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ــي لحج
العدوان في محافظة مأرب.
وع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدود ،ت ـ ـصـ ــاعـ ــدت ح ــدة
ال ـع ـم ـل ـيــات ال ـع ـس ـكــريــة ض ــد م ــواق ــع
س ـ ـعـ ــوديـ ــة .وأك ـ ـ ــد مـ ـص ــدر ع ـس ـكــري
مقتل ع ــدد مــن الـجـنــود السعوديني
بـ ـ ــاس ـ ـ ـت ـ ـ ـهـ ـ ــداف مـ ــدف ـ ـع ـ ـيـ ــة الـ ـجـ ـي ــش
و«اللجان الشعبية» تجمعًا عسكريًا
في موقع الرديف في جيزان ،مشيرًا
الـ ــى أن قـ ــوة اإلس ـ ـنـ ــاد ال ـص ــاروخ ــي
وامل ـ ــدفـ ـ ـع ـ ــي أطـ ـلـ ـق ــت  20صـ ــاروخـ ــا
وعشرات القذائف على موقع املعزاب
العسكري الـسـعــودي و 10صــواريــخ
عـ ـل ــى م ـع ـس ـك ــر ال ـ ـعـ ــن ال ـ ـ ـحـ ـ ــارة فــي
جيزان ،بالتزامن مع تكثيف القصف
على موقع علب السعودي.
مـ ــن جـ ـه ــة أخـ ـ ـ ــرى ،ط ــال ــب ال ــرئ ـي ــس
ال ـي ـم ـن ــي ال ـ ـسـ ــابـ ــق ،عـ ـل ــي ع ـب ــدال ـل ــه
صـ ــالـ ــح ،ب ـم ـح ــاك ـم ــة ه ـ ـ ــادي بـتـهـمــة
«ال ـ ـ ـخ ـ ـ ـيـ ـ ــانـ ـ ــة ال ـ ـ ـع ـ ـ ـظ ـ ـ ـمـ ـ ــى» ،لـ ـك ــون ــه
اسـ ـت ــدع ــى الـ ـت ــدخ ــل األجـ ـنـ ـب ــي إل ــى
بلده .وأكد في تصريحات لصحيفة
«هافينغتون بوست» ،أن «الرئيس
الـ ـ ـف ـ ــار خـ ـ ــان األمـ ـ ــانـ ـ ــة وتـ ـخـ ـل ــى عــن
املـســؤولـيــة الـتــي ألقيت على كاهله
واسـ ـت ــدع ــى ال ـ ـع ـ ــدوان ع ـل ــى شـعـبــه
ووطـنــه ،وأصـبــح الـيــوم خصمًا لكل
اليمنيني» ،مضيفًا إن الجرائم التي
اقترفها تــوجــب محاكمته وإيــداعــه
محكمة الـجـنــايــات الــدول ـيــة« ،وهــو
م ــا ن ـس ـعــى إلـ ـي ــه» .وق ـ ــال ص ــال ــح إن
الـ ـض ــرب ــات ال ـج ــوي ــة الـ ـت ــي يـنـفــذهــا
الـتـحــالــف بـقـيــادة الـسـعــوديــة دعـمــا
ل ـ ـهـ ــادي ،ه ــي «غ ـل ـط ــة» ألن الـشـعــب
ال ـي ـم ـنــي أص ـب ــح يـعـتـبــر ال ـس ـعــوديــة
«دولـ ــة مـعـتــديــة بـعــدمــا كــانــت يــومــا
دول ــة حـلـيـفــة» .وأدان صــالــح املقيم
ف ــي الـ ـيـ ـم ــن ،دور الـ ــريـ ــاض حــال ـيــا،
ً
قائال إنها تؤوي «عناصر وقيادات
مجرمة» ،مؤكدًا أن السعودية ،بعد
عــدوانـهــا على اليمن« ،لــم تعد بلدًا
معتد
شقيقًا وال صديقًا ،بل هي بلد
ٍ
على وطننا وعلى الشعب اليمني».
(األخبار)

العالم
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فلسطين

غزة :صواريخ «داعش» لم تصب إسرائيل
حاولت السلفية الجهادية
في غزة بإطالقها عشرة
صواريخ لم تصب أهدافها،
االستفادة من مطلب وطني
بالرد على مقتل وحرق
الطفل علي دوابشة ،وذلك
في سياق حسابها المفتوح
مع «حماس» ،التي عززت
ّ
مقارها بصورة واضحة
غزة ــ يوسف بشير
بــرغــم أن مـجـمــوعــات سـلـفـيــة ف ــي قـطــاع
غزة حاولت استغالل حادثة مقتل الطفل
علي دوابـشــة حــرقــا فــي الضفة املحتلة،
ومــراك ـمــة ذل ــك عـلــى مـشـكــاتـهــا األمـنـيــة
مــع حــركــة «ح ـم ــاس» ،بــإطــاق صــواريــخ
على األراضــي الفلسطينية املحتلة ،فإن
م ـص ــادر أم ـن ـيــة تـقــاطـعــت ف ــي تــأك ـيــد أن
نحو عشرة صواريخ خــال خمسة أيام
انطلقت من القطاع ،لكنها انفجرت في
مكانها أو سقطت قبالة الخط الحدودي
الفاصل .هذه التحركات ـ إطالق صواريخ
ـ ـ ـ ـ ل ـ ــو نـ ـجـ ـح ــت لـ ـك ــان ــت س ـت ـع ـي ــد خ ـلــط
األوراق ،وخاصة أن املستوى السياسي
اإلســرائـيـلــي سـعــى إلــى انـتـقــاد االع ـتــداء
الــذي نفذه املستوطنون ،ظاهريًاَ ،فيما
لو سقطت صــواريــخ «داعــش غــزة» على
إســرائ ـيــل ألخ ــذت الـقـضـيــة مـنـحــى آخــر،
وضاع التركيز على قضية مقتل الطفل،
وذلك في وقت أعلنت فيه جماعة تدعى
«أحفاد الصحابة» تبنيها إطالق ُ أربعة
من هــذه الصواريخ ،قالت إنها «أطلقت
ً
ردا ع ـلــى اق ـت ـحــامــات ال ـي ـه ــود امل ـت ـكــررة
للمسجد األقصى املـبــارك وحــرق الطفل
الرضيع علي دوابشة».
ف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـس ــه ،ال ت ـس ـت ـط ـيــع حــركــة
«حماس» وأجهزتها األمنية إنكار جدية
واقـ ــع ال ـت ـه ــدي ــدات ال ـتــي أطـلـقـهــا أن ـصــار
«داع ـ ــش» ضــدهــا واس ـت ـم ــرار احـتـمــالـيــة
اس ـت ـه ــداف م ـق ــار أم ـن ـيــة أو شـخـصـيــات.

ثمة تخوف واضح من إرسال سيارات مفخخة وانتحاريين (آي بي ايه)

فــالـخــوف مــن اسـتـخــدام ه ــذه الجماعات
أس ــال ـي ــب جـ ــديـ ــدة ،بــال ـن ـس ـبــة إل ـ ــى غ ــزة،
كــإرســال س ـيــارات مفخخة وانـتـحــاريــن،
اض ـطــر ج ـهــات ع ــدي ــدة م ــن بـيـنـهــا جـهــاز
«األمن الداخلي» إلى تعزيز الحماية حول
ّ
املقار بسواتر إسمنتية وبراميل فوالذية.
هــذه هــي املــرة األولــى التي تنتشر فيها
مثل هذه الكتل ،على غير العادة ،في غزة،
فمن املعروف أنه بعد سيطرة «حماس»
على القطاع عام  ،2007ذهبت األوضــاع
األمنية صوب االستقرار ملا فرضه وجود
ً
يد واحــدة قوية تحكم البالد ،فضال عن
األس ـ ـلـ ــوب االس ـت ـخ ـب ــاري ـ ـ االس ـت ـبــاقــي
الـ ــذي كــانــت تـتـعــاطــى ب ــه «ح ـم ــاس» مع
أي تهديدات داخلية ،كما أن الخوف من
ال ـج ـ ّـو ،أي ال ـطــائــرات اإلســرائـي ـلـيــة ،كــان
يغلب على أي تقديرات تتعلق بهجوم
ّ
املقار الرسمية.
أرضي على
وبرغم ارتفاع درجات الحرارة في األيام
املـ ــاض ـ ـيـ ــة ،واص ـ ـ ــل رج ـ ـ ــال األم ـ ـ ــن وض ــع
عشرات السواتر الفوالذية قــرب املواقع
ال ـح ـســاســة ف ــي مــدي ـنــة غـ ــزة خـصـيـصــا،
كـ ـم ــا ُوض ـ ـع ـ ــت ال ـ ـبـ ــرام ـ ـيـ ــل الـ ـح ــدي ــدي ــة
بشكل التفافي إلعــاقــة حــركــة الـسـيــارات
وإلجبارها على تخفيف سرعتها ،وهو
مظهر يرتبط بـصــورة أســاسـيــة بإعاقة
مهمة أي «انتحاري» ينوي اقتحام هذه

املقار ،وخصوصًا أن «داعش غزة» ،التي
طبقت تهديداتها قبل مــدة ،اعتادت في
دول أخ ــرى اسـتـهــداف خصومها بهذه
ال ـطــري ـقــة .وت ــأت ــي ه ــذه ال ـخ ـط ــوة ضمن
الحرب غير املعلنة التي تشنها «حماس»
ضد عناصر السلفية الجهادية ،بعدما
أوقـفــت عــددًا كبيرًا منهم بسبب تفجير

عززت «حماس»
ّ
مقارها بكتل إسمنتية
للمرة األولى منذ
سيطرتها على غزة

سـيــارات تابعة لكتائب القسام (ال ــذراع
ال ـع ـك ـســريــة ل ـح ـم ــاس) وس ــراي ــا ال ـقــدس
(ذراع ال ـج ـه ــاد اإلسـ ــامـ ــي) ف ــي الـشـهــر
امل ــاض ــي .وك ــان مــن بــن املعتقلني أف ــراد
«يـنـتـمــون إل ــى حـمــاس وأص ـح ــاب نزعة

تـطــرفـيــة» ،وفــق مــا قــالــت مـصــادر أمنية
رفـضــت اإلف ـصــاح عــن اسـمـهــا .وأضــافــت
املـ ـص ــادر أن «امل ــرح ـل ــة املـقـبـلــة ستشهد
مـ ــزي ـ ـدًا مـ ــن االع ـ ـت ـ ـقـ ــاالت ضـ ــد ع ـنــاصــر
الجماعات املتشددة ،وهذا ما دفع القوى
األم ـن ـيــة إل ــى خ ـطــوات اسـتـبــاقـيــة ونـشــر
حواجز أمنية».
ف ــي ال ـس ـي ــاق ن ـف ـس ــه ،قـ ــال الـ ـقـ ـي ــادي فــي
«حـ ـ ـم ـ ــاس» وامل ـ ـت ـ ـحـ ــدث ب ــاس ــم كـتـلـتـهــا
البرملانية صالح البردويل ،لـ«األخبار»،
إن هــذه «اإلج ــراءات هدفها تأمني حياة
ومـمـتـلـكــات املــواط ـنــن ،وألن غ ــزة مكان
مستهدف دائـمــا وأمنها مهم ج ـدًا» .أما
بـشــأن الـتــوقـيـفــات بـحــق السلفيني بعد
«أح ــداث الشيخ ّ رض ــوان» ومــا آلــت إليه
التحقيقات ،فعقب الـبــردويــل(« :وزارة)
الداخلية تضاعف جهدها وتقوم بدور
مهم لحفظ أمن غزة».
فــي امل ـقــابــل ،أف ــاد أح ــد كـ ــوادر «السلفية
ال ـ ـ ـج ـ ـ ـهـ ـ ــاديـ ـ ــة» وي ـ ـ ــدع ـ ـ ــى «أبـ ـ ـ ـ ـ ــو ط ـل ـح ــة
اليبناوي» ،وهــو خــرج أخيرًا من مراكز
«األمن الداخلي» ،بأن «حملة االعتقاالت
تطاول كل من يحف شــاربــه» ،الفتًا إلى
أن «ه ـن ــاك ق ــراب ــة  23م ـجــاه ـدًا ومــوح ـدًا
في معتقالت حماس ،عــدا الذين يجري
َ
تــوقـيـفـهــم ل ـســاعــات ث ــم ي ـط ــل ـق ــون» .هــذا
األمر نفته «الداخلية» عبر مصدر أمني،
م ــؤك ــدة أن ل ــدي ـه ــا «م ـش ـت ـب ـهــا ف ـي ـهــم ال
يتجاوز عددهم أصابع اليد الــواحــدة»،
وخصوصًا فــي مــا يتعلق بالتفجيرات
التي استهدفت مركبات املقاومة.
ولـكــن «أب ــو طلحة» ال ــذي رفــض الكشف
عن اسمه ،أكد أن الوساطات مع األجهزة
األمنية و« ُحـمــاس» تكون «مــاشـيــة» ،ثم
«تـتــوقــف ونـفــاجــأ باعتقال أمــن حماس
ك ـ ــوادر ال ــدع ــوي ــة ل ــداع ــي ال ـش ــك ،أو بعد
وقوع أحــداث ال ناقة لنا فيها وال جمل،
مثل حــادثــة الشيخ رض ــوان» .وعــن عدم
التزامهم وعودهم بشأن إطالق صواريخ
بــاتـجــاه األراضـ ــي املـحـتـلــة ،ق ــال« :هـنــاك
خ ــاف ــات داخـ ـ ــل ال ـج ـس ــم ال ـس ـل ـف ــي ،كـمــا
يوجد أكثر من جهة تنفذ هجماتها ضد
أعــداء الله بني يهود ،وأغلب مراجعهم
مــن قــادة وك ــوادر القسام (الـكـتــائــب) ،ما
يجعل التحقيق في إطالق صواريخ أمرا
غير مرجح».

تقرير

عشرون دقيقة من اللقاء عن عشرين سنة من الغياب
رام الله ــ شذى الدجاني
«عشرون دقيقة أحيت مشاعر عشرين
سنة ،ولكن عند الفراق كان اللقاء كأنه
 20ث ــان ـي ــة فـ ـق ــط» ،ه ـك ــذا وصـ ــف «أب ــو
أحمد» لقاءه بأخته آية بعد انقطاع دام
عشرين عامًا .هي من قطاع غزة ،وجاءت
إلــى الـقــدس املحتلة ضمن التصاريح
اإلسرائيلية امل ـحــدودة ألهــالــي القطاع
كي ي ــزوروا املسجد األقـصــى .استغلت
ه ــذه الـفــرصــة للقاء أخيها ال ــذي غــادر
غزة منذ  19عامًا وقطن في رام الله.
أبو أحمد ،يبلغ اآلن من العمر  52عامًا.
ب ــدأت حكايته فــي االنـتـفــاضــة األول ــى،
التي تعرف خاللها على أم أحمد ،وهي
من الضفة املحتلةّ .
تقدم لخطبتها ،لكن
عملية «عيون قارة  ،»1990/5/20التي
راح ضحيتها سبعة عمال فلسطينيني
مــن مدينتي خــان يــونــس وغ ــزة ،قلبت
حياته رأســا على عقب .فمع انتقالهما
ل ـل ـع ـي ــش فـ ـ ــي غـ ـ ـ ــزة بـ ـ ـ ـ ــدأت األوضـ ـ ـ ـ ــاع
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة واألمـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة ب ــالـ ـت ــده ــور.
وصحيح أنهما سكنا هناك ورزقا أول
مولود (ريم) ،ثم آالء ،ولكن الولد الثالث
(أحمد) احتفل والده بخبر مجيئه إلى
الحياة وقد كان في سجون االحتالل.
ي ـقــول ال ــرج ــل ،ال ــذي يتحفظ عـلــى ذكــر
اسمه حتى ال يتضرر ،إنه «ألصقت به
تهمة االعتداء على جندي إسرائيلي»،
فلجأ إلى خاله وهو يعمل محاميًا من

أج ــل ال ــدف ــاع عـنــه ف ــي مـحـكـمــة لـلـعــدو،
ولكن خاله كــان على خــاف شديد مع
القاضي اإلسرائيلي ،لذلك اضطر إلى
تــوكـيــل م ـحــام آخ ــر ن ـجــح ف ــي تخفيف
الحكم عليه ليسجن ستة أشهر فقط.
خــال تلك املــدة ،أصيبت زوجته بأزمة
صــدريــة كـبـيــرة ،بسبب أجـ ــواء الشتاء
وام ـ ـ ـتـ ـ ــاء األجـ ـ ـ ـ ـ ــواء ب ـ ــدخ ـ ــان ال ـق ـن ــاب ــل
وإط ـ ــارات ال ـس ـيــارات املشتعلة .بسبب
ذلك ،أصر األطباء على أن تعود إلى رام
الـلــه ،حيث البيئة الجبلية التي تربت
فيها ،فالهواء هناك جــاف ونقي ،وهو
األفضل للمساعدة على شفائها.

من سجن غزة إلى سجن آخر
مل ـل ـم ــت أم أح ـ ـمـ ــد أمـ ـتـ ـعـ ـتـ ـه ــا ،أغ ـل ـق ــت
الـحـقــائــبّ .
ودع ــت شــاطــئ غ ــزة ال ــذي ال
يحظى أهــل الضفة بــرؤيــة البحر منه
أو من ساحل غيره .وألن السفر قطعة
مــن جهنم بالنسبة إل ــى الفلسطيني،
كــان ال بد لزوجها من السفر إلــى دولة
أخــرى ،ثم الذهاب منها صوب الضفة.
لم يكد أبو أحمد يصل إلى رام الله عام
 1996ويلم شمل عائلته ،حتى بادر إلى
الــذهــاب إل ــى دائ ــرة «ال ـش ــؤون املــدنـيــة»
لتغيير ع ـنــوان إقــامـتــه ،فالفلسطيني
ال يستطيع العمل أو التنقل بني املدن
دون ع ـ ـنـ ــوان ص ـح ـيــح وم ـ ـكـ ــان إق ــام ــة
واضح .ظن في البداية أن هذا األمر لن
يحتاج إال الى أيام معدودة ،لكن األيام

صارت شهورًا ،بل تحولت إلى  19عامًا.
طوال تلك السنوات التي اشتعلت فيها
االنتفاضة الثانية ،عاش الرجل الخوف
مــن التنقل أو الـحــركــة ،حتى ال يجري
تــرحـيـلــه إل ــى غ ــزة وتـتـشـتــت الـعــائـلــة.
يـقــول« :مــن وقــت مــا جيت ع رام الله ال
ق ــدرت اطـلــع وال اف ــوت .حياتي صــارت
إقامة جبرية وصــرت مقيد بحدود 10
كيلومتر» .حتى جاء حزيران املاضي،
وتحديدًا عندما أتى موظف من جهاز
«األمن الوقائي» إلى ضيافة ابنه أحمد.
ومن حديث إلى آخــر ،علم ذلك املوظف
مـعــانــاة الـعــائـلــة ،وم ــا هــي بضعة أيــام
ّ
ح ـتــى ح ــل ــت ال ــواس ـط ــة م ــا ل ــم يـعــالـجــه
ال ـق ــان ــون ،ب ــل أك ــد امل ــوظ ــف أن ــه ل ــم يكن
من عائق في األمر سوى إهمال بعض
املسؤولني واملوظفني .لم يدر الوالد هل
عليه أن يبكي أم يـفــرح ،ألن التقصير
في تغيير العنوان حرمه رؤيــة والديه
قبل مفارقتهما الحياة .ومع أن حالته
ستسقر في الضفة ،فإنه لن يكون قادرًا
على زيارة غزة بسبب الحصار ،واملنع
األمني الــذي يحتم منع دخــول أي أحد
إليها أو الخروج منها بسهولة.
ب ـ ــرغ ـ ــم ذلـ ـ ـ ـ ــك ،جـ ـ ـ ـ ــاءت الـ ـتـ ـص ــريـ ـح ــات
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة الـ ـخ ــاص ــة ملـ ــن هـ ــم ف ــوق
ال ـخ ـم ـســن م ــن أهـ ــل غـ ــزة ك ــي يـ ـ ــزوروا
ال ـقــدس .مــن ضمنهم ك ــان اس ــم شقيقة
«أبــو أحمد» التي سمح لها بالوصول
للصالة في األقصى لساعات.

رنـ ــن ال ـه ــات ــف صـ ــدح ف ــي م ـن ــزل «أب ــو
أحمد» معلنًا قرب وصول أخته .يقول:
«ل ـي ـل ـت ـهــا م ــا ن ـم ـنــا بـ ــاملـ ــرة ،رن ـ ــت عـلــي
أختي الساعة  3إال ربع الصبح وحكت
هــأ بــدهــم يـتـحــركــوا ،كــانــت الـعــواطــف
مـخــربـشــة ،ش ــوق ،فــرحــة ،أم ــل وخ ــوف،
وم ـ ـ ــش م ـ ـصـ ــدق ان ـ ـ ــي رح أشـ ــوف ـ ـهـ ــا».
ويـضـيــف« :لـلـمــرة األول ــى مــا انزعجت
مــن االزدحـ ــام على املـعـبــر ،وال انتبهت
ع حــر الشمس والـعـطــش ..كــان شوقي
للقاء يمأل احاسيسي» ،متابعًا« :قبل
ص ــاة ال ـظ ـهــر ،وص ـلــت وصـ ــرت أفـتــش
عليها بني الوجوه ،حاولت أتصل كتير
ب ــس ال ـج ــوال م ــا ك ــان يـلـقــط بــاملـنـطـقــة.

قدرت تحكيني وخبرتني انها عسطح
الصخرة ،صــار قلبي بــده ينط ويطلع
لفوق قبلي» .جاءت لحظة اللقاء .أخته
الـخـمـسـيـنـيــة تــركــض وخ ـمــارهــا ال ــذي
تبلسه يرفرف مع الهواء .لم يدم اللقاء
سوى ثلث ساعة بسبب جدول الزيارة
امل ـق ـي ــد .راف ـق ـه ــا ح ـت ــى بـ ــاب األسـ ـب ــاط.
يضيف« :مــا عرفت شــو بــدي احكيلها
ف ـي ـه ــم ،ق ـل ـت ـل ـهــا هـ ـ ــاي ن ـح ـن ــا ال ـت ـق ـي ـنــا
والحمدلله ،لكن بعد هيك الله يعلم ...ان
شاء الله نلتقي بالجنة...ما ضل بالعمر
ش ــي» .وبـضـ ّـمــة مـشـتــاق وقـلــب مـفــارق،
ّ
ودع أبــو أحمد أخته ،على أمــل أن ً
لقاء
مثل هذه «املعجزة» سيتكرر.

استغل أبو أحمد
السماح ألخته
بالصالة في
األقصى كي
يلتقيها بعد 19
عاما من الفراق
(آي بي ايه)

