسالم كخيار
استراتيجي ...إسرائيل تنظر إلى الداخل
ُ ّ
وتركز على قضاياها الداخلية ،لذلك
ّ
عالقتنا اآلن في حالة توقف مؤقت».
ٌ
وسبق َ
تصريح
كالم عبدالله بأيام
للسفير األردني لدى تل أبيب ،غسان
املجالي ،عن «أهمية وضرورة احترام
معاهدة السالم» ،إضافة إلى «واقع
التعاون الثنائي بني الجانبني على صعيد
التنسيق األمني ومكافحة اإلرهاب».

