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العالم

مصر

المال السياسي يربح المستقلين  316مقعدًا في البرلمان
األقباط والنساء يحققون نسبة عليا من األصوات
أسدل الستار على المرحلة ما
قبل األخيرة من االنتخابية
البرلمانية في مصر عقب
انتهاء الفرز من كل اللجان،
بانتظار آخر مراحلها للدوائر
األربع المؤجلة في ثالث
محافظات مخصص لها 13
مقعدًا ،فيما تلوح بوادر
الخصومة في سيناء بين
انتخابات تنافس فيها عائالت
القبيلة الواحدة
القاهرة ــ رانيا العبد
أعلنت «اللجنة العليا لالنتخابات
ال ـب ــرمل ــان ـي ــة» ،ف ــي م ـص ــر ،يـ ــوم أم ــس،
أن ع ـ ـ ــدد م ـ ــن فـ ـ ـ ـ ــازوا ف ـ ــي م ــرح ـل ـت ــي
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات األول ـ ـ ــى وال ـث ــان ـي ــة هــو
 555نــائـبــا ،بــاإلضــافــة إل ــى  13نائبًا
ف ــي ال ــدوائ ــر املــوقــوفــة لـيـصـبــح عــدد
نـ ـ ــواب امل ـج ـل ــس ب ـع ــد ت ـع ـيــن رئ ـيــس
الجمهورية  %5من إجمالي املجلس
 596ن ــائ ـب ــا ب ـي ـن ـهــم  316ن ــائ ـب ــا مــن
املستقلني بنسبة  ،%56.9واألحــزاب
 239بنسبة  .%43.1وذك ــرت اللجنة
أن ن ـس ـبــة املـ ـش ــارك ــة اإلج ـم ــال ـي ــة فــي
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ك ــان ــت  ،%22.3فـيـمــا
بـ ـلـ ـغ ــت نـ ـسـ ـب ــة األصـ ـ ـ ـ ـ ــوات ال ـب ــاط ـل ــة
 .%3.2وأش ـ ــارت إل ــى أن املـحــافـظــات
األع ـ ـ ـلـ ـ ــى تـ ـص ــويـ ـت ــا ك ـ ــان ـ ــت جـ ـن ــوب
سيناء  ،%41.06وأقل املحافظات في
املرحلتني هي السويس .%18.01
ولم تخف اللجنة أنه قد أحيل عليها
 34ب ــاغ ــا ع ــن وق ــائ ــع ت ــوزي ــع بعض
أنصار املترشحني مبالغ مالية على
الناخبني ،و 102عن وقائع مشادات
وتعطيل العملية االنـتـخــابـيــة ،و12
بـ ــاغـ ــا ع ـ ــن مـ ـخ ــالـ ـف ــات ال ـح ـس ــاب ــات

للتشكيل ال ــذي خــرج عليه الـبــرملــان:
املال السياسي ،والتصويت الطائفي.
فقد شهدت االنتخابات بمرحلتيها
أك ـ ـبـ ــر نـ ـسـ ـب ــة ص ـ ـ ــرف مـ ــالـ ــي لـ ـش ــراء
األص ـ ـ ــوات ط ـ ــوال أي ـ ــام االن ـت ـخ ــاب ــات،
وتـ ـ ـع ـ ــدت مـ ــايـ ــن الـ ـجـ ـنـ ـيـ ـه ــات ،وال
سيما من مرشحي الفلول ،وعدد من
نــواب «مستقبل وط ــن» ،فيما حصد
«املـصــريــن األح ــرار» أغلب تصويته
م ــن دع ـ ــم ال ـك ـن ـي ـســة املـ ـب ــاش ــر ل ــه فــي
بعض األمــاكــن والضمني فــي أماكن
أخرى.
الطائفية التي شهدتها االنتخابات،
خــاصــة ف ــي املــرح ـلــة ال ـثــان ـيــة ،دفـعــت
املـ ـص ــري ــن فـ ــي ج ــول ــة اإلعـ ـ ـ ـ ــادة إل ــى
الـ ـ ـن ـ ــزول ،ل ـي ـص ــوت امل ـس ـل ــم لـلـمـسـلــم
ف ــي ح ــال وجـ ــود م ـنــافــس ل ــه قـبـطــي،
وال ـ ـع ـ ـكـ ــس بـ ــال ـ ـع ـ ـكـ ــس .وأدى دعـ ــم
الـكـنـيـســة إل ــى ن ـجــاح  36قـبـطـيــا في

الـبــرملــان امل ـصــري ،وهــو الــرقــم األكبر
في تاريخه ،مقسمة ما بني  24نائبًا
ن ـج ـح ــوا ع ـب ــر خ ـ ــوض االن ـت ـخ ــاب ــات
بنظام القوائم ،و 12بالنظام الفردي.
ويــأتــي الــرقــم ال ــذي ح ـصــده األق ـبــاط
ليشكل مــؤشـرًا جـيـدًا على تمثيلهم
في دوائر اتخاذ القرار ،وهي السابقة
األول ـ ــى م ــن نــوع ـهــا م ـنــذ ع ــام ،1924
فــي ظــل غـيــاب «اإلخ ـ ــوان املـسـلـمــن»،

الـ ـبـ ـنـ ـكـ ـي ــة ،ف ـي ـم ــا ب ـل ـغ ــت م ـخ ــال ـف ــات
التغطية اإلعالمية إحــدى وعشرين.
لكن اللجنة رفضت جميع التظلمات
لعدم تقديم أصحابها أي مستندات
أو أدل ــة تـثـبــت وج ــود مـخــالـفــات من
شأنها التأثير في نتائج االنتخابات،
وهي  98تظلمًا.
بشأن خريطة الفائزين ،كان لألحزاب
الـ ـلـ ـيـ ـب ــرالـ ـي ــة نـ ـصـ ـي ــب األس ـ ـ ـ ـ ــد ،ف ـقــد
حصد حــزب «املصريني األح ــرار» 64
نــائـبــا ،دعـمـهــم رج ــل األع ـم ــال نجيب
ساويرس ،يليه «مستقبل وطن» بـ48
نــائـبــا ،وه ــو ال ــذي أسـسـتــه مجموعة
م ــن رج ـ ــال أعـ ـم ــال ال ـن ـظ ــام ال ـس ــاب ــق.
أمـ ــا «الـ ــوفـ ــد» ،أق ـ ــدم حـ ــزب ل ـي ـبــرالــي،
والتصويت العقابي ضد «النور».
فـفــاز ب ــ 35مـقـعـدًا .أمــا أسـهــم اإلســام
برغم ذلــك ،فــإن التكتالت تحت القبة
الـ ـسـ ـي ــاس ــي ف ــان ـخ ـف ـض ــت ب ـح ـصــول
ب ــدأت مشكالتها قـبــل إع ــان نتائج،
حزب «النور» السلفي ،على  11مقعدًا
فـ ـيـ ـم ــا يـ ـسـ ـع ــى ت ـ ـحـ ــالـ ــف «فـ ـ ـ ــي حــب
فقط ،وهي هزيمة ساحقة ستستمر
تداعيتها لسنوات مقبلة.
فــي امل ـقــابــل ،حـصــل  15حــزبــا حديث
النشأة ـ ـ بعد «ث ــورة  25يناير» على في عزاء أحد  16شخصًا قتلوا أمس في هجوم بزجاجات حارقة على ملهى ليلي في القاهرة (آي بي ايه)
 71مقعدًا ،ومــع حصر ســريــع ـ طبقًا
للمؤشرات التي أسفرت عنها نتائج
اللجان الفرعية لالنتخابات ـ يتضح
مــن ان ـت ـمــاءات الـفــائــزيــن أن «ال ـحــزب
الــوطـنــي» املـحـلــول عــاد بـقــوة مــع 64
مـقـعـدًا لـنــوابــه وأع ـضــائــه الـســابـقــن،
ً
في البرملان الجديد ،فضال عن الفلول
الذين خاضوا االنتخابات تحت لواء
عدد من األحزاب.
وعـ ـلـ ـم ــت «األخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــار» م ـ ــن مـ ـص ــادر
سياسية مطلعة أن كتلة املستقلني
ي ـخــوض بـهــا أح ـمــد عــز (أم ــن لجنة
الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاس ـ ــات ل ـ ـل ـ ـحـ ــزب ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي)،
بعدما رفــض القضاء املـصــري قبول
أوراق ت ــرش ـح ــه ل ـل ـب ــرمل ــان ،مـعــركـتــه
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة مـ ــع الـ ــدولـ ــة امل ـص ــري ــة
ل ـح ـم ــاي ــة م ـص ــال ـح ــه ،م ــوض ـح ــة أن ــه
صرف ماليني الجنيهات على النواب
وامل ـع ــرك ــة االن ـت ـخــاب ـيــة ل ـح ـصــد هــذا
العدد من املقاعد.
ع ـن ـصــران رئ ـي ـس ـيــان ه ـمــا امل ـح ــددان

رفضت «اللجنة العليا
لالنتخابات» تظلم  98مرشحًا

مـصــر» بــرئــاســة ال ـلــواء ســامــح سيف
الـيــزل ،إلــى تشكيل أكبر كتلة مؤيدة
لـلــرئـيــس والـ ــدولـ ــة ،وه ــو م ــا قــابـلـتــه
األح ــزاب األخ ــرى بــالــرفــض ،فـبــدأ كل
حزب السعي إلى تشكيل كتلة مغردًا
بـعـيـدًا عــن ال ـيــزل ون ــواب ــه ،بـمــا فيها
األح ـ ــزاب ال ـتــي خــاضــت االنـتـخــابــات
ض ـم ــن الـ ـق ــائـ ـم ــة ،وم ـن ـه ــم «ال ـ ــوف ـ ــد».
وهــو مــا أعلنه رئيس الـحــزب السيد
البدوي ،بقوله إن «الهيئة البرملانية
لـلــوفــد ستظل مستقلة تـحــت القبة،
ولن تنضم إلى أي ائتالف أو تحالف
يشكل».
فــي غـضــون ذل ــك ،ق ــال يــاســر حـســان،
وهو رئيس لجنة اإلعالم في «الوفد»،
لـ«األخبار» ،إن الحزب «كيان مستقل
لن ينضم إلى أي تحالف» ،مستدركًا
أن ه ــذا «ال يـعـنــي ت ـحــدي مــا تسعى
إلـيــه فــي حــب مـصــر وأك ــد أن «خـبــرة

فلسطين

 4شهداء في الضفة خالل  24ساعة
دخلت انتفاضة القدس في شهرها
الـ ـث ــال ــث ،وحـ ـت ــى اآلن ال يـ ـب ــدو أن
األم ـ ـ ـ ـ ـ ــور ت ـ ـس ـ ـيـ ــر ن ـ ـحـ ــو ال ـ ـت ـ ـهـ ــدئـ ــة.
ال ـ ـق ـ ـيـ ــادات األمـ ـنـ ـي ــة االس ــرائ ـي ـل ـي ــة
ت ـت ــوق ــع ت ـص ـع ـي ــدًا فـ ــي ال ـع ـم ـل ـي ــات،
أم ـ ــا ال ـس ـل ـط ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ،فـهــي
ف ــي ع ــال ــم آخـ ــر وغـ ـي ــر م ـع ـن ـيــة بـكــل
مــا يـجــري على األرض ،بــل حاولت
أمــس منع الـشـبــان مــن الـتــوجــه إلى
نقاط االشتباك مع جنود العدو في
مدينة البيرة .وبرغم مرور شهرين
عـلــى ب ــدء االن ـت ـفــاضــة وه ــدم بـيــوت
مـنـفــذي الـعـمـلـيــات ،بــاإلضــافــة إلــى
ّ
آالف الـجــرحــى واألس ــرى ،لــم يكلف
رئ ـي ــس ال ـس ـل ـط ــة ،م ـح ـم ــود ع ـب ــاس،
خ ــاط ــره لـ ــزيـ ــارة أي م ــن ال ـع ــائ ــات
ال ـتــي ف ـقــدت ش ـه ـيــدًا أو جــري ـحــا أو
أسيرًا.
فــي الـسـيــاق ،أعـلـنــت وزارة الصحة
ال ـ ـف ـ ـل ـ ـس ـ ـط ـ ـي ـ ـن ـ ـيـ ــة أم ـ ـ ـ ـ ـ ــس ،أن 114
فلسطينيًا اسـتـشـهــدوا فــي الضفة
املحتلة ،والقدس ،وقطاع غزة ،منذ
ت ـش ــري ــن األول امل ــاض ــي ،ب ــرص ــاص
الجيش اإلســرائـيـلــي مــن بينهم 25
ً
طفال ،و 5سيدات.
وأوضـ ـ ـح ـ ــت ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة أن ح ـص ـي ـلــة
املصابني تـجــاوزت  13500مصاب،
بـ ـيـ ـنـ ـه ــم أكـ ـ ـث ـ ــر م ـ ــن  4800إصـ ــابـ ــة
بـ ـ ــالـ ـ ــرصـ ـ ــاص الـ ـ ـح ـ ــي واملـ ـ ـط ـ ــاط ـ ــي،
بــاالضــافــة إل ــى ال ـح ــروق ،والـكـســور

نتيجة الـضــرب املـبــرح ،فيما باقي
اإلصـ ــابـ ــات ح ـ ــاالت اخ ـت ـن ــاق ج ــراء
الـ ـ ـغ ـ ــاز «امل ـ ـس ـ ـيـ ــل لـ ـ ـل ـ ــدم ـ ــوع» .وف ــي
املقابل ،تقول الشرطة اإلسرائيلية
إن نحو نصف الفلسطينيني قتلوا
ب ــرص ــاص ع ـن ــاص ــره ــا أو ال ـج ـيــش
خــال تنفيذهم عمليات طعن ضد
اإلسرائيليني.
وقـ ـ ــد ش ـ ـهـ ــدت األرب ـ ـ ـ ــع والـ ـعـ ـش ــري ــن
ســاعــة املــاضـيــة ارتـفــاعــا فــي وتـيــرة
ال ـ ـع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــات ال ـ ـ ـفـ ـ ــدائ ـ ـ ـيـ ـ ــة ،وق ـ ــال ـ ــت
«ال ـص ـح ــة» إن أرب ـع ــة فـلـسـطـيـنـيــن
اسـ ـتـ ـشـ ـه ــدوا بـ ــرصـ ــاص االحـ ـتـ ــال
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي ،مـ ـن ــذ فـ ـج ــر أول مــن
أم ـ ـ ـ ــس ،اث ـ ـ ـنـ ـ ــان مـ ـنـ ـه ــم فـ ـ ــي م ــدي ـن ــة
ال ـخ ـل ـي ــل ج ـن ــوب ــي الـ ـضـ ـف ــة ،وش ــاب
عـلــى مــدخــل بـلــدة «ع ــاب ــود» ،غــربــي
رام الـ ـل ــه ،وآخ ـ ــر ب ــال ـق ــرب م ــن ب ـلــدة
«سلواد» شرق رام الله.
ووقـ ــع ال ـه ـجــوم األول ف ــي الـخـلـيــل،
ح ـي ــث أعـ ـل ــن ال ـج ـي ــش اإلس ــرائ ـي ـل ــي
استشهاد طــاهــر فـنــون ( 19عــامــا)،
والـفـتــى مصطفى فـنــون (16عــامــا)،
في منطقة تل رميدة وسط املدينة
ب ـع ــدم ــا ط ـع ـن ــا ج ـن ــدي ــا إســرائ ـي ـل ـيــا
وأص ـ ــاب ـ ــاه بـ ـج ــروح ط ـف ـي ـف ــة .وق ــال
بيان عسكري ،إن «مهاجمني طعنا
جـ ـن ــدي ــا ف ـ ــي ال ـ ـخ ـ ـل ـ ـيـ ــل» ،م ــوض ـح ــا
أن ــه «ف ــي م ــواج ـه ــة ال ـت ـهــديــد أطـلــق
ْ
املهاجمي».
الجنود النار وقتلوا

ف ـ ــي وق ـ ـ ــت الحـ ـ ـ ــق ،وق ـ ـ ــع هـ ـج ــوم ــان
آخران شمال مدينة رام الله بالقرب
مــن املـسـتــوطـنــات .وقــالــت املتحدثة
بــاســم ال ـشــرطــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة ،لــوبــا
سمري ،إن «سائقًا فلسطينيًا صدم
بسيارته جنديني إسرائيليني قرب
م ـس ـتــوط ـنــة عـ ــوفـ ــرا» ب ــن رام ال ـلــه
ونــاب ـلــس ف ــي ال ـض ـفــة ،م ــا أدى إلــى
إ ُصــابـتـهـمــا ب ـج ــروح طـفـيـفــة ُ ،فيما
«أطلقت النار على املهاجم فقتل».
وأعـلـنــت «الـصـحــة» أن الشهيد هو
أنـ ــس حـ ـم ــاد ( 19ع ــام ــا) م ــن قــريــة
سـ ـ ـل ـ ــواد الـ ـق ــريـ ـب ــة م ـ ــن م ـس ـتــوط ـنــة

«ع ـ ـ ــوف ـ ـ ــرا» .ووفـ ـ ـ ــق ش ـ ـهـ ــود عـ ـي ــان،
فـ ــإن أه ــال ــي سـ ـل ــواد س ـح ـب ــوا جـثــة
حماد ،خوفًا من مصادرتها ومنع
إعادتها إلى عائلته.

ّ
لم يكلف عباس
خاطره لزيارة أي من العائالت
المكلومة

وج ـ ــاء هـ ــذا ال ـه ـج ــوم ب ـع ــد س ــاع ــات
ف ـق ــط مـ ــن ع ـم ـل ـي ــة ط ـع ــن ع ـل ــى بـعــد
نحو  20كيلومترًا ،حيث استشهد

تقول الشرطة اإلسرائيلية إن نحو نصف الفلسطينيين قتلوا برصاص عناصرها (آي بي ايه)

عبد الرحمن البرغوثي ( 27عامًا)
في قرية عابود غــرب رام الله .بعد
ت ـن ـف ـي ــذ ع ـم ـل ـي ــة ط ـع ــن ضـ ــد ج ـن ــدي
إســرائ ـي ـلــي .وق ــال جـيــش ال ـع ــدو إن
«املهاجم ترجل من سيارته وطعن
الـ ـجـ ـن ــدي فـ ــي رق ـ ـب ـ ـتـ ــه» ،عـ ـن ــد أح ــد
الحواجز.
إل ـ ــى ذلـ ـ ــك ،ق ــال ــت ج ـم ـع ـيــة «الـ ـه ــال
األحمر الفلسطيني» ،إن طواقمها
نـ ـقـ ـل ــت  15ف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــا أصـ ـيـ ـب ــوا
بـ ـ ـ «الـ ــرصـ ــاص الـ ـح ــي واملـ ـط ــاط ــي»،
ب ـ ــاإلض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ـ ــى ع ـ ـش ـ ــرات ح ـ ــاالت
االخ ـت ـنــاق ،إث ــر اسـتـنـشــاقـهــم الـغــاز
«املسيل للدموع» ،خالل مواجهات
انــدل ـعــت مــع ق ــوات إســرائـيـلـيــة ،في
مواقع متفرقة في الضفة أمس .أما
في غــزة ،فشهدت الحدود الشرقية
والـشـمــالـيــة لـلـقـطــاع مــواج ـهــات مع
جنود االحـتــال .وقــد أعلن الناطق
ب ــاس ــم «الـ ـصـ ـح ــة» أشـ ـ ــرف الـ ـق ــدرة،
وصول  42إصابة إلى مستشفيات
غزة.
وأخيرًا ،أعلن الجيش اإلسرائيلي،
تعرض دوريــة عسكرية إسرائيلية
إلط ــاق نــار عـلــى ال ـحــدود مــع غــزة،
دون أن ي ـ ـ ـ ــؤدي ذل ـ ـ ــك إل ـ ـ ــى وق ـ ــوع
إصــابــات .وقــال الجيش إنــه «جــرى
إطـ ـ ــاق ال ـ ـنـ ــار ع ـل ــى دوري ـ ـ ــة تــاب ـعــة
ل ـل ـج ـي ــش عـ ـل ــى ال ـ ـ ـحـ ـ ــدود ج ـن ــوب ــي
قطاع غزة».

