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العالم

ن ـ ـظـ ــام ي ـت ـح ـك ــم فـ ـي ــه ال ـع ـس ـك ــر ب ـكــل
مـفــاصــل ال ــدول ــة .وق ــد ظــل ن ــزار رغــم
تقاعده عن املسؤولية مقربا من قائد
املخابرات السابق ،الجنرال توفيق.
أم ــا ع ـمــار س ـعــدانــي ف ـهــو الـسـيــاســي
املقرب من محيط الرئيس بوتفليقة،
وتحديدا من شقيقه صاحب النفوذ
ال ـك ـب ـيــر ف ــي ال ـح ـكــم ح ــال ـي ــا ،الـسـعـيــد
بــوت ـف ـل ـي ـقــة .ومـ ـع ــروف ع ــن س ـعــدانــي
أن ــه ق ــاد قـبــل االن ـت ـخــابــات الــرئــاسـيــة
لسنة  ،2014حملة شرسة على قائد
املخابرات (السابق) ،الجنرال توفيق،
وك ــال لــه ات ـهــامــات خـطـيــرة نــالــت من
هيبته قبل أن ُيطاح رسميا في نهاية
العام املاضي .وجاءت حملة سعداني

الـ ـ ـ ــذي ي ـ ـقـ ــود ح ــالـ ـي ــا ح ـ ـ ــزب "ج ـب ـه ــة
الـتـحــريــر الــوط ـنــي" ،فــي إط ــار صــراع
بني محيط الرئيس وجهاز املخابرات
ب ـس ـبــب رفـ ــض األخ ـ ـيـ ــر ،ك ـم ــا ُيـ ـش ــاع،
ترشح بوتفليقة لوالية رابعة بسبب
األعباء الصحية التي تمنعه من ذلك.
بيد أن هــذا الـصــرع ،ال يلغي حقيقة
أن ع ـ ـمـ ــار س ـ ـعـ ــدانـ ــي ،ظـ ــل ل ـس ـن ــوات
م ــاح ـق ــا ب ـش ـب ـه ــات ف ـ ـسـ ــاد ،دون أن
ت ـت ـحــرك ال ـع ــدال ــة ال ـجــزائــريــة لتحقق
فـ ـيـ ـه ــا .إذ جـ ـ ــرى تـ ـ ـ ـ ــداول اس ـ ـمـ ــه فــي
فضيحة كبيرة قبل سـنــوات ،تتعلق
بــاخـتــاســه مبلغا ي ـقــارب الثالثمئة
مليون دوالر من أموال الدعم املوجهة
للفالحني ،كما أنــه اعـتــرف شخصيا
بامتالك عائلته لشقة فــي العاصمة
ال ـفــرن ـس ـيــة ب ــاري ــس ،دون أن يعطي
تفاصيل عــن كيفية تـحــويــل األم ــوال
م ــن ال ـجــزائــر إل ــى فــرنـســا ل ـش ــراء هــذا
ال ـع ـقــار ،عـلـمــا أن ال ـقــانــون املـصــرفــي
الجزائري يحرم تماما هذا النوع من
املعامالت .ويواجه سعداني اتهامات
الفساد بالنفي املطلق ويعتقد جازما
أن جهاز املـخــابــرات الـســابــق ،هــو من
لفقها له للنيل من سمعته حني كان
رئ ـي ـســا لـلـمـجـلــس الـشـعـبــي الــوطـنــي
(ال ـبــرملــان) ،ويـتـعــدى ذل ــك لـلـقــول بــأن
كل ملفات الفساد الحالية التي نالت
م ــن ال ـش ــرك ــة الـن ـفـطـيــة "س ــون ــاط ــراك"
ومشروع الطريق السيار (شرق غرب)
هي من تدبير الجنرال توفيق ،بهدف
ضرب رجال الرئيس بوتفليقة.
وفـ ـ ـ ــي ظـ ـ ــل االت ـ ـ ـهـ ـ ــامـ ـ ــات املـ ـتـ ـب ــادل ــة
بالفساد ،يبقى جهاز العدالة الغائب
الوحيد عن املعادلة ،إذ رغم النداءات
ال ـت ــي أط ـل ـق ـت ـهــا ج ـم ـع ـيــات مـكــافـحــة
الـفـســاد بــالـجــزائــر ،لــم يـحــرك ساكنا
حـتــى ف ــي فـضــائــح أخ ـي ــرة ذات بعد
دولــي يستحيل أن تـكــون مــن تدبير
أحـ ـ ــد ط ــرف ــي الـ ـ ـص ـ ــراع ضـ ــد اآلخـ ـ ــر،
وجرى فيها تناول أسماء مسؤولني
كبار ،على غرار وزير الصناعة ،عبد
الـ ـس ــام ب ـ ــوش ـ ــوارب ،وابـ ـن ــة ال ــوزي ــر
األول ،عـ ـب ــد املـ ــالـ ــك س ـ ـ ــال ،ووزيـ ـ ــر
الطاقة السابق ،شكيب خليل ،وهم
أبــرز من وردت أسماؤهم في وثائق
"بنما بـيـبــرز" .هــذا األم ــر يـعــزوه جل
الحقوقيني والقانونيني في الجزائر
إلى استمرار خضوع العدالة للجهاز
التنفيذي برغم استقالليته الشكلية
في القوانني.
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حوادث طائفية في المنيا بسبب «شائعة»

السيسي وتواضرس يسارعان الحتواء التداعيات

مصريون يشاركون في قداس لتأبين ضحايا الطائرة المصرية (أ ف ب)

القاهرة ــ أحمد جمال الدين
شـبــح الـفـتـنــة الـطــائـفـيــة بــن املسلمني
واألقـ ـب ــاط ي ـلــوح م ـج ــددًا ف ــي محافظة
املـنـيــا ف ــي صـعـيــد م ـصــر ،عـلــى خلفية
شــائ ـعــة ب ـعــاقــة غ ـيــر شــرع ـيــة جمعت
بني شاب قبطي وسيدة مسلمة .وهي
ش ــائ ـع ــة دفـ ـع ــت ب ــال ـش ــاب إل ـ ــى ال ـه ــرب
مــع زوجـتــه وأبـنــائــه خ ــارج الـقــريــة في
نهاية األسبوع املاضي ،وذلــك قبل أن
ي ـقــوم األه ــال ــي ب ـحــرق مـنــزلــه وم ـنــازل
مجاورة ،وبتعرية والدته وتركها في
الـ ـش ــارع ،وس ــط ح ـكــم ع ــرف ــي (أصـ ــدره
ال ـس ـك ــان امل ـح ـل ـي ــون) بـتـهـجـيــر جميع
أقباط القرية الواقعة أساسًا في أكثر
املحافظات املصرية كثافة مــن ناحية
السكان األقباط.
املحاوالت األمنية للتكتم على الحادث
الذي وقع مساء الجمعة في قرية الكرم
ُ
ول ــم ت ـك ـشــف تـفــاصـيـلــه إال م ـســاء أول
من أمــس بعد تحرير السيدة العجوز
م ـح ـض ــرا ضـ ــد امل ـع ـت ــدي ــن ع ـل ـي ـه ــا ،لــم
تنجح ،فانتشرت الــروايــة عبر املواقع
االلكترونية ،وأعلنت االجهزة األمنية
أن ستة أشخاص جرى سجنهم بقرار
مــن النيابة بعد القبض عليهم خالل
األحـ ـ ـ ــداث الـ ـت ــي وصـ ـل ــت إل ـي ـه ــا ق ــوات
الشرطة عقب مــرور أكثر مــن ساعتني
على اندالعها وعلى حرق املنازل.
وإزء تـ ـط ـ ّـور األح ـ ـ ـ ــداث ،أعـ ـل ــن املـكـتــب
اإلعـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــي ل ـ ـلـ ــرئ ـ ـيـ ــس ع ـ ـبـ ــد الـ ـفـ ـت ــاح
السيسي ،أمس ،أن رئاسة الجمهورية
" ُتـ ـت ــاب ــع ب ــاهـ ـتـ ـم ــام ب ــال ــغ اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات
املتخذة ...لحفظ النظام العام وحماية
ّ
األرواح واملـ ـمـ ـتـ ـلـ ـك ــات" ،م ــوض ـح ــا أن
السيسي ّ
"وجه محافظ املنيا للتنسيق

م ــع الـ ـق ــوات امل ـس ـل ـحــة إلعـ ـ ــادة إص ــاح
وتــأه ـيــل جـمـيــع امل ـن ـشــآت امل ـت ـض ــررة...
ّ
وأكـ ـ ــد أن م ـث ــل هـ ــذه ال ــوق ــائ ــع امل ـث ـيــرة
ُ
لألسف ال تعبر بــأي حــال من األحــوال
عن طبائع وتقاليد الشعب املصري".
ّ
من جهة أخــرى ،فــإن البابا تواضرس،
ال ــذي ي ــزور الـنـمـســا فــي رح ـلــة رعــويــة
عـ ــاج ـ ـيـ ــة ،طـ ـ ــالـ ـ ــب ،فـ ـ ــي ب ـ ـي ـ ــان ع ـم ـمــه
ع ـلــى األس ـق ــاف ــة ،ب ــال ـت ــزام ال ـت ـهــدئــة في
الـ ـتـ ـص ــريـ ـح ــات االع ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة م ـ ــن أج ــل
تـجـنــب اش ـت ـعــال ازمـ ــة طــائ ـف ـيــة ،وذل ــك
بـ ـع ــدم ــا ب ـ ـ ــدأت امل ـ ــواق ـ ــع ال ـق ـب ـط ـي ــة فــي

حصلت الكنيسة
على وعد حكومي
بإعادة األقباط
المهجرين إلى القرية

تصعيد املــوقــف .بينما تعرض االنبا
مـ ـك ــاري ــوس ،اس ـق ــف امل ـن ـي ــا ،لـضـغــوط
ت ـطــال ـبــه بــاالك ـت ـفــاء بــال ـب ـيــان ال ـص ــادر
عــن املطرانية وبـعــدم الظهور اعالميًا
وبمطالبة الـعــائــات القبطية بالتزام
التهدئة.
وقــد حصلت الكنيسة على وعــد غير
مـبــاشــر مــن الـحـكــومــة بــإعــادة األقـبــاط
امل ـه ـج ــري ــن إل ـ ــى الـ ـق ــري ــة خ ـ ــال األي ـ ــام

املـقـبـلــة فــي مـقــابــل ال ـت ــزام الـتـهــدئــة مع
ص ــرف الـتـعــويـضــات املـنــاسـبــة لألسر
املـ ـتـ ـض ــررة ،ف ـي ـمــا ب ـ ــدأ اه ــال ــي ال ـقــريــة
ت ـحــركــات لـلـمـطــالـبــة بـتـبــرئــة أبـنــائـهــم
املـحـبــوســن عـلــى ذم ــة االت ـه ــام بـحــرق
املـ ـ ـن ـ ــازل وخـ ــاصـ ــة أن أك ـ ـثـ ــر مـ ــن 300
شخص شــاركــوا فــي األحـ ــداث ،وليس
املقبوض عليهم فقط.
أمــا الحكومة ممثلة ب ــوزارة الداخلية
التي تدير األزمة خالل الفترة الحالية،
فـ ـتـ ـم ــارس ضـ ـغ ــوط ــا عـ ـل ــى ال ـك ـن ـي ـســة
ل ـت ـت ـنــازل والـ ـ ــدة الـ ـش ــاب ع ــن املـحـضــر
ال ــذي تـقــدمــت بــه مـســاء أول مــن أمــس،
فـ ـ ــي م ـ ـقـ ــابـ ــل س ـ ــرع ـ ــة الـ ـ ـح ـ ــل وصـ ـ ــرف
التعويضات عن طريق وزارة التضامن
االجتماعي ،وهو املقترح الذي ترفضه
الـسـيــدة بـعــد تصعيد األم ــر إعــامـيــا،
فيما أعلن نواب في البرملان اعتزامهم
التدخل لحل األزمة.
وع ـ ـ ـ ـ ــادة مـ ـ ــا تـ ـحـ ـم ــل الـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــات غ ـيــر
الـ ـش ــرعـ ـي ــة ب ـ ــن الـ ـفـ ـتـ ـي ــات امل ـس ـل ـم ــات
والـ ـشـ ـب ــاب ال ـق ـب ـطــي م ـش ــاك ــل طــائـفـيــة
ّ
مـعـ ّهــا ،وخ ـصــوصــا أن ع ــاق ــات كـهــذه
تـ ـم ــث ــل الـ ـنـ ـسـ ـب ــة األكـ ـ ـب ـ ــر م ـ ــن أسـ ـب ــاب
ال ـع ـن ــف ال ـط ــائ ـف ــي ف ــي م ـص ــر ،إض ــاف ــة
إلى التجمعات القبطية ألداء الصالة،
وخاصة في الصعيد .ومن جهة أخرى،
ّ
فإن اعتياد الداخلية تحميل "اإلخوان"
و"ال ـج ـم ــاع ــات ال ـت ـك ـف ـيــريــة" مـســؤولـيــة
أح ـ ـ ـ ــداث ك ـ ـهـ ــذه ،كـ ـ ــان قـ ــد دفـ ـ ــع االمـ ـ ــن،
ب ـص ــورة غـيــر رس ـم ـيــة ،إل ــى تحميلهم
مسؤولية مــا حــدث مــرة جــديــدة ،وهو
ما ّ
يعبر عن عجز واضــح عن التعامل
مع األزمــة الراهنة التي يــرى مراقبون
س ـي ــاس ـي ــون أنـ ـه ــا ال ت ـح ـم ــل أي بـعــد
سياسي وليس لـ"اإلخوان" عالقة بها.
وكــانــت وال ــدة ال ـشــاب الـقـبـطــي ،سعاد
ثــابــت ،الـتــي اقـتــربــت مــن إتـمــام عقدها
ال ـســابــع ،ق ــد عــاشــت لـحـظــات وحشية
بعدما جردها املخربون من مالبسها،
وت ـق ــول بـعــض ال ـت ـقــاريــر إن ـهــا ص ــارت
ملـســافــة قـصـيــرة ع ــاري ــة تـمــامــا قـبــل أن
تنجح إحــدى الـسـيــدات فــي تغطيتها.
وأث ـنــاء الـتـحـقـيـقــات ،قــالــت ثــابــت إنها
ت ـخ ـفــت داخـ ـ ــل احـ ــد مـ ـن ــازل ال ـج ـي ــران،
م ـ ــؤك ـ ــدة أن ن ـج ـل ـه ــا لـ ـي ــس ل ـ ــه ع ــاق ــة
بــالـسـيــدة املـسـلـمــة ال ـتــي يــزعــم أهــالــي
القرية أنه على عالقة بها .وقالت إنها
أخبرتهم بأن زوج السيدة هو من ّ
روج
للشائعة فــي الـقــريــة بغية الـطــاق من
زوجته دون إعطائها الحقوق املتوجبة
عليه .وبررت سعاد ثابت عدم إبالغها
بالواقعة في يوم حدوثها بخوفها من
ّ
العار والفضيحة .لكن الالفت أن عائلة
الشاب القبطي كانت قد تقدمت ببالغ
ص ـب ــاح يـ ــوم ال ـج ـم ـعــة ،أي ق ـبــل وق ــوع
األحداث ،للمطالبة بحمايتها.

