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العالم

قضية ال شيء قد يكون أثقل من مرور يوم (إضراب)
جديد على األسرى ،لكنه بالنسبة إليهم يوم آخر
معركتهم الطويلة لتحقيق مطالبهم.
في
ّ
وفيما يصر االحــتــال على تعنته ،ويستفز
مستوطنوه بطون األسرى بحفالت الشواء قرب
السجون ،يواصل الفلسطينيون تحركاتهم
الداعمة ،وسط ضغوط أميركية على السلطة
إليقاف رواتب األسرى ...فهل تخضع األخيرة؟

إضراب الكرامة مستمر

هل تخنق
السلطة األسرى؟
بيروت حمود
م ـت ـســارعــا ،يـمـضــي ال ــوق ــت ف ــي ع ـ ّـداد
الـبـشــر خ ــارج الـقـضـبــان .ي ــوم إضــافــي
من العمل (والرتابة) ثم قضاء الفراغ
ـاه وعـلــى نــواصــي ال ـشــوارع ،أو
فــي مـقـ ٍ
مـتــابـعــة األخ ـب ــار ال ـعــاج ـلــة مل ــن اع ـتــاد

ملـ ـلـ ـم ــة ج ـ ـ ـ ــراح ال ـ ـ ـحـ ـ ــروب م ـ ــن ح ــول ـ ّـه،
ودخ ــان ـه ــا امل ـت ـصــاعــد  -الـ ـه ــارب مــنــا
جميعًا .لـكــن ،م ــاذا عــن بـشــر مــا خلف
القضبان؟ األسرى.
أكثر من  1500من هــؤالء ـ حتى أمس
ـ ـ ـ يــدخ ـلــون ف ــي يــوم ـهــم ال ـخ ــامــس من
الجوع واإلضراب ،معزولني عن العالم

رسالة ّ
«قسامية» إلى عائالت األسرى اإلسرائيليين
ّ
وجـهــت كتائب «عــز الــديــن الـقـســام» ،الــذراع
الـعـسـكــريــة لـحــركــة «ح ـم ــاس» ،رســالــة إلــى
أهــالــي األسـ ــرى اإلســرائ ـي ـل ـيــن ،وذل ــك ّ
ببث
أغ ـن ـيــة ع ـلــى ل ـس ــان ال ـج ـن ــدي اإلســرائ ـي ـلــي
شاؤول آرون ،يقول فيها« :أمي ،ملاذا يقولون
عني ميت؟» ،في إشارة إلى إعالن حكومة
العدو األسرى لدى «حماس» متوفني.
ّ
وم ــررت الكتائب رســائــل كأنها عــن لسان
الجنديني آرون وهدار غولدن .وفي «رسالة»
أتــت على لسان آرون ،الــذي اعتقلته كتيبة
«الـتـفــاح وال ــدرج» ّ
القسامية خــال مجزرة
امل ــدرع ــات ش ــرق حــي الـشـجــاعـيــة ،ج ــاء أن
«(لـ ــواء) جــوالنــي أهملوني ألنـهــم انشغلوا
فـ ــي ع ـ ـ ّـد الـ ـقـ ـتـ ـل ــى» ،و«مـ ـ ـج ـ ــزرة املـ ــدرعـ ــات
كــانــت الـحــادثــة األكـثــر س ــوادًا فــي حياتي»،

و«لــأســف لم يعد باإلمكان االعتماد على
جوالني ألنه أصبح عجوزًا».
ُ
كذلك ،نقل في الفيديو على لسان غولدن،
ال ــذي أســر فــي رفــح بعد وقــوعــه فــي كمني،
«ج ـف ـعــاتــي ت ــرك ــون ــي ف ــي أرض امل ـع ــرك ــة»،
و«وقـعـنــا فــي كـمــن لـعــن نـحــن الـثــاثــة ،أنــا
وبنايا وليئيل» ،و«أنا لم أعد أثق بجفعاتي
بعد أن تخلوا عني وهربوا» .كذلك كان الفتًا
َ
شعاري «جفعاتي» و«جوالني» بخط
رسم
اليد.
وجــاءت رســالــة «الـقـســام» ردًا على مــا قاله
رئيس حكومة العدو بنيامني نتنياهو ،أول
من أمــس ،خاتمة الفيديو بصورة للجندي
اإلسرائيلي املفقود في لبنان رون أراد.
(األخبار)

حاول المستوطنون بحماية الجيش استفزاز األسرى المضربين بإقامة الشواء بجانب السجون (أ ف ب)

ّ
الـخــارجــي ،فــا فضائيات هـنــاك تبث
ل ـهــم أخـ ـب ــار امل ـت ـضــام ـنــن م ـع ـهــم ،وال
ع ــدس ــات ت ـن ـقــل ل ـهــم دم ـ ــوع أمـهــاتـهــم
اللواتي انضم بعضهن إلى اإلضراب.
فــي هــذا ال ـيــوم ،تنخفض ال ـقــدرة على
الــوقــوف تدريجًا ،وينتشر الـخــدر في
السيقان ...والوهن ،والدوار ،واإلعياء،
والرغبة في التقيؤ ...كلها تشتد على
جسد األسير.
ـرى ،ت ـت ـص ــاع ــد
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
خ
األ
ـة
ـ
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـج ـ ـهـ
ّ
حـ ـ ـ ـ ـ ّـدة ت ـ ـصـ ــري ـ ـحـ ــات صـ ـ ــنـ ـ ــاع الـ ـ ـق ـ ــرار
اإلسرائيلي ،ومنها دعوة وزير األمن،
أفيغدور ليبرمان ،إلــى «تــرك األســرى
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــن ي ـ ـمـ ــوتـ ــون جـ ــوعـ ــا»،
اقـ ـت ـ ً
ـداء ب ـمــا فـعـلـتــه رئ ـي ـســة الـحـكــومــة
البريطانية السابقة ،مارغريت تاتشر،
مع األسرى األيرلنديني.
إل ـ ـ ـ ـ ـ ــى جـ ـ ـ ــوقـ ـ ـ ــة لـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـب ـ ـ ــرم ـ ـ ــان ،انـ ـ ـض ـ ــم
امل ـ ـس ـ ـتـ ــوط ـ ـنـ ــون م ـ ــن أعـ ـ ـض ـ ــاء حـ ــزب
«االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد الـ ــوط ـ ـنـ ــي» اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي،
فأقاموا أمــس «حفالت لشواء اللحم»
بالقرب من موقع سجن «عوفر» ،وذلك
بهدف استفزار األســرى املضربني ،ما
أدى إلــى وق ــوع اشتباكات بــن شبان
فلسطينيني ت ـظــاهــروا ق ــرب املعتقل،
وجـ ـن ــود االح ـ ـتـ ــال والـ ـش ــرط ــة ال ــذي ــن
تناوبوا على حراسة املستوطنني.
رغ ـ ـ ـ ــم ذل ـ ـ ـ ـ ــك ،اسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرت ال ـ ـت ـ ـحـ ــركـ ــات
الـشـعـبـيــة وال ـت ـظــاهــرات وإق ــام ــة خيم
التضامن ،التي كانت قد انطلقت في
ع ــدد مــن ال ـقــرى وال ـب ـلــدات .وسيشهد

األوضاع قد تتفاقم لو
ّ
استمر تعنت إسرائيل أو
استشهد أسير

ال ـج ـل ـي ــل األس ـ ـف ـ ــل ،ال ـ ـي ـ ــوم ،ت ـظ ــاه ــرة
شـعـبـيــة فــي مــديـنــة ع ــراب ــة ،اسـتـجــابــة
لـ ــدعـ ــوات وج ـه ـت ـهــا «ل ـج ـن ــة امل ـتــاب ـعــة
ال ـعــرب ـيــة» ف ــي األراضـ ـ ــي املـحـتـلــة عــام
 ،1948للدخول فــي إض ــراب تضامني
رم ــزي مــع األس ـ ــرى ،وم ـس ـيــرة تنتهي
بمهرجان احتفائي بعميدة األسيرات
الـفـلـسـطـيـنـيــات ،امل ـح ــررة أخ ـي ـرًا ،لينا
الجربوني.
وفيما يواصل العدو اختصار معركة
األسرى بأنها «معركة خالفات داخلية
فـ ــي الـ ـس ــاح ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة» ،أكـ ــدت
مصادر خاصة لـ«األخبار» أن «رسائل
األسـيــر م ــروان البرغوثي ،الــذي يقود
اإلضــراب الحالي ،ستصل بكل الطرق
املـمـكـنــة إل ــى وس ــائ ــل اإلع ـ ــام» ،وذل ــك
رغ ــم ع ــزل ال ـعــدو لــه فــي الــزنــازيــن عن
العالم الخارجي ،إذ ّ
أعد األخير مسبقًا
خـطــابــات ورســائــل ليوجه بها الدعم

الشعبي مع اإلضراب.
ّأما عن املعلومات حول إبالغ االحتالل
مـنـظـمــة «ال ـص ـل ـيــب االحـ ـم ــر» ال ــدول ــي
بــ«إيـقــاف زي ــارات األهــالــي لــأســرى»،
ف ـقــد ن ـفــى ذل ــك وزيـ ــر شـ ــؤون األس ــرى
واملحررين ،عيسى قراقع ،الذي أوضح
ل ــ«األخ ـبــار» ،أن «الصليب األحـمــر لم
يـصــدر بـعــد أي بـيــان رسـمــي فــي هــذا
ال ـشــأن» .ورغ ــم ذل ــك ،أطـلــق مجهولون
النار ،صباح أمــس ،على مقر املنظمة
الــدول ـيــة فــي مــديـنــة الـخـلـيــل ،جنوبي
الضفة.
ولدى سؤاله عن إمكانية وقف السلطة
دفــع روات ــب األس ــرى ومخصصاتهم،
ق ـ ــال قـ ــراقـ ــع إن «اإلدارة األم ـي ــرك ـي ــة
تمارس ضغوطًا قبيل اللقاء املرتقب
بني (رئيس الواليات املتحدة ،دونالد)
تـ ــرامـ ــب ،و(رئ ـ ـيـ ــس ال ـس ـل ـطــة مـحـمــود
عباس) أبو مازن ،الشهر املقبل» ،الفتًا
ً
إلى أنها «تضغط فعال باتجاه إيقاف
الــرواتــب ،لكن السلطة سترفض ذلــك،
وسـتـبـقــى متمسكة بـمــوقـفـهــا الــداعــم
لألسرى».
فــي الـسـيــاق ،رأى الــوزيــر الفلسطيني
أن «ال أحــد يمكنه التنبؤ بــاملــدة التي
سـيـسـتـمــر ف ـي ـهــا اإلضـ ـ ـ ــراب ،فــاألخ ـيــر
مــرهــون بالتصعيد والــدعــم الشعبي،
والضغط الــدولــي» ،مــؤكـدًا «استمرار
االتـ ـص ــاالت م ــع م ـصــر ودول عــربـيــة،
واالتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ـ ــي ...لـلـضـغــط على
سـ ـلـ ـط ــات االحـ ـ ـ ـت ـ ـ ــال» .ورأى ق ــراق ــع

اليمن

ّ
صراعات قوى العدوان تسهل تقدم الجيش و«أنصار الله»
بعدما كانت المواجهات
بين الفصائل المسلحة
التابعة لتحالف العدوان
تدور في المناطق
الواقعة خارج سيطرة
الجيش اليمني و«أنصار
الله» ،صارت هذه المعارك
تؤثر في ّسير المعركة
األكبر ،وتجلى ذلك في
محافظة تعز ومديرياتها
تتواصل التحذيرات من
اندالع مواجهات عنيفة
في تعز (أ ف ب)

صنعاء ــ رشيد الحداد
ال ح ـ ـ ــدود ج ـغ ــراف ـي ــة تـ ـح ــوي صـ ــراع
ال ـن ـف ــوذ وال ـس ـي ـط ــرة ال ـ ــذي تـخــوضــه
الفصائل املــوالـيــة لتحالف الـعــدوان،
خاصة بني فصائل حزب «اإلصالح»
اإلخــوان ـيــة املــدعــومــة مــن الـسـعــوديــة،
والجماعات السلفية املوالية لإلمارات
ال ـعــرب ـيــة .ه ــذه ال ـص ــراع ــات ت ــدور في
املناطق الخارجة عن سيطرة الجيش
اليمني وحركة «أنصار الله» ،لكنها
باتت تصل مناطق املعارك فتستفيد
منها األخيرة.
امل ـ ـعـ ــارك بـ ــن الـ ـط ــرف ــن وصـ ـل ــت إل ــى
أوجها في عدن ،جنوبي اليمن .هناك
شهدت مديريات املحافظة مواجهات
م ـس ـل ـح ــة ت ـ ـصـ ــاعـ ــدت بـ ـع ــد اقـ ـتـ ـح ــام
ج ـم ــاع ــات م ـح ـســوبــة ع ـل ــى ال ـق ـي ــادي
املـ ــوالـ ــي لـ ـح ــزب «اإلصـ ـ ـ ـ ــاح» م ـه ــران
الـقـبــاطــي ،أح ــد ق ــادة ألــويــة الحماية
ال ــرئ ــاس ـي ــة ،س ـجــن امل ـن ـص ــورة وســط

امل ــديـ ـن ــة ،ح ـي ــث أف ــرج ــت ب ــال ـق ــوة عــن
قــرابــة عشرين عنصرًا ممن ينتمون
إلــى تنظيم «الـقــاعــدة» .وكــانــت ألوية
الـ ـح ــزام األمـ ـن ــي امل ــدع ــوم ــة إم ــارات ـي ــا
(يـ ـق ــوده ــا ال ـس ـل ـفــي ه ــان ــي ب ــن بــريــك
ال ــذي يمثل الـحــاكــم العسكري فعليًا
على عدن) قد اعتقلت هؤالء في وقت
سابق.
ب ـعــد ذل ــك ب ـي ــوم ـ ـ ـ اإلث ـن ــن امل ــاض ــي ـ
اق ـت ـح ـم ــت م ـج ـم ــوع ــة أخ ـ ـ ــرى سـجــن
مـحــافـظــة ش ـبــوة لـتـفــرج بــال ـقــوة عن
س ـب ـعــة م ــن ع ـنــاصــر «الـ ـق ــاع ــدة» ،ثم
ت ـ ـصـ ــاعـ ــدت امل ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــات وان ـت ـق ـل ــت
إل ــى مـحــافـظــة ت ـع ــز ،بـ ــدءًا م ــن داخ ــل
امل ــديـ ـن ــة وامـ ـ ـ ـت ـ ـ ــدادًا إلـ ـ ــى م ــدي ــري ــات
الساحل الغربي التابعة للمحافظة،
ال ـت ــي تـشـهــد م ـنــذ أك ـث ــر م ــن أس ـبــوع
مواجهات موازية بني قوات الجيش
و«اللجان» من جهة ،والقوات املوالية
لإلمارات املسنودة بقوات سودانية
وبجماعات سلفية مــن جهة أخــرى،

