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العالم
الطريق ،األمــر الــذي يزيد الحاجة من
 6ـ ـ  7ســاعــات لعبورها ،إلــى نحو 12
ساعة .كذلك ،ال تبعد بعض الحواجز
عن بعضها سوى  150مترًا.
وتـ ـنـ ـتـ ـش ــر ثـ ـم ــانـ ـي ــة ح ـ ــواج ـ ــز ت ــاب ـع ــة
للجيش املصري من معبر رفــح حتى
القنطرة ،هي بالتوالي :املاسورة ،وأبو
طويلة ،والخروبة ،وجــرادة ،والريسة،
وامليدان ،وبئر العبد ،وبالوظة .يضيف
أحمد« :كمني الريسة هو األصعب في
الـتـفـتـيــش ،ه ـنــاك ي ـفــرغ الـجـيــش أم ــام
عـيـنــك ال ـح ـقــائــب وي ـط ـلــب م ـنــك إع ــادة
ترتيبها وتجميعها مــن جديد خالل
ثوان ...إذا تحدثت معه بعبارة واحدة
ٍ
ً
يـشـتـمــك م ـب ــاش ــرة» ،م ـك ـمــا« :حــاولــت
اسـتـعـطــاف ال ـج ـنــدي وق ـلــت ل ــه طفلي

ُ
تنهب نصف حقائب
المسافرين على مدى
 8حواجز في سيناء

فقال لي ،بال طفل بال بطيخ،
مريضّ ،
وسحب (لقم) أجزاء السالح ،ثم أطلق
خمسة رصاصات في الجو ،وأجبرني
على الوقوف برفقة ابني تحت شمس
الصحراء لساعة».
وعــادة يمكن أصحاب اإلقامات داخل
مـصــر أو امل ـس ـمــوح لـهــم دخـ ــول البلد
نـفـسـهــا ،وك ــذل ــك أص ـح ــاب الـ ـج ــوازات
الــرس ـم ـيــة ،ال ـع ـبــور م ــن دون بــاصــات
ال ـت ــرح ـي ــل م ـس ـت ـخ ــدم ــن املـ ــواصـ ــات
الـ ـع ــام ــة ،وهـ ـ ـ ــؤالء أق ـ ــل مـ ـع ــان ــاة عـلــى
الطرق ،خاصة إذا كان السائق يعرف
جنود الحواجز ويسارع إلى رشوتهم
مباشرة ،لكن األمر ال ينجح دائمًا في
ظل أن هناك أكثر من  25جنديًا على
كل حاجز.
حـ ـ ــاول أح ــده ــم أن ي ــوق ــف تـ ـس ــاؤالت
الجنود التي تشبه التحقيق الــدوري
وامل ـ ـت ـ ـكـ ــرر ،ب ــالـ ـق ــول إن واجـ ـبـ ـه ــم هــو
رؤي ــة ج ــواز الـسـفــر وال ـتــأكــد مــن ختم
ُال ــدخ ــول دون ال ـت ـح ـق ـيــق ،ول ـك ــن ذلــك
قوبل مباشرة باإلهانة وبالحجز .وإن
لــم يـكــن ل ــدى الـجـنــود جـهــاز حــاســوب
مــوصــول بشبكة األم ــن ،تزيد ساعات
االحتجاز بانتظار وصول الشبكة من
أجل إجراء التحري عن أسماء معينة.
ط ـب ـق ــا لـ ـتـ ـق ــدي ــرات الـ ـشـ ـه ــود ،ي ـح ـتــاج
التفتيش في حاجزي الريسة وامليدان
ً
مــن ســاعـتــن وص ــوال إل ــى نـصــف يــوم

( 12ســاعــة) ،فيما تكفي نصف ساعة
لكل حاجز من الحواجز الباقية .يفيد
أحـ ــد م ـصــابــي الـ ـح ــرب األخـ ـي ــرة على
غ ــزة ،وك ــان قــد فقد قدميه فيها ،بأنه
ُ
لم ُتـ َ
ـراع حالته الحرجة بتاتًا ،وأجبر
على تفريغ حقائبه بنفسه ّ
ثم ترتيبها
ُ
بسرعة ،كذلك طلب منه املشي ملدة ربع
ســاعــة عـلــى الـعـكــازيــن للتأكد مــن أنــه
فقد قدميه رغم أنه كشف عنهما!
ي ـش ـت ـك ــي مـ ـ ـس ـ ــاف ـ ــرون أي ـ ـضـ ــا م ـ ــن أن
بعض املمارسات تحدث أمــام ضباط
فلسطينيني في الصالة املصرية ،دون
أن يستطيع هؤالء فعل أي شيء خوفًا
مــن رد الفعل الــرسـمــي ،لكن املتحدث
اإلع ــام ــي بــاســم «امل ــرك ــز الفلسطيني
ل ـح ـقــوق اإلنـ ـس ــان» ،ع ـبــد الـحـلـيــم أبــو
سمرة ،ذكر أنه لم تصلهم أي شكاوى
بخصوص تعامل الجيش املصري مع
املسافرين عبر معبر رفح ،مضيفًا أنه
إذا وصـلـهــم تـظـلــم ،فــإنـهــم ال ينكرون
ّ
رسمية أو مؤسسات
غياب أي مسالك
ح ـقــوق ـيــة ي ـم ـكــن تـبـلـيـغـهــا وامل ـتــاب ـعــة
معها.
ووفـ ـ ـ ـ ــق وزارة ال ـ ــداخـ ـ ـل ـ ـ ّـي ـ ــة ووك ـ ـيـ ــل
ّ
الـ ـخ ــارج ـ ّـي ــة فـ ــي غـ ـ ـ ــزة ،ف ــإن ـه ــم ق ــال ــوا
ملراسل «األخـبــار» ،إنهم لم يتلقوا أي
شكاوى أو انتقادات حتى يتسنى لهم
التواصل مع الجانب املـصــري ،مع أن
هذه التجاوزات ال تغيب عن سمعهم،
ً
ول ـي ـس ــت ش ــرط ــا أصـ ـي ــا ل ـل ـت ـحــرك أو
إيجاد طريقة للتخفيف منها.
ال ـج ـهــات الــرس ـم ـيــة اك ـت ـفــت بــإحــالـتـنــا
على إحصاء «هيئة املعابر والحدود»
التي قالت إن إجمالي املغادرين خالل
األي ــام الثالثة األخـيــرة بلغ  ،2078من
بينهم  1524مــن ال ـحــاالت اإلنسانية،
و 299مـ ـ ــن أص ـ ـ ـحـ ـ ــاب ال ـت ـن ـس ـي ـق ــات
امل ـص ــري ــة ال ــذي ــن ي ـخ ـض ـعــون ملـعــامـلــة
خــاصــة فــي ظــل دفعهم مبالغ مجزية
(راجـ ــع ال ـع ــدد  ٢٩٠١ف ــي  ٣ح ــزي ــران)،
فيما أع ــادت الـسـلـطــات املـصــريــة 272
م ـس ــاف ـرًا وم ـن ـع ـت ـهــم م ــن ال ـس ـف ــر دون
إب ــداء األسـبــاب .فــي املقابل ،كــان الفتًا
ان ـخ ـف ــاض ع ـ ــدد ال ـع ــائ ــدي ــن ف ــي امل ــدة
نـفـسـهــا ،وه ــو  467شـخـصــا ُسـ ّـج ـلــوا
ضمن العالقني في األراض ــي املصرية
ما قبل فتح املعبر.
وال يـمـكــن إن ـك ــار أن ال ــوض ــع ف ــي هــذه
ً
السنة ،2016 ،أفضل قليال من السنوات
الـ ـث ــاث ال ـت ــي سـب ـقـتـهــا ،وقـ ــد شـهــدت
حــركــة تـبــادل تـجــاري خفيفة وحديثًا
م ـصــريــا ع ــن إم ـكــان ـيــة االس ـت ـف ــادة من
املـعـبــر ،لـكــن كــل ذل ــك لــم يـعـ ِـن للغزيني
ان ـت ـهــاء «ك ــاب ــوس رفـ ــح» ال ـجــاثــم على
صدورهم منذ أواخر .2005

أح ــداث لها طابع مماثل ،لكنها لم
تكن بحجم هجوم الكرك.
وفـ ـ ــي األشـ ـ ـه ـ ــر ال ـق ـل ـي ـل ــة امل ــاضـ ـي ــة،
شهدت بوابة قاعدة تدريب عسكرية
فــي الجفر ،جنوبي الـبــاد ،هجومًا
اس ـ ـت ـ ـهـ ــدف ق ــافـ ـل ــة م ـ ــن ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات
لعسكريني أمـيــركـيــن ،مــا أدى إلــى
مـقـتــل أرب ـعــة مـنـهــم ،بــاإلضــافــة إلــى
ضابط أردن ــي خــامــس .وفــي حــادث
آخ ـ ــر ،ه ــاج ــم م ـس ـلــح أردنـ ـ ــي مــرك ـزًا
لجهاز املخابرات في مخيم البقعة
القريب من عمان ،وقتل خمسة من
عناصره .وقبيل هجوم الكرك ،قتل
ضابط أردني وسبعة مسلحني في
خــال اشتباكات مــع مجموعة قيل
إنها أفرادها أعضاء في خلية كانت
ت ـعــد لـعـمـلـيــة إره ــاب ـي ــة ف ــي مــديـنــة
إربد ،الواقعة في شمال البالد.
ك ــذل ــك ي ـت ــوق ــع ك ـث ـي ــرون أن ه ـجــوم
ال ـك ــرك وت ـج ــدد االش ـت ـب ــاك ــات أمــس
ل ــن ي ـك ــون ــا ن ـه ــاي ــة ال ــوض ــع األم ـن ــي
املتوتر ،ألن ثمة اعتقادًا مبنيًا على
معلومات ميدانية وقــرائــن كثيرة،
تفيد بوجود خاليا نائمة في البالد
تـتـبـنــى الـفـكــر الـتـكـفـيــري املـتـطــرف،
رغم الجاهزية األمنية العالية التي
تتصف بها األجهزة املعنية هناك.
(األخبار ،أ ف ب ،األناضول)
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حكمت محكمة أمــن الدولة
خالل  30يومًا من صدوره.
تقرير
ُ
األردن ـي ــة ،أم ــس ،عـلــى قاتل
وق ـ ـ ـتـ ـ ــل ح ـ ـتـ ــر فـ ـ ــي أي ـ ـلـ ــول
الـ ـ ــزم ـ ـ ـيـ ـ ــل نـ ـ ــاهـ ـ ــض حـ ـت ــر،
امل ــاض ــي ،عـنــدمــا ك ــان يـهـ ّـم
ب ـ ـ ـ ــاإلع ـ ـ ـ ــدام ش ـ ـن ـ ـقـ ــا ح ـت ــى
بــدخــول املـحـكـمــة لحضور
امل ـ ــوت .وي ــأت ــي ال ـح ـكــم بعد
أولـ ـ ــى ج ـل ـس ــات مـحــاكـمـتــه
ي ــوم ــن م ــن ال ـه ـج ــوم ال ــذي
ب ـت ـه ـم ــة «إثـ ـ ـ ـ ـ ــارة الـ ـنـ ـع ــرات
ش ـه ــدت ــه م ـحــاف ـظــة ال ـك ــرك،
امل ــذه ـب ـي ــة وإهـ ــانـ ــة املـعـتـقــد
جـ ـن ــوب ــي ال ـ ـ ـبـ ـ ــاد ،وت ـب ـن ــاه
الديني» ،بعد اعتقاله لنحو
تـنـظـيــم «داع ـ ـ ــش» ،م ــا أث ــار
ش ـهــر ع ـلــى خـلـفـيــة إعـ ــادة
ً
ســؤاال عما إذا كــان توقيت
ن ـشــر رسـ ــم ك ــاري ـك ــات ــوري
الحكم يرمي إلى امتصاص
عـلــى صفحته الشخصية
الـ ـغـ ـض ــب عـ ـق ــب الـ ـهـ ـج ــوم،
ع ـب ــر م ــوق ــع «ف ــاي ـس ـب ــوك».
خ ـصــوصــا أن الـجــريـمـتــن
الــرســم ال ــذي ينتقد عقلية
تتشابهان بالدوافع.
التكفير وقناعات املتطرفني،
ً
وبعد نحو ثالثة أشهر على
ُع ّد في حينه «إســاءة للذات
اغ ـت ـي ــال ح ـت ــر أمـ ـ ــام قـصــر
اإللـ ـهـ ـي ــة» ،ق ـبــل أن تـتـفــاقــم
الـ ـع ــدل ف ــي ع ـ ّـم ــان ع ـلــى يد
ردة الفعل الـتــي استغلتها
ري ـ ـ ــاض إسـ ـم ــاعـ ـي ــل ،أع ـلــن
تـيــارات معارضة سياسيًا
الـ ـن ــائ ــب ال ـ ـعـ ــام لـلـمـحـكـمــة،
للشهيد للتحريض ضـ ّـده،
ال ـقــاضــي ال ـع ـس ـكــري زي ــاد
وقبل أن يقتل بالفعل على
العدوان ،أن «املحكمة جرمت
ّ
سلفي.
رجل
يد ّ ٍ
قــاتــل حـتــر ( 49ع ــام ــا)...
وعلق ناشطون على مواقع
بـ ـتـ ـه ــم الـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــام ب ــأعـ ـم ــال
التواصل االجتماعي على
إرهــابـيــة أفضت إلــى موت
إع ــان ال ـح ـكــم ،حـيــث قــال
إن ـس ــان ،وال ـق ـيــام بــأعـمــال
أح ــده ــم إن «ال ـح ـك ــم على
مــن شــأنـهــا إثـ ــارة الـفـتـنــة،
اإلرهــابــي الـقــاتــل ال يكفي
وال ـ ـق ـ ـتـ ــل ال ـ ـع ـ ـمـ ــد ،وح ـم ــل
ل ـت ـج ـن ـيــب الـ ــوطـ ــن ويـ ــات
وحيازة سالح نــاري دون
ً
إرهاب مشابه» ،متسائال:
ترخيص».
«م ـ ـ ـ ـ ــاذا عـ ـ ــن امل ـ ـحـ ـ ّـرضـ ــن
ل ـ ـكـ ـ ّـن املـ ـحـ ـكـ ـم ــة ن ـف ـس ـهــا
وأصـ ـح ــاب خ ـط ــاب الـقـتــل
ح ـك ـم ــت عـ ـل ــى شـخـصــن
والفتنة؟» ،فيما قــال آخر:
آخــريــن ،هما بائع السالح
«األردن يـحـكــم ب ــاإلع ــدام
للقاتل والوسيط ببيع السالح،
على قاتل الكاتب ناهض حتر.
بــالـسـجــن «س ـنــة واحـ ــدة» فقط،
فيما قــال القاتل في أول رد فعل بعد تــاوة الحكم الترجمة :شوفونا كيف إحـنــا ضــد اإلرهـ ــاب» ،في
ما مضمونه« :حسبي الله ونعم الوكيل ،لله العزة إشار ٍة إلى أن الحكومة األردنية تريد عبر هذا الحكم
إزاح ــة االتـهــامــات املــوجـهــة إلـيـهــا ،والـتــي ع ــادت إلى
ورسوله واملؤمنني».
وتجدر اإلشارة إلى أن أحكام اإلعدام الصادرة عن الــواجـهــة بعد هـجــوم الـكــرك ،بــدعــم اإلره ــاب وفسح
«أمن الدولة» يجب الطعن بها أمام محكمة التمييز .املجال لنشاطه على أراضيها ،ربطًا بموقف ّ
عمان
ووفق القانون األردنــي ،إذا لم يطعن املــدان بالحكم ،من األزمة السورية.
يجب على الـنــائــب الـعــام أن يطعن بنفسه بالحكم
(األخبار ،أ ف ب ،األناضول)

اإلعدام
شنقًا لقاتل
ناهض حتر

تقرير

حاخام «التخنيون» :شجرة الميالد وثنية!
حـ ّـرم الحاخام الصهيوني إلعاد دوك ــوف ،في «فـتــوى» جديدة،
دخ ــول ال ـطــاب الـيـهــود إل ــى «بـيــت الـطــالــب» فــي معهد الهندسة
التطبيقية (التخنيون) في حيفا ،والسبب هو «شجرة امليالد
الوثنية» التي نصبت هناك استعدادًا لالحتفال بميالد املسيح.
ونشر دوكــوف فتواه في موقع «سروغيم» العبري ،على هيئة
ســؤال ًوج ــواب ،كما ذكــرت صحيفة «هــآرتــس» العبرية ،أمــس،
مضيفة أنــه حــرم عليهم أيضًا تناول األكــل داخــل املطاعم التي
يحويها «بيت الطالب» بسبب «إشكالية ذكر اسم الرب في مكان
فـيــه رم ــز وث ـنــي» ،ورأى أن شـجــرة امل ـيــاد «لـيـســت رم ـزًا دينيًا
مسيحيًا ،بل أكثر إشكالية ،فهي رمز وثني»!
يكتف بفتواه ،بل أطلق «فريضة» على الطالب اليهود
دوكوف لم
ِ
بااللتفاف حول الشجرة تجنبًا للعبور في مكان وجودها ،مدعيًا
أن العبور في املكان «عبادة أوثان» .ووصف نصب شجرة امليالد
بأنه «مـ ّـس من جانب لجنة الطالب بالهوية اليهودية في الحرم
الجامعي ،لكونها سمحت بإعطاء مكان لهوية دينية مسيحية».
ورأى الحاخام ،أيضًا أن «االعتراض الشديد» من جانبه ،يأتي
بسبب كون الشجرة «رمزًا معاديًا لليهود ،وليس رمزًا معاديًا
ً
دينيًا فقط» ،متسائال« :هل يعقل أن نسمح ،من أجل حرية من
أي نوع ،باإلعالن أن القدس ليست لشعب إسرائيل مثلما حدث
في اليونسكو؟».

ورغ ــم رفـضــه وصــف أقــوالــه بالعنصرية ،بــادعــائــه أن «الشعب
ال ـي ـه ــودي الـ ــذي ص ـمــد ه ــو وحـ ــده ذل ــك ال ـش ـعــب الـ ــذي اسـتـطــاع
الحفاظ على هويته األساسية املتطرفة» ،فقد انهال رواد املواقع
اإللكترونية اإلسرائيلية بتعليقاتهم الساخرة ،متسائلني« :ملاذا
أســاســا يجب أن يكون هناك حــاخــام ملعهد هندسي تعليمي؟
وهل لوكالة الفضاء األميركية حاخام؟».
وطالب دوكــوف التالميذ بالرجوع إلى «ويكيبيديا» للتأكد من
«كيفية والدة الـعـيــد» ،وكـيــف «دف ــع الـيـهــود دمــاءهــم على أيــدي
الشاملني» ،أي املسيحيني وفق تعبيره .وتابع أنه كان يتوقع من
إدارة «التخنيون» منع نصب شجرة امليالد ،فهذا «ليس حرية
عبادة» ،كذلك إن إسرائيل «هي الدولة اليهودية الوحيدة في هذا
العالم ،وعليها أن تلعب دور مشعل النور والضياء لألغيار ال أن
تنشر أفكارًا إشكالية».
ف ــي امل ـقــابــل ،رأى ال ـنــائــب ف ــي الـكـنـيـســت ع ــن «ال ـقــائ ـمــة الـعــربـيــة
املشتركة» يوسف جبارين ،في رسالة وجهها إلى رئيس املعهد،
ّ
ويصب
أن «كالم الحاخام دوكوف هو تحريض على العنصرية
الزيت على النار ،وهو مخالف للقانون ،ويجب محاسبته ،ألنه
يمس الطلبة الـعــرب فــي املعهد بوجه خــاص ،واملــواطـنــن العرب
عمومًا».
(األخبار)

