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إسرائيل تنعى مفاوضات القاهرة والتســـ
إلغاء وزارة األسرى وتحويلها إلى هيئة ...وملفات المصالحة مكانك راوح

ال جديد على املشهد
الفلسطيني سوى انتظار
الوقت حتى يمضي .بعض
التحركات لم يثمر عنها سوى
إلغاء وزارة األسرى وتحويلها
إلى هيئة ،فيما إسرائيل تنعى،
بطريقة غير رسمية ،مفاوضات
القاهرة والتسوية
ص � ��درت أم� ��س م �ص��ادق��ة م�ج�ل��س ال� � ��وزراء
ف ��ي ح �ك��وم��ة ال� ��وف� ��اق ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ع�ل��ى
ق��رار بإلغاء تكليف الوزير شوقي العيسة
ب � ��اإلش � ��راف ع �ل��ى وزارة ش� � ��ؤون األس � ��رى
واملحررين التي جرى تحويلها إلى هيئة
وطنية .وربط املجلس ،في بيان صادر له،
هذا القرار بمرسوم رئاسي سابق يقضي
بتحويل الوزارة التي كانت تابعة للحكومة
إل ��ى «ه �ي �ئ��ة وط �ن �ي��ة ع �ل �ي��ا» ت�ت�ب��ع ملنظمة
التحرير وتخضع إلشرافها وأيضًا إشراف
الرئاسة بنفسها.
ويتضمن امل��رس��وم ال��رئ��اس��ي تعيني وزي��ر
شؤون األسرى واملحررين السابق ،عيسى
قراقع ،رئيسًا لهذه الهيئة .وكان قراقع قد
ذك��ر في تصريح له أن أح��د أسباب اتخاذ
ق � � ��رار ال �ت �ح��وي ��ل ه� ��و ال� �ض� �غ ��وط ال��دول �ي ��ة
واإلس��رائ �ي �ل �ي��ة ع �ل��ى ال�س�ل�ط��ة ال �ت��ي ت��دف��ع
مخصصات مالية لألسرى واملحررين.
وم ��ع اإلش � ��ارة إل ��ى أن ه ��ذه ال �خ �ط��وة الق��ت
رف �ض��ًا ش�ع�ب�ي��ًا وف�ص��ائ�ل�ي��ًا ك �ب �ي �رًا س��اب�ق��ًا،
ون�ظ�م��ت ع ��دة ف�ع��ال�ي��ات ل�ل�ت�ن��دي��د ب��ات�خ��اذ
ق� ��رار رئ��اس��ي ب�ت�ح��وي�ل�ه��ا إل ��ى ه �ي �ئ��ة ،ف��إن
امل �ت �خ �ص��ص ف� ��ي ش � � ��ؤون األس� � � � ��رى ،ع�ب��د
الناصر ف��روان��ة ،أك��د ل�ـ«األخ�ب��ار» أن القرار
جرى باتفاق مسبق بني الفصائل ،خاصة
«فتح» و«حماس» ،قبل تشكيل «الوفاق».
رغم ذلك ،يذكر فروانة أن الخالف كان على
توقيت تنفيذ ال �ق��رار« ،خ��اص��ة أن األس��رى
خ�ل�ال تلك امل ��دة ك��ان��وا ي�خ��وض��ون إض��راب��ًا
عن الطعام لحل إشكالية السجن اإلداري»،
واآلن «ج � ��رى ت�ث�ب�ي��ت امل ��رس ��وم ال��رئ��اس��ي
وتطبيقه» .وأش��ار في الوقت نفسه إلى أن
تفاصيل املرسوم ال تمس الخدمات املقدمة
إل ��ى أه ��ال ��ي األس � � ��رى ،والس �ي �م��ا روات �ب �ه��م
واملخصصات املالية.
ف ��ي غ �ض��ون ذل� ��ك ،أف� ��اد م �ح��ام��ي م��ؤس�س��ة
نادي األسير ،محمود الحلبي ،بأن سلطات
االحتالل ّ
حولت  20أسيرًا ممن اعتقلوا في
ْ
األي��ام األخ�ي��رة إل��ى االعتقال اإلداري (أس��ر
ي �م��دد م��ن دون ت �ه �م��ة) .وأوض� ��ح الحلبي،
ف��ي ت�ص��ري��ح ص�ح��اف��ي ،أن ع ��دد املعتقلني
اإلداري �ي��ن م�ن��ذ منتصف ح��زي��ران امل��اض��ي
ت �ج ��اوز « ،300ل �ي��رت �ف��ع م �ج �م��وع األس ��رى
اإلداريني في سجون االحتالل إلى أكثر من
 500أسير إداري» ،وهو ما يعني أن خطوة
اإلض � � ��راب األخ � �ي� ��رة ق ��د ع � ��ادت إل� ��ى نقطة
البداية مع زيادة عدد اإلداريني الذين كانوا
نحو مئتني.
على صعيد آخ��ر ،طالبت حركة «حماس»
رئيس السلطة محمود عباس باالنسحاب
من عملية التسوية مع إسرائيل واإلس��راع
ف� ��ي ج� �م ��ع ال� �ش� �م ��ل «ردًا ع� �ل ��ى س �ي��اس �ي��ة
االحتالل بمصادرة األراضي الفلسطينية».
ك��ذل��ك دع ��ت «ح� �م ��اس» ،أم ��س« ،ف �ت��ح» إل��ى
االستجابة لطلبها إرس��ال وفد قيادي إلى
غ ��زة ل�ل�ب�ح��ث ف��ي اس �ت �ك �م��ال ت�ن�ف�ي��ذ ات �ف��اق
امل�ص��ال�ح��ة وح ��ل أي ن �ق��اط ع��ال �ق��ة .وك��ان��ت
اللجنة املركزية لـ«فتح» قد ق��ررت تشكيل
لجنة إلجراء حوار مع «حماس» يستهدف
بحث «مصير حكومة الوفاق».
أم��ا على صعيد أزم��ة ال��روات��ب التي ذكرت
م�ص��ادر م��ن «ح�م��اس» أنها ق��د تحل خالل
األي��ام املقبلة ،فإن حكومة «التوافق» قالت
أم��س إنها تبذل أقصى الجهود مع ال��دول
ال�ع��رب�ي��ة وامل��ان �ح��ة ل�ت��وف�ي��ر دف �ع��ات نقدية
عاجلة للعاملني في الوزارات في غزة .لكنها
أوضحت أنه ال يوجد موعد محدد لصرف
هذه الدفعات «التي يرتبط صرفها بتوفر
األموال الالزمة واآلليات اآلمنة إليصالها».
في سياق آخ��ر ،ال ت��زال مسيرات الفصائل
ً
الفلسطينية م�ت��واص�ل��ة اح�ت�ف��اال بالنصر

نظمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطني مسيرا عسكريا وسط غزة أمس (األناضول)

ضريبة التضامن مع غزة في الـ 48غالية!
التضامن مع غزة
في األراضي املحتلة يساوي
في نتائجه الفصل من
العمل والتهديد بالقتل.
على املستوى الجماعي،
ترجمه اإلسرائيليون
باملقاطعة االقتصادية
لألسواق واملحالت العربية.
هكذا يشارك فلسطينيو
 48في املواجهة

حيفا ــ جمال سواعد
خ�لال ال�ح��رب األخ �ي��رة على غ��زة ،ل��م يكن
ّ
فلسطينيو األراض ��ي املحتلة ع��ام 1948
بعيدين عن دائرة النار ،خاصة أن الحرب
بدأت فيما كانت الضفة والقدس وأراضي
ال ��داخ ��ل ت �خ��وض م��واج �ه��ات ك�ب�ي��رة ضد
االح �ت�ل�ال .ب��دأ ال�ت�ض��ام��ن ب��اس�ت�م��رار تلك
املواجهات ،لكن سقوط صواريخ املقاومة
في املدن املحتلة ّ
حد من إمكانية التظاهر،
فجرى العمل مباشرة عبر مواقع التواصل
االجتماعي وحتى الفتات املحال.
في مقابل ذل��ك ،تداعت جهات إسرائيلية
رسمية وشعبية إل��ى املطالبة بمحاسبة
م � ��ن ي � �ع � ّ�ب ��ر ع � ��ن ت� �ع ��اط� �ف ��ه م � ��ع غ � � ��زة م��ن
فلسطينيي ال �ـ ،48وذل��ك باتخاذ خطوات
ع �ق��اب �ي��ة أواله � � ��ا ف �ص �ل��ه م ��ن ال �ع �م��ل ع�ب��ر
ال �ض �غ��ط ع �ل��ى امل �ش �غ��ل اإلس ��رائ� �ي� �ل ��ي ،ث��م
م�ق��اط�ع��ة امل �ح��ال وأص �ح��اب امل �ص��ال��ح من
العرب.
وح�ت��ى تنقل ال �ص��ورة ب�م��وض��وع�ي��ة ،ف��إن
ه��ذه الخطوات ج��رت في إط��ار مؤسسات
القطاع الخاص ،ألن املؤسسات الرسمية
تفرض من األساس ضوابط صارمة على
م��وظ�ف�ي�ه��ا ف��ي م��ا ي�خ��ص ح��ري��ة التعبير
داخ� ��ل م �ك��ان ال �ع �م��ل أو ح �ت��ى ف ��ي ال�ح�ي��ز
العام.
وت ��وض ��ح امل �ح��ام �ي��ة ف ��ي ج�م�ع�ي��ة ع �ن��وان
ال �ع��ام��ل م��ن ال �ن��اص��رة ،م �ه��ا ش� �ح ��ادة ،أن
أك �ث��ر م��ن خ�م�س��ة وع �ش��ري��ن ص�ف�ح��ة على
«ف��اي�س�ب��وك» ّ
عممت م�ن�ش��ورات تتعاطف
مع غزة« ،ويملكها عمال وموظفون عرب
ج��رى الضغط على مشغليهم لفصلهم»،
م ��وض� �ح ��ة أن � �ه� ��ا ت� �ع ��ام� �ل ��ت م � ��ع ع� �ش ��رات
القضايا املشابهة.
وت��ؤك��د ش� �ح ��ادة ،ل� �ـ«األخ� �ب ��ار» ،أن فصل
املوظفني لم يكن قانونيًا وج��رى بطريقة

ت �ع �س �ف �ي��ة وم � ��ن دون ج �ل �س��ة اس� �ت� �م ��اع،
مضيفة« :حظر التعبير يستخدم ضمن
ال �ق��ان��ون ال �ج �ن��ائ��ي ،ل�ك��ن ت�ن�ف�ي��ذ ال�ق��ان��ون
ل �ي��س م��ن ص�لاح �ي��ة امل �ش �غ��ل ،ل��ذل��ك نحن
أم � � ��ام ف� �ص ��ل س� �ي ��اس ��ي ي � �ع� ��ارض ق ��ان ��ون
تكافؤ الفرص وحرية التعبير ،علمًا بأن

اقتصرت الردود الرسمية
على دعوة ليبرمان إلى
مقاطعة العرب

امل��وظ�ف�ين ع� ّ�ب��روا ع��ن آرائ �ه��م خ��ارج مكان
العمل».
م��ن ه��ؤالء موظفة ف��ي ش��رك��ة لالتصاالت
ت��دع��ى لينا ع��ال��م ،وت�ع��رض��ت للفصل من
عملها على الخلفية نفسها .تحكي عالم
ل �ـ«األخ �ب��ار» أن�ه��ا عملت ف��ي تلك الشركة
م�ن��ذ خ�م��س س �ن��وات« ،وم ��ع ب��داي��ة ال�غ��زو
البري للقطاع وت��وارد األنباء عن ارتفاع
ق �ت �ل��ى ال �ج �ن��ود اإلس��رائ �ي �ل �ي�ي�ن ،ت�ح��دث��ت
ع ��ن رأي� ��ي ع �ب��ر ص�ف�ح�ت��ي ال �خ��اص��ة على
فايسبوك ،فقامت الدنيا ولم تقعد».
ت�ت��اب��ع ع��ال��م« :زم�ل�ائ��ي ف��ي ال�ش��رك��ة التي
أعمل فيها حاولوا التهجم ّ
علي في مكان
ُ
ال�ع�م��ل ،ف�ي�م��ا ق��دم آخ ��رون م��ا ك�ت�ب��ت��ه إل��ى
إدارة ال �ش��رك��ة ،ل��ذل��ك اس �ت��دع��ان��ي رئ�ي��س
العمل وطلب مني أن أحذف اسم الشركة
من خانة (مكان العمل) على صفحتي ،ثم

وص�ل�ت�ن��ي رس��ائ��ل ت�ه��دي��د ب��ال�ق�ت��ل بعدما
نشر رق��م هاتفي على ق��وائ��م مجموعات
عنصرية ،وفي النهاية قررت إدارة الشركة
فصلي من العمل (حفاظًا على سالمتي)
كما قالوا!».
ول��م يقتصر ال�ت�ه��دي��د ع�ل��ى امل��وظ�ف�ين ،بل
طال التحريض طلبة جامعيني وناشطني
س�ي��اس�ي�ين وأي �ض��ًا ال �ص �ح��اف �ي�ين .وي�ج��د
ال �ع �م��ال امل �ف �ص��ول��ون أن�ف�س�ه��م ف��ي م��وق��ف
ً
ح ��رج ،ف��امل��وض��وع ل�ي��س س �ج��اال قانونيًا
خالصًا قد ينتهي في املحكمة ،خاصة أن
ه�ن��اك ت�ه��دي�دًا ب��االع�ت��داء ال�ج�س��دي ،األم��ر
ال��ذي جعل بيئة العمل نفسها ،ف��ي حال
العودة إليها ،بيئة ِّ
مهددة.
رغ ��م ذل� ��ك ،ت�ش�ي��ر امل �ح��ام �ي��ة ش �ح��ادة إل��ى
أن ع��ددًا م��ن ال�ح��االت «ف��ي ط��ور املعالجة
ال �ق �ض��ائ �ي��ة» ،وأن ه �ن��اك آل �ي��ات ق��ان��ون�ي��ة
ي �م �ك��ن ب �ه��ا م ��واج� �ه ��ة ه � ��ذا ال �ف �ص��ل ع�ب��ر
القضاء« ،كاملطالبة بإلغاء اإلقالة أو إلزام
املشغل ب��دف��ع تعويضات للموظف ال��ذي
جرى فصله» .وتلفت إلى أن األضرار على
امل ��وظ ��ف ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي امل �ف �ص��ول ت�ت�ع��دى
ال ��وض ��ع امل� � ��ادي أو ال��وظ �ي �ف��ي« ،ف�م�ع�ظ��م
م��ن ت��وج �ه��وا إل�ي�ن��ا ط��ال �ب��وا ب��ال�ت�ع��وي��ض
ألنهم خ�س��روا عملهم وص ��اروا يشعرون
بالخوف».
وك��ان وزي��ر خارجية االح�ت�لال أفيغدور
ل �ي �ب��رم��ان ق��د ط��ال��ب ب�م�ع��اق�ب��ة أص �ح��اب
امل � �ح� ��ال ال� �ت� �ج ��اري ��ة م� ��ن ال � �ع� ��رب ال ��ذي ��ن
ع� ّ�ب��روا ع��ن تضامنهم م��ع غ��زة والتزموا
ب�ق��رار لجنة املتابعة العليا ب��اإلض��راب
التضامني ل�ي��وم واح��د .دع��وة ليبرمان
ال�ت��ي أط�ل�ق�ه��ا ع�ب��ر صفحته الشخصية
ع� �ل ��ى «ف� ��اي � �س � �ب� ��وك» س� ��رع� ��ان م� ��ا الق ��ت
استجابة منقطعة النظير م��ن املجتمع
ال � �ع � �ب ��ري ،ف ��ان �ت� �ش ��رت دع� � � ��وات م �م��اث �ل��ة
أط�ل�ق�ت�ه��ا ع ��دة ج �ه��ات ي �ه��ودي��ة ط��ال�ب��ت

