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العالم

الحدث

آالم» طويل عشرات الـــ
«أسبوع ٍ

ّ
الممهد
عشرات القتلى والجرحى ًارتقوا قرابين في «أحد السعف» (الشعانين)،
آالم سيكون طويال على مصر ،بعد اختراق «داعشي» خطير ،تمثل في
ألسبوع ٍ
هجومين انتحاريين ،استهدف أحدهما كنيسة مار جرجس في طنطا ،واآلخر الكنيسة
المرقسية في اإلسكندرية حيث كان يترأس البابا تواضروس القداس فيها ...وهي
تطورات ،أليمة ،دفعت الرئاسة إلى إعادة «الطوارئ» لتحكم البالد
أدى الهجومان إلى سقوط
 44شهيدًا على األقل،
وعشرات الجرحى (أ ف ب)

القاهرة ــ جالل خيرت
ّ
نــفــذ «داعـ ــش» تـهــديــداتــه ي ــوم أمــس.
التنظيم التكفيري اخـتــار التوقيت
األك ـ ـثـ ــر ح ــرج ــا فـ ــي مـ ـص ــر ،داخ ـل ـي ــا
وخارجيًا ،الختراق الساحة املصرية،
مــن بــوابـتـهــا األك ـثــر حـســاسـيــة ،عبر
اس ـت ـهــدافــه املـسـيـحـيــن .وم ــع أن ّ
رد
الفعل ،الذي عبرت عنه صورة ّ
معبرة
فــي صمتها للبابا ت ــواض ــروس ،قد
جـعــل الـبـعــض يتنفسون الـصـعــداء،
تجاه وعي األقباط ملن يريد إشعال
الفتنة ،إال أن الجرح القبطي سيبقى
ّ
تضمده سوى إجراءات
مفتوحًا ،ولن
س ــري ـع ــة ،تـ ـق ـ ّـدم مــرت ـك ـبــي ال ـجــري ـمــة
إل ــى عــدالــة حقيقية ،واألهـ ــم تدابير
حاسمة ال تكتفي بشعارات «الوحدة
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة» ،الـ ـت ــي ُي ـ ـعـ ــاد ت ــدوي ــره ــا
ب ـعــد ك ــل ع ـمــل إره ــاب ــي ي ـطــال ـهــم ،بل
تمتد إلــى «قطع لسان» من ّ
يحرض
ّ
عليهم على منابر التكفير ،املتعدد
األوجه ،وقطع يد من يرمي كنائسهم
وبيوتهم بالحجارة.
وإذا كــان مؤكدًا أن مصر ستتجاوز
«قطوعًا» جديدًا في محاوالت إشعال
ّ
الفتنة الداخلية ،فإن ما حدث أمس ال
يبشر بخير ،في املقاربة املتبعة من
قـبــل ال ــدول ــة امل ـصــريــة عـلــى مستوى
مـ ـح ــارب ــة اإلرهـ ـ ـ ـ ـ ــاب؛ ف ــال ـث ـغ ــر ال ـت ــي
انـكـشـفــت فــي تـفـجـيــري الكنيستني،
ربما تمثل «رأس الجليد» لثغر أكثر
خ ـط ــورة ،ت ـبــدأ ع ـلــى م ـس ـتــوى األم ــن
الــوقــائــي ،وال تنتهي عـنــد مستوى
تجفيف الفكر املغذي لإلرهابّ .
وبهذين التفجيرين اللذين تبناهما
تنظيم «داعـ ــش» ّ
وأديـ ــا إل ــى سقوط
 44ش ـه ـي ـدًا ع ـل ــى األقـ ـ ـ ــل ،وعـ ـش ــرات
الجرحى ،استقبلت مصر ،يوم أمس،
«أح ــد الـشـعــانـيــن» .التفجير األول،
اسـتـهــدف كنيسة م ــار جــرجــس ،في
مــدي ـنــة ط ـن ـطــا ،ع ـنــد ال ـتــاس ـعــة و10
دقائق ،خــال قــداس «أحــد السعف»،
حـيــث فـجــر ان ـت ـحــاري نـفـســه بـحــزام
ناسف في الصفوف األولى ،ما أوقع
نحو  27شـهـيـدًا ،فيما أصـيــب نحو
 126غالبيتهم في حالة خطرة.
أمــا التفجير الـثــانــي ،فـكــان محاولة
الغـتـيــال بــابــا اإلسـكـنــدريــة وال ـكــرازة
املرقسية ،تواضروس الثاني ،بعدما
أنهى صالته ،وبدأ استقبال املهنئني

الجزائر

االستحقاق التشريعي ...رحلة البحث عن ناخب
بدأت في الجزائر أمس،
حمالت االنتخابات التشريعية
المقررة في الرابع من شهر
أيار المقبل .تستمر الحمالت
ثالثة أسابيع ،في وقت تكثر
فيه األسئلة عن إمكانات
رفع نسب المشاركة منعًا
ألن يشهد هذا االستحقاق
عزوفًا شعبيًا جديدًا

جعفر خلوفي
ي ـت ـح ـ ّـول ال ـن ــاخ ــب الـ ـج ــزائ ــري ،هــذه
األي ــام ،إلــى مـحــور اهـتـمــام السلطة،
وك ــذل ــك األح ـ ــزاب امل ـع ــارض ــة .فكلما
دق ـ ــت س ــاع ــة االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ،يـسـعــى
ال ـج ـم ـيــع إلقـ ـن ــاع املـ ــواطـ ــن ب ـج ــدوى
امل ـشــاركــة فــي الـعـمـلـيــة االنـتـخــابـيــة،
ف ـ ــي ظ ـ ــل أن الـ ـ ـعـ ـ ــزوف ع ـ ــن م ـك ــات ــب
االقتراع عند املواطن الجزائري هو
ّ
تجل لرفض العمل السياسي ككل،
وليس بالضرورة استجابة لدعوات
املقاطعة التي تطلقها األحزاب.
وت ـح ـس ـب ــا ل ـل ـت ـش ــري ـع ـي ــات امل ـق ـب ـل ــة،
شرعت السلطة في حملة إقناع غير
مسبوقة ،يشترك فيها قــادة أحــزاب
م ــن ك ــل الـ ـت ــوجـ ـه ــات ،وش ـخ ـص ـيــات

وطـ ـنـ ـي ــة وأي ـ ـض ـ ــا دي ـ ـن ـ ـيـ ــة ،وك ــذل ــك
الفنانون .ويهدف الجميع إلى رفع
نـسـبــة امل ـشــاركــة وتـجـنــب سيناريو
تشريعيات  2007الـتــي لــم تتجاوز
املشاركة فيها  35.6في املئة.
فـ ـ ــي ه ـ ـ ــذا الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاق ،وعـ ـ ـل ـ ــى ع ـكــس
نتائج االقتراع التي قد تتوجه مرة
أخــرى إلــى غالبية يتقاسمها حزبا
السلطة «جبهة التحرير الوطني»
و«الـتـجـمــع الــوطـنــي الــديـمـقــراطــي»،
تـ ـمـ ـث ــل نـ ـسـ ـب ــة املـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــة ه ــاج ـس ــا
حقيقيًا ،ألن ارتفاعها يضفي نوعًا
مـ ــن الـ ـش ــرعـ ـي ــة عـ ـل ــى ال ـ ـبـ ــرملـ ــان مل ــدة
عهدة كاملة ،وهــي عهدة ستواصل
سـ ـ ـي ـ ــاس ـ ــة الـ ـ ـتـ ـ ـقـ ـ ـش ـ ــف ،وتـ ـخـ ـفـ ـي ــض
ال ـن ـف ـق ــات الـ ـت ــي بـ ـ ــدأت م ـن ــذ ق ــان ــون
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حــول هــذه النقطة (نسب املشاركة)،
ينبه الباحث في الشؤون السياسية
ع ــادل أوراب ـ ــح ،إل ــى «غ ـيــاب دراس ــات
ع ـ ـل ـ ـم ـ ـيـ ــة جـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة ح ـ ـ ـ ـ ــول الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــة
االنتخابية وسلوك الناخبني فيها،
بسبب غـيــاب مــراكــز ومـعــاهــد لسبر
اآلراء واإلحـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاء» .وه ـ ـ ــذا ي ـع ـنــي،
أن ال ـت ـف ـس ـيــر ي ـب ـقــى خ ــاض ـع ــا أك ـثــر
للمالحظة ولالنطباع الـعــام وليس
للتحليل العلمي ،في رأيه.
وعــن التشريعيات في  4أيــار املقبل،
فيرى أورابــح أنه ال يوجد ما يؤشر
إل ــى أن نسبة املـشــاركــة الـتــي تعرف
عادة منحى تنازليًا ستبصر مصيرًا
آخر هذه املرة ،وذلك «بسبب استمرار
العوامل املسببة للنفور الشعبي».
وبـ ـش ــأن أسـ ـب ــاب الـ ـ ـع ـ ــزوف ،ف ـه ـنــاك

م ـ ــا ه ـ ــو م ـت ـع ـل ــق ب ـ ـ ـ ـ ــإدارة ال ـع ـم ـل ـيــة
االنتخابية نفسها من طرف الحكم
ونظرته إليها كوسيلة لالستمرار
في السلطة وتدوير النخب ،وأيضًا
«ت ــوزي ــع بـعــض ال ــري ــوع الـسـيــاسـيــة
عـ ـل ــى شـ ـك ــل ك ـ ــوت ـ ــات لـ ـك ــل ح ـ ـ ــزب».
ويـضـيــف« :االن ـت ـخــابــات فــي منطق
الـ ـسـ ـلـ ـط ــة هـ ـ ــي غ ـ ــاي ـ ــة ب ـ ـحـ ــد ذات ـ ـهـ ــا
ول ـي ـســت وس ـي ـلــة لـتـحـقـيــق ال ـت ــداول
الـسـلـمــي ،وه ــذا م ــا يـفـســر لـجــوء هــا
إلى التزوير املباشر في استحقاقات
س ــاب ـق ــة ،أو غ ـيــر امل ـب ــاش ــر ع ـبــر سن
قوانني انتخابية وإجــراء ات مفرطة
ببيروقراطيتها ،بما يقصي النخب
ّ
املعارضة وينفر الناخبني ،وهو ما
يـسـمــح ألح ـ ــزاب الـسـلـطــة املـتـحـكـمــة
في اإلدارة بالهيمنة على النتائج».

