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انتخابات التزوير «عيني عينك»
ّ
قتل وبلطجة وسحل ورشى وسيطرة أمنية مطلقة

التصويت الجماعي والحرب بالسيوف وتسويد البطاقات
والرعب من عصابات البلطجة والرشى والسحل والقتل .هذه
مفردات االنتخابات املصرية التي جرت تحت سيطرة قوى غير
ّ
مرئية ،تريد أن تمنح سلطة جديدة لألمر الواقع
الفتاح
وائل عبد ّ
«عيني عينك» ،استخدمت العبارة كثيرًا
ل��وص��ف م��ا ح��دث ي��وم االن�ت�خ��اب��ات الذي
يصعب توصيفه ،إن��ه ال��دام��ي .فقد سقط
قتلى (أع��داده��م ت��راوح ب�ين  ٣و ٩ووصل
إل��ى  ،)١٢وال�ص��ادم حيث أصيب الجميع
ب��ال �س �ك �ت��ة م ��ن ه � ��ول ال �س �ي �ط��رة األمنية
واإلداري� � ��ة ،وال �ف��اض��ح ح�ي��ث االنتهاكات
علنية ،وبال خجل أحيانًا.
م �ع �ظ��م ال� �ل� �ج ��ان وق � �ع ��ت ت� �ح ��ت سيطرة
امل��رش�ح�ين األق ��وى م��ن ال�س��اع��ات األولى،
وال �ق � ّ�وة ه�ن��ا ل�ي�س��ت ق ��وة مطلقة للحزب
الوطني الحاكم ،ولكن مل��ن يملك أسلحة
خاصة ،من الرشى خارج اللجان وداخلها
ال ��ى ف ��رق ب�ل�ط�ج��ة (رج��ال �ي��ة ونسائية)،
واألخ� � �ط � ��ر ه� ��و م� ��ن ي �ن �ت �م��ي ال � ��ى جناح
م��ؤث�ً�ر أو ج�ه��از مسيطر ،ح�ي��ث يتنافس
م�ث�لا أك�ث��ر م��ن  ١٠٠ض��اب��ط م��ن العاملني
السابقني في أجهزة األمن ،معظمهم على
ق��وائ��م ال �ح��زب ال��وط �ن��ي ،وه ��ذا م��ا ّ
يفسر
حدة التزوير رغم االطمئنان النسبي إلى
ال�ن�ت�ي�ج��ة ،ال ��ذي ج�ع��ل ع�م��ال التجهيزات
ي��رف�ع��ون ال��دع��اي��ة االن�ت�خ��اب�ي��ة ف��ي بعض
الدوائر مع أولى ساعات النهار ،مشيرين
إلى أن «االنتخابات انتهت».
ه �ن��اك ق �ل��ق ع ��ام ل ��دى ال �ن �ظ��ام ،ت��رك��ز في
اإلخ��وان املسلمني ،ال في غيرها،
جماعة ً
ه��دف��ه أوال ع ��دم ح �ص��ول ال �ج �م��اع��ة على
ع ��دد م�ق��اع��ده��ا ف��ي ال �ب��رمل��ان األخ �ي��ر (٨٨
م �ق �ع �دًا) .وث��ان�ي��ًا م�ن��ع اس �ت �ع��راض القوى
ال��ذي تبدو فيه الجماعة مالكة للشارع،
استخدمت لهذه الخطة أساليب قديمة،
م ��ن ن �ش��ر ف� ��رق ال �ب �ل �ط �ج� ّ�ي��ة ف ��ي الدوائر
امل�ل�ت�ه�ب��ة ،وخ �ص��وص��ًا ف��ي اإلسكندرية،
ح �ي��ث اح �ت �ل��ت ف� ��رق ال �ب �ل �ط �ج� ّ�ي��ة مناطق
ّ
البلطجية ع�ل��ى أنصار
ك��ام�ل��ة ،واع �ت��داء
وم��رش �ح�ين ،وع�ن��دم��ا ات�ص��ل صحافيون
بالنائب صبحي صالح منافس الوزير
ّ
عبد السالم املحجوب رد عليهم« :أنا في
املستشفى».
األساليب الجديدة ب��دأت بحجب مواقع
ال �ج �م ��اع ��ة ع �ل ��ى ش �ب �ك��ة اإلن � �ت ��رن ��ت منذ
ال �س��اع��ات األول� � ��ى ،ث ��م ن �ش��ر مجموعات
شبابية على أب��واب اللجان ترفع الفتات

ما قل
ودل
ّ
أكد امللك األردني ،عبد الله
الثاني ،في افتتاح الدورة العادية
األولى ملجلس األمة األردني
السادس عشر في عمان ،أمس،
التزام حكومته باإلصالحات
السياسية واالقتصادية.
وشدد في خطابه أمام مجلسي
النواب واألعيان على «ضرورة أن
يواكب اإلصالح االقتصادي إصالح
سياسي ،يزيد من املشاركة
الشعبية في صناعة القرار».
ولفت إلى أن الحكومة الجديدة
ستعمل «على إيجاد الظروف
الكفيلة بتطوير الحياة
السياسية في شتى مظاهرها».
(أ ف ب)

ً
«افتكروا تاريخهم األس��ود» ،إضافة الى
ت �ق��دي��م ش� �ك ��اوى م ��ن م��رش �ح��ي الوطني
ض � ��د ان � �ت � �ه ��اك ��ات م ��رش� �ح ��ي الجماعة،
لتصبح ال�ص��ورة أن�ه��ا ليست ح��رب��ًا ضد
اإلخوان ،لكن حرب بلطجية ضد بلطجية
وم��زوري��ن ف��ي م��واج�ه��ة م��زوري��ن ،وتبقى
فكرة الدعاية املضادة لضرب التصويت
البسيط املتعاطف مع اإلخواني باعتباره
الرجل الصالح امللتحي.
ال �ج �م��اع��ة ت �ع��ام �ل��ت ب�م�ن�ط��ق ال ��دف ��اع عن
ال �ن �ف��س ،ول� ��م ت �ع �ل��ن ان �س �ح��اب �ه��ا ،وبدت
ت�ص��ري�ح��ات زع �م��اء ال�ع�م�ل�ي��ات أق ��رب الى
امل �س �ت �ض �ع �ف�ي�ن ف � ��ي م� �س ��رح� �ي ��ة موزعة
أدوارها من مخرج متسلط :النظام شرير
الشاشة ال��ذي ينتصر على املستضعف،
بينما الجمهور يتفرج.
الجمهور خرج عن النص ،لم يكن متفرجًا
تمامًا ،وب��دت ُ ّاملراقبة الشعبية أكثر قوة
من املتوقع ،ولخصت باملشاهد املصورة

م ��ن داخ � ��ل ال �ل �ج��ان ب �ك��ام �ي��رات التلفون
ّ
مصورين
امل �ح �م ��ول ،أو ب �ك��ام �ي��رات م ��ن
وم � � ّ
�دون �ي��ن ف ��دائ � ّ�ي �ي�ن ،ك � �س ��روا الحصار
الحديدي بوسائل صغيرة.
أش �ه ��ر ه� ��ذه ال �ل �ق �ط��ات ت� �ص � ّ�ور موظفني
ف��ي أك �ث��ر م��ن ل�ج�ن��ة ي �س � ّ�ودون البطاقات
االن�ت�خ��اب�ي��ة (أي ي�ض�ع��ون ع�لام��ات على
م��رش��ح ب�ع�ي�ن��ه ،ك� ً�ان م��رش��ح ال��وط�ن��ي في
كل اللقطات ،نيابة عن الناخبني) .لقطات
أخ ��رى ل�ع�ض��و ح ��زب وط �ن��ي ي �خ� ً�رج على
ال� �ن ��اس م ��ن م �ب �ن��ى إداري ح ��ام�ل�ا سيفًا
وعصا غليظة.
أطرف الصور الثابتة بطلها وزير اإلنتاج
ال�ح��رب��ي سيد مشعل ،التقطته الكاميرا
وهو ي��وزع بيده أوراق ّالعشرة جنيهات
الجديدة على جموع ملتفة حوله.
وامل � �ع ��روف أن االن �ت �خ��اب��ات ه ��ي املوسم
امل ��ال ��ي ل �ب��اع��ة األص� � ��وات م ��ن املحتاجني
وامل �ح �ت ��رف�ي�ن ،وراوح � � ��ت ح �ظ��وظ �ه��م بني
الصفر لعدم الحاجة الى شراء ،أو االكتفاء
بوجبة ط�ع��ام ت��وزع داخ��ل اللجنة ،وبني
تسعيرة عادية عمومية كانت ورقة املئة
جنيه بطلتها .التسعيرة الفاخرة وصلت
الى  ٣٠٠جنيه ،كما كانت الحال مع مرشح
ال�ح��زب الوطني الحاكم هشام مصطفى
خليل في دائ��رة قصر النيل ،و ٧٠٠جنيه
مع رضا وهدان مرشح الحزب نفسه في
دائرة شبرا.

«األم � ��وال م�ث��ل امل �ط��ر» ،ق��ال رج��ل غاضب
خ � ّ�ارج م��ن ال�ل�ج�ن��ة ،ول��م ي �ش��رح .الخبراء
تولوا الشرح« :هذا العام الرشى داخلية،
أي تدفع للموظفني في اللجان نفسها.»...
جميلة إسماعيل أمسكت بواقعة رشوى
ف��اض �ح��ة ف ��ي إح � ��دى ال� �ل� �ج ��ان ،وطاردت
مرتكبيها ،ك�م��ا ط ��اردت ه��ي وأنصارها
رئيس لجنة س� ّ�ود لجنة كاملة ملصلحة
منافسها مرشح الوطني.
م � �ق� ��اوم� ��ة ال� � �ت � ��زوي � ��ر ،م� �ل� �م ��ح ج� ��دي� ��د في
االن� � �ت� � �خ � ��اب � ��ات ،ت � �ك� ��رر ح � � ��ول مرشحني
ي�ت�م�ت�ع��ون ب �ج �م��اه �ي��ري��ة ،ك �م��ا ح ��دث مع
ح �م��دي��ن ص �ب��اح��ي ،زع �ي��م ح ��زب الكرامة

«المعارضة الموالية»
أسهمت في غسيل صورة
«عملية
االنتخابات باعتبارها
ّ
التخلص من اإلخوان»
ّ
(ت �ح ��ت ال �ت��أس �ي��س) ف ��ي دائ� � ��رة البرلس
وال�ح��ام��ول (محافظة كفر ال�ش�ي��خ) ،حني

أعلن انسحابه خوفًا على أهالي دائرته
من انتقام البلطجية.
أم�ي�ن ت�ن�ظ�ي��م ال �ح��زب ال �ح��اك��م ،املليارير
أح� �م ��د ع � ��ز ،رد ع� �ل ��ى ح� �م ��دي ��ن بالقول:
«ان �س �ح �ب��ت ألن ��ك ت ��أك ��دت م ��ن الهزيمة»،
بينما أك��د رئ�ي��س ح��زب «ال��وف��د» ،السيد
ال� � �ب � ��دوي ،أن خ �ب ��ر ان� �س� �ح ��اب مرشحي
ح��زب��ه غير صحيح ألن��ه «ل�ي��س ه�ن��اك ما
حزب
يستدعي االن �س �ح��اب» .أم��ا رئ�ي��س
ّ
«التجمع» ،رفعت السعيد ،فكان رأي��ه أن
«التجاوزات عادية».
ه ��ذه ش ��راك ��ة م ��ن امل �ع��ارض��ة «الرسمية»
أو ك� �م ��ا ت �س �م ��ى ف � ��ي أدب � � �ي � ��ات ساخرة
«م �ع ��ارض ��ة م ��وال �ي��ة» ف ��ي غ �س �ي��ل صورة
االنتخابات باعتبارها ً«عملية التخلص
من اإلخوان» .واستكماال للغسيل يتوقع
خ�ب��راء حقوقيون ،ف��ي ظ��ل غياب الرقابة
امل �ح �ت��رف��ة ،أن ت �ص��در ت �ق��اري��ر م��ن مراكز
حقوقية (تصنيع دولة) تؤكد أنها كانت
انتخابات شفافة.
«ال � �ش � �ف � ��اف ال� ��وح � �ي� ��د ك � � ��ان الصندوق
ال� �ج ��دي ��د» ،ض �ح��ك ال �خ �ب �ي��ر الحقوقي،
م�ش�ي�رًا إل ��ى أن ��ه «م ��ا أش �ب��ه ال�ل�ي�ل��ة بعام
 ،»١٩٩٥حني أجريت االنتخابات من دون
إشراف قضائي.
ُ
تكاد انتخابات أمس تجرى تحت إدارة
م�ب��اش��رة م��ن امل�ب��اح��ث ال�ج�ن��ائ�ي��ة ،الحظ
ال�خ�ب�ي��ر ال �ح �ق��وق��ي ،م�ش�ي�رًا ال ��ى أن ��ه في
ال�ع��ادة كانت تستخدم الشرطة العادية
لتأمني اللجان ،وي��راق��ب م��ن بعيد «أمن
الدولة».
ضباط متخصصون في متابعة الجريمة
يضمنون تأمني اللجان الساخنة ،بينما
هناك لجان إرشادية وزعت عليها وزارة
ال��داخ �ل �ي��ة ض �ب��اط��ًا ش �ب��اب��ًا يستقبلون
الصحافة بوجه مختلف ،طالبًا تصريح
اللجنة العليا ،مؤكدًا أن التعليمات لديه:
«تعاونوا مع الصحافة».
م�ث��ل ه��ذه ال�ل�ج��ان ال�خ��ال�ي��ة م��ن التزوير
اخ �ت��ارت �ه��ا إدارة االن �ت �خ��اب��ات بعناية،
لتكون أم��ام التلفزيونات العاملية دليل
الشفافية ،ورمزًا من رموز النزاهة.
امل��راس�ل��ون األج��ان��ب خ��ارج ه��ذه الدوائر
كانوا أس��رى األم��ن والبلطجية .مراسلة
فرنسية من أصل جزائري سحلتها في
ال�ش��ارع فرقة بلطجةّ نسائية ،وضابط
ف��ي ل�ج�ن��ة أخ� ��رى ح��ط��م ك��ام �ي��را مصور
ف��وت��وغ��راف��ي .ه ��ذه ع� ّ�ي�ن��ة م��ن تجاوزات
لم ترصدها ضد وسائل إع�لام تعاملت
بفدائية مع اليوم الصعب في مصر ،الذي
تعامل معه امل�ص��ري��ون بمنطق األسرى
وال��ره��ائ��ن ،تشحنهم األح ��داث باحتقان
وغ�ض��ب م�ص�ح��وب ب�ش�ع��ور ال�ع�ج��ز ،وال
أحد يعرف الى أين كل هذا الغضب؟

انصار أحد املرشحني متسلحني بالعصي داخل مركز اقتراع (عمر صالح  -أ ب)

تجميد مفاوضات أميركا وإسرائيل بشأن االستيطان
ب � ��دا أم � ��س أن م �ص �ي��ر ال �ت �ف��اه �م��ات بني
ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة وإس��رائ �ي��ل لتجميد
االس�ت�ي�ط��ان وص ��ل إل ��ى ط��ري��ق مسدود،
بحسب ما نقلت اإلذاعة اإلسرائيلية عن
«م �ص��ادر س�ي��اس�ي��ة» .وأش ��ارت املصادر
ّ
مجمد».
إلى أن «وضع هذه التفاهمات
معطى التجميد توازى مع تكرار الرئيس
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي م �ح �م��ود ع �ب��اس لخطاب
ض � ��رورة وق ��ف االس �ت �ي �ط��ان ،والحديث
ع��ن جدية الحكومة اإلسرائيلية ف��ي ما
ي�خ��ص م�ف��اوض��ات ال �س�لام .ك�لام��ه أمس
ج ��اء خ�ل�ال ل �ق��ائ��ه ال�ق�ن�ص��ل البريطاني
والقنصل
العام في القدس ،فنسنت فنيّ ،
اإلسباني ألفونسو دورتيالس ،كل على
ح� ��دة .وق� ��ال إن «ال �ج �م��ود ال� ��ذي أصاب
ال�ع�م�ل�ي��ة ال�س�ل�م�ي��ة ج ��اء ب�س�ب��ب إصرار
الجانب اإلسرائيلي على االستمرار في
االستيطان ،وتجاهل ال �ق��رارات الدولية
ال �ت��ي ت��ؤك��د ع ��دم ش��رع�ي�ت��ه ع�ل��ى األرض
الفلسطينية».
وكان عباس قد أعلن أول من أمس خالل

لقائه وفد املجموعة البرملانية األوروبية
االشتراكية في مقر الرئاسة في رام الله،
أن «الجانب الفلسطيني متمسك بخيار
ال �س�لام وامل �ف��اوض��ات ،ل�ك��ن ع�ل��ى أرضية
واض�ح��ة وم�ح��ددة ،وبتنفيذ االلتزامات
الواردة على الجانبني حسب االتفاقيات
الدولية وخطة خارطة الطريق».
ف� � ��ي ال� � �س� � �ي � ��اق ،ط � ��ال � ��ب رئ� � �ي � ��س دائرة
املفاوضات في منظمة التحرير ،صائب
ع ��ري� �ق ��ات ،امل �ج �ت �م��ع ال� ��دول� ��ي بالتدخل
«ال�ف��وري» لوقف اإلم�ل�اءات اإلسرائيلية
األرض ،وتحديدًا
وف��رض الحقائق على
ُ ّ
امل �ش��روع ال�ج��دي��د ال��ذي ت�ع��د ل��ه املحكمة
اإلسرائيلية بشأن اعتبار القدس الشرقية
املحتلة «عاصمة للشعب اليهودي».
ب � ��دوره ،أع �ل��ن امل �ج �ل��س ال �ث ��وري لحركة
«ف�ت��ح» ف��ي ب�ي��ان��ه ال�خ�ت��ام��ي ال��ذي صدر
أول م ��ن أم� � ��س ،رف� �ض ��ه ألي تفاهمات
أميركية إسرائيلية «ت�م��س» بالحقوق
الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني،
و«ت�ط�ي��ل أم��د االح �ت�ل�ال» ،راف�ض��ًا الربط

ّ
بني أي صفقة تسليح إلسرائيل بالعودة
للمفاوضات املتعثرة مع الفلسطينيني.
وج � ��دد ت ��أك �ي ��ده ع �ل��ى أه �م �ي��ة املقاومة
الشعبية ،داع �ي��ًا إل��ى تفعيلها وتوفير
الظروف إلنجاحها.
ف��ي ه ��ذا ال ��وق ��ت ،رأى وزي� ��ر الخارجية
إسرائيل
التركي ،أحمد داوود أوغلو ،أن ً
ال يمكنها أن ُت�ب�ق��ى زم �ن��ًا ط��وي�لا دولة
مستقلة ،بل ستنشأ دولة ثنائية القومية
ع�ل��ى جميع أرج ��اء املنطقة امل�م�ت��دة من
ح��ر األب � �ي ��ض امل� �ت ��وس ��ط ح �ت��ى نهر
ال �ب � ّ
األردن ،يعيش فيها يهود وفلسطينيون.
وذكرت صحيفة «معاريف» اإلسرائيلية
أن داوود أوغ �ل��و أع �ل��ن ذل ��ك خ�ل�ال عدة
ل � �ق� ��اءات م ��ع ص �ح��اف �ي�ين وأكاديميني،
بينهم باحثون إسرائيليون قبل جريمة
أس �ط��ول ال�ح��ري��ة .وأوض �ح��ت أن تركيا،
بحسب داوود أوغ�ل��و ،ستصبح الجهة
املهيمنة في الشرق األوس��ط ومحيطه،
وستكون في غضون عدة سنوات الدولة
الراعية للدولة املذكورة ثنائية القومية.

وت��اب�ع��ت الصحيفة أن ال�ف�ك��رة املركزية
ال �ت��ي ط��رح�ه��ا وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة التركي
هي أن إسرائيل بصفتها دول��ة مستقلة
ليست شرعية ف��ي املنطقة ،وب�ن� ً
�اء عليه
ف �ن �ه��اي �ت �ه��ا امل� �ح� �ت ��وم ��ة ه� ��ي التالشي.
وت� �ض� �ي ��ف ،ب �ح �س��ب داوود أوغ � �ل� ��و ،أن
ال �س�لام «ل��ن ي �ع��ود إل��ى ال �ش��رق األوسط
إال في أعقاب مساهمة تركيا بدور أكثر
فعالية في املسيرة».
إل��ى ذل ��ك ،ذك ��رت صحيفة «ه��آرت��س» أن
«وج��ود الجيش اإلسرائيلي في الضفة
الغربية املحتلة هو عند أدن��ى مستوى
ل��ه منذ أك�ث��ر م��ن عشرين ع��ام��ًا» .وقالت
إنه «في أعقاب اندالع االنتفاضة األولى
عام  ،1987انتشرت عشرات الكتائب من
الجنود النظاميني واالحتياط في أرجاء
ال �ض �ف��ة» .ون�ق�ل��ت ع��ن م�س��ؤول�ين أمنيني
قولهم إن «انخفاض عدد الجنود يعود
إلى التعاون األمني املتزايد بني إسرائيل
والسلطة الفلسطينية».
(األخبار ،أ ف ب ،يو بي آي)

