
d¹—UIðË —U³š√4

www.azzaman.com

w O K  ÎUHKÝ W u ×   UÐU ²½≈ w  ÊuŽd²I¹ Êu¹dB*«
·ËdF  dOſ wÝUOÝ f UM*«Ë rNð«u QÐ 5 b*« ‰Ë√ fOzd «

هلسنكي

 öšb² « œ«bð—≈ UO dð

{ الـــــقـــــاهـــــرة - أ ف ب - تـــــوجه
صـريون صبـاح امس االثن إلى ا
مــكـاتـب االقـتــراع الخــتــيــار رئـيس
لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة فـي انـــتـــخـــابــات
مـحـسـومـة سـلـفـا لـصـالح الـرئـيس
ــنـــتــهـــيــة واليــتـه عــبــد الـــفــتــاح ا
الــســيــسي الــذي يــتــوقـع ان يــعـاد
انـتـخـابه لواليـة ثـانـية مـدتـها أربع

سنوات.
وفـتــحت مـراكـز االقــتـراع أبــوابـهـا
الــــــــســــــــاعـــــــة  7,00) 9,00ت غ)
لالنـتــخـابــات الـتي ســتـجــري عـلى
مدى ثالثـة أيام التاحـة اكبـر فرصة
كنة لقرابة  60مليون ناخب (من
اجــمـالي  100مــلــيـون مــصـري هم
عـدد ســكـان الــبـلــد الـعـربـي االكـبـر

وغرافيا لالدالء باصواتهم. د
ـقـتـرعـ وكــان الـرئـيس بــ أول ا
حـيث أظـهـره الـتـلـفـزيـون الـرسـمي
يــدلـي بــصـــوته في مــدرســـة بــحي
مـــصــــر اجلـــديـــدة وسط اجـــراءات

أمنية مشددة.
ـشــاركـة الـرهـان وتـعــتـبـر نـســبـة ا
االساسي في هذه االنتخابات التي
يــواجه فـيــهــا الـســيـسي مــنـافــسـا
وحـــيـــدا هـــو رئـــيس حـــزب الـــغـــد
مـــوسـى مـــصـــطـــفى مـــوسى وهـــو
سياسي غير معروف جماهيريا وال

يتمتع بثقل حقيقي.
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كــمــا أدلى رئـــيس الــوزراء شــريف
اســمــاعــيل بــصــوته بــنــفس احلي
وقال في تصريحات صـحفية نقلها
التـليـفزيـون الرسـمي "لن يرهب أي
صري .. ال عـمليات شيء الشعـب ا
ارهابية وال غيرها". وتابع "ان شاء
ـشــاركـة) الــله سـتــكـون الــنــسب (ا
ــنـافس ــرشح ا مــرتـفــعــة". وقــام ا
درسة عابدين موسى بالتصويت 
الــثــانــويــة بــوسط الــقــاهــرة بــعــد

الظهر.
وقـبـيل ادالءه بصـوته قـال لـفرانس
بــرس "ال يـوجـد أي مــشـاكل وادعـو
اجلـمـاهـيـر لـلـمـشـاركـة بـقـوة خالل

الثالثة أيام".
وأضاف مـتـحـدثـا بـالـفـرنـسـيـة "أنا
سـعـيـد ومـتفـائل ومـقـتـنع أن الـيوم

يوم الفوز لي".
وفي االنتخابات الرئاسية االخيرة
ـشاركـة بـعـد يـوم بـلـغت نـسـبـة ا
ـــئـــة وقــررت من االقـــتـــراع 37 بـــا
السـلطات حـينهـا تمديد الـتصويت
شاركة الى دة يوم لترتفع نسبة ا

ئة . 5.47 با
ويـسـتـبـعـد احملـلل مـصـطـفى كـامل
ــشـاركـة الـســيـد ان تــصل نـســبـة ا
ــئــة خالل األيــام حــتى الى 37 بـــا

الثالثة لالقتراع.
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وشـهـدت اللـجـان في منـاطق الـهرم
بــغـرب الــقـاهــرة ومــصـر اجلــديـدة
بشرقها طـوابير حتمل ب  25إلى
 30نـاخــبـا مــعـظـمــهم يـنــتـمي إلى

الفئة العمرية الكبيرة.

ويــقــول عــادل ســمــيح ( 66عــامــا)
ـــشــكــلــة في اســـتــشــاري تــأمــ "ا
الـــشـــبــاب نـــفـــسه وال نـــســـتــطـــيع
اقناعهم بـشيء انا ابني مضاد لي

في الرأي بعض الشيء".
وأمــام مـــعــظم جلـــان االقــتــراع في
واطـن ـنطـقـت يـتكـرر مـشهـد ا ا
يـــرقــــصـــون ويــــعـــزفــــون األغـــاني
ويـرفـعـون صـور السـيـسي تـعـبـيرا

عن تأييدهم الشديد له.
وحــسـب مــراسل فــرانس بــرس من
ـنـطـقـة "نـزلـة أمـام جلـنـة اقـتــراع 
السمان" غرب الـقاهرة وبالقرب من
أهـرامـات اجلـيزة وقـفت مـجـمـوعة
ـــزامـــيــر من األفـــراد يـــحــمـــلـــون ا
والـطــبـول يـعـزفــون أغـنـيــة "تـسـلم
األيــادي .. تــســلم يـا جــيش بالدي"

في وجود أحد راقصي التنورة.
وفي حي الترجمان الشعبي بوسط
الـــعـــاصـــمـــة كــــانت تـــوزع بـــعض
الــهــدايــا عــلى الــنــاخــبــ حــسب

مراسل فرانس برس.
وشـمـلت الــهـدايـا وجـبــات غـذائـيـة
عـلـيـهـا مـلـصـوق عـلم مـصـر وكـتب
عـلـيـهـا "حتـيـا مـصـر - مع حتـيـات
مؤسسة األزهري" وهي تتبع رجل
أعمال يستورد الورق وبها زجاجة

مياه وبسكويت وعصير وفاكهة.
wM « —UA²½«

انــتـشـرت قـوات اجلـيش والـشـرطـة
ــقـار ـنــشــآت احلــيـويــة وا حــول ا
االنـــتـــخـــابـــيـــة الـــتـي اقـــيـــمت في
ـدارس لــتـأمــ عـمــلـيــة االقـتـراع ا
خـــصــوصــا بــعــد االنــفــجــار الــذي
استـهدف اجلمـعة مـوكب مدير امن
االســكـــنــدريـــة واســفـــر عن مـــقــتل
عـنــصـري شــرطـة. وتــوعـد تـنــظـيم
ـــهـــاجـــمـــة الـــدولـــة االسـالمـــيـــة 
ـنـشآت ذات الـصـلة بـاالنـتخـابات ا

والسياح في جميع أنحاء مصر.
ــشــتــركــة من وتــشنّ قــوات األمن ا
اجليش والشرطة حـاليا حملة على
اجلهـادي تتمـثل بعمـلية عـسكرية
شــامـلــة بــدأت في شــبـاط/فــبــرايـر
ـاضي وتــتـركـز في وسط وشـمـال ا
سـيــنـاء. وأدت مـنــذ انـطالقــهـا الى
مـــقـــتل اكـــثـــر من  150جـــهـــاديـــا

بحسب ارقام اجليش.
وأواخـر تــشـرين الـثــاني/نـوفــمـبـر
اضي كلف السيـسي رئيس هيئة ا
سـلحة مـحمد االركان في الـقوات ا
حــــجـــازي اعــــادة فــــرض االمن في

سيناء في غضون ثالثة اشهر.
وجـــاء هــذا الـــقـــرار بــعـــد ايــام من
اعـتـداء اسـتـهدف مـسـجـد الـروضة
فـي شـمـال سـيـناء مـوقـعـا أكـثـر من
 300قـــتـــيل ولم تـــعـــلن أي جـــهــة
مـسؤولـيتـها عـنه. ولكن  عـلى ما
ـوعـد احملـدد النـهاء يـبـدو تـمـديـد ا

التمرد اجلهادي.
ومـــنـــذ أطــاح اجلـــيش بـــالـــرئــيس
االسالمي مـحـمـد مرسي في 2013
بـعــد احـتــجـاجـات شــعـبــيـة ضـده
ـــصـــريـــة تــــخـــوض قـــوات االمـن ا
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ثمة حقائق اثبتت بطالن السياسة التركية جتاه جيرانها  فالتدخل الفاضح في
الـشـأن الـسـوري لم يـعـد مـجـزيـا لـلــدولـة الـتـركـيـة  فـاالرهـاب الـذي تـدفق عـبـر
ـدن السـوريـة بـات يبـحث عن مـكـامن الـضعف حدودهـا الى عـمـوم االراضي وا
قي تـركـيـا ليـضـربهـا  والـتـدخالت واالجتـيـاحات لـالراضي العـراقي هـو االخر
سـيـرتـد علـى تركـيـا عـاجال أم اجال  فـلـيس هـنـاك دولـة محـتـرمـة تـسـمح لـدولة

سلحة . اخرى بغزو اراضيها دون االتفاق معها بحجة مالحقة االطراف ا
كان جـيران تركيا سوريـا والعراق خصوصا والعـرب على وجه العموم  يودون
بنـاء احسن الـعالقـات السـياسـيـة واالقتـصاديـة مع تـركيـا  ولكن مـا أن وجدت
نظمـات االرهابية ومليـارات الدوالرات تتدفق على اراضـيها بدعم غربي تركـيا ا
امـريـكي عــربي  سـال لـعــابـهـا لـكـي تـغـيـر مـن خـارطـة الـدول اجملــاورة بـحـجج
ــة الـراغــبـة في الــسـيــطـرة ــة احـيـت الـنــفـوس الــقـد مـتــعـددة وســيـاســات قـد

واالستحواذ والسطو .
الشعـوب العربية على اختالف اماكـنها تقدر للشعـوب التركية العالقات االخوية
ـصــالح والـثـقــافـات  ولـكن كل ذلـك لم يـنـفع مع ـبــنـيـة عـلـى تـعـدد ا واجلـيـرة ا

السلطات التركية وجعلها تستهوي دروب التدمير جليرانها العرب ,
واالن لم يـفت الـزمن الـذي تراجع فـيه تـركيـا سـيـاساتـهـا  وتعـيـد البـوصـلة الى
حـيث مـاكـانت تـزعم فـيه صـفـر مـشاكـل مع الدول الـعـربـيـة وخـصـوصـا سـوريا
والعـراق  فـسوريـا االن هي عـلى وشك كنـس االرهاب من اراضـيـها  وخـاصة
ا فيـهم تركيا يراهنون على تلك اجملموعات الغوطـة الشرقية التي كان البعض 
سلـحة في تغـيير مـوازين القوى والـتأثيـر على العـاصمة دمـشق  فالـغوطة قد ا
انتـهت وبات اجليش العربي السوري وحلفـاؤه يسيطرون على مجمل إن لم يكن
ـتدخـلون والـداعمـون لالرهاب كل مـسـاحات الـغوطـة الشـرقـية  وبـالتـالي فقـد ا

أهم رهاناتهم .
أما الـعـراق فقـد رفض وادان االجـتـياح الـتـركي الراضـيه  وإذا كـانت السـلـطة
التركـية تتعكـز على بعض السـياسي العـراقي الفـاشل مثلـما تعكزت داعش
ـكن بـأي حـالـة من االحـوال ان يـضـمن لـتـركـيـا صـداقـة عـراقـية فـهـذا االمـر ال
كن ايضا أن ينعم اجليش الغازي باالستقرار  وهذا موقف عراقي دائمـة وال 
ـيدانيـة في الوقت احلـاضر ويـترك لـلسـياسة ثابت  وإذا لم يـعبـر عن جتلـياته ا

فعلها فأن الزمن القادم لن يكون كذلك .
فـالوقت لم يـستـنفـذ بعـد لكي تـعيـد السـلطـات التـركيـة حسـاباتهـا  فالـبحث عن
مـخـارج لعـودة الـعالقـات االخويـة مع الـقيـادة الـسوريـة وشـعبـهـا االبي امرا في
لحمي للجيش السوري وحلفاؤه غاية الـضرورة  فالسنوات السبع من القتال ا
ـطـلـق لالرهـاب والـدول الـداعــمـة له ان يـغـيــر اجلـغـرافـيـة اثـبت بـانه المـجــال بـا

السورية .
فاالرهـاب يلـفظ انفـاسه االخـيرة  ومـابقي من حتـركات ومـحاوالت امـريكـية في
الشـمال الـسوري لـقطع الـتواصل بـ رفاق الـسالح في العـراق وسوريـا ماهي

نهزمة العادة الروح اليها . سوى البحث عن بقايا االجساد ا
إن تركيـا اجلارة الـصديـقة الـعريـقة للـشعـب الـسوري والـعراقي  مـاعلـيها في
رحلة التأخي مع جيرانها  الوقت احلـاضر سوى مراجعة سياساتها والـعودة 
ـكن ان يحل ازمـاتها فال غزو عـفرين الـسورية وال اجـتيـاح االراضي العراقي 
الـداخـلـيـة وال يلـبي مـطـامـعـهـا في تـلك الـدول . فـصـراعـهـا مع الـشـعب الـكردي
ـسـلحـة يـكـمن حـلهـمـا بـاحلـوار  واحلوار وحـده هـو الـذي يـحقق االمن وقـواه ا
واالسـتـقرار لـلـطـرف  فـقـد مـرّ اكثـر من عـشـرين عـاما عـلى هـذا الـصراع ولم

ينتهي  وسيبقى كذلك .
نظـمات االرهـابيـة في العراق وسـوريا عـلى استـباحة االرض لقـد عولت اعـتى ا
واالنــفس  وتـلــقت كــافـة انــواع االســلـحــة احلـديــثــة واالمـوال الــهــائـلــة والـدعم
اخلارجي اعالميا وسياسيا لكنها بالنتيجة اندحرت  فما من شعب ودولة تقبل
ـطلق أن تنتـهك حرمتـها باالرهاب  وهـذا يعطي الدلـيل الواضح للـدول تركيا با
وامـريـكـا وغـيـرهـمـا بـانه السـبـيل غـيـر الـسالم والـتـفـاوض مع سـوريـا والـعـراق
ـعـاجلـة اخلالفات  وهـذا االمـر يـحـتـاج بالـضـرورة لـلـرغبـة الـصـادقـة واالقرار
االكيـد بحقوق الدول وسالمة اراضيها وحـدودها من التدخل بشؤونها وموارها

الطبيعية . 
إن الوقت الـذي  فيه اجتياح الناتو والـدول الغربية ليبيـا والعراق وتدميرهما 
قد ولى فـهذه روسـيا االحتـادية تـصون وحتـمي حقـوق وحرمـة الدول والـشعوب
تـغـيرات الـدولـية ـتـحدة  ولـذلك فـا عـلى وفق الـقوانـ الـدوليـة وشـرعـية اال ا
ـية وفي مـقدمـتها روسـيا والـص الـشعـبيـة  قد حدّ الكبـرى ونشـوء اقطـاب عا

من رغبات االنفالت .
فـأمـام تـركيـا طـريـقـان  أمـا العـودة لـصـداقـة الـشعـوب الـعـربـية
واحــتــرام ســيــادة الــعــراق وســوريــا وهــذا مــانــريـده  أو
ــشــاكل  وهــذا االســتــمــرار في مــســتــنــقع االزمــات وا
ـزيد من اختـيـار يعـبـر عن قصـور في الـرؤية وصـنـاعة ا

االزمات . 

وخـصـوصـا في سـيـنـاء مـواجـهات
عـنـيــفـة ضـد مـجـمــوعـات جـهـاديـة
ـصـري مــتـطــرفـة بـيــنـهــا الـفــرع ا
لـتـنـظـيم الــدولـة االسالمـيـة (واليـة
سـؤول عن شن عدد كبير سيناء) ا

من االعتداءات الدامية في البالد.
وشن تـــنــظــيم الـــدولــة االسالمــيــة
ـــدنــيــ هــجـــمــات عــديـــدة ضــد ا
ـــاضي واالقــــبـــاط طـــوال الـــعـــام ا
اســفـرت عـن مـقــتـل أكـثــر من 100

شخص.
 d³B « v « …uŽœ 

وانتـشرت الفـتات الـتأيـيد لـلرئيس
ــصــري حـيث  رفـع صـوره الى ا
جــانـب اســمــاء الـــتــجــار او رجــال
االعــمـال او الــشـركـات الــتي مـولت

هذه احلملة الدعائية.
ورغـم ان االنـتـخـابـات لم تـسـبـقـهـا
ـعني احلـقيقي حـملة انـتخـابيـة با
اال ان السيـسي ضاعف من ظهوره
الـعــلـني في مــنـاسـبــات مـعـظــمـهـا

ـشروعات نـفذت او سـيبدأ افتـتاح 
تـنـفـيـذهـا. وفي الـعـام  ?2014كان
الـسـيسي يـحـظى بشـعـبيـة واسـعة
ـصــريـ الـذين كــانـوا يـرون بـ ا
ـــنــقــذ" الـــقــادر عـــلى اعــادة فـــيه "ا
االسـتـقـرار الى الـبالد بـعـد فـوضى
سـادت عقب انـتفـاضة الـعام 2011

التي أسقطت حسني مبارك.
غير ان األزمة االقتـصادية والعودة
الى نــظـام مـشـابه ان لم يـكن أكـثـر
تـسلـطا من نـظام مـبارك الـذي حكم
مـــصــر بـال مــنـــازع عـــلى مــدى 30
عـامـا تـسـبـبـا في تـآكل بـعض هذه

الشعبية.
ووعـد الـسـيـسي مـنـذ بـدايـة واليته
األولى باعادة االستقرار الى البالد
لـيس على الـصعـيد الـسيـاسي فقط
ــــا كــــذلـك عــــلى الـــــصــــعــــيــــد وا

االقتصادي.
وفي حــوار اجـــرته مــعـه اخملــرجــة
صرية ساندرا نشأت السينمائية ا

يـحـكم بـيـد مـن حـديـد بـعـد ان عـزل
سلفه االسالمي مرسي عام .2013
عـارضة االسالمية الى وتعرضت ا

حملة قمع دامية.
وفي  14اغـــــســـــطس  2013قـــــتل
مـئــات من أنــصــار مـرسـي في يـوم
واحـــــد. وبــــعـــــد ذلـك  تــــوقـــــيف
ومـــحــاكـــمــة آالف االسالمـــيــ من
بــيــنــهم قـيــادات جــمــاعــة االخـوان

. سلم ا
وصــدرت أحـكـام عـلى مــئـات مـنـهم
ن فــــيــــهـم مــــرسي نــــفــــسـه اثـــر
مـحاكمـات جمـاعيـة سريـعة دانـتها
ــتــحــدة بــشــدة. كــمــا امــتـد اال ا
الــقـــمـع لــيـــشـــمل الـــلـــيـــبـــرالـــيــ

. واليساري
وتفيد منظمة "مراسلون بال حدود"
ان  30صــحــافــيــا هم في الــســجن
حــالــيــا في مــصــر. كــمــا  حــجب
قـــرابــة  500مـــوقع عـــلـى شـــبـــكــة

االنترنت.

ـصـريـة دعـا وبــثـته كل الـقـنـوات ا
ــــصـــــريــــ الى ان الـــــســــيــــسـي ا
"يــصـبــروا قــلــيال" في اشــارة غــيـر
مــبـاشـرة الى شــكـواهم من ارتـفـاع

عيشة. كبير في تكاليف ا
وفي الـعـام  2016أطـلق الـسـيـسي
بــــرنــــامــــجـــا طــــمــــوحــــا لالصالح
االقتـصادي من اجل احلـصول على
قـرض قـيـمته  12مـلـيـار دوالر على
مــدى ثـالث ســنـــوات من صـــنــدوق
النقد الدولي. ومن ب االصالحات
الـتـي أجـريت حتـريـر سـعـر صـرف
صـري ما ادى الى ارتفاع اجلنيه ا
كـبـيـر في االسـعــار اثـر بـشـدة عـلى

صرية. األسر ا
—UFÝ« ŸUHð—«

غيـر ان ارتفاع األسـعار لم يؤد الى
احــــــتــــــجـــــاجــــــات في الــــــبالد الن
الـــســـيــسـي وهــو خـــامس رئـــيس
مـــصـــري يـــأتـي من اجلـــيش مـــنـــذ
ـلــكــيــة في الــعـام 1952 اســقــاط ا
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