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الحدث

إيقاف طارق رمضان :اتهامات تصيب الهدف
الموجهة حاليًا إلى طارق
برغم أهمية االتهامات ّ
ّ
رمضان ،وحساسيتها ،فإنه شكل منذ سنوات هدفًا
واضحًا لتيار فرنسي ــ ًأوروبي واسع ،وذلك على خلفية
مواقفه السياسية أوال ...وأخيرًا
باريس ــ األخبار
ُ
فــي حــادثــة جــديــدة تــاحــق مسيرته،
ّ
ك ـش ـفــت مـ ـص ــادر ق ـض ــائ ــي ــة فــرنـسـيــة
ّ
أم ــس أن الـشــرطــة أوق ـفــت فــي بــاريــس
األ ّك ــادي ـم ــي ال ـســوي ـســري وامل ــوص ــوف
ب ــأن ــه «ال ــداعـ ـي ــة اإلس ــام ــي امل ـع ـتــدل»
طارق رمضان ،وذلك التهامه بقضايا
«اغتصاب وتحرش وعنف جنسي».
وك ــان رمـضــان ال ــذي يحظى بشعبية
كبيرة في أوســاط فرنسية ،نظرًا إلى
دوره ال ـف ـعــال ف ــي تــأط ـيــر الـتـحــركــات
امل ــؤي ــدة لـلـقـضـ ّـيــة الـفـلـسـطـيـنـ ّـيــة منذ
ال ـت ـس ـع ـي ـنـ ّـيــات ومـ ــن ث ــم م ــع ان ـط ــاق
«االن ـت ـفــاضــة ال ـثــان ـيــة» ،ول ـكــونــه أحــد
أبرز الرموز املساندة لقضايا الهجرة
والساعية إلى معالجة قضايا اإلسالم

اغتنم أقطاب «الرجعيين
الجدد» الفرصة لتصفية
حسابات قديمة معه
ً
ف ــي املـجـتـمـعــات ال ـغــرب ـيــة ،ف ـضــا عن
«جماعة اإلخوان
كونه حفيد مؤسس ّ
امل ـس ـل ـم ــن» ح ـس ــن الـ ـب ــن ــا ،قـ ــد تـلـقــى
اس ـ ـتـ ــدعـ ـ ً
ـاء ل ــاسـ ـتـ ـج ــواب فـ ــي م ــرك ــز
للشرطة في باريس .وبعد االستماع
إل ـ ــى أق ـ ــوال ـ ــه ،تـ ـق ــرر إيـ ــداعـ ــه ال ـس ـجــن
االحتياطي تمهيدًا ملثوله أمام قاضي
التحقيق في إطــار التحريات األولية
ب ـخ ـص ــوص اتـ ـه ــام ــات «االغـ ـتـ ـص ــاب
وال ـ ـت ـ ـحـ ــرش واالعـ ـ ـت ـ ــداء ال ـج ـن ـس ــي»،
املـ ـ ّ
ـوج ـ ـهـ ــة إل ـ ـيـ ــه م ـ ــن قـ ـب ــل ال ـن ــاش ـط ــة
ّ
النسوية هندا عياري ،ومن قبل امرأة

أخ ــرى «ت ـعــانــي م ــن إع ــاق ــة جـســديــة»،
ل ــم ت ـك ـشــف امل ـ ـصـ ــادر ال ـق ـضــائ ـيــة عــن
هويتها.
ّ
القضية التي أثارت
وقد تفجرت هذه
ضجة كبيرة فــي اإلعــام الغربي ،في
شهر تشرين األول/أك ـتــوبــر املــاضــي،
ح ــن ت ـق ــدم ــت ه ـن ــدا عـ ـي ــاري ب ــدع ــوى
قـضــائـيــة ض ــد رم ـض ــان ،مـتـهـمــة ّإي ــاه
بــاس ـتــدراج ـهــا إل ــى غــرف ـتــه ف ــي فـنــدق
ب ــاري ـس ــي ،ع ــام  ،2012بـحـجــة إس ــداء
نـصــائــح دي ـنـ ّـيــة ل ـهــا ،وم ــن ث ـ ّـم اغـتـنــم
الـ ـف ــرص ــة الغ ـت ـص ــاب ـه ــا وت ـع ـن ـي ـف ـهــا،
مـ ـه ــددًا بـقـتـلـهــا ف ــي حـ ــال كـشـفـهــا ما
حــدث .ونقلت صحيفة «لوباريزيان»
عن عياري قولها في محضر الدعوى
إن طارق رمضان «خنقني بقوة ،حتى
اعتقدت أنني سأموت».
وسـ ـب ــق ل ـه ـن ــدا ع ـ ـيـ ــاري الـ ـت ــي كــانــت
تـتـبـنــى املـنـهــج الـسـلـفـ ّـي قـبــل خلعها
ّ
ّ
نسوية
وتحولها إلى «ناشطة
النقاب
ع ـل ـم ــان ـي ــة» ،أن سـ ـ ــردت بــالـتـفــاصـيــل
اغتصابها فــي كتاب أصدرته
وقــائــع
ّ
عــام  ،2016لكنها لم ّتذكر فيه طارق
رمـضــان بــاالســم .إال أنـهــا فـ ّـي تشرين
األول/اكتوبر املاضي قالت إنها قررت
فضحه علنًا بتشجيع من آالف النساء
اللواتي قررن اإلفصاح عن تعرضهن
ّ
جنسية ،ضمن
العتداءات ومضايقات ُ
حملة « »me_too#الـتــي أطـلـقــت على
ش ـب ـكــات ال ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي إثــر
فضيحة املنتج هيرفي واينشتاين.
وق ــال ــت ع ـي ــاري ف ــي مـحـضــر الــدعــوى
الـ ـت ــي رف ـع ـت ـه ــا ضـ ــد رم ـ ـضـ ــان ،الـ ــذي
ُس ِّربت مقاطع منه للصحف الفرنسية:
«بالنسبة إل ـيــه ،إم ــا أن تــرتــدي امل ــرأة
ال ـح ـجــاب أو ت ـت ـعــرض لــاغ ـت ـصــاب»،
وهي اتهامات نفاها رمضان قطعيًا،

ّ
كان رمضان قد وصف االتهامات بأنها «حملة يشنها الخصوم» (أرشيف)

إذّ أصـ ــدر ف ــي حـيـنــه ب ـيــانــا صحافيًا
كذب فيه «مزاعم» هندا عياري ،معلنًا
أنه رفع دعوى قضائية ضدها بتهمة
التشهير واالفتراء.
ف ـ ــي األس ـ ــابـ ـ ـي ـ ــع األول ـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـتـ ــي ت ـلــت
ال ـت ـســري ـبــات الـصـحــافـيــة بـخـصــوص
ّ
هــذه «الفضيحة» ،شــكــك كثيرون في
صحة االتـهــامــات املوجهة إلــى طــارق
ّ
رم ـ ـضـ ــان .وكـ ـ ــان الفـ ـت ــا أن األوسـ ـ ــاط
«الغارقة في اإلسالموفوبيا» اغتنمت
ّ
الـفــرصــة لـشــن حملة ت ـجــاوزت التهم
املوجهة إليه ،وسعت إلى التشكيك في

صدقية «ما ُيسمى ّ االسالم املعتدل»،
واتهمت رمضان بأنه «وحش أصولي
ك ــان يـتـخـفــى طـ ــوال س ـنــن ف ــي ثـيــاب
ْ
حمل معتدل».
ّ
وك ـ ــان واضـ ـح ــا أن ش ـخ ـص ـيــات مـثــل
أالن فنكلكروت ،وبرنار هنري ليفي،
وب ــاس ـك ــال ب ــروك ـن ــر ،وإي ــري ــك زمـ ــور،
وغ ـ ـيـ ــرهـ ــم م ـ ــن أقـ ـ ـط ـ ــاب «ال ــرجـ ـعـ ـي ــن
الجدد» الفرنسيني ،اغتنموا الفرصة
لتصفية حـســابــات قــديـمــة مــع طــارق
رمـ ـ ـ ـض ـ ـ ــان ،خـ ــاصـ ــة بـ ـسـ ـب ــب ت ــأثـ ـي ــره
املـتــزايــد فــي شـبــان أح ـيــاء الـضــواحــي

الـ ـف ــرنـ ـسـ ـي ــة ،ومـ ــواق ـ ـفـ ــه ال ـس ـي ــاس ـي ــة
املزعجة نظرًا إلــى دفاعه عن القضية
ّ
الفلسطينية وابـتـعــاده عــن الـتـيــارات
ال ــدي ـن ـي ــة ال ـت ـق ـل ـي ــدي ــة لـ ــاق ـ ـتـ ــراب مــن
اليسارية املـنــاوئــة للعوملة.
األوس ــاط
ّ
ومــن امل ـعــروف أن ــه أص ــدر كتابًا حول
اإلس ـ ـ ــام ف ــي الـ ـغ ــرب ب ــاالشـ ـت ــراك مــع
ّ
اليساري املــرمــوق أالن غريش،
املفكر
وكتابًا آخر مع عالم االجتماع املرموق
ً
إدغـ ــار م ـ ــوران ،ف ـضــا عــن مـشــاركــاتــه
امل ـت ـع ــددة ف ــي «امل ـن ـت ــدى االج ـت ـمــاعــي
العاملي» املناوئ للعوملة.

مصر

ّ
القاهرة في انتظار حل سحري ألزمة سد النهضة!
ما زالت األزمة المائية بين مصر والسودان
وإثيوبيا تراوح مكانها ،في ظل التباين
ّ
المقدمة من
الظاهر في المقترحات
الدول الثالث في مفاوضات «سد النهضة»،
في وقت يبدو فيه الموقف المصري
في أضعف ّحال ،خصوصًا أن القاهرة
بدأت تشعر بأن الوقت يضيقّ ،مع اقتراب
موعد بدء األعمال في ملء خزان السد.
القاهرة  -األخبار
لم تكن الدعوة الثالثية التي أطلقها
الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي،
في ختام القمة التي جمعته بالرئيس
السوداني عمر حسن البشير ورئيس
الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء اإلث ـ ـيـ ــوبـ ــي ه ــايـ ـل ــي م ــري ــام
ّ
دي ـس ــال ــن ف ــي م ـحــل ـهــا .ف ـب ـعــد رفــض
الـ ـخ ــرط ــوم وأدي ـ ـ ــس أب ــاب ــا لـلـمـقـتــرح
امل ـص ــري ،ب ــإش ــراك الـبـنــك ال ــدول ــي في
املـ ـف ــاوض ــات حـ ــول «سـ ــد ال ـن ـه ـضــة»،
لــم يـعــد أم ــام ال ـقــاهــرة ،نـظــريــا ،بــدائــل
الحتواء هذا امللف املعقد ،في ظل عدم
ُّ
وضوح الرؤية حول ما اتفق عليه في

االجتماع الرفيع املستوى الذي انضم
إل ـي ــه الح ـق ــا ع ــدد م ــن امل ـس ــؤول ــن في
البلدان الثالثة.
القمة الثالثية أوقفت رسميًا املسار
ال ـف ـنــي ح ــول «س ــد ال ـن ـه ـضــة» ،حتى
إشـ ـع ــار آخ ـ ــر ،وخ ـل ـصــت إلـ ــى ات ـفــاق
عـ ـل ــى ت ـش ـك ـي ــل ل ـج ـن ــة س ـب ــاع ـي ــة مــن
وزراء ال ـخــارج ـيــة والـ ــري والـجـهــات
املعنية في الدول الثالث ،إليجاد حل
توافقي ،في مهلة شهر واحــد ،حول
التقرير االستهاللي املقدم من املكتب
االس ـت ـش ــاري الـفــرنـســي «ب ــى ار ال»،
بـشــأن املـخــاطــر املـتــرتـبــة عــن دولـتــي
ّ
املصب ،والــذي وافقت عليه القاهرة،
ب ـي ـن ـمــا رف ـض ـت ــه الـ ـخ ــرط ــوم وأديـ ــس
أبابا.
ّ
وقالت مصادر مطلعة على ملف «سد
ّ
الـنـهـضــة» ل ــ«األخ ـب ــار» إن االجـتـمــاع
األول للجنة الثالثية املكلفة دراســة
الـتـقــريــر سيعقد فــي األس ـب ــوع األول
م ــن شـ ـب ــاط الـ ـح ــال ــي ،ف ــي ال ـعــاص ـمــة
السودانية الخرطوم.
امل ـص ــادر ذات ـه ــا تـحــدثــت ع ــن وج ــود
ت ـص ــور يـتـضـمــن تـ ـن ــازالت م ــن كــافــة
األطـ ـ ــراف ،بـمــا فـيـهــا إث ـيــوب ـيــا ،الـتــي
جــددت االع ـتــراف بالحصة املصرية
في مياه النيل ،البالغة  ٥٥مليار متر
مكعب ،مــؤكــدة أن عملية مــلء خــزان

«س ـ ــد ال ـن ـه ـض ــة» ل ــن تـ ـب ــدأ م ــن دون
موافقة مصرية.
وف ــي ظــل مــا خــرجــت بــه امل ـش ــاورات،
خ ـ ــال الـ ـفـ ـت ــرة امل ــاضـ ـي ــة ،قـ ــد ت ـكــون
ال ـح ـكــومــة امل ـصــريــة م ـس ـت ـعــدة ،أكـثــر
مـ ــن أي وق ـ ــت مـ ـض ــى ،ل ـل ـت ـخ ـلــي عــن
األول ــوي ــات ال ـتــي وضـعـتـهــا للمسار
الـتـفــاوضــي ،وهــو تقديم املـحــادثــات
السياسية على املحادثات الفنية ،مع
تــأكـيــد ض ــرورة االسـتـعــانــة بمكاتب
اس ـت ـشــاريــة عــامل ـيــة لــدي ـهــا صــدقـيــة،
وليست منحازة إلى أي طرف.
هذه الخطوة املصرية أتت بالتزامن
مــع رف ــض دخ ــول الـبـنــك ال ــدول ــي في
املـ ـف ــاوض ــات ال ـثــاث ـيــة ال ـت ــي تـجــري
بـ ـش ــأن «سـ ـ ــد الـ ـنـ ـهـ ـض ــة» ،وت ـش ــدي ــد
األطراف املعنية على ضرورة تغليب
امل ـصــالــح املـشـتــركــة ،وال ـتــوافــق على
العمل معًا لتحقيق التنمية لشعوب
البلدان الثالثة.
هذه األهداف اإلنشائية توافق عليها
ال ــزع ـم ــاء ال ـث ــاث ــة ،ف ــي م ـقــابــل طلب
ال ـخ ــرط ــوم م ـه ـلــة ش ـهــر ل ـت ـقــديــم حل
لألزمة ،يرضي القاهرة وأديس أبابا،
وه ــو اقـ ـت ــراح ق ــد يـفـضــي إل ــى كسب
م ــزي ــد م ــن ال ــوق ــت ملـصـلـحــة الـجــانــب
اإلث ـي ــوب ــي ،الـ ــذي يــزيــد م ــن م ـعــدالت
ب ـنــاء ال ـس ـ ّـد ب ـص ــورة غ ـيــر مـسـبــوقــة،

ت ـم ـه ـي ـدًا ل ـب ــدء ع ـم ـل ـيــة مـ ــلء ال ـخ ــزان
خـ ــال ال ـص ـي ــف امل ـق ـب ــل ،وهـ ــي ف ـتــرة
يفترض أن تستغرق خمس سنوات،
وت ـخ ـشــى م ـصــر أن ت ـتــأثــر ،خــالـهــا،
حصتها املائية بـصــورة كبيرة ،وال
سيما مع التوقعات العلمية بتراجع
كمية األمطار.
وفـ ــور ع ــودت ــه م ــن ال ـق ـمــة اإلفــري ـق ـيــة،
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ع ـ ـ ـقـ ـ ــدت ال ـ ـق ـ ـمـ ــة املـ ـ ـص ـ ــري ـ ــة -
ال ـ ـ ـسـ ـ ــودان ـ ـ ـيـ ـ ــة  -اإلثـ ـ ـي ـ ــوبـ ـ ـي ـ ــة ع ـل ــى

هــام ـش ـهــا ،ع ـقــد ال ـسـيـســي اجـتـمــاعــا
مــوسـعــا مــع الـجـهــات املـعـنـيــة بملف
ال ـن ـيــل ف ــي أج ـه ــزة ال ــدول ــة امل ـصــريــة،
وقـ ـ ــد جـ ـ ــرى خ ــال ــه نـ ـق ــاش م ـع ـ ّـم ــق،
تمحور حول تقرير ّ
قدمته مستشارة
رئيس الجمهورية فايزة أبو النجا،
ويـتـضـمــن أوراقـ ـ ــا عـ ـ ّـدة ت ــدع ــم املـلــف
امل ـ ـصـ ــري ،وي ـن ـت ـهــي إل ـ ــى ال ـتــوص ـيــة
بضرورة االستعداد للتعامل بحسم
مــع الـجــانــب اإلثـيــوبــي فــي حــال عدم

ُّ
لم يصدر تصريح مصري يوضح ما اتفق عليه في القمة الثالثية (أ ف ب)

