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فلسطين

األسرى يخسرون مكتسباتهم :حتى البرد علينا
السياسية «املشتركة» .ويرى فريق مهم
في «دولة القانون» أنه برغم أن العبادي
يـنـتـمــي إل ــى «حـ ــزب ال ــدع ــوة» وكـ ــان من
ضمن «دولة القانون» لدى اختياره خالل
الصيف املاضي لتأليف الحكومة ،إال أن
أدب ـيــاتــه الـسـيــاسـيــة بـعـيــدة عــن أدب ـيــات
الفريق الــذي يقوده املالكي ،وبالتالي ال
يمكن احـتـســاب منصب رئــاســة ال ــوزراء
على «دولة القانون».

استعدادات لوثيقة «مكة »2
ف ــي غ ـضــون ذلـ ــك ،وخـ ــال ال ـي ــوم األخـيــر
من زيارته إلى العراق ،رأى األمــن العام
ل ـ ـ «م ـن ـظ ـمــة ال ـت ـع ــاون اإلسـ ــامـ ــي» ،إي ــاد
مدني ،أن «التنظيمات االرهابية» تمثل
خطرًا على جميع دول املنطقة ،فيما ذكر
أن املـنـظـمــة ات ـخــذت قـ ــرارًا بــإنـشــاء مركز
للحوار بني املذاهب اإلسالمية في مدينة
مكة من أجل التصدي لكل فكر متطرف.
وقـ ـ ـ ــال مـ ــدنـ ــي خ ـ ــال م ــؤتـ ـم ــر ص ـحــافــي
م ـش ـتــرك م ــع وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة ال ـعــراقــي،
إبــراه ـيــم ال ـج ـع ـفــري ،ف ــي ب ـغ ــداد ،إن «مــا
ملسناه من لقاء املسؤولني ورجــال الدين
ال ـعــراق ـيــن ،ان ـهــم ي ـش ـعــرون ب ــأن ال ـعــراق
اآلن في لحظة تفاؤل في املنعطف الذي
يـسـيــر ف ـيــه( ،وتـ ـف ــاؤل) ب ــأن ي ـكــون عــراقــا
م ــوحـ ـدًا م ـت ـمــاس ـكــا م ـن ـف ـح ـتــا ع ـل ــى دول
ال ـج ــوار» ،الفـتــا إل ــى أن «املـنـظـمــة تسعى
الى عقد اجتماع لعلماء العراق لتقريب
ال ـف ـكــر وت ـج ــاوز ال ـخ ــاف ــات ب ــن املــذاهــب
االسالمية» تحت مسمى «مؤتمر مكة .»2
وإب ـ ــان ان ـ ــدالع أع ـم ــال ال ـ ّع ـنــف الـطــائـفـيــة
فــي الـعــراق عــام  ،2006وقــع علماء الدين
العراقيني وثيقة تتألف من عشر نقاط،
رم ـ ـ ــت ،ع ـل ــى ن ـح ــو أسـ ـ ـ ــاس ،إل ـ ــى إي ـق ــاف
أعـ ـ ـم ـ ــال الـ ـعـ ـن ــف وإل ـ ـ ـ ــى «االبـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاد عــن
إث ــارة الـحـســاسـيــات وال ـف ــوارق املذهبية
والعرقية والجغرافية واللغوية».
وكان مدني ،وهو وزير الحج السعودي
السابق ،ووزير الثقافة واإلعالم السابق،
قـ ــد الـ ـتـ ـق ــى ،أول مـ ــن أم ـ ـ ــس ،فـ ــي مــدي ـنــة
الـ ـنـ ـج ــف ،املـ ــرجـ ــع ال ــديـ ـن ــي ال ـس ـي ــد عـلــي
السيستاني .وش ــدد بعد اللقاء على أن
«العالم اإلسالمي يواجه اليوم تحديات...
تتطلب وقفة موحدة بني كافة املسلمني».
من جهته ،رأى وزيــر الخارجية العراقي
أن املـ ـس ــاع ــدات ال ـت ــي تـلـقـتـهــا ب ـ ــاده في
مواجهة تنظيم «الدولة االسالمية» غير
كــاف ـيــة ،مـضـيـفــا «ل ـك ــن ن ــأم ــل ان تستمر
حتى تكون افضل من ذلــك» .وقال «نحن
نطلب دعما ليس من موقع الترف .نحن
نقاتل نيابة عن العالم كله».
(األخبار)

ينتظرون اللحظة
المناسبة لتغيب عيون
الرقابة اإلسرائيلية عنهم
حتى يتواصلوا عبر الهاتف
ويطمئنوا أهاليهم إلى
حالهم في الشتاء الصعب.
أسرى فلسطينيون تحدثوا،
من سجون عدة ،عن
حقوقهم التي سحبت عنوة،
وما ينوون فعله في األشهر
المقبلة مع غياب االهتمام
المحلي والدولي بهم
غزة ـ أمل الحجار
فقد األســرى الفلسطينيون في سجون
االحتالل ،فجأة ،جل ما ناضلوا من أجله
بإضراباتهم ،الـفــرديــة والجماعية ،عن
الطعام ،ملدد قياسية تجاوزت املعروفة
تاريخيًا ،إذ استغلت مصلحة السجون
اإلســرائ ـي ـل ـيــة فــرصــة ان ـش ـغــال الـســاحــة
س ـط ـي ـن ـي ــة ،س ـي ــاس ـي ــا ومـ ـي ــدانـ ـي ــا،
ال ـف ـل ـ ّ
ل ـت ـن ـقــض ع ـلــى األس ـ ــرى س ــال ـب ــة إي ــاه ــم
حقوقهم .فمنذ حادثة اختفاء ثالثة من
املستوطنني في مدينة الخليل ،جنوب
الـضـفــة املـحـتـلــة ،ف ــي ح ــزي ــران املــاضــي،
وخ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـح ـ ــرب األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة عـ ـل ــى غ ــزة
(تموز وآب) ،سحبت سلطات االحتالل
معظم اإلنـجــازات السابقة ،وزادت على
آالف املعتقلني مئات آخــريــن ،كما حكم
العشرات بأحكام إداري ــة؛ منهم األسير
خـضــر ع ــدن ــان الـ ــذي ك ــان فــاتــح معركة
اإلضـ ـ ـ ــراب ،وهـ ــا ه ــو ي ـخ ــوض إض ــراب ــه
الثاني ،هذه األيام ،بعد تجديد اإلداري
بحقه.
كـ ــذلـ ــك ،ب ـ ــدأ م ـس ـل ـســل إع ـ ـ ـ ــادة األحـ ـك ــام
القاسية والطويلة على بعض من حرروا
ف ــي ص ـف ـقــة ج ـل ـعــاد ش ــال ـي ــط ،ورف ـضــت
استئنافاتهم على األحكام الجديدة ،في
خــرق واضــح التـفــاق إخــراجـهــم ،وغياب
ً
مستغرب للوسيط املصري .وفضال عن
التعقيدات التي تشوب زيارات األهالي،
يقف مئات األســرى املصابني بأمراض
مزمنة ،كالقرحة والسكري والسرطان،
على ناصية اإلهمال.
مقابل ذل ــك ،قــاد أس ــرى حــركــة «الجهاد
اإلسـ ــامـ ــي» إض ــراب ــا ج ـمــاع ـيــا ،الـشـهــر

املــاضــي ،إلسناد األسير نهار السعدي
بعدما أبقي في العزل االنفرادي ثمانية
عشر شهرًا حــرم فيها من زيــارة األهــل،
كما منع عنه إدخــال املالبس واألغطية
مـ ــع أن ـ ــه م ــري ــض ب ــال ـك ـل ــى .وبـ ـع ــد أيـ ــام
اإلضــراب ،حصل املضربون على بعض
حقوقهم بالتدريج.
ً
أما اآلن ،فيحل الشتاء ضيفًا ثقيال على
األســرى الذين يصفونه بعدوهم األول،
وخاصة مع توالي املنخفضات الجوية
فــي ظــل رداءة حــالــة الـسـجــون ،ووجــود
بعض املعتقالت في الصحراء املفتوحة،
كالنقب ونفحة.
«األخ ـ ـب ـ ــار» اس ـت ـط ــاع ــت الـ ـت ــواص ــل مــع
بعض األسرى الذين أكدوا مرارًا تجنب
ذك ــر أسـمــائـهــم حـتــى ال تستخدم إدارة
السجون ذلك حجة إلدانتهم ،إذ يوضح
أح ــده ــم ،وه ــو م ـس ـجــون ف ــي «ال ـن ـقــب»،
أن إدارة سجون االحـتــال تعمل بمبدأ
«فرق تسد» ،إذ فرضت عقوبات مخففة
على أســرى حركة «فتح» ،مقابل أخرى
مشددة على أسرى «حماس» و«الجهاد
اإلس ــام ــي» .وم ــن ال ـع ـقــوبــات امل ـش ــددة،
تقليص ساعات الـفــورة (فسحة يخرج
فيها األســرى إلى الشمس والهواء) من
أرب ــع ســاعــات إل ــى ســاعــة واحـ ــدة فـقــط،
ً
فـضــا عــن تخفيض قيمة مشترياتهم
م ــن «ال ـك ـن ـت ـي ـنــة» (دكـ ــانـ ــة ص ـغ ـي ــرة فــي
السجن) ،من  1200شيكل إلى  400شيكل
( 1دوالر =  3.9ش ـي ـقــل) .أي ـض ــا ،قلص
االح ـت ــال ع ــدد امل ـح ـطــات الـتـلـفــزيــونـيــة
ال ـت ــي ي ـم ـكــن ل ــأس ــرى م ـشــاهــدت ـهــا من
ع ـش ــر ق ـ ـنـ ــوات إل ـ ــى ث ـ ــاث ه ـ ــي :ال ـق ـن ــاة
العبرية األولى والثانية ،والبي بي سي

ً
( ،)BCCفضال عن منع دخــول الجرائد
العربية واملرسالت ،كما منعوا زيــارات
األهالي لهم ووضعت أجهزة تشويش
لحرمانهم مــن االسـتـفــادة مــن الهواتف
امل ـهــربــة ،ال ـتــي تكلفهم آالف الـ ــدوالرات
إلدخالها.
لكن أحد أعضاء الهيئة القيادية ألسرى
«ال ـج ـهــاد اإلس ــام ــي» وقـ ــادة اإلضـ ــراب
األخـ ـي ــر ف ــي س ـجــن «ري ـ ـمـ ــون» ،ويــدعــى
أب ــو خــدي ـجــة ،أق ــر ب ــأن إض ـ ــراب الـشـهــر
املــاضــي ال ــذي خــاضــه أس ــرى «الـجـهــاد»
كان مجازفة ،ولم يــراع القوانني العامة
لإلضراب في السجون «من حيث الزمان
والـ ــواقـ ــع ال ــداخ ـل ــي والـ ـخ ــارج ــي» الـتــي
ت ــواف ــق عـلـيـهــا األسـ ــرى لـضـمــان نـجــاح
اإلض ــراب ــات ،وهــم اسـتـطــاعــوا تكوينها
ب ـن ــاء ع ـل ــى خ ـبــرت ـهــم ف ــي ال ـت ـع ــام ــل مــع
إدارات السجون .ويوضح أبــو خديجة
أنـ ـه ــم ،ألول مـ ـ ــرة ،ي ــدخ ـل ــون امل ــواج ـه ــة
منفردين ،لكنه يؤكد أنه لم يكن لديهم
خـيــار آخ ــر غـيــر الـصـمــود ،وخــاصــة مع

مايزت إدارة السجون
في طبيعة العقوبات
ضد أسرى التنظيمات
المختلفة

ّ
أقر أسرى «الجهاد اإلسالمي» بأنهم نجحوا في إضرابهم قبل شهر (آي بي ايه)

وصول وضع األسير نهار السعدي إلى
نحو كارثي.
وذكر أنهم حققوا انتصارًا جديدًا على
إدارة السجون التي سحبت مالبسهم
ف ــي ظ ــل ال ـط ـقــس الـ ـب ــارد م ــع تــوصـيــات
مشددة من جهاز «الشاباك» ،إضافة إلى
أن «الــوضــع اإلقليمي واملـحـلــي لــم يكن
في مصلحتنا ...لكننا حققنا مطالبنا
ب ـعــد تـسـعــة أيـ ــام م ــن خ ــوض اإلضـ ــراب
فـقــط» ،كما أعــاد إضــراب كــانــون الثاني
 2014االعتبار إلــى ســاح االمتناع عن
الطعام ،كما يرى.
ومــن املـقــرر أن يباشر األس ــرى خطوات
أخـ ـ ـ ــرى فـ ــي غـ ـض ــون انـ ـتـ ـه ــاء الـ ـشـ ـت ــاء،
لضمان خروج باقي األسرى املعزولني،
والسماح بتوسيع زيارات أهالي أسرى
غــزة .وستكون البداية بــإرســال رسائل
إل ــى إدارة مـصـلـحــة ال ـس ـج ــون تــوضــح
م ـطــال ـب ـهــم ،وفـ ــي حـ ــال ال ــرف ــض سـيـبــدأ
التصعيد التكتيكي ،كــإرجــاع وجـبــات
الطعام والخروج بالحقائب في الفورة،
والـ ـخـ ـط ــوة األخ ـ ـيـ ــرة م ــن أخ ـط ــر أنـ ــواع
ال ـت ـمــرد ال ــذي تــرفـضــه إدارة الـسـجــون،
وأخ ـ ـي ـ ـرًا ال ـ ــوص ـ ــول إلـ ـ ــى ال ـ ـطـ ــرق عـلــى
األبواب والتهديد بحرق الغرف.
ويحدد عضو آخــر في الهيئة القيادية
ألسرى «الجهاد» ،اسمه «أبو مصطفى»
(سجن نفحة) ،مــدة شهرين للخطوات
التدريجية ،ثم سينتقلون إلى الخطوة
االستراتيجية ،أي اإلضراب املفتوح عن
الطعام ،إذ سيكون شهر نيسان املقبل
متزامنًا مع يوم األسير الفلسطيني.
ً
وف ـضــا عــن إخـ ــراج امل ـعــزولــن وقضية
زيارة أسرى غزة ،فإن من املطالب عالج
امل ــرض ــى ،وإع ـ ــادة زيـ ــارة أس ــرى الضفة
ً
والقدس مرة كل  15يومًا ،بدال من مرة كل
شهرين ،بجانب االنتهاء من التفتيش
املهني لهم ،وأيضًا استرجاع املحطات
التلفزيونية العشر التي سحبت خالل
الـ ـع ــدوان األخ ـي ــر ع ـلــى غـ ــزة ،وتــوسـعــة
الـقـيـمــة الـشــرائـيــة فــي «الـكـنـتـيـنــة» .هي
املـطــالــب نفسها الـتــي نقلها لنا أســرى
ف ــي سـجـنــي «ه ــداري ــم» و«ج ـل ـب ــوع» ،إذ
أك ــدوا أنهم يعانون العقوبات نفسها،
ً
فضال عن نقل «أسرى حماس والجهاد»
إلى سجون أخرى.
وكما يجري في كل شتاء ،تمنع إدارات
الـ ـسـ ـج ــون دخ ـ ــول املـ ــابـ ــس واألغ ـط ـي ــة
إليهم ،وخاصة األســرى الجدد ،ثم رفع
أسعار املشتريات في الكنتينة ،ويزيد
على ذلــك منع أجهزة التدفئة ،وتسرب
األمـ ـ ـط ـ ــار فـ ــي عـ ـ ــدد مـ ــن ال ـ ـغـ ــرف داخـ ــل
السجون الرديئة.

تقرير

تونس تشكل مشهدها ...في رقعة السبسي
بـ ـع ــد ذل ـ ـ ـ ــك ،م ـ ــن املـ ـ ـق ـ ــرر أن ي ـس ــاف ــر
ال ـس ـي ـس ــي إل ـ ــى س ــويـ ـس ــرا مـ ــن أج ــل
حضور منتدى داف ــوس ،فــي خطوة
يراد منها تشجيع املستثمرين على
زي ــارة الـقــاهــرة والـتـعــرف إلــى فرص
االس ـت ـث ـم ــار ف ــي م ـج ــال ــي ال ـس ـيــاحــة
والعقارات.
ّ
وي ـعــقــب أس ـتــاذ ال ـع ـلــوم الـسـيــاسـيــة
ف ـ ــي ج ــامـ ـع ــة ال ـ ـقـ ــاهـ ــرة وامل ـخ ـت ــص
بالشأن الخليجي ،شفيق البحيري،
على أن الــزيــارة ،بكل ما تحمله من
جــوانــب سـيــاسـيــة ،هــدفـهــا الــواضــح
ه ــو االقـ ـتـ ـص ــاد .ل ـك ــن ال ـب ـح ـي ــري لــم
يستبعد حــدوث لقاء بــن السيسي
وتميم ،وخاصة أن املؤتمر يقام في
دولــة خليجية ،معيدًا اإلش ــارة إلى
ً
أن قطر مشاركة ،أصــا ،فــي مؤتمر
شرم الشيخ ،كما أنه «ليس متوقعًا
غ ـيــابــه ع ــن ال ـق ـمــة ال ـعــرب ـيــة امل ـق ــررة
نـهــايــة آذار أي ـضــا ،مــا يـعـنــي فرصًا
أخرى للقاء».

طوت تونس صفحة الذكرى الرابعة على خلع الرئيس
األس ـب ــق زي ــن ال ـعــابــديــن ب ــن ع ـلــي ف ــي « 14جــان ـفــي»،
لـتــدخــل اب ـتــداء مــن أم ــس ،فــي مشهد سـيــاســي جــديــد،
يــديــره رئـيـسـهــا الـبــاجــي قــائــد الـسـبـســي ويـسـعــى من
خالله إلى تحديد قواعد «الجمهورية الثانية» وأفق
أدوار مختلف أفرقائها .قد تكون تلك خالصة االرتباك
ال ـبــادي ال ـيــوم ضـمــن الـســاحــة التونسية عـلــى خلفية
التجاذبات ـ الحادة ـ بشأن تشكيل الحكومة املقبلة.
وعلى الــرغــم مــن عبور الـبــاد بمراحل مختلفة خالل
األعــوام املاضية ،ال تزال التجاذبات اإلعالمية تتحكم
بـيــومـيــات املـشـهــد ،بشكل ينجح فــي خـلــق استقطاب
ل ــدى الـ ــرأي ال ـع ــام ح ــول أي م ــن الـقـضــايــا امل ـطــروحــة؛
سـيــاسـيــة كــانــت أو اجـتـمــاعـيــة ،أو حـتــى ذات طبيعة
اقتصادية .واليوم ،يعيش التونسيون على وقع قضية
تشكيل الحكومة ،وما يرافقها من نقاشات تدور حول
مسألتني :إمكانية مشاركة «حركة النهضة» ( 69نائبًا
مــن أص ــل  )217فـيـهــا أو ال ،إضــافــة إل ــى ط ــرح قضية
ال ـخــافــات داخ ــل «نـ ــداء تــونــس» (ح ــزب الــرئ ـيــس؛ 86
نائبًا) بشأن التعاطي مع املرحلة الراهنة.

«النهضة» أعلنت قبل أيام استعدادها للمشاركة في
ً
حكومة حبيب الصيد ّ(كان مسؤوال في وزارة داخلية
النظام السابق) «إذا تلقت عرضًا رسميًا» .يذهب عدد
من املراقبني إلى القول بأن هذا القرار رمى بقنبلة في
هيكل «ال ـنــداء» على اعتبار أنــه غير مقبول لــدى فئة
مهمة مــن قيادييه ،فيما يعتبر آخ ــرون أن «الحركة»
تواجه «تصدعات» واضحة في هياكلها وهي تحاول
عبر قرارها األخير كسب الوقت واملناورة.
أمــا الصعوبات التي يواجهها «الـنــداء» فهي تنبعث
مــن كونه هجينًا فــي تركيبته ،إذ بناه السبسي قبل
ن ـحــو ث ــاث ــة أع ـ ــوام ع ـبــر ج ـمــع ش ـخ ـص ـيــات مـتـبــاعــدة
فــي توجهاتها («دسـتــوريــن» ويساريني ونقابيني)،
لـكـنـهــا كــانــت م ــوح ــدة ف ــي حـيـنــه عـلــى مــواج ـهــة حكم
«اإلسالميني» .وال تقف النقاشات عند حــدود القبول
بـ«النهضة» كشريك أو ال ،بل تتمحور الخالفات حول
تــوزيــع األدوار ضمنه وح ــول مـســألــة أســاسـيــة ،وهــي
انـتـخــاب رئ ـيــس جــديــد لــه بـعــد تـسـلــم قــائــد السبسي
مقاليد الرئاسة.
ويقول النائب عن «النداء» ،خميس قسيلة ،إن «هناك

حاليًا فــي نــداء تــونــس تـيــاريــن :فهناك مــن يــريــد بناء
ح ــزب ع ـص ــري ،وه ـن ــاك م ــن يـتـعــامــل م ــع ال ـح ــزب على
أساس أنه تركة» ،في إشارة يراها مراقبون أنها تعني
الفريق املحيط بالباجي قائد السبسي ،وعلى رأسهم
ابنه الحافظ قائد السبسي ،الــذي انضم إلــى «الهيئة
التسييرية» الحالية للحزب بعدما استقال والده.
ع ـمــومــا ،مـهـمــا تـكــن وج ـهــة األم ـ ــور ،ي ـبــدو أن الـبــاجــي
سيكون الرابح األكبر .فهو يدير ببطء عملية تشكيل
حكومة يريد لها أن تكون تحت عـبــاءة مركزية قــرار
الـقـصــر الــرئ ــاســي ،ب ـخــاف م ــا يـنــص عـلـيــه الــدسـتــور
الـ ـج ــدي ــد لـ ـلـ ـب ــاد .ولـ ـ ــإشـ ـ ــارة ،ف ـ ــإن اخـ ـتـ ـي ــار ال ـص ـيــد
ً
لتشكيلها شكل اإلشارات األولى لهذا النهج .فضال عن
ذلك فإنه يعيد تشكيل حزبه بما يتناسب ومقتضيات
املرحلة املقبلة .أما عن «النهضة» ،فيقول مراقب «يدرك
السبسي طبيعة األرض التي يتحرك عليها ،ويعرف
حــدود االشـتـبــاك مــع خصمه األول ...لــم ولــن يتخطى
ذلك» ،مضيفًا في الوقت ذاته« :جميعنا ينتظر معرفة
مآالت الخالفات الداخلية التي تواجهها النهضة».
(األخبار)

