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البرلمان الأوروبي ي�ؤجل االعتراف بفل�سطين كدولة

تحرر قريتين غرب هيت وت�ستعد لمهاجمة تكريت
القوات العراقية
ّ

عبا�س ينتقد قانون يهودية «�إ�سرائيل»

المالكي :الدعم الإيراني �أوقف انهيار الجي�ش
مع الخيرين من أبناء العشائر».

أكد نائب الرئيس العراقي نوري المالكي ،أن
العراق يرفض أن يكون تابعا ً ألية دولة ولديه
حساسية تجاه سيادة واستقاللية قراره ،مشددا ً
على أن الحشد الشعبي أوقف تقدم اإلرهابيين
ومنع انهيار الجيش وسقوط بغداد ،ولوال الدعم
اإليراني لكان الوضع العراقي صعبا ً جداً.
وقال نوري المالكي في حوار مع قناة العالم
«م��ن الطبيعي ج��دا ً أن تكون لي مشكلة مع
تركيا نتيجة السياسة التدخلية التي اعتمدتها
في العراق ومن الطبيعي أن تكون لنا مشكلة
مع السعودية التي نصبت لنا العداء بسبب
إع���دام ص���دام ال���ذي أع���دم بموجب القانون
والقضاء» .وأض��اف ،نرغب بعالقات أخوية
كجيران وأصدقاء ،إال أن تركيا تتبنى بشكل
واضح وصريح قضايا طائفية وتدعم العنف
في العراق وسورية ،حتى وصل األمر إلى حد
إسقاط طائرات.

البيشمركة تحكم قبضتها
حول الموصل

عشائر البو نمر تساند الجيش

رفض رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أمس
قانون دولة «إسرائيل» اليهودية ،معتبرا ً أنه «عرقلة في
طريق السالم».
وقال عباس إلذاعة «راية أف أم» المحلية في رام الله إن
«الحديث عن دولة قومية هو عرقلة في طريق السالم ،وهو
حديث مرفوض ويلقى معارضة عنيفة داخل الحكومة
والكنيست «اإلسرائيليين» ولدى الشعب «اإلسرائيلي»،
ألن الكثيرين من الشعب «اإلسرائيلي» يريدون السالم
ويسعون إليه» بحسب تعبيره.
وكانت حكومة العدو صادقت األحد الماضي بغالبية
 15صوتا ً على مشروع قانون «الدولة القومية اليهودية»
ال��ذي ب��ادر إل��ى س ّنه ع��دد من ن��واب كتل اليمين ،بينما
عارضه ستة وزراء.
ويؤكد الفلسطينيون أن القانون المذكور يحمل توجهات
عنصرية ضد العرب القاطنين داخل كيان العدو والبالغ
عددهم أكثر من مليون نسمة ،ويستهدف تقويض إمكان
عودة الالجئين الفلسطينيين الذين رحلوا عند قيام هذا
الكيان االستيطاني عام .1948
على صعيد آخر ،أعلن البرلمان األوروبي أول من أمس،
تأجيل التصويت على االع��ت��راف بفلسطين كدولة إلى
كانون األول المقبل .وكان البرلمان األوروب��ي حدد غدا ً
الخميس موعدا ً للتصويت على االعتراف بدولة فلسطين،
إلاّ أن حزب الشعب األوروبي الذي يعتبر األكبر في البرلمان
دعا إلى تأجيل التصويت.

وفي السياق ،أعلن ميخائيل بوغدانوف نائب وزير
الخارجية الروسي أن موسكو ستؤيد في مجلس األمن
الدولي مشروع ق��رار حول إقامة دول��ة فلسطينية ،ولم
يستبعد استخدام واشنطن حق النقض في مثل هذا
التصويت.
وقال بوغدانوف ،وهو مبعوث الرئيس الروسي إلى
الشرق األوسط ،في حديث لوكالة «إنترفاكس» الروسية،
إن «مثل هذا القرار كان يمكن أن يصبح محطة الستئناف
المفاوضات الفلسطينية «اإلسرائيلية» ،لذا فإن روسيا،
آخذة ذلك في االعتبار ،مستعدة لدعم هذا القرار ،إذا ما
طرح للتصويت».
وأشار الدبلوماسي الروسي إلى تقارب موقفي روسيا
واالتحاد األوروبي بهذا الشأن ،وأضاف أن مجموعة من
الدول األوروبية بدأت تفكر في االعتراف بدولة فلسطين،
مذكرا ً بأن السويد قد قامت بهذه الخطوة .وأعرب عن قلق
موسكو من تعثر التسوية في الشرق األوسط بعد فشل
مهمة وزير الخارجية األميركي جون كيري ،داعيا ً إلى
تدخل «الرباعية» لتحريك العملية.
وق��ال نائب وزي��ر الخارجية الروسي« :يجب البحث
ع��ن مخرج م��ن النفق ال��م��س��دود .الرباعية ق���ادرة على
العمل بفعالية أكثر ،ونحن مستعدون لمثل هذا العمل».
وأش��اد بأهمية دور مصر ووساطتها بين الفلسطينيين
و»اإلسرائيليين» في التوصل إلى اتفاق لوقف إطالق النار
بغزة.

قوات يمنية تحرر  8رهائن
وتقتل  7خاطفين
أعلنت اللجنة األمنية العليا في اليمن أن قوات األمن
اليمنية حررت  8رهائن بينهم أجنبي في عملية خاصة فجر
أمس ،قتل فيها أيضا ً سبعة خاطفين ينتمون للقاعدة.
ولم تكشف اللجنة في بيان نشرته وكالة األنباء اليمنية
الرسمية «سبأ» عن جنسية الرهينة األجنبي ،ولم تذكر
المكان الذي نفذت فيه العملية.
ونقلت الوكالة عن مسؤول باللجنة األمنية قوله« :بعد
تلقي األجهزة األمنية معلومات حول مكان وجود العناصر
اإلرهابية التابعة لتنظيم القاعدة التي قامت باختطاف

 8رهائن ،منهم سبعة يمنيون وآخر أجنبي ،نفذت قوات
مكافحة اإلرهاب في الساعات األولى من فجر اليوم عملية
نوعية ناجحة نتج منها تحرير جميع الرهائن .العناصر
اإلرهابية التي كانت تحتجز الرهائن وعددها سبعة لقيت
مصرعها جميعا ً خالل العملية».
وقال المسؤول إن أحد أفراد قوات األمن أصيب بجروح
طفيفة أثناء العملية .وأضاف أنه سيجري في وقت الحق
أمس إعالن أسماء الخاطفين السبعة الذين لقوا حتفهم في
العملية.

ا�شتباكات بين �أهالي ور�شفانة وميلي�شيات

«فجر ليبيا» تعترف ب�سيطرة الجي�ش على ككلة
اع��ت��رف��ت ق����وات «ف��ج��ر ليبيا»
بسيطرة الجيش الوطني الليبي
على مدينة ككلة ،حيث تحدثت
ألول مرة عن انشقاقات في صفوفها
ما أدى إل��ى هزيمتها ،فيما يشارك
أهالي مدينة ورشفانة الجيش في
عمليات عسكرية ضد الميليشيات
في جنوب شرقي العاصمة طرابلس،
بينما شنت مقاتلة غارة على مطار
معيتيقة.
وق��ال بيان لعملية فجر ليبيا إن
«سقوط مدينة ككلة في أيدي عناصر
الكرامة مؤشر خطير جدا ً على حجم
التآمرعلى ثورتنا وبالدنا وقادتنا
األنقياء» .وب� ّرر البيان سقوط ككلة
بـ«تخاذل بعض ممن حسبوا على
عملية فجر ليبيا وال��ذي��ن ت��آم��روا
عليها من داخلها من أجل الكراسي
والمناصب».

في غضون ذل��ك ،أف��ادت مصادر
بوقوع اشتباكات بين أهالي مدينة
ورشفانة وميليشيات تابعة لـ«فجر
ليبيا» جنوب شرقي طرابلس.
وشنت ط��ائ��رات الجيش الليبي
غ����ارات ع��ل��ى م��واق��ع ميليشيات
متشددة متمركزة في مدينة تقع على
بعد  75كيلومترا ً جنوب طرابلس،
التي تشهد بدورها مواجهات بين
القوات الحكومية والمسلحين.
وقالت مصادر محلية إن الجيش
الليبي نفذ بمساعدة أهالي ورشفانة
ف���ي وادي ال���ح���ي ش����رق م��دي��ن��ة
غريان ضربات جوية ضد معاقل
المتشددين ،حيث تشهد المنطقة
م���ع���ارك ض���ارب���ة أدت إل���ى مقتل
عنصرين من «فجر ليبيا».
م��ن ج��ه��ة أخ����رى ،أع��ل��ن مصدر
عسكري رفيع المستوى بالقوات

الخاصة «الصاعقة» ،سقوط قتيل
م��ن الجيش الليبي وجريحين من
شباب بوهديمة الداعمين للجيش في
معاركه مع تنظيم «أنصار الشريعة»
و«مجلس شورى ثوار بنغازي».
وأوضح المصدر أنَّ «سرايا تابعة
للقوات الخاصة «الصاعقة» ،تم َّكنت
من االلتحام بالقوات التابعة للجيش
الليبي اآلت��ي��ة م��ن مدينة أجدابيا
وم��ن��اط��ق غ���رب ب��ن��غ��ازي ،م����رورا ً
بالنوقية واللويفية بودريسة ،لدعم
هذا المحور الذي شهد معارك شرسة
خالل اليومين الماضيين» .وأضاف
أنَّ «الطرف اآلخر المتمثل في تنظيم
«أنصار الشريعة» ومَن ساندهم تكبد
خسائر كبيرة في األرواح والعتاد،
كما أسر عدد من المقاتلين في هذا
المحور».

تفاقم الأزمة بين رئي�س ال�صومال ورئي�س وزرائه
ح ّمل رئيس ال��وزراء الصومالي
رئيس
عبد ال��ول��ي الشيخ أح��م��د،
َ
ال���ب�ل�اد ح��س��ن ال��ش��ي��خ م��ح��م��ود
مسؤولية األزم���ة السياسية في
ال��ب�لاد ،ف��ي أح���دث ف��ص��ول األزم��ة
بين الطرفين .يأتي ذل��ك في وقت
قرر رئيس البرلمان تعليق مناقشة
مذكرة حجب الثقة عن أحمد.
وذك��ر رئيس ال��وزراء في مؤتمر
صحافي عقده مساء أول من أمس
في مقديشو أن سبب األزم��ة يعود
إل��ى إج��رائ��ه ف��ي الـ 25م��ن الشهر
الماضي تعديالً مصغرا ً في حكومته
وفقا ً للدستور الصومالي ،بهدف
تفعيل عمل الحكومة .وأشار إلى أن
رئيس الدولة حسن الشيخ محمود
اعتبر التعديل باطالً وأمر الوزراء
الذين شملهم التعديل باالحتفاظ
بمناصبهم السابقة ف��ي مخالفة

صريحة للدستور وف��ق تعبيره.
وقال إن الرئيس لم يكتف بذلك بل
دفع وحرك نوابا ً من البرلمان إلى
التقدم بمذكرة حجب الثقة ضده.
ووص��ف الشيخ أحمد المذكرة
بأنها «غير شرعية وشابها فساد»،
وقال إنها «تق ّوض وحدة مؤسسات
الدولة وال تقوم على أساس مساءلة
الحكومة على أدائها بقدر ما هي
رد فعل على نقل وزي��ر مقرب من
الرئيس إلى وزارة أخرى» ،موضحا ً
أن��ه��ا أح��دث��ت ان��ق��س��ام�ا ً ك��ب��ي��را ً في
البرلمان ومؤسسات الدولة.
وأوض��ح أنه قبل عرضا ً تقدمت
به رئاسة البرلمان لتسوية الخالف
بينه وبين الرئيس بالحوار وخارج
إطار البرلمان ،إال أن الرئيس رفض
ذل��ك ،مشيرا ً إل��ى أن عقد المؤتمر
الصحافي يمثل أول حديث علني

ع��ن ال��خ�لاف بينه وب��ي��ن الرئيس
الذي لم يصدر منه بعد أي تعليق.
ف��ي س��ي��اق متصل ،ق��رر رئيس
ال��ب��رل��م��ان محمد ال��ش��ي��خ عثمان
ج���واري تعليق مناقشة م��ذك��رة
سحب الثقة ع��ن رئ��ي��س ال���وزراء
إل��ى حين انتهاء ح��ال��ة الفوضى
ال��ع��ارم��ة وع���دم االن��ض��ب��اط التي
تسود البرلمان ،وفق بيان صحافي
ص��در عن مكتبه .وب��رر ق��راره بأن
رئاسة البرلمان تحمل على عاتقها
م��س��ؤول��ي��ة ال��ح��ف��اظ وال��ت��أك��د من
سير مهمات البرلمان على الشكل
المطلوب.
ويأتي تصريح ج��واري بعد أن
اعترض ن��واب للمرة الثالثة على
اف��ت��ت��اح جلسة لمناقشة مذكرة
حجب الثقة عن رئيس الوزراء.

أمنياً ،أكد مصدر أمني عراقي في محافظة
األنبار ،أمس ،أن القوات األمنية وبمساندة أبناء
عشائر البو نمر تمكنت من تحرير قريتين غرب
قضاء هيت.
وقال المصدر إن «قوات فوج المغاوير الثاني
في الفرقة السابعة للجيش تمكنت من تحرير
قريتي السراجية والمحبوبية غرب قضاء هيت
غرب محافظة األنبار» ،مشيرا ً إلى أن «عملية
التحرير تمت بمساندة عشائر البو نمر».
وبدأت القوات األمنية العراقية عملية تمشيط
شوارع مدينتي السعدية وجلوالء في محافظة
ديإلى من العبوات الناسفة ومخازن األسلحة
والذخيرة بعد تحريرهما بالكامل من سيطرة
«داعش».
وق���ال م��ص��در عسكري إن بعض األح��ي��اء
مفخخ ،ووحدات الهندسة تقوم حاليا ً بعملها
وتطهرها خالل يومين أو ثالثة ،فيما أكد آخر
أنها اكبر عملية عراقية ،لتحرير المنطقة من
«داعش» ،والنصر قريب.
وتقدمت القوات العراقية في محافظة األنبار

بعد إحباط محاولة لتسلل المسلحين إلى
منطقة السجارية شرق الرمادي في وقت تتجه
قوات عسكرية إلسناد الجيش الذي يقاتل غرب
العراق.
وأعلن رئيس مجلس محافظة األنبار صباح
كرحوت تسليح فوجين من لواء أحمد صداك
الدليمي ،مبينا ً أن الفوجين توجها إلى مدينة
الرمادي لمساندة القوات األمنية .وقال كرحوت
إن «فوجين من لواء قائد شرطة األنبار السابق
الشهيد أحمد ص��داك الدليمي تم تسليحهما
باألسلحة واألعتدة لمواجهة تنظيم «داعش»».
وأض���اف أن «ال��ف��وج��ي��ن توجها إل��ى مدينة
الرمادي لمساندة القوات األمنية بعد تأمين
منطقة السجارية ورفع العبوات الناسفة».
وكان قائد شرطة األنبار اللواء الركن كاظم
محمد الفهداوي ،قد أعلن أن الفوج األول من
ال��ل��واء أحمد ص��داك سيكمل تدريباته خالل

م�سيرات �شعبية ت�ؤكد ا�ستمرار الحراك الثوري

الأمن البحريني يقتحم منزل
المرجع الديني عي�سى قا�سم
مرة جديدة ُتثبت قوات األمن البحرينية أن ال حدود العتداءاتها .صباح أمس
وفي خطوة تصعيدية خطيرة ،أقدمت على اقتحام منزل المرجع الكبير الشيخ
عيسى أحمد قاسم في حي افيلييد في منطقة الدراز.
وفي التفاصيل التي وردت على موقع جمعية «الوفاق» وتيار الوفاء اإلسالمي
وحسابات الناشطين على «تويتر» ،فإن قوات األمن البحرينية داهمت منزل آية
الله قاسم وقامت بتفتيشه وترويع أهله ،وتصوير بطاقات الموجودين فيه مع
تصوير سيارات أبناء المرجع الكبير.
وفور شيوع الخبر في البحرين ،تج ّمع عدد من المواطنين والعلماء أمام منزل
الشيخ قاسم للتضامن مع سماحته .ولدى وصول الشيخ قاسم إلى منزله في
الدراز ،قال أمام المحتشدين إن «حرمة منزلي ال تختلف عن حرمة أي منزل في
هذا البلد» ،وأضاف« :من سيقف معي فليقف بشجاعة مع تلك النساء المغيبات
في السجون» ،وتابع« :منزلي ليس األول واألخير ولسنا ممن ينشر ال ُّرعب في
األرض».
في المقابل ،ب ّررت وزارة الداخلية اقتحام عناصرها لمنزل الشيخ قاسم
باالدعاء أنهم كانوا يبحثون عن مطلوب في تفجير باص في منطقة البديع
بتاريخ  20تشرين الثاني الجاري».
اعتداء أمس على موقعية الشيخ قاسم وحيثيته الدينية والشعبية ليس
األول من نوعه ،ففي أيار من العام الماضي  ،2013اقتحم العشرات من عناصر
األمن المدججة بالسالح منزل آية الله قاسم وعاثت تخريبا ً في كل محتوياته
ور ّوعت النساء واألطفال».
ويترافق التط ّور الخطير مع سلسلة أحداث تعيشها البحرين منذ إجراء
االنتخابات الصورية السبت الماضي على رغم مقاطعة جماهير المعارضة
لها.
يذكر أن الشرطة البحرينة كانت سابقا ً قد اعتقلت الشيخ عبد الجليل المقداد
ورحلت الشيخ حسين النجاتي ضمن سياسية إف��راغ الساحة من الصوت
ّ
المناهض للنظام.
على صعيد آخر ،خرجت مسيرات تعبوية مساء أول من أمس ،في أنحاء
مختلفة من البحرين لتأكيد استمرار الحراك الثوري حتى تحقيق المطالب.
وانطلق المتظاهرون من وسط العاصمة المنامة وبلدات سماهيج والدير
وسفالة وغيرها من البلدات وفاء للشهداء وتمسكا ً بالقصاص من قتلتهم ،إذ أكد
المتظاهرون أنهم لن يتوقفوا عن المطالبة السلمية بحقوقهم.
وفي بلدة مقابة ،نظمت وقفة تضامنية مع معتقلي الرأي في سجون النظام،
ومن بينهم المعتقل عبد الجليل السنكيس الذي يعاني من أمراض مزمنة ويحرم
من الرعاية الصحية في سجون النظام.
وطالب المتظاهرون بوقف التعذيب واالنتهاكات داخل السجون ،والتوقف
عن الممارسات والتنكيل بالمعتقلين ،وتوفير العالج المناسب لهم ،وفقا ً
التفاقات حقوق اإلنسان ،محذرين السلطات البحرينية من استمرار االعتقاالت
والمداهمات الليلية التي تقوم بها ضد المواطنين.
وكانت جمعية الوفاق الوطني أكدت أن الشعب البحريني سيواصل نضاله
السلمي من دون توقف حتى تحقيق مطالبه المشروعة ،مشيرة إلى حاجة
البالد إلى مشروع إنقاذ وطني.

األسبوع الحالي وسيزج مع أبناء العشائر
للقتال ضد «داعش» ،معتبرا ً أن اللواء يستطيع
تطهير األنبار من التنظيم ومسك األرض.
من ناحية أخرى ،طالب محافظ ديالى عامر
المجمعي ،أمس ،قوات الجيش الموجودة في
المحافظة بأن تتسلم زمام األمور وتحل محل
أجهزة الشرطة ب��إدارة الملف األمني ،عازيا ً
ذلك إلى منع تكرار ما أسماها بـ»المجازر» التي
حصلت في قضاء المقدادية ،فيما أش��ار إلى
أن «أذرع المليشيات والعصابات اإلجرامية»
اخترقت أجهزة الشرطة.
واشار المجمعي في بيان إلى أن اتخاذه هذا
القرار يأتي «نظرا ً إلى الوضع األمني الراهن
والظروف األمنية الصعبة التي تمر بها ديالى
وما يعانيه أبناؤها» ،مضيفاً« :نحن اليوم أمام
تح ٍّد إرهابي كبير من قبل تنظيم داعش اإلرهابي
وقواتنا األمنية في الخطوط القتالية الساخنة

تستعد القوات العراقية بمساندة الحشد
الشعبي لشن ه��ج��و ٍم على مدينة تكريت،
آخ��ر معاقل التنظيم ف��ي ص�لاح ال��دي��ن ،بعد
تحرير ناحيتي جلوالء والسعدية في ديالى،
والبيشمركة تحكم قبضتها على المناطق
المحيطة في الموصل من ثالث جهاتٍ وسط
اشتباكات عنيفة تخوضها مع داعش.
وكانت القوات العراقية والحشد الشعبي
والبيشمركة اشتبكت مع مسلحي «داعش» في
ناحيتي السعدية وجلوالء شرق بعقوبة ،ثالث
ساعاتٍ فقط كانت كفيل ًة بإنهاء وجود التنظيم
في واح�� ٍد من أه��م معاقله ،تكريت وسنجار
المحطة الثانية للقوات العسكرية العراقية
والكردية التي تستعد لتحريرها.
يقول عيدو باب الشيخ المستشار السابق في
رئاسة الجمهورية «»داعش» اآلن في مرحلة ع ّد
تنازلي وقد انهارت معنوياته ،واآلن يفشل في
أكثر المناطق ،وكثير من مسلحيه هربوا من
الميادين وقسم منهم حتى أخذوا األموال».
وقف تمدد مسلحي «داع��ش» بات أولوي ًة
للسلطات العراقية ال سيما في المناطق التي
يسيطر عليها ،أط��راف الموصل هي األخ��رى
م��س��رحٌ ل��م��ع��ارك ال ت��ق��ل ض����راو ًة م��ع إع�لان
البيشمركة صعوبة العملية الجارية.
يقول هلكرد حكمت المتحدث باسم وزارة
البيشمركة «هناك جبهة طويلة في الحرب مع
«داع���ش» ،جلوالء والسعدية تمت السيطرة
عليها بالكامل ،وهناك منهاج عسكري نسير
عليه ،أما باقي المناطق مثل سنجار فهي تحتاج
إلى خطط دقيقة».
وي��ذك��ر أن ق��وات البيشمركة تسيطر على
مناطق تشرف على الموصل من ثالث جهات؛
زم��ار غرباً ،أط��راف بعشيقة شماالً ،والكوير
غرباً.

الأردن ي�ستدعي �سفير العدو لديه
قالت وزارة الخارجية األردنية أمس إنها استدعت سفير
العدو لديها للوقوف على دقة تصريحات أدلى بها لوسائل
إعالم عبرية انتقد فيها برلمان وحكومة المملكة.
وق��ال مصدر مطلع إن «ال���وزارة طلبت حضور سفير
«إسرائيل» في عمان دانييل نيفو ،الموجود حاليا ً في
تل أبيب ،بعد تصريحات نسبت إليه وتضمنت إساءات
ومغالطات لمجلس النواب والحكومة لن يتم السكوت
عنها في حال ثبوتها».
وت��وت��رت العالقات بين األردن و»إس��رائ��ي��ل» أخيرا ً
على خلفية األح���داث ف��ي ال��ق��دس التي يشرف األردن

على المقدسات فيها واستدعت المملكة مطلع الشهر
الجاري سفيرها من تل أبيب احتجاجا ً على «االنتهاكات
«اإلسرائيلية» المتكررة».
وك��ش��ف م��س��ؤول أردن����ي ع��ن  3رس��ائ��ل اح��ت��ج��اج
«إسرائيلية» وصلت إلى الحكومة األردنية على خلفية
قيام أعضاء مجلس النواب بقراءة الفاتحة على روح
منفذيْ عمليتي القدس غسان وع��دي أبو جمل وإرس��ال
مكتب رئيس ال��وزراء األردن��ي برقية عزاء لديوان عائلة
منفذي عملية ال��ق��دس ،وال��ت��ي فتحت بيتا ً للعزاء في
العاصمة عمان.

البعثة الأوروبية ودول ت�شيد بانتخابات الرئا�سة التون�سية

ال�سب�سي والمرزوقي في جولة �إعادة
ورهان على التحالفات الحزبية

يخوض كل من رئيس الجمهورية
التونسية الحالي منصف المرزوقي
ورئيس حركة ن��داء تونس الباجي
ق��اي��د ال��س��ب��س��ي ج��ول��ة ث��ان��ي��ة من
االنتخابات الرئاسية بحسب ما
أعلنت الهيئة المستقلة لالنتخابات
ظهر أمس ،بينما بدأت األنظار تتجه
إلى التحالفات الحزبية المحتملة
خ�لال الفترة المقبلة لدعم أي من
المرشحين.
وع���رض رئ��ي��س الهيئة شفيق
صرصار نتائج الجولة األولى التي
بينت حصول السبسي على مليون
و 289أل���ف ص���وت ( 39.46في
المئة) مقابل مليون و 92ألف صوت
للمرزوقي ( 33.43في المئة).
وحل ثالثا ً مرشح الجبهة الشعبية
حمة الهمامي بحصوله على 255
أل���ف ص���وت ( 7.82ف���ي ال��م��ئ��ة)
يليه مرشح تيار المحبة الهاشمي
الحامدي الذي نال  188ألف صوت
( 5.75في المئة) ثم مرشح االتحاد
الوطني الحر سليم الرياحي الذي
حصل على  181ألف صوت (5.55
في المئة).
وت��وزع��ت بقية األص����وات على
وزراء في النظام السابق ،من بينهم
ك��م��ال م��رج��ان ( 1.27ف��ي المئة)
ومعارضون سابقون للنظام مثل
أحمد نجيب الشابي ومصطفى بن
جعفر.
وقال رئيس لجنة االنتخابات إنه
في حال لم تتلق اللجنة طعونا ً في
األجل القانوني فإنها ستنظم جولة

اإلع���ادة خ�لال أسبوعين من إعالن
النتائج النهائية الرسمية.
وكان مسؤول في هيئة االنتخابات
قد أوضح أن جولة اإلعادة يمكن أن
تقام في  14أو  21أو  28كانون األول
المقبل.
وي��دخ��ل المترشحان ال��ف��ائ��زان
جولة اإلع���ادة بحظوظ متساوية،
وس��ت��رج��ح ك��ف��ة أح��ده��م��ا لعوامل
مختلفة ،من بينها الدعم المباشر
من أحزاب خسر مرشحوها بالجولة
األولى ،أو لم تتقدم بمرشح على غرار
حركة النهضة.
ي��ذك��ر أن ق��ي��ادي��ي��ن بالجبهة
الشعبية ( 15مقعدا ً في االنتخابات
التشريعية ال��م��اض��ي��ة) ق��ال��وا إن
الجبهة  -وه��ي تضم خليطا ً من
األح��زاب اليسارية والقومية  -لن
تدعم المرزوقي ،ولم يوضحوا ما إذا
كانت ستدعم السبسي ،أم ستقف
على الحياد.
أما حركة النهضة ( 69مقعدا ً في
مجلس الشعب المقبل) فقال رئيسها
راش��د الغنوشي إن مجلس شورى
الحركة سيعقد اجتماعا ً ليقرر ما
إذا كان سيدعم أحد المتنافسين في
جولة اإلعادة.
وفي السياق ،أشادت بعثة مراقبي
االتحاد األوروب���ي في تونس أمس
بانتخابات الرئاسة التي أفضت إلى
مرور رئيس حزب نداء تونس الباجي
ق��اي��د السبسي وال��رئ��ي��س الحالي
منصف المرزوقي إلى جولة إعادة،
ووصفتها بالتعددية والشفافة ،كما

أشادت بها دول غربية وعربية.
وق��ال��ت آنمي نايتس أويتبروك
 وهي عضوة بالبرلمان األوروبي ف��ي مؤتمر صحافي بالعاصمةالتونسية إن الشعب التونسي جدد
تمسكه بالديمقراطية ،وأضافت أن
عملية االقتراع «جديرة بالصدقية».
وتابعت أن التعبير والتجمع كانا
مضمونين خ�ل�ال االق���ت���راع ،وأن
جل الخروقات التي رص��دت كانت
طفيفة بحسب تعبيرها .وكانت
حملة المرزوقي قد تحدثت عن مئات
الخروقات.
ي���ذك���ر أن م���ئ���ات ال��م��راق��ب��ي��ن
والمالحظين من االتحاد األوروب��ي
واالتحاد األفريقي والجامعة العربية
وم��ن منظمات دول��ي��ة  -مثل مركز
كارتر  -راقبوا الجولة األولى من هذا
االقتراع.
دولياً ،أش��ادت فرنسا والواليات
المتحدة والجزائر ومصر بانتخابات
ال��رئ��اس��ة ف��ي ت��ون��س ،وب��األج��واء
الهادئة التي أجريت فيها.
وهنأ وزي��ر الخارجية األميركي
جون كيري ،ونظيره الفرنسي لوران
فابيوس التونسيين على ما وصفاه
بأول انتخابات رئاسية ديمقراطية،
وعبرا عن أملهما في استمرار مسار
االنتقالي الديمقراطي بهذه الصورة.
بدورها ،كانت الخارجية المصرية
ق��د أش���ادت ب��األج��واء التي أجريت
فيها انتخابات ال��رئ��اس��ة ،وهنأت
التونسيين بهذه الخطوة على طريق
الديمقراطية.

