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العالم

فلسطين

استنفار جوي إسرائيلي مع تحليق «أبابيل» فوق المسير العسكري

أن يخرج عسكر «حماس» ليقول «شكرًا إيران» ،مع عبارات تفصيلية عن
السالح الذي قدمته الجمهورية اإلسالمية والمال و«أشياء أخرى» ،ليس باألمر
العابر في هذا التوقيت .صحيح أن المستوى السياسي ّ
مهد للشكر في الزيارة
األخيرة لطهران ،لكن هناك من يتلمس تغيرًا في أولويات الحركة

«القسام» تستعرض عضالتها

شكرًا إيران
م ــن ت ـحــت ط ــائ ــرة «أب ــابـ ـي ــل» ال ـتــي
أطلقتها «كتائب الـقـســام» ،الــذراع
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة ل ـ ـحـ ــركـ ــة «حـ ـ ـمـ ـ ــاس»،
فـ ــوق امل ـح ـت ـف ـلــن ب ــذك ــرى ان ـطــاقــة
الحركة السابعة والعشرين ،أطلق
املتحدث باسم الكتائب مجموعة
م ــن امل ــواق ــف ال ـقــدي ـمــة ـ ـ ـ ال ـجــديــدة،
م ـع ـل ـنــا أنـ ـه ــم ل ــن ي ـق ـب ـل ــوا أق ـ ــل مــن
إعــادة إعـمــار كــل مــا دمــرتــه الحرب
اإلسرائيلية في غــزة ،مشددًا على
أن هــذا «وع ــد لــن نـخـلـفــه ،وإن غــدًا
لناظره قريب».
أبـ ـ ـ ـ ــو عـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــدة حـ ـ ـ ـ ــذر ف ـ ـ ــي ك ـل ـم ـت ــه
اإلســرائ ـي ـل ـيــن مــن «ن ـفــاد الـصـبــر»
على تأخير اإلعمار ،ملوحًا بقرب
ساعة االنفجار .لكن الجديد الذي
ح ـم ـل ــه امل ـ ـت ـ ـحـ ــدث الـ ـعـ ـسـ ـك ــري هــو
تتويج الزيارة السياسية األخيرة
لـلــوفــد الـحـمـســاوي إليـ ــران ،بشكر
ال ـج ـم ـه ــوري ــة اإلس ــامـ ـي ــة ع ـل ــى مــا
ق ــدم ـت ــه م ــن مـ ــال وس ـ ــاح «وأم ـ ــور
أخرى» ،مضيفًا« :جمهورية إيران
اإلس ــامـ ـي ــة أم ــدت ـن ــا ب ــال ـص ــواري ــخ
ال ـ ـتـ ــي دكـ ـ ــت املـ ـحـ ـت ــل فـ ــي صـ ــوالت
وجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوالت م ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــت ،ودعـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــا
ب ــالـ ـص ــواري ــخ ال ـن ــوع ـي ــة املـ ـض ــادة
ل ـلــدبــابــات ال ـتــي حـطـمــت أس ـطــورة
امليركافا».
ول ـع ـل ـهــا ت ـك ــون املـ ــرة األول ـ ــى الـتــي
ي ـصــرح فـيـهــا امل ـس ـتــوى الـعـسـكــري
ف ـ ــي «ح ـ ـ ـمـ ـ ــاس» ب ــالـ ـشـ ـك ــر إلي ـ ـ ــران
ب ـع ــدم ــا ك ـ ــان الـ ـح ــدي ــث ال ـس ـيــاســي
ال ي ـ ـت ـ ـعـ ــدى م ـ ـس ـ ـتـ ــوى الـ ـتـ ـلـ ـمـ ـي ــح
وال ـت ـع ـم ـيــم ،وإن أث ـنــى أب ــو عـبـيــدة
على دور «جماعات ودول أخرى»
ل ــم ي ـح ــدده ــا ،فــإنــه ل ــم يـسـتـثــن من
ش ـك ــره ق ـطــر وتــرك ـيــا ع ـلــى «ال ــدع ــم
السياسي».
وخـ ــال الـ ـع ــرض ،خ ــرج ــت وح ــدات
ع ـس ـك ــري ــة مـ ـتـ ـع ــددة مـ ــن ال ـك ـت ــائ ــب
ح ـ ــامـ ـ ـل ـ ــة أن ـ ـ ـ ــواع ـ ـ ـ ــا مـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف ــة م ــن
األسـ ـ ـلـ ـ ـح ـ ــة ك ـ ـ ـم ـ ـ ـضـ ـ ــادات الـ ـ ـ ـ ــدروع
ً
وال ـص ــواري ــخ ال ـك ـب ـيــرة ،ف ـضــا عــن
طائرة االستطالع «أبابيل» ،وكان
الفتًا التأكيد على حضور الوحدة
الـ ـبـ ـح ــري ــة (ال ـ ـض ـ ـفـ ــادع ال ـب ـش ــري ــة)
والـ ـثـ ـن ــاء ع ـل ــى دورهـ ـ ــا الـ ـب ــارز فــي
ال ـ ـحـ ــرب األخ ـ ـي ـ ــرة ،وخـ ــاصـ ــة ب ـعــد
عــرض مـقــاطــع مـصــورة عــن إحــدى
عملياتها داخل األراضي املحتلة.
في شأن األسرى الفلسطينيني ،لم
تعلن «القسام» أي جديد عن حالة
أو عـ ـ ــدد الـ ـجـ ـن ــود اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــن
لــدي ـهــا .م ــع ذلـ ــك ،ق ــال أب ــو عـبـيــدة:
«ن ـن ـص ــح ال ـ ـعـ ــدو ب ــإيـ ـج ــاد م ـخ ــرج
يحفظ مــاء وجـهــه مــن قــانــون عــدم
تنفيذ الصفقات ،فـقــرار الكنيست
ب ـ ـعـ ــدم اإلف ـ ـ ـ ـ ــراج ع ـ ــناألس ـ ـ ـ ــرى فــي
صـ ـ ـفـ ـ ـق ـ ــات ال ـ ـ ـت ـ ـ ـبـ ـ ــادل ال يـ ـ ـس ـ ــاوي
ً
ُ
الـحـبــر ال ــذي ك ـتــب ع ـل ـيــه» ،مـكـمــا:
«ل ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــروا شـ ـعـ ـبـ ـك ــم أيـ ـ ـ ــن ضـ ــاع
جـنــودكــم ...إع ــادة اعـتـقــال مـحــرري
صـ ـفـ ـق ــةوفـ ـ ـ ــاء األح ـ ـ ـ ـ ــرار س ـي ـج ـعــل
الـعــدو يـنــدم ،وي ــوم حــريــة األســرى

بات أقرب مما يتصور كثيرون».
وخـ ـ ـ ــال الـ ـ ـح ـ ــرب األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة ،أك ـ ــدت
«الـ ـ ـقـ ـ ـس ـ ــام» أن ـ ـهـ ــا ك ـ ـبـ ــدت ال ـج ـي ــش
اإلسـ ـ ــرائ ـ ـ ـي ـ ـ ـلـ ـ ــي خـ ـ ـس ـ ــائ ـ ــر فـ ـ ــادحـ ـ ــة،
ّ
وت ـم ــك ـن ــت م ــن أس ـ ــر جـ ـن ــدي يــدعــى
أرون شــاؤول خــال عملية نفذتها
شـ ـ ــرق غ ـ ـ ــزة .كـ ـم ــا ت ـت ـه ــم إس ــرائـ ـي ــل
«حـ ـم ــاس» بــاح ـت ـجـ ُـاز ج ـثــة ضــابــط
آخر (هدار غولدن) قتل في اشتباك
مسلح شرق مدينة رفح ،وهو ما لم
تؤكده الحركة ،أو تنفه ،حتى اآلن.
أمــا املستوى السياسي الــذي مثله
عـ ـض ــو املـ ـكـ ـت ــب الـ ـسـ ـي ــاس ــي ،خ ـل ـيــل
الـحـيــة ،فـقــال إن «ح ـمــاس» ستبذل
كل ما في وسعها لتفعيل املقاومة
في فلسطني ،وباألخص «في الضفة
والقدس» .وأضاف الحية« :ستفعل
حـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاس ،م ـ ـ ــع ب ـ ـق ـ ـيـ ــة ال ـ ـف ـ ـصـ ــائـ ــل،
املقاومة في كل فلسطني ،وفي قلب

شاركت وحدات عسكرية متنوعة في عرض كتائب القسام العسكري (آي بي ايه)

القدس والضفة» ،داعيًا «فتح» إلى
م ـصــال ـحــة ت ـع ـت ـمــد ع ـل ــى «ال ـش ــراك ــة
ال ـح ـق ـي ـق ـيــة وق ــاع ــدة ال ـح ـف ــاظ عـلــى
املقاومة ونبذ التنسيق األمني مع

العدو».
بــال ـتــزامــن م ــع ذلـ ــك ،ق ــال ــت م ـصــادر
عـ ـب ــري ــة إن الـ ـجـ ـي ــش اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي
اس ـت ـن ـفــر ط ــائ ــرات ــه امل ـقــات ـلــة بـعــدمــا

رص ـ ــد أم ـ ــس ت ـح ـل ـي ــق طـ ــائـ ــرة ف ــوق
س ـم ــاء ق ـط ــاع غ ـ ــزة .وق ــال ــت ال ـق ـنــاة
الـعـبــريــة الـثــانـيــة إن أنـظـمــة اإلن ــذار
املبكر شخصت الـطــائــرة فــي سماء

«حماس» تعاني من سجونها
مشروع عربي
لسداد الديون عن
الموقوفين على
ذمم مالية في
سجون حكومة
«حماس» السابقة.
الهدف تخفيف
األعداد الكبيرة جراء
ازدياد عدد السجناء،
في ظل واقع كارثي
تعيشه عشرات مراكز
التوقيف وخمسة
سجون مركزية

غزة ـ سناء كمال
يـعــود العجز املــالــي الــذي
يـ ـق ـ ّـي ــد حـ ــركـ ــة «ح ـ ـمـ ــاس»
إل ــى الــواج ـهــة م ــن جــديــد.
ف ـهــو ب ـعــدمــا دف ـع ـهــا إل ــى املـصــالـحــة
مع «فتح» وترك إدارة دفة الحكومة،
تطفو آث ــاره مـجــددًا مــع إع ــان وزارة
ال ــداخ ـل ـي ــة ف ــي غ ـ ــزة أن ال ــوض ــع فــي
سـجــو ّنـهــا «كـ ــارثـ ــي» ،وخ ــاص ــة أنـهــا
لم تتلق ّ
أي أمــوال ،أو حتى تواصل،
مــن رئـيــس حـكــومــة الـتــوافــق وحــامــل
حقيبة «الداخلية» ،رامي الحمدالله،
كما تقول.
«األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» ع ـل ـم ــت أن «ال ــداخـ ـلـ ـي ــة»
ت ـس ـعــى إلـ ــى إتـ ـم ــام مـ ـش ــروع يخفف
أزمـ ــة االزدحـ ـ ــام الـكـبـيــر لـلـمــوقــوفــن،
وخاصة أصحاب الذمم املالية الذين
ت ـق ــدر نـسـبـتـهــم ب ـ ـ ــ %30م ــن مـجـمــوع
املسجونني لــديـهــا .وأص ـحــاب الذمم
امل ــال ـي ــة ه ــم ال ــذي ــن س ـج ـن ــوا نـتـيـجــة
عـجــزهــم عــن دف ــع ال ــدي ــون املستحقة
عليهم ،وذلــك مــع اتـســاع رقعة الفقر
في غزة واستمرار حصارها .الفكرة
تـ ـق ــوم ع ـل ــى سـ ـ ــداد جـ ــزء م ــن امل ـبــالــغ
امل ـس ـت ـح ـق ــة ،وذل ـ ـ ــك ب ـت ـم ــوي ــل عــربــي
(ق ـط ــري وت ــرك ــي) ي ـصــل ُف ــي مجمله
ّ
إلــى مليوني دوالر .وقــد ألـفــت لجنة
ل ــوض ــع امل ـع ــاي ـي ــر ل ـل ـس ـج ـنــاء ال ــذي ــن
سيستفيدون مــن هــذا امل ـشــروع منذ
أك ـثــر م ــن عـ ــام ،ت ـشــرف عـلـيـهــا وزارة
الشؤون االجتماعية واإلدارة العامة
للسجون.
يقول رئيس اللجنة الحكومية لكسر
ال ـح ـص ــار واس ـت ـق ـبــال ال ــوف ــود ،عــاء
ال ـب ـط ــة ،إن امل ـ ـشـ ــروع س ـي ـســاعــد فــي
إخ ـ ــراج امل ــوق ــوف ال ـعــاجــز ع ــن س ــداد

الـ ــديـ ــن ،بـ ـش ــرط أال يـ ـتـ ـج ــاوز امل ـب ـلــغ
املطلوب ألــف دوالر ،إضــافــة إلــى «أن
يــوافــق الــدائــن على املساهمة فــي أن
يتنازل عن جــزء من الدين املستحق
لـ ــه» .وي ــذك ــر ال ـب ـطــة ،ف ــي حــديـثــه إلــى
«األخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــار» أن م ـ ــا وصـ ـلـ ـه ــم ح ـتــى
ال ـل ـح ـظــة  50ألـ ــف دوالر م ــن تـمــويــل
محلي وعبر قوافل املساعدة.
فـ ـ ــي غـ ـ ـض ـ ــون ذل ـ ـ ـ ــك ،أع ـ ـل ـ ـنـ ــت وزارة
الــداخ ـل ـيــة أن حــالــة «ك ــارث ـي ــة» تخيم
ع ـل ــى خ ـم ـســة س ـج ــون م ــرك ــزي ــة و21
م ــرك ــز ت ــوق ـي ــف ت ــدي ــره ــا ،وذل ـ ـ ــك مــع
ارت ـفــاع أع ــداد املـســاجــن فــي األشـهــر
الـخـمـســة األخـ ـي ــرة ،أي م ـنــذ م ــا قبل
الـحــرب اإلسرائيلية .وتــرصــد مراكز
حقوقية ارتفاع معدالت الجريمة ،وال
سيما بعد الحرب ،مشيرة إلى ازدياد
الـســرقــات وال ـش ـجــارات .رغــم ذل ــك ،لم
تقدم الوزارة أو املؤسسات الحقوقية
أرقامًا دقيقة عن نسبة الجرائم.
وم ـ ــن أه ـ ــم األزمـ ـ ـ ــات الـ ـت ــي تـعــانـيـهــا
الـسـجــون غـيــاب مــوازنــة خــاصــة بها
بـعــدمــا أوك ـلــت ال ـ ــوزارة إل ــى حكومة
التوافق ،ما أدى إلى نقص في مواد
ال ـت ـن ـظ ـيــف وان ـت ـش ــار األم ـ ـ ــراض بني
املساجني ،كالجرب والسعال والنزلة
املعوية .ويقول املدير العام للعالقات
العامة واإلع ــام فــي إدارة السجون،
ع ـم ــر عـ ـ ــوض ،إن م ــن الـ ــواجـ ــب عـلــى
«التوافق» توفير سجون ّ
مهيأة وفق
القوانني الدولية.
عـ ـل ــى ض ـ ـ ــوء ه ـ ـ ــذا ال ـ ـ ــواق ـ ـ ــع ،ت ـض ـطــر
إدارة السجون إلــى السماح ألهالي
املساجني بإحضار الطعام ألبنائهم،
وهو ما يعطي فرصة إلدخال بعض
املـ ـمـ ـن ــوع ــات ك ـ ــامل ـ ـخ ـ ــدرات .ي ـض ـيــف
عوض لـ«األخبار»« :ذات مرة أدخلت

زوج ـ ــة س ـجــن مـ ـخ ــدرات الـحـشـيــش
ً
داخل امللفوف بدال من األرز ،وأخرى
ّ
دسـ ــت ح ـبــوب الـ ـت ــرام ــادول ف ــي نعل
الحذاء الذي أرسلته» ،مشيرًا إلى أن
ذلــك يــزيــد مجهودهم فــي التفتيش،
وفــي ظــل انـقـطــاع الـتـيــار الكهربائي
يصبح التفتيش أصعب.
ول ـ ـعـ ــل املـ ـشـ ـه ــد األكـ ـ ـث ـ ــر غ ـ ــراب ـ ــة هــو
طـ ـه ــي مـ ـس ــؤول ــي الـ ـسـ ـج ــن ال ـط ـع ــام

تضطر إدارات
السجون إلى توزيع نوع
واحد من الدواء على
جميع المرضى

ع ـل ــى ال ـح ـط ــب ب ـع ــد ان ـق ـط ــاع ال ـغ ــاز،
فـيـتـســرب دخ ــان ال ـن ــار إل ــى الـعـنــابــر
عند املساجني .وخــال الجولة ،كان
واضحًا حضور الحشرات بني الغرف
ً
واملمرات ،فضال عن أن الحمام نفسه
يستخدمه أكثر مــن ثالثني شخصًا
في اليوم.
حــال مــراكــز التوقيف ال تختلف عن
السجون الكبيرة ،إذ يجعل االكتظاظ
امل ــوق ــوف ــن ع ـلــى ذم ــم مــال ـيــة عــرضــة
للخطر على أيــدي أصحاب األحكام
والـجـنــايــات ،وتـضـيــف الـ ــوزارة أنها
اض ـطــرت إل ــى الـخـلــط بينهم بسبب

