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العالم

على الغالف

شرارة انتفاضة في السجون

االحتالل يغلق معتقلي «نفحة» و«ريمون» ...وتلويح باإلضراب الشامل
ال يخشى األسرى الفلسطينيون
معاناة االمتناع عن الطعام ،بقدر
ما يخافون أن تنتهي لعبة «عض
األصابع» لمصلحة إدارة السجون،
فمن نتائج ذلك تثبيط عزيمتهم
ونكوصهم عن خوض إضراب الحق،
لكن االحتالل استبق كل ذلك بإجراءات
قمعية شديدة
غزة ـ رام الله ـ هاني إبراهيم		،
محمود عيسى
اإلضـ ـ ــراب امل ـف ـت ــوح ع ــن ال ـط ـع ــام :آخــر
«الـ ـخـ ـي ــارات اإلجـ ـب ــاري ــة» ال ـت ــي يمكن
أن نـ ـص ــل إلـ ـيـ ـه ــا .يـ ـخـ ـب ــرك ب ــذل ــك كــل
م ــن خ ــرج ــوا م ــن األس ـ ــر ف ــي ال ـس ـجــون
اإلسرائيلية وعاشوا تلك التجربة .لكن،
بعد أشهر طويلة من إهمال قضيتهم،
يعتزم األســرى داخــل السجون خوض
إجـ ـ ـ ـ ــراءات ت ـص ـع ـيــديــة م ـط ـلــع ال ـش ـهــر
املقبل ،بعدما توافقت قيادات الحركة
األس ـيــرة ،اب ـتـ ً
ـداء مــن ح ــاالت العصيان
ورفض قرارات شرطة السجن كتفتيش
ً
انتهاء بالتوجه نحو
الغرف واألقسام،
اإلضراب املفتوح حتى العاشر من آذار.
ومـ ـ ـ ـ ــع أن األس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ي ـ ـع ـ ـل ـ ـنـ ــون ه ـ ــذه
ال ـخ ـطــوات ف ــي اإلعـ ــام حـتــى ت ــرد إلــى
ب ــاق ــي ال ـس ـج ــون ع ـب ــر اإلع ـ ـ ــام أي ـض ــا،
ف ــإن مــا ح ــدث ي ــوم أم ــس ك ــان مفاجئًا.
إذ ح ــاول االح ـتــال اسـتـبــاق التنسيق
بني قيادة الحركة األسيرة لضرب أي

أسرى «الجهاد اإلسالمي»
يقودون المواجهة بإسناد
أسرى الفصائل
خـطــة قــد ت ــؤدي إل ــى إت ـمــام اإلضـ ــراب،
الـ ــذي عـ ــادة ول ـيــس دائـ ـم ــا ،يـنـجــح في
تحقيق مطالبهم .إثــر ذلــك ،بــدأ أسرى
حــركــة «الـجـهــاد اإلســامــي» فــي سجن
ً
«ريـ ـم ــون» أوال ،ث ــم «ن ـف ـحــة» (االث ـن ــان
فــي النقب جنوب فلسطني) ،حالة من
العصيان ردًا على عزل عدد من أسرى
«ال ـج ـه ــاد» ،ث ــم تبعهم ف ــي االحـتـجــاج
أس ــرى «ف ـتــح» .يـقــول أس ــرى «ري ـمــون»
عـبــر ات ـص ــاالت إنـهــم رف ـضــوا الـخــروج
من أقسام السجن ،والحقًا انضم إليهم
أسرى «حماس» ،والجبهتني الشعبية
والديموقراطية.
حالة توتر دفعت االحتالل إلى التعامل
بسياسة العصا الغليظة ،وهــو ما رد
ع ـل ـي ــه األس ـ ـيـ ــر حـ ـم ــزة أب ـ ــو ص ــواوي ــن
(معتقل مــن غــزة عــام  ،2013ومحكوم
بـ 13سنة) إلى الهجوم على أحد ضباط
وحـ ــدة «ال ـن ـح ـش ــون» ،وي ــدع ــى حــايـيــم
أزوالي ،فيما تضاربت األنباء بني أنه
حــاول خنقه بسلك حــديــدي ،أو طعنه
فــي وج ـهــه بقضيب ح ــدي ــدي .وع ــادة،
تتعامل إدارة الـسـجــون بـخـطــورة مع
م ـثــل هـ ــذه املـ ــواقـ ــف ،فــأغ ـل ـقــت سجني
«ريـ ـم ــون» و«ن ـف ـح ــة» و«إيـ ـش ــل» كـلـيــا،
واستنفرت قواتها فــي بقية السجون
مانعة األهالي من زيارة ذويهم.
فــي املـقــابــل ،أف ــاد أس ــرى «الـجـهــاد» في
«ريمون» بأنهم قرروا خوض مواجهة
شـبـيـهــة بــالـتــي خــاضــوهــا ف ــي كــانــون
األول املاضي ،وذلــك باإلضراب لثالثة
أي ــام خ ــال األس ـب ــوع ال ـج ــاري (األح ــد،
والثالثاء ،والخميس) .وتتلخص اآلن
مطالبهم في إرجاع «األسير القائد زيد
بسيسي إل ــى الـسـجــن» ،وإخـ ــراج علي
الـصـفــوري وم ـجــدي يــاســن ومحمود
ً
أبو الرب من العزل االنفرادي ،فضال عن
منع نقل أي من أعضاء الهيئة القيادية

إال بموجب تنسيق مسبق مــع قيادة
التنظيم ،وهي الخطوة التي يهدف بها
االحتالل إلى تشتيت األسرى ومنعهم
من تنسيق خطوات موحدة.
وم ـ ــن اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات الـ ـت ــي أس ـه ـم ــت فــي
اسـتـفــزاز األس ــرى ،منع عائلة الطويل
من زيارة ابنتها بشرى ووالدها جمال
في سجن «مـجــدو» ،إضافة إلــى إهانة
ذوي ـه ــم خ ــال الـتـفـتـيــش قـبــل ال ــزي ــارة،
ب ـ ــل إجـ ـ ـب ـ ــاره ـ ــم ف ـ ــي بـ ـع ــض ال ـ ـحـ ــاالت
عـلــى الـتـجــرد مــن مــابـسـهــم .وعـلــم في
وقــت الحــق أن قــوة إسرائيلية خاصة
(م ـت ـس ــادة) م ـع ــززة بــال ـكــاب اقتحمت
ُ
غ ــرف أس ــرى «ال ـج ـهــاد» بـعــدمــا فــرض
نحو  180دوالرًا غرامة على كل واحد
منهم ،ثم صــادرت األدوات الكهربائية
وأدوات املـطـبــخ ،وع ـمــدت إل ــى نـقــل 24
أسيرًا إلى جهات غير معلومة.
رغ ـ ــم ذل ـ ـ ــك ،ف ـ ــإن ال ـ ـظـ ــرف ال ـس ـيــاســي
املحلي واإلقليمي ال يضمن لألسرى
نجاح خطوتهم ،ففلسطينيًا الضفة
امل ـح ـت ـلــة غ ــارق ــة ف ــي أزمـ ـ ــات الـسـلـطــة
امل ــال ـي ــة ،وغ ـ ــزة ت ـعــانــي آث ـ ــار ال ـحــرب
حتى اللحظة ،فيما الــوســط العربي
مـشـغــول تـمــامــا ع ــن فـلـسـطــن ،كــذلــك
فإن الوسيط املصري غائب عن دوره
كليًا .هذا كله يخيف األســرى ،لكنهم
أمضوا قريبًا من عام وهم يخسرون
ً
فضال ّ
عما
مكتسابتهم شيئًا فشيئًا،
زاده ال ـش ـتــاء ف ــي مـعــانــاتـهــم (راج ــع

حاول االحتالل منع االحتجاجات بإجراءات قمعية رد عليها األسير حمزة أبو الصواوين (في اإلطار) بالهجوم على ضابط (آي بي ايه)

تنافس حمساوي ـ فتحاوي على الرياض
من الصعب على «حماس»
أو «فتح» أن تخفيا
ظهور ساحة منافسة
جديدة عنوانها استرضاء
السعودية بملكها الجديد؛
فبعد حديث حمساوي
عن إمكانية زيارة خالد
مشعل للرياض ،سبقه إليها
محمود عباس

ب ــال ـت ــزام ــن م ــع زيـ ـ ــارة رئ ـي ــس الـسـلـطــة
الفلسطينية ،مـحـمــود ع ـب ــاس ،أمــس،
لـلـعــاصـمــة ال ـس ـعــوديــة ،ول ـقــائــه هـنــاك
امل ـل ــك س ـل ـمــان ب ــن ع ـبــد ال ـع ــزي ــز ،كــانــت
حركة «حماس» تقدم «كشف حساب»
ً
سياسيًا طــويــا ،أفـصــح عنه القيادي
ال ـبــارز فــي الـحــركــة ،ص ــاح الـبــردويــل،
متحدثًا للمرة األولى عن طبيعة العالقة
بالرياض ،ومعلنًا موقف «حماس» إذا
ما ّ
انجر الجيش املصري وراء الدعوات
اإلعالمية إلى قصف غزة ،مثلما حدث
مع ليبيا.صحيح أن زيارة عباس كانت
أشـبــه ب ــ«زي ــارة بــروتــوكــولـيــة» لينسج
خطوط العالقة الجديدة بسلمان ،لكن
ذلــك ال يخفي ارتباطًا بما يشاع حول
ترتيبات جديدة لعالقات «حماس» في
املـنـطـقــة ،وخــاصــة أن ال ـق ـيــادي ،يحيى
موسى ،أعرب قبل يومني عن أن العالقة

اختتم عباس أمس زيارته إلى السعودية حيث التقى الملك سلمان (آي بي ايه)

بالرياض ليست في «حالة خصومة»،
وأن زيـ ــارة لــرئـيــس املـكـتــب السياسي
للحركة ،خالد مشعل ،للسعودية غير
مـسـتـبـعــدة .أم ــا «أب ــو مـ ــازن» فــاكـتـفــى،
وف ــق األن ـب ــاء ال ـظــاهــرة ،بـشـكــر اململكة
وطلب الدعم ،فيما أكد سلمان «املواقف
ال ـث ــاب ـت ــة ل ـل ـس ـع ــودي ــة تـ ـج ــاه ال ـح ـقــوق
املشروعة للشعب الفلسطيني في قيام
دولته املستقلة وتحقيق السالم العادل
والدائم».
زي ـ ـ ــارة قــاب ـل ـت ـهــا ت ـص ــري ـح ــات مـطــولــة
لصالح البردويل ،خالل ندوة إعالمية،
قال فيها إن العالقة التي تربط حركته
بالسعودية «إيجابية» ،معربًا عن أمله
في عقد حوار بني الجانبني ،والفتًا في
الوقت نفسه إلــى بعض الجهود التي
تـبــذلـهــا «ح ـم ــاس» لـعـقــد ه ــذا ال ـحــوار.
وكـشــف الـبــردويــل عــن أنــه «بـعــد اتفاق
مكة عــام  ،2007حــدث تضليل للقيادة
الـسـعــوديــة عبر السلطة الفلسطينية
ال ـتــي قــالــت إن ح ـمــاس قـتـلــت ال ـنــاس،
وجـلـبــت أف ــام ــا م ــن ال ـع ــراق لـتـقــول إن
ال ـح ــرك ــة تـقـتــل ال ـن ــاس ف ــي غ ـ ــزة ،وهــو
مـ ــا ج ـع ــل الـ ــريـ ــاض ت ـغ ـض ــب ك ـث ـي ـرًا»،
مستشهدًا بــاألوروبـيــن «الــذيــن قالوا
إن مــن نـقــض ات ـفــاق مـكــة هــو محمود
ع ـبــاس ...ليس بيننا وبــن السعودية
واإلمارات إال كل خير».
أم ـ ــا ع ــن ال ـع ــاق ــة ب ـ ــإي ـ ــران ،فــاس ـت ـطــرد
ال ـبــردويــل« :كـثـيــرون يـطــرحــون أسئلة
مـ ــن قـ ـبـ ـي ــل :هـ ــل سـ ـتـ ـتـ ـج ــاوز ال ـع ــاق ــة
املشكلة السورية ،وهل ستبقى حماس
رهينة آالالم الشعب السوري التي تتهم
فيها إي ــران وحــزب الله بــأن لهما اليد
الطولى في كل ما يجري؟» ،مستدركًا:
«في النهاية نرى أن ما ستغلبه الحركة
ه ــو مـصـلـحــة امل ـق ــاوم ــة الـفـلـسـطـيـنـيــة،
ألنـنــا نحترم كــل يــد ســاعــدت املقاومة
بالسالح واملال ،وحتى نكون منصفني،

ف ــإن إيـ ــران ل ــم تـطـلــب مـنــا أن نـبـيــع أي
مواقف».
املــوقــف الــافــت والـخـطـيــر هــو مــا قاله
ال ـبــردويــل بـشــأن مــا يـشــاع عــن هجوم
ل ـل ـج ـيــش امل ـ ـصـ ــري ع ـل ــى قـ ـط ــاع غـ ــزة،
فــي ظــل تلميح الــرئـيــس امل ـصــري عبد
الـفـتــاح السيسي إلــى أن الـقـطــاع صار
يمثل «تهديدًا استراتيجيًا» في شرق
الـ ـب ــاد ،إلـ ــى ج ــان ــب اتـ ـه ــام «ح ـم ــاس»
بـعــض اإلعــام ـيــن امل ـصــريــن بتهيئة
الرأي العام لتقبل ذلك .إذ قال القيادي
ال ـح ـم ـســاوي« :م ـش ـهــد األطـ ـف ــال الــذيــن
قتلوا في ليبيا (يقصد على يد مصر)،
أن يتكرر في غزة فهذا مشهد عصيب
جـدًا ،لكننا نؤكد ليس خوفًا ،ألننا لم
ن ـخــف م ــن ال ـج ـيــش اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،أنـنــا
لــن نـسـكــت عــن أي يــد عــربـيــة أو حتى
فـلـسـطـيـنـيــة ت ـم ـتــد ع ـل ـي ـنــا ،ول ـك ـن ـنــا ال
نتوقع أي هجوم عربي ضد غزة».
فـ ــي سـ ـي ــاق آخـ ـ ــر ،جـ ـ ــرى تـ ـط ــور الف ــت
فــي األزم ــة الفلسطينية ـ اإلسرائيلية
ف ــي ال ـض ـفــة املـحـتـلــة أمـ ــس ،إذ قطعت
شركة الكهرباء القطرية اإلسرائيلية،
ال ـ ـك ـ ـهـ ــربـ ــاء ،ع ـ ــن أج ـ ـ ـ ـ ــزاء واس ـ ـع ـ ــة مــن
م ـح ــاف ـظ ـت ــي ن ــاب ـل ــس وج ـ ـنـ ــن ،ش ـمــال
الضفة ،في خطوة «تحذيرية لدفعهم
إل ــى س ــداد املـسـتـحـقــات» ،مــع توقعات
ب ــأن تـسـعــى الـشــركــة اإلســرائـيـلـيــة إلــى
فصل التيار الكهربائي يوميًا.
ُ
هذه الحادثة ت َع ّد تصعيدًا غير مسبوق
فــي الضفة التي تنعم بالكهرباء على
خــاف غــزة ،لكن الشركة اإلسرائيلية،
التي تطالب رام الله بسداد  1.9مليار
شيكل (نحو  480مليون دوالر) ،هددت
بأنها ستصل إلى فصل نحو  %50من
الطاقة الكهربائية الــواصـلــة إلــى مدن
الضفة« ...وقد يصل في مراحل متقدمة
إلى غزة».
(األخبار)

