العالم 25

الخميس  28نيسان  2011العدد 1399

تقرير

ُ
ّ
واشنطن تقنع حلفاءها بعدم االعتراف بالدولة الفلسطينية

يبدو أن الواليات املتحدة تعمل على إقناع حلفائها
بعدم ّاالعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام ،1967
فيما حذرت «هآرتس» من انتفاضة ثالثة على خلفية االعتراف
أعلن السفير اإلسرائيلي ف��ي واشنطن،
مايكل أورن ،أن الواليات املتحدة تحاول
إقناع حلفائها بعدم تأييد اعتراف دولي
بدولة فلسطينية على حدود عام ،1967
عاصمتها القدس الشرقية .وقال لإلذاعة
اإلسرائيلية العامة إن واشنطن «تحاول
إقناع حلفائها بأن إعالنًا أحادي الجانب
ع��ن دول ��ة فلسطينية ل��ن ي��دف��ع السالم،
ب��ل سيشجع ع�ل��ى ح��رب ف��ي منطقتنا»،
م�ض�ي�ف��ًا أن «م ��وق ��ف اإلدارة األميركية
ي �ت �م �ث��ل ف ��ي أن � ��ه ال ب ��دي ��ل للمفاوضات
املباشرة بني إسرائيل والفلسطينيني».
وت��اب��ع أن ال��والي��ات امل�ت�ح��دة وإسرائيل
«ت�ع�م�لان ب�ت�ع��اون وث�ي��ق م��ن أج��ل إعادة
الفلسطينيني إل ��ى ط��اول��ة املفاوضات،

وب ��دء عملية س�ل�ام تنجم عنها دولتان
للشعبني».
من جهة ثانية ،كتب املحلل السياسي في
صحيفة «ه��آرت��س» اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة ،ألوف
بن ،أن «االنتفاضة الثالثة حتمية ،وأنها
ستندلع ف��ي ح��ال اع�ت��راف األم��م املتحدة
بالدولة الفلسطينية ،ألن القرار لن ينفذ
ت�ل�ق��ائ�ي��ًا وس�ي�ش��ن ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ون حربًا
ل�ل�م�ط��ال�ب��ة ب�ح�ق��وق�ه��م ال �س �ي��ادي��ة وطرد
ال �ج �ي��ش اإلس ��رائ� �ي� �ل ��ي م ��ن أراضيهم».
وأض� ��اف أن ت��وق�ي��ت االن�ت�ف��اض��ة الثالثة
وال� � �س� � �ب � ��ب امل� � �ب � ��اش � ��ر الن � ��دالع � � �ه � ��ا غير
معروفني بعد« ،لكن ليس مؤكدًا انتظار
الفلسطينيون ال�ج�م�ع�ي��ة ال �ع��ام��ة لألمم
املتحدة في أيلول».
واس �ت �ب �ع��د ب ��ن أن ي�ت�م�ك��ن ن�ت�ن�ي��اه��و من
إقناع الزعماء األوروب�ي�ين خ�لال جولته
األوروب� �ي ��ة األس �ب ��وع امل �ق �ب��ل ،بمعارضة
االع � �ت� ��راف ب ��ال ��دول ��ة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ،لكن
حتى لو تمكن من إقناع قسم منهم ،فإن
«القرار سيمر بغالبية كبيرة واالنتفاضة

ستندلع في الغد» .ورأى أن رئيس الوزراء
اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو (الصورة)
وقع في فخ نصبه الرئيسان الفلسطيني
محمود عباس واألميركي باراك أوباما،
وخصوصًا بعدما رف��ض االستمرار في
عملية أنابوليس وخريطة التسوية التي
رسمها سلفه ايهود أوملرت .وخلص إلى
أن «الوقت اآلن بات متأخرًا والعالم ينظر
إل ��ى ن�ت�ن�ي��اه��و ع �ل��ى أن ��ه راف� ��ض للسالم
وعنيد ويتمنى سقوطه».
بدوره ،أشار رئيس مجلس األمن القومي
اإلسرائيلي ال�س��اب��ق ،الباحث ف��ي معهد
دراس � ��ات األم� ��ن ال �ق��وم��ي ف��ي ج��ام�ع��ة تل
أب� �ي ��ب ،غ� �ي ��ورا آي �ل�ان ��د ،إل� ��ى أن� ��ه إضافة
إل��ى ال�ض�غ��وط الخارجية على إسرائيل
ل�ل�اع� �ت ��راف ب ��دول ��ة ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة ،أخذت
تطالب بذلك،
تتعالى أصوات من داخلها ّ
بينها مجموعة املثقفني التي وقعت على
عريضة قبل أس�ب��وع تطالب ب��دع��م قرار
يصدر عن األمم املتحدة بهذا الصدد.
لكن آيالند رأى أن��ه ال يمكن إسرائيل أن

توقع على اتفاق سالم من دون أن يعترف
الفلسطينيون بيهودية إسرائيل .ووصف
إصرار إسرائيل على ثالثة شروط التفاق
م��ع الفلسطينيني ،تتمثل ب��ال�ت�ن��ازل عن
ح��ق ال �ع��ودة ل�لاج�ئ�ين ،ون�ه��اي��ة الصراع،
ويهودية إسرائيل ،بأنها «مصيرية».
إل� ��ى ذل � ��ك ،أع �ل ��ن ج �ه ��از األم � ��ن الداخلي
ال �ت��اب��ع ل�ل�ح�ك��وم��ة امل �ق��ال��ة ال �ت��ي تديرها
ح��رك��ة «ح �م��اس» ف��ي ق�ط��اع غ��زة اعتقال
ع��دد م��ن الفلسطينيني بتهمة التخابر
م��ع إس��رائ �ي��ل .وق ��ال امل �س��ؤول ف��ي جهاز
األم��ن الداخلي محمد الف��ي ف��ي تصريح
لصحيفة «فلسطني» اليومية الصادرة
ف��ي غ��زة« :اعتقلنا ع��ددًا م��ن املتخابرين
مع االحتالل في األيام األخيرة» ،من دون
أن يشير إلى عدد ًاملعتقلني.
الكثير من العمالء
وأوضح ُالفي قائال «إن
ُّ
الذين اعتقلوا اعترفوا بالتهم املنسوبة
إليهم من أول جلسة تحقيق ،وم��ن دون
أخذ وقت أو استمرار في األسئلة».
(يو بي آي ،أف ب ،األخبار)

مصر
لم تمنع تصريحات رئيس الوزراء المصري عن حقوق أهالي سيناء المهدورة نسف ملثمين محطة لخطوط
تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل واألردن

تفجير الغاز :الشعب يريد إلغاء التصدير إلسرائيل
القاهرة ـ محمد فوزي
أربعة أيام فصلت بني زيارة رئيس الوزراء عصام شرف (الصورة) لسيناء ،وتفجير خط
أنابيب الغاز املؤدي إلى األردن وإسرائيل ،في غرب مدينة العريش أمس ،فيما لم تؤت
أول زيارة ملسؤول كبير ثمارها رغم قوله «جئت لالستماع إلى مطالبكم وأعدكم بفتح
صفحة جديدة».
لكن كلمات رئيس الوزراء الجديد في سيناء ،التي نزلت بردًا وسالمًا على قلوب من حضر
ّ
لقاءه ،لم يتردد صداها في املنطقة التي طاملا اشتكى سكانها من التمييز واملالحقات
األمنية.
و يأتي هذا التفجير عقب زيارة مسؤول هو رأس الهرم الحكومي في مصر ،وبعد أيام
من اتهام الرئيس السابق بتسهيل حصول شركات إسرائيلية على الغاز بأسعار متدنية
ً
وبناء على عالقته بوزير البنية التحتية
قياسًا باألسعار السائدة في األسواق العاملية،
اإلسرائيلي بنيامني اليعازر.
كذلك جاء التفجير أيضًا بعد هروب الرجل األسطورة حسني سالم ،صاحب شركة «غاز
املتوسط» مالكة عقد التصدير ،الصديق املقرب من مبارك.
شرق ّ
ّ
وم��ع ت��ول��ي حكومة ش��رف اآلت�ي��ة م��ن م�ي��دان التحرير ،ت�ج��ددت مطالب إع��ادة النظر في
اتفاقية الغاز ،وهو ما حاولت الحكومة تجاهله في بداية عهدها ،فيما ذكرت مصادر
داخل وزارة البترول أن مصر تحاول اآلن إجراء تعديالت على اتفاقية تصدير الغاز لكل
من اسرائيل واألردن .وفي هذا الخصوص ،أرسلت الوزارة خطابًا الى األردن واسرائيل
تطالب فيه بزيادة إيراد مصر السنوي.

ما قل
ودل
ّ
أعلنت السفارة الفلسطينية
في الجزائر ،أمس ،أن  3فلسطينيني
اعتدوا يوم االثنني املاضي على
السفير حسني عبد الخالق .ووصفت
السفارة ما جرى بأنه «شروع
بالقتل» .وقالت إن « 3أشخاص
ّ
مسلحني بالسكاكني واملطاوي
دخلوا كمراجعني الى السفارة
ّ
وتوجهوا مباشرة الى غرفة السفير،
سكاكينهم بوجه كل
شاهرين
ُ
من في الغرفة» .وأصيب السفير
جراء العراك مع املسلحني .وتقوم
الشرطة بالبحث عن املعتدين.
وقالت صحف إن سبب الخالف هو
وقف رواتب الفلسطينيني غير
العاملني في السفارة.
(أ ف ب)

التفجير
أتى بعد هروب
الرجل األسطورة
حسين سالم

ورب�م��ا ه��ذا م��ا جعل وزي��ر ال�ب�ت��رول عبد ال�ل��ه غ ��راب ،ي�ق��ول إن ه�ن��اك «م�ف��اوض��ات تجرى
حاليًا لتعديل اتفاقيات الغاز ،خاصة تلك املوقعة مع إسرائيل لرفع السعر» ،مضيفًا أن
ّ
«الحمالت اإلعالمية والرفض الجماهيري لتصدير الغاز ُيعدان سندًا للمفاوض املصري
في الحصول على أفضل املزايا ملصر».
وهذا ما دفع األردن إلى الرد على هذا التصريح بأنه يتفهم طلب مصر تعديل االتفاقية
ال�ت��ي تتكبد مصر بسببها خسائر يومية تصل ال��ى  9م�لاي�ين جنيه .لكن «غ��از شرق
املتوسط» ،رأت أن ال مبرر لتعديل بنود االتفاقية وللتفاوض بشأن سعر أعلى ،حسبما
ذكر النائب األول لرئيس شركة «م��ره��اف» ،العضو املؤسس في «غ��از شرق املتوسط»،
نمرود نوفيك.
وتنبغي اإلش� ��ارة إل��ى أن ق�ص��ة ت�ص��دي��ر ال �غ��از امل �ص��ري إلس��رائ�ي��ل ب ��دأت ف��ي ع��ام 2005
وصاحبها رفض شعبي تمثل في إقامة عدد من الدعاوى القضائية ،مستندة الى أن عقد
ّ
التصدير شابه قصور شديد ،بسبب أن مصر تصدر الغاز إلسرائيل بأسعار تتراوح بني
 70سنتًا و 1.5دوالر لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ،فيما يبلغ السعر العاملي نحو
 3.79دوالرات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية .وأتاح عقد االتفاق تصدير نحو 25
مليار متر مكعب ملدة  15عامًا قابلة للتجديد  15عامًا إضافية .مؤسس الشركة املتعهدة
حسني س��ال��م ،ب��اع ع��ام  2008ك��ل حصته لشركة «ب��ي ت��ي ت��ي» التايالندية ،فيما تمتلك
الهيئة العامة للبترول املصرية حصة في الشركة تقدر بنحو  68.4في املئة ،والشركة
اإلسرائيلية الخاصة «مرهاف» نسبة  25في املئة وشركة «أمبال – إسرائيل» األميركية
نسبة  6.6في املئة .ويملك الشركتني األخيرتني رجل األعمال اإلسرائيلي يوسف مايمان،
وهو ضابط االستخبارات السابق في «املوساد».

ّ
ّ
القبيلة التونسية تهدد مكاسب الثورة
قفصة ــ الهادي رداوي
ق�ف�ص��ة ال ��والي ��ة امل�ن�ج�م�ي��ة ،ال �ت��ي ت �ق��ع في
الجنوب التونسي ،تتميز بتنوع أصول
سكانها الذين ينقسمون الى فروع عديدة
ت �ع��رف ل ��دى أب �ن��اء ت��ون��س ب��ال �ع��روش ،أو
ّ
كما يعرف لدى املشرقيني بالقبائل .وتعد
قبيلة الهمامة ،ك�ب��رى القبائل ف��ي البالد
ال�ت��ون�س�ي��ة ،وت�ت�ف��ق ك��ل ال ��رواي ��ات ع�ل��ى أن
ّ
الجد األول للهمامة هو ّ
همام الذي أعطى
ّ
اسمه لها ،وإن اختلف الرواة حول الوجهة
ال �ت��ي ق ��دم م�ن�ه��ا ،أه ��ي ال�ح�ج��از أم الشام،
ف��إن م��ا ال يختلف فيه اث�ن��ان ه��و األصول
العربية للهمامة.
املجموعات السكنية التي تقطن مدن والية
قفصة ف��ي ال��وق��ت الحاضر ت�ع��رف بأوالد
أم �ع �م��ر وأوالد ت �ل �ي �ج��ان وأوالد أمحمد
وأوالد يحيى والعكارمة واعليم والسند
وأوالد أس�لام��ة .وعلى م� ّ�ر ال�ت��اري��خ عرفت
ع�لاق��ات ال�ع��روش ت�ج��اذب��ات تتحكم فيها
املصالح الذاتية ،وق��د عمد نظام الحبيب
بورقيبة ،وم��ن بعده بن علي ،ال��ى تجذير

ّ
العروشية ببعث الشعب ال�ت��راب�ي��ة ،وهي
خاليا ال�ح��زب الحاكم على أس��اس شعبة
ل �ك��ل ع � ��رش ،ول �ك ��ل ش �ع �ب��ة أف �ض �ل �ي��ة على
األخرى بمقدار تقديم الوالء والطاعة.
هذه املقدمة كان ال بد منها ملعرفة أسباب
ما تعيشه الثورة التونسية من انتكاسة
تهدد ما حققه الشعب ،فقد ُسجلت طوال
ال�ش�ه��ري��ن امل��اض�ي�ين أح ��داث م��ؤمل��ة خلفت
قتلى ألسباب تافهة .األحداث كانت تقريبًا
متشابهة ،معركة بني شخصني ،من رفاق
الحي الواحد ،تمتد بسرعة الى العائالت
ذات اللقب ال��واح��د وت�ك��ون معركة حامية
ال��وط �ي��س ،ل �ت �ك��ون ل�ع�ب��ة ال �ت �ح��ال �ف��ات بني
ال �ع��روش ب�م�ق��دار أه�م�ي��ة ك��ل ع��رش وثقله
على املستوى الجهوي (املحلي) .فمدينة
املتلوي شهدت معركة بني أوالد بويحي
وأوالد س�لام��ة م��ن ج�ه��ة أخرى،
م��ن ّج�ه��ة ً
وخ��ل�ف��ت قتيال وع ��ددًا م��ن امل�ص��اب�ين .هذه
املعركة التي اندلعت منتصف شهر آذار،
جاءت على إثر بيان كاذب يفيد بانتداب
عاطلني من العمل لفائدة شركة فوسفات
قفصة بنسبة متفاوتة لعرش على حساب

ُ
اآلخ� � ��ر .م �ع��رك��ة اس��ت �ع �م �ل��ت ف �ي �ه��ا بنادق
ال�ص�ي��د وك ��ل األس �ل �ح��ة امل�م�ن��وع��ة قانونًا،
ّ
وأدت ال �ت �ح �ق �ي �ق��ات األم �ن �ي��ة إل� ��ى إيقاف
مجموعة من أعيان الوالية ،بينهم أعضاء
برملان ومنتمون للحزب الحاكم في عهد
الرئيس املخلوع.
ومع مطلع شهر نيسان ،شهدت معتمدية
(منطقة) املضيلة املحاذية ملدينة املتلوي
م �ع��رك��ة أخ � ��رى ب�ي�ن أوالد أم �ع �م��ر وأوالد
يحيى وبسيناريو مشابه :ش��اب أراد أن
يحتسي الخمر عنوة ف��ي مقهى عمومي
والنتيجة
�ض ذل ��كً ،
وص��اح��ب امل �ح��ل ي��رف� ّ
معركة ب�ين ال�ع��روش خلفت قتيال متأثرًا
بطلق ناري وفرض حظر التجول وإيقاف
العديد من املشبوهني واملقربني من الحزب
الحاكم.
«ن �ح��ن ع �ل��ى ي �ق�ين أن م��ن ي�ق��ف وراء هذه
األزم� � � � ��ة امل �ف �ت �ع �ل ��ة ه � ��م أذن� � � � ��اب التجمع
الوحيدون الذين لهم مصلحة في تواصل
ّ
هذا االنفالت األمني» ،هكذا تحدث نجيب،
أح��د ش�ب��اب أوالد أم�ع�م��ر امل�ت�ض��رري��ن من
املعركة .ويضيف «لن يهدأ لنا بال إال حني

إيقاف كل املتورطني في القضية .وبالرغم
م��ن ال�ح��دي��ث ح��ول اس�ت�ق�لال ال�ق�ض��اء ً ،فإن
كل املؤشرات توحي بأن هناك تساهال مع
املتهمني .وهذا يؤكد أن هناك أيادي خفية
ّ
تحرك خيوط اللعبة من خلف الستار».
وف ��ي م�ع�ت�م��دي��ة ال �س �ن��د ،ام �ت��دت مناوشة
بني تلميذين باملعهد الثانوي الى صراع
ّ
بني الكبار لتصبح مأساة قاتلة ،أدت إلى
سقوط قتيلني .أحد شهود العيان أكد أنه
ُ
رأى وجوهًا عرفت بوالئها للحزب البائد
ول �ي��س ل�ه��ا أق� � ً�ارب ب��امل�ع�ه��د ،وه ��ي تحمل
العصي متجهة نحو ساحة املعركة ،وهو
ما يؤكد أن املعركة هي «نتيجة ألمر ّ
دبر
بليل».
تتالي ه��ذه األح ��داث ،التي تأتي على أثر
أي م�ح��اول��ة للتشهير ب�م�م��ارس��ات نظام
ب��ن ع�ل��ي ،أو م��ع ك��ل إج ��راء قضائي ،يؤكد
أن حزب التجمع وراء كل ذلك ،إضافة إلى
تجذير نعرة العروشية ،يسانده في ذلك
تقاعس رجال األمن عن أداء واجبهم ،وهو
ما أكده محافظ قفصة أثناء لقائه بأعضاء
املجلس الجهوي لحماية الثورة بقفصة.

