اإلثنين  18نيسان  2016العدد 2865

العالم

17

فلسطين

ّ
«القسام» في «يوم األسير» :الفرج قريب
 50ألف دوالر
لكل عملية اغتيال
نفذت عائالت الجريمة املنظمة
فــي إسرائيل عـشــرات عمليات
االغـ ـتـ ـي ــال وال ـت ـص ـف ـي ــة ف ــي مــا
بينها ،وضــد آخــريــن تـجــاوزوا
الخطوط الحمر .ففي السنوات
ال ـثــاث املــاض ـيــة ،وت ـحــديــدا في
مـنـطـقــة ال ــوس ــط وت ــل أب ـي ــب .لم
تـصــل تـحـقـيـقــات ال ـشــرطــة في
ّ
املوجه
معظم هذه الحاالت إلى
واملـخـطــط الرئيسي للعمليات،
فقد عمدت العائالت إلى ابتكار
خطط تنفيذية جــديــدة مغايرة
ل ـل ـم ــاض ــي ،ت ـت ـم ـثــل ف ــي ت ـب ــادل
امل ـن ـف ــذي ــن أو ع ـم ـل ـي ــات ال ـق ـتــل
بالوكالة.
ووفق تقديرات الشرطة ،تطلب
إحدى العائالت من عائلة أخرى
تعمل في منطقة مغايرة ملنطقة
نـفــوذهــا ،تنفيذ عمليات القتل
بدل عائد مالي ،األمر الذي يبعد
عنها األدل ــة وإم ـكــانــات توجيه
ات ـ ـهـ ــام ضـ ــدهـ ــا .وال ـت ـس ـع ـي ــرة
املعتمدة لدى العائالت ،بحسب
تقديرات الشرطة ،هي  50ألف
دوالر لعملية االغتيال الواحدة،
وع ــادة تـجــري عـبــر زرع عبوة
ناسفة في سيارة القتيل ،وهو
األمــر الــذي أدى إلــى استحداث
منظمات عــالــم سفلي جــديــدة،
تعنى بصنع العبوات أو شرائها
مــن الـجـنــود الــذيــن يسرقونها
م ــن م ـس ـتــودعــات ال ـج ـي ــش ،ثم
ب ـي ـع ـهــا لـ ـلـ ـع ــائ ــات .وإذا ك ــان
مصدر السالح ومنفذ االغتيال
خ ــارج إط ــار الـعــائـلــة ،ف ـعــادة ال
ت ـصــل الـتـحـقـيـقــات س ــوى إلــى
املنفذ بالوكالة ،ال أكثر.

أح ـ ـيـ ــى ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــون ف ـ ــي م ـخ ـت ـلــف
مـنــاطــق وج ــوده ــم ،أم ــس« ،ي ــوم األسـيــر
الفلسطيني» .وخرجوا في مظاهرات في
مختلف مناطق الضفة املحتلة وقطاع
غـ ــزة ،تـضــامـنــا م ــع  7آالف و 200أسـيــر
معتقلني في السجون اإلسرائيلية.
فـصــائــل امل ـقــاومــة الفلسطينية وجـهــت
كلمتها إل ــى املـنـسـيــن خـلــف الـقـضـبــان،
فـ ــأكـ ــدت «كـ ـت ــائ ــب ال ـش ـه ـي ــد عـ ــز ال ــدي ــن
الـ ـقـ ـس ــام» ،ال ـج ـن ــاح ال ـع ـس ـك ــري لـحــركــة
«حماس» ،على لسان املتحدث الرسمي
أبــو عبيدة ،أن «لــدى الكتائب مــا ينجز
صفقة تـفــرح الـشـعــب الفلسطيني ،وأن
ف ـجــر الـ ـخ ــاص ل ــأس ــرى األبـ ـط ــال بــات
قريبًا» .وشدد على أن «القسام» ملتزمة
ت ـحــريــر األس ـ ـ ــرى ،ب ــال ـق ــول« :وعـ ــد الـحــر
ديـ ــن وس ـن ــؤدي ــه م ـه ـمــا كـلـفـنــا م ــن ثمن
وتضحيات».
في السياق ،قال رئيس املكتب السياسي
لـ ــ«حـ ـم ــاس» ،خ ــال ــد م ـش ـعــل ،إن حــركـتــه
م ـل ـتــزمــة اإلفـ ـ ـ ــراج ع ــن امل ـع ـت ـق ـلــن داخ ــل
الـسـجــون اإلســرائـيـلـ ّيــة كــافــة .وفــي كلمة
ل ــأس ــرى ،ق ـ ــال« :ن ـب ــش ــر األسـ ـ ــرى داخ ــل

شهدت السجون حاالت
إضراب فردية وأخرى
جماعية تضامنية

مصر

ّ
السيسي يريد ضم السعودية إلى «كامب ديفيد»
بينما كشفت مصادر
قريبة من الرئاسة أن لدى
عبد الفتاح السيسي رؤية
لتوسيع «كامب ديفيد»
لتشمل السعودية ودوال
عربية أخرى ،تستمر تداعيات
التنازل عن السيادة على
تيران وصنافير في مصر
القاهرة ــ أحمد جمال الدين

بالدخل النقدي العالي ،مثل :املطاعم
والحانات والكازينوهات.
إلى ذلك ،ينقل اإلعالم العبري تداخل
وت ـ ـض ـ ــارب مـ ـص ــال ــح بـ ــن الـ ـع ــائ ــات
حــول «قـطــاع الصيرفة» تـحــديــدا ،في
كــل املناطق اإلسرائيلية ،وهــو االســم
امل ـع ــروف لـعـمـلـيــات تبييض األم ــوال
ونقلها وتحويلها من فلسطني املحتلة
وإليها .وبــدا أنه القطاع األكثر ربحا
لدى العائالت ،ويصل وفق معطيات
ال ـشــرطــة إل ــى امل ـل ـي ــارات س ـنــويــا .هــذا
الـتـضــارب جــر على الـعــائــات حــروب
تصفية بينية في السنوات األخيرة،
أدت إلى قتل عدد كبير منهم ،وتبدل
ف ــي ال ـن ـفــوذ وال ـس ـي ـطــرة ف ــي ع ــدد من
امل ــدن واألق ـض ـيــة ،وأي ـضــا إل ــى ظهور
أو توسع عائالت على حساب أخرى،
ب ـم ــا ي ـش ـب ــه ع ـم ـل ـي ــات واق ـ ـ ــع ع ــائ ــات
الجريمة املنظمة في شيكاغو ،خالل
القرن املاضي.
أخ ـ ـيـ ــرا ،ف ــإن ــه فـ ــي ال ـ ـقـ ــرى والـ ـبـ ـل ــدات
الـ ـع ــربـ ـي ــة ،ت ـن ـش ــط عـ ــائـ ــات جــري ـمــة
م ـن ـظ ـم ــة ،ل ـك ـن ـهــا م ـف ـص ــول ــة لـنــاحـيــة
االنـ ـتـ ـش ــار وامل ــزاحـ ـم ــة م ــع ال ـجــري ـمــة
امل ـ ـن ـ ـظ ـ ـمـ ــة الـ ـ ـيـ ـ ـه ـ ــودي ـ ــة ،الخـ ـ ـت ـ ــاف
ال ـس ــاح ــات وأم ــاك ــن ال ـن ـف ــوذ .وتــذكــر
بيانات الشرطة اإلسرائيلية ،من بني
ه ــذه ال ـعــائــات ،عــائـلــة ال ـحــريــري من
مدينة الطيبة ،التي تنشط في قطاع
القمار شماال ،وعائلة الجواريش من
اللد ،التي تنشط في جباية الخوات
واالبـ ـ ـت ـ ــزاز ،إض ــاف ــة إلـ ــى عــائ ـلــة عبد
القادر والحاج يحيى وغيرها.

الـسـجــون اإلســرائـيـلـيــة بــالـفــرج الـقــريــب،
ورض ـ ـ ــوخ إس ــرائـ ـي ــل لـ ـش ــروط امل ـق ــاوم ــة
ضمن صفقة تبادل أسرى جديدة».
وف ــي الـضـفــة املـحـتـلــة ،خــرجــت مسيرات
بـ ــدعـ ــوة مـ ــن ه ـي ـئ ــة «ش ـ ـ ـ ــؤون األس ـ ـ ــرى»
والـ ـ ـفـ ـ ـص ـ ــائ ـ ــل ،ب ـ ـعـ ــد إعـ ـ ـ ـ ــان الـ ـحـ ـك ــوم ــة
الـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـنـ ـي ــة تـ ـعـ ـلـ ـي ــق الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوام ف ــي
مؤسساتها في عــدد من املــدن ،في حني
أقيم مهرجان مركزي في رام الله (وسط
الضفة).
أيضًا ،شهد قطاع غزة ،مشاركة العشرات
فـ ــي مـ ـسـ ـي ــرة ت ـض ــام ـن ـي ــة مـ ــع األسـ ـ ـ ــرى.
وانطلقت املسيرة ،التي نظمتها «لجنة
األس ــرى للقوى الوطنية واإلســامـيــة»،
من حديقة «النصب التذكاري للجندي
ً
امل ـج ـه ــول» ،وصـ ـ ــوال إلـ ــى م ـقــر «الـلـجـنــة
الدولية للصليب األحمر».
أم ــا فــي املـعـتـقــات اإلســرائـيـلـيــة ،فقالت
«إذاعـ ـ ـ ـ ــة صـ ـ ــوت األس ـ ـ ـ ـ ــرى» ،إن «ق ــراب ــة
ألفني أسير أعلنوا اليوم (أمــس) معركة
ً
ً
مفتوحا عن
إضرابا
الكرامة ،وخوضهم
الطعام ليوم واحــد وهــم أســرى سجون
النقب وإيشل ورامون ،ونفحة باإلضافة

إل ـ ــى ع ـ ــدم خ ــروجـ ـه ــم إلجـ ـ ـ ــراء ال ـف ـحــص
األمـنــي لـلـغــرف» .وحـ ّـمــل األس ــرى ،إدارة
س ـجــن ن ـف ـحــة ،امل ـســؤول ـيــة ع ــن دخــولـهــا
إلى الغرف إلجــراء الفحص األمني دون
التنسيق مــع ممثلي األسـ ــرى ،معلنني
عدم تحملهم أي حدث قد يصعد األمور
أكـ ـث ــر فـ ــي ظـ ــل االحـ ـتـ ـق ــان بـ ــن ص ـفــوف
األسرى.
ف ــي س ـي ــاق آخ ـ ــر ،أك ـ ــدت والـ ـ ــدة األس ـيــر
فــؤاد ربــاح عاصي ( 30عــامــا) أن ابنها
ي ــواص ــل إض ــراب ــه امل ـف ـتــوح ع ــن الـطـعــام
عـلــى ال ـتــوالــي .وأوض ـح ــت عــاصــي ،في

حديث نقلته «إذاعة األسرى» ،أن «ابنها
أع ـلــن إض ــراب ــه ع ــن ال ـط ـعــام ف ــي الـثــالــث
م ــن ن ـي ـســان ال ـ ـجـ ــاري ،اح ـت ـجــاجــا على
اس ـت ـمــرار اعـتـقــالــه االداري ،وق ــد نقلته
إدارة السجون إلى العزل االنفرادي بعد
إعالنه اإلضراب بيومني».
وفـ ــي وقـ ــت س ــاب ــق ،قـ ــال «م ـك ـتــب إع ــام
األس ـ ـ ـ ـ ـ ــرى» إن  ١٥أس ـ ـي ـ ـرًا م ـ ــن س ـجــن
عوفر وعـشــرة مــن إيشل وثمانمية من
نـفـحــة ان ـض ـمــوا إل ــى اإلض ـ ــراب املـســانــد
ل ــأسـ ـي ــراملـ ـض ــرب ش ـ ـكـ ــري ال ـ ـخـ ــواجـ ــا،
ليرتفع ع ــدد املـتـضــامـنــن مـعــه إل ــى 88
أسيرا.
يـشــار إل ــى أن ق ــوات االح ـتــال كــانــت قد
اق ـت ـح ـمــت مـ ـن ــزل الـ ـقـ ـي ــادي ف ــي «ح ــرك ــة
ال ـ ـج ـ ـهـ ــاد اإلس ـ ـ ــام ـ ـ ــي» ،الـ ـشـ ـي ــخ ب ـس ــام
السعدي ،في محاولة متجددة العتقاله.
وأكـ ـ ـ ـ ــدت ع ــائـ ـل ــة ال ـ ـس ـ ـعـ ــدي أن «ق ـ ـ ــوات
االح ـت ــال اقـتـحـمــت م ـن ــازل الـعــائـلــة في
مـخـيــم ج ـنــن بـحـثــا ع ــن ال ـش ـيــخ ب ـســام،
وعــاثــت ال ـقــوات الصهيونية خــرابــا في
املنزل ،وحطمت كثيرا من محتوياته».
(األخبار ،األناضول)

ك ـمــا كـ ــان م ـتــوق ـعــا ،وبــال ـطــري ـق ــة الـتــي
ع ـ ّـب ــرت ب ـهــا إس ــرائ ـي ــل ع ــن االط ـم ـئ ـنــان
إل ــى ان ـض ـمــام ال ـسـعــوديــة إل ــى معسكر
«كامب ديفيد» ،يعمل الرئيس املصري،
عـبــد ال ـف ـتــاح الـسـيـســي ،عـلــى أن تـكــون
قضية جزيرتي تيران وصنافير ونقل
الـسـيــادة عليهما إل ــى ال ــري ــاض ،بــوابــة
لشراكة إستراتيجية في «الـســام» مع
تل أبيب.
ووف ـق ــا ملـعـلــومــات نقلتها م ـص ــادر من
ث ـ ــاث جـ ـه ــات سـ ـي ــادي ــة ،ت ـح ــدث ــت إل ــى
«األخ ـ ـبـ ــار» ،ف ــإن ات ـص ــاالت مـكـثـفــة بني
مـ ـص ــر وال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة وإس ـ ــرائـ ـ ـي ـ ــل ،قــد
تتبعها جلسات مفاوضات قريبة ،جرت
لــات ـفــاق عـلــى آل ـيــة ال ــوض ــع الـعـسـكــري
فــي الجزيرتني ومــدخــل خليج العقبة،
فــي وق ــت تـقـتــرح فـيــه بـعــض األص ــوات
امل ـص ــري ــة ب ــدع ــم م ــن ال ــرئ ــاس ــة تــوسـيــع
«كـ ــامـ ــب ديـ ـفـ ـي ــد» ل ـت ـش ـمــل ال ـس ـع ــودي ــة
ودوال عــربـيــة أخ ـ ــرى ،مـقــابــل ت ـنــازالت
إس ــرائ ـي ـل ـي ــة ت ـض ـمــن املـ ـض ـ ّـي ف ــي «ح ــل
الدولتني» والعودة إلى املفاوضات مع
السلطة على هذا األساس.
املـ ـص ــادر ت ـحــدثــت ع ــن س ـي ـنــاريــوهــات
عدة تدرسها السعودية ،على أن تطبق
بعد الـحـصــول على مــوافـقــات مصرية
وإسرائيلية وفق األوضــاع السياسية.
لـكــن ال ـثــابــت ه ــو «اس ـت ـم ــرار التنسيق
ال ـس ـي ــاس ــي والـ ـعـ ـسـ ـك ــري» بـ ــن ال ـب ــاد
الثالث بصورة مكثفة خــال األسابيع
امل ـق ـب ـلــة .وأض ــاف ــت املـ ـص ــادر أن «رؤي ــة
ال ــرئ ــاس ــة امل ـصــريــة ف ــي تــوس ـيــع كــامــب
ديفيد هو إحالل السالم في املنطقة مع
تطبيق الـتــزامــات إسرائيلية واسـعــة»

ل ــم تــوضــح تـفــاصـيـلـهــا ،نــاق ـلــة أن «تــل
أبيب رحبت بذلك في االتصاالت التي
جـ ــرت خـ ــال ال ـش ـه ــور امل ــاض ـي ــة وعـ ّـبــر
عنها الرئيس (السيسي) خالل زيارته
األخ ـي ــرة إل ــى األم ــم املـتـحــدة فــي أيـلــول
املــاضــي» ،لكنها أك ــدت أن «التفاصيل
ستبقى سرية حتى إشعار آخر».
وبـيـنـمــا اسـتـبـعــدت امل ـص ــادر نفسها،
تعطيل االتفاقية املصرية ـ السعودية
عـلــى خلفية الــرفــض الشعبي لـهــا في
مـ ـص ــر ،لـ ــم ت ـن ـت ــه األص ـ ـ ـ ــداء ال ــداخ ـل ـي ــة
لــات ـفــاق ـيــة ،ال ـت ــي ل ــم ت ــرس ــل ب ـعــد إلــى
ُ
مجلس النواب ،ولم تعرض تفاصيلها
برغم مرور عشرة أيام على توقيعها،
وم ــع تــزايــد أصـ ــوات الــرفــض وتــراجــع
مؤيدي الرئيس عبد الفتاح السيسي،
ّ
لـكــن تـظــاهــرات الجمعة املــاضـيــة التي
شارك فيها عشرات اآلالف ،ماثلة أمام
السيسي كرسالة ّ
تحد وكسر للخوف.
وب ـ ـمـ ــاح ـ ـظـ ــة أن ال ـ ـل ـ ـغـ ــة اإلعـ ــام ـ ـيـ ــة
الـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة ت ـ ـغـ ـ ّـيـ ــرت عـ ـب ــر االعـ ـ ـت ـ ــراف

سيستمر التنسيق
المكثف بين
البلدان الثالثة خالل
األسابيع المقبلة

ب ــال ـت ـظ ــاه ــرات وإظـ ـه ــار أن امل ـعــارضــة
بـ ــدأت ف ــي ال ـظ ـه ــور ،ل ــم ي ـصــاحــب ذلــك
انتقاد صريح للسيسي ،الــذي اعترف
بأنه حرص على سرية املفاوضات مع
ال ــري ــاض ،ب ــل حـ ــاول ك ـث ـيــرون تــوجـيــه
االت ـه ــام ــات إل ــى ال ـح ـكــومــة ،ع ـلــى أنـهــا
«س ـ ـ ــوء إدارة أزمـ ـ ـ ـ ــة» ،لـ ـك ــن املـ ـص ــادر
الـســابـقــة تـنـقــل أن الــرئ ـيــس «غــاضــب»
م ـ ـمـ ــا ح ـ ـ ـ ــدث ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــارع وخـ ــاصـ ــة

بدأ الرئيس الفرنسي أمس زيارة هي الثانية له إلى مصر وتستمر ثالثة أيام (آي بي ايه)

«اإلساء ة إلى والدته الراحلة وتوجيه
السباب له في الهتافات وعبر مواقع
ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي» ،ل ــذا طـلــب من
م ـس ــاع ــدي ــه «ض ـ ـ ــرورة ال ـ ــرد ع ـل ــى ه ــذه
اإلسـ ـ ـ ـ ــاء ات ب ـط ــري ـق ــة غ ـي ــر مـ ـب ــاش ــرة»،
مـبــديــا لـهــم اس ـت ـعــداده ل ـ «الــرح ـيــل عن
ال ـس ـل ـط ــة إذا ك ـ ــان ه ـ ــذا األمـ ـ ــر مـطـلـبــا
شعبيا حقيقيا».
في الوقت نفسه ،تستمر حالة الترقب
مل ــا س ـي ـحــدث ف ــي الـ ـش ــارع م ــع ال ــدع ــوة
إلـ ــى ت ـظ ــاه ــرات ج ــدي ــدة وك ـب ـي ــرة يــوم
 25ن ـي ـس ــان ال ـ ـجـ ــاري ،أي ف ــي «ذكـ ــرى
تحرير سيناء» .حتى الجهات األمنية
الـتــي اسـتـطــاعــت اح ـتــواء احـتـجــاجــات
الـجـمـعــة ،ت ــزداد ارت ـبــاكــا .رؤس ــاء هــذه
األج ـهــزة ي ـعـ ّـدون اآلن تـقــاريــر «تـقــديــر
ّ
املــوقــف» لـلــرئــاســة ،وهــم يـشــغـلــون في
سبيل ذلك «العناصر األمنية السرية»
فــي الجامعات واألوس ــاط السياسية،
كما تفيد مصادر مطلعة.
وب ــدا أن أســال ـيــب وزارة الــداخـلـيــة في
التعامل مع تظاهرات «جمعة األرض»
ج ـع ـلــت أن ـ ـصـ ــار ال ـس ـي ـس ــي أكـ ـث ــر قـ ــوة.
فــالـتـظــاهــرات الـتــي قــال تقرير «مؤشر
الديموقراطية» إنها ضمت  13محافظة
وش ـم ـل ــت  33ف ـع ــال ـي ــة اح ـت ـج ــاج ـي ــة لــم
يـسـقــط فـيـهــا قـتـيــل واح ـ ــد ،ب ــل أفــرجــت
الوزارة عن غالبية املعتقلني.
لـكــن ،ال يمكن تــوقــع ق ــدرة «الــداخـلـيــة»
ع ـلــى االح ـت ـف ــاظ ب ـق ــدرة ض ـبــط الـنـفــس
ال ـســاب ـقــة ،إن صـحــت الـتـسـمـيــة ،وســط
توقعات بــأن تكون التظاهرات املقبلة
أكبر ،وال سيما مع بدء التحرك الحزبي
لحشد املــواطـنــن واملطالبة باستفتاء
شعبي على األقل ،وهو مطلب طالب به
نواب في البرملان.
أمـ ـ ــا «جـ ـم ــاع ــة اإلخـ ـ ـ ـ ــوان املـ ـسـ ـلـ ـم ــون»،
ال ـ ـتـ ــي ي ـ ـ ــرى سـ ـي ــاسـ ـي ــون ون ــاشـ ـط ــون
ض ــرورة الـتــزامـهــا الـصـمــت خ ــال املــدة
املـ ـقـ ـبـ ـل ــة ،إلنـ ـ ـج ـ ــاح ال ـ ـ ـحـ ـ ــراك ال ـش ـع ـبــي
املعارض لالتفاقية ،فإنها برغم غياب
الـ ـتـ ـظ ــاه ــرات عـ ــن أمـ ــاكـ ــن اح ـت ـجــاج ـهــا
املعتادة يوم الجمعة ،فإن مؤيدين لها
أظهروا رغبتهم في االندماج مع أماكن
ال ـت ـظ ــاه ــرات ال ـت ــي دع ــت إل ـي ـهــا ال ـقــوى
السياسية ،حتى ال تحسب التظاهرات
ال ـ ـتـ ــي ي ـ ـشـ ــاركـ ــون ف ـي ـه ــا ب ــاعـ ـتـ ـب ــارات
تظاهرات إخوانية ،وهو تحرك تسعى
به الجماعة إلــى «إع ــادة االنــدمــاج» في
ّ
الشارع ،لكن هذا أمر من املبكر رصده
بدقة والحكم على مستقبله.

