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تقرير

◄ وفيات ►

تقرير

طهران للوسطاء :لن نفاوض واشنطن

ترامب :ال حاجة إلرسال قوات إضافية إلى المنطقة
وضع كل من البنتاغون والبيت األبيض
تعزيزات إلى المنطقة
إرسال
ّ
األنباء عن بحث ّ
في سياق غير متصل بالتوتر مع إيران .في
األثناء ،كانت الوفود الدبلوماسية تتوالى على
طهران ،بينما الجواب اإليراني يعتصم برفض
الخوض في عملية تفاوض جديدة ،بحسب
ما أكد أمس متحدث باسم المجلس األعلى
لألمن القومي
بعد تواتر التسريبات في الساعات
األخ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرة عـ ـ ـب ـ ــر وس ـ ـ ــائ ـ ـ ــل اإلع ـ ـ ـ ــام
األميركية في شأن انكباب البنتاغون
ع ـل ــى وض ـ ــع خ ـط ــة ع ــاج ـل ــة إلرس ـ ــال
تـعــزيــزات عسكرية إلــى املنطقة ،في
إطـ ــار ال ـتــوتــر م ــع إيـ ـ ــران ،م ــن بينها
آالف الجنود اإلضافيني ،خرج القائم
ب ــأعـ ـم ــال وزي ـ ـ ــر ال ـ ــدف ـ ــاع األمـ ـي ــرك ــي،
ب ــات ــري ــك شـ ــانـ ــاهـ ــان ،ل ـي ـن ـفــي صـحــة
تلك التقارير .وقال شاناهان ،أمس،
ف ــي مـ ـع ــرض ال ـن ـف ــي ب ـل ـغــة س ــاخ ــرة:
«استيقظت هذا الصباح وقرأت أننا
سنرسل  10آالف جندي إلــى الشرق

يتضمن إرسال قوات إضافية».
وكانت وكالة «رويترز» قد نقلت عن
َ
َّ
أميركيني طلبا عــدم نشر
مسؤولني
اسميهما أن البنتاغون يدرس طلبًا
م ــن ال ـق ـي ــادة امل ــرك ــزي ــة إلرس ـ ــال نحو
 5آالف ج ـنــدي إض ــاف ــي إل ــى الـشــرق
األوسط ،فيما أوضح أحد املسؤولني
أن «طبيعة القوات املطلوبة ستكون
دفاعية» .ذلك قبل أن يدخل الرئيس
األمـيــركــي ،دونــالــد تــرامــب ،على خط
الـتـعـلـيــق عـلــى األن ـب ــاء ح ــول إرس ــال
التعزيزات إلــى املنطقة ،بالقول إنه
يعتقد أن «الــواليــات املتحدة ليست
بـحــاجــة إل ــى إرس ـ ــال قـ ــوات إضــافـيــة
إلى الشرق األوســط ملواجهة إيــران»،

في إشــارة إلــى عــدم اقتناعه بمطلب
إرسال مزيد من القوات.
وف ــي وق ــت نـقـلــت فـيــه وســائــل إعــام
أم ـي ــرك ـي ــة أن ش ــان ــاه ــان سـيـجـتـمــع
وقـ ــادة األركـ ــان «خ ــال س ــاع ــات» مع
ت ــرام ــب ف ــي ال ـب ـي ــت األبـ ـي ــض لـبـحــث
«امل ـ ـسـ ــارات امل ـق ـب ـلــة» م ــع إيـ ـ ــران ،قــال
املـبـعــوث األمـيــركــي ال ـخــاص إلي ــران،
ب ــراي ــن ه ـ ــوك ،إن ت ــرام ــب ه ــو «الـ ــذي
يتخذ ق ــرارًا عـسـكــريــا» بـشــأن املـلــف.
وك ـ ـ ـ ـ ّـرر هـ ـ ــوك فـ ــي م ـق ــاب ـل ــة مـ ــع ق ـن ــاة
«ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ّـرة» األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة االت ـ ـهـ ــامـ ــات
ل ـط ـه ــران ،مـعـتـبـرًا أن ت ـهــديــدات ـهــا ال
تزال قائمة ،وقال إن «واشنطن لديها
م ـع ـل ــوم ــات أكـ ـي ــدة ت ـف ـيــد بـ ــأن إيـ ــران

ك ــان ــت ت ـخ ـطــط ل ـش ــن ه ـج ـم ــات عـلــى
الواليات املتحدة أو حلفائها».
فــي األث ـنــاء ،رفـضــت لجنة العالقات
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ف ـ ــي م ـج ـل ــس ال ـش ـي ــوخ
األمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرك ـ ـ ــي مـ ـ ـقـ ـ ـت ـ ــرح ـ ــا ت ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ّـدم ب ــه
الـ ــدي ـ ـمـ ــوقـ ــراط ـ ـيـ ــون إللـ ـ ـ ـ ــزام اإلدارة
ب ـ ــال ـ ـح ـ ـص ـ ــول ع ـ ـل ـ ــى م ـ ـ ــوافـ ـ ـ ـق ـ ــة م ــن
الـ ـك ــونـ ـغ ــرس قـ ـب ــل ات ـ ـخـ ــاذ أي عـمــل
عـ ـسـ ـك ــري ض ـ ــد إيـ ـ ـ ـ ـ ــران ،عـ ـب ــر ح ـظــر
اس ـت ـخــدام أي مـ ــوارد مــالـيــة لتنفيذ
ض ــرب ــة ع ـس ـكــريــة م ــن دون مــواف ـقــة
الـ ـك ــونـ ـغ ــرس .ون ـق ـل ــت ص ـح ـي ـفــة «ذا
هـ ـي ــل» األمـ ـي ــركـ ـي ــة عـ ــن ال ـس ـي ـنــاتــور
ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي ف ــي ال ـل ـج ـنــة ،كــريــس
م ــورف ــي ،أن  13م ــن أع ـض ــاء اللجنة

رفضت لجنة العالقات الخارجية في مجلس الشيوخ مقترحًا بالحصول على موافقة الكونغرس قبل أي عمل عسكري (أ ف ب)

خسروي :مسؤولون من
عدة دول زاروا إيران أخيرًا معظمهم
يمثلون الواليات المتحدة
األوسـ ــط ،ثــم ق ــرأت بـعــدهــا أن الـعــدد
 5آالف جـ ـن ــدي» ،م ــؤك ـدًا أن ــه «ال 10
آالف وال خمسة آالف» .إال أن ــه عــاد
وأوض ــح أن البنتاغون يــدرس سبل
تعزيز حماية القوات األميركية بما
فيها إرســال جنود إضافيني ،وقــال:
«مــا نبحثه هــو :هــل هـنــاك مــا يمكن
أن نفعله لتعزيز حماية الـقــوات في
الشرق األوسط؟»ّ ،
مقرًا بأن «األمر قد

رفضوا املقترح ،فيما ّأيده  9آخرون.
إيـ ــران ـ ـيـ ــا ،وفـ ـ ــي تـ ـط ــور ج ــدي ــد عـلــى
صـعـيــد الـعــاقــة امل ـتــدهــورة بـشــركــاء
االت ـف ــاق ال ـن ــووي األوروبـ ـي ــن ،نقلت
«روي ـ ـتـ ــرز» ع ــن م ـص ــدر دب ـلــومــاســي
أملاني أن املدير في وزارة الخارجية
األمل ــانـ ـي ــة ،ي ـن ــس ب ـل ــوت ـن ــر ،م ــوج ــود
ف ــي طـ ـه ــران ب ـه ــدف «االجـ ـتـ ـم ــاع مــع
مـ ـس ــؤول ــن إي ــرانـ ـي ــن فـ ــي م ـح ــاول ــة
ل ـل ـح ـف ــاظ ع ـل ــى االت ـ ـفـ ــاق الـ ـ ـن ـ ــووي...
وتهدئة التوترات في املنطقة» .وإن
ك ــان الـتـحــرك الــدبـلــومــاســي األملــانــي
يشير إلى تطور في املفاوضات بني
ط ـهــران والـ ــدول األوروب ـي ــة فــي شــأن
الـحـفــاظ عـلــى االت ـف ــاق ال ـن ــووي ،فــإن
م ــن ال ـص ـعــب أن ُي ـف ـهــم م ـنــه احـتـمــال
ن ـج ــاح وس ــاط ــة ج ــدي ــدة لـلـتـفــاوض
مــع واشـنـطــن .إذ إن املـتـحــدث باسم
املـ ـجـ ـل ــس األع ـ ـل ـ ــى لـ ــأمـ ــن الـ ـق ــوم ــي
اإليــرانــي ،كـيــوان خـســروي ،كشف أن
مسؤولني مــن عــدة دول زاروا إيــران
في اآلونة األخيرة «معظمهم يمثلون
الواليات املتحدة» ،وجميعهم «دون
اسـتـثـنــاء ،تـلـقــوا رســالــة عــن صالبة
الشعب اإليراني ومقاومته» ،مؤكدًا
أن ــه «ل ــن ت ـجــرى أي م ـف ــاوض ــات بني
إيران وأميركا».
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،ك ـ ـ ـ ـ ّـرر الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ح ـســن
روحاني املواقف الرافضة للضغوط
األميركيةّ ،
وشدد على قرار «الصمود
واملـقــاومــة» وعــدم االسـتـســام بوجه
ال ـع ـق ــوب ــات .وقـ ـ ــال إن «ع ـل ــى ال ـع ــدو
أن يـ ـ ــدرك أن ـ ــه ُ ال مـ ـك ــان ل ـل ـي ــأس فــي
قـلــوبـنــا ،ول ــو ق ـص ـف ـنــا ...ف ــإن ه ــذا لن
يدفعنا الى التخلي عن استقاللنا».
وشــدد على مواصلة الصمود «رغم
الـعـقــوبــات األمـيــركـيــة ال ـجــائــرة منذ
أكثر من عام» ،معتبرًا أنه «إن قاومنا
وصمدنا ،فإننا نستطيع أن نتغلب
ع ـلــى الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة األم ـيــرك ـيــة
وإســرائـيــل ،والـقـيــادات الرجعية في
املنطقة».
(األخبار ،رويترز ،األناضول)

ّ
ماي متمسكة بمنصبها ...رغم الخيبة
ب ـعــد ص ـ ــدور ت ـق ــاري ــر ص ـحــاف ـيــة ع ـ ّـدة
تفيد بــأن رئيسة ال ــوزراء البريطانية،
ّ
ستقدم استقالتها اليوم،
تيريزا ماي،
خـ ــرج وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـبــري ـطــانــي،
جيريمي هانت ،لينفي هذه التقارير،
مــؤك ـدًا أن م ــاي سـتـكــون فــي منصبها
عند زيــارة الرئيس األميركي ،دونالد
ت ــرام ــب ،امل ـم ـل ـكــة امل ـت ـح ــدة ،ف ــي أوائـ ــل
حــزيــران /يونيو املـقـبــل .وق ــال هانت،
ردًا عـلــى سـ ــؤال ب ـشــأن م ــن ي ـتــوقــع أن
ي ـك ــون رئ ـي ـس ــا ل ـ ـلـ ــوزراء ع ـن ــدم ــا ي ـبــدأ
ت ــرام ــب زي ــارت ــه الــرسـمـيــة لـبــريـطــانـيــا
ف ــي ال ـثــالــث م ــن ح ــزي ــران /يــون ـيــو ،إن
«تـيــريــزا مــاي ستكون رئيسة ال ــوزراء
التي تستقبله».
وقت سابق أمس ،نقلت صحيفة
وفي
ٍ
«ذي تــايـمــز» الـبــريـطــانـيــة عــن مــوالــن
مل ــاي أن ـهــا «ق ــد تـعـلــن اسـتـقــالـتـهــا يــوم
غ ــد (الـ ـي ــوم) ال ـج ـم ـعــة» .وت ــأت ــي أن ـبــاء
االستقالة وســط حالة غضب جديدة
ولدت بعد استقالة زعيمة األغلبية في
مجلس الـعـمــوم أنــدريــا لـيــدســوم ،من
منصبها الوزاري ،أول من أمس ،رفضًا
لنهج الحكومة ،الذي قالت إنها لم تعد
تعتقد أنــه سيحقق خــروج الـبــاد من
االتحاد األوروبي (بريكست)ُ .يذكر أن
هذه االستقالة هي الـ  36لوزراء قرروا
ت ــرك ح ـكــومــة مـ ــاي ،بـيـنـهــم  21وزيـ ـرًا
استقالوا بسبب «بريكست».
فـ ــي غـ ـض ــون ذلـ ـ ـ ــك ،قـ ـ ـ ــررت ال ـح ـك ــوم ــة
البريطانية تأجيل التصويت الحاسم
ع ـل ــى خ ـط ــة «ب ــريـ ـكـ ـس ــت» ،ال ـ ـ ــذي ك ــان
م ـق ــررًا ف ــي األس ـب ــوع ال ــذي ي ـبــدأ ف ــي 3
حزيران /يونيو ،عقب احتجاجات من
مؤيدي «بريكست» املتشددين بسبب
ت ـن ــازالت قــدمـتـهــا م ــاي .وت ـمـ ّـر رئيسة
الــوزراء باملراحل األخيرة من واليتها
املـلـيـئــة بــامل ـتــاعــب ،وال ـت ــي ت ــرك ــزت في
ّ
جــلـهــا عـلــى إخـ ــراج ب ــاده ــا املنقسمة
عـلــى نـفـسـهــا ،مــن االت ـح ــاد األوروبـ ــي.
وكـ ــانـ ــت الـ ـحـ ـك ــوم ــة قـ ــد أعـ ـلـ ـن ــت أن ـه ــا
خططت إلج ــراء تصويت على قانون
مهم لتنفيذ «بريكست» في السابع من
الشهر املقبل.
وتـ ـتـ ـع ــرض مـ ـ ــاي لـ ـضـ ـغ ــوط ش ــدي ــدة
لالستقالة ،وذلك بعد عرضها اقتراحًا
ب ــإج ــراء ت ـصــويــت ف ــي ال ـب ــرمل ــان عـلــى

نقلت «ذي تايمز» عن موالين لماي أنها قد تعلن استقالتها اليوم (أ ف ب)

يخوض العديد
من كبار أعضاء حزب
«المحافظين» حمالت
لخالفة ماي

مقالة

يوم  15أيار الجاري ،أعاد مجلس الشيوخ الفرنسي
صياغة مشروع القانون الخاص باملدرسة ،وأدخل
ً
ـ ـ على ّ
تعديال ّ
يكرس منع
الضد من َرأي الحكومة ـ ـ
ارتــداء الحجاب ِلــن يرافقن التالمذة إلى املدرسة.
ويعكس هذا التعديل ،الذي أثار سجاالت ،التوسيع
املستمر ملفهوم «اح ـتــرام العلمانية» ،وال ــذي بات
يرقى إلى مستوى القداسة .لم يقف وزير التعليم،
ج ــان ميشيل بــانـكــي ،ه ــذه املـ ــرة ،خـلــف الحملة

ُي َّ
قدم االنتماء إلى جماعة
عضوية على أنه العقبة التي تمنع
المدرسة من أداء مهمتها
حــول مــوضــوع ارت ــداء الحجاب والتبشير الديني
ّ
في املدارس ،واعتبر اإلجراء القانوني «غير بناء»،
بعد التأويالت الليبرالية التي قدمها مجلس الدولة
في السنوات املاضية .لكن «الحكماء» ،أي أعضاء
مـجـلــس ال ـش ـيــوخ ،ع ــازم ــون عـلــى إصـ ــدار قــوانــن
أك ـثــر ت ـش ــددًا وتـمـيـيـزًا ح ـيــال ال ـن ـســاء املـسـلـمــات
ودورهــن في الحياة املدرسية ألطفالهن .إجراءات
منع النساء اللواتي «يشهرن قناعاتهن الدينية»
من املشاركة في الرحالت املدرسية مع أطفالهن،

ثان على «بريكست» ،ملحاولة
استفتاء ٍ
إقـ ـن ــاع ال ـ ـنـ ــواب ب ــدع ــم االت ـ ـفـ ــاق ال ــذي
توصلت إليه مع بروكسل للخروج من
االتحاد .وكان النواب البريطانيون قد
رفضوا اتفاق ماي ثالث مرات ،ما دفع
إلــى تأجيل الـخــروج ال ــذي كــان مقررًا
في  29آذار /مــارس .وال يــزال االتفاق
يواجه معارضة واسعة من الحزبني،
فيما يخوض العديد من كبار أعضاء
ح ـ ـ ــزب «امل ـ ـحـ ــاف ـ ـظـ ــن» ،وم ـ ـ ــن ب ـي ـن ـهــم
أعضاء من الحكومة ،حمالت لخالفة
ماي.
(األخبار ،أ ف ب)

بـمــزيــد مــن الــرضــا والتسليم ننعى
اليكم املغفور لها بإذنه تعالى
الحاجة بلقيس محمد عجمي الحسيني
ارمـلــة املــرحــوم الـسـيــد محمد احمد
الحسيني
اوالده ـ ـ ــا :اح ـم ــد زوج ـت ــه ج ــون ايـفــا
ه ـن ــري واوالده م ـح ـمــد ،ال ـك ـس ـنــدر،
رمزي وزياد
الـ ــدك ـ ـتـ ــور ن ـب ـي ــل واوالده ش ـ ــادي،
ياسمني واملرحوم ريان
املهندس باسم واوالده نــور ،زينب،
فرح واحمد
وعلي زوجته نادين عريسي واوالده
من ريم الهندي سمير ،عامر ،مازن،
وليد ،محمد.
بناتها :غنوة ارملة املرحوم العميد
الركن عبدالله الحسيني
واوالدهــا نادين زوجة رامي ناصر،
وائل ،احمد
اشـقــاؤهــا :املــرحــوم حسني ،املرحوم
علي ،املرحوم احمد واملرحوم عباس
شـقـيـقــاتـهــا :امل ــرح ــوم ــة مــريــم ارم ـلــة
املرحوم فايز خليل ،سكيبة،
وجـ ـيـ ـه ــة ارمـ ـ ـل ـ ــة املـ ـ ــرحـ ـ ــوم ال ـن ــائ ــب
السابق ممدوح العبدالله،
املرحومة سكنة زوجها وليد دودين
وامل ــرح ــوم ــة زي ـن ــب زوج ـ ــة امل ــرح ــوم
عدنان علوية
تقبل التعازي في بيروت في جمعية
التخصص والتوجيه العلمي ،الرملة
البيضاء قرب مديرية أمن الدولة يوم
الـسـبــت  25اي ــار مــن الـســاعــة الثالثة
ً
مساء.
الى الساعة السادسة
اآلسفون :آل الحسيني ،آل العجمي،
آل عريسي ،آل خليل ،آل العبد الله،
آل دودين ،آل علوية.
إن ــا لـلــه مــا أخ ــذ ،ول ــه مــا أع ـطــى ،وال
نقول إال ما يرضي ربنا إنا لله وإنا
إليه راجعون
اللهم ارحمها واغـفــر لها واسكنها
فسيح جناتك.

◄ ذكرى ►
ُيـصــادف يــوم السبت  25أيــار ذكرى
مرور أسبوع على وفاة
الحاجة عواطف محمد عز الدين
وال ــدت ـه ــا :امل ــرح ــوم ــة ال ـح ــاج ــة آمـنــة
الشيخ محمود عز الدين
وب ـه ــذه املـنــاسـبــة سـتـتـلــى آي ــات من
الــذكــر الحكيم فــي حسينية بلدتها
ب ــاري ــش ق ـضــاء ص ــور ع ـنــد الـســاعــة
الرابعة بعد الظهر.

ّ
ّ
إنا لله وإنا إليه راجعون
بالرضى والتسليم ملشيئته تعالى
ننعى إليكم وفاة فقيدنا الغالي
املرحوم
سعيد صالح عمار
زوجته :ادما وديع أبو حمدان
أبناؤه:
 الدكتور وليد عمار مدير عام وزارةالصحة زوجته مي عارف األعور.
 املــرحــوم فــادي عمار زوجـتــه هدىعمار عمار.
 ريـ ـ ــاض عـ ـم ــار زوجـ ـت ــه أف ــرودي ــتسليمان نصر.
بناته:
 مـ ــاهـ ــدة عـ ـم ــار زوجـ ـ ـ ــة فـ ـ ـ ــؤاد أب ــوحمدان.
 فاديا عمار أرملة املرحوم وليد ابوإبراهيم
 ريما عمار زوجة عامر عمار.يصلى على جثمانه اليوم الجمعة
املوافق  24/5/2019الساعة الحادية
عشرة من قبل الظهر في دار البلدة
بعقلني.
تقبل ال ـت ـعــازي ي ــوم الــدفــن فــي بيت
بعقلني مــن الساعة الخامسة حتى
ً
مساء.
الساعة الثامنة
يـ ــوم ال ـس ـب ــت ف ــي  25/5/2019فــي
ب ـ ـلـ ــدتـ ــه ال ـ ـخ ـ ـل ـ ــوات ح ــاصـ ـبـ ـي ــا مــن
الساعة الحادية عشرة حتى الساعة
الواحدة ظهرًا في دار البلدة.
يـ ــوم االثـ ـن ــن ف ــي  27/5/2019فــي
دار الطائفة الــدرزيــة في بيروت من
الساعة الحادية عشرة حتى الساعة
ً
مساء.
السادسة
وط ـي ـل ــة أي ـ ــام األس ـ ـبـ ــوع ف ــي م ـنــزلــه
بعقلني الشوف

◄ خرج ولم يعد ►
غادرت العاملة االثيوبية
TIZIBT SIYOUM KIFELE
م ــن م ـنــزل مـخــدومـهــا ال ــرج ــاء ممن
ي ـعــرف عـنـهــا شـيـئــا" االت ـص ــال على
الرقم 08-925692
خرج ولم يعد
هربت العاملة األثيوبية
EKIMEW TIGIST DEGU
مــن مـنــزل مخدومتها فــي زحـلــة ملن
يعرف عنها شيء70/427542 .

تقرير

العلمانية الجديدة كأيديولوجيا للتمييز االجتماعي والديني
لينا كنوش
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ً
أسالت الكثير من الحبر .إذ إنها تشكل استكماال
ملأسسة التمييز الذي تفاقم بعد مرسوم شاتيل
ّ
ومتطوعي
(الذي يساوي عمليًا بني أهالي التالمذة
القطاع العام بالنسبة الــى سريان مبدأ العلمانية
عـلـيـهــم) ،فــي مــواج ـهــة م ـحــاولــة ال ـق ـضــاء اإلداري
مقاومة مثل هذه اإلجراءات.
فــي أيـلــول  ،1989وردًا على قــرار ّ
تعسفي ملدير
مدرسة قضى بفصل طالبات يرتدين الحجاب،
أكـ ــد مـجـلــس ال ــدول ــة ل ـل ـمــرة األولـ ـ ــى ع ـلــى «حــريــة
االعتقاد» و«حق ارتداء وحمل رموز دينية» .وعند
اللجوء إليها مجددًا في تموز  ،1995اعتبرت هذه
الـهـيـئــة ،وه ــي أعـلــى سلطة قضائية فــي فرنسا،
أن قــرار منع ارت ــداء الـحـجــاب ،والفصل التلقائي
لـلـفـتـيــات ال ـل ــوات ــي يــرتــدي ـنــه ،ي ـت ـعــارض م ــع مـبــدأ
العلمانية؛ ألن أي رمز ال يمكن اعتباره تبشيريًا
ب ــذات ــه .لـقــد تــم إصـ ــدار قــانــون آذار  ،2004وهــو
يمثل قطيعة كاملة مــع قــانــون  1905الــذي ينظم
الـعـيــش امل ـش ـتــرك ،مــن أج ــل ت ـجــاوز ه ــذا الـتــأويــل
املـفــرط بالليبرالية بنظر «الـحـكـمــاء» .وك ــان أحد
أهم خبراء هذه املسألة ،والحاصل على ما يسمى
مقعد العلمانية في فرنسا ،جان بوبيرو ،قد حلل
في كتابه املرجعي« ،العلمانية املزيفة» ،التشويه
الـسـيــاســي ل ـهــذا امل ـبــدأ ال ــذي ثـ ّـبـتــه قــانــون .1905
«العلمانية الجديدة» ،التي ُرفعت إلى مصاف «دين
دول ــة» ،تنتهك حــريــة االعـتـقــاد عبر فــرض حياد

إلزامي على التالمذة ،انطالقًا من معايير تعسفية
مرتبطة ّ
بزيهم .النخب السياسية ،وقطاع وازن من
املثقفني الفرنسيني ،حسب بوبيرو ،عملوا على
بلورة علمانية جديدة ،هوياتية وشموليةّ ،
تزيف
مقاصد قانون  .1905وبعد االعتراضات املتتالية
للقضاء ،يتصاعد الهجوم مجددًا.
االنتصار الجزئي الذي حققه املدافعون عن الفهم
الـلـيـبــرالــي الـتــاريـخــي للعلمانية عـبــر ق ــرار مجلس
الدولة في  23كانون األول  ،2013الذي يعيد النظر
في بعض مضامني مرسوم شاتيل ،أدى إلى تعبئة
عامة في صفوف خصومهم .مجلس الدولة كان قد
رأى أن ال وجود ملفهوم املتطوع الظرفي مع القطاع
ال ـعــام ،وبــالـتــالــي أهــالــي الـتــامــذة الــذيــن يرافقونهم
ال ينطبق عليهم الـحـيــاد الــديـنــي اإلل ــزام ــي ،ومنع
بعض األهالي من مرافقة أبنائهم ينبغي أن يكون
االسـتـثـنــاء ولـيــس الـقــاعــدة .جــان ميشيل بالنكي،
الـ ــذي أشـ ــرف عـلــى صـيــاغــة م ـش ــروع ق ــان ــون «مــن
أجل مدرسة ثقة» ،تأثر هو اآلخر بالتأويل املذكور
ً
ْ
«اعتقدت طويال أن الذين
الذي قدمه مجلس الدولة:
يرافقون األطـفــال مــن املمكن اعتبارهم متعاونني
مع القطاع العام .ولكن مجلس الدولة أكــد العكس.
انـطــاقــا مــن هــذا املـعـطــى ،يصبح األه ــل املــرافـقــون
ألبنائهم أصحاب حقوق ينبغي احترامها» .ولكن،
وب ـهــدف الـتـحــوط مــن إمـكــانـيــة تطبيق بــراغـمــاتــي
لـلـمـبــدأ ،سـعــى أع ـضــاء مـجـلــس ال ـش ـيــوخ ليجعلوا

من املنع قانونًا ،ما يؤكد االنـحــراف نحو علمانية
أيديولوجية .أحد املخاطر الناجمة عن هذا األمر هو
«التأثير السلبي على الحياة اليومية فــي مــدارس
األحياء الشعبية» حسب أحد النواب االشتراكيني.
على املستوى العملي ،النص الــذي تم تبنيه من
اللجنة املشتركة املؤلفة من أعضاء في مجلس
ال ـش ـيــوخ والـ ـب ــرمل ــان ،وال ـ ــذي تـضـمــن الـتـعــديــات
امل ـش ــار إل ـي ـهــا ســاب ـقــا ،وال ـت ــي سـتـصـبــح ســاريــة
املفعول مع بداية العام الدراسي القادم ،سيؤدي
إلــى إلـغــاء العديد مــن الــرحــات املــدرسـيــة بسبب
ن ـق ــص ع ـ ــدد األش ـ ـخـ ــاص ال ــراش ــدي ــن امل ــراف ـق ــن
لـلـتــامــذة ،وسيفضي أيـضــا إل ــى عــزلــة مـتــزايــدة
لنساء األح ـيــاء الشعبية ،ودفـعـهــن الــى االنـطــواء
ضمن بيئتهن الدينية بسبب أصولهن.
في النقاش العام في فرنساُ ،ي َّ
قدم االنتماء إلى
جماعة عضوية إثنية أو دينية على أنــه العقبة
الـ ـك ــأداء ال ـت ــي تـمـنــع امل ــدرس ــة م ــن أداء مهمتها
الفكرية والثقافية بالتشجيع على «االنــدمــاج».
ُ
عـنــدمــا تـتـحــول ه ــذه األخ ـي ــرة إل ــى م ـيــدان تـطـ َّـبــق
فيه اإلج ــراءات التمييزية ،ويتعاظم فيه الشعور
باملهانة والظلم ،وتتجلى فيه «اإلسالموفوبيا»
بـفـجــاجــة ب ــاس ــم ال ـح ـفــاظ ع ـلــى م ـب ــدأ الـعـلـمــانـيــة
امل ـق ــدس ،ت ـكــون قــد ف ـقــدت وظـيـفـتـهــا ب ــأن تـكــون
ّ
ً
وتحولت إلى
فضاء يعزز قابلية العيش املشترك،
مختبر لفرض أيديولوجية هوياتية شمولية.

ّ
واشنطن توجه  17تهمة لجوليان أسانج
ّ
وج ـهــت وزارة ال ـعــدل األمـيــركـيــة ،مـســاء أم ــس 17 ،تهمة
إضــافـيــة ملــؤســس مــوقــع «ويـكـيـلـيـكــس» جــولـيــان أســانــج.

(أ ف ب)

ّ
ومــن بني التهم الجديدة «التآمر» مع املحللة السابقة في
االستخبارات العسكرية تشيلسي مانينغ ،ونشر أسماء
ملصادر سرية .يأتي ذلك بعد أربعة أيام من توجيه النيابة
السويدية طلبًا رسميًا بــإصــدار مذكرة توقيف أوروبية
ّ
بحق أسانج ،املعتقل في بريطانيا .وقالت مساعدة النائب
العام السويدي ،إيفا ماريا بيرسون ،أمام محكمة أوبساال:
«أطـلــب مــن املحكمة إص ــدار أمــر غيابي بتوقيف أسانج
بسبب شبهات اغـتـصــاب» ،موضحة أنــه فــي حــال قبول
َ
طلب التوقيف ستصدر مذكرة أوروبية ،يتم ترحيل أسانج
بموجبها إل ــى الـســويــد .وقــالــت إن ــه «ف ــي ح ــال الـتـضــارب
بــن مــذكــرة الـتــوقـيــف األوروب ـي ــة ومــذكــرة طـلــب الترحيل
األميركية ،على السلطات البريطانية اتخاذ قــرار بالنظر
إلى األولوية .وال يمكن أبدًا توقع النتيجة في هذا اإلطار».
ُ
واعتقل أسانج ( 47عامًا) من سفارة اإلكوادور في لندن
في  11نيسان /أبريل ،بعدما سحبت كيتو منه حقه في
اللجوءُ .
وحكم عليه ،الحقًا ،بالسجن  50أسبوعًا بتهمة
«خرق شروط حجزه االحتياطي» مع لجوئه إلى السفارة
ّ
املذكورة في عام  ،2012لتجنب ترحيله إلى السويد ،حيث
َ
ّتدعي السلطات ارتباطه بجريمتي اعتداء جنسي .وبحق
مــؤســس «ويـكـيـلـيـكــس» أيـضــا مــذكــرة تــرحـيــل أمـيــركـيــة،
لنشره على موقعه العديد من الوثائق السرية ،من بينها
َ
بحربي أفغانستان والعراق.
مئات آالف الوثائق املتصلة
(األخبار ،أ ف ب)

مبناسبة وفاة فقيدتنا الغالية املرحومة
الحاجة ابتهاج عيل وهبي
(أم حسن)

زوجها الحاج فوزي عبدالله فواز (أبو حسن)
أبناؤها :حسن زوجته بارعة بري والحاج محمد زوجته بتول
بيضون
بناتها :الحاجة ماجدة زوجة الحاج عباس فواز ،الحاجة
فاطمة زوجها القنصل قاسم فواز ،سلوى زوجها محمد
مروة ،الحاجة وفاء ،فرح زوجها عبد الحميد بزي ،عال زوجها
حسن جابر
تقبل التعازي اليوم الجمعة  24أيار للنساء من الساعة 11
حتى  ،2وللرجال من الساعة  3حتى  ،6يف منزل ابنها حسن
فواز ،Unesco Tower 2 .الطابق األول ،شارع حبيب أبو
شهال.
الراضون بقضاء الله :آل فواز ،آل وهبي وعموم أهايل بلديت
الغسانية وعدلون.

