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صوت االنتخابات ال يعلو فوق «الفرحة» بالقناة
القاهرة ــ رنا ممدوح

ف ــي ج ـهــاز امل ـخ ــاب ــرات ال ـعــامــة الـتــابــع
لـلـسـلـطــة» ف ــي رام الـ ـل ــه .ك ــذل ــك تــوقــع
ع ـطــاال ـلــه أن ي ـك ــون اإلعـ ـ ــان ف ــي هــذا
التوقيت «داللة على نهاية التفاوض
مع إسرائيل حول التهدئة»ّ ،
مقدرًا أن
«تصبح غــزة حالة مستقلة عن باقي
األراضــي الفلسطينية ...ربما تؤسس

هــذه الفكرة ملا هو أبعد من االنقسام
ً
بوصفه انفصاال» .يشار إلــى أن هذه
التغييرات سبقها نحو أربــع دورات
لتخريج ضباط وضـبــاط صــف ،نفت
«ح ـمــاس» أن تـكــون بـهــدف الحصول
على حصص في الترقيات العسكرية
في حال تمت املصالحة.

طغت أجواء االحتفاالت التي ترعاها
الدولة املصرية الفتتاح تفريعة قناة
ال ـس ــوي ــس ال ـج ــدي ــدة ع ـلــى أي حــدث
آخـ ــر .ح ـتــى االن ـت ـخ ــاب ــات الـبــرملــانـيــة
ال ـتــي كــانــت م ـحــور اه ـت ـمــام الجميع
فــي املــدة املاضية باتت فــي الخلفية
اآلن ،تتقدمها أجــواء االحتفاالت .لم
ُيسهم إص ــدار الــرئـيــس ،عبد الفتاح
السيسي ،قوانني االنتخابات الثالثة
وب ــدء «اللجنة العليا لالنتخابات»
ب ــإص ــدار قــرارات ـهــا التمهيدية لفتح
باب الترشيح ،ســواء بتشكيل لجنة
ملتابعة ورص ــد مــا ُي ــذاع فــي وسائل
اإلعـ ـ ـ ــام عـ ــن االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات أو لـقـيــد
وتـ ـح ــدي ــث بـ ـي ــان ــات الـ ـن ــاخـ ـب ــن ،فــي
شعور املواطنني بأجواء االنتخابات.
أمر جعل مؤسسة الرئاسة ال تصدر
بـ ـي ــانَــا ت ـع ـل ــن فـ ـي ــه إق ـ ـ ـ ــرار ال ـس ـي ـســي
قانوني مباشرة الحقوق السياسية
وم ـج ـلــس الـ ـن ــواب امل ـتــوقــف عليهما
إجراءات االنتخابات.
لذلك ،اكتفت الرئاسة بإعالن القرار
على لـســان وزي ــر الـعــدالــة االنتقالية
وشـ ـ ــؤون مـجـلــس الـ ـن ــواب ،إبــراه ـيــم
الـ ـهـ ـنـ ـي ــدي ،ال ـ ـ ــذي قـ ـ ــال إن ال ــرئ ـي ــس
أص ــدر قـ ــرارًا جـمـهــوريــا بـتــاريــخ أول
آب ،وف ـي ــه ت ـعــديــل قــانــونــي لتنظيم
مباشرة الحقوق السياسية ومجلس
النواب ،ثم فسر أسباب فتور الدولة
فــي التعامل مــع قــوانــن االنتخابات
بــاالنـشـغــال فــي ال ـحــدث األهـ ــم ،وهــو
«افتتاح قناة السويس».
وأضاف الهنيدي« :لجنة االنتخابات
ستعلن املواعيد وال ـجــداول الزمنية
لـ ـفـ ـت ــح بـ ـ ـ ــاب ال ـ ـتـ ــرش ـ ـيـ ــح أو إجـ ـ ـ ــراء
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات عـ ـق ــب احـ ـتـ ـف ــال مـصــر
الـ ـع ــامل ــي ب ــاف ـت ـت ــاح قـ ـن ــاة ال ـس ــوي ــس

ال ـجــديــدة» ،مــع الـعـلــم ب ــأن الـجــريــدة
الـ ـ ــرس ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــة ل ـ ـ ـ ــم تـ ـ ـنـ ـ ـش ـ ــر ق ـ ــان ـ ــون ـ ــي
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات الـ ــذيـ ــن أعـ ـل ــن ال ــوزي ــر
تصديق الرئيس عليهما حتى اآلن.
«ال ـ ــدول ـ ــة ت ـس ـيــر ب ـخ ـطــى م ـت ـســارعــة

أعلن الوزير الهنيدي
إقرار القوانين من دون
نشر الجريدة الرسمية

نـحــو تنفيذ وع ــد الــرئـيــس بانعقاد
الـبــرملــان قبل نهاية الـعــام ال ـجــاري»،
يقول املتحدث باسم «اللجنة العليا
لالنتخابات» ،املستشار عمر مروان.
وي ـض ـي ــف ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» أن ال ـج ــدول
ال ـ ــزمـ ـ ـن ـ ــي لـ ــان ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات س ـي ـج ــري
ت ـح ــدي ــده ب ـع ــد االنـ ـتـ ـه ــاء م ــن تـقــديــم
أوراق وس ــائ ــل اإلع ـ ـ ــام وم ـن ـظ ـمــات
املجتمع املدني الراغبة في التغطية
ومتابعة االنتخابات للجنة فــي 20
آب الـ ـج ــاري ،ث ــم سـيـجــري فـتــح بــاب
الترشح النتخابات مجلس النواب
مل ــدة  10أيـ ــام ،عـلــى أن تنتهي باقي
اإلجراءات خالل شهرين.
في املقابل ،توقعت مصادر مقربة من
لجنة االنتخابات أن تعلن الكشوف
ال ـن ـهــائ ـيــة لـلـمــرشـحــن ل ـل ـبــرملــان في
مطلع تـشــريــن األول املـقـبــل ،عـلــى أن
تـبــدأ الــدعــايــة االنـتـخــابـيــة لنحو 20
يومًا ،ثم يكون التصويت في املرحلة
األولـ ـ ـ ــى ل ــان ـت ـخ ــاب ــات فـ ــي ال ـن ـصــف
ال ـثــانــي م ــن الـشـهــر نـفـســه .بـعــد ذلــك
ب ــأس ـب ــوع ـ ـ ـ ت ـض ـيــف امل ـ ـصـ ــادر ـ ـ ـ أن ــه
ستجري إعــادة املرحلة األولــى ،على
أن تكون املرحلة الثانية في تشرين
الثاني املقبل ،وإعادتها هذه املرحلة
بعد أسبوع.
ب ــذل ــك ،س ـت ـع ـلــن ال ـن ـت ــائ ــج ال ـن ـهــائ ـيــة
النـ ـتـ ـخ ــاب ــات م ـج ـل ــس الـ ـ ـن ـ ــواب بـعــد
انـ ـتـ ـه ــاء م ــرح ـل ــة اإلع ـ ـ ـ ــادة لـلـمــرحـلــة
ال ـثــان ـيــة بـنـحــو  15ي ــوم ــا ،ث ــم تــرســل
أس ـ ـمـ ــاء الـ ـف ــائ ــزي ــن ألمـ ــانـ ــة مـجـلــس
النواب قبل منتصف كانون األول.
ومـ ـ ــن أبـ ـ ـ ــرز مـ ــا ي ـم ـي ــز االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
املــزمــع انطالقها خــال األي ــام املقبلة
زي ـ ـ ـ ــادة ق ـي ـم ــة األم ـ ـ ـ ـ ــوال امل ـخ ـص ـصــة
للدعاية إلى جانب السماح ألول مرة
بترشح مزدوجي الجنسية لعضوية
املجالس النيابية في مصر.

واشنطن تقاطع «اإلخوان»:

ما قل
ودل
ولي ّ
التقى ّ
ولي العهد
السعودي محمد بن سلمان
(الصورة) ،يوم أمس ،الملك
األردني عبد الله الثاني ،وعددًا
من المسؤولين في المملكة،
لـ «بحث العالقات وأوجه التعاون
بين البلدين الشقيقين» ،وفق

بيان رسمي .وقال وزير اإلعالم
والمتحدث باسم الحكومة
األردنية ،محمد المومني ،إن ابن
سلمان جاء ليبحث عدة ملفات،
«أبرزها الملف اليمني ،ومكافحة
اإلرهاب ،والملف السوري ،وكذلك
الملف اإليراني ،والسيما االتفاق
النووي ،باإلضافة إلى العالقات
الثنائية» .وأضاف المومني،
في حديث تلفزيوني ،أن الزيارة
«تركز على األبعاد االستراتيجية
اإلقليمية والثنائية ،ثم الحديث
عن تفاصيل القرارات».
(األخبار)

اختراق بالعالقة مع المنظمات المدنية
القاهرة ــ رانيا العبد
ال تقابل واشنطن وف ــودًا إخوانية،
وال تتعامل معها رسـمـيــا ،كــذلــك ال
عالقة ل ــإدارة األميركية باللقاء ات
ُ
الـ ـت ــي تـ ـج ــرى ب ــن م ــراك ــز حـقــوقـيــة
وبحثية ووفود من جماعة «اإلخوان
املسلمني» املحظورة مصريًا .هذا ما
أك ــده الــوفــد األمـيــركــي أثـنــاء زيــارتــه
ل ـل ـق ــاه ــرة ل ـل ـم ـش ــاركــة ف ــي «الـ ـح ــوار
االسـتــراتـيـجــي» بــن الـبـلــديــن ،وهــو
األم ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ــذي رأى ف ـ ـيـ ــه مـ ــراق ـ ـبـ ــون
«ت ـغ ـي ـي ـرًا واضـ ـح ــا وص ــريـ ـح ــا» فــي
ال ـس ـي ــاس ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة وف ـ ــي م ـســار
ّ
تـعــام ـل ـهــا م ــع م ـص ــر ،خ ـصــوصــا أن
ل ـقــاء ات الــوفــد يـبــدو أنـهــا تجاهلت
الحديث عن االنتخابات البرملانية،
أو استعدادات األحزاب لها.
وجـ ـ ـ ـ ــرت ال ـ ـ ـل ـ ـ ـقـ ـ ــاء ات األمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـي ـ ــة ـ ـ
امل ـصــريــة ع ـلــى هــامــش زي ـ ــارة وزي ــر
الخارجية ،جون كيري ،الذي التقى
الــوفــد املــرافــق لــه بــرئــاســة مـســاعــده
ل ـ ـشـ ــؤون حـ ـق ــوق اإلن ـ ـسـ ــان ل ـح ـقــوق
اإلنـ ـس ــان ،ت ــوم بــولــون ـس ـكــي ،مـســاء
األحد املاضي ،وفدًا من السياسيني
والحقوقيني املـصــريــن ،والـقـيــادات
ال ـن ـســائ ـيــة ،لــاس ـت ـطــاع ع ــن ال ـشــأن
املصري في املجاالت الثالثة.
ف ـ ــي ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،قـ ـ ــال رئ ـ ـيـ ــس «ح ـ ــزب
اإلص ـ ــاح وال ـت ـن ـم ـيــة» ،مـحـمــد أن ــور
الـ ـ ـس ـ ــادات ،لـ ـ ـ «األخ ـ ـبـ ــار» ،إن ال ــوف ــد
األم ـي ــرك ــي أك ــد خ ــال ال ـل ـقــاء ـ ـ ال ــذي
حضره السادات بصفته السياسية
ـ ـ ـ ـ أن واش ـ ـن ـ ـطـ ــن تـ ــدعـ ــم أم ـ ـ ــن م ـصــر
واسـ ـتـ ـق ــراره ــا ،وت ـط ــال ــب بـمـعــاقـبــة
املـتــورطــن فــي جــرائــم العنف ،كذلك

ت ـط ــال ــب ف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـســه بــإن ـهــاء
الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــذي ـ ــب واالن ـ ـ ـت ـ ـ ـهـ ـ ــاكـ ـ ــات ب ـح ــق
امل ـح ـت ـجــزيــن ،وس ــط إب ـ ــداء ع ــدد من
املــاحـظــات بـشــأن ال ـت ـجــاوزات التي
ت ـم ــارس ـه ــا ال ـح ـك ــوم ــة امل ـص ــري ــة فــي
مــا يخص التضييق على الحريات
وحقوق اإلنسان.
وي ــأت ــي ه ــذا «ال ـ ـحـ ــوار» الـ ــذي يعقد
لـلـمــرة األول ــى مـنــذ ع ــام  ،1999بعد
إعالن الواليات املتحدة أنها سلمت
مصر ثماني مقاتالت «إف  »16هي
األول ــى بـعــد رف ــع التجميد الجزئي
عن استئناف املساعدات العسكرية
للقاهرة البالغة قيمتها  1.3مليار
دوالر في أواخر آذار املاضي.

فـ ــي املـ ـق ــاب ــل ،ق ـ ــال املـ ـتـ ـح ــدث بــاســم
«حــزب الــدسـتــور» ،خــالــد داوود ،إن
األح ـ ــزاب األربـ ــع (ال ــدس ـت ــور ،الـتـيــار
ال ـش ـع ـب ــي ،املـ ـص ــري ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي
واإلصالح والتنمية) ،طالبت الوفد
األميركي بـضــرورة إعــان واشنطن
م ــوق ـف ـه ــا حـ ـي ــال «إره ـ ـ ـ ــاب اإلخـ ـ ــوان
املسلمني» في مصر.
أمـ ـ ـ ــا مـ ـ ــن ج ـ ـهـ ــة ال ـ ـح ـ ـقـ ــوق ـ ـيـ ــن ،ف ـقــد
ّ
وجـ ــه ال ــوف ــد امل ـم ـثــل ل ـهــم ان ـت ـقــاداتــه
ّ
ل ـلــواليــات امل ـت ـحــدة ،عـلــى اعـتـبــار أن
الــرأي العام املصري يرى أن اإلدارة
األمـيــركـيــة داع ـمــة ل ــإره ــاب وتــدعــم
مـنـظـمــات إره ــاب ـي ــة ،م ـس ـتــدركــا بــأن
ال ــوف ــد أكـ ــد دعـ ــم م ـص ــر ،وذل ـ ــك كـمــا
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صــرح بــه رئـيــس «املـنـظـمــة املصرية
لحقوق اإلنسان» ،حافظ أبو سعدة.
ول ـك ــن ال ــوف ــد سـ ــأل ع ـمــا ي ـج ــري فــي
ال ـت ـح ـق ـي ـقــات األم ـن ـي ــة م ــع عـ ــدد مــن
الناشطني واملنظمات ،فيما رد أبو
سعدة بأن منظمته طرف أصيل في
ح ـضــور تـلــك الـتـحـقـيـقــات ،مضيفًا:
«هـ ـ ـ ـ ــذه امل ـ ـن ـ ـظ ـ ـمـ ــات هـ ـ ــي م ـن ـظ ـم ــات
صــدي ـقــة ب ــاألس ــاس ،وم ـن ـهــا املـعـهــد
الـ ــدي ـ ـمـ ــوقـ ــراطـ ــي وج ـ ـمـ ــاعـ ــة ت ـن ـم ـيــة
الديموقراطية».
وف ـ ـ ــي وق ـ ـ ــت الح ـ ـ ـ ــق ،وع ـ ـبـ ــر ح ــدي ــث
صحافي ،انتقد أبو سعدة «الترويج
مل ـع ـل ــوم ــات م ـغ ـل ــوط ــة» بـ ـش ــأن ع ــدد
املـحـتـجــزيــن فــي مـصــر ،ال ــذي تـقــدره
جهات بنحو  ٤٣ألــف معتقل .وقــال
ّ
إن «ه ـنــاك نـحــو  ٢٠٥قـضــايــا ينظر
ف ـي ـهــا ال ـق ـض ــاء اآلن وي ـح ــاك ــم فـيـهــا
نـحــو  ٤آالف و ٨٠٠مـتـهــم ،بينهم ٣
آالف ي ـحــاك ـمــون ح ـض ــوري ــا ،بينما
ّ
تقدر األرقام واإلحصاء ات الرسمية
أعـ ـ ــداد امل ـح ـبــوســن اح ـت ـيــاط ـيــا بــن
 ٣آالف و ٤آالف س ـ ـجـ ــن» ،مـنـهـيــا
حديثه بالتساؤل« :من أين جاء هذا
الـعــدد ال ـبــالــغ ...نـحــو  ٤٣أل ــف؟ ومــن
هم هؤالء األشخاص؟».
وأوض ـ ـ ــح أب ـ ــو سـ ـعـ ــدة ،وه ـ ــو أي ـضــا
ع ـض ــو «امل ـج ـل ــس ال ـق ــوم ــي ل ـح ـقــوق
ّ
اإلن ـســان» ،أن الــوفــد األميركي طرح
أسـ ـئـ ـل ــة ب ـ ـشـ ــأن زي ـ ـ ـ ـ ــارات ال ـس ـج ــون
ّ
وأوض ــاع ـه ــا ،لـكـنــه أجـ ــاب بـ ــأن آخــر
زيـ ـ ـ ــارة لـ ــه ل ـس ـج ــن ك ــان ــت فـ ــي أيـ ــار
امل ــاض ــي ،وأنـ ــه «ف ــي ح ــال رص ــد أي
تـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاوزات أو ان ـ ـت ـ ـهـ ــاكـ ــات ي ـج ــري
إخـ ـط ــار ال ـن ـي ــاب ــة الـ ـع ــام ــة ل ـلــوقــوف
عليها والتحقيق فيها».

