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تقرير

ّ
هناء الشلبي في غزة :اإلبعاد ليس ضعفًا
غزة ــ األخبار
ّ

اس���ت���ع���ادة ال���ش���اط���ر ح���ق���وق���ه ال��س��ي��اس��ي��ة
كاملة ،والفارق بينهما أن إعادة االعتبار
ال ت����ج����رى ق���ب���ل س���ت���ة أع��������وام م����ن ق��ض��اء
العقوبة».
ورغ��م م��ا يواجهه الحكم م��ن ظ�لال الشك
حول حقيقة األزمة املستفحلة أخيرًا بني
اإلخ������وان امل��س��ل��م�ين وامل��ج��ل��س ال��ع��س��ك��ري
الحاكم ،إال أن جمعة أم�ين يعود ويشدد

على أن «اإلخ����وان» ق��د ُ
«دف��ع��وا دف��ع��ًا إلى
قرارهم هذا بعدما كانوا قد أعلنوا مرارًا
رفضهم ترشيح أي من أعضائهم ألنهم
وج����دوا أن��ف��س��ه��م ف��ي م��واج��ه��ة ب���اب س ّ��ده
امل��ج��ل��س ال��ع��س��ك��ري ال����ذي ت��ع��ن��ت ورف��ض
امل��ط��ال��ب امل���ت���ك���ررة ب��إق��ال��ة ح��ك��وم��ة ك��م��ال
ال���ج���ن���زوري وت��ش��ك��ي��ل ح��ك��وم��ة ائ��ت�لاف��ي��ة
جديدة».

ان��ت��ق��ل��ت األس����ي����رة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ،ه��ن��اء
ّ
ال��ش��ل��ب��ي ،أم����س ،ال���ى ق��ط��اع غ����زة ،تنفيذًا
ل��ل��ات�����ف�����اق ال���������ذي وق����ع����ت����ه م������ع س���ل���ط���ات
االحتالل ،ويشمل اإلفراج عنها وإبعادها
الى القطاع ّ
ملدة ثالثة أعوام مقابل إنهاء
إض��راب��ه��ا ع��ن ال��ط��ع��ام ،وق��د كشفت قبيل
إبعادها أن قرارها كان حرًا ال ضعفًا ،وال
يعني التراجع أو التنازل.
ُ
وبعيد وصولها إلى معبر بيت حانون،
ح��ي��ث دخ��ل��ت ال���ى غ����زة ،ق��ال��ت ه��ن��اء وق��د
ب����دت ع��ل��ي��ه��ا ع�ل�ام���ات اإلره�������اق «ش��ع��ور
جميل أن أك���ون ب�ين أه��ل��ي وف���ي ب��ل��دي»،
م���وض���ح���ة أن����ه����ا ال���ت���ق���ت ع���ائ���ل���ت���ه���ا ع��ل��ى
ال��ج��ان��ب االس��رائ��ي��ل��ي م���ن امل��ع��ب��ر «وك���ان
اللقاء صعبًا ج��دًا» .وكان في استقبالها
ع���ل���ى م���ع���ب���ر ب���ي���ت ح�����ان�����ون امل�����ئ�����ات م��ن
أن��ص��ار ح��رك��ة «ال��ج��ه��اد» االس�ل�ام���ي مع
بعض قادتها .وأك��دت الحركة «رفضها
لسياسة اإلبعاد» ،لكنها رحبت بوصول
هناء الى غ��زة .ورأى مصدر مسؤول في
«ال��ج��ه��اد» أن ق���رار اإلب��ع��اد ه��و «بمثابة
ج��ري��م��ة ح�����رب» ،ف��ي��م��ا أوض�����ح امل��ت��ح��دث
باسم الحركة ،داوود شهاب ،أنه «جرى
نقل ه��ن��اء شلبي ال��ى مستشفى الشفاء
ب�����غ�����زة ،ف�����ي س�����ي�����ارة اس�����ع�����اف مل���ت���اب���ع���ة
وض��ع��ه��ا ال��ص��ح��ي ال���ص���ع���ب ،وم����ن أج��ل
اج��راء الفحوص الطبية الالزمة وتوفير
الرعاية الصحية لها».
وكانت وزارة شؤون األسرى واملحررين
ف��ي ال��س��ل��ط��ة الفلسطينية ق��د أع��ل��ن��ت أن
إسرائيل ستقوم في وق��ت الح��ق (أم��س)
ب��إب��ع��اد األس��ي��رة إل���ى غ���زة ،لتنهي بذلك
إض��راب��ًا ع��ن الطعام استمر أك��ث��ر م��ن 44
يومًا .وذكرت أنه لن يسمح لها بااللتقاء
بوالديها أو بأي من أهلها قبل إبعادها،
لكن بحسب هناء ،فإنها التقت والديها
قبل دخولها معبر بيت حانون.
وقبل إبعادها بساعات وجهت األسيرة

ّ
ل��ك��ن وال����د ه��ن��اء ،ي��ح��ي��ى ال��ش��ل��ب��ي ،رف��ض
على نحو ق��اط��ع ل��ق��رار إب��ع��اد ابنته الى
غزة .وقال الحاج أبو عمر «نحن نرفض
ً
ون��رف��ض ون��رف��ض جملة وتفصيال هذا
ال��ح��ل» .وأض���اف أن «امل��س��ؤول��ي��ة الكاملة
تقع على عاتق املحامي ج��واد بولس»،
ً
م��ح��م�لا إي����اه «امل��س��ؤول��ي��ة ع���ن أي ض��رر
يقع على ابنته أو إبعادها» ،مشيرًا الى
أن ابنته بعد ه��ذا اإلض���راب الطويل «ال
تستطيع اخذ مثل هذا القرار وهي غير
ق�����ادرة ع��ل��ى ال����ك��ل�ام» .وق����ال إن امل��ح��ام��ي
ل��م يتمكن م��ن تدبير زي���ارة للعائلة في
س��ج��ون االح���ت�ل�ال ،ول��ذل��ك ف��ـ«ال��ع��ائ��ل��ة ال
تعرف عنها اال ما ينقله املحامي» .وتابع
«ليس من املعقول أن تبعد ،وخصوصًا
أنها فتاة .من يقبل هذا يا عالم».
ف���ي غ���ض���ون ذل�����ك ،ذك�����رت وزارة ش���ؤون
األس����رى وامل��ح��رري��ن أن ق���وات ك��ب��ي��رة من
إدارة ال��س��ج��ون وال��ش��رط��ة اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة،
أق������دم������ت ع����ل����ى اق�����ت�����ح�����ام س����ج����ن ن��ف��ح��ة
واالع�����ت�����داء ع���ل���ى األس��������رى ،م����ا أدى إل���ى
وق����وع  61إص���اب���ة ف���ي ص��ف��وف األس����رى،
وذلك بعد رفضهم مطلب إدارة السجون
بإجراء فحص الحمض النووي.
ّ
وحمل وزي��ر ش��ؤون األس��رى واملحررين
ع��ي��س��ى ق���راق���ع س��ل��ط��ات االح���ت�ل�ال ك��ام��ل
امل���س���ؤول���ي���ة «ع ّ����م����ا ي���ت���ع���رض ل����ه أس���ران���ا
داخ��ل السجون ،وخصوصًا في ظل هذا
االس��ت��ه��داف وال��ت��ص��ع��ي��د غ��ي��ر امل��س��ب��وق،
وك�����ذل�����ك االس����ت����خ����ف����اف ب���ق���ي���م���ة األس����ي����ر
الفلسطيني وإن���ك���ار إن��س��ان��ي��ت��ه» .ودع��ا
ق��راق��ع املجتمع ال��دول��ي إل��ى ال��خ��روج عن
صمته ووضع حد لكافة املمارسات الال
أخالقية التي تنتهجها إدارة السجون
ف����ي ت��ع��ام��ل��ه��ا م����ع األس��������رى ،م����ؤك����دا أن���ه
«م��ن حق أي أسير في سجون االحتالل
اإلسرائيلي رف��ض إج���راء ه��ذه الفحص،
ألن�����ه ي���ق���ع ض���م���ن خ��ص��وص��ي��ة اإلن���س���ان
وحقوقه ،التي يجب عدم االعتداء عليها
أو مساسها».

رسالة من مستشفى سجن الرملة ،نقلها
مدير الوحدة القانونية في نادي األسير
املحامي جواد بولس ،قالت فيها« :أهلي
ال����ك����رام وأب����ن����اء ش��ع��ب��ي وج���م���ي���ع أح�����رار
العالم أشكر لكم جهودكم ،وأق ّ��در كل ما
ق��م��ت��م ب���ه م���ن أج��ل��ي وم���ن أج���ل األس����رى،
وأت���م���ن���ى ع��ل��ي��ك��م أن ت��ت��ف��ه��م��وا م��وق��ف��ي
وقراري الذي كان حرًا ،وهذا ليس ضعفًا
مني .فقد أضربت  44يومًا .ولقد خسرت
من وزن��ي  20كليوغرامًا ،وك��ان كل همي
أن أك����م����ل ال����ط����ري����ق ال����ت����ي ف��ت��ح��ه��ا أخ���ي
املناضل خضر عدنان .وبعدما اطمأننت
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ّ
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إل���ى أن إخ���وان���ي األس�����رى م���اض���ون على
هذا الطريق ،كما يفعل بالل ذياب وثائر
ح�ل�اح���ل���ه وآخ���������رون ،وب���ع���دم���ا ت���ده���ورت
صحتي على نحو خطير وبدأت أنزف».
وأض��اف��ت «فقد اخترت أن أنقل إل��ى غزة
وهي نصف الوطن ،وأن أكون بني أهلي
وش��ع��ب��ي مل����دة ث��ل�اث س����ن����وات ،وب��ع��ده��ا
سأعود إلى بلدتي في جنني وإلى أهلي،
ورجائي أن تحترموا قراري وأن نستمر
م��ع��ًا ف���ي دع����م أول���ئ���ك ال���ذي���ن ي��خ��وض��ون
ّ
معركتهم كل من موقعه من أجل الوطن
ومن أجل األسرى».

ّ
عسكرية بعد مقتل  163شخصًا
جنوب ليبيا منطقة
ما قل
ودل
كشف عضو الهيئة العليا لحزب
الحرية والعدالة ،ورئيس لجنة
الخطة واملوازنة في مجلس الشعب،
سعد الحسيني (الصورة) ،أن
الحزب وضع مالمح الدستور
املقبل ،حيث سيعتمد على وثيقتي
األزهر والتحالف الديموقراطي،

أعلن املجلس االنتقالي الليبي ،أم��س،
ج���ن���وب ل��ي��ب��ي��ا م��ن��ط��ق��ة ع���س���ك���ري���ة ب��ع��د
األح���داث ال��دم��وي��ة ب�ين قبائل متناحرة
ف���ي م��دي��ن��ة س��ب��ه��ا ّأدت إل���ى م��ق��ت��ل 163
شخصًا.
وأكد رئيس املجلس االنتقالي مصطفى
عبد الجليل أم��س إع�لان ج��ن��وب ليبيا
م��ن��ط��ق��ة ع��س��ك��ري��ة ،ع��ق��ب ات���ف���اق ال��ص��ل��ح
ال����������ذي ج��������رى ال�����ت�����وص�����ل إل�����ي�����ه ل���وق���ف
ّ
إط��ل��اق ال����ن����ار وت���س���ل���م ال���ج���ي���ش ج��م��ي��ع
امل��راك��ز ال��ح��ي��وي��ة ف��ي امل��دي��ن��ة وإخ��ض��اع
املتنازعني ألوامره.
وق����ال ع��ب��د ال��ج��ل��ي��ل إن رئ��ي��س ال�����وزراء
ووزي���ر ال��دف��اع ورئ��ي��س األرك���ان ومدير
جهاز االستخبارات العامة ،موجودون
ح��ال��ي��ًا ف��ي م��دي��ن��ة سبها ل��ل��وق��وف على

آخ�����ر ال����ت����ط����ورات ه����ن����اك ،ب���ع���د امل���ع���ارك
امل���س���ل���ح���ة ال����ت����ي ش���ه���دت���ه���ا ع���ل���ى م���دى
ثالثة أيام متواصلة .وأض��اف إن قوات
ال��ج��ي��ش ال��وط��ن��ي ق��ام��ت ب��ت��أم�ين جميع
املناطق الحيوية ف��ي سبها ،التي عاد
إل��ي��ه��ا األم�����ن وال����ه����دوء ع��ق��ب األح�����داث
التي شهدتها أخيرًا ،بني قبائل عربية
وق���ب���ي���ل���ة ال����ت����ب����و ،ال����ت����ي ي���ع���ي���ش م��ع��ظ��م
أبنائها في تشاد.
وذك��������������رت وك��������ال��������ة «ي������ون������اي������ت������د ب�����رس
ان��ت��رن��اش��ون��ال» أن امل��ج��ل��س االن��ت��ق��ال��ي
ع��ي�ن ق����ائ����د ق�������وات ال���ص���اع���ق���ة ال���ت���اب���ع���ة
ل���ل���ج���ي���ش ،ال���ع���ق���ي���د ون���ي���س ب���وخ���م���ادة،
حاكمًا عسكريًا ملنطقة الجنوب .وقال
رئ��ي��س ال����وزراء االن��ت��ق��ال��ي ع��ب��د الرحيم
ال����ك����ي����ب ،إن ه����دن����ة دخ����ل����ت اآلن ح��ي��ز

ال��ت��ن��ف��ي��ذ .وب��ع��د ال��ت��وص��ل إل���ى اك��ث��ر من
ه���دن���ة خ��ل�ال االي������ام ال��ق��ل��ي��ل��ة امل���اض���ي���ة،
لكنها انهارت جميعها.
ّ
وف����ي ح��ص��ي��ل��ة االش���ت���ب���اك���ات امل��س��ل��ح��ة،
أفاد الطبيب في مستشفى سبها ،عبد
الرحمن العريش ،أن  8اشخاص قتلوا،
وأصيب  50بجراح أول من أمس ،بينما
اشار املسؤول املحلي عن قبيلة التبو،
آدم ال���ت���ب���اوي ،ال���ى س��ق��وط  8ق��ت��ل��ى من
قبيلته .وك��ان��ت وزي���رة الصحة فاطمة
حمروش ،قد أعلنت في وقت سابق ،أن
 147ش��خ��ص��ًا ق��ت��ل��وا وأص��ي��ب  395منذ
اندالع االشتباكات قبل أسبوع.
ف���ي ه����ذا ال���وق���ت ،ات���ه���م زع���ي���م «ال��ت��ب��و»،
ع��ي��س��ى ع���ب���د امل���ج���ي���د م���ن���ص���ور ،ق��ب��ائ��ل
س��ب��ه��ا ال��ع��رب��ي��ة ب��ق��ص��ف م��ح��ط��ة توليد

تقــرير
التي اتفق عليها أكثر من  60حزبًا
وقوى سياسية .وقال الحسينى
لـ «بوابة األهرام» إن الدستور
املقبل سيتضمن حقوق املواطنة
والحريات ،كما سيتضمن أيضًا
حق أصحاب الشرائع األخرى
غير اإلسالمية في االحتكام إلى
شرائعهم ،في ما يخص األحوال
الشخصية واملساواة في الحقوق
بني جميع املواطنني دون تمييز.
أما في ما يخص نظام الحكم في
الدستور الجديد ،فسيكون نظام
الحكم شبه برملاني.
(األخبار)

اليمن :عشرات القتلى من الجيش وأنصار الشريعة
ص ّ����ع����د م���س���ل���ح���و «أن������ص������ار ال����ش����ري����ع����ة»،
خ�ل�ال ال��ي��وم�ين امل��اض��ي�ين ،م��ن هجماتهم
ع��ل��ى ال����ق����وات األم���ن���ي���ة ال��ي��م��ن��ي��ة ،م���ا ّأدى
ً
إل���ى س��ق��وط ق��راب��ة  50ق��ت��ي�لا م��ن الجيش
والجماعة ،التي يشتبه في انتمائها إلى
تنظيم ال��ق��اع��دة ،وذل��ك ف��ي وق��ت ح��ذر فيه
عضو املجلس األعلى للحراك الجنوبي،
ي���ح���ي���ى ال���ش���ع���ي���ب���ي ،م�����ن ت����ح����وي����ل أرض
جنوب اليمن إلى ساحة حرب للصراعات
الدولية بحجة محاربة اإلرهاب .وأوضح
مصدر أمني يمني ،أم��س ،أن «إرهابيني
م���ن ال���ق���اع���دة ك���ان���وا ي��س��ت��ق��ل��ون س��ي��ارت�ين
أط��ل��ق��وا ال��ن��ار ع��ل��ى ال��ش��رط��ة ،م��ا ّأدى إل��ى
م��ق��ت��ل س��ب��ع��ة م���ن ع��ن��اص��ره��ا» ف���ي ش��ب��ام
ال��واق��ع��ة ف��ي حضرموت ف��ي ج��ن��وب شرق
ال���ب�ل�اد .وج����اء ال��ه��ج��وم ب��ع��د س���اع���ات من

إعالن مسؤول عسكري آخر أن  28جنديًا
و 12عنصرًا من «أنصار الشريعة» قتلوا
ف���ي امل���واج���ه���ات ال��ت��ي ان��دل��ع��ت ف���ي امل�ل�اح
ف����ي م���ح���اف���ظ���ة ل���ح���ج ف����ي ج���ن���وب ال��ي��م��ن،
ب��ع��د ه��ج��وم ش��ن��ت��ه ال��ج��م��اع��ة ض��د م��واق��ع
للجيش .وفي هجوم آخر ،أصيب العقيد
ف���ي ج���ه���از االس���ت���خ���ب���ارات ع���ب���ود ال��ف��ض��ل
ب����ال����رص����اص ف����ي س����اق����ه ،ع���ن���دم���ا أط��ل��ق��ت
النار عليه في لحج ،فيما أعلنت «أنصار
الشريعة» املسؤولية ع��ن عملية تخريب
أن����ب����وب ل���ل���غ���از ف����ي م��ح��اف��ظ��ة ش���ب���وة ف��ي
جنوب شرق اليمن.
وتزامن التصعيد األمني في حضرموت
وش��ب��وة وأب�ي�ن م��ع زي���ارة رئ��ي��س مكافحة
اإلره�������������اب ال�����ت�����اب�����ع ل�������������وزارة ال����خ����ارج����ي����ة
األم���ي���رك���ي���ة دان���ي���ل ب��ن��ي��ام�ين إل����ى ال��ي��م��ن،

وإج���رائ���ه م��ب��اح��ث��ات م��ع وزي���ر الخارجية
اليمني أبو بكر القربي (الصورة) ،تطرقت
إل���ى ت���ع���اون ال��ب��ل��دي��ن ف���ي م��ج��ال مكافحة
اإلرهارب ،وتعزيز عملية االنتقال السلمي
في اليمن بموجب املبادرة الخليجية.
في هذه األثناءّ ،نبه عضو املجلس األعلى
للحراك الجنوبي ،يحيى الشعيبي ،إلى أن
«النظام السابق يريد أن يحول الجنوب
إل�����ى س���اح���ة ص������راع ل���ق���وى دول����ي����ة ت��ح��ت
ذريعة اإلرهاب» ،مؤكدًا أن الجنوب «خال
م��ن اإلره�����اب ول���م ي��ع��رف��ه ت��اري��خ��ي��ًا» ،كما
أشار الى أن الحروب في الجنوب «هي من
أجل إحكام السيطرة عليه ونهب ثرواته
من قبل األط��راف املتصارعة على السلطة
في الشمال».
(أ ف ب ،يو بي آي ،رويترز)

ك����ه����رب����ائ����ي����ة ت���������زود ع�������دة م����ن����اط����ق م��ن
ال��ج��ن��وب م��ن معاقل ال��ت��ب��و ،مشيرًا الى
انقطاع االتصاالت ومقتل «العديد» من
األشخاص من عناصر قبيلته الجمعة
املاضي.
وك����������ان م����ن����ص����ور امل�������ع�������ارض ال����س����اب����ق
لنظام معمر القذافي ،ال��ذي هدد أخيرًا
ب���االن���ف���ص���ال ق����د دع�����ا «األم�������م امل���ت���ح���دة
واالت��ح��اد األوروب��ي إل��ى التدخل لوقف
ال��ت��ط��ه��ي��ر ال���ع���رق���ي ال������ذي ي���ت���ع���رض ل��ه
التبو».
ب��������دوره ،رأى ع���ض���و ل��ج��ن��ة امل��ص��ال��ح��ة
رض��ا عيسى ،أن قبائل سبها العربية
انتهكت ال��ه��دن��ة بقصف ح��ي ت��اي��وري،
الذي يسكنه التبو باملدفعية الثقيلة.
(يو بي آي ،أ ف ب ،رويترز)

