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ليبيا

شواطئ زوارة تستقبل «المهاجرين» ...جثثًا

ــمي؟
«أسلمة أفريقيا»
في تقرير نشرته صحيفة «لوموند»
ال ـف ــرن ـس ـي ــة ،ف ــي ن ـه ــاي ـ ّـة ع ـ ــام ،2015
تـحــت ع ـنــوان «ح ــن تـثــقــف وتؤسلم
ال ـخ ــرط ــوم أف ــري ـق ـي ــا» ،ت ـظ ـهــر بعض
خ ـي ــوط ال ـعــاقــة ال ــراه ـن ــة ب ــن نـظــام
الـبـشـيــر وال ـحــالــة ال ـج ـهــاديــة .تـنــاول
ال ـت ـق ــري ــر ب ـش ـك ــل أس ـ ـ ــاس إشـ ـك ــاالت
ال ــدور ال ــذي تلعبه «جامعة افريقيا
العاملية» القائمة في الخرطوم ،التي
ت ــؤوي نـحــو  15أل ــف طــالــب (بينهم
محليون ،وأفــارقــة ،وآسيويون) ،في
وق ــت أشـ ــار فـيــه كــاتــب ال ـت ـقــريــر ،في
ّ
البداية ،إلى أن «عددًا من اإلرهابيني
الـنـيـجـيــريــن ال ــذي ــن ن ـف ــذوا عمليات
عدائية ملصلحة جماعة بوكو حرام،
ّ
تبي أنهم من قدامى تلك الجامعة».
ً
كذلك ،فإن التقرير نقل مثال عن ممثل
الطالب الفرنكوفونيني في الجامعة،
قـ ــولـ ــه« :كـ ـ ــل ه ـ ـ ــؤالء ال ـ ـطـ ــاب ال ــذي ــن
ترونهم ،سيتمكنون من تأمني عمل،
ومن الدعوة إلى اإلسالم ،ومن خدمة
هذا الدين في أفريقيا» .وبينما أشار
ّ
التقرير إلى أن «أيًا من هؤالء الطالب
ال يتحدث عن زمالئه الذين اختاروا،
عقب تخرجهم ،الـســاح بــدل العمل
الدعوي» ،فإنه أعاد توضيح السياق
ال ـتــاري ـخــي الـ ــذي ن ـشــأت خــالــه تلك
الجامعة في نهاية سبعينيات القرن
املاضي تحت اسم «املعهد اإلسالمي
اإلفريقي» .ورأى أنها اتخذت منحى
أكـثــر تـشــددًا فــي التسعينيات بفعل
تأثرها باملشروع اإلسالمي للمفكر
والداعية الراحل ،حسن الترابي.
ونقل التقرير كذلك عن «متمردين»
س ـ ـ ــودانـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن رؤي ـ ـ ـت ـ ـ ـهـ ـ ــم إلـ ـ ـ ـ ــى ت ـل ــك
«بالنسبة
الـجــامـعــة ،وق ــال أحــدهــم:
ّ
ّ
ل ـل ـن ـظــام ،فـ ــإن ه ــذه ال ـجــام ـعــة تـمــثــل
دائ ـمــا مــرك ـزًا إيــديــولــوجـيــا لتكوين
ّ
جهاديني ،وبحسب معلوماتنا ،فإن
العديد من عناصر تنظيم الشباب
(فـ ــي الـ ـص ــول) ومـ ــن ج ـم ــاع ــة بــوكــو
حرام (في نيجيريا) تعلموا فيها».
(األخبار)

ّ
«طرق الموت» تتبدل :من تركيا إلى شمال أفريقيا؟
ترفع مدينة زوارة الصوت
خشية من تزايد وصول
جثث «مراكب الموت» إلى
شواطئها .لكن يبدو ّأن تغيرّ
طرق تلك المراكب لن يقدم
ً
حلوال ...وهو أمر مريب
زوارة ــ فدوى كامل
في مدينة زوارة
يبدو االستياء واضحًا ّ
الـلـيـبـيــة ال ـتــي كــانــت تـمــثــل حـتــى فـتــرة
قريبة إحدى أهم نقاط انطالق «مراكب
امل ـ ــوت» بــات ـجــاه ال ـشــواطــئ األوروبـ ـي ــة.
وت ـ ـعـ ــود أس ـ ـبـ ــاب االسـ ـتـ ـي ــاء إل ـ ــى واقـ ــع
وص ــول ع ــدد كبير مــن جـثــث الالجئني
إل ــى شــواطــئ املــدي ـنــة ،فــي الــوقــت الــذي
نجحت فيه زوارة من الحد من عمليات
«تجار البشر».
ف ـ ــي حـ ــديـ ــث إل ـ ـ ــى «األخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــار» ،ي ـش ــرح
«مسؤول العالقات الدولية في مجلس
ّ
ام ــازي ــغ لـيـبـيــا» ،فـتـحــي ب ــن خـلـيـفــة ،أن
«زوارة ن ـج ـح ــت ،م ـن ــذ أواخـ ـ ـ ــر ،2015
وبـمـجـهــود أبـنــائـهــا ح ـص ـرًا ،ف ــي الـحــد
م ــن ت ــداف ــع ال ـه ـجــرة غ ـيــر ال ـشــرع ـيــة من
شواطئها باتجاه الشواطئ اإليطالية
ّ
القريبة» .بينما يوضح مسؤول آخر أن
«نجاح الحد من الهجرة غير الشرعية
ك ــان جـلـيــا م ـنــذ ت ــول ــي ج ـه ــاز مـكــافـحــة
الجريمة في زوارة امللف « ،وهو الجهاز
الذي يرفض اإلدالء بأي تصريح بشأن
التطورات األخيرة بسبب أعمال إعادة
الهيكلة.
وب ــرغ ــم ال ـع ـث ــور ع ـل ــى ن ـح ــو  130جـثــة
عند شواطئ زوارة منذ يــوم الخميس
املاضي ،فإنها ليست املــرة األولــى التي
ُ
تعاني فيها املدينة بفعل غرق «مراكب
امل ــوت» فــي املـتــوســط .فــي نهاية الشهر
املــاضــي أكــد املـتـحــدث بــاســم املفوضية
العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني،

ّ
ويليم سبندلر ،أن «ع ــدد القتلى جــراء
غرق ثالث مراكب (قبل أيــام) ارتفع إلى
ً
 880قتيال» .وكان قد تعذر على املتحدث
بــاســم الـبـحــريــة الـلـيـبـيــة ،الـعـقـيــد أيــوب
قاسم ،تحديد ما إذا كانت الجثث (التي
وصـلــت شــواطــئ زوارة يــوم الخميس)
مصدرها أحد املراكب الثالثة.
ك ـ ــذل ـ ــك ،م ـ ــن غـ ـي ــر امل ـ ــؤك ـ ــد بـ ـع ــد ن ـق ـطــة
االن ـطــاق الـتــي تعتمدها تـلــك املــراكــب،
فبينما أشارت السلطات اإليطالية قبل
أيام إلى نقطة قريبة من اإلسكندرية في
ّ
مـصــر ،ف ــإن غــرفــة عمليات زوارة لفتت
ّ
إلــى أن بعض «الناجني أش ــاروا إلــى أن
رحــاتـهــم انـطـلـقــت مــن مــديـنــة صبراته
الليبية».
ّ
ولـعــل مــأســاة الــاجـئــن لــن تتوقف في
املــدى املنظور لغياب سياسات جدية،
ّ
ونظرًا إلى أنه يبدو أن من بني تداعيات
دخ ـ ـ ـ ــول االت ـ ـ ـفـ ـ ــاق األخـ ـ ـي ـ ــر ب ـ ــن ت ــرك ـي ــا
واالت ـح ــاد األوروب ـ ــي حـيــز الـتـنـفـيــذ في
شهر آذار/مـ ــارس املــاضــي ،انـتـقــال ثقل
م ــوج ــات امل ـهــاجــريــن م ــن ط ــري ــق تــركـيــا
ـ ـ ال ـي ــون ــان ،ن ـحــو ط ــرق ش ـمــال أفــريـقـيــا

املؤدية إلى الشواطئ األوروبية .وكانت
وكــالــة «ف ــران ــس ب ــرس» قــد أشـ ــارت إلــى
ّ
ه ــذا األم ـ ــر ق ـبــل أيـ ـ ــام ،ح ــن رج ـح ــت أن
«م ـهــربــي امل ـهــاجــريــن» ب ـ ــدأوا يـتـخــذون
طرقات جديدة «لتفادي دوريــات حلف
ش ـمــال األط ـل ـســي املـنـتـشــرة ف ــي منطقة
تقع إلى الشمال الشرقي بني السواحل
التركية والسواحل اليونانية القريبة».
ّ
وجدير بالذكر ،أن مسألة ضبط الحدود
البحرية الليبية بهدف الحد من عبور

ّ
تمثل مسألة
الالجئين أحد مبررات
التدخل الغربي في
األزمة الليبية

وصلت  130جثة على األقل إلى شواطئ زوارة (أ ف ب)

ّ
الــاج ـئــن ،تـمــثــل حــالـيــا نقطة حاسمة
لتبرير أي تدخل غربي غير مباشر في
األزمة الليبية.
وبخصوص التطورات األخيرة ،يشرح
امل ـت ـحــدث ب ــاس ــم غ ــرف ــة عـمـلـيــات زوارة
ّ
األمـنـيــة ،حــافــظ مـعـمــر ،ل ــ»األخ ـبــار» ،أن
«غــال ـب ـيــة ال ـج ـثــث ك ــان ــت م ــن جـنـسـيــات
أفريقية ،وقــد جرفها التيار املائي إلى
ّ
ق ـب ــال ــة ش ــواط ــئ امل ــديـ ـن ــة» ،م ـض ـي ـفــا أن
«امل ـع ـلــومــات األك ـي ــدة ال ـتــي لــديـنــا تفيد
بأن املركب انطلق من شرق زوارة ،وهذا
االعتقاد واقعي ألنه إذا كان املركب قد
ّ
انـطـلــق م ــن املــدي ـنــة ،ف ــإن الـجـثــث كــانــت
ستظهر غــربــا ،أي قبالة أبــي كماش أو
رأس اجدير».
مــن جـهــة أخ ــرى ،يـقــول املـتـحــدث باسم
«ج ـم ـع ـي ــة ال ـ ـهـ ــال األح ـ ـمـ ــر ـ ـ ـ زوارة»،
ّ
إبــراهـيــم الـعـطــوشــي ،إن إح ـصــاء «130
جثة خــال يــومــن أو ثــاثــة أي ــام ليس
ّ
بــاألمــر الـبـسـيــط ،وخـصــوصــا أن الـعــدد
قابل للزيادة» .ويضيف ،خالل الحديث
ّ
ل ــ»األخ ـبــار» ،أن «غــالـبـيــة الـجـثــث كانت
ألطفال ونساء ...ونحن نعمل على نقلها
قبل أن تتحلل على الشاطئ بفعل أشعة
ال ـش ـمــس والـ ـع ــوام ــل األخ ـ ـ ـ ــرى» ،مـبــديــا
ف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـســه اس ـت ـغ ــراب ــه «ل ـغ ـيــاب
املـنـظـمــات الــدول ـيــة وع ــدم تـقــديـمـهــا يد
العون بالرغم من الزيارات املتكررة ...لم
َنر منها إال الوعود».
وفي ما قد يبدو انعكاسًا لحال الحزن
واالحـ ـتـ ـق ــان ال ـ ــذي ي ـخ ـ ّـيــم ع ـل ــى زوارة،
يقول الناشط املدني في املدينة طارق
ً ّ
املنصوري ،لــ»األخـبــار»« :أوال ،إن موت
ه ــؤالء الـبـشــر ب ـهــذه الــوحـشـيــة جريمة
ضد اإلنسانية ،وال بد من وقفة دولية
ج ـ ـ ــادة .ث ــان ـي ــا ،ب ـق ــدر م ــا ُي ــؤملـ ـن ــا ،نـحــن
أه ــال ــي امل ــدي ـن ــة ،م ــا ي ـح ـصــل ،ب ـق ــدر ما
نفقد الطمأنينة بسبب ارتفاع مخاطر
ا ُنـ ـتـ ـش ــار األم ـ ـ ـ ــراض واالوب ـ ـ ـئـ ـ ــة ،ول ــذل ــك
نطالب كل الجهات املسؤولة بأن تقوم
بواجبها» .كذلكّ ،
عبرت بلدية املدينة،
فــي بـيــان شــديــد اللهجة ،عــن خشيتها
من تداعيات ما تشهده شواطئ زوارة.

فلسطين

 49عاما على «النكسة» ..باب العمود صار ثكنة استيطانية!
احتفل المستوطنون
اإلسرائيليون بمرور  ٤٩عامًا
على ما يسمونه «توحيد
القدس» ،بطريقتهم
المعتادة :مسيرات
مجنونة واقتحامات
استهدفت األقصى ،وباب
العمود تحديدا .قابلهم
المقدسيون ،برغم تهديد
شرطة العدو ،باعتصامات
تؤكد عروبة القدس
القدس المحتلة ــ محمد عبد الفتاح
ربما ال يمر يوم أشد حزنًا وغمًا على
مدينة القدس املحتلة وسكانها ،من يوم
ذك ــرى احتاللها والسيطرة كليًا على
شقها الـشــرقــي ،بعد الهزيمة العربية
التي أدت إلــى تسليم الجيوش العربية
ما تبقى من أراضي فلسطني التاريخية
إلى قوات العدو اإلسرائيلي عام .١٩٦٧

الـخــامــس مــن حــزيــران ،تــاريــخ محفور
ك ــال ــوش ــم ،ف ــي أذه ـ ـ ــان الـفـلـسـطـيـنـيــن
عمومًا واملقدسيني خصوصًا ،بعدما
جعل العدو ذكرى النكسة العربية يوم
اب ـت ـهــاج واح ـت ـف ــال ب ــ«تــوح ـيــد شـطــري
ال ـق ــدس» ،الـغــربــي وال ـشــرقــي» ،لتصير
كما يدعي االحتالل« :العاصمة املوحدة
واألبدية» له.
ومنذ السبت املاضي ،بدأ املستوطنون
احتفاالتهم بيوم «توحيد القدس» عبر
مسيرة كبيرة ضمت  30ألف مستوطنًا
مــن املستوطنات فــي األراض ــي املحتلة
كافة ،وحملت شعارات تؤكد أن القدس
ه ــي «عــاصـمـتـهــم امل ــوح ــدة إل ــى األب ــد».
تـجـمــع امل ـس ـتــوط ـنــون ف ــي مـنـطـقــة بــاب
الـعـمــود ،الـبــاب الرئيسي لبلدة القدس
القديمةّ ،
وأدوا رقـصــات تلمودية على
أص ـ ـ ــوات ال ـط ـب ــول الـ ـت ــي ح ـم ـلــوهــا فــي
أسواق املدينة القديمة.
مـسـيــرة املستوطنني وإج ـ ــراءات األمــن
امل ـشــددة حــولــت ب ــاب الـعـمــود ومحيطه
ح ـ ّـول ــت املـنـطـقــة إل ــى ثـكـنــة استيطانية
محرمة على الفلسطينيني ،فالحواجز

ال ـت ــي ن ـص ـبــت وال ـخ ـ ّـي ــال ــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة
منعت أي فلسطيني مــن الــدخــول إلى
ال ـب ـل ــدة ال ـق ــدي ـم ــة ،ك ـمــا أج ـب ــر أص ـحــاب
املحالت التجارية في البلدة على إغالق
أب ــواب رزق ـه ــم ،وك ــل ذل ــك لـتــأمــن سير
املـسـتــوطـنــن فــي الـحــي اإلس ــام ــي من
البلدة ،ليصلوا إلى حائط البراق ،حيث

دعت خالل المسيرة
جهات يسارية إلى
«السالم والتعايش»

أدوا «صلوات السبت واحتفاالت توحيد
القدس».
م ــا كـ ــان م ـث ـيــرا لـلـسـخــريــة ولـلـضـحــك
ب ــرغ ــم ارتـ ـ ـف ـ ــاع م ـن ـس ــوب الـ ـت ــوت ــر فــي
ال ـق ــدس واع ـت ـم ــال ال ـغ ـضــب ف ــي قـلــوب
الفلسطينيني إثــر االجـ ــراءات القمعية،

رف ــض ال ـي ـســار اإلســرائ ـي ـلــي املـشــاركــة
فــي امل ـس ـيــرات الـصـهـيــونـيــة املـسـتـفــزة،
كما فضل بعض ناشطي جمعية «تاغ
م ـئ ـيــر» ،ت ــوزي ــع الـ ـ ــورود ال ـح ـم ــراء على
الفلسطينيني واإلسرائيليني املوجودين
فــي ب ــاب ال ـع ـمــود ،فــي دع ــوة منهم إلــى
«السالم والتعايش بني الجانبني» ،األمر
الذي قابله الفلسطينيون باالستهزاء.
كذلك كان لجمعية «عطيرت كوهانيم»
االستيطانية ،التي تشتري البيوت في
بلدة القدس القديمة وتجعلها مساكن
ل ـل ـم ـس ـت ــوط ـن ــن ،ب ـص ـم ـت ـه ــا ف ـ ــي ه ــذه
املسيرة .وأخذ أحد أعضائها بالتنظير
وشـ ــرح ع ـمــل الـجـمـعـيــة للمستوطنني
على درجــات بــاب العمود .وأخــذ يؤكد
أن «عطيرت كوهانيم هي أكثر جمعية
يكرهها العرب كونها تعمل على تمليك
اليهود في القدس».
أما إذا تطرقنا إلى رد الفعل الفلسطيني
على املسيرة ،فسنجد أن الفلسطينيني
بــرغــم ال ـظــروف امل ـشــددة الـتــي فرضها
ال ـع ــدو عـلــى املــدي ـنــة وس ـيــاســة اعـتـقــال
الناشطني ،أبــوا أن تمر املسيرة مــرور

الكرام .فنظموا مسيرة مضادة ضمت
عـشــرات الفلسطينيني حملوا خاللها
األع ــام الفلسطينية ورددوا شعارات
تؤكد أن القدس عربية فلسطينية ولن
تكون إسرائيلية في يوم من األيام.
لـكــن املـسـيــرة الفلسطينية لــم تتمكن
مــن الــوصــول إل ــى م ـيــدان ب ــاب الـعـمــود،
حـ ـي ــث ن ـص ـب ــت قـ ـ ـ ــوات االح ـ ـت ـ ــال فــي
محيط املكان حواجز حديدية وأمنتها
بالخيالة والقوات الخاصة ،التي عمدت
على إبعاد الفلسطينيني املوجودين في
املنطقة قبل مــوعــد املـسـيــرة بساعات،
وهــددتـهــم بــاالعـتـقــال إذا أص ــروا على
العودة إلى املكان.
واملختلف في مسيرة «توحيد القدس»
ه ــذا ال ـعــام أن ـهــا أت ــت بــالـتــزامــن مــع أول
ص ــاة ت ــراوي ــح لـشـهــر رمـ ـض ــان ،فقد
أث ــرت إج ــراءات االحـتــال على الــوجــود
الفلسطيني في املسجد األقصى ،ولم
يـكــن ع ــدد املـصـلــن مــرتـفـعــا كـمــا كــان
فــي الـسـنــوات الـســابـقــة ،بــرغــم اإلع ــان
اإلســرائـيـلــي عــن تـسـهـيــات للمصلني
كما جرت العادة في رمضان كل عام.

