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مدارات

تمديد الت�صويت ل�ساعات في انتخابات الرئا�سة ب�سبب الإقبال ال�شديد

�سوريو الخارج يُ�سقطون رهانات الم�شككين ويُ�ص ّوتون بكثافة

الإعالم الم�صري
في انتخابات الرئا�سة مكانك راوح!!
} جهاد أيوب

االقتراع في إيران

 ...واألردن

م��ددت اللجنة العليا النتخابات الرئاسة السورية
أم��س م��دة االق��ت��راع في السفارات السورية في ال��دول
لغاية مساء أمس نظرا ً الى االقبال الكثيف للمقترعين،
وق���د رص���دت ال��ك��ام��ي��رات آالف����ا ً م��ن األش��خ��اص وه��م
يتوجهون إلى محيط سفارات بالدهم منذ بدء عمليات

االقتراع صباحاً.
وكانت السفارات السورية قد أنجزت الترتيبات
الالزم َة وجميع األعمال التحضيرية لتنفيذ االستحقاق
الدستوري ،بدءا ً من السابعة صباحا ً وحتى السابعة
مسا ًء حسب التوقيت المحلي لكل دولة.

 ...والبرازيل

و ُرفعت في ال��دول التي اقترع فيها السوريون على
منصب الرئاسة ،األع�لام العربية السورية وعزفت
األناشيد الوطنية والقومية.
وقدرت وزارة الخارجية السورية عدد الذين يمكنهم
المشاركة في االنتخابات الرئاسية في الخارج بمئات

 ...والصين

�أردنيون وعرب ي�شاركون في االقتراع
ب�صندوق «االقتراع ال�شرفي»
عمان ـ محمد شريف الجيوسي
شهدت سفارة الجمهورية العربية السورية في األردن
منذ الساعة السابعة من صباح أمس ،تدفق آالف السوريين
لالقتراع على منصب رئيس الجمهورية للمرحلة المقبلة.
وق��د شهدت السفارة ازدح��ام �ا ً على الغرف السرية
الـ 12المجهزة خصيصا ً للناخبين ل�لإدالء بحرية تامة
بأصواتهم للمرشح الذي يودون انتخابه أو بورقة بيضاء،
فقد أوضحت السفارة للناخبين تعليمات االنتخاب بكل
وسائل االتصال واإلعالم المتاحة.
وقام كثير من المتطوعين العرب السوريين واألردنيين
بمساعدة طاقم السفارة في تنظيم عملية االقتراع وتأمين
انتظامها بكل سالسة وأمن وحرية ،كذلك شارك العديد

من المواطنين العرب واألردنيين في «التصويت الشرفي»
في صندوق خاص بهم .فتوافدوا للتعبير عن شاميتهم
الواحدة الرافضة لتقسيمات «سايكس ـ بيكو».
واعتبر مراقبون أن اإلقبال الكبير على االقتراع من
الجنسين ومن كل األعمار والهيئات االجتماعية أمر مشرف،
وهو ما حاولت الجهات المعادية لسورية الحيلولة دونه
والتشكيك فيه وب��ث اإلش��اع��ات إلفشاله ،ولكن األع��داد
الكبيرة من السوريين التي توافدت إلى مقر السفارة وما
تزال ،أكدت خطل مآربهم وسوء نياتهم ،وكانت بمثابة
التصويت العملي بـ«نعم» للدولة الوطنية السورية.
يذكر أن نحو  50ألف سوري من المقيمين على األراضي
األردنية سجلوا لالقتراع في انتخابات الرئاسة للجمهورية
العربية السورية.

حداد في تون�س بعد مقتل  4من ال�شرطة �أمام منزل وزير الداخلية

جمعة :ا�ستهداف الرموز
ر ّد فعل على �إحباط مخطط �إرهابي

انتشار أمني كثيف في موقع االشتباك
ق��ال رئيس الحكومة التونسية
مهدي جمعة إن «استهداف رموز
الدولة في عملية هجومية مسلحة
ه��و رد فعل على إح��ب��اط ال��ق��وات
األمنية والعكسرية مخططا ً إرهابيا ً
ل��ض��رب االس���ت���ق���رار واالق��ت��ص��اد
ال��وط��ن��ي» .وأض���اف جمعة أمس
تعليقا ً على هجوم مسلح على منزل
وزير الداخلية التونسي لطفي بن
جدو راح ضحيته  4رجال أمن ،أن
المعركة مع اإلرهاب ستكون طويلة
«سيؤلموننا لكنهم ل��ن يتغلبوا
علينا ،هذه الدولة ستظل قائمة».
وأش��ار وزير الداخلية إلى ورود
أنباء عن تب ّني جماعة تطلق على
نفسها «ال���دول���ة اإلس�لام��ي��ة في
تونس» العملية ،مؤكدا ً أن «األبحاث
مازالت ج��اري��ة» .وص � ّرح بن جدو
أنه يوجد بين العناصر المسلحة
التي ن ّفذت العملية وعددها نحو 10

 ...واليمن

أفراد عنصر جزائري.
وأعلن الرئيس التونسي محمد
المنصف المرزوقي يوم حداد وطني
بعد مقتل رج��ال ال��ش��رط��ة .وج��اء
على الصفحة الرسمية لرئاسة
الجمهورية أن هذا القرار «يأتي إثر
االعتداء اإلرهابي» الذي استهدف
عناصر األمن المكلفة بحراسة منزل
وزي��ر الداخلية وأسفر عن مقتل 4
رجال أمن .وسبق أن أفاد المتحدث
باسم ال��وزارة محمد علي العروي
أن الوزير لم يكن في المنزل وقت
ال��ه��ج��وم ،مضيفا ً أن شرطيا ً آخر
أصيب بجروح.
ول��م تعلن أي��ة جهة المسؤولية
عن الهجوم لكن القوات التونسية
تخوض حملة ضد جماعة «أنصار
الشريعة» اإلسالمية المتشددة.
ي��ذك��ر أن ه���ذه ال��ج��م��اع��ة التي
أدرجتها ال��والي��ات المتحدة على

قائمة المنظمات اإلرهابية ظهرت
ب��ع��د أول���ى ان��ت��ف��اض��ات «ال��رب��ي��ع
ال��ع��رب��ي» ف��ي ت��ون��س ع��ام 2011
وال���ت���ي أط���اح���ت ب��ال��رئ��ي��س زي��ن
العابدين بن علي.
وتالحق تونس منذ أشهر عشرات
المسلحين في جبل الشعانبي قرب
الحدود مع الجزائر ون ّفذت في الشهر
الماضي عملية كبيرة الستئصال
متشددين على صلة بتنظيم القاعدة
في جبل الشعانبي .وقتل عدد من
الجنود ورجال األمن بانفجار ألغام
أرض��ي��ة وبهجمات مسلحة ش ّنها
متشددون في األشهر الماضية.
وف�����ي ردود ف���ع���ل األح������زاب
السياسية ،اعتبرت حركة النهضة
اإلسالمية أن هذه العملية المسلحة
تهدف إلى «إفشال المسار االنتقالي
وق��ط��ع ط��ري��ق االن��ت��خ��اب��ات ومنع
التونسيين من بناء ديمقراطيتهم».

اآلالف ،يتوزعون على تسع وثالثين سفارة ،ب��دءا ً من
األردن ومرورا ً بالعراق وإيران والجزائر واليمن وروسيا
والصين وكوريا الشمالية والبرازيل والهند وبلجيكا
وال��س��وي��د ،ودول اخ��رى ع��دي��دة .إض��اف��ة إل��ى وقفات
تضامنية في مصر وأميركا وبلغاريا.

 ...وبلجيكا

وا�شنطن ّ
تحث مواطنيها على مغادرة ليبيا «فور ًا»
ح ّثت وزارة الخارجية األميركية
المواطنين األميركيين الموجودين
ف��ي ليبيا ع��ل��ى م��غ��اردت��ه��ا ف���ورا ً
ووصفت الوضع األمني في ليبيا
بأنه «غير مستقر وال يمكن التنبؤ
بتطوراته».
وفي وقت سابق ،أعلنت الواليات
المتحدة إرسالها سفينة هجومية
برمائية إل��ى المنطقة استعدادا ً
أليّ إجالء محتمل ألف��راد السفارة
األميركية في ليبيا.
وزادت المخاوف بشأن الوضع
ف��ي ليبيا بعد اشتباكات دامية
بين قوات يترأسها اللواء المتقاعد
خليفة حفتر ومليشيات إسالمية
م��س��ل��ح��ة ف���ي م��دي��ن��ة ب��ن��غ��ازي.
وحذرت جماعة «أنصار الشريعة»
اإلسالمية في بنغازي الواليات
المتحدة من أنها ستواجه «أسوأ
مما واجهته في الصومال والعراق
وأفغانستان إذا تدخلت في ليبيا»،
بحسب ما نقلته مصادر.
واتهم محمد الزهاوي ،قائد ما
يعرف بـ«كتيبة أنصار الشريعة
في بنغازي» الحكومة األميركية
بدعم حفتر .ويُعتقد أن «أنصار

الشريعة» لعبت دورا ً في الهجوم
ع��ل��ى القنصلية األم��ي��رك��ي��ة في
بنغازي ف��ي أي��ل��ول  2012ال��ذي
أس��ف��ر حينها ع��ن مقتل السفير
األم���ي���رك���ي ل����دى ل��ي��ب��ي��ا وث�لاث��ة
أميركيين آخرين.
ي��ذك��ر أن ال���والي���ات المتحدة

وب��ري��ط��ان��ي��ا وف��رن��س��ا وأل��م��ان��ي��ا
وإيطاليا أص��درت بيانا ً مشتركا ً
قبل أي��ام جاء فيه أن ليبيا «تقف
عند مفترق طرق» .ودعا البيان إلى
انتقال سياسي سلمي في البالد،
محذرا ً من أن البديل هو الفوضى
والتشرذم واإلرهاب.

ميليشيات ليبية تسيطر على الشارع

الوفاق :م�شروع المحكمة
العربية ف�شل قبل �أن يبد�أ
أص���درت جمعية ال��وف��اق ال��وط��ن��ي اإلسالمية
البحرینیة بيانا ً حول انعقاد مؤتمر المحكمة العربية
لحقوق اإلنسان مؤكد ًة فيه أن المشروع فشل قبل أن
يبدأ ألن لم یهدف حقوق اإلنسان وإنما تلميع صورة
النظام وإضفاء الشرعية عليه بعد أن حفل سجله
بتقارير دولية غير مسبوقة بانتهاكات فاضحة
وواسعة لحقوق اإلنسان في البحرين.
وسجلت الوفاق :شكرها لمنظمات المجتمع المدني
التي شاركت في مؤتمر المحكمة العربية لحقوق
اإلنسان المنعقد في المنامة ( 26 – 25أيار ،)2014
وكان لها رأيها الصريح في رفض أن تكون شاهدة
زور على النظام األساسي للمحكمة ،وأكدت تبنيها ما
ورد على لسان ممثلي هذه المنظمات من أن المحكمة
المزمع إنشاؤها ال ترقى إلى الطموح ،وبعيدة عما
وصلت إليه المحاكم اإلقليمية ،منتهين إلى أن المحكمة
بصورتها المعروضة أق��رب إلى مشروع للعالقات
العامة ،من المحكمة التي يتم التوصل من خاللها إلى
الترضية في موقف أفشل الهدف الذي يسعى تحقيقه
من المؤتمر في تصوير البحرين خالية من االنتهاكات
هروبا ً من اإلصالح الجاد.
وقالت الوفاق في بيانها بأن «مبادرة المحكمة
العربية لحقوق اإلن��س��ان ،كبناء أج���وف ،معد
للعالقات العامة ،وربما إلضافة الحصانة على
المسؤولين عن انتهاكات حقوق اإلنسان ،ولم يكن
ذلك بالغريب ،طالما كانت السلطة البحرينية هي
من يتبنى هذه المحكمة ،ويطلب أن تكون البحرين
مقرا ً لها ،إذ أن نهج العالقات العامة وتلميع الصورة
هو األسلوب السائد للهروب من تنفيذ توصيات
تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق
برئاسة المحامي الدولي السيد /بسيوني ،فتم
إنشاء عدد من الهياكل والمؤسسات التي تضيف
عبئا ً على ضحايا انتهاكات السلطة لحقوق اإلنسان،
ومرشحا ً ينبغي عليهم تجاوزه للوصول بظالمتهم
إلى العالم».
ووج��ه��ت ال��وف��اق خطابها لمنظمات المجتمع
المدني التي وصفتها بأنها تحدثت بمهنية عالية
ف��ي المؤتمر؛ وق��ال��ت :ه��ذه ه��ي اإلص�لاح��ات التي
تتبناها السلطة في البحرين ،ويمكنكم القياس
عليها ،فالمؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان التي
تنظم المؤتمر صنيعة ذلك ،وعجزت أن تنشر حتى
اليوم تقريرها السنوي ،لتبين فيه حجم االنتهاكات.
وأضافت الوفاق  :أنتم في بلد يتوعد فيه المسئولون
– و بشكل علني – الحقوقيين الذين يكشفون
االنتهاكات بالقضاء والسجن!!.

من المعلوم أنّ غالبية الشارع المصري تتأثر بما يقدمه
لها إعالمها ،وبعد اتفاقية «كامب ديفيد» لعب الرئيس أنور
ال��س��ادات على ع��زل اإلع�لام المصري وأبعده عن اإلعالم
العربي والغربي ،راسما ً في ذهنه فكرة «نحن أو ال أحد»،
ما أوجد حالة شعبية متطرفة إعالمياً .وفي منتصف عهد
حسني مبارك أخذ اإلعالم الخاص مساحة ال بأس بها من
ال��وج��ود وال��ح��ض��ور ،وبما أن��ه إع�لام مملوك لشخصيات
مق ّربة وتابعة للسلطة آنذاك ،ظ ّل أمينا ً في خطابه المشابه
وتعصب أكثر في م��دح «ال��ري��س» وسياسته
لنتاج النظام
ّ
التي ال تعرف الخطأ وتع ّمد عدم تغطية ما ار ُتكب من أخطاء
وفساد وسرقات في الدولة ،ومن أجل إلهاء الناس بعيدا ً
عن سياسة النظام الخارجية والداخلية أخ��ذ ه��ذا اإلعالم
التعصب الرياضي حتى القتل ،والعنصرية
يدعم وتيرة
ّ
اإلع�ل�ام���ي���ة ال��م��خ��ي��ف��ة وف���ض���ح ال��ف��ن��ان��ات وت������داول أخبار
مشاكله ّن .
وربما واق��ع اإلع�لام المصري بان في شكل مؤلم بعد
أن دخ��ل��ت ش��ارع��ه ت��ح��رك��ات شعبية منها م��ا ه��و عفوي،
ومنها ما هو م��دروس ومخطط بأموال عربية وسياسات
غربية ،وأطيح بالرئيس مبارك ،وتسلّم في ليلة من غير
قمر اإلخ��ون��ج��ي محمد م��رس��ي وأط��ي��ح ب��ه أي��ض��ا ً ف��ي غفلة
من تح ّرك ال��ش��ارع .وم��ع ذل��ك لم يتنبّه اإلع�لام المصري
بغالبيته ولم يستفد من مواكبة شارعه ،واستم ّر في وتيرة
عمله السابق في ما مضى من عهود ثالثة!!
ومنذ أيام بدأت في المحروسة انتخابات رئيس البالد،
سبقتها حمالت مدفوعة وخصوصا ً
للمرشحين ،والالفت
َ
أنّ أحد المرشحين استغنى عن حملته الخاصة ،ومقاره
االن��ت��خ��اب��ي��ة ،ول���م ي��ت��واص��ل م��ع ال��ش��ب��اب ال��م��ص��ري ،الذي
ح��رك أرض��ي��ة ال��ن��زول إل��ى ال��س��اح��ات وع��� ّرف الكثير على
كيفية اك��ت��ش��اف ال��ص��وت ،وأق��ص��د هنا ال��ل��واء عبد الفتاح
السيسي ال��ذي تعامل مع االنتخاب على أن��ه األوف��ر حظا ً
بالرئاسة وبشكل قاطع ،لذلك ت��رك حركة إع�لام السلطة
تجول وتتص ّرف بمنهج ما كان أيام أسالفه ،بينما حمدين
ص��ب��اح��ي ل��م ي��وف��ق ف��ي خ��ط��اب��ه اإلع�لام��ي ف��ي ش��ك��ل كبير
ولم يكترث لضرورة أن يكون الخطاب اإلعالمي مختلفا ً
ومتط ّورا ً ينسجم مع تطلعات المثقف والشباب المتعلم ،ما
أثر في حركة تجاوب شارعه معه!
ما حدث في اإلعالم المصري خالل االنتخابات الرئاسية
ال يبشر بنهضة واع��ي��ة ل���دور اإلع�ل�ام م��ا بعد التحركات
الشعبية ،وك�� ّل ما تابعناه وج��دن��اه يخاطب غريزة شارع
محمد علي ،رقص شعبي في ك ّل إعالنات المرشحين وغناء
شبيه بأغنيات «شعبوال» التي ال تعرف بداياتها من نهاياتها
متعصبة لم تخدم أي قضية ولم تطرح
وحوارات ممجوجة
ّ
أي برنامج انتخابي ،ولألسف تعامل الجميع مع المرشح
كفرعون ال يعرف الخطأ في الخاص والمملوك منه!!
اإلعالم المصري بعد هذه التجربة الفضائحية في مفهوم
العمل اإلعالمي يحتاج بغالبيته إلى ثورة ذاتية تعيده إلى
رش���ده وتعلّمه م��ن م��اض��ي��ه ،وتضعه ف��ي ص ّ
��ف التنافس
وال��م��ن��اف��س��ة وال��ب��ح��ث ع��ن ال��ح��ق��ي��ق��ة ال ع��ن غ��ري��زة بحجة
الوطن وعنصرية بحجة ال��والء وفوقية تستم ّد انتشارها
من الرقص واللون الشعبي في غناء لم يعد يواكب جيل
الشباب .وفي اعتقادنا إنّ عدم مشاركة الشباب في إعطاء
أصواتهم يعود في الدرجة األولى إلى ما وصلت إليه غالبية
اإلعالم المصري ،والطريقة الالمسؤولة في طرح األمور،
وتحب
وال��س��ي��ر على خطى أنّ الغالبية الشعبية م��ع ه��ذا
ّ
ذاك ،فهذه نظرية ال إع�لام فيها ،والخواء اإلعالمي يحت ّل
مساحتها ،وتلغي دور اإلع�لام من أساسه ،وال ننسى أنّ
المرشحيْن السيسي وصباحي تع ّمدا أن يبقى إعالمهما
كما هو ...وقفة تأ ّمل وتنبّه إلى أنّ البلد اليوم يختلف عن
السابق ،وما قدّم باألمس ال يقدم اآلن ويجب أال يقدم ،بل
هو حالة نتعلم منها لربما استفدنا في أن نكون نحن ال أن
نكون غيرنا!!

مقتل � 14شخ�ص ًا في �أعمال عنف بالعراق

المالكي :فترة ا�ستئ�صال الإرهابيين لن تطول

الدمار الذي ألحقه اإلرهابيين في بغداد
أكد رئيس الوزراء نوري المالكي أمس أن
الحالة االستثنائية التي تمر بها محافظة
األن��ب��ار ال بد من أن تنتهي .وفيما بيّن أن
فترة استئصال اإلرهابيين في المحافظة لن
تطول ،أش��ار إلى أن العراق سيستقبل في
رمضان أنبار جديدة.
وق���ال ال��م��ال��ك��ي ف��ي كلمته األسبوعية
بحسب «ال��س��وم��ري��ة ن��ي��وز»« :إن الحالة
االستثنائية التي تمر بها محافظة األنبار
ال بد من أن تنتهي ،ليعود النازحون إلى
بيوتهم ومدنهم ووظائفهم ومؤسساتهم
ودوائرهم» ،مبيناً« :إننا نعيش مرارة نزوح
كثير من أهلنا وإخواننا وعوائلنا في األنبار،
كونهم يعيشون في ظروف صعبة».
وأضاف المالكي« :ال بد لنا من أن نعمل
شيئا ً من أجل حقن الدماء» ،مشيرا ً إلى أن
«هذه الفترة في األنبار لن تطول بناء على
ما تقوم به القوات األمنية ومعها أبناء األنبار

األح���رار من العشائر والمواطنين جميعا ً
والتي بدأت تحاصر اإلرهابيين وداعش في
أكثر من منطقة وتستنزفهم».
وأك����د ال��م��ال��ك��ي أن «ف��ت��رة اس��ت��ئ��ص��ال
اإلرهابيين في المحافظة لن تطول ،وسيتم
القضاء عليهم سريعاً» ،الفتا ً إلى «أنه البد
لنا من عمل يتناسب مع المناسبة المقبلة
المتمثلة بشهر رمضان ،ومع النتائج التي
تحققها القوات األمنية على األرض» .وتابع
المالكي إن العراق سيستقبل شهر رمضان
بأنبار جديدة.
على صعيد آخ��ر ،طالب رئيس ائتالف
«م��ت��ح��دون ل�ل�إص�ل�اح» ال��ع��راق��ي أس��ام��ة
النجيفي ،ال��م��رج��ع ال��دي��ن��ي ال��س��ي��د علي
السيستاني بالتدخل الختيار رئيس وزراء
جديد للعراق.
وأوض���ح م��وق��ع «ال��س��وم��ري��ة ن��ي��وز» أن
النجيفي طالب السيد السيستاني بالتدخل

إلنهاء ما أسماه بسياسية التهميش واإلقصاء
ولتحقيق التوازن واختيار رئيس ال��وزراء
المقبل ،وأن يكون ذلك «وفق المصلحة العليا
للبالد» بحسب تعبيره .فيما أكد أن ائتالفه
يرفض مبدأ الوالية الثالثة ألي شخصية
سياسية.
ميدانياً ،أكدت مصادر أمنية عراقية مقتل
 14شخصا ً بينهم امرأة وإصابة آخرين في
أعمال عنف وقصف استهدفت مناطق متفرقة
من العراق .ونقلت مصادر عن ضابط في
الشرطة العراقية مقتل شخص وإصابة 3
آخرين بانفجار عبوة ناسفة في منطقة أبو
غريب غرب بغداد ،ومقتل شرطي وإصابة
آخر أيضا ً بانفجار عبوة ألصقت بسيارتهما
المدنية في منطقة الحسينية شمال شرقي
بغداد ،إضافة إلى مقتل محام بهجوم مسلح
عند مبنى محكمة ب��غ��داد ال��ج��دي��دة شرق
بغداد.

