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العالم

«ال ـت ـج ـمــع الــوط ـنــي الــدي ـمــوقــراطــي»،
دع ـ ـ ــاء ح ـ ـ ــوش ،أن إض ـ ـ ـ ــراب األسـ ـ ــرى
«ه ــو آخ ــر الــوســائــل الـنـضــالـيــة الـتــي
يـخــوضـهــا األس ـي ــر داخـ ــل ال ـس ـجــون،
ولـ ـه ــذا ق ـي ـمــة م ـع ـنــويــة ك ـب ـي ــرة ،ألن ــه
أهـ ــم ورق ـ ــة ض ـغــط ف ــي ي ــد األسـ ـ ــرى».
وق ــال ــت إن «هـ ـ ــذا ال ـض ـغ ــط ي ـج ــب أن
ُي ّ
ّ
بتحرك شعبي خارج السجون
دعم
ملـ ـ ـح ـ ــاول ـ ــة اس ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــرداد كـ ـ ــل الـ ـحـ ـق ــوق
واملطالب اإلنسانية التي ُسلبت من
ُ
أســرانــا ،ولكي تلغى الحالة املنافية
ّ
لإلنسانية ولالتفاقات الدولية التي
يعيشونها داخل األسر».
ورأت ح ـ ـ ـ ـ ـ ــوش ،فـ ـ ـ ــي ح ـ ـ ــدي ـ ـ ــث إل ـ ــى
«األخبار» ،أن «املؤسسة اإلسرائيلية
تـ ـح ــاول ردع ال ـن ـض ــال الـفـلـسـطـيـنــي
عبر شـ ّـد الـخـنــاق والتنكيل بــاألفــراد
ُ
واملجموعات ،وهي تقابل كل خطوة
ّ
بمحاولة إذالل وقمع
نضالية شرعية ً
لهذا النضال» ،الفتة إلى أن «مصلحة

ال ـس ـجــون ب ــاش ــرت ب ـخ ـطــوات فـعـلـ ّـيــة
عدة لــردع اإلضــراب عن الطعام كنقل
األسـ ـ ـ ــرى بـ ــن الـ ـسـ ـج ــون وم ـ ـصـ ــادرة
مـمـتـلـكــاتـهــم وتـحــويـلـهــم إل ــى ال ـعــزل
االنفرادي».
فــي الـسـيــاق نـفـســه ،ذك ــرت ح ــوش أن
«هناك مـبــادرات عــدة لتدعيم نضال

عـمــر جـلـيــك ،مــا وصـفــه بالتعليقات
ذات «ال ــداف ــع ال ـس ـيــاســي» ض ــد ق ــرار
ال ـل ـج ـنــة ال ـع ـل ـيــا لــان ـت ـخــابــات قـبــول
بـ ـط ــاق ــات االق ـ ـت ـ ــراع غ ـي ــر امل ـخ ـتــومــة
ف ــي االس ـت ـف ـت ــاء .وداف ـ ـ ــع الـ ــوزيـ ــر فــي
تـصــريـحــات لـلـصـحــافـيــن ف ــي أنـقــرة
أمـ ـ ــس ،ع ـ ّـم ــا ق ـ ــال إن ـ ــه «إطـ ـ ـ ــار تــرك ـيــا
القانوني القوي وعملية االنتخابات
الشفافة».
ب ـ ـ ـ ــدروه ،ان ـت ـق ــد اردوغـ ـ ـ ـ ــان امل ــراق ـب ــن
ال ــدول ـي ــن ال ــذي ــن ش ـك ـكــوا ف ــي نــزاهــة
االستفتاء على توسيع صالحياته،
فـيـمــا ق ــال رئ ـيــس الـحـكــومــة بــن علي
ّ
يـلــدريــم ،إن على املـعــارضــة «احـتــرام
نـتــائــج ه ــذا االس ـت ـف ـتــاء» ،ألن «األم ــة
عـ ـ ـ ّـبـ ـ ــرت ب ـ ـحـ ــريـ ــة عـ ـ ــن إرادت ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــا فــي
ال ـص ـنــاديــق ...ه ــذه املـســألــة انـتـهــت...
وع ـ ـلـ ــى ال ـ ـعـ ــالـ ــم أج ـ ـمـ ــع أن ي ـح ـت ــرم

الـنـتـيـجــة ب ـمــا ف ـيــه حـ ــزب امل ـعــارضــة
الرئيسي ...فاألمة قالت كلمتها».
وم ـ ـ ــع ك ـ ــل ه ـ ـ ــذه األس ـ ـئ ـ ـلـ ــة امل ـح ـي ـط ــة
ب ـن ـت ــائ ــج االس ـ ـت ـ ـف ـ ـتـ ــاء ،م ـ ــن امل ـت ــوق ــع
أن ت ـع ـل ــن ال ـن ـت ـي ـجــة ال ــرس ـم ـي ــة بـعــد
حوالى أسبوعني .في األثناء ،يجري
الـحــديــث عــن أن «الـعــدالــة والتنمية»
ل ــن يـنـتـظــر ح ـتــى ع ــام  ،2019تــاريــخ
االن ـت ـخــابــات الـبــرملــانـيــة والــرئــاسـيــة
ال ـتــال ـيــة ،لـلـتـغـيـيــر ال ـن ـهــائــي للنظام
الـسـيــاســي ،بــل إن انـتـخــابــات مبكرة
ق ــد ت ـج ــرى .يــذكــر أن تـغـيـيــر الـنـظــام
يجري على ثــاث مــراحــل ،أواله ــا قد
تطبق مـبــاشــرة وه ــي إل ـغــاء املحاكم
العسكرية ،باإلضافة إلى التعديالت
التي تطاول «املجلس األعلى للقضاة
واملدعني العامني».
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز)

ّ
يصور اإلسرائيليون
اإلضراب على أنه
خدمة ألهداف
البرغوثي الخاصة

األسرى من الخارج ونحاول أن تكون
ال ـن ـش ــاط ــات وحـ ـ ّ
ـدويـ ــة قـ ــدر اإلم ـك ــان
الجـ ـ ـت ـ ــذاب أكـ ـب ــر ق ـ ــدر مـ ــن االل ـت ـف ــاف
ال ـش ـع ـبــي ح ــول ـه ــا» ،م ـش ـيــرة إلـ ــى أن
اتـ ـس ــاع رق ـع ــة ال ـن ـش ــاط ــات «م ــره ــون
بالتصعيد الذي ُ
سيقابل من مصلحة
ّ
اإلسرائيلية».
السجون واملؤسسة
م ـ ــن جـ ـه ــة الـ ـ ـع ـ ــدو ،وص ـ ـ ــف الـ ــوزيـ ــر
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي بـ ــا ح ـق ـي ـب ــة ،ت ـســاحــي
هـنـغـبــي ،األس ـ ــرى بــأنـهــم «مـجـمــوعــة
مــن الـقـتـلــة الــوق ـحــن ،وال ــذي ــن يحظر
أن تستسلم إسرائيل لهم» ،زاعمًا في
مقابلة مع اإلذاعة اإلسرائيلية العامة
أن ظ ــروف أســرهــم «تعكس القوانني
الدولية» ،وأن اإلضراب «ذريعة مروان
ال ـب ــرغ ــوث ــي مل ـعــرك ـتــه امل ـت ــوق ـع ــة عـلــى
خالفة (رئـيــس السلطة الفلسطينية
محمود عباس) أبو مازن».
ّأمـ ـ ـ ـ ــا رئـ ـ ـي ـ ــس ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة ،ب ـن ـي ــام ــن
ن ـت ـن ـي ــاه ــو ،ف ـل ــم يـ ـن ـ َـس ال ـت ـط ــرق إل ــى

إضــراب األس ــرى ،زاعمًا خــال زيارته
أم ــس مــديـنــة دي ـمــونــا ،حـيــث املـفــاعــل
النووي الشهير ،ودعوته إلى إطالق
م ــا سـ ـم ــاه «امل ـس ـت ـق ـب ــل إل ـ ــى دي ـمــونــا
وال ـن ـقــب» عـبــر إق ــام ــة كـلـيــة لـتــدريــس
«ال ـس ــاي ـب ــر» ،أن «إس ــرائ ـي ــل ت ـقــف في
ال ـج ــان ــب امل ـح ــق واألخ ـ ــاق ـ ــي ،بـيـنـمــا
األسرى هم قتله وإرهابيون» ،واصفًا
البرغوثي بـ«اإلرهابي الكبير».
وص ــب نـتـنـيــاهــو غـضـبــه عـلــى مقالة
األس ـ ـي ـ ــر ال ـ ـبـ ــرغـ ــوثـ ــي ف ـ ــي ص ـح ـي ـفــة
«نيويورك تايمز» األميركية ،وقال إن
«اعـتـبــار الـبــرغــوثــي رجــل بــرملــان ،هو
كمن يعتبر (الرئيس السوري بشار)
األســد ،قاتل األطـفــال ،طبيب عيون».
وأضـ ـ ـ ــاف أن ال ـص ـح ـي ـف ــة «ت ــراج ـع ــت
بـعــدمــا وجـهـنــا لـهــا املــاح ـظــات» ،في
حــن أن األخ ـي ــرة لــم ت ـتــراجــع ،وإنـمــا
ّ
«السيد البرغوثي يقبع في
قالت إن
السجن بعد صــدور حكم من محكمة
ال يعترف بها».
أيضًا ،وصلت الحال بمعلق الشؤون
العربية في صحيفة «مـعــاريــف» ،بن
كسبيت ،إلــى حــد الــدعــوة إلــى صالة
ج ـم ــاع ـي ــة ت ـض ـم ــن «ت ـح ـل ــي ح ـكــومــة
(بنيامني) نتنياهو برباطة الجأش،
وش ـج ــاع ــة الـ ـق ــرار وال ـن ـف ــس ال ـطــويــل
أمــام مطالب األســرى الفلسطينيني».
ورأى أن «الفلسطينيني يــدركــون أن
صالبة موقف الحكومة اإلسرائيلية
م ـح ــدودة» ،خــاصــة أن «هـنــاك خشية
من تجدد االنتفاضة ،وكذلك الضغط
ال ــدول ــي ،وه ــو م ــا ق ــد يـشـكــل تـهــديـدًا
لـنـتـنـيــاهــو وح ـك ــوم ـت ــه ...إن ل ــم يكن
ال ـي ــوم ،ف ـغ ـدًا .امل ــوض ــوع قضية صبر
فقط».
ّ
ك ــذل ــك ،حـ ـ ــذر امل ـح ـل ــل ال ـع ـس ـك ــري فــي
صحيفة «هآرتس» ،عاموس هرئيل،
م ـ ــن «تـ ـ ـص ـ ــدر اإلضـ ـ ـ ـ ـ ــراب األجـ ـ ـن ـ ــدات
األم ـن ـيــة وال ـ ّس ـيــاس ـيــة ف ــي إســرائ ـيــل،
فــي حــال تعقد وطــالــت مــدتــه ،خاصة
أن ـ ــه ي ـم ـك ــن أن ي ـس ـت ـمــر ح ـت ــى تـعـلــن
إدارة (ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي دون ــال ــد)
تــرامــب نيتها إعـ ــادة تـحــريــك عملية
السالم» .واختصر املحلل اإلسرائيلي
اإلض ـ ـ ـ ـ ــراب بـ ــأنـ ــه «مـ ـ ـب ـ ــادرة شـخــص
واح ــد ،هــو م ــروان الـبــرغــوثــي» ،الفتًا
في الوقت نفسه إلى أنه «صراع ضد
إسرائيل وعباس معًا».
ورأى ه ــرئ ـي ــل أن «الـ ـتـ ـف ــاف وس ــائ ــل
اإلعالم وتغطيتها اإلضراب املتواصل
يخدم خطوات البرغوثي ضد قيادة
ال ـس ـل ـطــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ،ال ـت ــي تــدعــم
اإلضـ ــراب رسـمـيــا لكنها قلقة عمليًا
حيال أي نتيجة سترفع مكانة الزعيم
ال ـس ـجــن ،غ ـيــر امل ـح ـبــوب خــاصــة من
الرئيس (محمود) عباس وأنصاره».
ك ـم ــا ش ـك ــك امل ـح ـل ــل اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي فــي
قـ ــدرة وزيـ ــر األمـ ــن ال ــداخ ـل ــي ،غـلـعــاد
إردان ،على التشبث بموقفه الرافض
«للتفاوض مع األســرى» ،معتبرًا أنه
في حال استمر اإلضراب حتى الشهر
امل ـق ـب ــل ،الـ ـ ــذي سـيـلـتـقــي ف ـي ــه ع ـبــاس
ت ــرام ــب ،ف ــإن «األمـ ــور قــد تـتـطــور إلــى
أزمة عميقة».
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تقرير

«حوار» فصائلي
عبر اإلعالم
غزة ــ األخبار
ل ــم ت ـكــن ح ــرك ــة «حـ ـم ــاس» ت ـتــوقــع أن تشكيلها
ّ
ّ
سيفجر املوقف
حركية إلدارة قطاعُّ غــزة
لجنة
ضدها محليًا وإقليميًا .كل ما في األمر أن تراكم
املراسالت من وكالء ومديري الوزارات في قطاع
غــزة دون الـحـصــول على رد مــن وزراء حكومة
«ال ـتــوافــق» فــي رام الـلــه« ،ف ــرض» عـلــى «حـمــاس»
ً
ـ ـ كما تقول مـصــادر فــي الحركة ـ ـ أن تجد حــا،
والــدلـيــل أن تشكيل ه ــذه اللجنة «ل ــم يـتــرافــق مع
إجــراءات بحق أربعة وزراء للتوافق» يعملون في
.القطاع
ّ
أمـ ــر ال ـل ـج ـنــة ضــخ ـم ـتــه ال ـس ـل ـطــة ف ـح ـمــل رئ ـيــس
الـسـلـطــة ،مـحـمــود ع ـبــاس ،وق ـيــاديــو «ف ـتــح» ،هــذه
«القضية» إلــى ط ــاوالت االجتماعات فــي كــل من
بـيــروت والــدوحــة وال ـقــاهــرة ،واشـتـكــوا «حـمــاس»
بسبب «اللجنة» عند كــل الــوسـطــاء .أثـمــرت هذه
الضغوط بالتزامن مع مشروع التسوية الجديد
الذي تقترحه واشنطن ،فصار «إخضاع غزة» ال
يحتاج أكـثــر مــن قشة صغيرة تقصم ظهر كل
التفاهمات السابقة والجوالت التي طالت وطاولت
.موسكو وبيروت
لـلـحـظــة ،كـ ــادت «ح ـم ــاس» ت ـحــت ض ـغــط اإلع ُ ــام
والضجة حول «امليثاق السياسي» الجديد (أ ّجل
إعــانــه م ــرارًا) أن تكسب «ال ــرأي ال ـعــام» بإعالن
استعدادها إلغالق ملف اللجنة على أن تعود رام
الله وتضطلع باملهمات «ال ــازم على أي حكومة
فــي العالم فعلها» ،لكن السلطة عاجلت الحركة
ب ـق ــرارات مـتـســارعــة ،أهـمـهــا خـصــم نسبة الثلث
من رواتــب موظفي القطاع ،ثم الضغط في ملف
مجددًا
.الكهرباء ّ
ً
هذا العناد ولد عنادًا مقابال لدى «حماس» ،التي
خــرجــت فــي مــؤتـمــر صـحــافــي أم ــس ،عـبــر نائب
السنوار ،خليل الحية ،ليعلن «الءات الحركة» قبل
عقد أي لقاء مع وفــد فتحاوي ُحكي عن زيارته
التي ُرهنت بانتهاء األعياد اليهودية حتى يتسنى
ألعضائه دخول غزة! واشتكى الحية من أن كل
ما ُيحكى عن «مبادرة عباس» وقصة زيارة الوفد
الفتحاوي وشــروطــه كلها ت ــدور عبر اإلع ــام ال
.قنوات التواصل الرسمية
ت ـص ــادف مــؤت ـمــر «حـ ـم ــاس» أمـ ــس م ــع اجـتـمــاع
«التوافق» األسبوعي ،الذي أعاد رفع السقف أمام
«حـمــاس» :لن نكون «حكومة صـ ّـراف آلــي» .اآلن،
بات ال مجال أمام «حماس» للتراجع عن تشكيل
الـلـجـنــة ،ألن «ال ـت ـنــازل فــي ه ــذه الـنـقـطــة ،حـتــى لو
أكسبنا ال ــرأي الـعــام ،يعني أننا سندفع بالعملة
الصعبة لعباس ،في ملفات أخرى ،أولها التسوية
.والتنازل عن فلسطني» ،تختتم املصادر
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