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العالم

فلسطين الــروايــة األشـ ّـد صعوبة في معبر رفــح هذه
المرة ليست االنتظار على البوابة الفلسطينية والخوف
من المنع األمني أوالعودة مجددًا عبر حافلة المرجعين،
المصرية دون أي ّ
ّ
مقومات
ليلة في القاعة
وال مكوثك ً
للجلوس ،فضال عــن ال ـنــوم .مــا يــواجــه الغزيين ،الذين
يحالفهم الحظ بالسفر هذه األيــام ،حاالت النهب بالجبر
على أيدي الجنود المصريين ،للمغادر منهم وللعائد ،إلى
ّ
حد يصير فيه الزعتر الفلسطيني مطلوبًا لألمن!

طريق غزة ـ القاهرة
حواجز لإلهانة ...وللسرقة
غزة ــ هاني إبراهيم
م ـنــذ امل ـصــال ـحــة املــرح ـلـ ّـيــة ب ــن حــركــة
«ح ـ ـمـ ــاس» وال ـ ـق ـ ـيـ ــادي املـ ـفـ ـص ــول مــن
ح ــرك ــة «فـ ـت ــح» م ـح ـمــد دح ـ ـ ــان ،ال ـتــي
ترافقت مــع شـعــور الـقــاهــرة بإمكانية
االستفادة من حصار غزة لفتح بوابة
ً
اقـتـصــاديــة عبر منطقة حــرة ب ــدال من
األنفاق التي دمرها وأغرقها الجيش
امل ـص ــري ،زادت م ــرات الـفـتــح الـجــزئــي
ملعبر رفح البري ،خاصة في الشهرين
املــاض ـيــن .لـكــن ه ــذا «ال ـك ــرم» املـصــري
املشروط ،توازيه تجاوزات عدة ،منها
رسمية وغير رسمية ،واألخيرة ـ على
ٌ
مسكوت عنها.
أي حال ـ
«ال ـت ـج ــاوزات الــرسـمـيــة» هــي سياسة
عـ ــامـ ــة م ـت ـب ـع ــة داخ ـ ـ ـ ــل امل ـ ـع ـ ـبـ ــر ،م ـنــذ
الـ ـسـ ـن ــوات الـ ـت ــي س ـب ـق ــت ت ــول ــي عـبــد
ال ـف ـتــاح الـسـيـســي الــرئــاســة ف ــي مصر
وب ـعــدهــا ،وذل ــك عـلــى أي ــدي العناصر
والضباط ،الذين يعملون وفق قوائم
املنع األمني ،إضافة إلى إرجاعهم أي
ّ
شخص يشكون في حاجته إلى السفر،
ً
ف ـضــا عـ ّـمــا تمليه عليهم مــزاجــاتـهــم
الـشـخـصـيــة ف ــي أح ـي ــان ك ـث ـيــرة ،وه ــذا
ما تفيد به دومًا اإلفــادات والشهادات
التي تتجاوز العشرات ،وتتكرر مع كل
افتتاح للمعبر.
رغـ ــم ذل ـ ــك ،م ــن امل ـه ــم الـتـنـبـيــه إلـ ــى أن
«ال ـت ـحـ ّـســن» الـطـفـيــف ُامل ــذك ــور ل ــم ينه
معاناة السفر ،فاملعبر فتح لنحو شهر
مـتـقـطــع م ـنــذ ب ــداي ــة ال ـس ـنــة ال ـجــاريــة،
وبــال ـت ـحــديــد مل ــدة  38ي ــوم ــا م ــن أصــل

 ،365في حني أن تشرين األول املاضي
وكانون األول الجاري ّ
حصال النسبة
األكـبــر مــن تلك األي ــام بنحو  13يومًا،
منها األيام الثالثة األخيرة.
ُ ّ
آخ ــر ه ــذه الـ ـتـ ـج ــاوزات ،ال ـتــي تـغــطــى
ت ـحــت ظ ــل ق ــان ــون الـ ـط ــوارئ املـعـمــول
فيه داخل سيناء ،هي عمليات النهب
وال ـ ـسـ ــرقـ ــة مـ ــن حـ ـق ــائ ــب امل ـس ــاف ــري ــن
فـ ــي االت ـ ـجـ ــاهـ ــن ،عـ ـب ــر س ـل ـس ـل ــة مــن
الحواجز الرسمية للجيش املصري،
ف ــي ال ـط ــري ــق م ــن غـ ــزة إلـ ــى ال ـق ــاه ــرة،
ّ
ـش أو
وال ـع ـكــس ،ت ـحــت حــجــة الـتـفـتـيـ ُ َ
الحمل الزائد! هؤالء الجنود ،امللقون
وســط الصحراء في مواجهة حصاد
الــدولــة املصرية فــي سيناء ،هــم على
قناعة بعد التحريض املتواصل بأنه
ال ي ـح ــق مل ــن ه ــو س ـب ــب ف ــي «ت ـقــويــة
اإلرهـ ـ ـ ـ ــاب» فـ ــي بـ ــادهـ ــم أن ي ـس ــاف ــر،
فعليه ـ ـ كما يبدو ـ ـ أن يدفع ضريبة
تنقله على حواجزهم وفق ما يرونه
مناسبًا.
وزي ـ ــادة عـلــى أن كــل حــاجــز يستغرق
م ــا ب ــن س ــاع ــة ف ــي ال ـح ــد األدنـ ـ ــى إلــى
أرب ــع ســاعــات لتفتيش كــل الحقائب،
يصادر الجنود كل ما يحلو لهم ،بدءًا
م ــن امل ـج ــوه ــرات وال ـس ــاع ــات الثمينة
وكــذلــك األجـهــزة املحمولة (حواسيب
وه ـ ــوات ـ ــف) ،م ـ ـ ــرورًا ب ـم ــا ي ـلــزم ـهــم مــن
املؤونة (الحلويات والطعام) ،وحتمًا
كل ما يجدونه من سجائر و«املعسل»
الخاص باألرجيلة .ولألخير حكايته
الخاصة ،إذ إن كل حاجز يمرون عبره
يــأخــذ كمية م ـحــدودة مــن كــل شخص

األردن

«داعش» يتبنى «غارة القلعة»

ّ
تجدد االشتباكات في الكرك
بعد التكتم األمني الرسمي
على هوية منفذي الهجوم
وجنسياتهم «ألسباب أمنية»،
بادرت مواقع وحسابات
تابعة لـ«داعش» إلى تبني
«غارة القلعة» في الكرك.
ّ
لكن األخطر هو تجدد
االشتباكات في الكرك مع
مجموعة أخرى ،فيما
تنفي الجهات الرسمية ارتباط
الحدثين ببعضهما

أعـ ـلـ ـن ــت م ـ ـصـ ــادر أمـ ـنـ ـي ــة وم ـح ـل ـيــة
ف ـ ـ ــي م ـ ـحـ ــاف ـ ـظـ ــة ال ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــرك ،جـ ـن ــوب ــي
األردن ،ت ـج ــدد ال ـ ـحـ ــوادث األم ـن ـيــة
فــي املـحــافـظــة ،بـعــدمــا ح ــدث تـبــادل
إلطالق النار ،عصر أمس ،بني رجال
أمن ومسلحني في أثناء عملية دهم
أحــد املـنــازل .وذكــرت «وكالة األنباء
األردنـيــة الرسمية ـ ـ بـتــرا» ،أن «قــوة
أمـنـيــة مـشـتــركــة ...تتعامل مــع عــدد
م ــن امل ـط ـلــوبــن امل ـت ـح ـص ـنــن داخ ــل
أحد املنازل» ،مضيفة أن «املطلوبني
ب ـ ــادروا ب ــإط ــاق ال ـن ــار ت ـجــاه الـقــوة
األمـنـيــة ال ـتــي طــوقــت امل ـكــان بهدف
عليهم».
إلقاء القبض
ُ
وف ــي خ ــال ال ــده ــم ،ق ـت ــل رج ــل أمــن
يــدعــى أحـمــد الـحــويـطــات ،وأصـيــب
آخـ ـ ــر ،ع ـل ـمــا بـ ــأن ال ـع ـم ـل ـيــة األم ـن ـيــة

يسرق الجنود المصريون ما يحلو لهم من حقائب المسافرين (آي بي ايه)
ح ـت ــى ي ـت ــرك ح ـص ــة ل ـج ـن ــود ال ـحــاجــز
الــاحــق ،كــذلــك ف ــإن بـعــض املـســافــريــن
ُصــودرت لهم حقائب بكل مقتنياتها،
وراوحـ ــت خـســارتـهــم مــا بــن أل ــف إلــى
ألفي دوالر.
مواطن أربعيني يدعى أحمد ،هو والد
طفل مريض عمره ال يتجاوز السنتني،
وك ـ ــان ال ــرج ــل ق ــد تـ ـض ـ ّـرر ف ــي ال ـحــرب
ّ
األخـيــرة على غــزة عــام  2014وأصيب

وقعت في منطقة قريفال في الكرك
ونتج منها اعتقال أحــد املسلحني،
ف ـي ـمــا ن ـق ـلــت «ب ـ ـتـ ــرا» أن «امل ــداه ـم ــة
(أم ــس) ملطلوبني وليست مرتبطة
بالعملية اإلرهــاب ـيــة ال ـتــي وقـعــت»
قبل يومني ،رغــم أن الوضع األمني
ف ــي امل ـح ــاف ـظ ــة أظ ـه ــر إخ ـف ــاق ــا غـيــر
ً
مـسـبــوق لــأجـهــزة األردن ـي ــة ،فضال
عن غياب املعلومات االستخبارية.
فــي املـقــابــل ،تبنى تنظيم «داع ــش»
ال ـه ـجــوم الـ ــذي وق ــع األحـ ــد املــاضــي
وأوق ــع عـشــرة قـتـلــى ،بينهم سبعة
رج ـ ــال أم ــن وس ــائ ـح ــة ك ـن ــدي ــة ،و34
ً
جريحًا ،فضال عن مقتل املهاجمني
األربـ ـع ــة .وقـ ــال الـتـنـظـيــم ،ف ــي بـيــان
ن ـشــر ع ـلــى م ــواق ــع ج ـه ــادي ــة تــابـعــة
لها« :قــام أربعة من جنود الخالفة
مــزوديــن بأسلحة رشــاشــة وقنابل
يـ ــدويـ ــة ب ـ ــاإلغ ـ ــارة ع ـل ــى ت ـج ـم ـعــات
لألمن األردني ورعايا دول التحالف
الصليبي».
ويـ ـ ــوم أمـ ـ ــس ،ع ـ ــاد املـ ـل ــك ع ـب ــد ال ـلــه
الـثــانــي وأك ــد أن ه ـجــوم ال ـكــرك «لــن
يؤثر في أمن األردن واستقراره ،بل
سيزيده قوة» .ونقل بيان صادر عن
«الديوان امللكي» ،قول عبد الله خالل
زيارته املديرية العامة لقوات الدرك:
«لــن يستطيع املـجــرمــون العابثون

ف ــي عـيـنـيــه ،م ــا أج ـب ــره ع ـلــى الـحــاجــة
إلــى عملية جراحية فــي مـصــر .يقول:
ّ
الفلسطينية
«تبدأ املعاناة في الصالة
عندما تجد جـنــودًا وضباطًا فــي أول
عمرهم ّ
يتأمرون على عجوز كبير أو
س ـيــدة ال تستطيع ال ـس ـيــر» ،مضيفًا:
ّ
املصرية ليلة واحدة
«نمت في الصالة
ع ـل ــى ال ـق ـم ــام ــة ألن ـ ــه ال ي ــوج ــد عــامــل
نظافة واحد ...كمية غريبة من اإلهانة

ّ
واالستحقار للجميع ،كأننا عدو لهم،
وحـتــى تـعـ ّـجــل معاملتك عليك الــدفــع
بالدوالر».
وفق املسافرين ،صار ثمن املواصالت
ي ــدف ــع عـ ـل ــى ث ــاث ــة أض ـ ـعـ ــاف ال ـس ـعــر
ُ
الــرسـمــي ،كــذلــك يجب أن تعطى علبة
سجائر للسائق ،وقد تزيد التكلفة إن
تــأخــر وق ــوف األخ ـيــر عـلــى الـحــواجــز،
التي يزيد عــددهــا على ثمانية طــوال

حالة الكرك تظهر
إخفاقًا غير مسبوق
وغيابًا للمعلومات

املساس بــاألمــن ...العالم يعاني كل
يــوم مــن اإلره ــاب ويـخــوض معركة
مـ ـصـ ـي ــري ــة ضـ ـ ـ ــده ،وم ـ ـ ــا ح ـ ـ ــدث فــي
املـمـلـكــة ي ـحــدث فــي دول أخ ــرى في
الغرب والشرق».
بجانب التخوفات من تبعات على
السياحة في اململكة ،يرى محللون
أن م ــا يـ ـح ــدث ف ــي الـ ـك ــرك سـيـمـثــل
ً
«ع ـب ـئــا أم ـن ـيــا ث ـق ـي ــا» ي ـض ــاف إلــى
أزم ــة اقـتـصــاديــة .وقــد بــدت شــوارع
العاصمة عمان فــي األي ــام املاضية
خــالـيــة مــن أزمـ ــات الـسـيــر املـعـتــادة،
في إشــارة قد تعكس الوجوم الذي
ســاد املجتمع األردنـ ــي ،خــاصــة أنه
لم يتوقع أن يشهد مثل هذا الحدث
االستثنائي ،رغــم أن العام الجاري
الذي يوشك على الرحيل ،شهد عدة

ُ
قتل أمس رجل أمن وأصيب آخر فيما
اعتقل أحد المسلحين (أ ف ب)

