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على الغالف
وس��ط إقبال كثيف ،انطلقت أم��س املرحلة األول��ى من
االنتخابات البرملانية بعد ثورة  25يناير ،تخللها عدد من
التجاوزات ،بعضها لوجيستي ،فيما كان بعضها اآلخر مرتبطًا
بممارسات الفلول والقوى اإلسالمية

مصري يرفع شارة
النصر بعد ادالئه
بصوته في القاهرة
القديمة أمس (أود
اندرسن  -أ ف ب)

مصر :اقتراع برعاية العسكر

ّ
انتخابات بعد الثورة تشهد ارتباكًا وتجاوزات أبطالها الفلول
ل
أو
ّ
واإلخوان تذكر بمشاهد تعود للحكم البائد
القاهرة ــ رضوان آدم
محمد الخولي

هل تنتخب؟ السؤال لم يكن فقط يطرح
ع�ل��ى امل�ص��ري�ين مل�ع��رف��ة امل��وق��ف م��ن أول
ان �ت �خ��اب��ات ب��رمل��ان �ي��ة ب �ع��د ال � �ث ��ورة ،ب��ل
ل �ل �ت��أك��د م ��ن اخ �ت �ب��اره��م ألول ي� ��وم م��ن
االن�ت�خ��اب��ات التشريعية م��ا ب�ع��د ث��ورة
 25يناير ،الذي كان في ما مضى ينظر
إل �ي��ه ع�ل��ى أن��ه ي��وم ع�ط�ل��ة ي�ت�ف��رج فيها
ع �ل��ى م � �ب� ��اراة ف ��ي ت ��زوي ��ر اإلرادة ب�ين
مرشحني برعاية الحزب الحاكم.
يوم أمس ،كانت التجربة مختلفة ،بدأت
وس��ط ج��دل ح��ول دور االن�ت�خ��اب��ات في
امل��رح�ل��ة االنتقالية ،لتتحول ش��وارع 9
محافظات مصرية إلى طوابير بشرية
طويلة ،بانتظار السماح لهم باملشاركة
ف��ي أول ان�ت�خ��اب��ات ب��رمل��ان�ي��ة ب�ع��د قيام
ث� ��ورة  25ي �ن��اي��ر ،ال �ت��ي س �ت �ج��ري ع�ل��ى
ثالث مراحل بدأت املرحلة األولى منها
أم��س ويتنافس فيها  3809مرشحني،
ع�ل��ى  168م�ق�ع�دًا ،ف��ي ت�س��ع محافظات:
«ال�ق��اه��رة ،واإلسكندرية ،ودم�ي��اط وبو
رس �ع �ي ��د ،وال �ب �ح ��ر األح� �م ��ر وأس� �ي ��وط،
والفيوم ،وأسيوط ،وكفر الشيخ».
ف�ت��واف��د ال�ن��اخ�ب��ون ع�ل��ى م�ق��ار االق �ت��راع
منذ الساعات األولى من الصباح ،رغم
سوء األحوال الجوية وتساقط األمطار
ع �ل ��ى ع � ��دد م� ��ن امل� �ح ��اف� �ظ ��ات ،م �ص��ري��ن
على اإلدالء بأصواتهم ،وش��ارك�ه��م في
ذل� ��ك امل ��رش� �ح ��ون امل �ح �ت �م �ل��ون ل��رئ��اس��ة
ال �ج �م �ه��وري��ة ،ل �ي �ظ �ه��ر ع� �م ��رو م��وس��ى،
وح �م��دي��ن ص �ب��اح��ي ،وع �ب��د امل �ن �ع��م أب��و
الفتوح ،وهم يقفون بانتظار التصويت،
فيما ح��رص��ت السلطات امل�ص��ري��ة على
متابعة اليوم االنتخابي الطويل .فقام
املشير حسني طنطاوي بجولة تفقدية
على عدد من مراكز االقتراع لالطمئنان
إلى سير العملية االنتخابية ،ومتابعة
ال �ح��ال��ة األم �ن �ي��ة ،أم ��ا ال�ل�ج�ن��ة ال��وزاري��ة
ل�ل�أزم��ات ف��ي ح�ك��وم��ة ت�س�ي�ي��ر األع �م��ال
ال �ت��ي ت�ض��م وزارات «ال �ع��دل وال�ت�ن�م�ي��ة
امل�ح�ل�ي��ة وال��داخ �ل �ي��ة وال ��دف ��اع» ف�ع�ق��دت
بدورها اجتماعًا طارئًا برئاسة عصام
شرف ملتابعة سير العملية االنتخابية
ف��ي مختلف املحافظات بالتنسيق مع
ال�ل�ج�ن��ة ال�ع�ل�ي��ا ل�لان�ت�خ��اب��ات ،وال�ب�ح��ث
عن حلول سريعة للمشاكل التي ظهرت
مع بداية اليوم االنتخابي.
إذًا ،ل � ��م ت �ح �ج ��ب ح� �م ��اس ��ة ال �ن��اخ �ب�ي�ن
وح� ��رص ال �س �ل �ط��ات ع �ل��ى إم � ��رار ال �ي��وم
األول م��ن االن �ت �خ��اب��ات االرت �ب ��اك داخ��ل
م��راك��ز ال �ت �ص��وي��ت .ف � ��أوراق ال�ت�ص��وي��ت
غ �ي��ر م ��وج ��ودة ف ��ي ال �ل �ج��ان ،وال �ق �ض��اة
ت� ��أخ� ��روا ع� ��ن م ��واع� �ي ��د ب � ��دء االق � �ت� ��راع،
وع��م ال��زح��ام أم��ام ال�ل�ج��ان االنتخابية.
وك��ان اص�ط�ف��اف الناخبني ف��ي طوابير
طويلة أمام املقار التي تأخرت في فتح
أب��واب�ه��ا ل�س��اع��ات ،واح ��دة م��ن املشاكل
ال � �ت� ��ي رص� ��دت � �ه� ��ا م� �ن� �ظ� �م ��ات امل �ج �ت �م��ع
امل��دن��ي وغ��رف��ة ال�ع�م�ل�ي��ات ب��وح��دة دع��م
االن � �ت � �خ� ��اب� ��ات ،ف � ��ي امل� �ج� �ل ��س ال �ق ��وم ��ي
ل �ح �ق ��وق اإلن� � �س � ��ان ،ال� �ت ��ي ذك� � ��رت أن �ه��ا
ت�ل�ق��ت  391ش �ك��وى م �ن��ذ ب��داي��ة م��رح�ل��ة
ال �ت �ص��وي��ت ،وح �ت��ى ال �ث��ان �ي��ة وال�ن�ص��ف
ظهر أم��س ،تتعلق أغلبها بالتأخر في
فتح اللجان ،وعدم وجود بطاقات إبداء
ال ��رأي ،واس�ت�م��رار ال��دع��اي��ة االنتخابية
ل�ل�م��رش�ح�ين أم ��ام ال �ل �ج��ان االن�ت�خ��اب�ي��ة،
وت��أخ��ر وص��ول القضاة ل�لإش��راف على
ال�ع �م�ل �ي��ة االن �ت �خ��اب �ي��ة ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى
وج ��ود أع �م��ال ب�ل�ط�ج��ة ،وإط �ل�اق أع�ي��رة
نارية ،ما أدى إلى إصابة  25حالة في

أول ي ��وم ل�لان �ت �خ��اب��ات ،وف �ق��ًا ل�ب�ي��ان��ات
وزارة الصحة.
مراقبو الجمعية املصرية لدعم التطور
ال��دي �م��وق��راط��ي رص� ��دوا ب��دوره��م ع��ددًا
من ت�ج��اوزات اليوم األول لالنتخابات
ف��ي محافظة ال�ق��اه��رة ،م��ن بينها تأخر
االق� � �ت � ��راع .وات� �ه ��م ع� ��دد م ��ن امل��رش �ح�ين
م�س��ؤول�ين ف��ي وزارة ال��داخ�ل�ي��ة بتعمد
إحداث هذا االرتباك ،فيما أعلنت غرفة
العمليات ب�ن��ادي القضاة وق��ف مأمور
ق �س��م ش��رط��ة ع�ي�ن ش �م��س ل�ت�س�ب�ب��ه ف��ي
ت ��أخ ��ر وص � ��ول ب �ط��اق��ات االق � �ت� ��راع إل��ى
اللجان .بدورها ،أعلنت اللجنة العليا
ل�لان �ت �خ��اب��ات ت �م��دي��د ف �ت��رة ال�ت�ص��وي��ت
ً
ً
مساء بدال من السابعة،
حتى التاسعة
ن �ت �ي �ج��ة ل�ل�إق� �ب ��ال غ �ي��ر امل� �ت ��وق ��ع .وق ��رر
امل�س�ت�ش��ار ع�ب��د امل �ع��ز إب��راه �ي��م ،رئ�ي��س
ال �ل �ج �ن��ة ال �ع �ل �ي��ا ل�ل�ان �ت �خ ��اب ��ات ،ال��دف��ع
بثالثة آالف صندوق انتخابي إضافي
ل �ل �ج��ان ال �ت��ي ام �ت�ل�أت ال �ص �ن��ادي��ق بها
ب ��أوراق االق �ت��راع ،لتضاف إل��ى  18ألفًا
و  536صندوقًا م��ن صناديق االق�ت��راع
توزعت على مستوى املحافظات التسع
ال �ت��ي ت �ج��ري ف�ي�ه��ا ان �ت �خ��اب��ات امل��رح�ل��ة
األولى.
كذلك تكفل أول يوم في املرحلة األولى

اتهمت منظمات
حقوقية جماعة اإلخوان
المسلمين بتوزيع رشى
نقدية على الناخبين

ل�لان �ت �خ��اب��ات ال �ب��رمل��ان �ي��ة ،ب ��إع ��ادة تلك
املشاهد الهزلية التي عرفها املصريون،
أي � ��ام ن �ظ��ام ال��رئ �ي��س امل �خ �ل��وع ح�س�ن��ي
م � �ب� ��ارك  ،وظ � �ن� ��وا أن� �ه ��ا س �ت �س �ق��ط م��ن
ال��ذاك��رة بعد ال �ث��ورة ،لكنها أب��ت إال أن
تتجدد ،على ي��د فلول ال�ح��زب الوطني
امل� �ن� �ح ��ل ،وأن � �ص� ��ار وم ��رش� �ح ��ي ال �ق��وى
اإلس �ل�ام � �ي� ��ة ،وف � ��ي ص ��دارت� �ه ��ا ج �م��اع��ة

اإلخوان املسلمني .أنصار حزب الحرية
وال �ع��دال��ة ،ال� ��ذراع ال�س�ي��اس�ي��ة لجماعة
اإلخ � ��وان ،ن �ش��روا أن �ص��اره��م خ ��ارج كل
ال�ل�ج��ان ،ب��أج�ه��زة الكمبيوتر املحمول
ل�ت��وع�ي��ة ال�ن��اخ�ب�ين ب�ط��ري�ق��ة االن�ت�خ��اب،
و«باملرة انتخاب األخ املرشح».
وق��ال��ت م�ن�ظ�م��ات ح �ق��وق �ي��ة ،م��ن بينها
جمعية النهوض باملشاركة املجتمعية،

وم��ؤس �س��ة ع ��ال ��م واح� � ��د ،إن �ه ��م وزع� ��وا
رش ��ى ان�ت�خ��اب�ي��ة ب�ك�ث��اف��ة ،ف��ي ع ��دد من
املحافظات على الناخبني ،م��ن أبرزها
م�ن�ط�ق��ة ال �س �ي��دة ع��ائ�ش��ة ال �ف �ق �ي��رة ،ذات
ال� �ت� �ص ��وي ��ت ال� �ك� �ث� �ي ��ف ،ح� �ي ��ث وزع � � ��وا
خ�م�س�ين جنيهًا ف��ي لجنتي م��درس�ت��ي
السيدة عائشة ،واإلش��راف .األمر نفسه
تكرر في مدرسة روض الفرج ،بمنطقة

إسرائيل تستنفر للحفاظ على حكم املشير
مجددًا ،تجد إسرائيل
نفسها محرجة ومرتبكة
إزاء التطورات املصرية.
الرغبة كبيرة في تل أبيب
بعدم تكرار سيناريو
سقوط الحليف حسني
مبارك ،واليوم الحاجة
ّ
ماسة لإلبقاء على املشير
طنطاوي في الحكم

محمد بدير
ُّ
ب � �ق � �ل� ��ق وت � � � ��رق � � � ��ب ،ت� � �ت � ��اب � ��ع إس � ��رائ� � �ي � ��ل
االن�ت�خ��اب��ات امل �ص��ري��ة .ق�ل��ق دف�ع�ه��ا إل��ى
إط�ل�اق ح�م�ل��ة دب�ل��وم��اس�ي��ة ه��دف�ه��ا ع��دم
ت �ك��رار ال�خ�ط��أ ال ��ذي ارت�ك�ب�ت��ه واش�ن�ط��ن
ّ
حني تخلت عن الرئيس املخلوع حسني
م � �ب� ��ارك ،ق �ب��ل ع� �ش ��رة أش� �ه ��ر ،م ��ن خ�ل�ال
إح��اط��ة ح�ك��م امل�ج�ل��س ال�ع�س�ك��ري ب��دع� ٍ�م
غ��رب��ي يحفظ صالحياته وي�ح��ول دون
م�م��ارس��ة ال�ض�غ��وط ع�ل�ي��ه م��ن أج ��ل نقل
السلطة إل��ى امل��دن�ي�ين .وذك ��رت صحيفة
«م �ع��اري��ف» أم ��س أن وزارة ال�خ��ارج�ي��ة
اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة ن�ق�ل��ت ف��ي اآلون� ��ة األخ �ي��رة
رس ��ائ ��ل إل� ��ى ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح��دة ودول

مساع لعدم ممارسة الضغوط األميركية على الجيش لنقل السلطة (أرشيف ــ أ ف ب)
ٍ

أوروب� �ي ��ة رئ�ي�س�ي��ة م �ف��اده��ا أن ��ه «ي�ج��ب
الحفاظ على الجنرال (حسني طنطاوي)
واالمتناع عن أعمال تضعف صالحياته
وصالحيات الجيش السلطوية» .وقالت
ال �ص �ح �ي �ف��ة إن ت� �ح ��رك ال��دب �ل��وم��اس �ي��ة
اإلسرائيلية يأتي على خلفية املعارضة
ال �ش��دي��دة ال �ت��ي ي�ل�ق��اه��ا رئ �ي��س املجلس
ال �ع �س �ك��ري ال �ح��اك��م ،امل �ش �ي��ر ط �ن �ط��اوي،
وان �ط�ل�اق��ًا م ��ن ال �ت �خ��وف ع �ل��ى م�ك��ان�ت��ه،
م�ش�ي��رة إل ��ى ان �ت �ق��ادات ح ��ادة ّ
وج�ه�ت�ه��ا
م �ح��اف��ل س �ي��اس �ي��ة إس��رائ �ي �ل �ي��ة رف�ي�ع��ة
املستوى ضد البيت األبيض ال��ذي دعا
ي��وم الجمعة الجيش امل�ص��ري إل��ى نقل
صالحياته إلى حكومة مدنية في أقرب
وقت ممكن.
ون�ق�ل��ت الصحيفة ع��ن م�ص��در سياسي
رف� �ي ��ع امل� �س� �ت ��وى ق ��ول ��ه إن «ال � ��والي � ��ات
امل �ت �ح��دة ت �ك � ّ�رر خ �ط��أه��ا ال� ��ذي ارت�ك�ب�ت��ه
ف��ي ب��داي��ة ال �ث��ورة ف��ي م�ص��ر ح�ي�ن دع��ت
مبارك إلى التنحي عن الحكم ،فاالنتقال
املتسرع (في السلطة) وإجراء انتخابات
حرة مبكرة جدًا من شأنه أن يؤدي إلى
ص�ع��ود اإلخ ��وان املسلمني إل��ى الحكم».
ووف�ق��ًا للمصدر ن�ف�س��ه ،ف��إن «ه��ذا خطأ
جسيم يزيد أكثر فأكثر عدم ثقة الدول
ال �ع��رب �ي��ة ال �ح �ل �ي �ف��ة ل� �ل ��والي ��ات امل �ت �ح��دة
ف� ��ي ال � �ش� ��رق األوس � � ��ط ب � �ه� ��ا» .وب �ح �س��ب
ّ
«م� � �ع � ��اري � ��ف» ،ف � � ��إن وزارة ال �خ ��ارج �ي ��ة
اإلسرائيلية تعمل م��ن خ�لال سفاراتها
ف ��ي ف��رن �س��ا وأمل��ان �ي��ا وب��ري �ط��ان �ي��ا على
ن� �ق ��ل رس� ��ال� ��ة ع� �ن ��وان� �ه ��ا االم � �ت � �ن� ��اع ع��ن
ّ
ات�خ��اذ إج ��راءات يمكنها أن تهز املبنى
ال �س �ل �ط��وي ف ��ي م �ص��ر ،وم ��ن ش��أن �ه��ا أن
ت��ؤدي إل��ى ح��رب أهلية قد تصل آثارها
إلى الدول األوروبية .كما أشارت إلى أن
وزارة الخارجية تعتبر أنه في إطار هذه
السياسة اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة ،يجب االمتناع
عن القيام بأية خطوة عملية قد تستفز

الشارع العربي ،ويمكن أن تشعل النار
ف��ي ال�ش��رق األوس��ط .ورب�ط��ت الصحيفة
بني ه��ذا التوجه اإلسرائيلي وب�ين قرار
رئ �ي��س ال �ح �ك��وم��ة ،ب�ن�ي��ام�ين ن�ت�ن�ي��اه��و،
ت��أج�ي��ل ه ��دم ج�س��ر امل �غ��ارب��ة ف��ي ال�ح��رم
القدسي ال��ذي ًك��ان م�ق��ررًا مساء السبت
امل� ��اض� ��ي ،الف� �ت ��ة إل� ��ى ت �ق ��اري ��ر إع�لام �ي��ة
إسرائيلية بهذا الخصوص تحدثت عن
ّ
رس��ائ��ل تحذير مصرية وأردن�ي��ة م��ن أن
تنفيذ الهدم من شأنه أن يحرف وجهة
التظاهرات في ميدان التحرير باتجاه
إس��رائ �ي��ل ،ك�م��ا أن م��ن ش��أن ذل��ك إط�لاق
موجة اضطرابات في أرجاء األردن.
وف� � � ��ي ال � � �س � � �ي � ��اق ،ن� �ق� �ل ��ت «م� � �ع � ��اري � ��ف»
تصريحات للسفير األم�ي��رك��ي السابق
في تل أبيب ،مارتن إن��دي��ك ،أع��رب فيها
ع��ن تخوفه م��ن أن يكون الرئيس ب��اراك
أوب � ��ام � ��ا ي� �خ ��اط ��ر ب� �ت� �ع ��ري ��ض ع�ل�اق ��ات
واش �ن �ط��ن ب��ال �ج �ي��ش امل� �ص ��ري ل�ل�خ�ط��ر،
م �ش �ي �رًا إل ��ى أن ه ��ذا ال �ج �ي��ش ب �ق��ي على
مدى  30عامًا «الواقي األساسي ملصلحة
أميركية هامة في الشرق األوسط» ،هي
اتفاقية السالم بني مصر وإسرائيل .وفي
مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز»،
ق��ال إن��دي��ك ،ال��ذي يشغل حاليًا منصب
م��دي��ر ال �س �ي��اس��ة ال �خ��ارج �ي��ة ف��ي معهد
«ب��روك �ي �ن �غ��ز» ،إن «م ��ا ن�ف�ع�ل��ه ه��و أن�ن��ا
نقول للجيش املصري إذا كنت تعتقد أن
بوسعك أن تواصل الحفاظ على قوتك،
فإننا ال نعتزم دعمك في ذلك .نحن نريد
لاّ
أن تلعب مصر دور و دة الديموقراطية،
ال دور الطغمة العسكرية» .ورأى إنديك
أن هذه استراتيجية خطيرة «وذلك ألن
ال��راب��ح األك�ب��ر م��ن ه��ذا ه��م ال�ن��اس الذين
ال يتقاسمون معنا بالضرورة املصالح
ذاتها ،أي اإلسالميني الذين من شأنهم
أال ي �ك��ون��وا م �ل �ت��زم�ين ب��ات �ف��اق ال �س�ل�ام
كالجيش».

