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العالم
اليمن

مصر

المال السياسي يحسم المقاعد لـ«الفلول»

«أنصار الله» في مسقط« :ضبط إيقاع» محادثات «جنيف »2
تسود الحراك الدبلوماسي
«إيجابية» مدفوعة بعودة
وفد «أنصار الله» وحزب
«المؤتمر» إلى مسقط
لبحث مسودة «جنيف »2
مع المبعوث الدولي ،رغم
المراوحة السياسية األخيرة
التي أفسحت المجال أمام
مستجدات الميدان ،ما ُينذر
بانفراجة سياسية قد تكون
ٍ
قريبة
صنعاء ــ علي جاحز
ع ـ ـ ــادت الـ ـتـ ـح ــرك ــات ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة
امل ــرتـ ـبـ ـط ــة بـ ـ ــاألزمـ ـ ــة ال ـي ـم ـن ـي ــة إل ــى
ال ــواج ـه ــة م ــن ج ــدي ــد ب ـعــد م ــراوح ــة
عرفتها خالل األسبوعني املاضيني
بالتزامن مع إعــان تأجيل «مؤتمر
جنيف  »2وان ـطــاق «مـعــركــة تعز».
وك ـ ـ ــان وف ـ ــد ح ــرك ــة «أنـ ـ ـص ـ ــار ال ـل ــه»
قــد غ ــادر ظـهــر الـسـبــت املــاضــي إلــى
الـعــاصـمــة الـعـمــانـيــة مـسـقــط بــرفـقــة
وفـ ــد م ــن حـ ــزب «امل ــؤتـ ـم ــر الـشـعـبــي
ال ـ ـ ـعـ ـ ــام» لـ ـلـ ـق ــاء امل ـ ـب ـ ـعـ ــوث الـ ــدولـ ــي
إس ـم ــاع ـي ــل ولـ ــد ال ـش ـي ــخ ،ح ـي ــث مــن
امل ـق ــرر مـنــاقـشــة أج ـن ــدة «جـنـيــف »2
في هذه الجولة ومالحظات الحركة
ع ـل ـي ـه ــا ،ب ـح ـس ــب املـ ـتـ ـح ــدث ب ــاس ــم
«أنصار الله» ،محمد عبد السالم.
وعـلـمــت «األخ ـب ــار» ،ب ــأن الـنـقــاشــات
مع ولد الشيخ بدأت في مسقط «في
وقت جاء ت فيه
أجواء إيجابية» ،في ً ٍ
ه ــذه ال ـجــولــة اس ـت ـجــابــة لـطـلــب ولــد
الشيخ مناقشة النقاط واملالحظات
ً
امل ـت ـع ـل ـقــة ب ــاملـ ـس ــودة ،وص ـ ـ ــوال إل ــى
صـيـغــة نـهــائـيــة م ــن شــأنـهــا «ضـبــط
إيقاع» املفاوضات املرتقبة.
وح ـص ـل ــت «األخـ ـ ـب ـ ــار» ع ـل ــى نـسـخــة
ّ
مسودة أجندة «جنيف  »2التي
من
تجري مناقشتها في مسقط .وتشير
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م ــؤس ـس ــات ال ـ ــدول ـ ــة» ف ــي املـ ـس ــودة،
ً
«غير مفهومة» ،متسائال« :مــن هي
ه ــذه ال ـح ـكــومــة؟ ه ــل ه ــي الـحـكــومــة
التي اتفقنا على تغييرها أم حكومة
الـتــوافــق الــوطـنــي الـتــي اتفقنا على
ت ـش ـك ـي ـل ـه ــا؟» ،م ـ ـشـ ــددًا ع ـل ــى أن أي
ّ
ح ـك ــوم ــة ل ـي ـســت مـ ـح ــل ت ــواف ــق «ل ــن
تنجح في إدارة البلد بدليل فشلها
ف ــي عـ ــدن رغـ ــم أنـ ـه ــا ب ــات ــت م ـح ــررة
بمفهومهم».
وصنفت املسودة القضايا الرئيسية
التي ستناقشها الجولة األولــى من
«جـنـيــف  »2إل ــى أرب ـعــة م ـحــاور هــي:
إطــار العمل العام إلعــادة اليمن إلى
عملية االنـتـقــال السلمي السياسي
واملنظم انطالقًا مــن ق ــرارات مجلس
األمن ذات الصلة وبينها القرار ،2216
ب ـنـ ً
ـاء عـلــى خــريـطــة طــريــق وتسلسل
زمـنــي فــي مــا يـخــص وق ــف ن ــار دائــم

وم ـ ـس ـ ـتـ ــدام وان ـ ـس ـ ـحـ ــاب م ـت ـف ــاوض
عليه وتـعــامــل مــع األسـلـحــة وع ــودة
الحكومة واستئناف الحوار .بينما
تخصص املـحــور الـثــانــي بــإجــراءات

امل ـســودة إلــى أن صيغة «جنيف »2
سـتـكــون ع ـبــارة عــن م ـفــاوضــات بني
طـ ــرفـ ــن ،ه ـم ــا «الـ ـحـ ـك ــوم ــة» م ـقــابــل
«أن ـص ــار ال ـل ــه» و«امل ــؤت ـم ــر الشعبي
ال ـ ـعـ ــام» .وال ــاف ــت ف ــي هـ ــذا اإلط ـ ــار،
عــدم ذكــر مـفــردة «الـشــرعـيــة» فــي ٍّ
أي
م ــن ب ـنــود امل ـس ــودة ،فـيـمــا ذك ــرت أن
املـ ـف ــاوض ــات س ـت ـكــون ب ــن «وف ــدي ــن
يتألفان من ستة مفاوضني وأربعة
مستشارين لكل وفد» ،وال يحق ألي
م ـم ـث ـلــن آخ ــري ــن ال ــدخ ــول إلـ ــى مـقــر
«بـنــاء الـثـقــة» ،بما فــي ذلــك بـنــاء ثقة
املحادثات في أثناء انعقادها ،كذلك
األط ـ ـ ــراف ب ـب ـع ـض ـهــم ،ف ــي م ــا بينها
يحق لولد الشيخ «إشراك أعضاء أو
ّ
وب ـن ــاء ث ـقــة ال ـش ـعــب الـيـمـنــي بــالـحــل
مستشارين إضافيني بــاالتـفــاق مع
ُ
ال ـس ـل ـم ــي ،ب ـح ـيــث تـ ـج ــرى ن ـقــاشــات
كال الوفدين».
وج ــدول زمـنــي حــولـهــا ورقــابــة على
وبحسب املسودة ،يجب أن «يتمتع
تنفيذها .وتتلخص إجــراءات «بناء
الــوفــد بكامل الصالحية للتفاوض
الثقة» في تحسني الوضع اإلنساني
على اتـفــاقـيــات مـلــزمــة ،وأن يشتمل
وإنعاش االقتصاد وإطالق املعتقلني
على أفــراد على درايــة كافية وخبرة
ف ـ ــي مـ ـس ــائ ــل الـ ـت ــرتـ ـيـ ـب ــات األم ـن ـي ــة
والـ ـ ـ ـح ـ ـ ــوار الـ ـسـ ـي ــاس ــي والـ ـقـ ـض ــاي ــا
اإلنسانية التي سيجري تناولها» .بدأت النقاشات مع ولد الشيخ في مسقط في أجواء إيجابية (األناضول)
ـث إلـ ــى «األخـ ـ ـب ـ ــار» ،عـ ّـبــر
وفـ ــي ح ــدي ـ ٍ
عبد السالم عن حرص الحركة على
أن يكون هناك «حوار حقيقي» هذه
املرة .وكشف عبد السالم عن تفويض
األحزاب اليمنية في صنعاء للوفد،
ح ـي ــث جـ ــرت م ـ ـشـ ــاورات م ـك ـث ـفــة مــع
ّ
ويضم وفــد «أنـصــار الله»
األح ــزاب.
ممثلني اثنني فقط هما محمد عبد
السالم ومهدي املشاط ،بينما يضم
ً
وفــد «املؤتمر» كــا من يحيى دويد
وفائقة السيد وياسر العواضي.
وف ــي ٍّ
رد عـلــى س ــؤال ب ـشــأن تجاهل
املـ ـ ـ ـس ـ ـ ــودة مـ ـتـ ـطـ ـلـ ـب ــات وأول ـ ـ ــوي ـ ـ ــات
رئـيـسـيــة مـثــل رف ــع الـحـصــار ووقــف
العدوان ،أكد عبد السالم أنها ،رغم
ذلك« ،أفضل من املسودات السابقة».
ً
واسـ ـت ــدرك ق ــائ ــا« :ح ـ ــاول املـبـعــوث
الدولي أن يضع في املسودة عبارات
فضفاضة وغير مفهومة ،مستشهدًا
بإشارة املسودة إلى عودة الحكومة
ال ـت ــي تـضـمـنـتـهــا جــزئ ـيــة الـقـضــايــا
األسـ ــاس ـ ـيـ ــة امل ـ ـطـ ــروحـ ــة ل ـل ـن ـق ــاش».
ورأى عـبــد ال ـســام أن ورود عـبــارة
«اس ـت ـع ــادة سـيـطــرة الـحـكــومــة على

زار وفد من «أنصار الله»
باريس حيث تركزت اللقاءات
على «محاربة اإلرهاب»

ووق ـ ـ ــف ن ـ ــار م ـح ـل ــي ك ـخ ـط ــوة أولـ ــى
نحو وقف نار على مستوى وطني.
وامل ـ ـحـ ــور ال ـث ــال ــث م ـع ـن ـ ٌّـي بــالـخـطــط
التنفيذية ،أمــا الــرابــع فيتحدث عن
خـطــوات الحقة ل ـ «جنيف  »2أهمها
االتفاق على تفاصيل جوالت مقبلة
للمحادثات.
ولـ ـ ــم ت ـ ِـش ــر املـ ـ ـس ـ ــودة إلـ ـ ــى «الـ ـنـ ـق ــاط
السبع» ،بينما ركزت على مرجعيات
ق ــرارات مجلس األمــن املتعلقة .وفي
هـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق ،أكـ ــد ع ـب ــد الـ ـس ــام أن
امل ـ ـسـ ــودة ق ــدم ــت «الـ ـنـ ـق ــاط ال ـس ـبــع»
ب ـط ــري ـق ــة أخ ـ ـ ـ ــرى« ،ل ـك ـن ـه ــا ح ــاول ــت
مـ ـ ــراعـ ـ ــاة الـ ـ ـط ـ ــرف اآلخ ـ ـ ـ ــر أك ـ ـثـ ــر مــن
مـ ـ ــراعـ ـ ــاة الـ ـشـ ـع ــب ال ـ ـي ـ ـم ـ ـنـ ــي» .ع ـلــى
الـصـعـيــد نـفـســه ،وج ـهــت «األخ ـب ــار»
أسـئـلــة لـعـبــد ال ـس ــام ع ــن ال ـت ـنــازالت
ّ
ومداها وسقوفها ،وال سيما في ظل
إنجازات يحققها الجيش و«اللجان

ُ
غرق قوات «التحالف» :مراكمة الفشل
مأرب ت ِ
مأرب ــ عبدالله الشريف

حقق الجيش اليمني و«اللجان الشعبية» تقدمًا كبيرًا
في منطقة صرواح التابعة ملحافظة مأرب ،بعدّ فرض
سيطرتهما الكاملة على جبل األشقري املطل على
معسكر كوفل من الجهة الغربية ًوقتل العشرات من
املسلحني وقوات «التحالف» ،إضافة إلى تدمير ثالث
آليات عسكرية تابعة لـ«التحالف» ودبابة .ويأتي هذا
االنـجــاز بعد يومني مــن وصــول تـعــزيــزات عسكرية
لقوات «التحالف» ،خضعت لتدريبات عسكرية مكثفة
لفترة ثالثة أشهر في معسكرات خاصة على الحدود
اليمنية السعودية بقيادة العميد هاشم األحمر ،أحد
أبرز حلفاء السعودية.
ويــوم أمــس ،شـهــدت جبهات مــأرب ه ــدوءًا حــذرًا مع
يوم
زيارة رئيس الحكومة املستقيلة خالد بحاح ،بعد ٍ
من املواجهات العنيفة التي انتهت بسيطرة الجيش
و«ال ـل ـج ــان الـشـعـبـيــة» ع ـلــى مـنـطـقــة الـحـقـيــل وجـبــل
األشـقــري .وأسـفــرت املواجهات في تلك املناطق عن
ً
سقوط  16قتيال ونحو  23جريحًا مــن املسلحني.
وس ـقــط الـعـمـيــد ع ـلــوي امل ـن ـص ــوري ،قــائــد معسكر
الـضــويـبــي ،أح ــد مـعـسـكــرات «الـتـحــالــف» فــي منطقة
الرويسك شرق صافر في مأرب .وغادر بحاح مأرب
ظهر أمــس ،بعد سقوط صــواريــخ كاتيوشا أطلقها
الجيش و«الـلـجــان الشعبية» ،حــن كــان يــزور بحاح
منطقة تداوين شمال صحن ّ
الجن.
وك ــان«ال ـت ـح ــال ــف» ق ــد ع ـمــد إل ــى ح ـشــد مـجـمــوعــات
كبيرة من املسلحني من مختلف محافظات اليمن،

ً
وخ ـصــوصــا ت ـلــك ال ـج ـنــوب ـيــة ،إض ــاف ــة ال ــى املــرتــزقــة
لتغطية العجز الكبير الحاصل بعد فرار مجموعات
من املقاتلني نتيجة الخسائر التي تلقوها والفشل في
تحقيق أي تقدم ميداني يعزز معنوياتهم.
وأح ــدث االنـسـحــاب املـفــاجــئ لـلـقــوات اإلمــارات ـيــة من
ج ـب ـهــات ال ـق ـت ــال وال ــدع ــم ال ـلــوج ـس ـتــي ال ـك ـب ـيــر ال ــذي
كانت تقدمه قوة اإلمــارات للمسلحني إرباكًا وفراغًا
كـبـيــريــن ف ــي ص ـفــوف املــرتــزقــة والـ ـق ــوات االجـنـبـيــة،
فسعت الـسـعــوديــة إلــى مــلءال ـفــراغ بتجنيد مرتزقة
جــدد ،حيث رفضت إرســال مجنديها لدعم جبهات
مأرب نظرًا إلى املواجهات العنيفة واملعارك الضارية
التي تعاني منها فــي ال ـحــدود ،ومــا يحتاج إليه ذلك
من قوات عسكرية كبيرة ،وبسبب الخشية أيضًا من
وقوع الخسائر الكبيرة نفسها التي منيت بها القوات
اإلماراتية في مأرب.
وعلى الرغم من مرور أكثر من  90يومًا على إعالن
«ال ـت ـحــالــف» ب ــدء عـمـلـيــاتــه الـعـسـكــريــة ف ــي محافظة
مأرب بهدف السيطرة الكاملة عليها واالنطالق نحو
الـعــاصـمــة صـنـعــاء ومـحــافـظــة ال ـجــوف امل ـحــاذيــة لها
ً
شماال ،لم يتمكن العدوان خالل الفترة املاضية من
تحقيق شيء ُيذكر قياسًا على اإلمكانيات الكبيرة
واألسلحة املتطورة والتغطية الجوية من قبل طائرات
«التحالف».
وأفشل صمود الجيش و«اللجان الشعبية» في مأرب
خطط قــوات «التحالف» فــي الــوصــول إلــى العاصمة
صـنـعــاء ،وف ــرض مـعــادلــة جــديــدة قائمة على تغيير
قواعد موازين القوى العسكرية .وأجبرت الخسائر

«القاعدة» و«داعش»
المستفيدان الوحيدان من عمليات
«التحالف» في مأرب
وتواصلت خسائر «التحالف» على جبهات القتال في
املحافظة ،حيث تم إسقاط طائرتي «أباتشي» كانتا
تقومان بمهمات التغطية الجوية في جبهات القتال،
ً
إضافة إلى طائرة من دون طيار ّ
تجسسية في منطقة
وادي عبيدة .وتـجــاوز عــدد اآللـيــات العسكرية التي
تم تدميرها منذ بــدء العمليات العسكرية  160آلية
ومدرعة ،وفقًا إلحصائيات عسكرية غير رسمية.
وقد أحرج فشل العدوان في تحقيق حسم عسكري
في جبهات القتال في مأرب وإطالة فترة الحرب من

القاهرة ــ رانيا العبد
سيناء ــ زياد سالمة
ي ـس ـي ـط ــر عـ ـل ــى املـ ـشـ ـه ــد االنـ ـتـ ـخ ــاب ــي
امل ـصــري ال ـتــراشــق وت ـبــادل االتـهــامــات
ف ـ ــي املـ ــرح ـ ـلـ ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة ل ــان ـت ـخ ــاب ــات
الـبــرملــانـيــة ،وذل ــك بــن قائمة «فــي حب
م ـص ــر» ب ـق ـي ــادة ال ـ ـلـ ــواء س ــام ــح سـيــف
اليزل ،وقائمة «التحالف الجمهوري»
ب ـق ـي ــادة امل ـس ـت ـشــارة ت ـهــانــي الـجـبــالــي
التي كانت تشغل منصب نائب رئيس
املحكمة الــدسـتــوريــة .وتتهم الجبالي
«في حب مصر» بالتعاون مع «جماعة
اإلخوان املسلمني».
ومـنــذ أول مــن أم ــس ،ب ــدأت انتخابات
م ـج ـل ــس ال ـ ـن ـ ــواب ل ـل ـم ــرح ـل ــة ال ـث ــان ـي ــة
واألخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة م ـ ــن أجـ ـ ــل إنـ ـ ـه ـ ــاء امل ــرح ـل ــة
االن ـت ـق ــال ـي ــة ض ـم ــن ض ــواب ــط قــانــون ـيــة
جـ ــديـ ــدة .ول ـك ــن ال ـج ـب ــال ــي ق ــال ــت إن ـهــم
رصـ ـ ـ ـ ـ ــدوا  38ان ـ ـت ـ ـهـ ــاكـ ــا فـ ـ ــي غ ــال ـب ـي ــة
م ـحــاف ـظــات امل ــرح ـل ــة ال ـثــان ـيــة ،مـشـيــرة
إلى أن «استخدام املال السياسي ظهر
بفجاجة في اليوم األول من التصويت
ض ــد ق ــائ ـم ــة ال ـت ـح ــال ــف ال ـج ـم ـه ــوري».
كــذلــك لفتت إلــى أن التحالف لــم يعلن
دع ـ ـ ــم أح ـ ـ ــد ف ـ ــي ان ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات الـ ـق ــوائ ــم
الفردية ،ورغم ذلك دعم «عدد كبير من
املرشحني قائمتنا».

ّ
اتهمت الجبالي «في
حب مصر» بالتعاون مع
«اإلخوان المسلمين»

ملرشحي «الحزب الوطني» املحلول.
ويـتـنــافــس ف ــي املــرح ـلــة الـثــانـيــة 2874
مرشحًا فــرديــا على  222مقعدًا ،وذلــك
بالتزامن مع أربع قوائم انتخابية «في
حــب مـصــر والـجـبـهــة امل ـصــريــة ،وتـيــار
االسـ ـتـ ـق ــال ،وال ـت ـح ــال ــف ال ـج ـم ـهــوري،
وحزب النور» على  45مقعدًا .وتبحث
«ف ــي ح ــب م ـصــر» ع ــن نـسـبــة  %5فقط
للفوز بمقاعد غرب الدلتا ( ،)15حيث
تغرد هناك وحيدة دون أي منافسة من
أي قوائم انتخابية.
وب ـ ـم ـ ـقـ ــارنـ ــة سـ ــري ـ ـعـ ــة مـ ـ ــا بـ ـ ــن أرقـ ـ ـ ــام
املــرحـلـتــن األولـ ــى وال ـثــان ـيــة ،ال تظهر
فروق كبيرة بني عدد الدوائر واملقاعد.
وفـيـمــا انـخـفــض ع ــدد م ــراك ــز االق ـت ــراع
وعدد اللجان الفرعية ،رغم الزيادة في
عدد الناخبني ّ
املقيدين في محافظات
ّ
امل ــرحـ ـل ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة ،ت ـ ــرت ـ ــب عـ ـل ــى ذل ــك
ان ـخ ـفــاض ف ــي ع ــدد ال ـق ـضــاة املـشــرفــن

تقرير

تقرير

الكبيرة التي منيت بها قــوات «التحالف» فــي مــأرب
وامل ـس ـل ـحــون امل ــؤي ــدون ل ـهــا ،عـلــى ال ـتــراجــع وخـفــض
سقف أهدافهم العسكرية ،خصوصًا مع املواجهات
ال ـشــديــدة ال ـتــي دارت خ ــال األش ـهــر املــاض ـيــة وراح
ضحيتها املئات من القتلى والجرحى.
ّ
ولعل أقسى الضربات التي تلقتها قــوات الغزو في
مأرب كانت مجزرة صافر حيث لقي أكثر من 300
عنصر مــن الـقــوات الخليجية واملــرتــزقــة مصرعهم،
ً
إضافة إلى تدمير عشرات املدرعات واآلليات وثالث
طائرات «أباتشي» كانت متمركزة في مطار صافر،
واحتراق مخازن أسلحة وقذائف صاروخية.

ال ـش ـع ـب ـيــة» ف ــي ال ـج ـب ـه ــات .وأك ـ ــد أن
امل ـســألــة لـيـســت ت ـقــديــم تـ ـن ــازالت ،بل
ح ــرص عـلــى ال ـي ـمــن ،وأض ـ ــاف« :حــن
نـقـ ّـدم أي ت ـنــازل ،فهو يــأتــي فــي إطــار
حــزمــة وال نـقــدم ت ـنــازالت فــي الـهــواء
مـ ــن دون م ـ ـقـ ــابـ ــل» ،مـ ـشـ ـيـ ـرًا إلـ ـ ــى أن
ال ـحــديــث ع ــن ق ـبــول عـ ــودة الـحـكــومــة
وإطــاق ســراح املعتقلني يأتي ضمن
حزمة متكاملة .وتساءل بشأن نقطة
عــودة الحكومة« :من يمنع الحكومة
مــن ال ـع ــودة؟ ال أح ــد .لـكــن ع ــدن الــذي
ّ
يدعون أنهم حرروها ،لم تستقبلهم
بسبب فــوضــى الجماعات املتطرفة،
فماذا سيفعلون في مناطق تضررت
أكثر من عدن؟».
من جهة أخرى ،كان وفد من «اللجنة
ال ـثــوريــة الـعـلـيــا» ق ــد زار فــرنـســا في
األيــام املاضية ،حيث كانت اللقاءات
«إيجابية» ،بحسب مصادر مواكبة.
وتـ ــركـ ــزت الـ ــزيـ ــارة ع ـل ــى ال ـب ـح ــث فــي
«ال ـح ــرب عـلــى اإلرهـ ـ ــاب» ف ــي الـيـمــن،
ووج ـ ـ ـ ـ ــوب ت ـح ـق ـي ــق ش ـ ــراك ـ ــة دولـ ـي ــة
حقيقية فــي هــذا امل ـجــال« ،ألن ــه ليس
منطقيًا أن يتفق العالم على الحرب
اإلره ـ ـ ـ ــاب ب ـي ـن ـمــا ُيـ ـت ــرك ال ـي ـمــن
ض ــد ً
فــري ـســة إلره ـ ــاب ال ـق ــاع ــدة وداع ـ ــش»،
ب ـح ـس ــب امل ـ ـص ـ ــادر .وأوضـ ـ ـ ــح ال ــوف ــد
للمسؤولني الفرنسيني حجم الكارثة
اإلنسانية نتيجة العدوان والحصار
ومـ ـ ــا س ـي ـت ــرك ــه ذلـ ـ ــك م ـ ــن آثـ ـ ـ ــار عـلــى
مستقبل الـيـمــن والـيـمـنـيــن .وج ــرى
االت ـ ـ ـفـ ـ ــاق عـ ـل ــى ن ـ ـقـ ــاط عـ ـ ــدة أه ـم ـه ــا:
الـ ـضـ ـغ ــط إليـ ـ ـق ـ ــاف الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدوان ورف ـ ــع
ال ـح ـص ــار ،حـ ــوار يـمـنــي ـ يـمـنــي غير
مـ ـش ــروط ،م ـســاعــدة ول ــد ال ـش ـيــخ في
إنجاح مهمته وجمع اليمنيني على
ط ــاول ــة واحـ ــدة بـعـيــد ع ــن الـتــدخــات
الخارجية .وأفادت املصادر أن أعضاء
الوفد قد ملسوا «بوادر تغيير فرنسا
سياستها إزاء الـعــدوان السعودي»،
ّ
يستعد
وعلمت «األخ ـبــار» أن الــوفــد
حاليًا لزيارة مقر االتحاد األوروبــي
فـ ــي ب ــروكـ ـس ــل ،فـ ــي سـ ـي ــاق م ـتــاب ـعــة
اللقاءات الدبلوماسية املساعدة على
ّ
االقـ ـت ــراب م ــن ال ـح ــل ل ــأزم ــة اليمنية
وإنهاء الحرب.

لم تزد نسبة اإلقبال في
المرحلة الثانية عن األولى
لالنتخابات البرلمانية في
ّ
المتغير الوحيد هو
مصر.
بدء التراشق باالتهامات
بين قوائم انتخابية توحي
بطبيعة االصطفافات
المقبلة .أما في سيناء،
فمضت االنتخابات على خير،
ولم ُيستهدف القضاة الذين
كان «والية سيناء» ّ
يتوعدهم

ومما ساقته الجبالي كدالالت على ما
قــالــت ،هــو سـفــر ال ـيــزل وأس ــام ــة هيكل
(وزيـ ــر اإلعـ ــام ال ـســابــق) إل ــى الـكــويــت
ال ـخ ـم ـي ــس امل ـ ــاض ـ ــي ،مـ ــن أجـ ـ ــل «لـ ـق ــاء
رئـيــس الجالية املـصــريــة هـنــاك عزمي
عـبــد الـفـتــاح ومـحـمــود ص ـبــري ،مـمـ ّـول
اإلخ ــوان ،والدكتور سمير أحمد ،أحد
قـ ـي ــادات ال ـج ـمــاعــة اإلره ــابـ ـي ــة ،إلت ـمــام
صفقة إعــادة الجماعة» .واتهمت «في
حب مصر» باستخدام املال السياسي
عبر الدعاية الباهظة «التي تفسد إرادة
الشعب املصري واالنتخابات»ّ ،
منبهة
إلــى أن قائمة «التحالف الجمهوري»
ت ـق ــدم ــت بـ ـب ــاغ إل ـ ــى «ال ـل ـج ـن ــة الـعـلـيــا
لــانـتـخــابــات» والـنــائــب ال ـعــام فــي هــذا
الصدد.
ردًا عـلــى ذل ــك ،أعـلــن الـنــائــب مصطفى
ب ـ ـكـ ــري (ع ـ ـضـ ــو ال ـل ـج ـن ــة ال ـت ـن ـس ـي ـق ـيــة
لـقــائـمــة ف ــي ح ــب م ـص ــر) ،ت ـقــديــم بــاغ
ً
إلــى النائب العام ضد الجبالي ،قائال
إن تصريحاتها «جاءت كرد فعل على
امل ــؤش ــرات األولـ ـي ــة لـنـتــائــج املـصــريــن
في الخارج ،التي توضح اكتساح حب
مصر االنتخابات».
فــي امل ـقــابــل ،ح ــاول «ت ـيــار االسـتـقــال»
املـنــافــس ضمن قــوائــم املــرحـلــة الثانية
تـ ـق ــدي ــم ت ــأيـ ـي ــد ضـ ـمـ ـن ــي ل ـ ــ«ف ـ ــي حــب
مصر» ،في مواجهة تحالف الجبالي،
وذلك بتقديمه بالغًا إلى النائب العام
يـتـهــم فـيــه األخ ـي ــرة بــاخ ـتــراق الصمت
االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــي «ب ـ ـج ـ ـبـ ــروت وب ـه ـم ـج ـيــة
وب ـف ــوض ــى مـنـقـطـعــة ال ـن ـظ ـي ــر» ،وذل ــك
«لـ ـعـ ـق ــده ــا م ــؤتـ ـمـ ـرًا ص ـح ــاف ـي ــا تـحــت
مسمى مـفــاجــأة وألم ــر مهم وخطير».
ووصـ ــف «ت ـي ــار االس ـت ـق ــال» م ــا قالته
ال ـج ـبــالــي ب ــأن ــه ّ
«ادعـ ـ ـ ـ ــاءات وه ـم ـيــة ال
أساس لها من الصحة».
رغـ ــم ذل ـ ــك ،ت ــؤك ــد ال ـت ـغ ـط ـيــة امل ـيــدان ـيــة
للعملية االنتخابية أن املال السياسي
هو الحاسم للمرشح ال حزبه وال اسمه
وال حتى دعاياته االنتخابية ،وزاد ذلك
فــي املــرحـلــة الـثــانـيــة عــن األولـ ــى ،كذلك
انـتـشــرت ظــاهــرتــا الــرشــى االنتخابية،
وتـحـمـيــل ال ـنــاخ ـبــن وتــوجـيـهـهــم إلــى
ال ـت ـص ــوي ــت مل ـص ـل ـحــة م ــرش ــح بـعـيـنــه،
وهما عامالن سيحسمان االنتخابات

على اللجان .وتشهد محافظات املرحلة
الثانية أيـضــا انخفاضًا ملحوظًا في
ع ــدد ال ـق ــوات املـعـنـيــة بـتــأمــن الـلـجــان،
وخ ـ ــاص ـ ــة ف ـ ــي ظ ـ ــل وجـ ـ ـ ــود  160أل ــف
جندي فقط .ومن أوجه الشبه استمرار
التصويت بوتيرة ضعيفة ،مع عزوف
الشباب عن املشهد االنتخابي.
أمـ ـ ــا فـ ــي شـ ـم ــال سـ ـيـ ـن ــاء ،وعـ ـل ــى غـيــر
امل ـ ـتـ ــوقـ ــع ،فـ ـق ــد أس ـ ـ ـ ــدل ال ـ ـس ـ ـتـ ــار ع ـلــى
االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـبــرملــان ـيــة ف ــي جــولـتـهــا
األول ــى وبــدايــة املرحلة الثانية بسالم
ومن دون وقوع أي حوادث أو هجمات،
خ ــاص ــة ف ــي ظ ــل وجـ ـ ــود  115قــاض ـيــا
يترأسون لجان االنتخابات في دوائر
شـمــال وش ــرق سـيـنــاء .وشـهــدت دوائــر
ً
شـمــال سيناء األربـعــة إقـبــاال متذبذبًا
من الناخبني ،بدأ متوسطًا في أول يوم
للتصويت وتزايد صباح اليوم الثاني
(أمـ ـ ــس) ،وذلـ ــك ب ـعــد «ح ـم ــات الـحـشــد
وطرق األبواب» التي نفذها املرشحون
ّ
وذووه ــم لـحــث الناخبني على الـنــزول
من بيوتهم واإلدالء بأصواتهم.
وس ــاب ـق ــت امل ـ ــرأة ال ـس ـي ـنــاويــة ال ــرج ــال،
خاصة في الدائرة األولى في العريش،
واصـطـفــت فــي طــوابـيــر طــويـلــة نسبيًا
لـتــدلــي بـصــوتـهــا ،مــع مــاحـظــة وجــود
سـ ـي ــدات م ــن ك ـب ــار ال ـس ــن وص ـل ــن إل ــى
ال ـل ـجــان ع ـلــى كـ ــراس مـتـحــركــة خــاصــة
ب ــالـ ـعـ ـج ــزة .املـ ـف ــاج ــأة فـ ــي ان ـت ـخ ــاب ــات
سـيـنــاء هــي ال ــدائ ــرة الـثــانـيــة املـعــروفــة
ب ــاس ــم دائ ـ ـ ــرة «امل ـ ـ ــوت وال ـ ـن ـ ــار» ،ال ـتــي
ت ـج ــري ف ـي ـهــا ع ـم ـل ـيــات ع ـس ـكــريــة منذ
ً
عــامــن ،وش ـهــدت إق ـبــاال غـيــر مسبوق،
ل ـحــرص سـكــانـهــا عـلــى ال ـخ ــروج تحت
ع ـن ــوان إث ـب ــات وطـنـيـتـهــم وأن ـه ــم ضد
اإلرهاب الذي يضرب منطقتهم.
في هذا السياق ،شهدت دائرة العريش
وقــائــع بـيــع األصـ ــوات االنـتـخــابـيــة من
ثــاثــة مــرشـحــن ،أحــدهــم نــائــب وطني
ســابــق وشهير بــاســم نــائــب الــرصــاص
(ملطالبته وزارة الداخلية حينما كان
عـ ـضـ ـوًا فـ ــي م ـج ـل ــس ال ـش ـع ــب ب ـضــرب
امل ـت ـظــاهــريــن ب ــال ــرص ــاص) ،فــاش ـتــرى
الصوت الواحد بمبلغ  500جنيه ،فيما
اش ـتــرى املــرش ـحــون اآلخ ـ ــرون الـصــوت
الواحد بـ 200و 150جنيهًا.

تهمة «الخيانة العظمى» تالحق أبو الفتوح
دون تحقيق نتائج ميدانية مهمة ،قيادة «التحالف»،
ودف ـع ـهــا إل ــى فـتــح جـبـهــات جــديــدة فــي منطقة بــاب
امل ـن ــدب ومـحــافـظــة تـعــز ب ـهــدف ص ــرف األن ـظ ــار عن
ال ـهــزي ـمــة ال ـع ـس ـكــريــة ف ــي م ـ ــأرب وم ـح ــاول ــة جــديــدة
لتحقيق أي انتصار لتسويقه إعالميًا واالحتفال به
لرفع معنويات قواته.
ّ
في سياق متصل ،شنت طــائــرات الـعــدوان أكثر من
 3آالف غ ــارة جــويــة على م ــأرب خــال فـتــرة الثالثة
األشهر املاضية ،استهدفت املنازل واملزارع واألحياء
السكنية ،وخـلـفــت دم ــارًا كـبـيـرًا فــي البنية التحتية
وال ـطــرقــات الـعــامــة وال ـج ـســور ،إل ــى جــانــب الضحايا
املدنيني.
وب ـعــد مـ ــرور ثــاثــة أش ـهــر م ــن إعـ ــان الـ ـع ــدوان بــدء
ع ـم ـل ـيــاتــه ال ـع ـس ـكــريــة ف ــي مـ ـ ــأرب ،ي ـم ـكــن الـ ـق ــول إن
املستفيد األبــرز هو تنظيم «داعــش» و«القاعدة» من
تلك العمليات .وقــد بــات وجــود التنظيمني ملحوظًا
ّ
خ ــال الـفـتــرة املــاض ـيــة ،حـيــث تـمــكـنــا مــن الـحـصــول
عـلــى أسـلـحــة م ـت ـطــورة وحــدي ـثــة وم ــدرع ــات وآل ـيــات
عسكرية ضخمة ،نظرًا إلى مشاركتهما الكبيرة في
جبهات القتال وقوتيهما التنظيميتني ،وسيطرتهما
على مناطق متعددة ،بعد الـفــراغ الكبير الــذي خلفه
ان ـس ـحــاب الـجـيــش و«ال ـل ـج ــان الـشـعـبـيــة» م ــن بعض
مناطق شرقي املحافظة .وهناك ،عمد «القاعدة» إلى
استحداث نقاط تفتيش في الطرقات العامة وفرض
سيطرة أمنية على املناطق الخاضعة لنفوذه ،األمر
ّ
الذي مكنه من الترويج ألفكاره املتطرفة في أوساط
الشباب وفي بيئة قبلية محافظة وفقيرة.

المواقف الهادئة التي
اتخذها حزب «مصر
القوية» برئاسة عبد
المنعم أبو الفتوح
كانت سببًا كافيًا لمنع
مالحقته قضائيًا،
فبرغم التحفظات
التي أبداها الحزب منذ
إطاحة نظام «اإلخوان
المسلمين» ،لكنه لم يدع
إلى التمرد على النظام
القائم .واآلن يواجه
رئيسه اتهامات بالخيانة
العظمى بعد دعوته
إلى إجراء انتخابات رئاسية
مبكرة

القاهرة ـ أحمد جمال الدين
ال يـ ـت ــوق ــف الـ ـ ـج ـ ــدل ع ـ ــن م ـصــاح ـبــة
القيادي اإلخواني املنشق عبد املنعم
أبـ ـ ــو ال ـ ـف ـ ـتـ ــوح ،ال ـ ـ ــذي خـ ـ ــاض س ـب ــاق
االن ـت ـخ ــاب ــات ال ــرئ ــاس ـي ــة عـ ــام 2012
وح ــل راب ـعــا فــي أول انـتـخــابــات حــرة
ت ـجــري تـحــت إشـ ــراف قـضــائــي كامل
في مصر بعد إطاحة نظام الرئيس
األسبق حسني مبارك؛ فالرجل الذي
اتـ ـج ــه إلـ ـ ــى ت ــأسـ ـي ــس حـ ـ ــزب «م ـص ــر
الـقــويــة» ملمارسة الحياة السياسية
الحقًا ،يواجه اآلن اتهامات بالخيانة
العظمى.
ل ــم ي ـح ـ ِـم أب ــو ال ـف ـتــوح م ــا ات ـخ ــذه من
م ــواق ــف دب ـلــومــاس ـيــة مـتـنــاقـضــة مع
م ـ ــا ح ـ ـ ــدث ف ـ ــي مـ ـص ــر بـ ـع ــد إط ــاح ــة
ال ــرئ ـي ــس اإلسـ ــامـ ــي م ـح ـمــد مــرســي
حتى اآلن ،فالرجل
منذ  30حــزيــران
ّ
الــذي اعترض على فــض اعتصامات
«جماعة اإلخ ــوان املسلمني» لــم يدع
إلــى الـتـمــرد على الـنـظــام املـصــري أو
الـنــزول إلــى الـشــارع ،ولــم يـتــورط في
الـتـحــريــض عـلــى الـعـنــف ض ــد رج ــال
ال ـشــرطــة ،مكتفيًا بـتــأكـيــده مقاطعة
االستحقاقات االنتخابية الرئاسية
وال ـب ــرمل ــان ـي ــة اعـ ـت ــراض ــا ع ـل ــى «س ــوء
امل ـ ـن ـ ــاخ وس ـ ـيـ ــاسـ ــة اإلقـ ـ ـص ـ ــاء ال ـت ــي
يعيشها املجتمع املصري».
الخميس املــاضــي خــرج أبــو الفتوح

ليدعو إلــى إقــرار انتخابات رئاسية
مبكرة برغم بقية نحو  30شهرًا على
الــواليــة األولــى للرئيس ،عبد الفتاح
ال ـس ـي ـس ــي ،ب ــاع ـت ـب ــاره ــا املـ ـخ ــرج مــن
املــأزق السياسي الذي تعيشه مصر،
وهــو االق ـتــراح ال ــذي فتح الـنــار عليه
وعلى حزبه ،بعدما قدم نحو سبعة
مـحــامــن ب ــاغ ــات ض ــده إل ــى الـنــائــب
العام يتهمونه فيها بمحاولة تنفيذ
مخططات إخوانية لقلب نظام الحكم
الجماعة
باعتباره منتميًا سابقًا إلى
ً
الـ ـت ــي ص ـن ـف ـت ـهــا ال ـح ـك ــوم ــة ج ـم ــاع ــة
إره ــابـ ـي ــة .ويـ ـب ــدو أبـ ــو ال ـف ـت ــوح غير
قــادر على تحريك املشهد السياسي،
ليس لضعف عدد العناصر في حزبه
وغيابهم عن الشارع ،بل ألنه لم ينب
أي ت ـح ــال ــف مـ ــع تـ ـ ـي ـ ــارات س ـيــاس ـيــة
معارضة لتكوين تكتل حقيقي يمكن
البناء عليه لالستعداد لالنتخابات
امل ـب ـكــرة فــي ح ــال إق ــراره ــا ،وه ــو أمــر
صعب املنال.
وت ـ ـعـ ــرض رئـ ـي ــس «مـ ـص ــر الـ ـق ــوي ــة»
التـهــامــات بالجملة مــن السياسيني
امل ـ ــؤي ـ ــدي ـ ــن لـ ـلـ ـسـ ـيـ ـس ــي ،وبـ ـ ــرغـ ـ ــم أن
ال ـ ـ ــدع ـ ـ ــوة م ـن ـط ـق ـي ــة فـ ـ ــي ظـ ـ ــل ح ــري ــة
الـحـيــاة الـسـيــاسـيــة والــديـمــوقــراطـيــة
التي يكفلها الدستور املـصــري ،فإن
ح ـم ـلــة إع ــام ـي ــة ع ـل ــى الـ ـح ــزب وأب ــو
الفتوح شخصيًا انطلقت على مدار
األي ــام الثالثة املاضية مــع مطالبات

بمحاكمته ووضـعــه فــي سجن طــرة،
تصاعدت من جانب داعمي السيسي،
وذلك بتهمة الخيانة العظمى.
ويــواجــه الـقـيــادي اإلخــوانــي السابق
اآلن ات ـه ــام ــات بــال ـخ ـيــانــة الـعـظـمــى،
ً
ف ـض ــا ع ــن اتـ ـه ــام ــات ب ـت ـل ـقــي أمـ ــوال
مــن «اإلخـ ــوان» وتكوين ث ــروة طائلة
خ ــال انـتـمــائــه إل ــى ال ـج ـمــاعــة ،وهــي
االتهامات التي أحالها النائب العام،
املستشار نبيل صــادق ،على «نيابة
أمــن الــدولــة العليا» ،للتحقيق فيها
على عجل.

في هذا الوقت ،نقلت مصادر قضائية
أن أبــو الفتوح تلقى إخـطــارًا ببداية
ّ
التحقيق معه ،لكن قياديًا في الحزب
أك ـ ــد لـ ـ ــ«األخـ ـ ـب ـ ــار» أن ـ ــه لـ ــم ت ـص ــل أي
إخـطــارات قضائية إلــى رئيسه حتى
صباح أمــس .فهل تكون تصريحات
أب ــو الـفـتــوح سببًا فــي وضـعــه خلف
الـقـضـبــان ،أم أن مــا يـحــدث مـحــاولــة
لـتـقـلـيــم أظـ ـف ــار املـ ـع ــارض ــة وتـنـتـهــي
بـ ـتـ ـص ــريـ ـح ــات إعـ ــام ـ ـيـ ــة فـ ـ ــي وقـ ــت
تـتـصــاعــد ف ـيــه األص ـ ــوات املـنــاهـضــة
للرئيس عبد الفتاح السيسي؟

ال يتوقف الجدل
عن مصاحبة
القيادي اإلخواني
المنشق عبد
المنعم أبو
الفتوح (األخبار)

