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تقرير

ذكرى  17نيسان
ً
يبلغ عدد األسرى  6500من بينهم  350طفال و 62أسيرة (آي بي ايه)

أمضوا أكثر من  35سنة متواصلة بين الجدران
قد تكون األسابيع أصغر وحدة قياس للزمن داخل السجون اإلسرائيلية ،خاصة أن ثمة أسرى
ّ
والحروب ،يشق ملف األسرى طريقه بصعوبة إلى
والقضبان .وبينما تتزاحم
ِّ
الملفات ،كالقدس والالجئين واالستيطان وحصار غزة ّ
الواجهة ،ليأتي يوم  17نيسان مذكرًا كل عام بالملف النضالي ـ اإلنساني الحرج الذي يمس كل بيت فلسطيني تقريبًا ،فيما ال يخلو يوم من
حياتهم دون حالة اعتقال

«يوم األسير»:

ّ
مليون فلسطيني مروا على سجون العدو
رام الله ــ مي رضا
ي ـح ـيــي ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــون الـ ـي ــوم ذك ــرى
يــوم األسير ،تزامنًا مع استمرار ملف
سجون الـعــدو مفتوحًا ،عــددًا ووجعًا
ً
وإهماال وركــودًا ،إذ يبلغ عدد األسرى
ً
 ،6500ق ــاب ــا ل ـلــزيــادة ك ــل ل ـي ـلــةٍ بفعل
اسـتـبــاحــة جـيــش االح ـت ــال املـسـتـمــرة
للمدن والـقــرى .ومــن املفارقات أن يوم
األسير ( 17نيسان من كل عام) كان قد
أق ــره «املـجـلــس الــوطـنــي» الفلسطيني
مـ ـن ــذ ع ـ ـ ــام  ،1974بـ ـع ــد مـ ـ ـ ــرور ث ــاث
سـنــوات على اإلف ــراج عــن محمود بكر

حجازي ( ،)1971وذلك في الوقت الذي
يعيش فيه املجلس حالة شلل كبيرة
بسبب االنـقـســام الــداخـلــي والخالفات
بني مكوناته ،فيما تقف السلطة ومن
ورائ ـهــا «منظمة الـتـحــريــر» عاجزتني
حـتــى عــن دف ــع ال ـعــدو إل ــى اإلفـ ــراج عن
ال ــدف ـع ــة ال ــراب ـع ــة م ــن «أسـ ـ ــرى م ــا قبل
أوس ـ ـل ـ ــو» قـ ـب ــل تـ ـع ــرق ــل امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات.
ً
ه ــذا ال ـي ــوم ي ـمـ ّـر ث ـق ـيــا ع ـلــى األسـ ــرى،
وكــذلــك على ذويـهــم ،فــي ظــل االنقسام
الــذي يعصف بالساحة الفلسطينية،
وتـ ــراجـ ــع م ـل ـف ـهــم أم ـ ــام م ـل ـف ــات أخ ــرى
ك ـ ـب ـ ـي ـ ــرة ،ك ـ ــال ـ ـق ـ ــدس وحـ ـ ـ ـص ـ ـ ــار غـ ــزة

إسراء جعابيص

عهد التميمي

ٌ
حكايات السجون كثيرة ،وأيقونات األسر ال
ُ
تحصى ،لكن إسراء جعابيص (أم معتصم)،
تمثل شاهدًا على اإلهمال الطبي ،واعتقال
األمهات وحرمانهم أطفالهن .فبينما كانت
( 33عامًا) تسير بمركبتها قبل الوصول إلى
حاجز «الزعيم» ،في  11تشرين األول ،2015
تماس كهربائي.
احترقت سيارتها بفعل
ٍ
توضح العائلة أن النيران أصابت جعابيص
بحروق في أكثر من ثلثي جسدها ،فتضرر
ٍ
الوجه واليدانُ ،وبترت  8أصابعّ ،
وسببت
التصاقات في الكتف األيمن والرقبة،
الحروق
ٍ
ومناطق أخرى .محكمة العدو أسندت إلى
األسيرة تهمة «الشروع بالقتل والتحريض»،
وحكمت عليها بالسجن  11عامًا ،فيما تنفي
ّ
األسيرة وقوع أي انفجار .وتوفر إدارة السجن
مرهمًا صغيرًا لتبريد الحروق ال تزيد سعته
على  20ملم ُيصرف إلسراء كل ثالثة أيام ،وال
يكفي لتغطية حروقها ،فتلجأ إلى «دواء كل
ّ
األمراض في السجون» ،أي املسكنات.

لم ّ
يحول مقطع الفيديو القصير
عهد التميمي إلى أيقون ٍة ،بل هي كانت كذلك
سنوات طويلة ،لكن هذا املقطع ،الذي تظهر
منذ
ٍ
فيه وهي تطرد جنديني إسرائيليني عن باب
بيتها ،أبرز شجاعة ابنة السابعة عشرة.
وخالل جلسات ومداوالت ،وجهت النيابة
العسكرية للعدو  12تهمة إلى التميمي ،أبرزها:
صفع جنديني ،إضافة إلى «التحريض ورشق
الحجارة والتهديد» ،فيما يواصل العدو
محاكمة والدتها ناريمان .وفي  12آذار املاضي،
أصدرت محكمة العدو قرارها بسجن التميمي
ثمانية أشهر ،وبالسجن ملدة ثماني ٍة أخرى مع
وقف التنفيذ لخمس سنوات ،إضافة إلى غرام ٍة
مالية بنحو ألف و 500دوالر .أثناء محاكمتها
وقفت التميمي وتحدثت باختصار« :ال عدالة
تحت االحتالل ،وهذه املحكمة غير شرعية»،
فيما أظهرت مقاطع مصورة عن التحقيق
معها صمودها وصمتها
الذي استفز املحققني.

واالستيطان ،لكن كالعادة ستتخلله
فـعــالـيــات مــوسـمـيــة .تـقــول وال ــدة أحــد
األســرى« :يوم األسير أصبح مثل يوم
األم ،م ـج ــرد ذك ـ ــرى ل ـل ـخ ـطــابــات ،وكــل
فصيل بـيـقــول الـجـمـلــة املـشـهــورة بــأن
ّ
األسرى على رأس سلم األولويات ...ثم
تعود األمور إلى ما كانت عليه قبل 17
نيسان».

إذ عمدوا بالتنسيق مع اإلسرائيليني
إلــى الضغط على السلطة الستهداف
ً
روات ــب األس ــرى ،وهــو أمــر ب ــدال مــن أن
يطرح قضيتهم على سلم األولــويــات،
صار بابًا لاللتفاف والتنازل.
كل ما سبق دفع األسرى داخل السجون
إل ــى مـحــاولــة ف ــرض أول ــوي ــة قضيتهم

أرقام مخيفة
ي ـ ـ ـقـ ـ ــول رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس «وح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة الـ ـت ــوثـ ـي ــق
وال ـ ـ ـ ـ ــدراس ـ ـ ـ ـ ــات» فـ ـ ــي «ه ـ ـي ـ ـئـ ــة شـ ـ ــؤون
األسـ ـ ـ ــرى» ،ع ـبــد ال ـن ــاص ــر فـ ــراونـ ــة ،إن
«ت ـق ــري ــر ال ـه ـي ـئــة ال ـس ـن ــوي ي ـك ـشــف أن
قرابة مليون فلسطيني مـ ّـروا بتجربة
االعتقال لدى العدو منذ بداية االحتالل،
فيما يبلغ عدد شهداء الحركة األسيرة
ال ــذي ــن ارت ـق ــوا داخـ ــل ال ـس ـجــون ،»215
علمًا بــأن «مئات الشهداء من األســرى
املحررين ارتـقــوا بعد خروجهم بفعل
ـراض
م ــا ورث ـ ــوه ع ــن ال ـس ـجــون م ــن أمـ ـ
ٍ
وإهمال طبي ومعاناة» .وحتى أواخر
الشهر املاضي ،بلغ عدد األسرى ،6500
ً
من بينهم  350طفال ،و 62أسيرة ،ومن
ـض م ــن بـيـنـهــم 700
هـ ــؤالء 1800مـ ــريـ ـ ٍ
بحاجة إلى «تدخل ّ
طبي عاجل».
رغم هذه اإلحصائية ،يرى مسؤولون
في الفصائل والهيئات املنبثقة منها
(لكل حركة مؤسسة خاصة باألسرى)
ُ
أن ملف األس ــرى الفلسطينيني ه ّمش
خالل السنوات اإلحدى عشرة املاضية
بفعل عــوامــل كـثـيــرة كــانــت تـتـقــدم في
أح ـي ــان ك ـث ـيــرة ع ـل ـيــه ،كــاالن ـق ـســام بني
حركتي «فتح» و«حـمــاس» ومــا تبعه.
بجانب ذلــك ،كان العدو يتقن سياسة
إشغال السلطة والتنظيمات بمسائل
ط ــارئ ــة ،م ـثــل :ق ـ ــرارات اح ـت ـجــاز أم ــوال
ال ـض ــرائ ــب الـفـلـسـطـيـنـيــة «امل ـق ـ ّ
ـاص ــة»،
وت ــوس ـي ــع امل ـس ـت ــوط ـن ــات ،والـ ـح ــروب
واالشتباكات.
وم ـن ــذ م ـج ــيء إدارة ال ـب ـي ــت األب ـي ــض
الجديدة برئاسة دونالد ترامب ،ساهم
األم ـيــرك ـيــون فــي ض ــرب مـلــف األس ــرى
بقوة ،بالتوازي مع خطواتهم األخرى
املـتـعـلـقــة بــال ـقــدس أو «صـفـقــة ال ـقــرن»
وتقليص دعــم «وكــالــة غــوث وتشغيل
الــاجـئــن الفلسطينيني» (األون ـ ــروا)،

أثبتت التجربة أن
الصفقات هي السالح
األنجع ،لكن مشكلتها
طول الوقت

على الشارع الفلسطيني أكثر من مرة،
عبر إضرابات جماعية أو فردية أثرت
فــي التفاعل الشعبي جــزرًا وم ـدًا ،لكن
قـضـيــة االعـ ـت ــراف األم ـي ــرك ــي بــالـقــدس
«عــاص ـمــة إلس ــرائ ـي ــل» ون ـقــل الـسـفــارة
ّ
إليها غطى على كل شيء.

الصفقة :الحل الصعب
رغـ ـ ــم م ـ ــا تـ ـسـ ـم ــى «م ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــادرات ح ـســن
ال ـن ــواي ــا» ال ـتــي قــدمـتـهــا إســرائ ـيــل في
ّ
خضم بعض املفاوضات خالل عملية
التسوية ،فإنها لم تطلق أعدادًا كبيرة
ً
من األسرى ،فضال عن أنها كانت بوابة
لالبتزاز ،وال ضامن من إعــادة اعتقال
م ــن أفـ ــرج ع ـنــه الح ـق ــا .ول ــذل ــك ،أثـبـتــت
ال ـت ـج ــرب ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة أن ص ـف ـقــات
التبادل بالقوة هي التي ساهمت في
إطـ ــاق األعـ ـ ــداد ال ـك ـبــرى م ــن األسـ ــرى.
وك ــان ــت «ال ـج ـب ـهــة الـش ـعـب ـيــة لـتـحــريــر
فـلـسـطــن» قــد دشـنــت ه ــذا امل ـســار عــام
 1968بصفقة نال بموجبها  37أسيرًا
حريتهم بعد اختطافها طائرة لشركة
«العال» على متنها ما يزيد على مئة
راكــب ،تلتها صفقات أخرى من بينها
اإلفراج عن  4700أسير عام  1983مقابل

ستة جنود كانت تأسرهم «فتح» في
جنوب لبنانُ .
وعـ ـ ــام  1985أف ـ ـ ــرج ع ــن  1150أس ـي ـرًا
فلسطينيًا وع ــدد مــن األس ــرى الـعــرب
(م ـن ـهــم  153ل ـب ـنــان ـيــا) م ـقــابــل إط ــاق
ث ــاث ــة جـ ـن ــود إس ــرائ ـي ـل ـي ــن أســرت ـهــم
«ال ـش ـع ـب ـي ــة ـ ـ ـ ال ـ ـق ـ ـيـ ــادة ال ـ ـعـ ــامـ ــة» فــي
لبنان ،وقد ّ
أصرت املقاومة اإلسالمية
ف ــي ل ـب ـنــان ع ـلــى وضـ ــع بـصـمـتـهــا في
ص ـف ـح ــات ص ـف ـق ــات الـ ـتـ ـب ــادل ،ف ـ ــأدرج
حــزب الله على قائمته مئات األســرى
الفلسطينيني في صفقاته كافة .وفي
 ،2011شـهــدت األراضـ ــي الفلسطينية
ـادل ك ـب ـي ــرة نــاج ـحــة،
أول ع ـم ـل ـيــة ت ـ ـبـ ـ ٍ
ـ«صفقة شاليط» أو «وفــاء
املـعــروفــة ب ُ
األحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار» ،وأف ـ ـ ـ ـ ــرج ف ـي ـه ــا عـ ــن 1027
أسـيـرًا مقابل إط ــاق «ح ـمــاس» ســراح
ال ـج ـنــدي ج ـل ـعــاد شــال ـيــط ،واآلن لقي
إسرائيليني مصير شاليط في
أر ّبـعــة ُ ّ
ً
وصنفوا في عداد املفقودين تارة
غزة،
ً
والقتلى تارة أخرى.
ّ
ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ذل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك ،يـ ـ ـبـ ـ ـق ـ ــى ره ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ُج ـ ـ ـ ــل
الفلسطينيني عـلــى عـمـلـيــات الـتـبــادل
ال ـتــي تـنـفــذهــا امل ـقــاومــة ،واملـشـكـلــة في
ذلــك أنــه رغــم وج ــود عــدد مــن عمليات
االختطاف الناجحة وصفقات التبادل،
فإن التجربة أثبتت الحاجة إلى امتالك
«النفس الطويل» والحذر في مناورات
الـ ـع ــدو وك ــذل ــك ال ــوسـ ـط ــاء ،ف ــ«ص ـف ـقــة
شــالـيــط» مكثت خـمــس س ـنــوات حتى
بـ ــدأت ب ــال ـخ ــروج إل ــى الـ ـن ــور ،فـيـمــا ال
ّ
يـ ـ ــزال م ـل ــف ال ـج ـن ــود ف ــي غ ـ ــزة مـعــلـقــا
واملباحثات حوله لم تصل إلى نتيجة
ً
منذ عــام  ،2014وذلــك فضال عن مرور
محاوالت أسر كثيرة كانت قد أخفقت،
بـ ـج ــان ــب أن أي ص ـف ـق ــة ل ـ ــم ت ـس ـت ـطــع
تنظيف السجون كليًا.

محنة «اإلداري» المتواصلة
ال ي ـ ــزال االع ـت ـق ــال اإلداري م ــن أبـشــع
األساليب التي ينتهجها العدو بحق
األس ـ ـ ـ ــرى ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــن ،وذلـ ـ ــك ألن
االح ـت ـج ــاز واالعـ ـتـ ـق ــال ي ـس ــري ــان دون
تـهـمــةٍ وبــذري ـعــة امل ـلــف ال ـس ـ ّـري ،ودون
مدة محددة للبقاء في السجن .ويبلغ
عدد األسرى اإلداريني  ،500وقد أعلنوا
مقاطعتهم محاكم العدو منذ شهرين
بـجــانــب إج ـ ــراءات احـتـجــاجـيــة أخ ــرى
ً
علقوا بعضها قبل أيام .فمثال ،إذا ُح ِكم
ُ
ٌ
أسير بالسجن  20عامًا ،فهو يــدرك أن
خ ــروج ــه ب ـعــد ان ـت ـهــاء مـحـكــومـيـتــه أو
قـبـلـهــا ف ــي ح ــال ح ـصــول ص ـف ـقــة ،لكن
«اإلداري» ال ي ـعــرف حـقــا مـتــى يخرج
وع ــادة ال تتضمنه الـصـفـقــات ،بــل قد
ُيـعــاد تمديد األشـهــر لــه عند تجهيزه
ثيابه وبعد إعالمه بقرار اإلفراج عنه.
ي ـ ـشـ ــرح أسـ ـ ـ ــرى م ـ ـح ـ ــررون أن الـ ـع ــدو
يستعمل هــذا األسلوب ّألهــداف منها:
إبعاد الشخصيات املؤثرة والقيادات
امل ـيــدان ـيــة امل ـنــاط ـق ـيــة ،وي ـل ـجــأ ضـبــاط
«الشاباك» إلى هذا األمر إذا لم ُيثبتوا
تهمة معينة على الشخص ،أو بسبب
صمود األسير في التحقيق رغم وجود
معلومات استخبارية
شكوك معينة أو
ٍ
بـضـلــوعــه ف ــي أم ــر م ــا .وهـ ـك ــذا ،يـكــون
اإلفــراج عن املعتقل اإلداري وفق مزاج
الضابط اإلسرائيلي وتقديره.
بـجــانــب ذل ــك ،ت ــواص ــل حـكــومــة الـعــدو
ـدد من القوانني
التصديق أو دراســة عـ ٍ
املتعلقة باألسرى ،كما قـ ّـدم برملانيون
إل ـ ــى «ال ـك ـن ـي ـس ــت» م ـش ــاري ــع ق ـ ـ ــرارات،
مثل :قانون التغذية القسرية لألسرى
املـ ـض ــرب ــن عـ ــن الـ ـطـ ـع ــام عـ ـ ــام ،2015
وقــانــون تشديد العقوبة على راشقي
الـ ـحـ ـج ــارة ل ـت ـص ــل إل ـ ــى عـ ــامـ ـ ْـن ك ـحـ ٍّـد
أدنى وأربعة أعــوام ٍّ
كحد أقصى ،فيما
ٍ
صـ ـ ّـدق «ال ـك ـن ـي ـســت» ب ــال ـق ــراءة األول ــى
ع ـلــى مـ ـش ــروع ق ــان ــون ي ـس ـمــح بسجن
األط ـف ــال الـفـلـ ُسـطـيـنـيــن دون الــراب ـعــة
عـشــرة .أيضًا قـ ّـدمــت مشاريع لقوانني
منافية لحقوق اإلن ـســان ،مثل :قانون
إع ـ ــدام األسـ ـ ــرى ،وحــرمــان ـهــم الـتـعـلـيــم
واالتصال ،ومشروع قانون «اإلرهاب»،
وتشديد العقوبة على محرري «صفقة
شاليط» املعتقلني ،إضافة إلــى قانون
ي ـق ـضــي بـتـطـبـيــق ال ـق ــان ــون الـجـنــائــي
ع ـ ـلـ ــى األسـ ـ ـ ـ ـ ــرى األم ـ ـن ـ ـيـ ــن (األسـ ـ ـ ـ ــرى
الفلسطينيني املقاومني).

«الكابينت» يعرقل صفقة تبادل ...والقاهرة تريد رزمة واحدة
بينماتحرص «حماس»
والقاهرة على إبعادملف
صفقة تبادل األسرى عن
اإلعالم ،لمايشهده من مدّ
وجزر ،يبدوأن نقاطًا كثيرة
ُحسمت ،وقفزت إسرائيل عن
فكرة تأجيل الصفقة إلى ما
بعدانتخابات داخلية مبكرة...
أومواجهة عسكرية
محتملة
عبد الرحمن نصار
لـ ــم يـ ـغ ــب ي ــوم ــا عـ ــن جـ ـ ــدول األعـ ـم ــال
ال ـح ـم ـســاوي ـ ـ امل ـص ــري مـلــف األس ــرى
الفلسطينيني ،ليس ألن الـقــاهــرة هي
راعي الصفقة السابقة« ،وفاء األحرار»،
ال ـت ــي ال تـ ــزال ح ــرك ــة «حـ ـم ــاس» تـصـ ّـر
ع ـل ــى إطـ ـ ــاق م ـح ـ َّـرري ـه ــا ال ــذي ــن أع ـيــد
سجنهم ،وعلى أن تأخذ مصر دورها
فــي القضية ،بــل ألن إسرائيل تضغط
ب ـص ــورة كـبـيــرة ف ــي ه ــذا امل ـل ــف ،وه ــذا
ل ـي ــس ع ـب ــر م ـص ــر ف ـح ـس ــب ،ب ــل أي ـضــا

أملانيا وقطر وتركيا.
وعلمت «األخبار» أنه في آخر جوالت
الـ ـتـ ـب ــاح ــث بـ ـ ــن «حـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاس» وجـ ـه ــاز
ُّ
«امل ـخ ــاب ــرات ال ـعــامــة» امل ـصــريــة ،اتـفــق
على أعداد وتفاصيل األسرى املطلوب
ُ
اإلف ــراج عنهم ،وطــرحــت مـســودة على
املجلس ال ــوزاري اإلسرائيلي املصغر
(الكابينت) للحصول على قــرار بذلك
وتحديد الساعة الصفر ،لكن األخير
عـ ـ ــاد األرب ـ ـ ـعـ ـ ــاء املـ ــاضـ ــي ورفـ ـ ــض فــي
جلسته عددًا من األسماء ،على رأسها
األسير حسن سالمة املعتقل منذ نحو
 21س ـنــة ،وه ــو م ــا أعـ ــاد الـقـضـيــة إلــى
املربع األول.
وك ــان ــت ال ـن ـق ـطــة ال ـخ ــاف ـي ــة املـتـعـلـقــة
بـ ـمـ ـح ــرري «ص ـف ـق ــة ش ــالـ ـي ــط» ال ــذي ــن
أع ـ ـ ــادت إس ــرائـ ـي ــل اع ـت ـقــال ـهــم وف ــرض
إكـ ـم ــال األح ـ ـكـ ــام ال ـق ــدي ـم ــة ع ـل ـي ـهــم قــد
ان ـت ـهــت إل ــى أن ُي ـض ـ ّـم هـ ــؤالء األس ــرى
ّ
تصر
إلى قوائم التبادل الجديدة فيما
ّ
املقاومة على أل ُيحسم عددهم (نحو
 56أسيرًا) من العدد اإلجمالي املطالب
بــه .والـحـجــة اإلسرائيلية الـتــي نقلها
املـ ـص ــري ــون ك ــان ــت أنـ ــه صـ ـ ــدرت فـيـهــم
أح ـكــام م ـجــددًا وال يمكن إطــاقـهــم إال
بصفقة تـبــادل .واآلن تواصل القاهرة
اتـ ـص ــاالتـ ـه ــا ب ــالـ ـج ــانـ ـب ــن ،املـ ـق ــاوم ــة

وال ـ ـعـ ــدو ،مل ـح ــاول ــة ح ـســم امل ـل ــف ال ــذي
يقارب عمره أربــع سنوات ،وقد عادت
وطلبت من «حماس» إعطاء معلومات
عن مصير الجنود اإلسرائيليني لديها
مقابل اإلفراج عن أسرى أطفال ونساء.
ويوم أمس ،قال وزير املالية اإلسرائيلي
مــوش ـيــه ك ـح ـلــون ،خ ــال تــواص ـلــه مع
نظيره اإليطالي ،بيير كارلو بــادوان،
إنه يجب على روما «استغالل نفوذها
إلعــادة الجنود األســرى لدى حماس»،
ب ــادع ــاء أن أســرهــم «يـخــالــف الـقــانــون
ال ــدول ــي» .وق ــال وزي ــر َّ األم ــن أفـيـغــدور
ليبرمان ،أمــس ،إن الــشــرطــن مــن أجل
تحسني ظروف غزة هما :نزع السالح
وإعادة الجنود االسرائيليني.
والالفت أن «املخابرات العامة» تحاول
إن ـج ــاز مـلــف ال ـت ـبــادل بـجــانــب ملفات
أخرى ضمن رزمة واحدة تشمل «هدنة
ط ــوي ـل ــة األمـ ـ ـ ــد ،وتـ ـعـ ـهـ ـدًا مـ ــن ح ـمــاس
بوقف األنـفــاق واإلع ــداد والتصنيع»،
إل ــى جــانــب «ج ــول ــة حـ ــوار حـمـســاويــة
مغلقة مــع السعودية واإلمـ ــارات» .في
املقابل ،تحصل الحركة على مكتسبات
من مثيل «رفــع الحصار وفتح املعابر
وح ــري ــة ت ـن ـقــل ق ـ ـيـ ــادات الـ ـح ــرك ــة إل ــى
الـ ـخ ــارج ،وأه ـم ـهــم إس ـمــاع ـيــل هـنـيــة»
الذي ُمنع مرارًا من إجراء جولة كهذه،
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تصميم :سنان عيسى

رفضت إسرائيل عددًا
من أسماء األسرى المقدمة
في القائمة
عباس ،وكذلك ضرورة وقف «مسيرات
ال ـعــودة» وخـفــض الـتــوتــر ،إضــافــة إلى
العرض األوروبــي املقدم إلى «حماس»
(راجـ ــع ع ــدد أمـ ــس) .كــذلــك بـحــث نبيل
الـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــورات األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ب ـ ـشـ ــأن صـفـقــة
الـ ـتـ ـب ــادل ،مـ ـش ــددًا ع ـلــى «ح ـ ـمـ ــاس» أن
ترسل وفدًا من غزة إلى القاهرة.
وبينما رفضت الحركة البند األخير
ط ـ ـ ـ ـ ــوال األس ـ ـ ـبـ ـ ــوع املـ ـ ــاضـ ـ ــي ،ع ـل ـمــت
«األخبار» أنها ستوفد نائب رئيسها
فـ ــي غ ـ ـ ــزة ،خ ـل ـي ــل الـ ـحـ ـي ــة ،إلـ ـ ــى مـصــر

«الشعبية» و«فتح»
ّ
على محك الخالف ...واالبتزاز

17ﻧﻴﺴﺎن

أﺳﻴﺮ

إضــافــة إلــى «فـتــح مـجــال الــدعــم املالي
بشكل مــؤسـســاتــي» ،وه ــو مــا طالبت
مصر مقابله بـ«تحييد التحالف مع
إيران إلى حده األدنى».
وكان املوفد املصري من املخابرات الذي
زار غــزة السبت املــاضــي ،الـلــواء سامح
ن ـب ـيــل ،ق ــد ب ـحــث ه ــذه امل ـل ـفــات إضــافــة
إلى وضع املصالحة وردود «حماس»
على اشتراطات رئيس السلطة محمود

لــالـتـحــاق بــوفــد ق ـيــادة ال ـخ ــارج الــذي
ي ـص ــل ال ـ ـيـ ــوم .كـ ــذلـ ــك ،ن ـق ـلــت م ـص ــادر
مـطـلـعــة أن «حـ ـم ــاس» أب ـل ـغــت ال ـل ــواء
املـ ـص ــري أنـ ــه ال م ــان ــع لــدي ـهــا بــإن ـهــاء
مـلـفــات ح ــرب  2014بـمــا يشمل إع ــادة
اإلعمار واألسرى وتثبيت الهدنة ،لكن
ضمن «حل كلي وكامل» لوضع غزة.
ً
يـشــار إلــى أن كــا مــن مـســؤول اإلعــام
في مكتب االتحاد األوروبي في القدس
املـحـتـلــة ،ش ــادي عـثـمــان ،وق ـي ــادات في
«ح ـم ــاس» ،ت ــوات ــروا أم ــس عـلــى «نفي
وجود عرض أوروبي لحماس ملواجهة
خطوات الرئيس الفلسطيني محمود
ع ـبــاس» .وق ــال عـثـمــان لــوكــالــة محلية
إن «االتـ ـح ــاد ي ــدعــم تـمـكــن الـحـكــومــة
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة لـ ـلـ ـقـ ـي ــام ب ـم ـه ـم ــات ـه ــا
بنحو كامل فــي الـقـطــاع ...ال بديل من
ّ
وتحمل
السلطة ألخذ دورهــا بالكامل
مسؤولياتها في غزة دون أي عوائق».
إلـ ــى ذل ـ ــك ،ع ـل ـمــت «األخـ ـ ـب ـ ــار» أن وفــد
«ف ـتــح» املــوجــود فــي الـقــاهــرة يترأسه
نائب رئيس الحركة محمود العالول،
ومسؤول ملف املصالحة عزام األحمد.
وب ـي ـن ـمــا سـيـتـلـقــي ال ــوف ــد ال ـف ـت ـحــاوي
م ـســؤولــن م ـصــريــن ووفـ ــد «الـجـبـهــة
الشعبية» ،لم يظهر في جــدول أعماله
أي لقاء مع «حماس» بعد.

تتواصــل اللقــاءات االســتباقية لجلســة «املجلــس الوطنــي» الفلســطيني املنــوي
عقدهــا فــي رام اللــه نهايــة الشــهر الجــاري ،وفــي ضــوء ذلــك يجتمــع وفــدا «فتــح»
و«الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطني» فــي العاصمــة املصريــة القاهــرة اليــوم .فــي
هــذا الوقــت ،تصـ ّـر «فتــح» علــى أن يحصــر اللقــاء ملناقشــة مشــاركة «الشــعبية»
فــي جلســة املجلــس فــي رام اللــه ،فيمــا تصــر األخيــرة علــى مناقشــة عناويــن
ثالثــة يحملهــا الوفــد اآلتــي جــزء منــه مــن غــزة ،أولهــا يتعلــق بإعــادة بنــاء «منظمــة
التحريــر» واســتعادة دورهــا ،والثانــي العقوبــات التــي تفرضهــا الســلطة علــى غــزة،
وأخيـرًا مســألة تعزيــز اللقــاءات الثنائيــة «ووقــف منطــق التفــرد فــي أخــذ القــرارات»،
كمــا تفيــد مصــادر فــي الجبهــة.
ويريــد وفــد «الشــعبية» أن تقتنــع قيــادة «فتــح» بعقــد «الوطنــي» فــي جلســة توحيديــة
فــي الخــارج بحضــور الفصائــل واملرجعيــات الفلســطينية كافــة كمــا اتفــق عليــه فــي
اجتماعــات القاهــرة وبيــروت طــوال الســنوات الســابقة ،ويــرى الوفــد أن هــذا املطلــب
«حاســم وضــروري» ،وإن كان ال بــد ،فلتكــن جلســة رام اللــه تمهيديــة ،تضيــف
املصــادر .مــع ذلــك ،ال يخفــي أعضــاء فــي الوفــد أن تصريحــات فتحاويــة حملــت نبرة
ُ
تهديــد اســتفزت «الشــعبية» ،لكـ ّـن األخيــرة تصـ ّـر علــى الحــوار ،وذلــك فــي إشــارة إلــى
كالم مــن قبيــل أن الجبهــة تربــط مشــاركتها بإعــادة صــرف مخصصاتهــا ورفــع
العقوبــات عــن غــزة.
يأتــي اللقــاء بــن الجانبــن بعــد انتهــاء «قمــة الظهــران» التــي عــززت موقــف رئيــس
الســلطة محمــود عبــاس معنويــا ،كمــا تــرى «الشــعبية» ،وذلــك بتقــارب خليجــي مــع
الســلطة ودعــم ملوقفــه الرافــض للقــرار األميركــي بخصــوص القــدس ،بــل بشــعوره
بشــرعية راســخة بعــد لقائــه امللــك الســعودي ســلمان ،خاصــة أن ولــي العهــد محمــد
بــن ســلمان كان قــد التقــى القيــادي املفصــول مــن «فتــح» محمــد دحــان قبــل مــدة،
وهــو مــا أثــار حفيظــة عبــاس .ومــن ناحيــة أخــرى ،يعــود أبــو مــازن إلــى رام اللــه
بدعــم مــادي جيــد بعــد انقطــاع ســعودي وعربــي ،وهــو مــا يعنــي أنــه قــد يكــون
توصــل إلــى تفاهمــات مــع الريــاض علــى بعــض امللفــات ،لذلــك التقديــر أن رئيــس
الســلطة سيســعى إلــى تســريع جلســة «الوطنــي» ألخــذ الضــوء األخضــر للمضــي
بجولــة جديــدة مــن املفاوضــات باســم «منظمــة التحريــر» هــذه املــرة ،لكــن إصــرار
«الشــعبية» علــى عقــد الجلســة فــي الخــارج قــد يؤثــر فــي مــا يجــري ترتيبــه.
(األخبار)
تصرّ «الشعبية» على عقد لقاء «الوطني» في الخارج (آي بي ايه)

