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»فجر االنتصار«: أهميتها العسكرية وتأثيرها على مسار الحرب في اليمن
 شارل ابي نادر

نصرالله صوت الناس وسيف الحق
غالب قنديل

ــاح  ــة فــي هــذا العصــر بعــد االجتي ــروت للمــرة الثاني ــأ، وكادت تحــرق بي ــرات فجــرت المرف ــة النيت قضي
الصهيونــي عــام 1982، وخلفــت الشــهداء والضحايــا. بينمــا اســتمر محجوبــا عــن لبنــان، بقــرار أميركــي، بيــان 
األقمــار الصناعيــة عــن حركــة الطيــران فــي لحظــة التفجيــر. مــا يطــرح الريبــة المشــروعة عــن حلقــة خطيــرة 

أخفيــت عمــدا، وباتــت خــارج التحقيــق القضائــي واإلعامــي معــا، وُغيِّبــت أصــا عــن االهتمــام الرســمي.
أوال: وحــده الســيد نصــراهلل يتحــدث بوجــدان الوطــن والشــعب، وينطلــق بحساســية التعاطــف 
مــع ذوي الضحايــا والمتضرريــن. وهــو إنســانيا ووطنيــا، يتميــز بترّفعــه ونزاهتــه وضميــره الحــي فــي 
ــل  ــا ينحــاز أو يخات ــام، ف ــي الع ــا تمــسّ الشــأن الوطن ــة، عندم ــا الشــائكة والخافي معالجــة القضاي
أو يتجــرّد مــن نزاهــة المعاينــة ونبــل الموقــف والحكــم العــادل. وهــو فــي مكانتــه الوطنيــة وصفاتــه 
الفقهيــة يملــك حصانــة المشــترع العــادل والقاضــي النزيــه، ويعــرف عنــه القاصــي والدانــي كّل الحــزم 
والشــدّة فــي رفــض الظلــم علــى القريــب أو البعيــد، والوقــوف علــى حــدّ الســيف مــع الحــق والعــدل. 
ومــن البديهــي والطبيعــي أن يعلــن قائــد المقاومــة رفــض التســييس وممارســة الضغــوط علــى القضــاء 
ــر  ــة وتضاعفــت إث ــفت مصــادر الريب ــا تكشّ ــع الصــوت بعدم ــق، وأن يرف ــل فــي مســار التحقي والتدخّ
المعلومــات المتداولــة عــن تدخــات وضغــوط أميركيــة وســعودية، مباشــرة وبالواســطة، يتعــرّض لهــا 
ــن بصمــت  ــي تتحصّ ــل الوســائل واألدوات، الت ــف، بغــضّ النظــر عــن تفاصي ــي هــذا المل القضــاء ف

وتغافــل قضائــي يفاقــم الشــكوك.
خطيــر جــدا صمــت القضــاء عــن مداخــات ســفارات أجنبيــة معروفــة بأنهــا تمّثــل دوال لديهــا خطــط 
ــا أبشــع  ــازع. وم ــه كســيحا ين ــه، وترك ــه وإمكانات ــر مقدرات ــد، وتدمي ــح واضحــة باســتباحة البل ومصال
المشــهد حيــن يكــون اغتيــال الوطــن والعدالــة معــا عبــر تحقيــق قضائــي، فســام اهلل علــى النزاهــة 

والحصانــة والســيادة.
ثانيــا: إن الطابــع الوطنــي للقضيــة اقتضــى مــن ســيد المقاومــة وضــع النقــاط علــى الحــروف 
بــكّل وضــوح، ولفــت االنتبــاه إلــى انحرافــات خطيــرة تعصــف بميــزان العدالــة فــي البلــد، بحيــث يقــود 
التغاضــي إلــى تفاقمهــا، وتحويــل قصــور العــدل لبيــوت مظالــم وتنكيــل واستنســاب باســم القانــون 

الجــاري تحويــره وحرفــه وتشــويه مســار تطبيقــه.
األخطــر مــن جميــع التدخــات المحليــة، التــي كانــت تتكــرر وتُســتعاد تقليديــا مــع تكــرار 
ــات  ــى ســائر النزاع ــدارج عل ــط السياســي ال ــر التوسّ ــات القضــاء، تحــت تأثي ــن انحراف الشــكاوى م
التقليديــة والقضايــا المرفوعــة أمــام المحاكــم،  ولكــنّ تدخّــل الســفارات والــدول األجنبيــة فــي ســير 
التحقيقــات يرجــح الشــكّ والريبــة بالقاضــي وقــراره، بعيــدا عــن العدالــة، طالمــا ابتعــد بمشــيئته عــن 
ــة معروفــة األطمــاع  ــة ســفارة أجنبيــة ودول نزاهــة واســتقال القــرار القضائــي الســيادي، وقبــل مداخل
ــة  ــي أســر الوصاي ــه، بوقوعــه ف ــة الســيادية لعمل ــه يُســقط الحصان ــح واألهــداف. وهــذا بذات والمصال
والتأثيــر األميركــي. ومطالعــة الســيد فــي تفاصيــل الملــف كانــت تنطــوي علــى مفاصــل كاشــفة لعيــوب 
التحقيــق، مــن أخطرهــا وأهمّهــا تجــاوز حلقــات طلــب االســتماع إلــى الرؤســاء والــوزراء، الذيــن تعاقبــوا 
علــى المســؤولية، ورغــم مجاهــرة بعضهــم بــأن لديهــم معطيــات ومعلومــات، ورغــم ذلــك صُمّــت آذان 
العدالــة، ولــم يجــد القاضــي فــي ذلــك مــا يقنعــه بطلــب إفاداتهــم، واســتبيان مــا لديهــم دون أي تفســير 

أو تعليــل. وهــو بذلــك تعسّــف فــي اســتعمال حّقــه االستنســابي.
ثالثــا: المســألة الفاضحــة التــي أثارهــا الســيد نصــراهلل، هــي اســتهداف الرئيــس حســان ديــاب. 
وقــد برهــن علــى أنهــا تثبــت طــاق التحقيــق مــع روح العدالــة ومعيارهــا وميزانهــا،  وتعسّــف المحقــق 
ــة  ــل نتيجــة لمعاين ــاز سياســي ب ــل انحي ــك اإلشــارة فع ــن تل ــم تك ــة. ول ــي االستنســابية الغرضي ف
القضيــة بروحيــة العدالــة ونزاهــة الحكــم علــى األفعــال والمواقــف. والشــخصية المســتَهدفة مجرّبــة 
باعتــراف الخصــوم قبــل األصدقــاء، وهــي ليســت مــن حلفــاء حــزب اهلل ومعســكره السياســي، رغــم 
تمثيــل الحــزب فــي حكومتــه، التــي دعمهــا الســيد، وانحــازت إليهــا كتلــة الوفــاء للمقاومــة. وهــي لــم 
تتطــرف عــن مضمــون مــا درجــت عليــه الحكومــات الســابقة فــي تأكيــد الثوابــت، لكــن ســيد المقاومــة 
بنزاهتــه وبــروح العدالــة يرفــض التعسّــف بحــق شــخصية وطنيــة مســالمة بعيــدة عــن ســلوكيات 

الكيــد الشــائعة، بينمــا تجــري محاولــة الســتضعافها والتنكيــل بهــا.
ــم،  ــة، تســتحق الدراســة والتعمي ــة ووطني ــة حقوقي ــي بســطها نصــر اهلل، هــي وثيق ــة الت المرافع
واســتخراج التوصيــات التنفيذيــة فــي التعامــل مــع الملفــات والقضايــا، التــي أثارهــا مــن موقعــه 
المســؤول. ويقينــا إن تــدارك مصــادر العيــوب واالختــال فــي الســلطة القضائيــة، هــي مهمــة عاجلــة، 
وتقــع فــي صلــب أيّ توجــه وطنــي لإلنقــاذ واإلصــاح، بــدال مــن تــرك ثغــرات التدخّــات األجنبيــة 
ــع يســتبيحه  ــكل مخّل ــي هي ــي ال تســتقيم ف ــة، الت ــى حســاب الســيادة والعدال ــة، عل مفتوحــة مباح
المســتعمر المعــروف جهــارا بوقاحــة تشــابكه مــع الصهاينــة الغادريــن والطامعيــن، علــى حســاب 

الكرامــة الوطنيــة ومقوّمــات االســتقل ال والســيادة.

»البيوت اإلبراهيمية«.. محاولة لهدم اإلنسان اليمني
يومــا بعــد يــوم تتكشــف جوانــب مــن المخطط 
االميركــي االســرائيلي الســعودي االماراتــي، الــذي 
يتــم تنفيــذه ضــد اليمــن منــذ اكثــر مــن 7 ســنوات، 
بالحصــار  ومــرورا  العدوانيــة  الحــرب  مــن  بــدءا 

والتجويــع وإنتهــاء بـ«البيــوت االبراهيميــة”.
المخطــط،  هــذا  جوانــب  جميــع  ان  رغــم 
واالقتصاديــة  والسياســية  واالمنيــة  العســكرية 
إماراتــي  ســعودي  بتمويــل  يتــم  واالجتماعيــة، 
خالــص، اال ان الجوانــب االكثــر تعقيــدا، تقــع علــى 

و»اســرائيل«. امريــكا  عاتــق 
اميركيــة  وبمشــاركة  واالمــارات،  الســعودية 
ــي  ــا ف ــب الخــاص بهم ــا الجان و«اســرائيلية«، نفذت
التحتيــة،  وبنــاه  اليمــن،  هــدم  وهــو  المخطــط، 
ومحاصــرة شــعبه وتجويعــه، واغراقــه باالمــراض 
الجانــب  هــذا  يحقــق  لــم  حــال  وفــي  واالوبئــة، 
اهدافــه، وفــي مقدمتهــا اخضــاع الشــعب اليمنــي 
وتركيعــه، ودفعــه للتطبيــع مــع »اســرائيل«، يتــم 
االنتقــال الــى الخطــة بــاء مــن المؤامــرة االمريكيــة 
وهــذه  اليمنــي،  االشــعب  ضــد  االســرائيلية، 

الخطــة تتمحــور هــو »هــدم االنســان اليمنــي« 
مســؤولية  مــن  هــي  الخطــة،  وهــذه  نفســه، 

وان  و»اســرائيل«  امريــكا 
كانــت بتمويــل ســعودي 

اماراتــي.
هــدم  »مخطــط 
االنســان اليمنــي« ، مخطط 
خبيــث فــي غايــة الخطــورة، 
ــه  ــب من ــن جوان كشــفت ع
فــي  االمريكيــة  الســفارة 
دعــت،  ان  بعــد  اليمــن، 
وتحــت يافطــة العمــل علــى 
االيمنــي  الشــباب  تعريــف 
وديانــات  بمعتقــدات 

االخريــن، عبــر اســتقطاب الشــباب مــن الجنســين، 
خاصّــة!!. منــازل  فــي  للعيــش 

الافــت ان منشــور الســفارة االميركيــة اطلــق علــى 
االماكــن التــي ســيعيش فيهــا الشــباب مــن الجنســين، 
بـ«البيــوت اإلبراهيميّــة«، ويبــدو االســم شــبيهًا باتفاقــات 

تطبيــع إبراهــام، والــذي أقدمــت عليــه اإلمــارات، والبحرين 
أخيــرا مــع دولــة االحتــال اإلســرائيلي.

تمنــح  إنهــا  األمريكيّــة،  الســفارة  وقالــت 
ــة  للشــباب البالغيــن »مــن مُختلــف األديــان« زمال
وذلــك  باإليجــار،  مدعــوم  منــزل  فــي  للعيــش 
للســعي لمعرفــة المزيــد عــن المعتقــدات الدينيــة 
خــال  البيــوت  تلــك  فــي  الســاكنين  للشــباب 

اليوميــة. لحياتهــم  ذهابهــم 
كــي  الــذكاء  مــن  لكثيــر  المــرء  يحتــاج  ال 
ــوة  ــذه الدع ــف وراء ه ــي تق يكتشــف االســباب الت
المشــبوهة، والتــي ظاهرهــا التعــارف والتســامح، 
النهائــي  وهدفهــا  والرذيلــة،  االنحــال  وباطنهــا 
الترويــج للتطبيــع والتبشــير واالرتــداد عــن اإلســام، 
بعــد ان أثبــت االنســان اليمنــي قــدرة خارقــة علــى 
تحــدي الصعــاب علــى مــدى 7 ســنوات مــن القتــل 
مــن  البــد  فــكان  والتدميــر،  والتجويــع  والحصــار 

ــه. ــدم بيت ــو ال ه ــه ه هدم
االنســان اليمنــي الــذي تحــدى المســتحيل، خــال 
الســنوات الســبع الماضيــة، لهــو قــادر علــى تحــدي هــذه 
»البيــوت االبراهيميــة«، والمخططــات والجهــات التــي تقــف 
وراءهــا، فليــس هنــاك بيــن العــرب مــن هــو اوفــى مــن 
اليمنييــن للقضيــة الفســطينية، ففــي الوقــت الــذي تخلــى 
ــة العــدوان والحصــار، اال انهــم  عنهــم كل العــرب، فــي محن
رغــم كل ذلــك ، ال تمــر مناســبة اال واكــدوا مــن خالهــا 
المطلــق  ورفضهــم  الفلســطينية،  بالقضيــة  بتمســكهم 

العالمللتطبيــع والتبعيــة والهيمنــة.

قــد تكــون معركــة تحريــر مدينــة مــأرب اليمنية 
التــي تــدور رحاهــا حاليًــا فــي الوســط الشــرقي من 
ــعبية  ــان الش ــي واللج ــش اليمن ــن الجي ــاد بي الب
ــدوان  ــدات الع ــن وح ــة، وبي ــن جه و«أنصــار اهلل« م
ــن أهــم  ــة أخــرى، م ــن جه ــه م الســعودي ومرتزقت
المعــارك التــي شــهدها التاريــخ المعاصــر، نظــرًا لمــا 
ــر  ــط  تغيي ــر، ليــس فق ــن تغيي ــا م ــى عليه ــد يبن ق
عســكري وميدانــي مرتبــط باالنتصــار فــي مواجهــة 
العــدوان علــى اليمــن وانهائــه، بعــد أن امتــد قاســيًا 
ــا، بــل  ــا لمــدة ســبع ســنوات تقريبً ــا وصعبً ومؤلمً
فــي  واســتراتيجي  مفصلــي  تغييــر  عــن  نتكلــم 
موازيــن القــوى والنفــوذ فــي المنطقــة، مــن الواضــح 
أبعــاده  الغربــي واالقليمــي قــد فهــم  الطــرف  أن 
وخطورتــه علــى اســتراتيجيته التــي يحــاول فرضهــا 
فــي أكثــر المناطــق أهميــة فــي العالــم، مــن خــال 
رعايتــه ومواكبتــه اللصيقــة لهــذه المعركــة، فــي كافــة 

النواحــي العســكرية والسياســية والديبلوماســية.
 فمــا يجــري فــي الميــدان اليمنــي مؤخــرًا، وبعــد 
التقــدم الــذي أعلــن عنــه المتحــدث العســكري اليمنــي 
ــار«،  ــر االنتص ــة »فج ــي عملي ــريع، ف ــى س ــد يحي العمي
وتحريــر مــا مســاحته التقريبيــة حوالــي 600 كلــم مربــع، 
واللجــان  الجيــش  بعــد وصــول وحــدات  وبالتحديــد 
المتاخمــة  المناطــق  الــى  اهلل«  و«أنصــار  الشــعبية 
مباشــرة لمدينــة مــأرب، مــن غربهــا ومــن جنــوب غربهــا، 
ــر  ــة تحري ــدًا، أن معرك ــك أب ــل الش ــا ال يقب ــي بم يوح
المدينــة قــد دخلــت فــي مرحلتهــا النهائيــة، وأن اإلطبــاق 
علــى نقــاط المدافعــة األخيــرة عنهــا قــد اســتوفى كامــل 
خطــوط التمركــز ونشــر قــوى المهاجمــة وقــوى اإلســناد 

ــى الشــكل التالــي: والدعــم، وذلــك عل

- نقاط تمركز وحدات الجيش واللجان
تتمركــز هــذه الوحــدات غــرب المدينــة علــى 
جبهــة بعــرض حوالــي أربعيــن كلــم، تمتــد بيــن 
منطقــة الرخيــم شــمااًل، مــرورًا بالحــد الغربــي لســد 
ذانــة جنوبًــا، وتتحضــر  إلــى وادي  مــأرب وصــواًل 
للتقــدم والســيطرة علــى أكثــر األهــداف تحصينًــا 
وأهميــة لــدى العــدوان فــي منطقــة الروضــة جنــوب 

المدينــة وفــي معســكر صحــن الجــن شــمالها وفــي 
منطقــة الجفينــة فــي وســط غــرب شــرق ســد مــارب 
المهاجمــة  خــط  الجبهــة  هــذه  وتشــكل  مباشــرة، 
الرئيســي للمدينــة، تتســاند وتتكامــل معركتهــا مــع 
تمركــز وتحــرك وحــدات أخــرى صديقــة لهــا، جنوبًــا 
فــي مديريتــي حريــب وبيحــان وشــمااًل فــي مديريــة 

مدغــل وفــي معســكر مــاس.
- نقاط تمركز وحدات العدوان والمرتزقة

والمرتزقــة علــى  العــدوان   تتمركــز وحــدات 
جبهــة المدافعــة النهائيــة عــن المدينــة بيــن القاعــد 
االحتفــاظ  مــع  جنوبًــا،  الرديــف  وجبــل  شــمااًل 
بأكثــر نقــاط الدفــاع تجهيــزًا داخــل حــدّي الجبهــة 

الرويــس جنوبًــا  فــي جبــل  المذكوريــن، وذلــك 
وجبــل الســواد فــي الوســط شــرق ســد مــأرب 
مباشــرة، وفــي الطلعــة الحمــراء  وجبلــي البلــق 

القبلــي واألوســط وجبــل االديــرم جنوبًــا.
عمليًــا، يبــدو مــن االنتشــار والتمركــز الميداني 
لــكل طــرف حاليًــا، أن المعركــة المقبلــة أو المرتقبــة 
ــة جــدًا  ــة وقريب ــون قريب ــد تك ــدة، وق ــد بعي ــم تع ل
مبدئيًــا،  ألن تمركــز وحــدات الجيــش واللجــان 
فــي تلــك المواقــع، ال يمكــن عمليًــا أن يســتمر 

لنيــران  زالــت معرضــة  لفتــرة طويلــة كونهــا مــا 
وحــدات العــدوان والمرتزقــة المتمركــزة فــي الجبــال 
المشــرفة، وكونهــا غيــر محصنــة بمــا فيــه الكفايــة 
بســبب الســيطرة عليهــا منــذ فتــرة بســيطة، اضافــة 
طبعًــا لتعرضهــا المتواصــل والثابــت لإلســتهدافات 
عمليــة  فتــرة  طيلــة  تتوقــف  لــم  التــي  الجويــة 
االقتــراب مــن غــرب وجنــوب غــرب مــأرب، بيــن 
الســد وبيــن مديريــة الجوبــة، حيــث يجــب أن 
تكــون عمليــات التقــدم والمهاجمــة انطاًقــا مــن 

ــة. ــريعة وخاطف ــع س ــذه المواق ه
هــذا لناحيــة العمليــات الميدانيــة التــي حصلــت 
مؤخــرًا، أو التــي مــن المحتمــل حصولهــا قريبًــا كما 

ُذكــر أعــاه، ولكــن بالتــوازي مــع الحركــة الميدانيــة 
التــي تــم التطــرق اليهــا، والتــي رســمها المتحــدث 
العســكري فــي مؤتمــره الصحافــي األخيــر، فقــد 
أشــار أيضًــا إلــى عــدة نقــاط عســكرية ولوجســتية 
ومعنويــة ووطنيــة، تكمّــل مــا حصــل مــن انجــازات 
ميدانيــة فــي عمليــة » فجــر االنتصــار«، ويمكــن 

تحديدهــا علــى الشــكل التالــي:
 رغــم أن العــدوان شــن 948 غــارة جويــة، ومنهــا 
والطرقــات  المواطنيــن  منــازل  اســتهدفت  غــارات 

يثــِن  لــم  الجويــة  الغــارات  تكثيــف  فــإنَّ  العامــة، 
القــوات المســلحة عــن االســتمرار فــي تنفيــذ المهــام 
العماتيــة، األمــر الــذي نتــج عنــه تســاقط الفــت 
وســريع لمواقــع العــدوان، وفــرار الفــت لقــوات تحالــف 
دون  والعمــاء،  الخونــة  مــن  وأذنابهــم  العــدوان 
التعــرض لهــم أثنــاء فرارهــم، وذلــك بعــد أَن اقتضــت 
التوجيهــات بعــدم إطــاق النــار علــى كل مرتــزق بعــد 

ــه. ــارًكا موقع ــر ت ــال ويف ــرك القت ــى ت ــادر إل أن يب
مــع تمكــن وحــدات الدفــاع الجــوي للجيــش 
مــن إســقاط 11 طائــرة تجسُّســية لقــوات العــدوان 
خــال عمليــة »فجــر االنتصــار« بينهــا 6 طائــرات 
وعرقــل  قيّــد  األمــر  هــذا  فــإن  الصنــع،  أمريكيــة 
بنســبة غيــر بســيطة، قــدرة العــدوان الجويــة التــي 

ــي الحــرب. ــا ف ــد عليه ــا اعتم طالم
ــاورة  ــة من ــريع لناحي ــد س ــه العمي ــار إلي ــا أش م
ولناحيــة  عمليــة(   68 )نفــذت  الصاروخيــة  القــوة 
منــاورة ســاح الجــو المســير )نفــذ 245 عمليــة(، 
ــه معركــة الجيــش واللجــان  ــت إلي يؤكــد مــا توصل
لناحيــة  متقــدم،  قتالــي  مــن مســتوى  الشــعبية 
تطويــر األســلحة النوعيــة وتوســيع وتفعيــل منــاورة 

المعركــة مــن خالهــا.
لتبقــى بالنهايــة األهميــة الكبــرى مــن الناحيــة 
فــي  الصحافــي  المؤتمــر  تضمنــه  مــا  الوطنيــة، 
قائــًا:  اليمنــي  للشــعب  العميــد ســريع  توجَّــه 
»قواتكــم المســلحة قــد عقــدت العــزم علــى تحريــر 
كافــة أراضــي الجمهوريــة وفــرض الســيادة الوطنيــة 
يحــدث  ولــن  واالســتقال،  الحريــة  وتحقيــق 
األجنبــي  االحتــال  قــوات  بطــرد  إال  االســتقال 
وتطهيــر أراضينــا مــن دنــس الغــزاة وأتباعهــم«، 
يعيشــون  الذيــن  مــأرب  ألبنــاء  بــه  توجــه  ومــا 
ــم  ــث دعاه ــا، حي ــا تاريخيً ــتحقاًقا وطنيً ــوم اس الي
»لعــدم االنجــرار إلــى معركــة الســعودي واإلماراتــي 
وأعــداء اليمــن، والوقــوف إلــى جانــب جمهوريتهــم 
الحقيقيــة جمهوريــة الشــعب واالســتقال والحريــة 

وليــس جمهوريــة العبوديــة للعــدوان”.

انتخابات العراق.. هل ستتغير النتائج المعلنة بعد إكمال الفرز يدويا؟
علــى  العراقيــة  االنتخابــات  مفوضيــة  عرضــت 
موقعهــا االلكترونــي، يــوم األربعــاء، نتائــج العــد والفــرز 
اليــدوي ألكثــر مــن ثمانيــة آالف محطــة فــي جميــع 
قــوى  طعنــت  مــا  بعــد  وذلــك  البــاد،  محافظــات 
سياســية بــارزة بنتائــج االنتخابــات وتحدثــت عــن 

حصــول تاعــب واحتيــال فــي النتائــج األوليــة المعلنــة.
المســتلقة  العليــا  المفوضيــة  وأعلنــت 
لانتخابــات، عــن نتائــج العــد والفــرز اليــدوي لـــ 

المحافظــات. جميــع  فــي  محطــة   8547
ــدد  ــن ع ــة ع ــم تتحــدث المفوضي ــن ل ــي حي وف
عراقيــة  مواقــع  تناقلــت  الفائــزة،  للكتــل  المقاعــد 
عــدد  ارتفــع  حيــث  المقاعــد،  عــدد  فــي  متغيــرات 
ــدا،  ــى 20 مقع ــي البرلمــان ال ــح ف ــف الفت مقاعــد تحال
ودولــة القانــون الــى 40 مقعــدا، وحركــة امتــداد الــى 13 
مقعــدا، وتيــار الحكمــة الــى 3 مقاعــد، فيمــا انخفــض 
عــدد مقاعــد الكتلــة الصدريــة مــن 73 الــى 70 مقعــدا.

وفــي وقــت ســابق مــن مســاء الثاثــاء، قالــت 
فــرز  »ســيتم  إنــه  العراقيــة،  االنتخابــات  مفوضيــة 
أصــوات 3100 محطــة انتخابيــة يدويــًا، وســتضاف إلــى 
ــج  ــة أن »النتائ ــت المفوضي ــة«، وأضاف ــج المعَلن النتائ

ســتتغير وفــق فــرز أصــوات المحطــات المتبقيــة”.
وأكــدت المفوضيــة أن »النتائــج النهائيــة ســتعلن 

بعــد حســم الطعــون وفــرز األصــوات المتبقيــة”.
وكان رئيــس مجلــس المفوضيــن القاضــي 
مؤتمــر  فــي  أعلــن  قــد  خلــف  عدنــان  جليــل 
صحفــي مــن مقــر المفوضيــة ببغــداد أن »النتائــج 
حســم  بعــد  ســتعلن  لانتخابــات  النهائيــة 
الطعــون والمصادقــة عليهــا مــن قبــل مجلــس 

األعلــى”. القضــاء 
وقــال، إن »3100 محطــة ســيتم فرزهــا يدويــًا 
والمحطــات  ببغــداد،  الوطنــي  المركــز  فــي 
ألــف صــوت   60 التــي ســيتم فرزهــا تمثــل 

موزعــة علــى جميــع المحافظــات”.

إلــى أن »النتائــج األوليــة  ونــوه عدنــان، 
ــًا لمــا ظهــر فــي  ــة، وأعلنــت وفق ليســت نهائي
جهــاز تســريع النتائــج«، مضيفــًا أن »األصــوات 
ممــا  وهــي   %6 تمثــل  فرزهــا  ســيتم  التــي 

تعرضــت للعطــل يــوم التصويــت”.
ودعــا رئيــس مجلــس 
يعــد  مــن  المفوضيــن، 
منســجمة  غيــر  النتائــج 
مــع أصواتــه إلــى »تقديــم 

الطعــن”.
اكــدت  جهتهــا  مــن 
باســم  المتحدثــة 
العليــا  المفوضيــة 
لانتخابــات  المســتقلة 
أن  الغــاي  جمانــة 
ــن  ــراع ال يمك ــزة االقت أجه
تغييــر  أو  بهــا  التاعــب 
نتائــج التصويــت كــون هــذه االجهــزة تعمــل بتقنيــة 

عاليــة. وحساســية  عاليــة 
وقالــت: »هنــاك أكثــر مــن 3000 صناديــق ســوف 
فــي  كافــة  االنتخابيــة  المكاتــب  مــن  ترســل 
لــم  الوطنــي، كونهــا  المكتــب  الــى  المحافظــات 

اصــوات”. فــرز  النتائــج وســيتم  ترســل 
ــام كل مراقبــي  ــوات ام ــذه االص ــت أن ه وأضاف
الكتــل السياســية مــع الحضــور الدولــي، مؤكــدة 
أن األصــوات المتبقيــة التــي لــم تحســب حتــى 

ــف صــوت. ــدر بـــ 60 أل اللحظــة تق
وفــي وقــت ســابق الثاثــاء، زار رئيــس الــوزراء 
العراقــي، مصطفــى الكاظمــي، مقــر قيــادة العمليــات 
ــة  ــراءات األمني ــى ســير اإلج ــع عل المشــتركة، واّطل
المتخــذة لحمايــة مخــازن مفوضيــة االنتخابــات 

ــراع. ــق االقت وصنادي
وبعــد اإلعــان عــن النتائج األوليــة لانتخابات، 
ــراق، هــادي  ــي الع ــح ف ــف الفت شــكك رئيــس تحال
ــل  ــال »ال نقب ــات، وق ــج االنتخاب ــي نتائ ــري، ف العام
هــذه النتائــج المفبركــة، مهمــا كان الثمــن«، مضيفــًا 
»أننــا ســندافع عــن أصــوات مرشــحينا وناخبينــا 

بــكّل قــوة”.
وفــي الســياق، قــال الناطــق باســم تحالــف 
ــوت  ــرّط بص ــن نف ــا ل ــدي، »إنن ــد األس ــح أحم الفت
واحــد مــن أصــوات الحشــد الشــعبي، ولــن نتراجع«، 
مؤكــدا أن »لدينــا أدلــة تُثبــت حصولنــا علــى عــدد 

ــوز”. ــا للف ــن األصــوات يؤهلن م
كمــا أعلــن »اإلطــار التنســيقي« العراقــي الــذي 
يضــم عــددًا مــن القــوى السياســية الشــيعية، فــي 

بيــان الطعــن فــي نتائــج االنتخابــات البرلمانيــة، 
جميــع  اتخــاذ  فــي  »المضــي  علــى  مشــددا 
بأصــوات  التاعــب  لمنــع  المتاحــة  اإلجــراءات 
الناخبيــن«، الفتــًا إلــى أنــه »تــم تقديــم ماحظــات 
تعهــدت  التــي  االنتخابــات  مفوضيــة  إلــى  فنيــة 
بمعالجــة جميــع تلــك اإلشــكاالت بخطــوات عمليــة 

لكنهــا لــم تلتــزم بتلــك اإلجــراءات القانونيــة”.
ــب حــزب  ــي لكتائ ــال المســؤول األمن ــدوره ق ب
اهلل العراقيــة أبــو علــي العســكري فــي بيــان إن 
التشــريعية  االنتخابــات  نتائــج  فــي  »مــا حصــل 
يمّثــل أكبــر عمليــة احتيــال والتفــاف علــى الشــعب 

العراقــي فــي التاريــخ الحديــث”.
التنســيقية  »الهيئــة  أبــدت  جهتهــا  مــن 
للمقاومــة العراقيــة«، اعتراضهــا علــى النتائــج االوليــة 
ــي العاشــر  ــي جــرت ف ــات التشــريعية الت لانتخاب
مــن تشــرين الجــاري، مؤكــدة علــى »عــدم التهــاون 
مــع المشــاريع التــي تســعى إلــى دمــج أو الغــاء 

الشــعبي”. الحشــد 
كمــا أعلــن الحــزب اإلســامي العراقــي 
ــا  ــات، ووصفه ــة لانتخاب ــج األولي رفضــه النتائ
بالمــزورة، معربــًا عــن دعمــه للقوى التنســيقية 

ــج. الرافضــة للنتائ
الكتلــة  أعلنــت  وقــت  فــي  ذلــك  ويأتــي 

الصدريــة »تصدرهــا النتائــج بعــد الفــوز فــي 73 
مقعــدًا«، فــي االنتخابــات النيابيــة التــي جــرت 

يــوم األحــد الماضــي.
للمفوضيــة  الرســمي  الموقــع  وبحســب 
العــراق،  فــي  لانتخابــات  المســتقلة  العليــا 
فقــد حصــل التيــار الصــدري الــذي يتزعمــه 
ــر  ــى الحصــة األكب ــدى الصــدر عل الســيد مقت
مــن مقاعــد البرلمــان بـــ 73 مقعــدا، يليــه فــي 
برئاســة  الوطنــي  تقــدم  تحالــف  الصــدارة 
ــة  ــم كتل ــدا، ث ــي بـــ 38 مقع ــد الحلبوس محم
دولــة القانــون برئاســة رئيــس الــوزراء األســبق 
بـــ 37 مقعــدا، ثــم الحــزب  المالكــي  نــوري 
الديمقراطــي الكردســتاني بـــ 32 مقعــدا، يليــه 
ــح برئاســة هــادي العامــري بـــ 14  ــف الفت تحال

مقعــدا، وذلــك وفقــا للنتائــج األوليــة.
وأعلنــت المفوضيــة المســتقلة لانتخابــات أن 
ــة  ــات العام ــي االنتخاب ــة ف نســبة المشــاركة األولي

بلغــت %41.
وأضافــت المفوضيــة أن عــدد المصوتيــن 
صــوت،  ألــف  و77  ماييــن   9 نحــو  بلــغ 
وكشــفت أن عــدد الشــكاوى فــي التصويــت 
العــام بلــغ 58 شــكوى، فــي مقابــل 16 شــكوى 

فــي التصويــت الخــاص.
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