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العالم

فلسطين يــواصــل الـعــدو اإلســرائـيـلــي ابـتـكــار أســالـيــب كثيرة
للحؤول دون وقــوع عمليات فدائية شعبية ـ فردية،
بات ّ
يقر بأنه ال يمتلك إنذارًا مسبقًا عنها ،ومن ذلك استغالله
وتفتيشهالزرع كاميرات صغيرة جدًا بغرض
اقتحام البيوت
ّ
التجسس على من يشك فيهم ،خاصة األسرى المحررين

«جواسيس» إسرائيلية
صغيرة في بيوت
َّ
المحررين
رام الله ــ عبد القادر عقل
عـ ـكـ ـس ــت ح ـ ـ ــادث ـ ـ ــة اك ـ ـت ـ ـش ـ ــاف أس ـ ـ ــرى
فلسطينيني محررين كاميرات تجسس
زرعها جنود العدو اإلسرائيلي داخل
بيوتهم فــي بيت لحم أب ـعــادًا خطيرة
ل ــاقـ ـتـ ـح ــام ــات امل ـ ـت ـ ـكـ ــررة ،ومـ ـنـ ـه ــا مــا
اسـتـهــدف منزلي األسـيــريــن املحررين
طارق وصبري جبريل ،في إطار حملة
اعتقاالت طاولت بلدة تقوع شرق بيت
لحم قبل أيام.
زرع الـجـنــود ث ــاث كــام ـيــرات صغيرة
خــال تفتيش البيتني بـصــورة دقيقة
ع ـل ــى ال ـ ـبـ ــاب ال ــرئ ـي ـس ــي ل ـك ــل م ـنـهـمــا،
وذل ــك بعدما كــانــوا قــد جمعوا سكان
املـ ـن ــزل ـ ْـن ف ــي غ ــرف ــة واحـ ـ ـ ــدة .ل ــم يـشــك
أي مــن أص ـحــاب الـبـيــت فــي احتمالية
ّ
تركيب كاميرات ،ألن العدو غطى على
ذلك بعملية االقتحام والتفتيش التي
تـبــدو طبيعية ويتعرض لها عشرات
الفلسطينيني يــومـيــا ،لـكــن املـصــادفــة

لـ ـعـ ـب ــت دورهـ ـ ـ ـ ـ ــا فـ ـ ــي اك ـ ـت ـ ـشـ ــاف هـ ــذه
الكاميرات الصغيرة الحجم بعد عدة
أيام من تركيبها.
وزرع كــامـيــرات املــراقـبــة داخ ــل املـنــازل
هــي ســابـقــة خـطـيــرة ،فالفلسطينيون
اع ـت ــادوا رؤي ــة كــامـيــرات املــراقـبــة ّ
تعج
باملفترقات الرئيسية بني املدن والقرى
وعـلــى الـحــواجــز وق ــرب املستوطنات،
وك ــذل ــك ع ـلــى الـ ـش ــوارع املـخـتـلـطــة بني
الفلسطينيني واملستوطنني ومحطات
تـعـبـئــة ال ــوق ــود االس ــرائ ـي ـل ـي ــة ،ولـيــس
أخـ ـيـ ـرًا إطـ ـ ــاق م ـنــاط ـيــد ت ـج ـســس فــي
ال ـس ـم ــاء (راج ـ ــع الـ ـع ــدد  ٣٠٧٩ف ــي ١٤
كانون الثاني).
ويــرى الفلسطينيون أن هذا التصرف
وصــل إلــى قمة انـتـهــاك الخصوصية،
رغم تعدد وسائل التجسس واختراق
الهواتف والحواسيب ،ويتعدى على
حرمة املنزل وقاطنيه ،لكن ذلك ـ وفق
رأيـهــم ـ ـ مرتبط بتخوفات إسرائيلية
متزايدة مع تصاعد موجة العمليات،

جرادات يعلن إضرابًا عن الطعام ...والقيق يواصل
أعلن األسير الفلسطيني املعزول في السجون اإلسرائيلية أنس جرادات ،إضرابه املفتوح عن الطعام،
احتجاجًا على سياسة العزل االنفرادي التى يتعرض لها ،وللمطالبة بعرضه على املستشفى
ملعرفة املرض الذى يعاني بسببه .وأعلنت «الهيئة القيادية العليا ألسرى حركة الجهاد اإلسالمي»
االستنفار بني «جميع مجاهديها في سجون االحتالل ...بعد اإلعالن املباشر والصريح من إدارة
السجون على لسان مدير سجن عسقالن نيتها اغتيال جرادات» .وفي وقت الحق ،نقلت مصادر
فلسطينية أن إدارة سجن النقب وعدت بالرد في موضوع مرض جرادات وعزله الخميس املقبل.
في السياق نفسه ،يواصل األسير الصحفي محمد القيق ( 35عامًا) من مدينة رام الله معركة
اإلضراب عن الطعام لليوم الرابع على التوالي ،احتجاجًا على إعادة اعتقاله ،علمًا بأنه أمضى
عدة أعوام في اعتقاالت سابقة ،وأفرج عنه في  21مايو املاضي بعد إضرابه ملدة  94يومًا
متواصلة ،احتجاجًا على اعتقاله اإلداري.
(األخبار)

وب ـ ـع ـ ـب ـ ــارة أخـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،إن ال ـ ـكـ ــام ـ ـيـ ــرات
والعمليات تتسمان بعالقة طردية.
ٌ
تاريخ االحـتــال مع الكاميرات حافل،
وت ـخ ـت ـل ــف لـ ــديـ ــه أنـ ـ ـ ـ ــواع الـ ـك ــامـ ـي ــرات
الـتـجـسـسـيــة وأغ ــراض ـه ــا وأحـجــامـهــا،
فمنها مــا قــد يـكــون مكشوفًا وظــاهـرًا
لـلـعـيــان مـثــل املـنـصــوبــة ق ــرب املـنــاطــق
الـســاخـنــة كــالـحــواجــز واملـسـتــوطـنــات.
أمـ ــا األخـ ـط ــر ،ف ـهــي امل ـم ــوه ــة ،وتــدخــل
ح ــادث ــة ت ـق ــوع ض ـم ــن ن ـط ــاق ـه ــا ،وه ــي
ّ
تركب سرًا ،وتكون صغيرة الحجم ،بل
ال تتجاوز حجم حبة الفول.
ب ـجــانــب ذلـ ــك ،ث ـمــة ك ــام ـيــرات مـمــوهــة،
كالتي تأخذ لون األشجار أو الصخور،
وم ـه ـم ـت ـهــا م ــراقـ ـب ــة أي مـ ـق ــاوم ــن قــد
يـنـفــذون عمليات انـطــاقــا مــن مناطق
ح ــرج ـي ــة .وتـ ـق ــول مـ ـص ــادر أم ـن ـي ــة إن
هــذا الـنــوع يعتمد على تخزين طاقة
الشمس واإلرســال من بعد ،فال حاجة
لألسالك التي قد تؤدي إلى انكشافها.
وأب ـ ـ ــرز ال ـ ـحـ ــوادث ال ـت ــي ك ـش ـفــت فـيـهــا
كاميرا من هذا النوع ،كانت قرب قرية
بدرس ،غرب رام الله ،حيث زرع العدو
كــامـيــرات صغيرة داخ ــل صـخــور قرب
جدار الفصل منتصف عام .2014
ع ـل ــى ص ـع ـيــد ك ــامـ ـي ــرات امل ــراقـ ـب ــة فــي
السجون ،يقول األسير املحرر يونس
ال ـ ـحـ ــروب ،ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» ،إن ال ـعــامــن
املـ ــاض ـ ـيـ ــن س ـ ـجـ ــا حـ ــادث ـ ـتـ ــن لـ ـ ــزرع

تاريخ العدو مع
الكاميرات حافل،
لكن ما اكتشف أمس
سابقة خطيرة
انضم  3إلى قائمة عمداء األسرى أمس بعد مرور أكثر
من  22عامًا عليهم في السجون (آي بي ايه)

الكاميرات داخل غرف األسرى :األولى
في سجن «ريمون» ،والثانية في سجن
النقب ـ قسم « ،»25حيث عثر األسرى
ع ـلــى ثـ ــاث ك ــام ـي ــرات ت ـج ـســس وع ــدة
أجهزة تنصت وضعتها إدارة السجون
بشكل ال يثير الريبة ،داخل عدة غرف
خاصة باألسرى وفي «الكانتني» التي
يشترون منها موادهم الغذائية.
أمـ ـ ـ ــا عـ ـ ــن الـ ـ ـك ـ ــامـ ـ ـي ـ ــرات بـ ـ ــن األقـ ـ ـس ـ ــام
وس ــاح ــات ال ـس ـج ــون ،ف ـهــي م ــوج ــودة
م ـنــذ س ـنــن طــوي ـلــة .ووف ـق ــا ل ـل ـحــروب،
ف ــإن قـ ــوات مـصـلـحــة ال ـس ـجــون عـنــدمــا
ت ــري ــد وضـ ــع ك ــامـ ـي ــرات ،ت ـف ـت ـعــل أزم ــة
قسم كامل لعدة أيــام ،ثــم تــزرع
إلفــراغ ٍ
كاميرات املراقبة ،مستدركًا« :غالبًا ما
يكتشف األسـ ــرى ه ــذه ال ـكــام ـيــرات إذا
كــانــت فــي غــرفـهــم ...هــي تمثل لألسير
قيدًا إضافيًا فوق قيده ،وتخلق وضعًا
نفسيًا مزعجًا له».
رغ ــم م ــا س ـبــق ،ف ــإن ان ـت ـهــاك االح ـتــال

الخصوصية ليس جديدًا ،ففي نهاية
ّ
العام املــاضــيُ ،ركـبــت كاميرات مراقبة
بتقنية عــالـيــة فــي منطقة س ـلــوان في
ال ـق ــدس ،وارت ـف ـعــت الـكــامـيــرات خمسة
أمتار ،األمر الذي ّأدى إلى كشف منازل
الفلسطينيني في األحياء املقدسية.
وال يقتصر خطر كاميرات التجسس
وأجـ ـه ــزة ال ـت ـن ـصــت ،كــال ـتــي ف ــي تـقــوع
(بـيــت لـحــم) ،على انـتـهــاك خصوصية
ـات
امل ـ ـنـ ــازل والـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى م ـع ـلــومـ ٍ
مـ ـب ــاش ــرة ،بـ ــل ي ـم ـت ــد إل ـ ــى اح ـت ـمــال ـيــة
استغالل ما تصوره البـتــزاز أصحاب
ال ـب ـيــت ،فـيـخـضـعــون لـلـمـســاومــة على
ال ـت ـعــاون األم ـنــي مـقــابــل الـتـسـتــر على
املعلومات.
ووف ـ ــق م ــوق ــع "املـ ـج ــد" األمـ ـن ــي امل ـقــرب
مـ ــن ح ــرك ــة "ح ـ ـ ـمـ ـ ــاس" ,ي ـ ـقـ ـ ّـدم خ ـب ــراء
أمنيون طريقتني للتحقق من وجود
ك ــام ـي ــرات داخـ ــل املـ ـن ــازل ،األول ـ ــى عبر
تطبيق « »Glint finderال ــذي يـتــوافــر

التي تعمل بنظام
في الهواتف الذكية
ّ
«األن ـ ـ ـ ــدروي ـ ـ ـ ــد» ،إذ ي ـش ــغ ــل ال ـت ـط ـب ـيــق
الفالش مع إطفاء إنارة املنزل ،فتنطلق
إشعاعات وومضات في أرجــاء املكان،
وعند اصطدام هذه الومضات بعدسة
كاميرا التجسس ،فإنها تظهر كجسم
المــع منعكس .والطريقة الثانية عبر
ف ـتــح امل ــذي ــاع «ال ـ ــرادي ـ ــو» ع ـلــى مــوجــة
 Fmذات ت ــردد  ،91.33ث ــم أخ ــذ جــولــة
بالراديو في غرف ملنزل ،وعندما يزداد
التشويش فــي املــذيــاع ،فهذا يــدل على
وجود جهاز فيديو.
قـ ـ ــانـ ـ ــونـ ـ ــا ،ال ي ـ ــوج ـ ــد ن ـ ــص ق ــان ــون ــي
ي ـن ـظــم ع ـم ــل ك ــامـ ـي ــرات امل ــراقـ ـب ــة عـلــى
صـعـيــد الـضـفــة املـحـتـلــة ،رغ ــم انـطــاق
ح ـمــات ســابـقــة تــدعــو إل ــى تكسيرها
وإت ـ ــاف تـسـجـيــاتـهــا ف ــي ح ــال وق ــوع
عـمـلـيــة ب ــال ـق ــرب م ــن م ـح ــات يـمـلـكـهــا
فلسطينيون ،حتى ال يستفيد العدو
منها في معرفة املنفذين.

تقرير

ُ
«صنع في األردن» ...وسيلة لتصدير بضائع العدو للعرب
يحيى دبوق
ب ـ ـ ـ ـ ــدأت إسـ ـ ــرائ ـ ـ ـيـ ـ ــل واألردن إقـ ــامـ ــة
م ـن ـط ـقــة اق ـت ـص ــادي ــة ح ـ ــرة لـلـصـنــاعــة
ولألعمال على الحدود بني الجانبني
ف ــي ش ـم ــال غـ ــور األردن .ال ـخ ـطــة بــدأ
تنفيذها بتمويل رئيسي من الجانب
اإلس ـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ــي ،وت ـ ـت ـ ـيـ ــح ل ـل ـم ـص ــان ــع
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة وسـ ــم مـنـتـجــاتـهــا على
أنها صناعة أردنية ال إسرائيلية ،ما
يتيح لها التصدير إلى الدول العربية
ودول أخرى ال تصل إليها الصناعات
اإلسرائيلية حتى اآلن.
ص ـح ـي ـفــة «غـ ـل ــوب ــوس» االق ـت ـص ــادي ــة
اإلســرائ ـي ـل ـيــة زارت مـنـطـقــة األش ـغ ــال
إلقــامــة املنطقة االقتصادية املشتركة
ب ـ ـم ـ ــراف ـ ـق ـ ــة م ـ ـ ـسـ ـ ــؤولـ ـ ــن حـ ـك ــومـ ـي ــن
إســرائـيـلـيــن ،وعــايـنــت بــدايــة األعـمــال
االبتدائية إلقامة جسر بطول  352مترًا
شـمــال ال ـغــور عـنــد الـتـقــاء نـهــر األردن

ووادي شـ ــوبـ ــاش ،وذل ـ ــك ف ــي مـقــدمــة
رئيسية إلقــامــة املنطقة االقـتـصــاديــة
الحرة بني الجانبني.
وف ـ ــق الـ ـخـ ـط ــة ،سـ ـيـ ـق ــام عـ ـل ــى ط ــرف ــي
ُ
الجسر املنطقة الـتــي ستطلق عليها
تـسـمـيــة «م ـقــاط ـعــة م ـش ـت ــرك ــة» ،وذل ــك
عـلــى مـســاحــة  700دون ــم فــي الـجــانــب
ُ
األردني حيث ستشاد عليها املصانع،
و 245دونـمــا فــي الجانب اإلسرائيلي
حيث ستقام مكاتب الدعم اللوجستي
وأم ـ ـ ــاك ـ ـ ــن ن ـ ـقـ ــل ال ـ ـب ـ ـضـ ــائـ ــع وجـ ـب ــاي ــة
الضرائب وغيرها.
أي ـض ــا ،س ـت ـمـ ّـول إس ــرائ ـي ــل ك ــل أع ـمــال
البنية التحتية للمنطقة االقتصادية
امل ـ ـش ـ ـتـ ــركـ ــة بـ ـمـ ـبـ ـل ــغ ي ـ ـصـ ــل إل ـ ـ ـ ــى 50
مليون دوالر ،فيما تـقـ َّـدر تكلفة بناء
ال ـج ـســر وح ـ ــده بـ ـ ــ 15م ـل ـيــونــا .وطـبـقــا
لـ ـ ــ«غـ ـ ـل ـ ــوب ـ ــوس» ،ل ـ ــن ت ـ ـكـ ــون امل ـن ـط ـقــة
االقتصادية تابعة ألي مــن الدولتني،
وب ــإم ـك ــان اإلســرائ ـي ـل ـيــن واألردنـ ـي ــن

الـ ــدخـ ــول إل ـي ـه ــا مـ ــن دون اس ـت ـخ ــدام
ج ـ ــوازات س ـفــر .وأث ـي ــر م ـش ــروع إقــامــة
مـ ـنـ ـطـ ـق ــة ت ـ ـ ـجـ ـ ــارة حـ ـ ـ ــرة بـ ـ ــن األردن
وإس ـ ــرائ ـ ـي ـ ــل ل ـ ـ ــدى ت ــوقـ ـي ــع مـ ـع ــاه ــدة
التسوية بني الجانبني عام  ،1994لكن
ال ـتــوق ـيــع ع ـلــى املـ ـش ــروع ت ــأج ــل حتى
 ،1998ومنذ ذلك الوقتّ ،
مر بإجراءات
قانونية وتشريعية إسرائيلية ،إلى أن
تقرر أخيرًا بعد املصادقات النهائية

غالبية الفوائد للمنطقة
الحرة تعود إلى إسرائيل
مقارنة باألردن

عليه البدء في تنفيذه.
وإذا كانت األفضلية االقتصادية ،كما
تشير الصحيفة ،مشتركة للجانبني،
ف ــإن الـتـفــاصـيــل تـظـهــر اك ـت ـفــاء األردن
بــإمـكــانـيــة تـشـغـيــل ن ـحــو ع ـشــرة آالف
عــامــل ،فيما تشدد الصحيفة على أن
ذلــك سيكون محل ترحيب مــن عمان
ربطًا بالبطالة املستشرية في اململكة.
أما الواقع ،فيشير إلى أن األفضلية هي
أكثر في مصلحة تل أبيب ،إذ بإمكان
املـصــانــع اإلســرائـيـلـيــة االس ـت ـفــادة من
ال ـت ـك ـل ـفــة امل ـن ـخ ـف ـضــة ألجـ ـ ــور ال ـع ـمــال
األردن ـي ــن ،مـقــارنــة بــاألجــور املرتفعة
للعمال اإلسرائيليني.
وت ـل ـفــت الـصـحـيـفــة إل ــى أن ــه ت ـقــرر في
الـ ـخـ ـط ــة :ت ـش ـغ ـيــل ّث ــاث ــة آالف عــامــل
إس ــرائـ ـيـ ـل ــي ،وتـ ـن ــق ــل حـ ــر ل ـل ـب ـضــائــع
ورجـ ـ ــال األعـ ـم ــال وامل ـ ـ ــواد الـ ـخ ــام ،مع
منح املـصــانــع اإلســرائـيـلـيــة جملة من
التسهيالت ،منها اإلعفاء الضريبي.

وم ـ ـ ـ ــن ب ـ ـ ــن ال ـ ـ ـفـ ـ ــوائـ ـ ــد االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة
اإلســرائ ـي ـل ـيــة أفـضـلـيــة امل ـك ــان إلقــامــة
امل ـ ـن ـ ـط ـ ـقـ ــة االق ـ ـت ـ ـص ـ ــادي ـ ــة املـ ـشـ ـت ــرك ــة
ووقوعها بالقرب من الطريق املــؤدي
إلى ميناء حيفا ،التي تربط إسرائيل
ب ــأوروب ــا وب ــال ـغ ــرب ،وأي ـض ــا بــاتـجــاه
ع ـمــان ومــدي ـنــة إربـ ــد األردنـ ـي ــة ،األم ــر
الذي يتيح نقل البضائع بسهولة إلى
خليج العقبة ،ومنه صوب آسيا.
واألفـضـلـيــة األك ـثــر ج ــدوى إلســرائـيــل
هــي إمـكــانـيــة أن تـخــرج املـنـتـجــات من
املصانع اإلسرائيلية مع وسمها وفق
م ــا ت ــري ــد :ب ــن «ص ـن ــع ف ــي إســرائ ـيــل»
وبـ ـ ــن «صـ ـن ــع فـ ــي األردن» ،وك ــذل ــك
إمـكــانـيــة وسـمـهــا بــ«صـنــع فــي بــوابــة
األردن» ،األم ـ ــر ال ـ ــذي ي ـت ـيــح ل ـع ـ ّـمــان،
وف ــق الـصـحـيـفــة ،إخ ـف ــاء ال ـت ـعــاون مع
إسرائيل ،ويتيح في املقابل للمصانع
اإلسرائيلية أن تـصـ ّـدر البضائع إلى
دول ال تستورد حتى اآلن منها.

