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ـضحايا ...ومصر تعود لـ«الطوارئ»!
بالشعانني ،إذ فجر انتحاري نفسه
ع ـنــد ب ــواب ــة الـتـفـتـيــش اإللـكـتــرونـيــة
عـنــد مــدخــل الـكـنـيـســة املــرقـسـيــة في
اإلس ـ ـك ـ ـنـ ــدريـ ــة ،م ــوقـ ـع ــا  17ش ـه ـي ـدًا
وعشرات اإلصابات.
خلع البابا تواضروس بعد سماعه
خـبــر تفجير كنيسة طنطا «ص ــدرة
ال ـ ـفـ ــرح» الـ ـت ــي ك ـ ــان ي ــرت ــدي ـه ــا وبـ ــدأ
ب ـهــا ص ــات ــه ،ف ـظــل ج ــال ـس ــا ،لبعض
ال ــوق ــت ،م ــن دون أن ي ـت ـحــدث ،عقب
انتهاء الصالة التي سارت بمسارها
الطبيعي ،مع إزالــة معالم الفرح من
صدره عقب وصول الخبر إليه.
الـ ـتـ ـه ــان ــي ال ـ ـتـ ــي ك ـ ـ ــان يـ ـفـ ـت ــرض أن
يتلقاها الـبــابــا مــن شـعــب الكنيسة
ـاز
ب ـع ــد الـ ـ ـص ـ ــاة ،ت ـح ــول ــت إلـ ـ ــى ت ـع ـ ٍ
ودع ــوات للضحايا ،ومتابعة آلخر
اإلحصاءات عن تفجير طنطا األول،
ال ـتــي ظـلــت تــرتـفــع ك ــل س ــاع ــة ،حتى
استقرت ،فــي حصيلة شبه نهائية،
ع ـنــد  27ش ـه ـي ـدًا ون ـح ــو  75مـصــابــا
ع ــدد مـنـهــم ف ــي ح ــال ــة خ ـط ـيــرة ،وتــم
نقلهم إلى مستشفيات القاهرة.
فــي تفجير الكنيسة املــرقـسـيــة ،كــان
االنـ ـتـ ـح ــاري يـ ـح ــاول الـ ــوصـ ــول إل ــى
مكان بابا األقباط ،لكن الرائد عماد
الــركــايـبــي أوقـفــه بعدما اشتبه فيه،
وه ــو م ــا جـعـلــه ي ـس ــارع ف ــي تفجير
نفسه وقتل الركايبي وآخرين معه،
خاصة من القوات التي كانت تحاول
القبض عليه ،فيما انتهى الـحــادث
بـمـغــادرة الـبــابــا اإلسـكـنــدريــة ،عائدًا
إلــى الـقــاهــرة ،وســط إجـ ــراءات أمنية
مشددة.
امل ـث ـيــر لــان ـت ـبــاه ،ف ــي تـفـجـيــر طنطا
األول ،أن ال ـع ـم ـل ـي ــة اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــة تــم
تنفيذها بأسلوب مشابه الستهداف
ال ـك ـن ـي ـســة ال ـب ـطــرس ـيــة ف ــي ال ـق ــاه ــرة
نـ ـ ـه ـ ــاي ـ ــة ك ـ ـ ــان ـ ـ ــون األول املـ ـ ــاضـ ـ ــي؛
فــاالن ـت ـحــاري دخ ــل الـكـنـيـســة وســط
ً
املصلني ،مستغال ضعف اإلجــراءات
األمنية ،وهو يضع حزامًا ناسفًا ،إذ
لم تتمكن إجراءات التأمني من كشفه،
ّ
ففجر نفسه سريعًا في وقت الــذروة
الصباحية للصالة .والالفت أكثر أن
الـكـنـيـســة نفسها ش ـهــدت قـبــل نحو
أسبوعني محاولة تفجير عن طريق
قنبلة تم تفكيكها بواسطة الخبراء،
يفترض اتخاذ إجراءات أكثر
ما كان ّ
تشددًا تجنب مصر كارثة من اثنتني.

وبـيـنـمــا فــرضــت قـ ــوات األمـ ــن طــوقــا
ح ـ ـ ـ ــول الـ ـكـ ـنـ ـيـ ـس ــة وب ـ ـ ـ ـ ـ ــدأت تـ ـف ــري ــغ
الـكــامـيــرات ،انتقل فــريــق مــن النيابة
الـ ـع ــام ــة واملـ ـعـ ـم ــل الـ ـجـ ـن ــائ ــي ل ــرف ــع
ال ـب ـص ـم ــات ،ف ـي ـمــا اعـ ـت ــدى األه ــال ــي
ال ـغــاض ـبــون عـلــى مـحــافــظ الـغــربـيــة،
ومدير األمن ،واحتجزوهما في مقر
ّ
موجهني إليهما اتهامات
الكنيسة،
بالتقصير.
ووفـ ــق م ـص ــادر أم ـن ـيــة ت ـحــدثــت إلــى
«األخـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــار» ،ف ـ ـ ــإن غ ـ ـيـ ــاب الـ ـت ــزام ــن
ب ــن ال ـع ـم ـل ـي ـتــن ،س ــاه ــم ف ــي تـقـلـيــل
الـ ـ ـخـ ـ ـس ـ ــائ ـ ــر ،خـ ـ ــاصـ ـ ــة ف ـ ـ ــي ت ـف ـج ـي ــر
اإلس ـك ـن ــدري ــة ،م ـش ـيــرة إل ــى أن حــالــة
استنفار قصوى اتخذت ،وتم إرسال

واجبًا «قطع لسان»
بات
ّ
من يحرض على األقباط
من على منابر التكفير
أعلن الرئيس عبد الفتاح
السيسي حالة الطوارئ
في البالد لثالثة أشهر
تعزيزات أمنية لحماية الكنائس بعد
الـتـفـجـيــر األول ،وه ــو مــا ســاهــم في
«يقظة إضافية للضباط وللجنود».
وت ـس ـتــدرك امل ـص ــادر ب ــأن «التقصير
في التفجيرين يبقى قائمًا ،ويكشف
ع ــن خ ـلــل جـسـيــم ف ــي ج ـه ــازي األم ــن
الــوطـنــي واملـبــاحــث الـجـنــائـيــة ...رغم
الصالحيات الواسعة التي يتمتعان
بها .لكن تصنيع القنابل ،ووصــول
حــام ـل ـي ـهــا إلـ ــى ال ـك ـن ــائ ــس ،ي ــؤك ــدان
إخفاق الخطط االستباقية املعمول
بـ ـ ـه ـ ــا ،وال سـ ـيـ ـم ــا فـ ـ ــي ظـ ـ ــل وجـ ـ ــود
تهديدات معلنة من داعش قبل أكثر
من شهرين باستهداف الكنائس».
هذه املصادر قالت إن وزير الداخلية
أق ــال مــديــر أم ــن الـغــربـيــة بـعــد تــأكــده
من تقصير قوات التفتيش ،وعجزها
عن كشف املتفجرات التي دخــل بها

االنتحاري داخل مار جرجس ،األمر
الذي ساهم في زيادة عدد الضحايا.

عودة «الطوارئ»!
ف ـ ــي ظ ـ ــل تـ ـت ــاب ــع ال ـ ـ ـت ـ ـ ـطـ ـ ــورات ،دع ــا
ال ــرئـ ـي ــس عـ ـب ــد الـ ـفـ ـت ــاح ال ـس ـي ـس ــي،
«مـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ــدفـ ـ ــاع الـ ــوط ـ ـنـ ــي» إل ــى
اجـتـمــاع ،أعـلــن إث ــره حــالــة الـطــوارئ
في البالد لثالثة أشهر ،وذلك «بعد
اسـتـيـفــاء اإلجـ ـ ــراء ات الــدس ـتــوريــة»،
كما أصــدر قــرارًا بتشكيل «املجلس
األعلى ملواجهة اإلرهاب والتطرف»،
داعـ ـي ــا إلـ ــى ت ـغ ـي ـيــر ط ــري ـق ــة ت ـعــامــل
اإلع ـ ـ ــام م ــع الـ ـ ـح ـ ــوادث اإلره ــابـ ـي ــة،
وم ـط ــال ـب ــا أج ـ ـهـ ــزة األم ـ ــن بـتـكـثـيــف
جهودها «لجلب القتلة واملجرمني
أمام العدالة».
وأض ــاف فــي كلمة بثها التلفزيون
م ـ ــن قـ ـص ــر اإلتـ ـ ـح ـ ــادي ـ ــة الـ ــرئـ ــاسـ ــي،
إن «املـ ـص ــري ــن أف ـش ـل ــوا مـ ـح ــاوالت
ت ـن ـظ ـيــم إره ــاب ــي ف ــاش ــي لـلـسـيـطــرة
على مقاليد البالد» ،في إشــارة إلى
ج ـم ــاع ــة «اإلخـ ـ ـ ـ ــوان» ،الف ـت ــا إلـ ــى أن
«امل ــواج ـه ــة م ــع اإلره ـ ــاب سـتـسـغــرق
ً
وق ـ ـ ـتـ ـ ــا ط ـ ـ ــوي ـ ـ ــا وس ـ ـي ـ ـس ـ ـقـ ــط ف ـي ـه ــا
ضحايا من أبناء مصر» .كذلك رأى
ّ
أن «الهجمات تستهدف التفرقة بني
املـصــريــن وتـفـكـيــك نـسـيــج املجتمع
ب ـ ـغـ ــرض ه ــزيـ ـم ــة م ـ ـصـ ــر» ،م ـطــال ـبــا
«املجتمع الــدولــي بمحاسبة الــدول
التي تدعم اإلرهاب».
ُيــذكــر أن حــالــة ال ـطــوارئ فــرضــت في
م ـص ــر م ـن ــذ اغ ـت ـي ــال ال ــرئ ـي ــس أن ــور
ال ـ ـ ـسـ ـ ــادات ،وت ـس ـل ــم ح ـس ـنــي م ـب ــارك
رئاسة الجمهورية ،وقد تم تطبيقها
بـمـسـتــويــات ع ــدة ،ضــد «الـجـمــاعــات
الجهادية» في مرحلة التسعينيات
أو مـ ـ ـع ـ ــارض ـ ــي الـ ـ ـنـ ـ ـظ ـ ــام ال ـ ـحـ ــاكـ ــم.
وبـ ـع ــد «ثـ ـ ـ ــورة  25يـ ـن ــاي ــر» ،وت ـحــت
ضـغــط شـعـبــي ،ألـغــى املـشـيــر حسني
ط ـ ـن ـ ـطـ ــاوي ،وك ـ ـ ــان رئـ ـي ــس امل ـج ـلــس
العسكري خــال املرحلة االنتقالية،
ّ
هــذا اإلج ــراء الــذي ظــل سيفًا مسلطًا
على الناشطني السياسيني.
وقـ ـبـ ـي ــل انـ ـعـ ـق ــاد «مـ ـجـ ـل ــس الـ ــدفـ ــاع
الــوطـنــي» ،كــانــت الــرئــاســة أعلنت أن
ال ـس ـي ـس ــي ،ب ـص ـف ـتــه ال ـق ــائ ــد األع ـل ــى
للقوات املسلحة ،أمــر بدفع عناصر
من وحدات التأمني الخاصة بالقوات
املسلحة ملعاونة الشرطة املدنية في

تأمني املنشآت الحيوية واملهمة في
مـحــافـظــات الـجـمـهــوريــة كــافــة ،علمًا
بــأن هناك قانونًا سابقًا ينص على
أن ّ
أي منشأة يشارك الجيش املصري
فــي تأمينها ،هــي مـنـشــأة عسكرية،
وي ـحــاكــم م ـحــاولــو االعـ ـت ــداء عليها
أم ــام ال ـق ـضــاء الـعـسـكــري ،كــذلــك فــإن
ً
الـقــرار الجديد ســاري املفعول أصال
منذ ثالثة أعوام.
وأعـلـنــت السلطات املـصــريــة الـحــداد
ثــاثــة أي ــام اع ـت ـبــارًا مــن أم ــس ،كذلك
تــم تنكيس األع ــام ،فــي وقــت توالت
فيه برقيات العزاء واملشاطرة والدعم
الدولية للرئاسة.
ومـمــا ال شــك فـيــه أن تفجيري أمــس
ي ـش ـك ــان ت ـه ــدي ـدًا ح ـق ـي ـق ـيــا لـجـهــود
الـ ـسـ ـيـ ـس ــي ل ـ ــ«ح ـ ـمـ ــايـ ــة األقـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاط»،
والحفاظ على شعبيته املرتفعة في
ص ـفــوف ال ـق ــوى الـقـبـطـيــة ،والسـيـمــا
أن ـ ـهـ ــم دفـ ـ ـع ـ ــوا الـ ـثـ ـم ــن األكـ ـ ـب ـ ــر م ـنــذ
مشاركتهم بفعالية في « 30يونيو»
ض ــد ج ـمــاعــة «اإلخ ـ ـ ــوان املـسـلـمــن»،
وذل ـ ــك ب ـت ـعــرض ـهــم ل ـل ـق ـتــل وإلح ـ ــراق
الكنائس واملنازل.
أم ــا اآلن ،وب ـع ــد أســاب ـيــع قـلـيـلــة من
إجـ ـب ــار «داع ـ ـ ـ ــش» الـ ــدولـ ــة امل ـصــريــة
عـ ـل ــى ت ـه ـج ـي ــر األقـ ـ ـب ـ ــاط مـ ــن ش ـم ــال
سيناء ،حماية لهم ،بعد استهدافهم
ب ـص ــورة ف ــردي ــة ب ــال ــرص ــاص ،م ــرورًا
بتفجير الكنيسة الـبـطــرسـيــة الــذي
أوق ـ ـ ـ ــع  30شـ ـهـ ـيـ ـدًا غ ــال ـب ـي ـت ـه ــم مــن
األط ـفــال والـنـســاء ،يــواجــه السيسي،
ب ـعــد حــادث ـتــي أمـ ــس ،مــوق ـفــا صعبًا
ّ
بجدية فائقة،
يتطلب منه احـتــواءه
حتى ال يخسر ظهيرًا شعبيًا يمثله
امل ـس ـي ـح ـيــون .وهـ ـ ــؤالء ل ــن تـكـفـيـهــم،
بعد اليوم ،اإلجــراءات الشكلية التي
قاربت بها الدولة ،خاصة السيسي،
هــواجـسـهــم امل ـس ـت ـمــرة ،ومـنـهــا على
سبيل املثال الزيارات الثالث للرئيس
إلى الكاتدرائية.
وق ـ ـبـ ــل نـ ـح ــو أربـ ـ ـع ـ ــة أشـ ـ ـه ـ ــر ،ن ـجــح
السيسي في احتواء غضب األقباط
ج ـ ّـراء التقصير فــي حماية الكنيسة
ال ـب ـطــرس ـيــة ب ــإع ــان اس ــم امل ـن ـفــذ في
ال ـي ــوم ال ـت ــال ــي ،خ ــال م ـشــارك ـتــه في
جنازة الضحايا .فهل سيكرر املوقف
نـفـســه ف ــي ج ـن ــازة ال ـش ـه ــداء امل ـق ـ ّـررة
اليوم؟ واألهم من ذلك ،هل يبدو ذلك
كافيًا لطمأنة مسيحيي مصر؟

هناك نفور
شعبي واضح من
السياسة (أ ف ب)

ه ـنــاك أي ـض ــا ،وف ــق ال ـبــاحــث نـفـســه،
أس ـب ــاب مـتـعـلـقــة بــالـنـخــب الـحــزبـيــة
الـ ـع ــاج ــزة ع ــن ال ـت ـن ـظ ـيــم وال ـت ـع ـب ـئــة
داخل املجتمع ،فـ «العرض السياسي
ال ـب ــاه ــت ،الـ ــذي ت ـقــدمــه إل ــى الـشـعــب
أحزاب السلطة أو املعارضة ال يغري
ال ـن ــاخ ـب ــن ،ألن ال ـف ـقــر ف ــي ال ـبــرامــج
أو الـخـطــاب ال ـقــادر عـلــى استقطاب
ال ـف ـئــات ال ـشــابــة خــاصــة ال ـتــي تكثر
فيها نسبة العزوف يعمق الفجوة...
الكثير من املترشحني لالنتخابات
الـ ـب ــرمل ــانـ ـي ــة ال يـ ـ ـ ــرون ف ـي ـه ــا س ــوى
مصعدًا اجتماعيًا للتقرب من دوائر
ال ـس ـل ـطــة وت ــوزي ــع ال ــري ــع ،ب ــل حـتــى
يقدمون وعودًا كاذبة ال يمكن لنائب
تحقيقها ألنـهــا ال تــدخــل فــي نطاق
مهماته ،كمنح السكن واألراض ــي»،

لم تتجاوز نسب
التصويت في
العقد األخير %50

الـ ـت ــي ت ـم ـث ــل ن ـق ــاط ــا ح ـس ــاس ــة عـنــد
املواطن البسيط.
لـيــس ه ــذا فـحـســب ،بــل ثـمــة أسـبــاب
أخرى متعلقة بالناخبني «املقتنعني
في غالبيتهم أن االنتخابات ليست
وسيلة للتغيير السياسي ،بجانب
نـفــور شعبي واض ــح ومـتـعــاظــم من
السياسة بسبب ممارسات السلطة
وك ــذل ــك ن ـق ــص ت ـس ـي ـيــس امل ـج ـت ـمــع،

خاصة الفئات الشابة ،التي تعطي
ً
ان ـط ـبــاعــا بــأن ـهــا ال تـفـهــم أصـ ــا في
غــالـبـيـتـهــا مـهـمــة ال ـنــائــب الـبــرملــانــي
ووظ ـي ـفــة ال ـب ــرمل ــان ...بــاإلضــافــة إلــى
فضائح الفساد وشراء املقاعد».
أم ـ ــا ال ـف ـئ ــة ال ـن ــاخ ـب ــة ف ــي الـ ـج ــزائ ــر،
فتنتمي جغرافيًا في غالبيتها إلى
املناطق الريفية والجنوبية واملــدن
امل ـت ــوس ـط ــة ،وع ـم ــري ــا إلـ ــى شــري ـحــة
كبار السن التي تنتخب العتبارات
رمزية أكثر منها موضوعية ،وكذلك
أحزاب السلطة «التي تستثمر كثيرًا
فــي ال ــوالء ات البدائية والعشائرية
الـتــي تشكل خــزانــا انتخابيًا مهما
لها» ،يختتم عادل أورابح.
م ــن ج ـهــة ثــان ـيــة ،ي ـقــول ال ـكــاتــب في
صحيفة «الـخـبــر» عثمان لحياني،

إن «كل االستحقاقات االنتخابية في
العقد األخير لم تتجاوز فيها نسبة
ال ـت ـص ــوي ــت  ،%50ف ـف ــي ان ـت ـخــابــات
 2012بـ ـلـ ـغ ــت  ،%43وهـ ـ ـ ــذا ي ــؤك ــد
اس ـت ـمــرار أزم ــة الـثـقــة بــن املــؤسـســة
ال ــرس ـم ـي ــة والـ ـن ــاخ ــب ال ـ ـجـ ــزائـ ــري».
ّ
ويعتبر لحياني أن «مرد أزمة الثقة
ل ـي ــس ع ــام ــل الـ ـت ــزوي ــر الـ ـ ــذي ط ــاول
االستحقاقات السابقة ،بل اإلخفاق
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي واالج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي ،وألن
االستحقاقات السابقة لم تنتج لنا
مــؤسـســة دي ـمــوقــراط ـيــة وال هـيـئــات
قادرة على الرقابة على املال العام».

على الموقع :هل ستخرج
هذه الوجوه الجزائريين عن عزوفهم؟

زيارة البابا
فرنسيس قائمة؟
بـيـنـمــا أدان ال ـبــابــا فــرنـسـيــس ال ـثــانــي الـهـجــومــن
ع ـلــى كـنـيـسـتــن ف ــي م ـصــر ،أمـ ــس ،نـقـلــت مــواقــع
مـصــريــة عــن األب رفـيــق جــريــش ،وه ــو املتحدث
باسم الكنيسة الكاثوليكية في مصر ،نفيه إلغاء
فرنسيس زيــارتــه املـقــررة في الثامن والعشرين
من الشهر الجاري.
وخالل عظته ملناسبة أحد السعف أمام عشرات
األلوف في ساحة القديس بطرس ،قال فرنسيس:
ّ
«أصلي من أجل القتلى والضحايا .أدعو الرب إلى
أن يهدي قلوب مــن بثوا الــرعــب والعنف والقتل،
وكــذلــك قـلــوب مــن ينتجون ويـهــربــون األسلحة».
كـمــا ق ــدم تـعــازيــه إل ــى جـمـيــع املـصــريــن ورئـيــس
الكنيسة القبطية ال ــذي مــن املـقــرر أن يـكــون أحد
مضيفيه خالل زيارته ملصر.
والـ ــزيـ ــارة ،امل ـق ــرر لـهــا أن ت ـكــون ل ـيــومــن ،يشمل
جدولها أيضًا لقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسي
في القصر الرئاسي ،وكذلك شيخ األزهــر ،أحمد
ّ
ّ
يتوجه البابا بعدها إلى «املؤتمر
الطيب ،على أن
العاملي للسالم» إللقاء كلمته ولالستماع إلى كلمة
ً
الطيب ،فضال عن جملة لقاءات أخرى مع ممثلني
عن السلطات املدنية وأعضاء السلك الدبلوماسي.
(األخبار)

