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ّ
«مجلس فاقد لشرعية» امليدان
القاهرة ــ رضوان آدم

ش� �ب ��را« ،ح� �ي ��ث ق� ��ام اإلخ� � � ��وان ب �ت��وزي��ع
أوراق نقدية ،من فئة  10و 20جنيهًا».
وف �ي �م ��ا ي �ت ��وق ��ع امل� ��راق � �ب� ��ون أن ي �ت��أل��ف
ال�ب��رمل��ان املقبل بعد ال �ث��ورة ،م��ن القوى
اإلس�لام �ي��ة وال �ف �ل��ول ،ات �ج��ه ال�ت�ص��وي��ت
ف � ��ي األق � �ص � ��ر ال� ��واق � �ع� ��ة ج � �ن� ��وب م �ص��ر
لغير مصلحة م��رش�ح��ي ح��زب الحرية
وال � �ع � ��دال � ��ة ،ح �س �ب �م��ا ق � ��ال م ��واط� �ن ��ون،

ي �ع �م �ل��ون ب �ق �ط��اع ال �س �ي��اح��ة وي�خ�ش��ون
م��ن وص��ول ال�ت�ي��ار ال��دي�ن��ي إل��ى أغلبية
ال � �ب ��رمل ��ان ،وه � ��و ت �ق��ري �ب��ًا ن �ف��س ات �ج��اه
التصويت ل��دى األق�ب��اط ،في املحافظة.
أما في بورسعيد ،فاتشح مئات اآلالف
من الناخبني باملالبس السوداء ،حدادًا
على أرواح شهداء بورسعيد ،وتضامنًا
مع ثوار التحرير.

«ب��رمل��ان م��ا برملانشي ،ب��رمل��ان العسكر
الزم يمشي» و«اللي باعك في امليدان،
ب� �ك ��را ي �ب �ي��ع ف ��ي ال � �ب ��رمل ��ان» ،ع �ب��ارت��ان
هتف بهما امليدان يوم أمس ،فانتشرا
ك �س �ح��ر ب�ي�ن ث � ��وار ال �ت �ح��ري��ر .إذًا ه��ي
رسالة ميدان التحرير الرافضة إلجراء
االن � �ت � �خ� ��اب� ��ات ق� �ب ��ل ت �ش �ك �ي��ل ج�م�ع�ي��ة
تأسيسية لوضع ال��دس�ت��ور ،واختيار
ح �ك��وم��ة إن� �ق ��اذ وط� �ن ��ي .اآلالف ال��ذي��ن
أفلحت أمطار أول من أم��س في تقليل
أعدادهم ،لم يفلح ضجيج اليوم األول
النتخابات مجلس الشعب ،في التقليل
م ��ن ع��زائ �م �ه��م ال ��راف� �ض ��ة الن �ت �خ��اب��ات
هزلية ،يشرف عليها «مجلس عسكري
فاقد للشرعية ،وسارق لثورة الشعب،
وق��ات��ل ل�ل�ث��وار» ،حسب م��راد محمود،
الذي وقف يوزع منشورًا ،لكل من يزور
خيمته في قلب امليدان.
ي�ض�ح��ك ع�ي�س��ى ع�ب��د ال �س �ت��ار ،ال�ش��اب
ال�ص�ع�ي��دي ،ال�ع��اط��ل م��ن ال�ع�م��ل ،ال��ذي
ج��اء م��ن أس �ي��وط ،ل�ي��داف��ع ع��ن أشقائه
ال�ث��وار ،في التحرير .يكشف عن مكان
الرصاصة التي أصابت كتفه اليسرى،
ي� ��وم ج �م �ع��ة ال �غ �ض��ب (ف� ��ي  28ك��ان��ون
الثاني املاضي) .ويقول إنه «ال برملان
قبل وضع الدستور ،واختيار حكومة
إن� � �ق � ��اذ ،ي� �ت ��رأس� �ه ��ا رج� � ��ل ش ��ري ��ف م��ن
اختيار الشعب .ال املجلس العسكري،
وغ�ي��ر ه��ذا ،س��وف ن��دف��ن ه��ذا ال�ب��رمل��ان،
كما دفنت الثورة برملان الفلول».
يرفض عيسى حكومة كمال الجنزوري،
ويقول إنه قبل يومني بات ليلته عند
ش ��ارع م�ج�ل��س ال� � ��وزراء ،ال ��ذي يتخذه
الثوار مقرًا ملنع وصول الجنزوري إلى
ه�ن��اك .ويضيف «ال�ج�ن��زوري م��ات من
س�ن�ين .ك��ان األول ��ى أن يختار املجلس
العسكري رئيس وزراء ميتًا منذ فترة
قريبة» .وي�ق��ول «االن�ت�خ��اب��ات الحالية
ه��ي م�ح��رق��ة إلرادة ال �ث��ورة الشعبية،

ع � �ب ��ر ان � �ت � �خ� ��اب ب� � ��رمل� � ��ان ،ن� �ص� �ف ��ه م��ن
الفلول ،ونصفه اآلخ��ر من اإلسالميني
واإلخوان الذين باعوا الثوار».
ووزع � ��ت ح��رك��ة «ام �س ��ك ف �ل ��ول» ب�ي��ان��ًا
ي� �ف� �س ��ر ل� � �ث � ��وار امل � � �ي� � ��دان أن امل �ج �ل��س
العسكري واللجنة العليا لالنتخابات
استبعدت «القضاة الشرفاء م��ن تيار
اس �ت �ق�لال ال �ق �ض��اء م ��ن اإلش� � ��راف على
االن�ت�خ��اب��ات عقابًا لهم على فضحهم
ت ��زوي ��ر ان �ت �خ��اب��ات  ،2005م ��ا ي�ح�م��ل
م�ع�ن��ى ال ي�خ�ف��ى ع �ل��ى أح� ��د .وال ي ��زال
أس� ��ات� ��ذة ال� �ت ��زوي ��ر ب� � � ��وزارة ال��داخ �ل �ي��ة
يشرفون على االنتخابات ،ويباشرون

تبادل الثوار
نكتتهم الرائجة:
«ما اجتمع صندوق
والعسكري ،إال كان
الشيطان ثالثهما»

ع �م �ل �ه��م ،وس �ت �ب �ي��ت ال� �ص� �ن ��ادي ��ق ف��ي
أحضانهم ليلة كاملة ،بحجة الحماية،
وال يكفي أن يختم القضاة الصناديق
بالشمع األحمر ،لسهولة نزعه وتزوير
أوراق االن �ت �خ��اب وإع� ��ادة وض�ع��ه م��رة
أخرى».
أم��ا س�ك��ان امل �ي��دان ،ال��ذي��ن ّ
رددوا وراء
أح ��ده ��م «ي � ��ا ب �ل��دن��ا ث� � ��وري ث � � ��وري .ال
ط� �ن� �ط ��اوي وال ج � � �ن� � ��زوري» ،رأوا أن
«ال� �ب ��رمل ��ان امل �ق �ب��ل ه ��و م� �ج ��رد دي �ك��ور
للمجلس العسكري االستبدادي الذي
لن يحكم مصر طاملا أن هناك ثوارًا في

امليادين» ،وهو في نظر شخص ،رفض
ذك��ر اس �م��ه« ،ح�ك��اي��ة أق ��رب إل��ى مهزلة
االستفتاء ال��ذي أش��رف عليه املجلس
ال�ع�س�ك��ري وج �م��اع �ت��ه» ،ق��اص �دًا ب��ذل��ك
جماعة اإلخوان املسلمني .في حني قال
آخر إن املجلس العسكري «سارق لـ 24
مليار دوالر ،كانت ف��ي خ��زان��ة ال��دول��ة،
بعد سقوط الديكتاتور مبارك ،راحت
ف�ين؟ واملجلس متورط في قتل الثوار
في شارعي محمد محمود وماسبيرو،
ي �ع �ن��ي أن � ��ه م �ج �ل��س ف ��اق ��د ل �ل �ش��رع �ي��ة،
ي�ش��رف على ب��رمل��ان ح��رام�ي��ة» .وت�ب��ادل
ال� �ث ��وار ن�ك�ت�ت�ه��م ال��رائ �ج��ة «م ��ا اج�ت�م��ع
صندوق والعسكري ،إال كان الشيطان
ثالثهما».
ّ
الف �ت��ة ال �ب��رمل��ان ال�ش�ع�ب��ي ،ال �ت��ي ظللت
ع� � ��ددًا م ��ن ال� � �ث � ��وار ،م ��ن ف� �ئ ��ات ع �م��ري��ة
م�خ�ت�ل�ف��ة ،ش �ه��دت ع � � ّ�دة ن �ق� ّ�اش��ات بني
ال�ث��وار ع��ن االن�ت�خ��اب��ات ،لكنهم اتفقوا
على ض��رورة املحاكمات ال�ث��وري��ة لكل
رموز النظام السابق ،وتنحية املجلس
ال �ع �س �ك��ري ع� ��ن ال �س �ل �ط��ة ،وم �ح��اك �م��ة
قتلة الثوار من قبل الشرطة والشرطة
العسكرية ،ورفض حكومة الجنزوري.
وع �ل��ى م �ق��رب��ة م ��ن ال �ب��رمل��ان ال�ش�ع�ب��ي،
وقف الشباب ّ
يؤمنون مداخل شارعي
ق �ص��ر ال�ع�ي�ن��ي وق �ص��ر ال �ن �ي��ل ،ال�ل��ذي��ن
ش �ه��دا ت��واف��د ال �ث��وار ب�ع��د ظ�ه��ر أم��س.
وعلى البوابة الحديدية ملدخل مبنى
م�ج�ل��س ال � � ��وزراء ،ع �ل��ق ال� �ث ��وار ،ال��ذي��ن
احتلوا ال�ش��ارع الفاصل ب�ين مجلسي
ال� �ش� �ع ��ب وم� �ب� �ن ��ى ال � �ح � �ك� ��وم� ��ة ،الف �ت ��ة
ورق � �ي ��ة ت� �ق ��ول «ب ��أم ��ر ال� � �ث � ��ورة :م�غ�ل��ق
ل �ح�ين إس� �ق ��اط ال� �ن� �ظ ��ام» ،ف �ي �م��ا ق��ام��ت
مجموعة من الشباب بتشكيل حكومة
افتراضية ،يترأسها الجنزوري وأربعة
عشر وزيرًا ميتًا ،أبرزهم :فاروق سيف
ال �ن �ص��ر ل �ل �ع ��دل ،وامل �ش �ي ��ر أب � ��و غ��زال��ة
للدفاع ،وأنيس منصور للثقافة «على
أن تعقد أول جلسات هذه الحكومة في
مقابر البساتني».

املعركة املقبلة :برملان بال أنياب
ما قل
ودل
سارعت كل من الواليات
املتحدة وبريطانيا ،أمس ،إلى
الترحيب باالنتخابات املصرية.
ورأت وزارة الخارجية األميركية
أن األنباء األولية بشأن انتخابات
مصر «إيجابية إلى حد بعيد».
وأشار املتحدث باسم الوزارة مارك

تونر (الصورة) إلى أنه «لم ترد أي
أنباء تفيد بوقوع أعمال عنف أو
مخالفات» ،مضيفًا إن اإلقبال على
التصويت كبير .بدوره ،رأى السفير
البريطاني لدى مصر جيمس وات
أن االنتخابات «حدث سياسي
مهم» ،مشيدًا بإجرائها «بشكل
منظم وسلمي» .وقال وات إن «هذه
االنتخابات حدث مهم في التحول
الديموقراطي ملصر .زار العاملون
معي عددًا من اللجان االنتخابية
وشاهدوا اإلدالء باألصوات يجري
ّ
منظمة ّ
وجيدة».
بطريقة
(رويترز)

القاهرة ــ محمد شعير
أرب ��ك إق �ب��ال امل�ص��ري�ين ع�ل��ى امل�ش��ارك��ة في
االن �ت �خ��اب��ات ال�ب��رمل��ان�ي��ة ،أم ��س ،ال�ج�م�ي��ع.
ك �ث �ي��رون ت��وق �ع��وا إح� �ج ��ام ف �ئ ��ات ك�ث�ي��رة
ع ��ن امل� �ش ��ارك ��ة خ ��وف ��ًا م ��ن ان � � ��دالع أع �م��ال
ع�ن��ف داخ ��ل ال �ل �ج��ان االن�ت�خ��اب�ي��ة ،ورب�م��ا
أي�ض��ًا ألن�ه��ا امل ��رة األول ��ى الحقيقية التي
ّ
يصوتون فيها مع إحساس بأن أصواتهم
َّ
َ
مؤثرة ،وأنها لن تزور ،وستذهب إلى من
يعتقدون أن��ه األص�ل��ح .ولكن هل سيكون
البرملان املقبل بأنياب تشريعية حقيقية؟
ك ��ل األدل � ��ة وال �ت �ص��ري �ح��ات ال� �ص ��ادرة من
امل� �ج� �ل ��س ال� �ع� �س� �ك ��ري ال� �ح ��اك ��م ت ��ؤك ��د أن
ال �ب��رمل��ان امل �ق �ب��ل س �ي �ك��ون ب�ل�ا ص�لاح�ي��ات
تقريبًا ،أو بأحسن األح��وال «برملان العام
ال � ��واح � ��د» ،ع �ل��ى ح ��د اع �ت �ق��اد آخ ��ري ��ن ،إذ
يتوقع البعض أن يتم ح��ل ال�ب��رمل��ان بعد
ان �ت �خ��اب��ات ال ��رئ ��اس ��ة ف ��ي ش �ه��ر ح��زي��ران
امل� �ق� �ب ��ل .ان� �ط�ل�اق ��ًا م� ��ن ذل � � ��ك ،ق� ��د ت�ح�ص��ل
امل�ع��رك��ة األك�ث��ر ش��راس��ة م��ع إع�ل�ان نتيجة
االنتخابات ح��ول «صالحيات البرملان».
وب� �ح� �س ��ب ت� �ص ��ري� �ح ��ات ع� �ض ��و امل �ج �ل��س
ّ
العسكري ممدوح شاهني ،ف��إن «البرملان
امل�ق�ب��ل ب��أي أغلبية ك��ان��ت ،ل�ي��س م��ن حقه
اخ�ت�ي��ار أو إق��ال��ة ال�ح�ك��وم��ة» .وق��د اعتمد
ّ
شاهني على أن «اإلعالن الدستوري ينص
على أن تشكيل الحكومة هو من سلطات
رئ �ي ��س ال �ج �م �ه��وري��ة» ،أي أن ال �ح �ك��وم��ة
س �ت �ك ��ون ب �ص�ل�اح �ي ��ات ك ��ام �ل ��ة ال ي �ج��وز
م��ن األس ��اس أن يحاكمها ال�ب��رمل��ان أو أن
يعزلها .هذه التصريحات أربكت جماعة
«اإلخوان املسلمني» التي تتعامل وكأنها
ضمنت الحصول على األغلبية البرملانية،
وأع � ّ�دت نفسها ف��ي شهر آذار املقبل لكي
تحل محل حكومة كمال الجنزوري التي
َّ
ل��م ت��ؤل��ف بعد ،حتى إن بعض أعضائها
أع �ل �ن��وا اخ �ت �ي��ار خ �ي��رت ال �ش��اط��ر ،ال��زع�ي��م

«اإلخ��وان��ي» ،رئيسًا ل �ل��وزراء« .الصدمة»
ال�ث��ان�ي��ة ل�ل�ب��رمل��ان أن��ه ل��ن يسهم ب�ق��وة فى
إع � ��داد ال��دس �ت��ور امل �ق �ب��ل أي �ض��ًا ،وخ��اص��ة
ّ
أن امل��ؤس �س��ة ال�ع�س�ك��ري��ة أع �ل�ن��ت أن �ه��ا لم
تسحب وثيقة املبادئ الدستورية ،وإنما
ج � ��رى ت��أج �ي��ل م �ن��اق �ش �ت �ه��ا ب �ع��د أح � ��داث
ميدان التحرير ،أي أن الوثيقة في مرحلة
«بيات شتوي» ،كما أن املجلس أعلن في
م��ؤت �م��ره ال�ص�ح��اف��ي ال� ��ذي ع �ق��ده تعليقًا
على أح��داث م�ي��دان التحرير منذ أي��ام أن
هناك نية إلصدار قانون بإعالن دستوري
ي� �ح ��دد ت �ش �ك �ي��ل ال �ج �م �ع �ي��ة ال �ت��أس �ي �س �ي��ة
لكتابة الدستور ،بحيث يكون معبرًا لكل
أط �ي��اف امل�ج�ت�م��ع ال األغ �ل �ب �ي��ة ال�ب��رمل��ان�ي��ة
وح��ده��ا .حقيقة تنذر ب�ص��دام متوقع مع

ال �ت �ي��ارات ال��دي�ن�ي��ة ال�ت��ي ك��ان��ت ت�ت��وق��ع أن
ّ
ت�ن�ف��رد ب��إع��داد ال��دس �ت��ور .ك�م��ا أن ال�ج��دل
حول وضع الجيش في الدستور الجديد،
وتحديدًا امل��واد  9و 10في وثيقة املبادئ
الدستورية ،حسمتها تصريحات املشير
حسني طنطاوي أول من أمس في املؤتمر
الصحافي ال��ذي عقده بأن وضع الجيش
سيكون مثلما كان في الدساتير السابقة.
م � ��ن ج� �ه ��ة أخ� � � � ��رى ،ي� � � ��درس ال � �ع� ��دي� ��د م��ن
التيارات املدنية ،فور انتهاء االنتخابات،
تشكيل برملان م��واز لكي يكون ِّ
معبرًا عن
ٍ
الشرعية الثورية التي يمكن أن يسحبها
البرملان ،ويقوم بدور رقابي على البرملان
«ال ��رس� �م ��ي» ،وه ��و اق� �ت ��راح ط��رح��ه امل�ف�ك��ر
امل �ص��ري امل�ق�ي��م ف��ي ب��اري��س س�م�ي��ر أم�ي�ن،

ً
مراكز االقتراع في منطقة عني شمس شهدت اقباال كثيفًا على التصويت أمس (عمرو مراغي ـ أ ف ب)

والق��ى ترحيبًا كبيرًا م��ن ع��دد م��ن القوى
السياسية املدنية.

الخريطة االنتخابية

َّ
ويقدر عدد الذين يحق لهم االقتراع بنحو
 50مليون ناخب لالقتراع ملجلسي الشعب
وال �ش ��ورى .وت �ج��رى العملية االنتخابية
ت�ح��ت إش� ��راف ق�ض��ائ��ي ك��ام��ل .وي�ت�ن��اف��س
ف��ي االن�ت�خ��اب��ات ب�م��راح�ل�ه��ا ال �ث�لاث 6951
مرشحًا عن املقاعد الفردية ،و 590مرشحًا
ع �ب ��ر ال� �ق ��وائ ��م ال� �ح ��زب� �ي ��ة .وس �ي �ت ��م خ�ل�ال
االنتخابات بمراحلها الثالث اختيار 498
عضوًا ملجلس الشعب ،على أن يتم اختيار
ث�ل�ث��ي األع� �ض ��اء ف��ي  46دائ � ��رة ان�ت�خ��اب�ي��ة
بنظام القوائم االنتخابية املغلقة ،والثلث
اآلخر بنظام االنتخاب الفردي في  83دائرة
ان�ت�خ��اب�ي��ة ،وف ��ي ال�ن�ظ��ام�ين ي �ك��ون نصف
األعضاء املنتخبني على األق��ل من العمال
والفالحني .ووفق اللجنة القضائية العليا
لالنتخابات ،هناك  25ألف منظمة مجتمع
م��دن��ي م�ص��ري��ة حصلت ع�ل��ى إذن ملراقبة
االنتخابات .وفي ما يلي بعض التواريخ
عن انتخابات مجلسي الشعب والشورى:
 28و 29ت�ش��ري��ن ال �ث��ان��ي ان �طل��اق امل��رح�ل��ة
األولى من االنتخابات في  9محافظات14 .
و 15كانون األول تبدأ املرحلة الثانية من
االنتخابات في  9محافظات 3 .و 4كانون
 2املرحلة األخ�ي��رة م��ن انتخابات مجلس
الشعب في املحافظات التسع الباقية.

انتخابات مجلس الشورى
 29ك��ان��ون الثاني ب��دء املرحلة األول��ى من
ان �ت �خ ��اب ��ات م �ج �ل��س ال � �ش� ��ورى ف ��ي ن�ف��س
املحافظات التي جرت فيها املرحلة األولى
م��ن انتخابات مجلس الشعب 14 .شباط
امل��رح �ل��ة ال �ث��ان �ي��ة م ��ن ان �ت �خ��اب��ات مجلس
ال�ش��ورى 4 .آذار املرحلة الثالثة واألخيرة
من انتخابات مجلس الشورى.

