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 مقدمة 
 

 

انه محاولة تضع بين يدي .  يروي هذا الكتاب التجربة االعتقالية بتفصيل مقتضب

ال يدخل .  القارئ تجربة ابن فلسطين داخل المعتقل ومعاناته في مختلف مراحل االعتقال

 من األهمية في فهم الكتاب في التفاصيل الدقيقة لحياة المعتقل والتي قد تكون على قدر كبير

التجربة، وانما يقتصر في تفصيالته على تلك األمور التي يمكن ان ندعوها الجوهرية او 

السجن .  ال يتحدث هذا الكتاب ال من قريب او من بعيد عن تجربة السجناء المدنيين.  البارزة

تجربة المعتقلين ينحصر ما نركز عليه هنا في .  المدني ال يهمنا هنا وال تهمنا تجربة نزالئه

الذين زجوا وراء القضبان او تم التحقيق معهم السباب أصبحت تعرف بأنها أمنية، أي تجربة 

 .أولئك الذين وجهت إليهم تهم بشان أعمال ضد االحتالل والذين ثبتت ضدهم تهم

 

 ارتفع عدد 1967زج اآلالف من أبناء فلسطين في معتقالت االحتالل منذ عام  

ل كبير بحيث أصبحت حياة المعتقل ظاهرة بارزة في حياة الشعب الفلسطيني المعتقلين بشك

ككل، يشكل الذين زجوا في المعتقل نسبة ال باس بها من مجموع الشعب الفلسطيني، ويشكل 

الذين تأثروا بحياة المعتقل ومشاكله وهمومه نسبة كبيرة من مجموع الشعب، طالت ظاهرة 

و كبيرة، وكل حارة في كل قرية، وكل زاوية في كل المدن االعتقال كل قرية صغيرة كانت ا

آالف العائالت على امتداد البالد وعرضها، عانت من الليالي الطوال منتظرة .  الفلسطينية

 .خروج المعقلين وقاست معهم األيام الصعاب القاسية التي عاشوها تحت القمع والقهر

 

على أبواب معتقالت االحتالل آالف مؤلفة من العائالت وقفت، ومازالت تقف،  

هموم اآلباء واألمهات .  الموزعة على مختلف أرجاء فلسطين منتظرة أبناءها لدقائق معدودة

امتزجت مع آالم المعتقل الفلسطيني الذي ثمن الحرية التي أصبحت القضبان تحول بينه وبين 

تهم وحقوقهم، معتقلون سقطوا على ارض المعتقل دفاعا عن كرام.  العمل على تحقيقها

وكثيرون نحلوا جوعا من اجل خلق جو اعتقالي فيه بعض احترام لإلنسان، وآخرون خرجوا 

 .من المعتقل بعد سنين طويلة ال يملكون من الحياة سوى تجربتهم النضالية واالعتقالية

 

لم يجلس المعتقل الفلسطيني طيلة سنين اعتقاله في زاوية من غرفة االعتقال يقرض  

ي انتظار لحظة اإلفراج، بل عمل على مختلف األصعدة التنظيمية والثقافية والنضالية أظافره ف
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من اجل تحسين ظروف اعتقاله، ومن اجل استثمار وقته فيما يفيد المجتمع االعتقال ككل، 

وكان لعمله هذا نتاج أثرى التجربة الفلسطينية وساهم في تعميق الوعي السياسي لدى الناس 

هم عانت حركة المعتقلين من كبوات ومشاكل، لكنها كانت قادرة على على مختلف مشارب

 .المضي بصورة إيجابية نحو تحقيق اإلبداع اإلنساني

 

حيث ان المعتقل يضم نخبة من الفلسطينيين الثائرين لشعبهم ووطنهم، وحيث انهم  

 التجربة يشكلون ظاهرة بارزة في حياة الشعب الفلسطيني فانه من المهم جدا ان تنال هذه

انه من الحيوي ان يطلع على اوجه صراعات المعتقل .  اهتمام الباحثين والكتاب ودور النشر

ضد إدارات المعتقالت وان يعي مدى التطور الذي طرأ على هذه الحياة وعلى تلك 

 .الصراعات

 

رواية التجربة االعتقالية ضرورية من الناحية اإلنسانية بصورة عامة ألنها تحدث عن  

ربة أناس عاشوا ظروفا خاصة من االضطهاد والقمع، وهي أيضا ضرورية من الناحية تج

التاريخية الن التجربة االعتقالية جزء ال ينفصل عن تاريخ الشعب الفلسطيني في صراعه من 

اجل نيل حقوقه وطرد الغزاة، وهي كذلك من الناحية السياسية ألنها تمثل قمة في صراع 

ية وتحقيق المصير، وهي بالتالي حقل معرفي يعطي الفلسطيني فكرة الفلسطيني من اجل الحر

جلية حول مختلف اوجه حياة المعتقل، فالفلسطيني الذي لم يجرب االعتقال مرشح الن يجربه، 

 .وان يكون على وعي بما سيالقي أمامه افضل من ان يكون جاهال

 

 يشكل مقدمة أولى نحو رصد هذا الكتاب ال يروي التجربة االعتقالية بتفصيالتها وانما 

هذه التجربة بطريقة علمية مفصلة، أي الكتاب هذا قد يخفق في إعطاء التجربة حقها كامال، 

اال انه يبقى رسالة واضحة الى كل المهتمين باألمر من اجل تكثيف الجهود نحو القيام 

م فيساهموا في باألبحاث العلمية الالزمة حول المهتمين باألمر من معتقلين وباحثين وغيره

 .تفصيل ما ورد في الكتاب وما لم يرد، ويتناولوا مختلف قضايا االعتقال بتبحر وتدقيق

 

ال يحاول المؤلفون من خالل هذا الكتاب إضفاء صيغ التبجيل واإلشادة على عمل  

المعتقلين، بل يحاولون، بقدر اإلمكان إيصال المعلومات الى القارئ بلغة عادية وقريبة من 

ة العلمية الباردة، قد يظهر أحيانا هنا هناك بعض الكلمات التي تثير حماسا، لكن القصد اللغ

منها ليس إثارة الحماس بقدر التعبير الدقيق، هذا ال يعني بان المؤلفين يعتقدون ان الكالم 

الحماسي ال ضرورة له، وانما ال يعتقدون ان الكتاب العلمي مكانه الناسب، هذا وال يتوقع 
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ئ ان الكتاب يعدد صفات المعتقلين الحميدة ويثني عليها فقط، او انه يروي الجانب القار

اإليجابي للتجربة االعتقالية، وانما يروي الكتاب مختلف الجوانب اإليجابية والسلبية، اال انه 

عند ذكر الجوانب السلبية يعمل المؤلفون على وضع خط احمر ال يتجاوزونه، فهناك من هذه 

 . قد يخرج نشره عن نطاق اإلفادة فينعكس سلباالجوانب ما

 

بمعنى آخر رأى المؤلفون ان ذكر السلبيات جزء ال يتجزأ من األمانة العلمية لكن  

شريطة ان تبقى هذه األمانة ضمن إطار الخدمة للشعب الفلسطيني وقضيته، وذكر السلبيات 

 يعني الحث على إصالح الوضع هنا ال يعني بأي حال من األحوال التشهير او التجريح، وانما

 .والبحث عن حلول لكل ما يعترض الحركة األسيرة من عراقيل

 

من اجل إنجاز الكتاب، رأى الباحثون ان المقابلة فضل أداة بحث يمكن استخدامها،  

يعود ذلك الى أنها تعطي الباحث والمبحوث المجال للتبحر في التفاصيل ودقائق األمور، لم 

غلقة مجدية سواء طرحت شفاهة او من خالل استمارة مكتوبة، فمهما بلغت تكن األسئلة الم

اإلجابة على السؤال المغلق من تفاصيل تبقى محدودة وال تعطي الصورة واضحة حول تجربة 

 .معينة او حدث محدد

 

بما ان عدد الخارجين من المعتقالت كبير، فانه لم يكن باإلمكان إجراء مقابالت من  

ا تم اختيار عينة، لكن العينة لم تكن مأخوذة من كل من دخلوا المعتقالت بل الجميع ، ولهذ

اقتصر أخذها من المحررين الذين خرجوا من المعتقالت بموجب اتفاق تبادل األسرى الذي تم 

، لم يكن هناك 1985القيادة العامة وبين إسرائيل عام -بصورة غير مباشرة بين الجبهة الشعبية

العينة من هذه المجموعة ممن خاضوا التجربة االعتقالية سوى حصر من سبب من اختيار 

مجتمع تسهل معه عملية االختيار، وهذا الحصر ال يؤثر بتاتا على نوعية المعلومات 

 .المحصول عليها الن التجربة االعتقالية تخص عالما محصورا وذات أطر عامة محددة

 

ا حيث انه كان من المتوقع ان يكون رأى الباحثون ان العينة يجب ان تكون كبيرة جد 

المبحوثون بعضهم بعضا، لكنها يجب ان تتسع لمختلف وجهات النظر والفئات السياسية 

ولبعض التجارب الشخصية التي تشكل مجرد نماذج، فمن الناحية الشخصية، قد تكون تجربة 

هو التجربة كل فرد تجربة فريدة وتستحق دراسة متفردة، وحيث ان ما يهم الباحثين هنا 

االعتقالية بصورة عامة فانه قدر ان عينة من ستين شخصا تتسع لمختلف الفئات الفلسطينية 

 .ووجهات النظر المختلفة
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 :لم تكن العينة عشوائية من حيث طريقة اختيارها فقد روعي فيها األمور التالية

فتح، : تمثيل كل الفصائل الفلسطينية الممثلة في المعتقالت وهي .1

القيادة العامة، حركة - الشعبية، الجبهة الديمقراطية، الجبهة الشعبيةالجبهة

 .أبو موسى، جبهة التحرير العربية، الصاعقة، جبهة تحرير فلسطين

 

الذكور، : تمثيل فئات عرفت بناء على أسس غير فصائلية وهي .2

اإلناث، المتدينون، المتهمون بالتعاون مع إدارة المعتقالت، روعي في 

نين مختلف التوجهات الدينية سواء كانت توجهات عامة او فئة المتدي

 .تصب ضمن إطار الجهاد اإلسالمي او إطار اإلخوان المسلمين

 

الجليل، المثلث، جنين، رام اهللا، : تمثيل مختلف مناطق فلسطين وهي .3

 .الخليل، القدس، بيت لحم، غزة، نابلس

 

ب قد تكون اكثر تمثيل قيادات مختلف الفصائل الن لهذه القيادات تجار .4

 .شموال من تجارب األشخاص الذين لم يتبوؤوا مواقع قيادية

 

تمثيل المعتقلين األوائل أي الذين عاصروا المعتقالت منذ بداية  .5

االحتالل، يعود السبب في ذلك الى ان هؤالء خبروا تطور ظروف 

المعتقالت منذ األشهر األولى لالحتالل، وبالتالي لديهم قدرة اكثر من 

 .هم حول تصوير أوضاع المعتقالت القاسيةغير

 

تمثيل مختلف المدد االعتقالية من اجل فهم مدى تأثير طول التجربة  .6

 .الزمني على استيعاب األوضاع االعتقالية وتحليلها

 

هذا ومن الجدير بالذكر انه تمت مراعاة حجم الفصيل عند تحديد عدد أفراده في العينة 

اما بالنسبة للفصائل .  فتح، الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية: ةوذلك بالنسبة للفصائل الكبير

 .الصغيرة فقد أعطي بعضها واحد وبعضها اثنان وذلك تبعا لحجم الفصيل
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توجه الباحثون نحو المحررين بعد تحديد أسمائهم، شرح كل باحث لألشخاص الذين 

ن اجل إنجاح البحث، وقد خير قابلهم خطة البحث وهدفه وحدوده، وحثهم على التعاون معه م

اما ان يتحدث مع الباحث الذي يكتب او يسجل : المبحوث في تعاونه ان يسلك إحدى طريقين

ما يراه مناسبا للبحث او ان يدون هو ما يراه مناسبا ويعود الباحث بعد فترة محددة الستالم 

 .ا رأوه مناسبااختار اغلب المبحوثون الطريقة الثانية، أي فضلوا كتابة م.  المدون

 

وقع خطأ هنا من قبل الباحثين ولم يتم التنبيه اليه اال بعد فترة من الزمن، فبدل ان 

يسعى الباحثون الى الطلب من المبحوثون التخصص في مجال معين، سعوا الى الطلب منهم 

الكتابة حول مختلف مواضيع البحث، اثر هذا على تركيز المعلومات، وكتب بعض المبحوثون 

را يسيرا حول كل عنصر من عناصر البحث، بالطبع مس هذا النزر اليسير فقط الخطوط نز

العريضة للتجربة ولم يدخل في التفاصيل مما افقد الباحثين بعد االطالع على مزيد من 

المعلومات، طلب من بعض الباحثين بعد التنبه الى هذا الخطا التخصص في عنصر واحد من 

 .عناصر البحث

 

 جميع أفراد العينة مع الباحثين، واعتذر عدد محدود جدا منهم عن التعاون لم يتعاون

مع أول زيارة قام بها الباحثون، اال ان عددا آخر لم يلتزم بالمواقيت المحددة لتلبية طب 

الباحثين، منهم من وجد ان العبء ثقيل، ومنهم من وجد نفسه مشغوال بأمور الحياة كالزواج، 

م قرر عدم التعاون السباب احتفظوا بها النفسهم، ومن المؤسف ان ومن المحتمل ان بعضه

بعض أفراد العينة أخفوا عدم رغبتهم في التعاون بالمماطلة مما كلف الباحثين مجهودا إضافيا 

 .في مالحقة وعود تبين انها مجرد إخفاء لنية أخرى

 

" سقاط واجبإ"قدم بعض المبحوثين مساعدات محدودة جدا، هناك من قدم عونا بشكل 

فكتب عددا محدودا من الصفحات التي لم تشتمل أي شيء خارج من الخطوط العريضة، لكن 

بعض المبحوثون اقبلوا على التعاون وكأنهم أنفسهم يقومون في البحث، منهم من أسهب في 

الشرح والتفصيل، ومنهم من كتب عدد من التفاصيل تجاوز المائة، لكن الباحثين لم يكتفوا بما 

دهم او ما سجلوا، بل راجعوا المعلومات المتوفرة وصنفوها، ثم حددوا النقص فيها واألمور ور

التي لم يتم الخوض بها، وقاموا بعد ذلك بإجراء مقابالت شخصية كان من شانها إكمال مالم 

 .يكن وافيا وشرح ما استجد من مواضيع
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لباحثون في بحثهم الى من ناحية تمويل البحث، ال يوجد هناك جهة ممولة له، عمد ا

االعتماد على مواردهم المالية الخاصة وعلى التبرعات الشخصية، ثم التوجه الى بعض 

األصدقاء ومشجعي البحث العلمي الذين قدموا كل حسب استطاعته ماال ساعد على إنجاز هذا 

 ال يسع المشروع، وحيث ان المتبرعين ابدوا رغباتهم بعدم ذكر أسمائهم في الئحة الشكر فانه

 .الباحثين اال التقدم باالمتنان إليهم والتقدير لما قدموه من دعم معنوي او مادي

 

ينقسم هذا الكتاب الى ستة أجزاء رئيسية، يركز الجزء األول على األيام األولى 

للتجربة االعتقالية والتي تشمل االعتقال والتحقيق وما يتبع من معاناة وتعذيب معنوي 

الجزء دقائق التحقيق ومختلف األساليب المتبعة النتزاع اعتراف المعتقل، وجسدي، يفصل هذا 

ويشمل الجهود التي يقوم بها المحققون اإلسرائيليون وتلك المناطة بالعمالء المتعاونين معهم، 

 حتى االن، يفصل هذا 1967اما الجزء الثاني فيركز على تطور ظروف المعتقالت منذ عام 

 التي عانى منها المعتقلون داخل المعتقالت النضاالت المتواصلة التي الجزء األوضاع المريرة

خاضوها من اجل تحسين األوضاع وتوفير حد أدنى من المتطلبات اإلنسانية، وهنا ال يتم 

 .التركيز على معتقل واحد وانما تؤخذ المعتقالت بصورة إجمالية

 

وجهيها التعليمي الهادف الى يهتم الجزء الثالث بالحركة الثقافية داخل المعتقالت ب 

تحصيل أكاديمي والتثقيفي، سنالحظ في هذا الفصل عملية التركيز على النواحي الثقافية 

المختلفة، والتنمية التربوية التي اتبعها كل فصل في تنشئة معتقليه، ويشمل الفصل توضيحا 

 .للنضاالت التي خاضها المعتقلون في سبيل خلق حياة ثقافية متطورة

 

ختص الجزء الرابع بالعمالء والمتعاملون، يقصد بهؤالء الذين طوعوا أنفسهم ألجهزة ي 

المخابرات اإلسرائيلية وإدارات المعتقالت واصبحوا جواسيس ينقلون أخبار زمالئهم او 

يورطون معتقلين جدد في حبائل االعتراف،لعب هؤالء دورا كبيرا في المعتقالت مما يبرر 

 حولهم يبين الكيفية التي يتورطون بها واألسباب التي تدفعهم الى ضرورة أفراد فصل كامل

 .ذلك، ويوضح أساليب استخدامهم داخل المعتقالت من أجهزة المخابرات واإلدارات

 

اما الفصل الخامس فيتعلق بالعالقات بين الفصائل يشرح هذا الفصل العالقات التي  

 عبر الزمن، وبالضرورة يوضح الفصل قامت بين الفصائل عقب االحتالل مباشرة وتطورها

دور الوعي الفصائلي في خلق أسس تنظيمية جدية داخل المعتقالت، ويتطرق للعالقات 

 .المتوترة التي كانت تسود الجو االعتقالي أحيانا
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ينتهي هذا العمل يفصل حول الضغوط النفسية التي يتعرض لها المعتقلون داخل  

ة ارداة العديد من المعتقلين وإيمانهم المطلق بما صنعوا من المعتقالت، فعلى الرغم من صالب

اجل الوطن، اال ا ظروف المعتقل القاسية تخلق بعض ردود الفعل النفسية واألزمات التي 

تؤثر على البناء النفسي للمعتقل وتجعله عرضة للتوترات او الهواجس او القلق او االكتئاب، 

ل التي تؤثر على النفسية والمعاناة التي يخبرها معتقلينا سنحاول في هذا الفصل فهم تلك العوام

 .داخل المعتقل

 

تجدر اإلشارة هنا وقبل االنتهاء من المقدمة الى ان الباحثين اال واحدا قد جربوا حياة  

االعتقال بفترات مختلفة، من الباحثين من قضى عشر سنوات في المعتقل ومنهم من قضى 

 ان الباحثين ليسوا بعيدين عن حياة االعتقال، بل خبروها فترة طويلة تحت التحقيق، أي

بدرجات متفاوتة وبمدد سمحت لهم االطالع عن كثب على المعالم العامة لحياة االعتقال، 

فالباحث هنا ال ينقل تجربة غيره فحسب وانما يندمج في البحث بصورة ال تفصل بين تجربته 

 .الخاصة والمعلومات قيد الموضوع
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 العتقال األولىظروف ا
 

تبدأ رحلة الفلسطيني مع حياة االعتقال مع اللحظة األولى التي يقبض عليه فيها، فقد  

يمضي أياما قليلة ويعود الى أهله وذويه، وقد تطول إقامته في المعتقل، بقاؤه في األسر رهن 

 ارتأت وقد ال يكون متهما بصورة مباشرة، وانما.  بإثبات التهمة او التهم الموجهة ضده

سلطات االحتالل حجزه الى حين تحت عنوان اعتقال اداري او اعتقال بهدف التحقيق، وبما 

اننا نكتب عن التجربة االعتقالية، فان االهتمام منصب على الذين يمكثون في المعتقل فترة 

ن تجعلنا قادرين على القول انهم يخبرون حياة االعتقال، أي التركيز يتمحور حول الذين يعتقلو

 .بهدف التحقيق معهم بشان تهم محددة وواضحة

 

محددة ظروفا اعتقالية مختلفة عن تلك التي " أمنية"يعيش المقبوض عليهم السباب  

والذين تعتقد سلطات االحتالل ان " أمنية غير محددة"يعيشونها المقبوض عليهم السباب 

ن من التصنيف األول احتجازهم يساعد على استقرار األوضاع األمنية، يتعرض المعتقلو

لظروف اعتقال أولى تتميز بتحقيق مكثف معهم من قبل جهاز المخابرات، يستمر هذا التحقيق 

فترة قد تطول او تقصر تبعا لعدم إثبات التهم او إثباتها، فكلما فشل رجل المخابرات في 

لى اعتراف الوصول الى نتيجة إيجابية كلما طالت فترة التحقيق، اما إذا استطاع ان يحصل ع

سريع من المعتقل بشان ما قام به من أعمال موصوفة بأنها ضد األمن فان فترة التحقيق 

 .سرعان ما تنتهي وينتقل الى مرحلة انتظار صدور الحكم ضده من قبل محكمة عسكرية

 

تمثل فترة التحقيق ظروف االعتقال األولى، انها فترة مميزة وخاصة، ويعيش المعتقل  

اع قاسية جدا تستهدف معنوياته وقدراته على الصبر والتحمل والكتمان، يواجه بأنها تحت أوض

أرادته وقناعاته، انه معزول عن العالم، ال يتصل بأحد وال أحد يتصل به مع بداية اعتقاله، 

وعليه ان يواجه التنكيل دون ان يسمح له تأفف، انه هو في مواجهة جهاز المخابرات التي 

 . من اجل إلحاق هزيمة بسالحه الوحيد وتركيعهتستعمل كافة أسلحتها

 

نحاول في هذا الفصل تفصيل مختلف األمور التي يصادفها المعتقل، وشرح األساليب  

التي تتبعها المخابرات في سبيل الوصول الى هدفها، تبدا المخابرات أعمالها باعتقال الشخص 

 .المعني ومن ثم يتتابع المسلسل
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، تزنزنه، تضربه، وتستخدم كل الوسائل في سبيل ابتزاز انها تشبحه، تحقق معه 

اعتراف او رضوخ او تعامل معها، ربما ال نستطيع استنفاد كل الوسائل التي بجعبة 

المخابرات، او نحيط بكل ما يمكن ان تبتدع من وسائل تعذيب وعقاب، لكننا نحاول بقدر 

تركا في استخدامها ضد المعتقلين، االمكان شرح تلك الوسائل البارزة والتي تشكل قاسما مش

وتبقى الحقيقة قائمة بان أجهزة المخابرات تتفنن بأساليب القهر والتنكيل تبعا لعدم قدرتها على 

 .التمسك بأي قيم أخالقية

 

 االعتقال
 

تتعدد أشكال االعتقال تبعا للظروف واألسباب، فهناك اعتقال أثناء معركة تنشب بين  

سرائيليين واعتقال آخر من قبل دورية عسكرية إسرائيلية تقوم بأعمالها الفدائيين والجنود اإل

االعتيادية، فقد تقوم الدورية باعتقال شخص في الشارع او على طريق عام او يجلس في 

وقد يعتقل شخص من على أحد الجسرين، او أثناء قيامه بعملية تسلل عبر الحدود، . مقهى، الخ

صة بعد حدوث عملية عسكرية في مدينة او انفجار عبوة وقد يكون االعتقال عشوائيا خا

ناسفة، وربما يكون في حاالت خاصة من على سفن في عرض البحر او عن طريق اختطاف 

 .طائرات او بواسطة التسليم الدولي، وقد يكون عن طريق االستدعاء االعتيادي

 

تلفة، اال ان نمط على الرغم من عدم وجود إحصائيات دقيقة حول أنماط االعتقال المخ 

االعتقال البيتي يبقى، من خالل المالحظة، النمط السائد واألكثر شيوعا، وحيث اننا ال نستطيع 

شرح أسلوب االعتقال لكل نمط ال اغلب األنماط تخضع حقيقة لظروف كل حالة الخاصة، 

ماط فإننا نركز على النمط السائد والذي ينسحب الغرض من طريقة تنفيذه على معظم األن

 .األخرى

 

يتم االعتقال في الحاالت المدرجة على انها أمنية في اغلب االحيان ليال، تتم حاالت  

اعتقال بغرض الحجز ليال، وتتم اعتقاالت لحاالت أمنية أثناء النهار او باالستدعاءات، اال ان 

الساعة الحادية المتوقع ان تقوم قوات االحتالل بمداهمة بيت المعني أثناء الليل وبالتحديد بعد 

هذا ال يعني انه ال تتم مداهمة البيوت في ساعات مبكرة من الليل، . عشرة قبل منتصف الليل

اال ان هذه الحاالت تحدث رعبا اقل خاصة إذا كان المعني أهل بيته ال يأوون الى الفراش 

 .مبكرا
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حتى تحدث تتعمد المخابرات اإلسرائيلية مداهمة البيوت في ساعة متأخرة من الليل  

نوعا من المفاجأة والصدمة لدى السكان، انها تفضل مفاجأتهم وهم يغطون في نوم عميق وقبل 

ان يكون النائم قد اخذ قسطا ال باس به من الراحة، فالمخابرات ترغب في ان يفيق أهل البيت 

من نومهم يتخبطون وغير قادرين على التفكير السليم او استيعاب ما يجري، وتتعمد 

ابرات أيضا ان يفيق السكان على فوهات البنادق موجهة نحوهم مما قد يؤدي غرض المخ

 .إنزال الرعب والشلل الفكري لفترة وجيزة

 

ال ترسل المخابرات العتقال الشخص سيارة عسكرية واحدة او سيارة شرطة، وانما  

ين في ترسل في الغالب قوة عسكرية مكونة من عدة سيارات وعدد من الجنود يفوق العشر

 .كثير من األحيان، أحيانا تعزز هذه القوة بمجنزرات او مصفحات

 

ال تتطلب حاالت االعتقال مثل هذه القوة ولكنها تخدم أغراضا غير غرض االعتقال  

المباشر، لم نسمع المخابرات اإلسرائيلية تعطي تفسيرا للقوة الكبيرة التي ترسلها، ولكنه 

 .تنتج المرء ما تهدف اليهباإلمكان من خالل المالحظة ان يس

 

قد تكون االحتياطات األمنية أحد أسباب تجريد قوة عسكرية العتقال شخص اعزل،  

تضع المخابرات سواء كانت اإلسرائيلية او غيرها احتمال هرب الشخص او استخدام سالح 

يخفيه، فحتى تكون قادرة على مراقبة كل أركان البيت ومداخله، وعلى إحباط أي محاولة 

لمهاجمة المعتقلين فانها تجرد قوة كبيرة حتى لو كانت احتماالت الهرب او المهاجمة قليلة 

جدا، لكن القوة الكبيرة تخدم غرضا آخر بالنسبة للمخابرات اإلسرائيلية يمكن استنتاجه من 

أقوال عمالئها والمتساقطين الذين يمكن ان يشهدوا اعتقال شخص، فالعميل يسمع بعد االعتقال 

دا بقوة جهاز مخابرات إسرائيل وباالحتياطات الواسعة التي تتخذها، اما المتساقطون مشي

فيرددون عبارات من شانها ان تترك لدى المستمع انطباعا ان هذا الجهاز دقيق جدا في عمله 

وال ضرورة للعمل ضد دولة إسرائيل او اإلساءة الى أمن جنودها ومواطنيها، أي ان القوة 

رض بث نوع من الحيرة والذهول لدى المواطن عل في ذلك ما يردع الكبيرة تخدم غ

 .محاوالت المس بجيش الدفاع اإلسرائيلي او بإسرائيل

 

لكنه من المحتمل ان السبب القوي وراء تجريد القوة الكبيرة يكمن في خلق جو من  

ا بإرباك الرعب واإلرهاب ووضع المعتقل وذويه في حالة نفسية صعبة، تهتم المخابرات دائم
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المعتقل وتقريبه من حافة االنهيار التي يفقد فيها نفسه ويعترف بما لديه، تبدا عملية اإلرباك 

مع االعتقال، يستثار المعني من نومه على فوهات البنادق وجنود يعبثون بالبيت ويفتشون 

ورجال مخابرات يصرخون ويأمرون، انهم يقصدون وضعه ي ما يشبه بجبهة عسكرية غير 

 .افئة بتاتامتك

 

اللحظات االعتقالية األولى حاسمة بالنسبة للمخابرات، في هذه اللحظة يبدأ اإلنسان  

المعني حساباته المتشابكة والمتتالية والمتسارعة، يقفز في ذهنه سبب او أسباب االعتقال، انه 

واضح فانه يبدأ بالتخمين حول ما إذا كانوا يعلمون او ال يعلمون، وإذا لم يكن في ذهنه سبب 

يبدأ باسترجاع شريط أعماله وأقواله عله يجد خاطرة ما يبرر هذا االعتقال، يبدأ بالتفكير أيضا 

بماذا عسى هؤالء الجنود ان يفعلوا، هل سينهالون عليه بالضرب بين لحظة وأخرى؟ هل 

سيسحقون جسده؟ ام هل سيوفرونه لوقت قريب؟  هل سيتحمل العذاب والزنزانات والعصي 

رابيج؟ انه يصارع األفكار في داخله، يقول لنفسه انه سيصمد ولن يبوح بسر، سيتحمل والك

العذاب والجوع والبرد، وإذا كانت شخصيته مهزوزة وارادته تميل الى الضعف فانه يحدث 

 .نفسه بضرورة االعتراف ليوفر على نفسه الضرب واإلهانات وسوء المعاملة وقسوتها

 

مخابرات ان تهز الشخص في هذه اللحظة الن اهتزاز نفسية انه من المهم جدا لدى ال 

المعتقل يؤثر على إرادته ويشكل حلقة أولى في سلسلة من االهتزازات، أي ان الحرب بين 

المخابرات تريد اعترافا سريعا وسقوطا سريعا، وعلى . المعتقل والمخابرات تبدا هذه اللحظة

لهدف أم ال، وربما يكون قرار المعتقل لحظة المعتقل ان يقرر فيما إذا كان سيفشل هذا ا

االعتقال هو الحاسم، إذا صمم المعتقل على اتخاذ موقف مهما كانت الضغوطات والمصاعب 

فان احتماالت صموده فيما تبقى عالية او على األقل أعلى من احتماالت صمود المتردد وغير 

 .الواثق من نفسه

 

المرافق لهجمة الجنود بضرب المعتقل وتهديده تغذي المخابرات أحيانا الضغط النفسي  

وشتمه بأقذر الكلمات، من شان هذا الضرب ان يعطي مؤشرا عما يمكن ان يحصل تحت 

التحقيق، أي انه عبارة عن رسالة أولية يقول لسان حالها ان عدم االعتراف سيكون وباال، لكن 

 من وجبة الضرب األولية هذه بعض المعتقلين الذين يتمتعون بوعي وصالبة وارادة يستفيدون

الستيعاب الجو النفسي المرافق لعملية اإلهانة الجسدية ومن ثم استيعاب الضرب دون ان 

 .تكون له تأثيرات نفسية تؤدي الى االرتباك واالعتراف
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يقيد الجنود يدي المعتقل اما بالتحديد او بقطعة مقوية من البالستيك ويعصبون عينيه  

كيسا تخرج منه رائحة كريهة وال تكمن الرؤيا من خالله، يقيدون يديه او يضعون في رأسه 

كنوع من االحتياط ضد أي ثورة قد يحاول المعتقل القيام بها كالهرب او ضرب جندي او 

خطف بندقية، اما غطاء الرأس او عصبة العينين فيقصد منها وضع المعتقل في حيرة حول 

م من ان الغطاء ال يشكل خطرا لكنه يضع المعتقل في المكان الذي يقتادونه اليه، وعلى الرغ

حالة نفسية متوترة تفتح مجاال أمام هواجس وتخيالت لتعكر تفكير المعتقل وتؤثر سلبيا على 

 .تركيزه

 

من شان المعتقل الذي لم يخبر االعتقال من قبل ان يشعر بقرف من الكيس ورائحته  

 الموقف الفجائي الذي قد يهزه بعض الشيء، لكن الكريهة، فاإلنسان العادي لم يعتد مثل هذا

من المفروض ان ينتظر اليه على انه تجربة بسيطة يجب استيعابها بسهولة واسترخاء حتى 

 .يكون باإلمكان استيعاب مواقف وحاالت اشد هجوما على نفسية المعتقل

 

قل، فالجنود هذا ومن المتوقع ان يعمد الجنود الى ضرب المعتقل أثناء نقله الى المعت 

كما يبدو يحملون تعليمات واضحة من المخابرات ليساهموا في خلق هزات نفسية لدى المعتقل 

تجعله اقل قدرة على الصمود ومواجهة االتهامات بإرادة صلبة، والجنود ال يضربون الشخص 

بطريقة ال تؤذيه وانما يتعمدون ضربه على مناطق حساسة ليشعر انه قد اصبح في وضع 

يئ، او انه على وشك ان يمون، او ان تنكسر أضالعه وأطرافه، انهم يضربونه صحي س

بطريقة تحفزه على التفكير بموازنة صحته وحياته باعترافه، انهم يريدون ان يركز على حياته 

ورفاهة ال على صموده وصالبة إرادته، أي ان يختار طريق االعتراف عندما يمثل أمام رجل 

 .الطريق األقصر نحو توقف الضرب وإنهاء العذابالمخابرات الن ذلك هو 

 

اما في حاالت االعتقال المقترنة بعمل مسلح واضح او اشتباك فان الضرب المبرح  

يأخذ مدى واسعا، ففي هذه الحالة التي ال تحتاج الى إثبات تهمة يتبنى الجنود سلوكا انتقاميا ال 

نود جراحا او دماء تنزف، المعتقل سلوكا من اجل خلق جو نفسي، وفي ذلك ال يراعي الج

بنظرهم عبارة عن إرهابي ومخرب وال يستحق رحمة او مراعاة للقيم اإلنسانية المتعارف 

 .عليها عالميا

ينجو من وجبات التهيئة النفسية هذه المستدعى عن طريق المختار أو الشرطة او أي  

عجة وصدمتها، وال يؤخذ مسؤول تسلطي آخر، فهذا ال يعاني أهله من زيارة الليل المز

بموكب من اإلهانات والشتائم، لكن هذا ال يعني انه لن يعاني في المعتقل، وانما يعني فقط ان 
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تهمته على قدر كبير من السخف وال تستحق المطاردة او المظاهر العسكرية، هذا ومن 

وانما ترغب المالحظ ان الذين تم استدعاؤهم غالبا ما يكونون بعيدين عن التهم األمنية، 

المخابرات بمضايقتهم والصافي بعض التهم ضدهم كإلصاق صورة او رفع علم او المشاركة 

بمظاهرة، تشك المخابرات أحيانا بان شخصا يتحدث بقضايا وطنية او يهاجم العمالء او يقف 

ضد المهادنين، فتعمل على كسر شوكته باستدعائه وتعذيبه وزجه في المعتقل تحت تهمة أمنية 

 . يفةخف
 

 الشبح
يمر المعتقل بمرحلة انتقالية قبل ان يصل الى الفترة المعروفة بفترة الشبح، تتمثل هذه               

المرحلة بتفتيش مالبسه وجسده واخذ ما بحوزته من ساعة او نظارات او حزام او أمـوال او                 

مـة،  لفافات تبغي، في هذه المرحلة يتعرف الشخص على المعتقل الذي سيكون فيه الفترة القاد             

ويقوم شرطي بفحص ما يحصل من أوراق او دفاتر مالحظات صـغيرة، ويـتفحص جسـده              

للتعرف على آثار كدمات سابقة، هذا إجراء تعتبره المخابرات ضروري حتى تكون على بينة              

 .من الكدمات والعاهات غير المسؤولة عنها

 

درا ما يجري تحقيق    يقيد المعتقل بعد هذا التفتيش السريع وينقل الى مركز التحقيق، نا           

مع الشخص حال وصوله خاصة إذا كان اعتقاله ليال، غالبا ما يتعرض المعتقـل لمـا هـو                  

معروف بالشبح، والشبح عبارة عن تقييد يدي المعتقل بماسورة او مربط مثبت فـي واجهـة                

او بحيث يبقى المعتقل وقفا ال يستطيع ان يحرك يديه وال يستطيع ان ينام او يذهب الى الحمام                  

 .ان يجلس، انه هناك يقف وفي رأسه كيس قذر تخرج منه رائحة نتنة

 

الشبح ليس محكوما بوقت محدد، فربما يشبح المعتقل بضع ساعات او بقية سـاعات               

الليل حتى يحين وقت التحقيق، وربما يبقى مشبوحا يوما بأكمله او يومين او ثالثة، تعتمد فترة                

ذي سيحقق مع المعتقل ومزاجه ووقته، إذا قـدر رجـل           الشبح على تقدير رجل المخابرات ال     

المخابرات ان الشخص المعني عنيد ومن الصعب ان يعترف فانه يطيل فترة التحقيق فيتـرك               

المعتقل مشبوحا، وربما يفضل المحقق وكما هو الحال في كثير من األحيان، ان يتلـذذ علـى                 

 .منظر الفلسطيني مشبوحا
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ه، فالمشبوح يتعرض للضرب واإلهانات من قبل الجنود        هذا وال يترك المشبوح وشان     

والمحققين الذين يمرون به، فكل شخص يأخذ نصيبه، فهذا يضرب المشبوح براحة يده، واخر              

برجله واخر بقبضته، وبالطبع ال يستطيع المشبوح ان يفلت من أي ضربة، فهو أحد األساليب               

 .معتقل وتثبيط عزيمته على الصمودالتي يتبعها رجل المخابرات للتأثير على إرادة ال

 

يهدف الشبح الى تحقيق ذات الغرض الذي تهدف اليه عملية االعتقال وما يصـاحبها               

من عملية قمع وضرب وتهديد، المحققون يتهمون المعتقل ويريدون منه اعترافا بأقصر وقـت         

ق نفسي  ممكن، تضع عملية الشبح المعتقل في وضع صعب متمثل بجوع شديد وقلة نوم وضي             

هائل بسبب كيس الرأس، ويتفاقم هذا الوضع مع عدم السماح له باستخدام مرحاض وان عليه               

ان يضغط على نفسه او ان يستسلم لضغط أجهزته العضوية، تتوقع المخابرات من المعتقل ان               

تقل يسال نفسه عن نوعية العذاب القادم إذا كان القمع في بداية االعتقال بهذه القساوة، يبدا المع               

وكما تأمل المخابرات باالعتقاد بان ما هو آت على قدر اكبر بكثير من القسـوة واأللـم، وإذا                  

كان األمر كذلك، فان المخابرات تأمل ان يصل المعتقل الى نتيجة ان ال فائدة مـن الكتمـان                  

 .واإلنكار وان االعتراف يشكل مخرجا من كل هذه اآلالم

 

من هدفها إذا بدا المعتقل يحدث نفسه حول جدوى         وحقيقة فان المخابرات تحقق جزءا       

اإلنكار وفوائد االعتراف، ان ذلك يعني ان المعتقل اخذ يشكك بفائدة اإلنكار ويصـور لنفسـه         

فوائد يمكن ان يجنيها من االعتراف أي انه يبدا باقران اإلنكار بالضرر واالعتراف بالفائـدة،               

سيخه طيلة فترة التحقيق حتى يـتمخض فـي         وهذا نمط من التفكير تعمل المخابرات على تر       

 .النهاية عن اعتراف

 

نمط التفكير هذا ال يمكن ان يساور فلسطينيا يعي قضيته واهداف شعبه وعلى قناعـة                

تامة بما يعمل وكذلك ال يخطر هذا النمط على بال شخص يتمتع بـإرادة قويـة وشخصـية                  

 ان مثل هذا الشخص ال يركز عـادة         ناضجة ويقدر األهداف التي تحاول المخابرات تحقيقها،      

على اآلالم التي تلحق به، وانما يركز على أهداف المحقق، فهو يعي ان التركيز علـى اآلالم،                 

على األقل من الناحية النفسية يقود الى ضعف ربما يتسارع ليصبح سقوطا، اما التركيز على               

 .قمع والتنكيلأهداف المخابرات يجعل الفكر مشغوال بكيفية مواجهة عمليات ال

 

فكما سنرى تتلخص عملية المواجهة بين المعتقل والمحقق في خلق نمط تفكير لـدى               

المعتقل يقود الى االستسالم، وتكمن قدرة المعتقل هنا في تغييب هذا النمط والتركيـز علـى                
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نقيضه، ينطبق هذا األمر على عملية الشبح، فمن رأى في الشبح ألما شديدا يجـب الـتخلص                 

ان االعتراف سيكون أحد وسائل الخالص، اما من رأى فيه وسيلة نحو االعتراف، فانه              منه، ف 

 .سيجد في تحمله ابتعادا عن االعتراف

 

 التحقيق
لسنا معنيين في هذا الجزء يسرد المراحل التي يمر بها التحقيق يصورة متسلسلة الن               

م غير واضحة يمر بهـا      التسلسل غير موجود من ناحية عملية، هناك مراحل عامة ذات معال          

التحقيق، اال ان عملية التحقيق تبقى خاضعة لكل حالة على حدة ولتقدير المحقق ولمـا يـراه                 

مناسبا، لكن من الواضع ان هناك أساليب عديدة يتبعها المحقق ويحاول من خاللها تحقيق هدفه               

 اال ان فشـل     في نزع اعتراف من المعتقل، ال يتم اتباع هذه األساليب بنوع مـن التسلسـل،              

أسلوب ما يؤدي الى استخدام أسلوب آخر دون ان يكون هناك نمط ترتيبي محدد وموحد بـين   

 .المحققين، ولهذا يركز هذا الجزء على أساليب التحقيق دون تسلسل عملية تحقيق

 

 اإليهام بالمعرفة
يحاول رجل المخابرات مع بداية التحقيق استغالل الفكرة التي حاولـت المخـابرات              

اإلسرائيلية غرسها في عقول الكثيرين عبر السنين والقائلة بان جهاز المخابرات اإلسـرائيلية             

على درجة عالية من الكفاءة والدقة والتغلغل بحيث ال يخفى عليه شيء ممـا يجـري داخـل                  

فلسطين وخارجها، يحاول المحقق ان يقول للمعتقل انه يعرف كل شيء عنـه وعـن عائلتـه       

مخابرات اإلسرائيلية ال يخفى عليها شيء وان عمالئها يزودونها دائما بكـل            وأصدقائه، وان ال  

شيء يجري في العالم العربي وداخل التنظيمات الفلسطينية، يعرف جهـاز المخـابرات كـل               

 .شيء، وال ضرورة هناك ألي محاولة إخفاء

 

 ثالثـة،   وفي هذا السياق ربما يقول المحقق للمعتقل انه يعرف ماذا أكل قبل يومين او              

ويعرف مع من شرب الشاي في ساعة معينة، وربما يذكر رجل المخابرات للمعتقـل أسـماء                

أصدقائه واسماء خصومه وبعض المشاكل الشخصية التي واجهها، بالطبع هذه أمور ليس من             

الصعب معرفتها، فجهاز المخابرات ليس وحده القادر على معرفة هذه األمور، بل انه بإمكان              

 ان يوظف جاسوسا مقابل مبلغ زهيد من المال ليأتي باألخبار الشخصية ألي             أي شخص عادي  

فرد، لكن المعتقل الذي ال يملك خبرة وال يتسلح بوعي حول أساليب المخابرات قد يذهل أمام                

هذا المدى من المعرفة بنشاطاته واعماله خاصة إذا قفزت في عقلـه فكـرة ان المخـابرات                 
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 يقوم به بما في ذلك نشاطاته الوطنيـة السـرية، فيبـدأ يفكـر               اإلسرائيلية ال تعجز عن شيء    

 .باالعتراف

 

وربما يبدا رجل المخابرات بسرد أسماء يدعي تعاونها معه، ومن ضمنها أسماء بعض              

القيادات الفلسطينية التي تساهم في اتخاذ القرار الفلسطيني، وان هذه األسماء مطلعة على كـل        

اخل وان المخابرات تحصل على القـوائم وصـور الوثـائق           نشاط يقوم به أي وطني في الد      

والمراسالت، أي ان المحقق يعمل على إثارة الشكوك حول القيادات، فـإذا كانـت القيـادات                

كلهم عمالء فما   : "عميلة، فما فائدة اإلنكار؟ في النهاية يريد المحقق من المعتقل ان يقول لنفسه            

 .لوب يسرد كل نشاط له سواء كان هاما او غير هاميبدا المخدوع بهذا األس" جدوى اإلنكار؟

 

بعد هذه المقدمة وربما قبلها يسال المحقق المعتقل عن سبب اعتقاله، هذا سؤال ذكـي                

جدا يهدف الى جر المعتقل الى إعطاء أسباب العتقاله واليت تشكل شبه اعتراف بما قام بـه                 

عنى ذلك ان تعليله ال يأتي من فراغ، هذا         من نشاطات، إذا استطاع ان يعلل المعتقل اعتقاله، فم        

فضال عن ان حاجة المعتقل تفتح آفاقا جديدة أمام المحقق، فربما يكون لدى المحقـق أسـباب                 

اعتقال مختلفة عن األسباب التي يذكرها المعتقل، أي ان إجابة المعتقل تشكل مساعدة كبيـرة               

 .للمحقق في تحقيق هدفه

 

برات الى مثل هذا السؤال وتكون إجابتهم علـى الـدوام           ينتبه الواعون ألساليب المخا    

بعبارة ال اعرف او ال اعلم، وربما يجيب البعض ان االعتقال عبارة عن تسلية الن المحققـين        

يريدون ملء فراغهم، ال يستسلم المحقق لهذه اإلجابة بل يراوغ المعتقل ويحاول انتزاع سبب              

قول للمعتقل مثال انه رجل واع ويحسب بدقة كـل          منه، وفي السياق يحاول المحقق اإلطراء في      

خطواته فكيف ال يعرف سبب االعتقال، من شان هذا اإلطراء من وجهة نظـر المحقـق، ان                 

يثير النخوة في نفس المعتقل ومحاولة المحافظة على صورته لدى رجل المخـابرات، أي ان               

 وعلى رأي المحقـق     اإلطراء يهدف الى خلق شعور المعتقل بضرورة الحرص على احترامه         

فيه كرجل متزن ويفكر بهدوء، ال ينطلي هذا األمر على المعتقل المحنك الذي ال يهمـه رأي                 

 .المحقق فيه، والذي يعتقد ان مديح المحقق عبارة عن شتيمة
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 الملف الكبير
يحاول المحقق ان يكرس فكرة معرفة كل شيء خاصة من المعتقل بتوجيه حديثه نحو               

بان كل نشاطاته مرصودة وكل شيء مسجل وان ملفه الخاص قد كبـر كثيـرا               المعتقل قائال   

وربما يحمل المحقق رزمة أوراق كبيرة موضوعة داخل ملف ويقول للمعتقل ان هذا هو ملفه               

 ". انت فعلت كل هذا وال تعلم لماذا اعتقلناك؟: "الذي يحتويه كل شيء، ثم يقول

ثيرة وان على المعتقل اال ينكـر شـيئا الن          يحتوي الملف حسب المحقق على تهم خطيرة وك       

اإلنكار لن يجدي، وقد يتابع المحقق حديثه قائال ان المخابرات قد صـبرت وانتظـرت عـل                 

 .المعتقل يعيد التفكير بنشاطاته ويتوقف ولكنها بعد ان يئست قررت اعتقاله

 

ريـه  قد يكون بحوزة المخابرات بعض التقارير عن نشاطات المعتقل، لكن الملـف ي             

المحقق للمعتقل ليس اال مجموعة أوراق ربما تكون في طريقها الى سلة المهمالت، إذا كـان                

لدى المحقق بعض المستندات او التقارير فانه بالتأكيد لن يطلع المعتقـل عليهـا ألنهـا مـن                   

المفروض ان تكون سرية، فقط يحاول رجل المخابرات إيهام المعتقل بأنه ال مفر أمامـه وان                

راف يشكل المخرج الوحيد، وهذا أمر قد ينطلي على بعض المعتقلين الذين لـم يجربـوا    االعت

حياة المعتقالت ولم يتعرضوا للتحقيق من قبل، فمع الهالة الكبيرة الموضوعة فيها المخـابرات        

اإلسرائيلية يشعر المعتقل الجديد ان كل ما سمعه عن هذا الجهاز من قبل اصبح واقعا عمليـا                 

ف به يواجه جبروت هذا الجهاز؟ تسول له نفسه ان عليـه اال يحـاول وعليـه ان                  أمامه، فكي 

 .يعترف

 

اما بالنسبة للمعتقل المجرب والمطلع على أساليب المخابرات تعتبر قصة الملف الكبير             

قصة مخيفة ويجب عدم االستماع اليها، بل ان هذا المعتقل يبادر رجل المخـابرات بالتحـدي                

تات سرية وانه لن يطلعه عليها، إذن أين اإلثبات؟ حقيقـة ال توجـد هنـاك                ويطالبه بان اإلثبا  

 .إثباتات وانما يريد المحقق من المعتقل ان يعطي اإلثبات بنفسه، أي ان يعترف

 

 وجبة ضرب خفيفة
ربما يقرر المحقق تأجيل مواجهة المعتقل بالتهمة التي اعتقل بشأنها، حجته في ذلـك               

لة نفسية اكثر صعوبة مما يجعل اعترافه اسهل وايسـر، بحـوزة            تكمن في وضع المعتقل بحا    

المحقق عدة رسائل من شانها تأزم المعتقل، من ضمن هذه الوسائل وجبة ضرب ساخنة ستتبع               
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إذا لم يتم اإلدالء بما لدى المعتقل من معلومات، يقرر المحقق مثل هذا اإلجراء ليؤكد للمعتقل                

حول تعذيب المخابرات للمعتقلين، فمـن المعـروف ان         صحة ما كان يسمع به خارج المعتقل        

الناس تتحدث عن أساليب التعذيب وقسوتها شراسة المعذبين، وجبة الضرب األولى من شانها             

حسب ما يراه المحقق، ان تحيي شريط األحاديث في ذهن المعتقل مما يجعله يفكـر بتفـادي                 

 .وجبات الضرب القادمة عن طريق التساقط واالعتراف

 

تغل المعتقل الواعي والمفكر هذه الوجبة ليكون اكثر صالبة في مواجهة ما يأتي من عذاب،               يس

من المتوقع ان يفكر المعتقل بالضرب ومن المتوقع ان يتوجس خيفة منه، او ان تتكون حالـة                 

نفسية لديه مترددة في قبول العذاب، يغذي هذا الوضع كل ما سمعه عن أساليب المخـابرات،                

ف ينهار مع أول كف او لكمة توجه ضده، يحاول المعتقل الـواعي ان يسـتوعب                اال ان الخو  

الضرب والعذاب ليحوله الى صمود وثبات، فكل ضربة تكسبه خبرة جديـدة فـي الصـمود                

غرض إزالة الخـوف وغـرض      :وتضيف الى ثقته بنفسه، الضرب بالنسبة له يؤدي غرضين        

 الشموخ الن إرادته اصلب مـن كـل         ترسيخ الصمود، مع كل ضربة يشعر المعتقل بنوع من        

 .عصي المخابرات

 

 الزنزانة
من المحتمل ان يستضيف المحقق المعتقل في الزنزانة أوال، قد ال يشاء ان يقابله فـي                 

بادئ األمر ويفضل وضعه في الزنزانة حتى يأخذ المعتقل فكرة واضحة عن مكـان سـكناه                

لك تابع لمزاج المحقق وتقديره للحالة التـي        الجديد، وربما يدخله اليها بعد التحدث معه، كل ذ        

 .يتعامل معها

 

الزنزانة عبارة عن مكان قذر ومظلم وتنبعث منه رائحة كريهة، يتميز جوها بالرطوبة            

والبرد الشديد شتاء والحر الشديد صيفا، جدرانها صماء وقد تحتوي على نافذة صـغيرة جـدا        

 .ماماتسمح بنور ضعيف وقد تكون مغلقة أمام النور ت

 

ال تحتوي الزنزانة غالبا على أي نوع من المرافق، ال ماء فيهـا وال مرحـاض وال                  

غطاء يقي من البرد، عدد قليل جدا من الزنزانات في مختلف المعتقالت ومراكـز التحقيـق                

يحتوي على صنبور ماء او بطانية، وإذا شاءت المخابرات احترام شخص لمكانته او تأثيره او               

 .ياسية فيه فإنها قد تعطيه زوجا من البطانياتاهتمام جهات س
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والزنزانة مكان قذر جدا ال يصلح بتاتا ألي نوع من العـيش، انهـا مكـان المنـام                   

والمرحاض في آن واحد، وال يتم تنظيفها اال على فترات طويلة، قد يأمر المحقـق المعتقـل                 

منظفات، فقـط ينظفهـا بيديـه    بتنظيف الزنزانة، وبالطبع ال يعطيه أي نوع من األدوات او ال         

وتصبح نظيفة بالقدر الذي تسمح به يداه، أحيانا يتعمد المحقق إغالق فوهة المرحـاض فـي                

الزنزانات لتنتشر القاذورات بصورة مائية على ارض الزنزانة، ثم يطلب من المعتقل التنظيف             

 .بيديه

 

هدف حرمان المعتقل   يتعمد المحققون في كثير من األحيان سكب الماء في الزنزانات ب           

من الجلوس او التمدد على أرضيتها، وبهدف تحويل وقوفه الى جحيم ال يطاق، وهـذا أمـر                 

 .شديد القسوة في الشتاء عندما يكون الماء باردا والمعتقل ال يجد شيئا يستدفئ به

 

اما بالنسبة لباب الزنزانة فانه من الحديد المصفح الذي ال يمكن العبث به، وهو مقوى                

نوع كبير وقوي من االقفال والسحابات، هذا وال تفتح الزنزانة مباشرة الى ردهة، وانما ال بد                ب

من المرور بباب ثان وربما ثالث قبل الخروج نهائيا من الزنزانة نحو غرفة التحقيق، والباب               

مزود بطاقة صغيرة جدا تكفي إلدخال قطعة خبز او خيارة او سمكة، انها ال تعطـي ضـوءا                  

 .تفتح عادة على مكان مظلمألنها 

 

يزج المحقق المعتقل في الزنزانة لوضع مزيد من الضـغط عليـه مـن النـاحيتين النفسـية                  

والجسدية، الزنزانة بوضعها الحالي تشكل عبئا ثقيال ال يقدر على مواجته اال الواثق من نفسه               

خذ عـددا مـن     والمقتنع بقضيته وصاحب اإلرادة الصلبة، وحتى يزيد المحقق من الضغوط يت          

اإلجراءات لمضاعفة األزمة النفسية التي يرغب في تحقيقها، تتعدد هذه اإلجراءات التي تذكر             

 -:منها ما يلي

  

 يتعمد المحقق ترك المعتقل فـي الزنزانـة دون    :اإلبقاء على المعتقل مدة طويلة في الزنزانة      

 المعتقل نفسـه تحـت هـذه        استدعائه للتحقيق مدة قد تصل ثالثة أيام او أربعة او اكثر، يجد           

الظروف معزوال تماما، انه بمفرده في هذه الزنزانة المقيتة ذات الجدران الملذة الصـامتة، ال               

شيء يعمله سوى االنتظار القاتل، انه ال يستطيع النوم وال الجلوس وال حتى الوقوف بشـكل                

في الزنزانة، انه   سوي، انه يصل الى مرحلة يفضل معها العذاب والضرب الشديد على البقاء             
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يريد ان يكلمه أحد او ان يخرج، ان يرى شيئا آخر من العالم، وقد يصل األمر في المعتقـل                   

 .الى ان يتمنى قدوم المحقق وضربه في الزنزانة

 .اما ضعيف النفس واإلرادة قد يبدأ بالتفكير باالعتراف حتى يخلص من هذا الجو المقيت جدا

 

نه هو الوحيد في المكان وان رجـال المخـابرات قـد            هذا وقد يساور المعتقل شك بأ      

تركوه، ربما يفكر بان إسرائيل قد انسحبت وانه بقي لوحده في الزنزانة وال يعلم أحـد عـن                  

مكان وجوده يدفعه التفكير هذا في كثير من األحيان الى ضرب باب الزنزانـة بعنـف عـل                  

 .ندي أحد عناصر االطمئنانالجندي الحارس يلقي عليه بنظرة، أي ربما تصبح نظرة الج

 

 يعتر أي شيء موجود في الزنزانة غير القاذورات واألوساخ عنصـر            :سحب أسباب الرفاه    

رفاه، فوجود بطانية او بساط رقيق رث عبارة عن امتياز ال يستحقه اال الذين يعترفـون بمـا                

 ينقـل الـى     لديهم، وإذا كان المعتقل قد وضع خطا في زنزانة تحتوي على صنبور مساه فانه             

 .زنزانة أخرى وبهذا يكون المعتقل قد جرد من شيء ثمين في ظروف قاسية

 

 يقوم المحقق بين الحين واآلخر بمضايقة المعتقل في الزنزانـة،           :اإليذاء بين الفينة واألخرى   

فقد يفتح عليه الباب ليسكب عليه ماء يبلل مالبسه وجسده، وهذا أمر في غاية اإليذاء خاصـة                 

 وقد يطلب منه ان يخلع مالبسه ويلقي بها خارج الزنزانة، وقد يفتح عليـه البـاب                 في الشتاء، 

ليلقي ببعض المسبات والشتائم، هذا ومن المعروف ان رجال المخابرات مدربين على احتراف             

 .الكلمات القذرة والنابية، ورجال المخابرات اإلسرائيلية يتقنون الشتائم التي بتداولها العرب

 

 قد يترك المحقق المعتقل بدون طعام لفترة طويلة من الـزمن، ظـروف              :والماءمنع الطعام   

الطعام في الزنزانة سيئة جدا، وتختلف الى حد كبير عن ظروفه في المعتقـل، قـد يحصـل                  

المعتقل في زنزانة التحقيق على وجبة بسيطة من الطعام كسمكة متعفنة او حبـة بنـدورة او                 

بن الزبادي، فحتى يزيد المحقق من شدة الجوع التي يعـاني           قطعة خبز وخيارة او قليل من الل      

منها المعتقل فانه يتركه بدون طعام لفترة ليست قصيرة وقد تتعدى األيام الثالثة، وقد يمنع عنه          

 .أيضا الماء الحيوي للجسد

 

الزنزانة مصممة بطريقة تقود الى قهر اإلنسان وتفتيت كيانه والقضاء علـى تكاملـه               

ا جو يدفع نحو الركوع والخضوع واالستسالم، انهـا مـن اجـل سـحق اإلرادة                النفسي، انه 

اإلنسانية وتحويل اإلنسان الى مجرد أداة طيعة تؤمر فتلبي وتنهى فتنتهي، انها عالم مـوحش               
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ومؤلم واصم وابكم، انها من المفروض ان تكون أقسى من غابة وحوش أوحش مـن مكـان                 

 .را يبوح بما عمل وبما لم يعملمهجور تنزله العفاريت، وليخرجه منها

 

لكن الزنزانة من الناحية األخرى عنوان التحدي ورمز اإلباء والشمم، انها الجو األمثل              

الذي يختبر المعتقل فيه إرادته وقدرته على التحمل والصبر واالستمرار، لحظات مـن هـذا               

وي وقادر علـى مواجهـة      القبيل قليلة جدا في حياة اإلنسان، ربما يعتقد اإلنسان انه صلب وق           

الصعاب، لكنه ربما ال يالقي الصعاب التي تعتبر امتحانا حقيقيا لما يعتقد انها صفاته، تعطـي                

الزنزانة للمعتقل هذه الفرصة، وعليه ان يرى الى أي مدى يستطيع ان يثبت نفسه، لن يقضي                

المتوفرة وحتى لـو  المعتقل نحبه ان ان فرصة وفاته ضئيلة جدا إذا اعتمدنا على اإلحصائيات            

 .كان الموت هو نهاية التحمل فان أمامه فرصة ان يختار بين الموت بشرف والحياة بذل

  

 
 

ثم ان الزنزانة توفر فرصة لتوثيق عرى حب المعتقل لوطنه وشعبه، انها المكان الذي يمثل 

ه عمل الثمن الذي يجب ان يدفعه اإلنسان من اجل وطنه، وصل المعتقل الى هذا المكان الن

من اجل وطنه بدافع الحب والحرص وبدافع من حب الحرية واالستقالل، أي ان الزنزانة حلقة 

وصل مادي بين اإلنسان والقيم الوطنية التي يؤمن بها، انها رمز العطاء واإلقدام والشجاعة، 

وهي بالتالي رمز الصمود واستمرار تدفق حب الوطن والناس وحب قرى فلسطين ومدنها 

ا، وحب زيتون فلسطين وجبالها وسهلها وبحرها، الزنزانة ليست وسيلة قمع، وانما وشوارعه

.وسيلة تجديد عهد على االستمرار في التضحية حتى التحرير  

 

والزنزانة بالنسبة للمعتقل المؤمن بوطنه أمته وقضيته، انها ليست جوا موحشا ومخيفا             

ر ويتأمل بشؤون وطنه أمتـه، انـه هنـاك          بقدر ما هي خلوة يأوي فيها اإلنسان الى ذاته يتفك         

لوحده بعيدا عن صخب الحياة ونشاطاتها واجتماعياتها حيث ان يتفكر بهدوء ويعيد تقييم كـل               

أفعاله ونشاطاته وتوجهاته الفكرية، الزنزانة مكان ينطلق فيه العقل اإلنسـاني ليبـدع فكريـا               

وتقلل من تضحياته، وهي أيضـا      وليكسر كل الحواجز المادية التي كانت تكبله وتشل حركته          

المكان الذي يتيح للمعتقل فرصة التفكير بهدوء حول اإلجابات التي يجب ان يـدليها لرجـل                

المخابرات حول أسئلته، انه يستطيع ان يفكر ويحبك قصة منطقية مقنعة لرجـل المخـابرات               

اغة إجابـات   دون ان يترك خلفه أي آثار تدينه، أي انه يستطيع اإلفالت من االعتراف بصـي              

 .مترابطة ال تشكل تهما أمنية
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بعبارات أخرى، الزنزانة تشكل حافز سقوط بالنسبة للمعتقل الضعيف غيـر المـؤمن              

بعدالة قضيته والذي ينظر الى التضحية على انها مسالة عابرة تدخل ضمن دائـرة القناعـان                

لزنزانة رمز صمود وتحـد     اإلنسانية، اما بالنسبة للمعتقل قوي اإلرادة وصلب العزيمة، فان ا         

وفرصة نحو التفكر اإلنسان بتهذيب نشاطاته والسمو بنفسه نحو درجات أعلى من التضـحية              

 .والفداء

 

وقبل االنتهاء من موضوع الزنزانة فانه يجدر التنويه الى ان هناك زنزانـة أخـرى                

انة التحقيـق،   يسميها المعتقلون االكس، هذه عبارة عن زنزانة انتظار وتختلف جذريا عن زنز           

فهي عبارة عن قصر بالمقارنة بزنزانة التحقيق، انها تحتوي على فرشة رقيقة جـدا وبعـض              

البطانيات ومصباح يضيء على مدى أربع وعشرين ساعة، وتقدم فيها وجبات ثالث، وبإمكان             

ساكنها ان يخرج الى مرحاض وان يأخذ حماما ويحلق ذقنه، وهي زنزانة تابعة للمخـابرات               

 .كمأوى مرحلي للمعتقل لحين استئناف التحقيق معهوتخدم 

 

قد يقدر المحقق أثناء التحقيق انه بحاجة الى مزيد من المعلومات، او يرى انـه مـن                  

الضروري ترك المعتقل لفترة من الزمن ليفكر في التهم الموجهة ضده، فيرسـله الـى هـذه                 

 .الزنزانات حتى يحين وقت استئناف التحقيق معه

 

 كبيرةالتهمة ال
 

عندما يقرر المحقق اتهام المعتقل بصورة مباشرة ومحددة، فانه ال يقف عند حد التهمة               

المقصودة فقط وانما يتوسع في العدد والمدى، فإذا كان المعتقل متهما فقط بالتنظيم فان المحقق               

 يواجهه مثال بتهم التنظيم والتدريب على السالح واالتصال بجهات معادية، يحـاول المحقـق             

 :عمل هذا السباب منها

 إلفساح المجال أمام نفسه للتأكد من حجم التهمة الموجهة ضد -أ   

 المعتقل، فهو ال يريد ان يحصر نفسه بالتنظيم فقط، فربما تدرب    

 المعتقل على السالح وبقي األمر سرا، فيعطي نفسه فرصة التحقق من    

 ه ويخرج المحقق الشك، فقد يعترف المعتقل بالتهم الموجهة ضد   

 .منتصرا   
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لتهويل األمر أمام المعتقل مما قد يؤدي الى إصابته بنـوع مـن             -ب

 الذعر واالرتباك، فعندما يواجه المعتقل بتهم كبيرة يبدا بمحاولة 

الربط بينها وبين حجم العقاب الذي ينتظره، وكلمـا كبـرت الـتهم             

ف، قـد يخلـق     وتعددت كلما ارتفعت سنين االعتقال في حالة االعترا       

 ضغط ما يتخيله المعتقل من سنين وراء القضبان نوعا من الهروب 

انا بس عندي تنظيم، انا لم أتدرب ولـم         : "والتراجع فيندفع نحو القول   

أي انه يعترف بالتهمة الحقيقية من اجل ان ينفي عـن نفسـه             " اتصل

 .التهم األخرى

 ما بانتزاع اعتـراف حـول       تنطلي هذه الحيل في بعض األحيان ويحقق المحقق هدفه         

التهمة المباشرة او بانتزاع اعترافات أخرى كانت مجرد تكهن وغير مستندة على معلومـات،              

لكن المحقق يفشل في كثير من األحيان، فالمعتقل الحريص والحذر ال يتكلم اال بعد ان يتأكـد                 

 ويأخذ بالتركيز   من حقيقة التهمة الموجهة ضده، ويعمل تدريجيا على حصر نفسه بتهمة محددة           

 .عليها

 

يعي المعتقل صاحب الخبرة والمعرفة ان تشتت المحقق وعدم تركيزه على تهمـة او               

تهم بينة وواضحة ان المحقق لم يصل بعد الى التهمة المقصودة، ال يصل المحقق الى التهمـة                 

ك متهم بإلقـاء    ان:"مباشرة، فمثال ال يواجه المحقق المعتقل في اليوم الذي يعتقل فيه بقوله مثال            

، "قنبلة بتاريخ كذا وباالشتراك مع فالن على باص كان يمر بشارع صالح الدين في القـدس               

هذا أمر غير وارد بتاتا، ربما يقول المحقق هذا الكالم لكن بعد مرور فترة من الوقت وبعـد                  

 .استنفاذ كل المحاوالت لتوجيه تهم غير محددة عل المعتقل يعترف

 

 التعذيب الجسدي
 

يسير التعذيب الجسدي المباشر جنبا الى جنب مع كل خطوات ومراحل التحقيـق، ال               

توجد مرحلة تخلو من العذاب واإلهانة، فالمخابرات ال تكتفي بتعـذيب المعتقـل باحتياجاتـه               

العضوية كاألكل والنوم واإلخراج والدفء، وانما تعمل على إيذائه جسديا بصـورة مباشـرة              

 بان أجهزة المخابرات تتفنن في هذا النوع من قمع المعتقل في سبيل             وبأشكال متعددة، وال شك   

الحصول على اعتراف، فرجل المخابرات مدرب على ان يكون بدون أخالق او قيم إنسـانية،               
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ومدرب على نزع الشفقة والرحمة من نفسه حتى ال تتداخل أي عوامل إنسانية في عملية نزع                

 .االعتراف

 

ي بمجرد اإليذاء، وانما يعمد الى تعطيل أجهـزة الجسـم او            التعذيب الجسدي ال يكتف    

تشويه أعضاء المعتقل، وعلى الرغم من ان رجل المخابرات يحمل تعليمات بتعذيب المعتقـل              

الى الدرجة التي ال يموت معها، اال ان العديد من المعتقلين سقطوا تحت التعذيب من جـراء                 

في أساليبهم التعذيبية، ومن المعروف ان العديد من        الوحشية المتمادية التي يمارسها المحققون      

المعتقلين عانوا من كسور في أطرافهم أثناء التحقيق، وبعضهم ما زالت تظهر علـيهم آثـار                

 .حروق او خلع األظافر، وبعضهم تعطلت لديهم القدرة الجنسية

 

هيبـة،  هذا وقد مارست المخابرات اإلسرائيلية في بداية االحتالل أسـاليب تعذيبـه ر             

وفتحت من اجل ذلك مراكز خاصة للتعذيب، لقد تفننت في هذه األساليب وتفوقت علـى كـل                 

أساليب الفاشية والشاهنشاهية، والمعتقلون األوائل يعرفون هذه األساليب اكثر من غيرهم النهم            

 عانوا منها بشكل مباشر، وإذا كان هناك هناك مجال للمقارنة بين التعذيب الجسدي اليوم وبين              

االمس فان الفارق شاسع جدا، فاليوم تركز المخابرات جهدها على العذاب النفسي اكثـر مـن            

 .الجسدي، بعكس االمس الذي كان يركز على العذاب الجسدي

 

ومن الممكن ان يكون التعذيب الجسدي بشكل كف او لكمة بقبضة يد او ركلة برجل،                

ابرات بتقييد يدي المعتقل ومـن ثـم        وقد يكون بصيغة وجبة ضرب عنيفة، قد يقوم رجل المخ         

يأخذ بضربة برجليه ويديه او بعصا او سوط، وربما يجتمع على المعتقل اكثـر مـن محقـق         

واكثر من اثنين، ويعملون على ضربه بالعصي والجنازير والسياط بشدة، وربما يلقوه أرضـا              

الضرب يأخذ  ويضربوه بعنف على أجزاء جسده بما في ذلك البطن والصدر والرأس، أي ان              

 .أنماطا كثيرة ويصل الى درجة عنيفة من الحدة

 

هذا ومن الممكن جدا ان ينزف المعتقل دما نتيجة الضرب، وربما يصـاب بنزيـف                

داخلي عنيف، وقد يفقد الوعي، ومن المحتمل أيضا ان تكسر يده او رجله، او تتكسر بعـض                 

ها واردة، وبالطبع نأمل من     أضالعه، او تمزق بعض عضالته، ان مخاطر الضرب كثيرة وكل         

خالل هذا الحديث اال يأخذ القارئ انطباعا بان هناك تثبيطا عن العمل، وانما الهدف هـو ان                 

 .يتعرف القارئ على التجربة، وإذا تعرف عليها ودخل المعتقل فانه لن يفاجأ بشيء
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بجسـد  قد يأخذ التعذيب شكل حروق، فمن الشائع ان يطفئ المحققون أعقاب لفافاتهم              

المعتقل، وبعد فترة من الزمن يظهر جلد المعتقل موشحا بحروق كثيـرة دون عـالج، وقـد                 

يعرض جسد المعتقل للنار من اجل أحداث حروق واسعة والتي من شانها ان تقود الـى آالم                 

 .شديدة

 

يدخل الماء أيضا ضمن وسائل التعذيب الجسدي خاصة في الحاالت البسيطة كتهمـة              

علم او رشق حجر، يعري المحقق المعتقل ثم يسكب عل جسده بصورة فجائية             التنظيم او رفع    

او تدريجية ماءا شديد البرودة، وبعدها مباشرة يسكب عليه ماء حارا، ويعتبر المـاء البـارد                

وسيلة تعذيب ذات فاعلية في الشتاء عندما يكون الجو باردا، ومن الممكن أيضـا ان يسـكب                 

و في كامل مالبسه الن ابتاللها عبارة عن نوع مـن التعـذيب،             المحقق الماء على المعتقل وه    

 .فجسد اإلنسان بدون مالبس يجف بصورة أسرع مما لو غطي بمالبس مبلولة

 

قد يستخدم المحقق الزرد كوسيلة تعذيب، كان يضع زردا في يديه ويضـيق رباطهـا                

 وقد يستخدم الزرد    لتدخل حوافها في جلد المعتقل، ويزاوج المحقق هذا الوضع بضرب شديد،          

للشبح بطريقة رهيبة جدا، كان يربط المعتقل بيديه ويعلق ويتحول ثقل جسده على رسغيه، او               

 .ان يعلق المعتقل ويديه خلف ظهره، او يعلق من رجليه، كل هذا يتم مع الضرب المبرح

 

و في أيام البرد، ربما يؤمر المعتقل الى الخارج ويعرى ويضرب بالسياط او بالشوك ا              

بالعصي والجنازير، يضرب حتى يفقد حواسه، وقد يغطس بماء بارد جدا، او قد يوضع رأسه               

 .في ماء ليوشك على االختناق

 

استخدمت زنزانات ال تسمح لإلنسان بحركة، وعلق فيها صنبور ماء تخرج منه نقطة              

نقطة على راس المعتقل او جسده، واستخدمت أدوات لخلق إزعاج وفوضـى فـي الـرأس،                

ضرب صحون رنانة في األذنين مما يسبب دوارا شديدا وذهوال، واستخدمت حفر القاذورات             ك

لوضع المعتقلين فيها، وكذلك تم استخدام أساليب الترهيب كان توضع يد إنسان في الزنزانة او               

 .جمجمة او دماء، وذلك ليظن المعتقل ان الموت البطيء مصيره

 

 على العيون واللكم على الوجه مما يؤدي الى         هذا وتستخدم في المعتقل طريقة الضغط      

سقوط االسنان، وكذلك يتعمد المحقق ايذاء اللسان واألعضاء الجنسية، ويستخدم المحقق أحيانا            



 32

الزجاجة التي يرغم المعتقل على الجلوس عليها لتدخل في استه، وقد يرغمه أحيانا على وضع               

 .األقالم بين أصابعه ومن ثم الضغط عليها

 

خدمت المخابرات اإلسرائيلية الحيوانات وخاصة الكالب في التعذيب، كانت تترك          واست 

الكالب المدربة تهاجم المعتقل فتمزق مالبسه، والكالب مدربة على إرهاب المعتقـل دون ان              

 .تقتله، وكذلك استخدمت الكراسي الكهربائية

 

ـ             دا ومتعـددة   باختصار، أساليب المخابرات في التعذيب الجسدي المباشـر كثيـرة ج

األشكال واأللوان، وعلى المعتقل اال يفاجأ من أي شكل تعذيبي، وعليه ان يتوقـع أي شـيء                 

يخطر على باله، فإذا خطر بباله ان يحملوه بطائرة ويلقوا به علـى األرض، فـان عليـه اال                   

 او  يستبعد األمر او أن يلقى من على عمارة عالية، او ان يحقن بمواد تسبب الهستيريا المؤقتة               

الدائمة، او ان يعطى عقاقير تضر بالجسد او بعض أجزائه، كل األمور الواردة وكل الهواجس               

ممكنة، لكننا نكرر هنا ما قلناه قبل قليل من ان المخابرات اإلسرائيلية أخذت تقلل من تركيزها                

 . في السنوات األخيرة على التعذيب الجسدي المباشر لصالح التعذيب النفسي

 

ة التعذيب كما تهدف كل األساليب األخرى الى تركيع المعتقـل وانتـزاع             تهدف عملي  

االعتراف منه، انها تقصد رفع درجة األلم التي من شانها ان تقهر إرادة المعتقل وترغمه على                

وضع ما لديه من معلومات أمام رجل المخابرات، انها جزء من لعبة شد الحبل القائمـة فـي                  

لى امتصاص األلم وتحويله الى صمود وبين هدف األلم في إحداث           المعتقل بين قدرة المعتقل ع    

السقوط، وال شك بان كثيرين جدا يتهاوون أمام األلم ونتيجة لذلك ال يعترفون فقط بما عملـوا                 

حقيقة وانما يلصقون بأنفسهم أعماال لم يقوموا بها بتاتا، انهم يعترفون بكل تهمة يوجهها إليهم               

ن التعذيب، وفي لحظة ضعف يفضل المعتقل سنين اعتقال طويلة          المحقق في سبيل الخالص م    

 . على ان يتحمل التعذيب أليام قليلة

 

هذا وقد اتضح لنا ان األغلبية الساحقة من الفلسطينيين لم يأخذوا دروسا في ما يمكـن                 

 ان يواجهوه داخل المعتقل وحتى انه لم يقل لهم انهم من الممكن ان يعتقلوا ويواجهوا المحقـق                

اإلسرائيلي، دخل اغلب المعتقلين الفلسطينيين المعتقل وهم يجهلون عملية التحقيق والتعـذيب            

ومختلف الوسائل التي من شانها ان تجعل المعتقل يركع ويعترف، وهذا أمر يشير الى تقصير               

المسؤولين عن مختلف العناصر المنظمة، ربما يفسر هذا على ان الشرح حول االعتقاد مـن               

ثبط الهمم ويرعب البعض فيترددوا في االلتحاق بصفوف الثورة، بالطبع هذا تبريـر           شانه ان ي  
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سخيف وتافه النه ثبت ان االعترافات قد جرت اغلب العناصر المنظمة الى المعتقل، انه مـن                

األجدى تثقيف الفرد حول االعتقال ومن ثم حول كيفية الصمود، على ان تكون هناك أعـداد                

 .لكثير منها مع أول كفكثيرة منظمة يتهاوى ا

 

وحتى ال نظلم الذين صمدوا، فإننا ال نقول ان الكل تهاووا واعترفوا، او ان الكل كان                 

بإمكانهم االستمرار في عدم االعتراف، فبعض المعتقلين واجهوا تهما دامغـة وبأدلـة ماديـة               

ـ            ن وجـود  واضحة ال مجال للهرب منها، وبعض المعتقلين صمدوا حتى النهاية على الرغم م

أدلة واضحة ضدهم، عوقب الصامدون بتعذيب وحشي ورهيب وخارج كل حـدود إنسـانية،              

 .والقي بهم في االعتقال اإلداري

 

هذا ويستشف فكر الذين صمدوا أمام التعذيب ان الصمود عبارة عن حالة ذهنية، وان               

اف، ان من يحـاول     تسلح اإلنسان بذهنية البقاء بدون اعتراف تقود في النهاية الى عدم االعتر           

ان يركز على األلم الناجم عن التعذيب ال بد ان يعترف انه يكون قد حصر فكره بهـذا األلـم                    

واخذ يشعر به بتسارع، أي ان التركيز على األلم يخلق ذهنيـة الخـالص منـه، أي ذهنيـة                   

ف االعتراف، لكن الذي يعي ان التعذيب من اجل إخضاع النفس يعي ان إذالل النفس باالعترا              

اشد من ألم الجسد تحت العذاب، أي انه إذا قرر المعتقل أن يبقى رافع الرأس وغير مهـزوم                  

داخليا ومنتصرا على رجل المخابرات، فانه يمتص األلم على انه وسيلة من اجل قهر المحقق               

 .وتبديد جهوده، كل ضربة تعني قدرة اكبر على التحمل وهزيمة جديدة لرجل المخابرات

 

  

 الترهيب
ن المحتمل ان يقرر المحقق تهويل األمر أمام المعتقل لجره نحو المسـاومة، وقـد               م 

يحصل هذا في أي وقت يختاره المحقق، وليس بالضرورة قبل التعذيب الجسدي او بعده، لكن               

االحتمال األكبر هو ان يختار المحقق هذا األسلوب قبل ان يشن حملته التعذيبية الواسعة ضـد                

ل المحقق ان يصور األمر للمعتقل على انه خطير جدا ويأخذ أبعادا خارجة             المعتقل، وهنا يحاو  

انا مجرد موظف وال املك من األمر شـيئا،  "عن نطاق مسؤولياته، فمن شان المحقق ان يقول     

لقد سمعت أحـدهم يقـول      "وقد يضيف قائال    " وقد عقد المسؤولون اليوم اجتماعا بشان وضعك      

د يعتقلون بعض أفراد عائلتك، لكن آخر أكد انك لن تخرج من            انهم يريدون هدم بيتكم وانهم ق     

 ".هنا قبل عشرين عاما
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يأخذ التهويل أشكاال متعددة من شانها وضع المعتقل في حالة يـأس شـديد وإدخـال                 

الرعب الى قلبه، ويهدف المحقق بهذا األسلوب الى إيصال المعتقل الى درجة يقول لـه فيهـا                 

وبالطبع يجيب المحقق بطريقة يجيـب المحقـق بطريقـة          " طة؟وكيف الخروج من هذه الور    "

انا مجرد موظف، انت تعلم، لكن إذا وضعتني في حقيقة ما عملت فانه بإمكاني              "الرجل الطيب   

، قد تنطلي هذه الحيل على بعض المعتقلين خاصة من صغار السن            "مساعدتك لدى المسؤولين  

بمفاهيم إنسانية وغير المجـربين والـذين       وغير المجربين والذين يفكرون في بعض األحيان        

يفكرون في بعض األحيان بمفاهيم إنسانية، قد يظن صغير السن ان المحقق قد يساعد فعال وقد                

 .يشفع له وبالتالي يوفر هدم البيت واعتقال اخوته وسنين طويلة من االعتقال

 

 الترغيب
األسـلوب المعـاكس،    ربما يرى المحقق ان أسلوب الترهيب ال يجدي نتيجة فيحاول            

وهو الترغيب، من خالل هذا األسلوب يحاول المحقق ان يقول للمعتقل ان مشكلته بسيطة وال               

انت فقط تكلم عن الحقيقة وانا واثق انك ستنام في بيتك           : "تستحق العناء، ويوجه كالمه للمعتقل    

ان يبقيه في هـذه     ، ثم يأتي على سيرة األهل ويقول له ان أهله ينتظرونه ويصعب عليه              "الليلة

انا لي أهل واعرف شعور األهل تجاه ابنهم وال بد لـي ان اعمـل علـى                 "األوضاع القاسية،   

، واذا كان للمعتقل زوجة وأوالد فانه يأتي علـى ذكـرهم            "إعادتك إليهم بأقرب فرصة ممكنة    

 .بتردد وتعاطف

 

 يبـدأ   يصدق بعض المعتقلين خاصة من صغار السن عديمي الخبرة هذا األمر، انـه             

بالظن ان رجل المخابرات رحيم وودود وصاحب قلب طيب، فيقع بالمطب ويبوح له بكل مـا                

عنده، ومن ثم يكتب األعراف على الورق، ال يرى بعدها رجل المخابرات، بل يرى الحـاكم                

العسكري الذي يحكم ضده بسنين عديدة في المعتقل، لكن المعتقلين الـواعيين يعلمـون ان ال                

تقل وال نوايا حسنة، التعامل في المعتقل بإطار المفاهيم اإلنسانية غير وارد بتاتا،             طيبة في المع  

ال يوجد في مرحلة التحقيق اال صراع بين رجل مخابرات يملك أسـاليب ووسـائل مختلفـة                 

 .النتزاع االعتراف ومعتقل ال يملك من اجل الصمود سوى الوعي واإلرادة الصلبة
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 التوريط بالتوقيع
المحقق في بعض األحيان توريط المعتقل بتوقيع يضعه على الورق، فقد يطلب            يحاول  

المحقق من المعتقل ان يكتب اسمه او يوقع على ورقة بيضاء، يكتب المحقـق بعـد التوقيـع                  

اعترافا بيده ويكون التوقيع في نهاية ما كتب، غالبا ما يكتب المحقق اعترافا اخطر مما هـو                 

ف به، يهدف هذا اإلجراء الى إرباك المعتقل ممـا يدفعـه الـى              مطلوب من المعتقل ان يعتر    

االعتراف، وبالطبع يعمد المحقق الى رفع درجة اإلرباك بقوله انه سيبعث بهذا االعتراف الى              

المحكمة التي ستتخذ إجراءها المناسب ضده، ويضيف بان العقوبة على هذه الـتهم المدونـة               

 .التصل الى رقم كبير من السنين في االعتق

 

، وعنـدها تبـدا     "ان هذا لم أقم به كله     : "عندما يتوقع المحقق من المعتقل ان يقول له        

 .المحاورة حول حقيقة ما قام به المعتقل، وينتهي األمر الى ان يكتب المعتقل اعترافه بيده

 

ال بد من اإلشارة هنا الى ان المحقق ال يعتمد بتاتا على ما يكتب من اعتراف حتى لو                   

وقيع المعتقل، انها مجرد محاولة إليهام المعتقل انه وقع في الشرك، خلق مثل هذا الوهم               ذيل بت 

يبدو معقوال إذا أخذنا باالعتبار ما هو متداول في الحياة العامة من التصديق علـى معـامالت         

مذيلة بتوقيع صاحب الشان دون ان تكون مكتوبة بخط يده، فإذا لم ينتبه المعتقل الى عقم هذه                 

 .ساليب فانه يقع بسهولةاأل

 
 

 العدو والصديق
 

يعمل رجال المخابرات أحيانا كفريق ضد المعتقل، فقد ال يتخصـص محقـق واحـد                

بقضية المعتقل بل يتناوب على المعتقل اكثر من محقق، يأخذ التناوب او االجتمـاع أشـكاال                

ليـه ان يجيـب   متعددة منها التناوب على الضرب او أحداث ضيق نفسي من األسئلة التـي ع    

عليها، ومنها لعب دور العدو والصديق، يلعب أحد المحققين دور الشرير الذي ال يرحم وينهال           

بالضرب الشديد على المعتقل، بينما يمثل محقق آخر دور الرجل الطيـب الـذي يحـاول ان                 

 .يساعد المعتقل ويخرجه من ورطته مع المحقق اآلخر
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رفة التحقيق ليردع المحقق الشرير عن أعماله       من المحتمل ان يدخل المحقق الطيب غ       

وليقول له انه رجل قذر ال يفهم معنى اإلنسانية او احترام اإلنسان، ثم يطـرده مـن الغرفـة                   

بتوبيخ شديد، ثم يقدم المحقق الطيب لفافة تبغ ويسال المعتقل ان كان بحاجة لمـاء او شـاي،                  

 ما دام موجودا فـي المعتقـل، وانـه          ويعمل على تهدئة المعتقل ويطمئنه انه لن يمس بسوء        

 ".سيربي ذلك الكلب الذي ال يحترم أحد"

 

وبعد ان يشعر المحقق الممثل لدور الطيب انه استطاع خلق نوع من االطمئنان لـدى                

المعتقل يحاول ان ينتزع منه االعتراف استدراجيا، فقد يطلب منه ان يـذكر قضـيته حتـى                 

طيع إقناع المسؤولين بضرورة ذهابه الى البيت، ثـم         يستطيع مساعدته بشكل جيد، وحتى يست     

يطمئنه بان عليه اال يخشى أحدا، بل عليه ان يصبر على الظلم وما بعد الضيق اال الفرج، انها                  

أيام قليلة ويخرج من المعتقل، وهنا قد يقع المعتقل ويدلي بما عنده ظنا منه ان هـذا الممثـل                   

 . أمام المحكمة ليسمع الحكم بأذنيهسيساعده، انه لن يجد نفسه بالتالي اال

 

ال يوجد في المخابرات رجل طيب، المخابرات عبارة عن جهاز قمعـي، لـيس فـي                 

إسرائيل فحسب، وانما في كل دول العالم، رجل المخابرات مدرب علـى قلـة األدب ونبـذ                 

 ورجـل  المفاهيم اإلنسانية واإلساءة الى الناس بالشتم القذر واإلهانات والضـرب والتعـذيب،         

المخابرات ممثل جيد، انه يستطيع إتقان عدة أدوار ويستطيع التلون بسهولة، فهذا الرجل الذي              

 .يمثل دور الرجل الطيب ربما يكون ممثال في ذات الوقت لدور الشرير مع معتقل آخر

 

 التيئيس
يسلك المحقق طريق التيئيس كوسيلة النتزاع اعتراف من المعتقل، يتكلم المحقق عـن              

الجيوش العربية بكل طائراتها ودباباتها لم      " الثورة وعمقها وفشلها، ويوجه كالمه للمعتقل        عجز

لن يحرر هؤالء الذين    " تصمد أمام جيش الدفاع، فهل سيصمد بعض الزعران أمامنا بكالشين؟         

يقولون انهم ثوار فلسطين حسب رأي المحقق، ويضيف بأنهم يورطون الشباب معهـم تحـت               

 ينال هؤالء الشباب اال الموت او اإلصابة بعاهـة او االعتقـال، ويستشـهد     اسم التحرير، وال  

 .بحديثه بما حصل في األردن ولبنان وبما حصل من اقتتال بين الفصائل الفلسطينية

 

يقول المحقق ان محاربة إسرائيل كمن يناطح بجبل، انه لن يجني سوى الدمار والشقاء               

قل بان يبحث لنفسه عن مستقبل مادي، من األفضل لـه           ولن يحقق هدفا، وبالتالي ينصح المعت     
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حسب نصيحة المحقق ان يبحث لنفسه عن مستقبل مادي، من األفضل لـه حسـب نصـيحة                 

المحقق ان يبحث عن عمل او تجارة او ان يكمل دراسته ويتزوج ويعمل على تحقيـق رفـاه                  

 .طارداتمادي، هذا هو العمل المفيد والمثمر والذي يخلو من المالحقات والم

 

ثم يأتي المحقق على الزعامات العربية وقيادات الثورة، ويحاول ان يركز على حيـاة               

القصور التي يعيشها الزعماء العرب الذين يتبجحون بخطبهم حول تحرير فلسطين، ويحـاول             

أيضا ان ينقل الى المعتقل صورة بعض القيادات الفلسطينية اتي استفادت ماديا مـن الثـورة،                

انت هنا تضحي بجهدك ووقتك ومالك وزعماؤك يشترون العمارات ويقيمون          : "معتقلويقول لل 

هؤالء ال يقيمون النفسهم مكانة، حسب رأي المحقق اال بدماء أبناء شعبهم            " الحفالت ويتمتعون 

وجماجمهم، انهم يزايدون ويخطبون دون ان تكون في نيتهم التضحية الحقيقية ثم يشير علـى               

رك هذا الطريق النه هو الخاسر الوحيد، وغيـره يقـبض المـال باسـمه          المعتقل بان يقرر ت   

 .وبأسماء المضحين من الشعب الفلسطيني

 

يعزز المحقق هذه الحملة التيئيسية بتذكير المعتقل ببعض األمثال العربية التي تـدعو              

الكف ما  "او  " امش الحيط الحيط وقول يا رب الستيرة      : "الى الخنوع واالستسالم، فمثال يقول له     

ويقول للمعتقل ان الناس ال يهتمون بمسائل التحرير، الناس يبتاعون ويبيعـون            " بالطم مخرز 

انهم يعملون بحكمة حسب األمثال العربية، فلماذا تشد عنهم وتـدفع           ".  وكان القضية ال تهمهم   

س ال  ثم يقول لـه ان النـا      " الثمن؟ ينام اآلخرون في فراشهم الوثير وأنت هنا مرمي بالزنزانة         

 . يستحقون كل هذه التضحيات، وال يوجد من يقدرها او يقدر منفذها

 

يسهب المحقق في شرح هذه المسائل حتى يخلق لدى المعتقل عقلية نقمة على القيادات               

الفلسطينية وعلى الناس وحتى يكفر بكل شيء اسمه فلسطين، انه يريد من المعتقل ان يقـرر                

طالق يبدأ باالعتراف، قد يجد اإلنسان نفسه في لحظة ضعف          طالق القضية الى األبد ان هذا ال      

مقتنعا بما يقال ويقرر ان كالم المحقق منطقي ومن الضروري ان يعتـرف، اال ان المعتقـل                 

الذي يتفهم محاوالت المعتقل وأساليبه لن يتعب نفسه باالستماع الـى مثـل هـذه األحاديـث                 

 بأزمات أحيانا ويصيب بعـض قادتهـا مـرض          السخيفة، فالثورة بالنسبة للمعتقل المثقف تمر     

يبعدهم عن الروح الحقيقية للثورة، والناس بالنسبة له أيضا بحاجة الى وقت وجهـد كبيـرين                

حتى ينخرطوا في الثورة يجد وبأعداد كبيرة، ولهذا فان حملة المحقق لن تنطلي عليـه ولـن                 

 .تخدعه او تطرحه بحضن رجل المخابرات
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 اعترافات اآلخرين
 المحقق على المعتقل في حال وجود شركاء له بالتهمة او التهم الموجهة ضده              يضغط

بمواقف اآلخرين من االعتراف سواء كانت مزعومة او حقيقية، يبدأ المحقق ضـغطه بإيهـام               

المعتقل ان صديقه وشريكه فالن اعترف عليه وتنصل من أي مسؤولية غالبا ما يكـون هـذا                 

ف الى زعزعة ثقة المعتقل بزميله مما يدفعه الى التحـدث           الحديث عار عن الصحة، لكنه يهد     

متهما صديقه ومخليا سبيل نفسه، واذا كان المحقق قد اخذ ولو لمحة عـن بعـض تفاصـيل                  

المسالة قيد البحث فانه يستفيد منها لخلق جو حقيقي حول اعتـراف اآلخـرين، واذا فشـلت                 

 . األمر أمامهالمحاولة يهدد المحقق قائال انه سيأتي بالشريك ليرى

 

يأتي رجل المخابرات في كثير من األحيان بالشريك، اال انه يعطيـه أوامـر بعـدم                 

التحدث او إعطاء إشارة، ثم يبدأ يحدث المعتقل قيد التحقيق باعترافـات شـريكه المتواجـد                

بالغرفة وكيف ورطه هو بهذه االعترافات، ويهدده بانه سـيدعه يكتـب االعتـراف ويقدمـه             

 .التالي سيتورط هو لوحدهللمحكمة وب

 

يأتي رجل المخابرات في كثير من األحيان بالشريك، اال انه يعطيـه أوامـر بعـدم                 

التحدث او إعطاء إشارة، ثم يبدأ يحدث المعتقل قيد التحقيق باعترافـات شـريكة المتواجـد                

بالغرفة وكيف ورطه هو بهذه االعترافات، ويهدده بانه سـيدعه يكتـب االعتـراف ويقدمـه             

 .للمحكمة وبالتالي سيتورط هو لوحده

 

أحيانا يكون الشريك قد اعترف حقيقة وال يجد رجل المخابرات وسيلة افضـل مـن                

مواجهة المعتقل بالشريك الذي يروي القصة بحضور الجميع، وماذا بعد المواجهة انها فضيحة             

 وليس مجرد اعتراف؟

 

 على اتهام شركائهم كانتقام منهم تمر مثل هذه التهديدات على بعض المعتقلين ويعملون        

لكن التجربة تقول ان على المعتقل ان يضع في ذهنه دائما انه ال يعرف أحدا في المعتقل، من                  

األفضل له ان يتنصل من كل الناس وكأنه لم يعش أي نوع من الحياة االجتماعيـة، المعتقـل                  

وقد حصل داخل المعتقـل  " تيال اعرفه ولم اسمع به ولم أره قط في حيا       : "المجرب يقول دائما  

ان معتقلين قد تنصلوا فعال من اعز أصدقائهم واقرب الناس إليهم، أدى ذلك الى تركيز تعذيب                

 .ضدهم ومضاعفة وقت التحقيق معهم، اال انهم استمروا على مواقفهم
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يعمل رجل المخابرات أحيانا على جمع معتقلين معا في غرفة واحدة ليتأكد فيمـا إذا                

لى معرفة بعضهم ببعض، فابتسامة او إيماءة من معتقل الخر قـد تعطـي المحقـق                كانوا ع 

مؤشرا، وقد يترك المحقق المعتقلين معا في الغرفة بعد ان يكون قـد وضـع جهـاز التقـاط            

للصوت في مكان ما في الغرفة في مكان ما في الغرفة اللتقاط أي حديث يـدور، والمعتقـل                  

وال يومئ وال يحدث وال تطرا عليه أي تغييرات سواء كانـت            الواعي في هذه الحالة ال يبتسم       

 ..تغييرات ابتهاج او حزن او امل، الخ

 

 النقل من مركز تحقيق آلخر
 

تعمد المخابرات الى نقل المعتقل من مركز تحقيق الخر وذلك حتى ال يعتـاد علـى                 

معتقلين والرتابـة،   المكان قد يخلق التعود على مكان معين نوعا من االستقرار النفسي لدى ال            

فاعتياد المناظر وبالذات غرف التحقيق يخلق جوا نفسيا لدى المعتقل بان الحياة تسير برتابـة               

وان آالمها قد أصبحت نمطا غير مثير، تكسر عملية النقل مثل هذا االستقرار ومن شـانها ان                 

للتعرف علـى   انه بحاجة لتلمس ظروف الموقع الجديد و      .  تضع المعتقل في حالة تخبط جديدة     

مزاج المحققين الجدد وأساليبهم، ولن يعرف ما يريد اال بعد ان يكون قد تعرض لصنوف من                

التعذيب، هذا فضال عن العذاب الذي يالقيه في رحلته من المركز األول الى الثاني فالنـاقلون                

 .يحملون أوامر بالتفنن بتعذيب المنقول

 

 استخدام األهل
 

رب المعتقل للضغط عليه في سبيل االعتـراف، فيحـاول          يستخدم رجل المخابرات أقا    

مثال استغالل والده او أمه او أخيه الستدراجه نحو االعتراف، قد يقال للوالد ان ابنه في أمان                 

وانه سيخرج من المعتقل قريبا وبعد اإلدالء ببعض المعلومات، فإذا أدلى بها فانه بإمكانـه ان                

صة إذا كان م السذج الذين يصدقون وعود المخـابرات،          يعود به الى البيت، يتحمس األب، خا      

ويكلم ابنه ويحاول إقناعه باالعتراف، وقد يحصل نفس الشيء من االم او األخ او الزوجة، إذا                

 .تجاوب المعتقل مع هذا األسلوب فانه يكون قد وضع نفسه في ورطة
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تقـل ان أمـه مريضـة       يمثل رجل المخابرات أحيانا دور المتعاطف مع األهل كان يقول للمع          

وعلى وشك ان تموت، فإذا اراد ان يطفئ حزنها على ابنها وينقذ حياتها فان عليه ان يعترف،                 

وربما يرى المحقق رفع الضغط النفسي على المعتقل من خالل إبالغه ان احد أفراد عائلتـه                

المخـابرات  كأبيه او ابنه قد توفي، وانه بإمكانه ان يحضر الجنازة إذا اعترف، بالطبع رجل               

مهتم باالعتراف ال بجنازة او بأموات، ليس من عـادة المحقـق ان يصـدق او مـن عـادة                    

 .المخابرات ان تتعاطف إنسانيا مع أي فلسطيني

 

تنقل المخابرات قضية األهل نقلة واسعة عندما تهدد المعتقل بشرف أمه او أختـه او                

ي تركز على شرف األنثى مـن اجـل         زوجته، تستغل المخابرات القيم االجتماعية العربية الت      

تركيع المعتقل، فقد حصل مرارا ان أتت المخابرات بأخوات المعتقلـين وهـددتهم بممارسـة               

 .الجنس معهن إذا لم يعترفوا، كثيرون اضطروا الى االعتراف

 

لم يحصل ان نفذ رجل المخابرات تهديده بالممارسة الجنسية، اال ان المعتقل كان يثار               

من مالبس أخته، وكان على وشك ان يفقد صوابه عندما يوشك المحقق علـى              عند نزع قطع    

تركها عارية، انها وسيلة بشعة ومقذعة في الحصول على اعتراف، لكنـه مـن الضـروري                

توعية الفلسطيني والفلسطينية حول هذا األمر، وعلى الفلسطينيين جميعا ان يعوا ضرورة عدم             

 .االهتزاز أمام هذه األساليب المنحطة

 

 استخدام العمالء
على الرغم من اننا سنأتي تفصيال الى دور العمالء في انتزاع االعتراف فـي فصـل     

قادم، اال انه ال يضير ان نشير اليه االن، فالمحقق يجند العمالء البتزاز اعتراف من المعتقلين                

تي يوضع  وذلك عن طريق تمثيلهم الدوار وطنية، يوضع العميل في ذات الزنزانة او االكس ال             

فيها المعتقل، ويحاول العميل سرد قصص عن بطوالته الوهمية والعمليات العسكرية التي قام             

بها واتصاالته مع قيادة الثورة، انه يقوم بهذا الدور بهدف استدراج المعتقـل للحـديث عـن                 

 العمليات او النشاطات التي قام بها، 

 

ين يمثلـون أدوارا وطنيـة      أحيانا يزج المعتقل في غرفة مخصصـة للعمـالء والـذ           

ويظهرون أخالقا حميدة، ويحاول رئيس الغرفة ان يستدرجه للحديث من خالل وعودات مادية             

تصل أهله عن طريق قيادة الثورة التي يتصل بها دائما، واذا فشلت المحاوالت، فان العمـالء                
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طنيا لتحـدث   يأخذون بتهديد المعتقل على اعتبار انه جاسوس وبدون تاريخ وطني، لو كان و            

عما قام به من نشاطات، لكنه يبدو عكس ذلك، والتمام عملية التمثيل، فـانهم قـد يضـربوه                  

 .ويهددوه بإحداث جروح في جسده بأدوات حادة

 

كثيرون جدا هم الذين اعترفوا عن طريق العمالء، لقد ثبت ان العمالء قاموا بخدمات               

ذلك، لكن المعتقل المجـرب يعـي تمامـا ان          كبيرة للمخابرات اإلسرائيلية وما زالوا يفعلون       

المعتقل ليس مجاال للحديث عن بطوالت او عمليات او نشاطات، مثل هذا المعتقل ال يأتي أبدا                

على ذكر ثورة او تحرير او عمليات فدائية او أي شيء، انه يصمت دائما وال يتكلم حتى لـو                   

 .كان محدثه والده او أمه او أي قريب آخر

 

  الى هذا الموضوع في فصل كاملعلى كل سنعود

 

 جهاز كشف الكذب
من شان هذا الجهاز ان يرصد بعض التغييرات التي تطـرا علـى جسـد اإلنسـان                 

كنبضات القلب وإفرازات العرق الناجمة عن توترات عصبية، وهنا لسنا معنيين بطريقة صنع             

 .ن ان يرصدهاالجهاز او مكوناته، وانما معنيين بشرح الهدف منه واألشياء التي يمك

 

قبل استخدام الجهاز يعمل المحقق على ترهيب المعتقل بقوله ان هذا الجهاز يعطيـه مؤشـرا                

عندما يكذب، والمؤشر هنا يكمن في ذبذبات ترتفع وتنخفض تبعا للتغيرات التي تطـرا علـى      

الجسد، ومن الممكن ان يالحظ اإلنسان العادي بعض التغييرات عندما يكذب فـي أي مكـان،           

ذا سئل عن مكان وجوده قبل ساعة من الزمن أعطى مكانا غير المكان الصحيح، فانه يشعر                فإ

ببعض الخفقان وربما ببعض الحرارة غير االعتيادية في البطن، وربما يشعر ببعض إفرازات             

العرق إذا تلمس أطراف أصابعه، لكن هذه األعراض يمكن ان تختفـي إذا كـان الشـخص                 

 أصبحت مسالة الكذب لديه عبارة عن عادة ال تخلق لديه وضـعا             محترفا عملية الكذب بحيث   

 .نفسيا يثيره

 

يعتمد رجل المخابرات في جهازه لكشف الكذب على الحالة النفسية التي يكـون فيهـا       

المعتقل عندما يكذب، تغير الحالة النفسية يؤدي الى ظهور بعض التغيرات الدالة عليها، وبمـا            

التغير في نبضات القلب او التغير في سرعة الـدورة الدمويـة            ان الجهاز يستطيع ان يرصد      



 42

وإفرازات العرق، فانه يستطيع رصد التغيير النفسي الذي يطرا على المعتقل، يوصل المعتقل             

بأسالك الجهاز من أذنيه وبطنه وأطراف أصابعه، واألسالك هذه تلتقط التغيـر مهمـا كـان                

 .وينتبه المحقق الى موقع الكذببسيطا، فعندما يحصل تغير ترتفع الذبذبات 

 

يحاول المحقق ان يبرهن للمعتقل امر كشف الكذب في البداية وبعد وصله بأسالك من               

، او ان يركز على رقم من أوراق اللعب،         10-1خالل الطلب منه التركيز على رقم معين من         

 األرقام وبمـا ان     لكل رقم يذكر، يبدا المحقق بذكر     " ال"ثم يطلب المحقق من المعتقل ان يقول        

تقال لكل األرقام فان المعتقل يكون قد كذب بالنسبة لرقم واحد ويكون قد ظهر ذلك علـى                 " ال"

 .الذبذبات مما يفيد المحقق حول الرقم الصحيح

 

الجهاز ليس لعبة، انه يرصد التغيرات ويعكسها في ذبذبات فقد شاع بين المعتقلين ان               

فها المحقق وانه مجرد وسيلة ترهيـب، ونحـن نقـول ان            الجهاز ال يعمل بالطريقة التي يص     

الجهاز حقيقي لكنه ال يشكل إثباتا أمام المحكمة، انه ممنوع في العـرف الـدولي وال يجـوز                  

استخدامه ضد المعتقلين، وعليه فانه على المعتقل اال يوقع على استخدام الجهاز ضده، إذا فعل               

 .فانه يخالف بذلك األعراف الدولية

 

من الجدير بالذكر ان الجهاز قد يشير الى موقع ال تقال فيـه الحقيقـة لكنـه ال                  هذا و  

يكشف عن الحقيقة، وحتى يستطيع المعتقل مواجهة مثل هذا الجهاز، فان عليه اال يسلي نفسه               

بأقاويل حول عدم خطورة الجهاز، بل عليه ان يسلح نفسه بوسائل تعكر عمل الجهاز، وهذا ال                

طوات تجعل المحقق غير قادر على تحديد الكذب من الصواب، انه ليس من             يتأتى اال باتباع خ   

السهل ان نوصي هنا باال يتأثر المعتقل عندما يكذب الن الظرف الموضوعي الموجـود فيـه                

المعتقل أقسى من ان ينسى انه يكذب في موقع من هذا القبيل، لكن السهل هو ان يعمل المعتقل                 

ألفضل ان يعمل المعتقل على تذكر مواقف سخيفة او محرجة          على توتير أعصابه بنفسه، من ا     

وضع فيها، او ان يتذكر أمورا تثير الغضب او مواقف تقشعر منها األبدان، او ان يتصور انه                 

يموت ويحمله الناس ليدفنوه، او انه يستثار فترتجف أعصابه أي عليه ان يتخيل مواقف ترفع               

ن شان هذا ان يؤثر على ذبذبات الجهاز وتبدو في          من نبضات قلبه ومن إفراز العرق لديه، م       

 .الغالب انها تشير الى الكذب

 

إذا لم يستطع المعتقل وضع نفسه في مواقف ترفع من حدة التوتر لديه، فان عليـه أن                  

يستخدم الشهيق والزفير، عليه ان يأخذ شهيقا عميقا ويصبر عليه قبـل ان ينفثـه، وينصـح                 
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قيقة ست مرات، يؤدي التنفس هذا الى اسـترخاء العضـالت           بصورة عامة ان يتنفس في الد     

وتقليل التوتر وكذلك إفراز العرق، وإذا استطاع المعتقل ان يفعل ذلك فان تركيـزه سـيتحول                

عن مسالة الكذب ويصبح االسترخاء همه االساسي، من شان ذلك ان يبقي وتيـرة الذبـذبات                

طرة على الجسم ان يطلق المعتقل ألعضائه       ثابتة، ومن المهم جدا في إحداث االسترخاء والسي       

 .الحرية وال يكبلها بأي نوع من التفكير، وعليه أيضا ان يرخي جفونه الى درجة اإلغماض

 

هذا ومن المهم ان نشير الى ان المحقق ال يركز أسئلته على النواحي األمنية، وانمـا                 

 لها سقف، وربما يسال فيمـا إذا        ينوعها، فمثال يسال عما إذا كان للغرفة باب او فيما إذا كان           

كان اسم المعتقل كذا، الغرض من تنويع األسئلة هو توقع إجابات نعم او ال أكيدة على بعـض                  

 .األسئلة مما يجعل المحقق متأكدا من مقدار الذبذبات المؤشرة على اإلجابة الصحيحة

 

 الصليب األحمر
 

رات المعتقل ألنها تبحث عـن      المعتقل تحت التحقيق معزول عن العالم، تعزل المخاب        

معلومات في صدره ربما يكون لها عالقة بأناس آخرين خارج المعتقـل، وربمـا إذا اتصـل               

المعتقل بالخارج ان يستطيع بالتعاون مع اآلخرين إخفاء بعض األدلة او أخبار شركاء له بمـا                

 .يجري فيتخذون االحتياطات األمنية الالزمة

 

المعتقل تحت التحقيق اال الصليب األحمـر الـدولي،   ال يسمح الي شخص ان يتصل ب    

يسمح للصليب بمقابلة المعتقل في اليوم الرابع عشر من االعتقال، ومهمته تنحصر في مالبس              

المعتقل، يقوم الصليب باالتصال باألهل ويبلغهم بحاجة المعتقل من المالبس، ثم يعود الصليب             

 أخرى سوى لفافة او لفافتين أثنـاء المقابلـة،          بعد أسبوعين وهكذا، ال يقدم الصليب أي خدمة       

ويقوم أيضا بتسجيل أي شكاوي يتقدم بها المعتقل حول ظروف االعتقال ومعاملة المخابرات،             

 .ينقل الصليب هذه الشكاوي ويطلب حسن المعاملة

 

ال يقوم الصليب األحمر بخدمات أوسع النه مقيد باتفاقيات تحدد خطوط نشاطاته داخل              

 .تالمعتقال
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 التوقيف

 
يوقف المعتقل تحت التحقيق لمدة ثمانية عشر يوما، بعد ذلك يتوجب على المخـابرات           

ان تحصل على أمر توقيف لمدة شهر، وبإمكانها ان تعطي أمرا لشهرين او أمرين منفصـلين                

 .لكل شهر على حدة، هذه مسالة خاضعة للتغيير حسب ما يراه المشرع اإلسرائيلي

 

 أمر التوقيف من اجل استكمال التحقيق مع المعتقل، وطلب الحصول           تطلب المخابرات  

على أمر التوقيف يعني ان المعتقل لم يعترف بالتهم الموجهة ضده، أي انه اعتـرف جزئيـا،                 

وإذا انقضت فترة الثمانية والسبعين يوما التي تشكل فترات التوقيف، فانه من الممكن ان تقوم               

 إطالق سراحه، وربما تعتقله بعد خروجه من بـاب المعتقـل   المخابرات باعتقال المسرح فور 

 .مباشرة، وذلك من اجل ابتزاز اعتراف منه

 

هذا وقد دأبت المخابرات على الطلب من المعنيين بإصدار أوامر اعتقال إدارية بشان              

الذين ال يعترفون مع وجود أدلة واضحة ضدهم، حيث ان المحكمة ال تستطيع ان تحكم ضـد                 

عترف بالتهمة، فان المخابرات لجأت الى اإلجراءات اإلدارية، وقد طالـت مـدة             شخص لم ي  

االعتقال اإلداري حتى وصلت اآلونة األخيرة من إجراءاتها حسب ما رآه المشرع، واصـبح              

بوسعها ان تدين شخصا بشهادة آخرين ضده، أي ان اعتراف الشخص المعني بالتهم او التهمة               

 . حكم ضدهلم يعد السند الوحيد إلصدار

 

 اإلجراءات النهائية
 

 .يطلق سراح المعتقل إذا لم يعترف ولم تستطع المخابرات تقديم أدلة واضحة ضده 

اما إذا اعترف فانه يكتب اعترافه لدى رجل المخابرات، ومن ثم يرسل الـى مكتـب                

الشرطة حيث يكتب محضر رسمي باالعتراف ويقدم للمحكمة، يستلم المدعي العام العسـكري             

لقضية ويعمل على تحديد موعد للمحاكمة، وبالطبع بإمكانه ان يحصل على أمر توقيف طويل              ا

 .من المحكمة استنادا على االعتراف المتوفر، إذ انه يكون لدى المحكمة ما تستند عليه قانونيا
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ينقل المعتقل بعد هذه اإلجراءات الى المعتقل ليصبح تحت إشراف إدارة المعـتقالت،              

 عزله تكون قد انتهت، ويدخل الغرف ليعيش حياة اعتقالية جديـدة فـي انتظـار                أي ان فترة  

 .انقضاء فترة الحكم
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 ملحق
 

نورد هنا قصة أحد المعتقلين مع رجال المخابرات كما كتبها، وذلك كمثال عملي على               

 .األساليب المختلفة التي تتبعها المخابرات في التحقيق

 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 

في ذات ليلة وفي حوالي الساعة الحادية عشرة ليال، اقتحمت مجموعة من أفراد العدو               

غرفتي التي كنت بها انا وست اخوة، ولقد كان االقتحام بعد فرض الطوق على البيت، وكـان                 

 فردا، وعند عملية االقتحام حضر مختار المخيم مـع ضـابط            30عدد أفراد العدو يقارب ل      

فيد، في هذه األثناء كنت أغط بنوم عميق ألنني كنت في النهار اعمل عمال              االعتقال واسمه دا  

شاقا ألول وهلة تقع أنظار العدو علي، قام أحد الجنود بوضع القيود في يدي، وبدأت عمليـة                 

تفتيش واسعة بالبيت فوجدوا بعض المجالت مثل البيادر والشراع وبعـض الكتـب الثقافيـة               

تي قد رسمها، وبعد ان عاثوا في البيت فسادا أخذوني مكبـل            وخارطة لفلسطين، كان أحد اخو    

اليدين معصوب العينين، في سيارة عسكرية الى سجن جنين، وفي هذه األثناء كانت السـاعة               

تقارب على الثانية ولقد عرفت الوقت من ساعة حائط، وبعدها أخذوني الى مكان التحقيق في               

لصبح يتنفس قام ضابط التحقيق باسـتدعائي وبـدا         غرفة تقع على الطابق الثاني، وعندما بدا ا       

يطرح أسئلة بعيدة جدا عن أي موضوع سياسي أم عسكري، وهذه األسئلة كانت تتعلق بالعمل               

أين تعمل، وما هي صنعتك وما رأيك ان تمدد بيتي بالكهرباء، وطبعا بعد ان عـرف أننـي                  

، بعدها قال لي بسلم عليك سـليم،        اعمل كهربائي، ولقد كانت اإلجابة أنني ال اعمل عند اليهود         

فقلت له من هو سليم فقال لي ال تعرف شخص اسمه سليم، قلت الذين اسمهم سـليم كثيـرون                   

فقال لي انا اقصد سليم الموجود في حيفا، عندها شعرت بان األمر ليس هين قلت اعرف هـذا                

 الوقت حتـى    الشخص، وهو قريب لي، عندها قال هل تعتقد أنني أحضرتك من البيت في هذا             

أقول لك ان سليم يسلم عليك قلت له ماذا تريد ان أقول، انت تقول سليم بسلم عليك وانا أقـول                    

اهللا يسلمه، عندها قال لي كم مرة سافرت الى عمان، قلت مرتين، فسال واي السنوات كانـت،              

تي ، وبسرعة قال ومن مسئولي المنظمة قابلت في عمان وكم هي كمية النقود ال             82،  80قلت  

تسلمتها منهم، فقلت ذهبت الى عمان من اجل ان احصل على تعاقد مع السعودية او أي دولة                 

خليجية ألنني خريج معهد قلنديا، قال لي هذه بالنسبة للمرة األولى فلماذا سافرت المرة الثانية،               

قلت ألنني جربت حظي مرة واحدة وهذا ال يكفي، فقال لي انت تكذب فأجبـت أننـي أقـول                   
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، عندها ضرب بيده الطاولة وقال لي سوف تقول كل شيء عندما تشاهد سليم وسـليم                الصدق

موجود في سجن الجلمة فقلت له انا مستعد ان أواجه أي إنسان النه ال يوجد بيني وبين الناس                  

اال كل خير، بعدها صرخ على جندي واقف بجانب الباب وقال له أجلسه على مطلع الـدرج،                 

منوال يومين وانا جالس على مطلع الدرج، ولم ترى عيني النـوم وال             فبقي الحال على هذا ال    

للحظة واحدة بعدها أحضرني الى الغرفة وتناول ورقة وقلم وبدأ يرسم مسدس وقنبلة ويقـول               

لي ما هذا فقلت له ال اعرف ما هذا فقال لي هذه األشياء التي كنت تشتريها من سليم، فأنكرت                   

الشيء وكنت اركز على انه يوجد عالقة قرابة وال غرابـة  أي عالقة لي بسليم بخصوص هذا     

في هذه العالقة، عندها طلب مني ان اخلع مالبسي فرفضت وبعدها احضر جنـديين وقـاموا                

بنزع المالبس عن جسدي أدخلوني الى الحمام وفتح علي حنفية الماء البارد وبعدها أدخلنـي               

ة لي بسليم بخصوص السالح وانا أنكـر،        الى غرفة فيها تيار دافئ وكان يسألني عن أي عالق         

يعيد الكرة مرة تلو األخرى، وبعدها يجلسني على مطلع الدرج، استمر هـذا الحـال أسـبوع                 

وكانت هذه الطريقة تتم في الليل اما في النهار فكان أحد ضباط المخـابرات يجلسـني علـى                  

خـواني وامـي،    كرسي ويداي مكتوفة الى الخلف ويبدأ بالبصق على وجهي وشتمي خاصة إ           

ويقول لي بعد ساعة او ساعتين سنحضر أختك ونعريها أمامك وسنفعل بها كذا وكـذا، كـان                 

جوابي احضروا من تريدون واعملوا ما تشاءون، وفي الليل يخرج صراخ قـوي مـن أحـد                 

الغرف ومن حسن حظي أنني كنت اعرف كثيرا من أساليب التحقيق وهذا بفضل ان االخـوة                

اعتقال اكثر من مرة، وكما أسلفت بعد حوالي تسعة أيام حضرت سـيارة             محمد العلي وسعيد    

عسكرية وعصبوا عيني وكبلوا يدي ورجلي ونقلوني الى سجن آخر وعندما دخلت السجن قام              

الشرطي بخلع الكيس عن رأسي وقام بعملية الشبح ولقد شاهدت شخص يلبس اللبس العسكري              

ا بحوالي ساعة أدخلوني الى زنزانة وبها شـخص         بعده) المبرقع(للثورة وهي ما يطلق عليه      

ويوجد بهذه الزنزانة سرير بطابقين ويوجد بالطابق العلوي شخص نائم ويلبس نفـس الـزي               

الذي ذكر وبعد حوالي نصف ساعة فاق من نومه وبدا بالتعرف علي، فقلت له أنني اسكن في                 

ية، وفي هـذه األثنـاء دخـل    مخيم بالطة واعمل في شركة بنابلس بقسم الكهرباء وأشياء عاد 

الشخص الذي رايته مشبوح بالخارج يسلم علي بحرارة وبدا باألسئلة وكنت أحاول ان ابتعـد               

عن أي موضوع سياسي ولقد قالوا لي انهما من لبنان ونزلوا دورية خلـف خطـوط العـدو                  

يل حـاولوا   استشهد أحدهم وهما االثنين مع رفيق ثالث لهما في الزنزانة مجاورة وفي أثناء الل             

ان يعرفوا لماذا انا معتقل فقلت لهم أنني ال اعرف لماذا انا هنا وفي أواخـر الليـل حضـر                    

شرطي وصرخ باسمي أخذني وسجنني حتى الصباح الباكر وبعدها أرجعني الى نفس الزنزانة             

فقال لي أحدهم أين كنت فقلت له كنت مشبوح فقال لي انك ال تقول الصدق، عندها قلت انظر                  

كيف ان القيد قد حفر حفرة في ساعدي وكما أسلفت كنت اعرف انهم عمالء لكني حاولت                الي  
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بعدها جلست وكان الحديث عن الضـفة والنشـاط         –ان ال اظهر أي شيء حول معرفتي هذه         

السياسي وانا أحاول جر الحديث عن الرياضة والفن، بقيت في هذا الحال ثالث ليالي وبعدها،               

مي أحضرني الى ضابط المخابرات وقال لي سـوف أجعلـك           جاء الشرطي وصرخ على اس    

تسمع كل شيء من سليم واوقفني خلف الباب وبدا يسال سليم هل تعرف شخص اسمه سـعد                 

 قنابل، فقال لي    3 مسدسات و  3العمري قال نعم، عندها سأله كم قطعة سالح اخذ منك، أجاب            

م مستعد ان يشهد عليك وأمامك      هل تسمع قلت نعم وهذا كذب وافتراء، وعندها قال لي ان سلي           

فقلت انا مستعد، ففتح الباب وظهر سليم وسط خمس من رجال التحقيق فقال له ضابط التحقيق                

قل لسعد كل شيء فبدا بسرد القصة عندها هجمت عليه وضربته برجلي وقلت له انك كـذاب                 

ل التحقيـق    من رجا  3وإذا كنت تفتش عن خراب بيتي فلن تفرح ألنني بريء وفي الحال قفز              

وامسكوا بي جيدا وقالوا لسليم تكلم عن كل ما تعرفه، فقال أشياء كثيرة وانا أنكر كل شـيء،                  

قلت لهم هذا سكير ويشرب الحشيش وعندما لم يجد أي إنسان يخرب بيته وجدني انـا، هـذا                  

، الكالم بعد ان أخذوني الى غرفة مجاورة وقالوا لي لماذا يريد سليم ان يلقي عليـك بالتهمـة                 

عندها قلت لهم النه يوجد أخ لي بالسجن وبما ان اخوي سجن على قضية أمنيـة فـيمكن ان                   

تصدقوه، عندها انهالوا علي بالضرب والركل وبعد حوالي ساعة أدخلوني الى زنزانة وكـان              

سليم في زنزانة مجاورة وعنده العمالء االثنين اللذان يلبسان الزي العسكري وقف سليم علـى               

ان يبرر اعترافه علي وقال لي انه عذب كثيرا وان أشخاص اعترفوا عليه وانا              الباب وحاول   

أقول له انت تعرف أنني بريء فلماذا تحاول ان تلبسني هذه التهمة بعـدها أشـرت اليـه ان                   

يسكت ولكنه لم يستجب وعندها قال لي انه مجبرا على االعتراف وانه اعترف علي لوحـدي                

 معي فقلت له على الفور اسكت وال تتكلم ولكنه استمر بالكالم            ولم يعترف على االثنين اللذين    

واصفا نفسه انه قاوم كثيرا ولكن كان أمامه ان يعترف، وعلى الفور أخذوه من الزنزانة وفي                

اليوم التالي سألوني عن االثنين اللذان معي فقلت لهم ال اعرف أحد فقالوا لي ال تعرف محمد                 

عيد عبد اهللا البطل اآلخر قلت ال توجد لي معرفة بهم من قبل             العلي بطل الكمال الجسماني وس    

 أعوام تدربت على رياضة الكمال الجسماني في نابلس واعرفهم كما اعرف            3سوى أنني قبل    

الكثير من الشباب وفي نفس الليلة أحضروهم وبدأ بمرحلة تعذيب قاسية جدا، ولقد كان سـليم                

كان ال بد من االعتراف الن كل األدلة كانت ضدنا          قد قال كل شيء يعرفه وبالتفصيل، عندها        

وان هذا التعذيب واإلرهاق والصمود الذي أبديناه سيكون نهايته الحكم المؤبد النه في قـانون               

تامير الذي ينص على انه إذا اعترف شخص واحد شخص او مجموعة سيحاكموا ولو هم لـم                 

والقاء قنبلتين على سيارتين إسرائيليتين     يعترفوا، بعدها كان االعتراف وهو قتل العميل عليوي         

من اللتان تسافران الى ألون موريه عندها حاولوا معرفة كل شيء فكـان اعترافـي تنظـيم،                 

اتصال مع القيادة بالخارج تنظيم اخرين، احضار سالح واالتصال بالداخل، التخطيط، إعطـاء             
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يم عاد واعترف انه أعطاني     األوامر ورئاسة مجموعة عسكرية، ولكن األمر لم يتوقف الن سل         

 قنبلة يدوية فعاد التعذيب من جديد وهم اعتبروا ان االعتراف األولي كـان خدعـة لهـم                  22

وكالوا لنا جميع أنواع التعذيب الذي ابتدعته عقلية اإلرهاب الصهيوني اال ان جميـع أفـراد                

وا بنا الى سجن    المجموعة بقوا صامدين على نفس االعتراف السابق، وبعد هذه المرحلة، عاد          

جنين وهنا كان لنا لعبة أخرى مع العمالء، فلقد وضعونا انا واألخ محمد كل لوحده في زنزانة                 

 واألخ محمـد    8وكان يوجد بين هاتين الزنزانتين مسافة كبيرة حيث كنت انا في زنزانة رقم              

د كان فـي    في زنزانة رقم واحد ولقد شعرنا ان جميع من في الزنازين تقريبا هم عمالء، ولق              

نفس هذه الفترة يوجد عميل اسمه سامي مبارك ولقد عرف من قبل الشباب وفي فرصة العيـد       

 سنوات، ولقد ركز العمـالء     3تم ضربه في مردوان قسم ج، ونال عليه األخ محمد حكم مدته             

على معرفة شيء أخفيته أم ال، ولقد حاول العميل سامي بجميع الوسائل الحقيرة ان يحصل منا                

أي كالم اال انه فشل، وعندها وبعد يومين أحضرت سيارة جيب عسكرية ووضعوا بهـا               على  

األخ محمد وانا وكالنا مكتوف اليدين الى ماسورة بجانب السيارة وقالوا لنا أننا ذاهبون الـى                

منطقة نابلس، وفي الطريق عندما وصلت السيارة في منطقة الشهداء نزل الجنود مدعين انهم              

الساندويش والكوال، وتركونا لوحدنا عندها أشار الي األخ محمد بعدم التحدث           سيتناولون بعض   

النه يوجد في السيارة مسجل، فكان ان فشل الملعوب الجديد والذي عرفتـه الول مـرة فـي                  

حياتي وبعد حوالي نصف ساعة رجع الجنود وقالوا لنا عملتم بما قلناه لكم أي لم تتحدثا مـع                  

 وفي مقر الحكم العسكري في نابلس وبجانب مكتب الهويات حاولوا           بعضكما البعض فقلنا نعم،   

إعادة الكرة مرة ثانية اال أنها فشلت حيث نزلوا من السيارة وابتعدوا كثيرا وكل هذه الفـرص                 

حتى نتحدث انا واألخ محمد، وان أشياء يعتقدون اننا نخفيها ولكننا كنا حذرين للغايـة وفـي                 

 جنين وبدءوا بعملية تعذيب متواصلة ومكثفة مثل الشبح من يوم           نفس اليوم عادوا بنا الى سجن     

ولقد كان التركيز في هذه الفترة حول .  األحد صباحا حتى يوم الجمعة مساء ولمدة شهر تقريبا        

عملية مقتل زهير مناع واطالق النار على أمام مسجد عسكر احمد القطناني وشخص قتل في               

 كانت حجتهم ان جميع هؤالء أطلق عليهم النـار فـي            مدينة طولكرم اسمه محمود عمر، ولقد     

نفس الفترة التي قتل فيها وليد عليوي ومعلوماتهم ان الذي نفذ كل هذه العمليات حتما سـتكون                 

مجموعة واحدة الن المنطقة كانت قبل هذه الفترة تنعم بالهدوء، اال انهـم لـم يأخـذوا مـع                   

 شهور من التحقيق المكثف وبعـدها،       4الي  المجموعة ال حق وال باطل واستمر الحال الى حو        

طلبني ضابط المخابرات وقال لي نحن متأكدون أنكم مجموعة خطيرة جدا ولقد قمـتم بقتـل                

واحد عربي هذه المرة ونحن خائفين ان تكون المرة القادمة عملية القتل تصاب يهودي، ولهذا               

ي انه بعد سـاعة سـوف       قررت وزارة الدفاع تسفيرك الى الخارج عن طريق لبنان، وقال ل          

وبعدها يتم  ) تبين انه سجن عكا   (تحضر سيارة شرطة عسكرية ويتم نقلي الى سجن في الشمال           
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إرسالي الى سجن أنصار ومن ثم اسلم الى الثورة الفلسطينية، ولقد تمت عملية النقل الى سجن                

ـ    ك المنطقـة  عكا ومن ثم وفي صبيحة اليوم التالي الى منطقة صور والى بناية مدرسية في تل

أدخلوني الى إحدى الغرف وكان يوجد بداخلها خمسة أفراد، وعندما عرفوا أنني من فلسـطين      

وهـو  .  كان سالمهم حارا جدا، ولكنني كنت يقظ للغاية فبعد فترة حاولوا عمل ملعوب جديد             

 : يتمثل بما يلي

  

القاء القنابل  سألني أحدهم لماذا انت معتقل، فقلت له يوجهون لي بعض عمليات القتل و             

على أفراد العدو، فسال رجل انت معترف قلت له ال، النه ال يوجد عنـدي أي شـيء ممـن                    

يدعوه رجال المخابرات، فقال ولماذا أحضروك إذا الى هنا فقلت له القصـد بـأنهم سـوف                 

يرسلونني الى معتقل أنصار ومن ثم الى شمال لبنان، عندها قال لي ال يوجـد إنسـان فـي                   

 اال وعنده قضية فكيف ستكون هناك قلت له هكذا هم يريدون، فقـال لـي ان                 معسكر أنصار 

الحقيقة غير ذلك، قلت له وما هي الحقيقة برأيك؟ قال انت عميل لصالح إسرائيل ويريدون في                

هذه العملية إدخالك الى صفوف رجال الثورة في معسكر األنصار لتتجسس عليهم، قلـت لـه                

ما سنكون في أنصار فان االخوة هناك سوف يتأكـدون إذا           عندها هذا كالم غير صحيح وعند     

كان هذا الكالم كذب ام حقيقة وظل الكالم يدور حول هذه األمور وإننا في مساء اليوم الثـاني                  

سننقل الى األنصار، اال انه في حوالي الساعة السادسة من نفس اليوم جاء جنـدي وصـرخ                 

ن جواز سفرك قلت له وهل انـتم عنـدما    باسمي وعندما حضرت الى قائد عسكري قال لي أي        

تعتقلون أحدا تتركون معه أي أوراق فقال وكيف تريدني ان ابعث بك الى معسكر أنصار دون                

استالم جواز سفرك ومن ثم شطب اسمك كمواطن في دولة إسرائيل، عندها قال لـي سـوف                 

عصـوب  تذهب الى سجن جنين من اجل إحضار جواز السفر فغادرت بنا السـيارة وكنـت م               

العينين وبعض الجنود يكيلون لي بعض الضربات من فوهات البنادق الى ان وصلنا الى سجن               

رام اهللا في نفس الليلة ولم يتم التحقيق معي هناك وفي اليوم الثاني تم نقلي الى سـجن جنـين                    

 ساعات عادوا من جديـد الـى   3وفي نفس اليوم أدخلوني الى الغرف وبعد ان أمضيت قرابة       

 .   شهور وخمسة أيام انتهى التحقيق معنا نهائيا4حقيق ومكثت أسبوعا وبعد غرف الت

 

                                                                                                                  



 51

 تطور الظروف االعتقالية 

 
م يعش الفلسطينيون داخل األقفاص الحديدية الصهيونية على وتيرة واحدة عبر سـني         ل

بل شهدت الحياة االعتقالية تطورات مختلفة علـى أصـعدتها الغذائيـة والصـحية              . االعتقال

ولم تكن هذه التطورات فجائية، وانما كانت محصلة تدريجية لنضـاالت           . والثقافية والتنظيمية 

قلون سقط خاللها العديد من الشهداء، دفع المعتقلون ضـريبة كـل إنجـاز              شاقة خاضها المعت  

حققوه أو عملوا على تحقيقه،وليس من المتوقع ان حققوا أي تطور إيجابي في المستقبل بـدون     

 .هذه الضريبة

 حتى وقتنا الحاضر    1967نحاول في هذا الفصل ان نتتبع ظروف المعتقالت منذ عام           

دارة المعتقالت،واإلجراءات المضادة التـي حـاول المعتقلـون         ونعمل على توضيح سياسة إ    

اتخاذها لمواجهة هذه السياسة،ال يعالج الفصل تطور ظروف كل معتقل على حدة،وانما يحاول             

ان يجد العوامل المشتركة التي تصف بصورة عامة تطور الظروف في مختلف المعـتقالت،              

ت ال تنفصل عن بعضها وتبقـى جميعهـا         لكل معتقل ظرفه الخاص والمتميز،اال ان المعتقال      

 .ضمن ذات البوتقة

 

 خارطة المعتقالت
 

نحاول في بداية هذا الفصل تحديد المعتقالت جغرافيا محاولين إعطاء وصف لكل 

 :معتقل بقدر اإلمكان

يوجد في الوسط الشـرقي مـن       : معتقالت الوسط الشرقي من فلسطين     .  أ

تعمار البريطاني بهـدف    فلسطين سبع معتقالت،منها أربع أنشأها االس     

القضاء على الثورة الفلسطينية المضادة له وللغزو الصهيوني،وخامس        

 .أنشأته الدولة العثمانية

كما عمل العدو الصهيوني على إقامة منشات واجنحة جديدة، وحول مواقع إسـطبالت      

نـة  الخيول الى زنزانات وغرف اعتقال،كما انشأ العدو الصهيوني معتقال جديدا غربـي مدي            

وهـذه  . كذلك حول أحد مراكز الشرطية في الفارعة الى معتقـل         . نابلس، وهو معتقل جنيد   

 :المعتقالت هي
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يقع شرقي مدينة نابلس انشيء في العهـد العثمـاني،          : معتقل نابلس المركزي   .1

عمل االحتالل الصهيوني على زيادة طاقته االستيعابية،وكان يعتبر اكبر معتقل في           

لسطين حتى بناء معتقل جنيد،يتسع هـذا المعتقـل لحـوالي           الوسط الشرقي من ف   

 .خمسمائة معتقل

يقع في الشمال الغربي من مدينـة جنـين أنشـيء زمـن االسـتعمار               : معتقل جنين  .2

 .البريطاني،وسعه االحتالل الصهيوني بحيث وصلت  طاقته االستيعابية الى المائتين

لخليل،انشـيء زمـن االسـتعمار      يقع الى الشمال الغربي من مدينة ا      : معتقل الخليل    .3

 .البريطاني،عمل االحتالل الصهيوني على زيادة حجم استيعابه الى ما يقارب مائتي معتقال

يقع الى الشمال الغربي من مدينة رام اهللا،انشـيء زمـن االسـتعمار             : معتقل رام اهللا     .4

 .البريطاني وسعه االحتالل الصهيوني وأصبحت سعته حوالي مائة وعشرين معتقال

يقع الى الجهة الشرقية من مخيم الفارعة، وعلى بعد أمتار منه حيـث             : معتقل الفارعة  .5

اما غرف  . كان مركزا للشرطة زمن االستعمار البريطاني     . يفصل بينهما الشارع الرئيسي   

. االعتقال الحالية فكانت إسطبالت للخيول زمن االستعمار البريطاني وزمن الحكم األردني          

 الى قائمة مراكز االعتقال القائمة حينما صدر االمر العسكري فـي            أضيف معتقل الفارعة  

حوله االحتالل الصهيوني الى مركز للتحقيـق بعـد          . 998 والذي يحمل رقم     1982/أيار

 .إنشاء زنزانات و تحويل اإلسطبالت بطريقة تالئم التحقيق
 

 مركزا للتحقيق 1984/اصبح المعتقل منذ كانون ثاني

هذا المعتقل في كونه الوحيد من بين واالستجواب، ينفرد 

المعتقالت الذي يقع تحت   مسئولية مديرية المعتقالت العامة،كما 

وانه المعتقل الوحيد الذي تنصب فيه الخيام للمعتقلين، حيث يزج 

 .في الخيمة الواحدة أكثر من خمسين معتقال

عتقالي األول من يقع الى الغرب من مدينة نابلس، يعتبر المركز اال: معتقل جنيد.  6

كما ويعتبر المعتقل المركزي للوسط الشرقي من .حيث المساحة وحجم االستيعاب

اما عن أسباب إنشائه فقد تحدث وزير  . 2/7/1984افتتح هذا المعتقل بتاريخ.فلسطين

ان الهدف من بناء هذا :"داخلية االحتالل الصهيوني خالل حفل االفتتاح عن ذلك فقال

ف حدة االزدحام في معتقل بئر السبع وإلغالق معتقل صغير قرب المعتقل هو لتخفي
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ولتقليل عدد المواطنين الالزمين للعمل،بسبب وجود  ولمنع عمليات الهروب،. طولكرم

 .ويتسع لحوالي ثمانمائة معتقل". األجهزة المتطورة فيه

يقع الى الشمال الغربي من مدينة غزة، وسعه االحـتالل          : معتقل ساحل غزة  _ ب

 .لصهيوني ،واصبحت سعته خمسمائة معتقالا

  :1948معتقالت األرض المحتلة منذ عام _ ج 

 1967يقع شرقي مدينة نتانيا، افتتح عام ":كفاريونا"معتقل بيت ليد أو_  1

يقع في المنطقة الصـناعية الواقعـة فـي المنطقـة                      : معتقل عسقالن    _  2       

 .قالن، ويتسع الى حوالي خمسمائة معتقلالشمالية الشرقية من مدينة عس

     يقع الى الجنوب من مدينة بئر السبع، افتتح عام: معتقل بئر السبع _  3  

وهو مشـترك للمعتقلـين     .  ويتسع لحوالي الف معتقل وسجين     1970 

 .وللسجناء الجنائيين عربا ويهودا

زمـن االسـتعمار    يقع في وسط مدينة الرملة، وانشيء       : معتقل الرملة    _  4      

البريطاني،عمل العدو الصهيوني على زيادة حجم استيعابه،ويتسـع لسـتمائة          

معتقل وسجين، ولم يزد المعتقلون فيه على ستين معتقال في أقصـى حـاالت              

تعتبر الظروف  .   تواجدهم،اما باقي النزالء فهم سجناء جنائيون عرب ويهود       

ونه معتقال مركزيا لـه أنظمـة       الحياتية فيها فضل من بقية المعتقالت بحكم ك       

وعلى الرغم من ذلك أوصت لجنة برلمانيـة صـهيونية        1948سابقة منذ عام    

و بالطبع تنبع هذه التوصية من      .بهدمه واعتبرته من مخلفات القرون الوسطى     

 .اعتبار وجود نزالء يهود فيه

يقع الى الشمال الغربي من مدينة بيسان،أقيم زمن : معتقل شطا_  5    

وهو مشترك للمعتقلين وللجنائيين من عرب . عمار البريطانياالست

 .ويهود،ويزج فيه عدد محدود  من المعتقلين ال يتجاوز العشرين معتقال

يقع قرب حيفا، وهو مشترك للمعتقلين والجنائيين من : معتقل الدامون _6   

 .عرب ويهود

 كيلومترا 70د يقع جنوب مدينة بئر السبع،وعلى بع: معتقل نفحة الصحراوي _7 

 ،وكان الهدف من إنشائه عزل نشطاء المعتقلين 2/5/1980افتتح بتاريخ .منها

 . معتقالستونيتسع لحوالي . والقياديين منهم
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يقع في مدينة الرملة،وهو جزء من معتقل الرملة ": نفي تيرتسا"معتقل النساء_8

ك بسبب استخدامه العام، ويعتبر هذا المعتقل اقل قماءة من المعتقالت األخرى وذل

 للدعاية أمام اإلعالم العالمي

 .يقع في وسط مدينة الرملة : مركز توقيف الرملة_9

يقع قرب مدينة حيفا، وهو مركز توقيف مشترك       : مركز توقيف الجلمة_ 10          

 .لألمنيين وللسجناء الجنائيين من عرب ويهود

 مشترك للمعتقلين األمنيين يقع في مدينة حيفا، وهو: مركز توقيف حيفا_11

 .وللسجناء الجنائيين من عرب ويهود

يقع في مدينة القدس، وهو أيضا مشترك لألمنيين : مركز توقيف المسكوبية_12

 .وللسجناء من عرب ويهود

يقع في مدينة بئر السبع، وهو كذلك مشترك : مركز توقيف بئر السبع_13

 .لألمنيين والجنائيين من عرب ويهود

 

الى ما ذكر من معتقالت ومراكز توقيف،هنالك مراكز توقيف منتشرة هنا إضافة 

هنالك مثال معسكر عتليت المخصص السرى الحرب . وهناك،منها الدائم ومنها المؤقت

إضافة الى المعتقالت الصهيونية التي أقيمت في الجنوب اللبناني . من الدول العربية

 .األنصاروهدمت قبيل االنسحاب الصهيوني منه كمعتقل 

 

 

 تطور ظروف المعتقالت
 

شهد تطور المعتقالت تذبذبا مستمرا الى ان صل الى مرحلة حقق فيها المعتقلون 

قدم المعتقلون عبر الزمن نضاالت وتضحيات كثيرة وتوجوها . العديد من من مطالبهم

ة وقد كانت ظروف المعتقالت على درج.بالشهداء، وعانوا من التشويهات واألمراض والعلل

 .بحيث لم يكن هناك من مفر من تقديم التضحيات وتحمل آالم المعاناة. عالية من السوء

تمكنت الحركة الفلسطينية األسيرة مع الزمن من أطير ذاتها النضالية وتحقيق العديد   

 : مرت المسيرة عبر أحداث يمكن أجمالها في مرحلتين. من اإلنجازات
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.  مع بداية االحتالل الصهيوني، واستمرت حتى منتصف السبعيناتبدأت هذه المرحلة:   مرحلة المخاض . أ

شهدت المرحلة أحداثا صعبة أبقت على تدني مستوى نشاطات الحركة األسيرة 

 _:وقد تميزت هذه المرحلة بمايلي. التنظيمية والثقافية واالجتماعية

 

 .شدة القمع واإلرهاب الممارس من قبل إدارة المعتقالت_ 1

توى التنظيمي والسياسي والنضالي لدى أغلبية المناضلين تدني المس_ 2

المعتقلين،وذلك بسبب حداثة انتمائهم للثورة، وما رافق ذلك من قلة التجربة 

 .ومحدودية الوعي الثوري وضعف التجربة التنظيمية قبل دخول المعتقل

ن اعتماد العقلية العشائرية في فض وحل الخالفات التي كانت تقع أحيانا بي_ 3

 .المعتقلين

وجود مرافق العمل، وما ترتب عليها من آثار سلبية كإعاقة البناء _ 4

 .وسيوضح هذا عند الحديث عن مرافق العمل. التنظيمي

 

بدأت عنـدما تمكنـت     . بدأت هذه المرحلة في منتصف السبعينات و استمرت حتى اآلن         : مرحلة البناء   _ ب

لـت فـي المرحلـة األولـى دون تقـدمها           الحركة األسيرة من تجاوز المعوقات التي حا      

 .وتطورها

 

  مرحلة المخاض
 

كانت المعتقالت مليئة بالمعتقلين وبالسجناء الجنائيين الذين كانوا أكثريـة مـع بدايـة              

الشـوارع يصـولون   " قبضايات  "االحتالل وكانت حياة المعتقلين في المعتقل سيئة جدا، وكان          

 المتزمتة والبلدياتية والعشائرية والتعصب، إضافة      وسادت الفئوية . ويجولون بحرية في الغرف   

إال ان المعتقلين تواجدوا في غرف خاصة بهـم         . الى ممارسات السجناء الجنائيين الالأخالقية    

 .الى جوار السجناء الجنائيين

 

وكانت حياة المعتقلين اكثر انتظاما وتنظيما من السجناء الجنائيين وذلك بسبب طبيعـة             

فالمعتقلون مناضلون وثـوار ويتمتعـون بخلـق        .   كل طرف الى تحقيقها    األهداف التي سعى  

عدا عن ذلـك فـان      . ثوري، وجربوا حياة منضبطة في القواعد ومن خالل االلتزام التنظيمي         

المسألة في جوهرها من ناحية نفسية تكمن في الكرامة الشخصية و الوطنية للمعتقلين مما حتم               
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 واقع التحدي و المجابهة و االستعداد لكل طارئ، ووصـل           عليهم ان يقولبوا أنفسهم في إطار     

بهم االمر الى ضرب بعض السجناء الجنائيين في غرفهم نظرا لتماديهم في الممارسات السلبية              

 .مع زمالئهم في الغرف، خاصة وان الشكاوى ضد هؤالء السجناء كانت في اعداد متصاعدة 

 

ماط حياتية سيئة عند السجناء المدنيين      ان وجود عدو حاقد على المعتقلين مع وجود أن        

وهذا اليعني أنهم كانوا في درجة المثاليـة        . جعل المعتقلين في واقع مميز عن أي محيط آخر        

في النظرة و التصرف، بل عانوا من العديد من المشاكل التي لم تشكل محورا قويا في تفتيت                 

 داخل المجتمع االعتقالي كانـت      جهودهم وحياتهم المشتركة، اال ان بعض الممارسات السلبية       

 :تتم بسبب

 

قلة التجربة الناجمة عن حداثة وجودهم داخل المعتقالت وعدم وجود تجربة اعتقاليـة              .1

 .وبالتالي افتقروا الى تصورات مسبقة لحل المشاكل التي تواجه المجتمع االعتقالي. سابقة

 كان ينقصها الكثيـر مـن   الشك ان عملية البناء التنظيمي لهؤالء المعتقلين  : قلة الوعي  .2

الوعي السياسي والثقافي، وكذلك الوعي حول مفهوم الثورة وتجارب الثـورات العالميـة             

حتى حينما كان يتم التركيز على هذه القضايا لم يكن يعير لها المناضل اهتمامـا، وبقـي                 

 .همه الرئيسي  منصبا على مقاومة العدو

 سليم،لم يكن المناضل يفكر باالعتقال ولم       عدم استيعاب واقع الحياة الجديدة بشكل واع       .3

يتهيأ نفسيا لحياة االعتقال ، وكذلك لم يهيئه تنظيمه بالشرح حول ظروف االعتقال وكيفية              

فحينما وجد نفسه في ظروف جديدة وقاسية  كان من الصعب التكيف مع هـذه               . مواجهتها

 .الظروف بسهولة ويسر

ايز اجتماعي وثقافي ومادي وسياسـي بـين        نتيجة لوجود تم  : اختالف بيئات المعتقلين   .4

 .المعتقلين ظهرت هناك بعض الخالفات فيما بينهم

كان العتقال بعض القيادات اثر واسع في تحويل وتطوير الحياة االعتقالية، فقد اعتقل             

أعضاء من حزب البعث والقوميين العرب وفتح وممن تميزوا بخبرة طويلة وقـدرة تنظيميـة        

لى العمل من اجل فتح حوارات ونقاشات حول الثورة والقضية والعـدو،            عالية، دأب هؤالء ع   

وحثوا على المطالعة في سبيل تطوير الحيـاة        . وركزوا على ظروف المعتقل وكيفية تطويرها     

الثقافية التي تجعل من الشخص المعتقل أكثر قدرة على فهم الواقع والتعامل معه بطريقة تخدم               

 .الحركة االعتقالية
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من المعتقلين وعلى رأسهم أحد قادة فتح دورا أساسيا في محاولـة تنظـيم              لعب عدد   

الحياة االجتماعية تحت شعار العمل الجماعي المشترك، واالهتمام بأوضاع المرضى وكبـار            

السن، والتركيز على تنمية العالقات االجتماعية بين الجميع دون استثناء إضافة الى بناء روح              

وقد تمكنوا من تحقيق روح جماعية وتطوير العالقـات القائمـة بـين             من النقد والنقد الذاتي،     

 .الفئات و األفراد

تبلور داخل المعتقل جو من شأنه ان يرفع من معنويات المعتقلين ويزيدهم ثقة بأنفسهم              

وثورتهم وقضيتهم، وأصبحوا يتنورون حول المحكمة العسكرية وطبيعة الحكـام العسـكريين            

على أنهم مجرمون، وانهم هم الذين يجب ان يحاكموا ال ان يحاكموا،            الذين أصبح ينظر إليهم     

 .واصبح يوم المحكمة فرصة لمواجهة الحكام العسكريين و تحديهم واالستهزاء بهم

بدأت تتطور ظروف المعتقالت، ولكن هذا التطور لم يكن يشكل خطا مستقيما بل سار              

عمل . تغالله لظروف كل معتقل على حده     في خط متعرج نتيجة لمقاومة العدو العنيفة له، واس        

العدو بكل وسيلة على قهر المعتقلين وضرب روحهم المعنوية، اال ان المعتقلين صمموا علـى      

شق طريقهم نحو الحصول على بعض الحقوق حتى تصبح الحياة محتملة ويشعر اإلنسان معها              

 .بنوع من الكرامة

 مست مختلف شؤون الحياة داخـل       خاض المعتقلون مواجهات كثيرة مع إدارة المعتقل      

 :المعتقل، ويمكن تصنيف نضاالتهم حول عدة محاور

 

 .الظروف المعيشية من طعام وشراب . أ

 .الظروف الصحية . ب

 .العالقات مع اإلدارة . ت

 .دور اإلضرابات في المساهمة برفع مستوى المعتقالت الى أرقى مستوى . ث

يل المعـتقالت الـى موقـع       ولتحقيق الحقوق اإلنسانية المنصوص عليها دوليا، ولتحو      

 .نضالي متقدم لتصبح شوكة في حلق العدو

 

 الظروف المعيشية من طعام وشراب
 

 ، 1967شهدت األيام األولى لعهد االعتقال، أي مباشرة بعد حرب حزيران عام

نوعا من البحبوحة من ناحية الطعام، إذ كانت إدارة المعتقالت تسمح بإدخال مواد غذائية 

هذا االمر توقف بقرار من اإلدارة مع حلول عام . من خالل الزيارةعن طريق األهل 
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ولكن الصليب األحمر الدولي استمر في إحضار الفواكه عن طري األهل حتى  . 1969

تحكمت إدارة  .1981 عندما بدأ يحضرها على حسابه الخاص حتى عام 1974عام 

 ، ومنذ ذلك الوقت 1969عام المعتقالت في كمية ونوعية الطعام المقدم للمعتقلين بعيد 

وأصبح بمثابة سالح تعذيب . والطعام يشكل مشكلة مزمنة بيت المعتقلين وادارة المعتقل

وقتل بيد إدارة المعتقالت، وكثيرا ما اعتمدت هذه اإلدارة سياسة التجويع لتركيع المعتقلين 

 .اوإذاللهم من خالل سوء التغذية، هادفة من ذلك رضوخ المعتقلين لسياسته

اختلفت كمية ونوعية الطعام من معتقل آلخر، فمثال تميز معتقل الرملة عن غيره من              

المعتقالت وذلك بفضل تميز السجون المدنية عن المعتقالت األمنية، وتميزت كذلك المعتقالت            

 عن معتقالت الوسط الشرقي وساحل غزة، وقـد تميـزت           1948داخل فلسطين المحتلة عام     

يضا عن المعتقالت المفتوحة، فمثال معتقل عسقالن في بداية نشـأته كـان             المعتقالت المغلقة أ  

يعتبر مغلقا أمام الصحافة وزيارات البلديات والجمعيات وال يدخله اال المحكومـون وبالتـالي              

 .بقي المعتقل في عزلة سهلت على االحتالل عمليات القمع والتجويع

ي تستخدمها إدارة المعتقل إلرهـاب      شكل الغذاء، كما أسلفنا، أحد وسائل السيطرة الت       

المعتقلين، وقد تقبل المعتقلون مع بداية االحتالل الطعام دونما أدنى اعتـراض، وكثيـرا مـا                

هددت إدارة المعتقل التوقف عن تقديم الطعام واالمتناع عن تقديم ما يكفي، وكثيرا ما كانـت                

تعذيب ، وال نطعمكـم لتعيشـوا       اننا نطعمكم لتستطيعوا تحمل الضرب وال     "إدارة المعتقل تردد  

ان األيدي التي جاءت لتقتل ، عليها أال تستقبل       . بصحة جيدة ، بل لنقتل فيكم الصحة والمقاومة       

منا الطعام الجيد ، من جاء  يقتل ال يستحق الحياة، وال طعام من أجل الحياة بـل مـن أجـل                      

وغير ذلك  ." ب أفضل منكم  لن نكافئكم على عملكم بطعام جيد، الكال      . العذاب والموت البطيء  

 .من المقوالت المليئة بالحقد واالنتقام والمهانة 

 

كانت إدارة المعتقل تقدم ثالث وجبات في اليوم وفي فترات محددة ، اما من كان حظه                

في الزنزانة فكان يقدم له الخبز والماء فقد ولمدة أسبوع، اما األسبوع الثاني فكان يقـدم لـه                  

أما المرضى فلم يقدم لهـم أي طعـام خـاص رغـم        . مرافق لها   نصف وجبة مع الضرب ال    

 .إصابتهم بأمراض القرحة والحساسية وغيرها من األمراض التي تتطلب طعاما خاصا 

 

 )1970_1969( الطعام في المرحلة األولى 

 

 ، بدأت األزمات    1969بعد ان منع إدخال الطعام عن طريق األهل خالل الزيارة سنة            

لطعام الذي كان يقدم عن طريق األهل وجبات غذائية كاملـة وذات سـعرات              شكل ا . الغذائية
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حرارية عالية وبفقدانها بدأت عملية القتل البطيء والمبرمج من قبل إدارة المعتقل، واصبحت             

هذه اإلدارة تتدخل في عملية بناء خاليا الجسم عن طريق الوجبات المقدمة للمعتقلين، وبـذلك               

 :و التاليأصبحت الوجبات على النح

 

نصف بيضة مسلوقة وذات رائحة كريهـة       :باستمرار كانت الوجبات كالتالي   :  صباحا

ربع رغيـف   + نصف ملعقة مربى  +  حبات زيتون      4+  غرام زبده    5+ جدا  

 .خبز

 

قطعة                         +بذور ذرة مكانس مسلوقة كاألرز ) +ماء ساخن ملون(شربة  : ظهرا

ربع صحن +  غرام 50 -40غيرة من السمك واللحم المجفف بوزن ص

ربع + بطاطا مسلوقة أو مطبوخة، واحيانا معكرونة بدل البطاطا المسلوقة 

 .رغيف

ربع + نصف ملعقة لبن ) + ماء ساخن مر(شاي + ثلث حبة بندورة :  مساء

وهي تشبه (ربع صحن سلطة ، وأحيانا ربع صحن بيكا+ رغيف خبز 

 ).ي لونها وتستخدم كمأكول للحيوانات وخاصة البقرالعدس ف

  

. كانت كمية األكل في المرحلة األولى محدودة وال تكفي الطعام طفل صغير

(وأحيانا كثيرة لم يكن بإمكان المعتقلين أكل الطعام لرداءته
1
، وكانوا يالحظون بأن )

 النفايات على ان إدارة المعتقل تعمد الى رمي جزء من الطعام المخصص للمعتقلين في

 .تقدمه لهم، وكان هذا يتم في حالة حصول خطأ من الطباخ بزيادة الكمية المقررة 

  

 :الطهي في المرحلة األولى 

 

إضافة للكم القليل والنوع الرديء فان طهي الطعام كان يشكل للمعتقلين مشكلة  

لرمل والديدان في كبيرة من حيث النظافة والنضج، فكثيرا ما وجدت الحجارة الصغيرة وا

شوربة ( الطعام، وكان الطعام يقدم في الغالب مسلوقا دون نضج ، وتميز بالمرق الكثير

 ).الماء الساخن الملون

 
                                                           

تكون وجبات الغذاء اليومية للمعتقلني كافية يف كميتها وقيمتها :"من اتفاقية جنيف بشأن محاية االشخاص املدنيني وقت احلرب على ما يلي89تنص املادة .1
 .  املعتقلني يف حالة صحية جيدة ومتنع تفشي االمراض الناشئة عن سوء التغذية، مع انواع االغذية اليت من عادة املعتقلني تناوهلاالغذائية وتنوعها، حبيث حتفظ 



 60

اما بالنسبة للرقابة على الطعام فكانت اسمية من قبل الممرض وضابط المعتقل،  

ا، أي ال تجعل اعمل كذا وكذ" وقد سمع المعتقلون ممرض المعتقل يصدر أوامره للطباخ 

وللعلم ". الطبيخ ينضج، ضع صبغة حمراء على الطعام الفالني، التقدم لهم أكثر من كذا

فان الطباخ والممرض اشتركا بشكل أساسي في ضرب المعتقلين حين دخولهم المعتقل،بل 

كان لكل منهما زمرة خاصة به للضرب والتعذيب، هذا فضال عن ان شرطي المطبخ 

اخين والعمال، فال يحق لهم التدخل بشيء، فقد عليهم تنفيذ ما يأمرهم كان يتحكم في الطب

 .به

شكلت قضية الطعام بالنهاية مسألة محورية يتم طرحها مع كل مشكلة مع  

كان المعتقلون يصرون . اإلدارة او تصادم معها، اوفي أي إضراب ينفذ او احتجاج يقدم

 والنوع والطهي، وتركزت مطالبهم ويلحون باستمرار على تحسين الطعام من حيث الكم

 :في التالي 

 

 .تحسين النوعية وتنويع الخضروات والفواكه  .1

 .زيادة الكمية  .2

 .إخراج طباخين متخصصين من المعتقل للمطبخ، واعطائهم حرية الطبخ والعمل .3

(تسليم الطباخين كمية المواد المسموحة .4
2
 للمعتقلين لطبخها وفق طلب ورؤية )

 .المالئمةالمعتقلين للطريقة 

تسليم المعتقلين الئحة بما هو مسموح به من كمية ونوعية األكل والتي تحددها  .5

 .مديرية المعتقالت العامة

 .تطوير أدوات المطبخ .6

 .عمل جرد دائم لمخصصات المعتقلين من أكل وشرب ، لضمان عدم السرقة  .7

فصل مطبخ شرطة المعتقل عن مطبخ المعتقلين حتى التصل مخصصات  .8

 .ن في أغلبها الى مطبخ الشرطةالمعتقلي

عدم تواجد أي طباخ من المدنيين في مطبخ المعتقلين يهوديا كان أم عربيا، مع  .9

 .عدم السماح للعمالء العمل في المطبخ

شكلت هذه األمور خطوط تطور المرحلة األولى بالنسبة للطعام ، ولم يكتف 

ضع طعامي أفضل، ومع المعتقلون بذلك ، بل عملوا على مواصلة النضال من أجل و

 .نضالهم برزت المرحلة الثانية
                                                           

ا الطباخني كانت ادارة املعتقل تسلب املعتقلني كميات مما هو خمصص هلم، وكان لديها اولويات من ناحية توزيع النوعية املقدمة، فأوال رجال االدارة وثاني.2
 .  وثالثا اصحاب التوصيات اخلاصة من عمالء االدارة، ورابعا واخريا يأيت دور املعتقلني حيث توزع عليهم أردأ االصناف"املدنيني"
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  )1976-1970(الطعام في المرحلة الثانية 

 

 5/7/1970بدأ التحسن النسبي في الطعام كما ونوعا بعد إضراب عسقالن بتاريخ  

أدخلت الفواكه عقب اإلضراب ألول مرة عن طريق إدارة المعتقل ، كما ألغيت بذور . 

 :مك ذات الماء الساخن الملون، وأصبحت الوجبات كما يليالمكانس وشوربة الس

ملعقة        +  غرام مرجرين30+بيضة مسلوقة كاملة  :صباحا  

كوب من الشاي العادي ، كما زيدت كمية الزيتون +مربى

 .ربع رغيف خبز+ 

تم استبدال بذور المكانس بنصف صحن مجور من  :ظهرا  

ة مع بعض شرب+ مرقة بدون شوربة السمك+ األرز

فواكه بواقع +ربع رغيف خبز+ الخضروات البسيطة فيها

حبة أجاص متوسط الحجم او حبة تفاح من الحجم 

بطاطا مسلوقة او مطبوخة + الصغير او نصف برتقالة 

قطعة + او مطحونة بدل األرز ثالث أيام في األسبوع 

 .من اللحم الرديء والشبيه بالكاوتشوك

 مرة ،قطعة باذنجان مقلية او قطعة أحضرت المقالي الول :مساء  

كوب من الشاي +ما يقارب ملعقة لبن مجمد+ زهرة مقلية

نصف + أحيانا بيضة مقلية+ ألول مرة مع وجبة العشاء

 .ربع رغيف خبز+ حبة بندورة 

ويجب أن نشير هنا الى أن عملية طهي الطعام بقيت بيد إدارة المعتقل، وبالتالي  

كما استمرت .  كذلك عملية سلب المعتقلين مخصصاتهمواستمرت. بقي الطهي رديئا

اإلدارة في هذه المرحلة في رفض اإلدارة خروج المعتقلين للمطبخ، مع رفضها القاطع 

انه بسبب افتقار الوجبات " ويشير أحد المعتقلين الى. مساواة قائمة المعتقلين لقائمة السجناء 

 .ثيرا لسد صراخ معدتناالمقدمة للقيمة الغذائية كنا نشرب معها ماء ك

    اما بالنسبة لوجبات المرضى فبقيت بعيدة عن الوصف الطبي الدقيق، علما ان الطبيب  

او الممرض يحددان طبيعة الطعام الخاص للمرضى، وكثيرا ما استخدما الطعام كوسيلة 

 .ضغط على النفوس المريضة لتجنيدها في خدمة اإلدارة
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 المقصف 

 

مقصف فبعد ان منعت إدارة  المعـتقالت إدخـال الطعـام والصـابون              اما بالنسبة لل  

، افتتحت مقصفا واحدا لكل معتقل يفتح أبوابه        1970واللفافات من قبل األهل في منتصف عام        

للمعتقلين مرة واحدة في الشهر لشراء حاجياتهم األساسية حسب المبلغ المسموح به من قبـل               

ار أردني، اصبح المبلغ في المرحلة الثانيـة دينـارين          إدارة المعتقل ، والذي يعدل نصف دين      

ونصف، علما ان ذلك ارتبط بتآكل العملة اإلسرائيلية المستمر، وصل المبلغ الى دينار ونصف              

 .وأقل

اما بالنسبة لمواد المقصف فهي محدودة وتتمثل في لفافات تبغ من نوع عمر، شاي ،               

عض أنواع الشكوالته وصنف آخر من اللفافات       ، صابون ،سكر ، ملبس، ب     ) نسكافيه(قهوة منقاة 

 .يعجز المعتقلون عن شرائه

كذلك يجب األخذ بعين االعتبار األوضاع المادية المتردية لعائالت العديد من المعتقلين            

والتي تعجز عن توفير مبلغ المقصف، عمل الصليب األحمر الدولي على تغطية نصف تكاليف              

به داخل المعتقل ، اما إذا كان في رصيده أي مبلغ مهمـا             المقصف لمن ال يملك ماال في حسا      

 .كان قليال فان الصليب األحمر يمتنع عن تقديم أي عون بحجة ان له ماال في األمانات

 

 )1985-1976(المرحلة الثالثة واألخيرة لتطور الطعام 

 

تطورت ظروف الطعام في هذه المرحلة بشكل إيجابي وذلك بفضل استخدام المعتقلين            

لسالحهم االستراتيجي وهو اإلضراب عن الطعـام، الن سياسـة االحتجاجـات والمطالبـات              

وبالفعـل فقـد    . فكان البد من خوض اإلضراب    . والمقابالت أي النضال السلبي، لم تجد نفعا      

 :تمكن المعتقلون من الحصول على جزء آخر من حقوقهم وكما يتضح أدناه

 

 غرام 40قطعة مرجرين بوزن +ول  ثالثة أيام في األسبوع ف-1: صباحا  

ألول مرة تدخل القهوة (شاي او قهوة + نصف حبة بندورة +

 .ثلث رغيف خبز)+ للمعتقل
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ملعقـة كبيـرة    +  اما األيام الباقية فيقدم خاللها بيضة مسلوقة         -2

حبات من الزيتون   + غرام   40قطعة مرجرين بوزن    + مربى  

سـاخن  مكونة من السـميد والمـاء ال      " ديسة"نصف صحن   + 

 ثلث رغيف خبز+ والسكر 

+     ثالثة أيام في األسبوع األول نصف صحن مجور مـن األرز           -1:   ظهرا  

قطعة لحم مجمد او قطعة دجاج بواقع       + صحن   شوربة خضار    

ما يقارب  ) +وكان دخول الدجاج ألول مرة    ( معتقل  / غرام   120

ثلث رغيف خبز، واحيانا شراب ليمون بمعدل       +  غرام فواكه  70

كما اصبح المعتقلـون العـاملون فـي المطـبخ          . معتقل /كوب

يخصمون من المخصصات اليومية لعمل وجبة مـن المقلوبـة          

بواقع مرة كل أسبوعين واحيانا مرة كل أسـبوع وألول مـرة            

 .يتناول المعتقلون مثل هذه المأكوالت

+  اما األيام الباقية فيقدم خاللها نصف صحن بطاطـا مطحونـة           -2

ثلث +  غرام فاكهه    70+ عة سمك او لحمة   قط+ شوربة خضار   

 رغيف خبز

تحسنت وجبة العشاء نوعيا فألول مرة يدخل السـردين المعتقـل            :   مساء  

واصبح لكل   أربعة معتقلين علبة واحدة، يوزع السـردين مـرة             

كمـا واصـبح هنالـك      . واحدة في األسبوع واحيانا ينعدم وجوده     

كوب من الشاي   + والزهرة  تصنيع للمقالي من الباذنجان والبطاطا      

بطاطـا  + ثلث رغيف من الخبز ، واحيانا نصف حبة بنـدورة         + 

مسلوقة او مطبوخة او مطحونة بواقع ثالثة أيام في األسبوع بدل           

 .وجبة األرز

فكانت أسوأ بكثيـر    . كانت تختلف عن بقية األيام بحيث يعتبر السبت عيدا لليهود         : وجبة السبت 

 : رى وكانت تتكون من من الوجبات في األيام األخ

 

+ قطعة مرجـرين    + ثلث رغيف خبز  + قطعة ككس صغيرة الحجم   :  صباحا  

 .ملعقة شكوالته + نصف حبة بندورة + كوب من القهوة 

نصـف  + ثلث رغيف خبز  + بيضة مقلية + شوربة فاصولياء يابسة    :   ظهرا  

 .حبة من الفواكه+ صحن أرز 
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 ملعقة لبن أو كـأس مـن اللـبن    +زيتون + قطعة بندورة  + خيارة  :   مساء  

 .كوب شاي+ ثلث رغيف خبز + العادي

  

وهي , بدل الخبز في بعض أعياد اليهود ولمدة أسبوع او اكثر         " المصة"كذلك كانت تقدم    

فتـرة  "وتعتبر .  سم x15سم15مكونة من ذرة مطحونة ومخبوزة على شكل قطع مربعة الحجم      

ولـذلك اصـبح   . عر خاللهـا المعتقلـون بـالجوع   أسوأ فترة في حياة المعتقلين إذ يش     " المصة

باعتبارها ملزمة لليهود في أعيادهم وال      , " المصة"المعتقلون يدرجون على قائمة مطالبهم إلغاء       

 .مجال لتطبيقها على المعتقلين

 

اما بالنسبة لطعام المرضى فقد بقي سيئا وال يفـي بالمتطلبـات الغذائيـة الضـرورية                 

 .لمواجهة المرض

 كغـم   4لنسبة للفواكه، ففي هذه المرحلة كان الصليب األحمر الـدولي يحضـر             اما با  

تطور هذا االمر الى ان اصبح مرة كل ثالثـة          . فواكه شهريا لكل معتقل ومن النوع المتوسط        

 بحجة ان ميزانيته التسمح بذلك ، ووعد        1981اال ان الصليب توقف عن التقديم عام        . أسابيع  

 إدارة المعتقالت، علما بان قائمة الطعـام المقـررة مـن إدارة             ببحث عملية تعويض ذلك مع    

، اال ان إدارة المعتقل     " غم فواكه يوميا     200يحق لكل معتقل    " المعتقالت العامة تنص على انه      

كانت تسلب معظم الكمية المخصصة ، واعترف ضابط العدو في إدارة المعتقالت العامة بـأن               

ار ال تكفي ، مما دفع البرلمان الصهيوني الى طـرح ذلـك             الكمية المقدمة من الفواكه والخض    

3("عودف" على جدول أعماله وطالب بتوفير 
 ( . 

 

انه يلزم للمواطن " اعترف الدكتور كوهين رئيس دائرة األطباء في معتقل نفحة 

 سعر 1600 سعرا حراريا يوميا، وقال بانه يلزم المعتقل 3000العادي   في إسرائيل 

 غم من اللحم بدال 50انعكس هذا على كميات الطعام واصبح يقدم ".  يعملحراريا النه ال

 .غم 200غم فواكه بدال من 120 غم ، و80من 

 

 ، عمدت الحكومة اإلسـرائيلية الـى        1985اما في الفترة األخيرة، أي بعد أيار عام          

سـرائيل، كمـا    تقليص ميزانية إدارة المعتقل العامة بحجة األوضاع االقتصادية المتردية في إ          

                                                           
 . هي الكمية الزائدة عن احلاجة والتالفة والقابلة الهالكها واليت جيب اهالكها، وعادة ما تقوم شركة تنوفا االسرائيلية بذلك.3
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عمدت إدارة المعتقالت الى تقليص كمية الطعام وتغيير نوعيتـه لألسـوأ اعتقـادا منهـا ان                 

 .األوضاع التنظيمية للمعتقلين غير قادرة على مواجهة النقص باحتجاج ومواجهة حادة

 

لم تقف إدارة المعتقالت عند هذا الحد من الصراع مع المعتقلين بسبب الطعـام، بـل                 

 معتقل عسقالن الى جعل المطبخ والطباخين في المعتقل حقل تجارب كـالفئران،             عمدت إدارة 

.  أعراض تسمم على الطباخين وعلى حوالي أربعين معتقال        1983فقد ظهرت في حزيران عام      

. وقد حضر طاقم طبي وفحص محتويات مخزن المطبخ وكذلك المطبخ ولـم يعلـن النتيجـة               

، هكذا قالوا ، ولم يحـددوا       "ومة متواجدة في المطبخ     لقتل جرث " وبعدها أحضرت آالت األشعة     

مصدرها ، اما أعراض هذه الجرثومة فهي ظهور حبات حمراء كبيرة على الجلد بشكل واسع               

استمرت هذه األعراض لمدة أسبوعين ، استنتج المعتقلـون         .  وكثيف، يرافقها صداع وإرهاق   

وانه ربمـا   " مجهول  " ت من مصدر    حسب المعلومات التي توفرت لديهم ان هذه الجرثومة أت        

 .  كان المقصود منها إجراء تجارب على  المعتقلين وخلق حالة من القلق الداخلي في المعتقل

 

 المــاء
 

الماء حق طبيعي لكل المخلوقات ، وهو ملك عام ، وحق ال يجوز حرمان أحد منـه،                   

أداة إرهاب مقلقـة، وجميـع      ولكن في معتقالت االحتالل اصبح الماء مشكلة حياتية مرهقة، و         

المعتقالت تعاني من ظاهرة انقطاعه، حصلت تذمرات حول انقطاعه مرارا ، واصـبح مـادة               

(اإلضرابات ، خلقت إدارة المعتقل أعذارا لتبرير عملية انقطاعه        
4
، كتبريرها بـأن المواسـير      )

حاجة المعتقلـين   غير صالحة وبالتالي ال تصل المياه  للغرف، او بأن الخزان ال يكفي لتغطية               

واإلدارة، واحيانا تدعي بأن مصاريف المياه كثيرة وال يوجد ميزانيـة لتغطيـة الزيـادة فـي                 

 .مصروف المياه

 ولكن المياه كانت تتدفق أحيانا في حالة حصول إضراب عام او مشـكلة مـع إدارة                

 وان هـذه    المعتقل مما يؤكد ان عملية قطع المياه تقع ضمن سياسة إدارة المعتقالت ، خاصـة              

اإلدارة تدرك مدى تأثير انقطاع الماء على المعتقلين لما يشكل ذلك من ازعاجات رهيبة جـدا                

 :ومن تأثيرات نعدد منها

 

                                                           
 "…يزود املعتقلون بكميات وافرة من مياه الشرب…"من اتفاقية جنيف89ص املادة تن.4
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يعيش المعتقلون أوضاع  اكتظاظ في الغرف وبالتالي يؤدي انقطاع الماء الى             .1

ظهور روائح كريهة من المراحيض الموجودة داخل الغرف، يسبب ذلك للمعتقلين           

 .داعا وإزعاجا حاداص

نظافة الغرف واألدوات تعتمد على الماء ، وكثيرا ما كانت اإلدارة تقطعـه              .2

وقت األكل ، مما يؤدي الى بقاء الصحون بال جلي او تنظيف ، فضال عن عـدم          

(تمكن المعتقلين من غسل أيديهم
5
(. 

تسبب قلة الماء ضائقة خاصة في الصيف حين ترتفـع إفـرازات العـرق               .3

 .ستحمام ملحاويصبح اال

 

 الماء الساخن
 

في بداية االحتالل كانت إدارة المعتقل تسمح باالستحمام مرة واحـدة أسـبوعيا              

شريطة ان يستحم كل ثالثة معتقلين في ركن واحد وتحت دش واحد ولمدة عشر دقائق علـى                 

ار، اما في   األكثر، وكان الماء الساخن ال يكفي الستحمام الجميع، كما أنه لم يكن متوفرا باستمر             

بعض المعتقالت فكان الماء الساخن ينقطع اشهرا كاملة تحت حجة ان مضـخة الميـاه غيـر                 

 .صالحة وبحاجة الى قطع غيار ال تتوفر اال في أوروبا

ومع تطور األوضاع االعتقالية توفر الماء الساخن في حمامات الغرف وبشـكل             

ا لرغبة الفرد، وال يفوتنا ان نـذكر ان         أفضل لما كان عليه في السابق ، واصبح االستحمام تبع         

إدارة المعتقل تلجأ الى قطعه إذا حدثت أزمات بين المعتقلين وبينها، وقد حصـلت صـدامات                

عنيفة في أغلب المعتقالت بسبب مشكلة المياه ، وتقدم المعتقلون بشكاوى كثيرة إلدارة المعتقل              

انا اال ان سياسة قطع الميـاه تعتبـر         وللصليب األحمر الدولي ، كانت تجدي هذه األساليب أحي        

وسيلة ضغط وإرهاب على المعتقالت ووسيلة عقاب جماعية في كل حالة يشعر فيهـا مـدير                

 .  المعتقل بعدم االرتياح من تصرفات المعتقلين ، وفي حالة حدوث مشكلة يثيرها المعتقلون

        

                                                           
ويف وسط الغرفة وعلى طوهلا، مما يدعو اىل " الربش"بسبب عدم وجود قاعات للطعام يف معظم املعتقالت، يتناول املعتقلون الطعام بني فرشات النوم .5

  . ضرورة تنظيف بقايا الطعام فور االنتهاء من االكل
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 األوضـاع الصحية

 
هم بشقيها النفسي والجسماني، فهـي القضـية        ان أكثر ما يهتم به المعتقلون هو صحت        

األهم بين قضايا الحياة االعتقالية، خاصة وأن المعتقل ال يتيح للمعتقلين ظروفا صحية مالئمـة               

لبقائها بصحة جيدة، ان طبيعة المعتقل وما به من معامالت قاسية تستهدف حياة اإلنسان جعلت               

 :المعتقلين يهتمون بصحتهم من نواح مختلفة

 

يام بأعباء النظافة ، فيوميا يـتم تنظيـف الغـرف وأدوات األكـل والشـرب                الق .1

 .والبطانيات

 . ممارسة األلعاب الرياضية .2

 .أكل كل ما يأتيهم من المطبخ من طعام .3

 عدم الركون الى عالج الممرض او الطبيب النه في اغلبه عبارة عن مسـكنات ال                .4

 .تنفع شيئا

ن على األرض وهو يلعب مع زميله فزاغ        ونذكر هنا حادثة وقوع أحد المعتقلي        

مفصل اليد، وحصل نزيف داخلي تم نقله على أثرها الى المستشفى ، ولكن لم يقدم له                

سوى حبة مسكن وعاد ويده معلقة في رقبته،باشر أحد المعتقلين بعالجه بالتدليك بالماء             

 لبقيت يده   والصابون الى أن شفي الى درجة ال بأس بها ، فلو بقي على عالج الطبيب              

 .ملتصقة بكتفه

 .المطالبة باستمرار بتوفير الصابون وأدوات التنظيف من اإلدارة  .5

ان مسؤولية الظروف الصحية ملقاة بالدرجة األولى على إدارة المعتقل ، وبالـذات علـى      

 .طبيب وممرض المعتقل معا

ا عبارة  لكن ممرض المعتقل الدائم وطبيب المعتقل المتنقل والذي يحضر مرة أسبوعي           

عن عنصري قلق وتعذيب، بل تدمير وإرهاب للمعتقلين ، وهما ينفذان ما يؤمران بـه مـن                 

لقد مارس التعذيب وحتى القتل ضد بعض المعتقلين عمدا وعن سابق إصرار كما          . المخابرات

حصل مع الشهداء راسم حالوة وعلي الجعفري وغيرهما كما سيأتي ذلك الحقـا، ومارسـا               

الء وتشغيلهم ضد المعتقلين، وقد كشفت التحقيقات الداخليـة للمعتقلـين ان            عملية تنظيم العم  

الكثير من الخونة ارتبطوا في البدء مع الممرض أو الطبيب، وان معظم من ارتبطوا معهـم                

كانوا ضحية العالج والعيادة، رغم ان مهمة الطبيب والممرض يجب ان تكون إنسانية بحتـة               
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 من اتفاقية جنيف بشأن حماية األشخاص المـدنيين وقـت           91،92وذلك كما حددتها المادتان     

6( 1949/آب/12الحروب والمبرمة في 
.( 

 

يعامل الطبيب والممرض المعتقلين على أساس انهم قتلة وال يسـتحقون الرحمـة او               

الشفقة وبالتالي ال يسري عليهم أي قانون انساني أبدا ، يشكل اللباس األبيض رمـزا للخدمـة                 

انية، لكن هذا اللباس في المعتقالت يشكل عنوانا لالجرام والقتل والبشاعة ، وخدمة             الطبية اإلنس 

تستهدف القضاء على المعتقل الفلسطيني ولكن بطرق غير مباشرة وذكيـة حتـى الينفضـح               

االمر،ويعود ذلك الى خبرة الصهيونية الواسعة عن األوضاع الصحية في المعتقالت النازيـة،             

 ".إذا أردت ان تقتل فاقتل بشكل مهذب ودون إسالة قطرة دم:" ايزنهاوروالى إيمانها بمقولة 

 

يبدو ان ترقيات الطاقم الطبي قد ربطت الى حد ما بمقدرة أفراده علـى التفـنن فـي                   

تعذيب المعتقلين ، هذا ما استنتجه المعتقلون من خالل مالحظتهم لسرعة الترفيعـات لـدى               

علقة على الصدور واألكتاف شهادة إجرام، ولتوضيح هذا        أفراد هذا الطاقم ولكثرة األوسمة الم     

 :التقييم للعمل الطبي داخل المعتقالت نسوق األمثلة التالية

 

وبقي العالج  . لم يشعر المعتقلون في يوم من األيام ان قدم لمريض او محتاج أي عالج كامل                : العالج  .1

 .  ما ال يناسب الحالة المرضية ، وكذلكAcamol او TEV اومتمثال في الغالب بحبة أسبرين 

 :لقد تبين للمعتقلين ومن خالل التجربة العملية بخصوص العالج مايلي

 

 .ان العالج المقدم عبارة عن مسكن ال ينفع المريض  )1

                                                           
يكون يف كل مكان اعتقال مستوصف مناسب حتت ادارة طبيب مؤهل حيصل فيه املعتقلون على ما حيتاجونه من عناية ومن غذاء " تنص على91املادة .6

 .مناسب، وختصص عنابري للعزل حلاالت االمراض املعدية واالمراض العقلية
دعي حالتهم عالجا خاصا كعملية جراحية او عناية باملستشفى، جيب ان يعهد اىل أي منشأة حاالت الوالدة واملعتقلون املصابون بامراض خطرية اوالذين تست

 .فيها العالج املناسب، ويوجه هلا من العناية ما ال يقل عما يبذل لعامة السكان
ن من عرض انفسهم على السلطات الطبية للفحص، ومن االفضل ان يقوم على العناية باملعتقلني افراد اهليئة الطبية الذين من جنسيتهم، ال جيوز منع املعتقلو

تصرف السلطات الطبية بالدولة احلاجزة لدى الطلب لكل شخص معتقل كانت حتت العالج شهادة رمسية تبني فيها طبيعة مرضه واصابته ومدة ونوع 
 .140املادةالعالج الذي اعطي له، وتقدم صورة ثانية من هذه الشهادة اىل املركز الرئيسي املنصوص عنه يف 

املعاجلة مبا فيها تركيب االجهزة الضرورية للمحافظة على صحة املعتقلني وعلى االخص االسنان الصناعية وغريها من التركيبات الصناعية والنظارات تكون 
 ".جمانا للمعتقلني

رض منه بوجه خاص مراقبة احلالة الصحية العامة، وتغذية جيري التفتيش الطيب على املعتقلني مرة على االقل شهريا ويكون الغ:" تنص على مايلي92املادة 
ونظافة املعتقلني، واكتشاف االمراض املعدية وعلى االخص امراض السل واملالريا وااري البولية ويتضمن التفتيش على االخص مراجعة وزن كل شخص 

 ".معتقل وفحصه على االقل بالراديوسكوب مرة يف السنة
نشأ مركز اسعالمات رئيسي لالشخاص احملميني على االخص املعتقلني يف دولة حمايدة، وميكن للجنة دولية كالصليب االمحر، اذا ي" تنص على140املادة 

   ". اخل …رأت ضرورة لذلك، ان تقترح على الدول املختصة تنظيم مثل هذا املركز



 69

. أي يسجل في الملف فقط وال يعطى للمريض       _  العالج النظري فقط     )2

 .اما العالج الحقيقي فهو في شنط الممرضين او األطباء

 . يصرف أي عالج ثمنه باهظ ، ودوما يصرف عالج قليل الكلفةلم  )3

العالج مرهون بخدمات المريض على رأسـها التعامـل مـع إدارة             )4

 .المعتقل 

 .يقدم العالج أحيانا بهدف مضاعفة المرض وعدم شفائه بتاتا )5

يقدم أحيانا عالج حقيقي جزئيا ال كليا خاصة بعد تفاقم المرض وتحولـه              )6

ن المعتقلين، فإذا كان مرضا قاتال تخلصوا من المعتقل         الى حالة بارزة بي   

ويعتبر استشهاد محمود عرب فريتخ دليال علـى        . بال مسؤولية مباشرة    

  .1985ذلك ، فقد أصيب بالسرطان وتوفي عام 

اما إذا كان المرض غير قاتل تركوا المريض في آالمه يتوجع ويتعذب،            

 مصـابين عقـب المعـارك       وقد تكررت هذه المعاملة مع الذين اعتقلوا      

واالنفجارات او التعذيب في التحقيق، او مع مقـاتلين معتقلـين قـاموا             

 .بعمليات عسكرية واضحة او ذوي نشاط داخل المعتقل 

 

يشكل الطبيب والممرض، كما ذكرنا سابقا، طرفا هاما في سياسة القتل والتعـذيب             : الطبيب والممرض   . 2

ن عن الحاالت المرضية، ومقيدان أيضا بسياسـة        واإلهمال للمعتقلين، فهما المسئوال   

لوحظ ان كال منهما يأخـذ بـالتفنن فـي اسـتعمال            .مقرة من قبل إدارة المعتقالت    

مثـاال بـارزا    " يودا  "ويشكل الممرض   . األساليب الوحشية مع استمراره في العمل     

عمل هذا الممرض في معتقل عسقالن وعرف عنه بأنه جـزار نظـرا             . على ذلك 

أعماله القمعية، مارس يودا دور الممرض والسـجان ورجـل المخـابرات،            لكثافة  

واوقع في صحة العديد من المعتقلين، ونتيجة لنشاطاته تمت ترقيتـه نائبـا لمـدير               

 ".ميجر" معتقل جنيد وبمرتبة 

اما في معتقل الرملة فيوجد في مشفاه طبيب منـاوب وممرضـان مقيمـان،                

اال " معاملة اإلدارة اإلنسانية للمعتقلين   " رائيلية حول يستخدم هذا المشفى للدعاية اإلس    

ان المظهر اليعبر عن الحقيقة وانما يشكل ستارا قانونيا للجرائم التي ارتكبت فـي              

فهم قد يفحصون المريض ويصورونه باألشعة ويدخلونه المشـفى         , المجال الصحي 

نحبـه وجـرى    ويكتشفون مرضه ، ولكنهم ال يعطونه الدواء المناسب ، فإذا قضى            

التحقيق فهناك دائما لجنة مختصة بأعمال الكذب والتزوير لتقرر فـي النهايـة ان              

 .اإلدارة لم تقصر إزاءه أبدا
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وهنا نورد قصة تبين مدى العناية من قبل الطبيب بالمريض ، أصـيب أحـد                 

 بالتهابات في المفاصل ولم يتلق أي عالج فما كان مـن أحـد              1980المعتقلين عام   

ين العاملين في العيادة اال ان حثّ الطبيب مرارا على مساعدته للمـريض ،              المعتقل

 حين أجرى له الطبيب فحصـا للـدم ،          1984واستمر هذا الوضع حتى عام       

المـرض يهـدك   " وعندما رأى النتيجة نظر للمريض منذهال وقال بالحرف الواحد       

" مـر ال يعنيـك؟    وكيف تبدو مبتسما وكأن األ    " ، وأضاف   "هدما وأنت التزال نشطا   

عندها أوصى له بنوع من الحقـن التـي         ". إنني ألستطيع البكاء  : " فأجابه المريض 

 .تستطيع إيقاف المرض فقط بشرط ان يحضره على حسابه الخاص

اما القصة األخرى التي تدل على ال أبالية الممرض وتلقائيتـه فـي إعطـاء                

ويه المرضية حين قـال أحـد       األسبرين وعدم اهتمامه بالمريض او االستماع الى شكا       

 .المعتقلين للممرض بأن بنطلونه ممزق، فما كان من الممرض ان ناوله حبة أسبرين 

, أطباء المعتقالت عدا طبيب العيون وطبيب األسـنان ، غيـر متخصصـين             

اما في بداية   . يحضر طبيب األسنان مرة في األسبوع، وقد ال يأتي اال مرة في الشهر              

طبيب األسنان عامال في المعتقالت، وكان ممرض المعتقـل يقـوم           االحتالل فلم يكن    

اال ان إحضار هذه األجهزة أخيرا لم يطور        . بمهمته بإعطاء المسكنات او خلع األسنان     

 .العالج بشكل ملموس

انحسرت مهمة الطبيب العام غالبا في تعذيب المعتقلين وليس في اشـفائهم او              

طبيب الى سؤال المريض عما به مجرد دخوله الـى          فكان يبادر ال  . العناية الطبية بهم  

الغرفة وقبل ان ينهي المريض كالمه يكون الطبيب قد سجل العالج على ورقة خاصة              

واحيانا كان يستنكر طلب المـريض للعـالج النـه،          . بالعيادة دونما فحص او معاينة    

لمـريض  لكن المعاملة كانت تختلف بالنسبة للعمالء، فإذا كان ا        . حسب قوله، مخرب  

من المتعاونين مع إدارة المعتقل يبتسم الطبيب ويسأله عما إذا قتل يهوديا او قام بعملية               

اما إذا كـان قـد قتـل        . فإذا لم يكن عمله كبيرا صرف له عالجا لمدة أسبوع         . كبيرة

أي يعطيه عالجا مسكنا وغير مفيد كما لو لم         . يهوديا بالفعل فان العمالة لن تجدي نفعا      

 .عمياليكن المريض 

انه مظهر عادي ان يكون المريض مستلقيا في انتظار التشـخيص والطبيـب              

ومـن  . جالس يدخن لفافاته بدون اكتراث او يقوم ببعض األلعاب الرياضـية ويغنـي            

أي انه يرفض معالجة المريض اال      . االعتيادي أيضا ان يربط الطبيب العالج بالتعامل      

عتقل وتحويله الى مخبر يراقـب تصـرفات        بعد ربطه بجهاز المخابرات او إدارة الم      
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ولهذا اعتبرت العيادة وكرا وال يجوز الذهاب اليه اال تحت ظـروف قهريـة              . زمالئه

 .وملحة

فهما ال يحضران اال بعد     . ال يختلف طبيب األسنان والعيون عن الطبيب العام        

آالما حادة  وذات مرة شكا بعض المعتقلين      . مشاكل عديدة بين المعتقلين وادارة المعتقل     

. بسبب أسنانهم، فقام الطبيب بخلع األسنان الصالحة والسليمة وترك األسنان المريضة          

. خلعت ثالثة أسنان من المقدمة ألحد المعتقلين، اما عملية الرقع فعادة مؤلمـة جـدا              

وعلى أية حال عملية رقع السن والطاحونة كانت تشكل قمة ما يذهب اليـه الطبيـب                

 . فالخلع يشكل القاعدة األساسيةلمساعدة المعتقلين،

ال يختلف طبيب العيون عن األطباء اآلخرين، اال انه ال يولي اهتماما بفحص              

وإذا احتاج المريض نظارات، فغالبا ما      . المريض وغالبا ما يعطي قطرة غير مالئمة      

هذا فضال عن عبارات االستفزاز التي كان يطلقهـا         . يصف له العدسات غير المالئمة    

العين التي استطاعت تصويب البندقية تجاه اليهـودي يجـب ان           :" ب كأن يقول  الطبي

 ".تقلع

اما جرحى المعركة فقد كانت معامالتهم أقسى مـن غيـرهم سـواء لـدى                

فمن المعروف ان مشفى معتقل الرملة قد لعب دورا مركزيـا           . المخابرات او المشافي  

صة وانه المشفى المركـزي     في تفاقم األمراض وتعذيب المرضى وتنظيم العمالء خا       

بـل كـان    . وإذا تقرر نقل مريض الى هذا المشفى فانه ال ينقل اليه فورا           . للمعتقالت

وكان انتظاره يطول أسبوعا أو أسـبوعين او        . يترك في غرف انتظار تدعى المعبار     

شهرا تحت ظروف غير صحية وقاتلة، وكثيرا ما كان يـؤدي هـذا االنتظـار الـى                 

 هذا فضال عن التعذيب داخل الزنزانة المتنقلة التي تنقله من           .مضاعفات صحية خطرة  

 . معتقله الى المشفى او بالعكس

نستطيع القول ان جملة من العوامل الهامة داخل المعتقل جعلت الظروف الصحية في             : تفشي األمراض   . 3

دة حالة سيئة وخاصة ان المقاومة الجسدية للمعتقلين تتناسب تناسبا عكسيا مع تزايد م            

وقد تبين ان العوامل المرضية بدأت تظهر بوضوح بعد مضـي           . اإلقامة في المعتقل  

. أكثر من خمس سنوات على االعتقال، وأخذت تتصاعد مع تقدم اإلقامة في المعتقـل             

من المعتقلين، اما في    % 10بلغت نسبة المرضى في السنوات الخمس األولى حوالي         

%. 60-50 من االعتقال تراوحت النسبة      الخمس سنوات التالية أي بعد عشر سنوات      

اما الفترة االعتقالية التي فاقت العشرة سنوات فقد تزايدت فيها نسبة المرضى حتـى              

 %.90-80راوحت 
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اما بالنسبة لعدد األمراض التي أصابت كل شخص معتقل، فقد وصلت نسـبة              

ـ     . من المعتقلين % 60المصابين بأكثر من مرض واحد       ت أغلب هذه األمـراض كان

مزمنة كأمراض المعدة والرئة واألمعاء والصداع والقلب واالنهيار العصبي وارتفـاع           

كما ان العديد من األمراض استمرت بسبب عدم وجود عنايـة طبيـة مثـل               . الضغط

أمراض الجلد، النظر، الصدر، المفاصـل، الظهـر، السـكري، السـرطان، األذن،             

ويمكن القول ان اكثر    . البولية واألسنان الحنجرة، البواصير، الكلى، المرارة، المحالب      

وحسب إحصائية أجراها المعتقلون    . من المرضى يعانون من مرض مزمن     % 60من  

 مرضا مزمنـا    330 تبين ان جملة األمراض المزمنة تبلغ        1985في معتقل جنيد عام     

 . معتقال160ويعاني منها 

تقلـين فـي    مـن المع  % 0.5اما بالنسبة للعمليات الجراحية، تعرض حوالي        

في فترة السنوات   % 4سنواتهم الخمس األولى الى عمليات، بينما راوحت هذه النسبة          

هذا مع األخذ بعين االعتبار ان اإلدارة ال توافق على إجـراء عمليـة              . الخمس الثانية 

من المعتقلين بحاجة الـى عمليـات       % 25فمن المحتمل ان    . لكل من هو بحاجة إليها    

  لم توافق اإلدارة على إجراء عمليات اال لحوالي1984ام جراحية ، اال انه حتى ع

(من المرضى6 %
7
 .هذا ومن الجدير ذكره ان أغلب العمليات كانت بواصير. )

  

 :هناك أسباب عدة دفعت اإلدارة الى رفع نسبة إجراء العمليات منها

 .ظهور األمراض التي يتفاقم ألمها مع الزمن )1

 .اء عمليات جراحية لهموفاة بعض المعتقلين بسبب عدم إجر )2

وقد خاض  . التركيز في مطالب المعتقلين على تحسين المعالجة الطبية          )3

 .المعتقلون إضرابات عديدة من أجل هذا الطلب

وجدت إدارة المعتقالت ان دوام صرف العالج غيـر النـافع وكثـرة              )4

فبـدأت بـإجراء    . المرضى وكثرة االحتجاج سيسبب لها متاعب كثيرة      

 .تسكين حدة االحتجاج وتخفيف الضغطبعض العمليات ل

 

                                                           
ة والذين تستدعي حالتهم عالجا خاصا كعملية جراحية او عناية باملستشفى املعتقلون املصابون بامراض خطري… " من اتفاقية جنيف على91تنص املادة .7

جيب ان يعهد ا اىل أي منشأة يتوفر فيها العالج املناسب، ويوجه هلا من العناية ما اليقل عما يبذل لعامة السكان، ومن االفضل ان يقوم على العناية 
 . "باملعتقلني افراد اهليئة الطبية الذين من جنسيتهم
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تعاقدت إدارة المعتقالت مع بعض المشافي المدنية الستقبال المعتقلين المحتاجين لعمليات           

هذا وقد تميزت إدارة المعتقالت في تعاملها مع الذين يخضعون للعمليات الجراحيـة             . جراحية

 :وللتدليل على ذلك نورد المثال التالي. بالقسوة الشديدة

 مما وضع حياتـه فـي       1979أصيب أحد المعتقلين بالتهاب في الخصية اليسرى عام           

خطر، تم نقله الى مشفى مدينة عسقالن حيث أجريت له عملية استغرقت أربع ساعات، وبعـد                

العملية طلب طبيب المشفى المدينة من إدارة المعتقل إبقاء المريض في المشـفى لـنفس يـوم                 

اخرج المعتقل مباشرة وهو في حالة خطر جدا ،         .  بالرفض القاطع  العملية، اال ان الطلب قوبل    

نتيجة لهذا الوضـع ولإلهمـال    . مما دفع طبيب المشفى المدني لتحميل إدارة المعتقل المسئولية        

ورغم الحالة الخطرة هذه، تم إبعـاده       . المتعمد من قبل ممرض المعتقل تعفنت خصية المعتقل       

ده عن الطبيب التابع للمشفى المدني والذي كان يحضر الـى           الى معتقل بئر السبع من أجل إبعا      

في معتقـل   . المعتقل، وعلى حسابه الخاص، كبادرة إنسانية لإلشراف على حالة المريض هذه          

. بئر السبع، رفض الطبيب التابع الدارة المعتقل منحه أي عالج رغم نزول القيح من العمليـة               

". اغسل الجرح بالماء والصابون فقـط     :" ب له   ورغم عدم استطاعته المشي، كان جواب الطبي      

حين وصلت حالته الى حالة قصوى من الخطورة أعيد الى معتقل عسقالن لمراجعة الطبيـب               

األول، اال ان إدارة معتقل عسقالن وضعته في الزنزانة االنفرادية لمدة اثني عشر يوما، بعدها               

يت له عملية ثانيـة أدت الستئصـال        أرسلته الى الطبيب الذي أجرى العملية األولى حيث أجر        

اما بالنسـبة للعـالج     . رغم ذلك لم تحل المشكلة المرضية واجريت عملية ثالثة        . الخصية كليا 

دفع هذا طبيب المشفى المـدني فـي        . فرفضت إدارة معتقل عسقالن صرفه بحجة عدم وجوده       

سـلب العـالج،    عسقالن الى إحضار الدواء على حسابه الخاص، فقام ممرض عيادة المعتقل ب           

كذلك عانى المريض من التهابات في العمود الفقري على أثر ضربة تلقاها أثناء التعذيب فـي                

 ، اال ان الطبيب والممرض رفضا إعطـاءه أي عـالج ألنـه، حسـب                1970عسقالن عام   

وقد تبين بعد خروج المريض من المعتقل ومن خالل الفحوصـات           . تفسيرهما، ال يوجد مرض   

 .ات مزمنة في العمود الفقريان هناك التهاب

 

ونورد هنا أيضا قصة أحد المعتقلين الذي أصيب بنزيف دموي حاد فـي المجـاري                

 ، بدأ هذا النزيف بعد إغالق الغرف مساء، وعندها صـرخ مـن بالغرفـة                1973البولية عام   

ال تسـتدع   :"الستدعاء الممرض، حضر الضابط المناوب وسأل عن المريض ثم قال للشرطي            

ولم يتلق المـريض أي     ". رض لقد كان بإمكانه ان يذهب الى الممرض قبل إغالق الغرف          المم

 .عالج اال بعد أسبوعين عاشها في وضع سيئ جدا
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 : اما جملة العوامل الهامة التي أدت الى تدهور الحالة الصحية فتتمثل بمايلي

لم تزد المساحة المخصصة للمعتقل . حالة االكتظاظ في الغرف .1

ي بعض المعتقالت عن متر مربع واحد، وفي معتقالت الواحد ف

 .أخرى على المتر ونصف المتر المربع

الباب مغلق والشبابيك ذات طبقتـين مـن        . إنشائية المعتقل وموقعه   .2

الشبك والحديد، إضافة الى غطاء من الزجاج والبالستيك، وحجـم          

الشبابيك صغير مع قلتها في الغرف، أي ان التهوية سيئة والشمس           

8( 85ويتناقص هذا مع المادة     .  تدخل معظم الغرف   ال
من اتفاقيـة   )

 .جنيف بشأن حماية األشخاص المدنيين وقت الحرب

المكون في أغلبه من بطانيات رديئة وذات وبـر         : فراش المعتقلين  .3

يدخل األنف ومليئة بالغبار ورماد التبغ، وقـد كـان للنـوم علـى              

فرشة ذات سمك قليل    األرض أثر كبير في انتشار المرض، اال ان         

  1982 ، وادخلت اسرة في بعض المعتقالت عام 1978قدمت عام 

وجود نسبة عالية من الرطوبـة تـؤدي الـى اإلصـابة بمـرض               .4

 .الروماتيزم وغيره

عدم وجود الماء الساخن اال بكميات قليلة وغير كافية، تحسن هـذا             .5

 . ، ولكن عاد ليسوء ثانية1982الوضع نسبيا منذ عام 

تعذيب من حيث الكمية والنوعية والطهي والتصـنيع، لجـأ          سوء ال  .6

المعتقلون في محاوالتهم للتغلب على قضية الطهي بإعـادة طهـي           

وجبة العشاء باستعمال شعلة مكونة من قطـع المالبـس الداخليـة            

مدهونة بالمرجرين، وقد كانت هذه العملية تسبب أزمة تنفس نظرا          

 .للدخان الكثيف في الغرف وسوء التهوية

                                                           
جيب على الدولة احلاجزة ان تتخذ مجيع االجارءات املمكنة لضمان ايواء االشخاص احملميني منذ بدء اعتقاهلم يف مبان او :" تنص هذه املادة علة ما يلي.8

 املعتقالت يف مناطق غري اماكن تتوفر فيها كل الشرط الصحية املمكنة والوقاية الكافية من تقلبات الطقس واضرار احلرب، وال جيوز حبال ما ان توجد
صحية، ويف جهات يكون جوها ضارا باملعتقلني، ويف احلاالت اليت يكون فيها املكان املعتقل فيه وقتيا شخص حممي غري صحي، او يكون جوها ضارا 

 .بالصحة ينقل اىل مكان اكثر مناسبة لالعتقال باسرع ما تسمح به الظروف
رطوبة، وتدفئتها واضائتها بكيفية مناسبة وعلى االخص بني الغسق واطفاء االنوار، وتكون اماكن النوم كافية االتساع وجيب وقاية املباين وقاية تامة من ال

 .والتهوية، ويكون لدى املعتقلني الفراش املناسب واالغطية الكافية مع مراعاة احوال الطقس واعمال املعتقلني وجنسيتهم وحالتهم الصحية
ستعماهلم اخلاص ليال وارا املرافق الصحية املطابقة للشروط الصحية وحيتفظ ا دائما يف حالة نظيفة ويزود املعتقلون بكميات كافية ويكون لدى املعتقلني ال

شاشات من املاء والصابون لنظافتهم الشخصية اليومية وغسل مالبسهم اخلاصة وتعطى هلم املرافق والتسهيالت الالزمة هلذا الغرض، وتتوفر هلم ايضا الر
 ".اخل… واحلمامات ويتاح هلم الوقت الالزم للغسيل والنظافة" الدوش"
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عدم وجود أدوات رياضية، وحتى عدم السماح لممارسة األلعـاب           .7

 ، وهـذا مـا   1973الرياضية داخل الغرفة او خارجها حتى عـام        

9( 94يتناقض والمادة 
 .من اتفاقية جنيف)

 1973قلة التعرض للشمس وألماكن الهواء الصحي، سـمح عـام            .8

طورت للمعتقلين الخروج الى ساحة المعتقل لمدة ساعة في اليوم، ت         

هذه الفترة الى ساعة ونصف ثم الى ساعتين، امـا السـاحة التـي              

يتشمسون فيها فهي صغيرة الحجم وال تكفي لحرية السـير فيهـا،            

م ويتواجد فيهـا سـاعة      800فمثال ساحة معتقل عسقالن مساحتها      

كذلك الحال في معتقل جنيد     . الخروج اكثر من مائة وسبعين معتقال     

ة فيه على مائتين وتسعين مترا مربعـا،        الذي ال تزيد مساحة الساح    

 .ويخرج اليها مائة وخمسون معتقال دفعة واحدة

بـدأت إدارة   : عدم السماح بدخول أطباء عرب لمعالجة المرضـى        .9

المعتقالت مؤخرا تسمح بدخولهم وبشكل نادر جدا وبعـد عمليـات           

يتطلب االمر موافقة طبيب المعتقل، ثم موافقة لجنـة         . رسمية معقدة 

المعتقالت، ثم موافقة مديرية المعتقالت، وبعد تقديم طلبـات         أطباء  

وكانت . من نفس المريض، مع اسم الطبيب الذي يرغب بحضوره         

من األسماء والطلبات ترفض، وإذا قبل طلب أحد المرضـى          % 99

 :فان الطبيب العربي مقيد بأمور ال يستطيع تجاوزها مثل 

 .عدم وجود أجهزة فحص داخل عيادة المعتقل .  أ

دم تقدم عيادة المعتقل بتعليمات الطبيـب مـن حيـث العـالج             ع .  ب

وأخيرا سمحت إدارة المعتقل لعدد محدود من المرضـى       . والعناية

ومن هنا ورغم أن أجرة الطبيب على       . إحضار عالج من الخارج   

 .حساب المريض فانه ال يستفيد الشيء الكثير

 األمـراض    المعاملة القاسية من قبل إدارة المعتقالت تؤدي الى بعض         .10

يقال انه في معتقل الرملة مشـفى  . النفسية التي ال عالج لها داخل المعتقل  

يحتوي على قسم خاص لمعالجة األمراض العصبية، لكنه يبـدو ان هـذا             
                                                           

على الدولة احلاجزة ان تشجع اجلهود الفكرية والثقافية والرياضية وااللعاب واملسابقات بني املعتقلني، مع ترك احلرية هلم يف … " تنص94املادة .9
 ممارستها، وعلى االخص بتقدمي االماكن الناسبة، ومتنح املعتقلني مجيع التسهيالت املمكنة ملواصلة االشتراك فيها، وتتخذ مجيع االجراءات العملية لضمان

دراسام وللبدء يف دراسات جديدة مع ضمان تعليم االطفال والشبان ويسمح هلم بالذهاب اىل املدارس، اما يف مكان االعتقال او خارجه، وتتاح للمعتقلني 
لرياضية وااللعاب واملسابقات اخلارجية وتعد مساحات كافية هلذا الغرض يف مجيع املعتقالت وختصص اراضي العاب لالطفال فرص القيام بالتمرينات ا

 ". والشبان
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وهناك أمراض أوجدتها سوء    . القسم يعمل على تعقيد األمور ال على حلها       

طعم المضـرب   كان ي . المعاملة الطبية خاصة أيام اإلضرابات عن الطعام      

وكان يتعـرض   . بالقوة بواسطة خرطوم ينزله الممرض الى المعدة بالقوة       

المضرب للضرب والخض مما قد يسبب القرحة وااللتهابـات المزمنـة،           

وأحيانا كان يصاب المضرب بالتهابات في الرئة، وقد استشـهد أربعـة            

لرئة معتقلين نتيجة إدخال الخرطوم بطريقة خاطئة مما دفع بالحليب الى ا          

وسنورد أسماء الشهداء عند الحـديث عـن اإلضـرابات،          . ال الى المعدة  

وأحيانا كان يصاب الجهاز الهضمي بأذى شديد نتيجة حـرارة الحليـب            

 .العالية والتي ال تتحملها أجهزة الجسم

(كان يستعمل الماء والملح بعد ثالثين أو أربعين أو سبعة واربعين          
10
( 

المعتقل تحضر الطعام كما كان قبـل       يوما من اإلضراب، كانت إدارة      

(اإلضراب
11
 مما كان يسبب عسر هضم وإمساكا وآالما حـادة فـي            )

المعدة و األمعاء هذا ناهيك عن ان اإلدارة كانت تقدم السـوائل بعـد              

 أسبوعين 

هذا فضال عن عملية العزل التـي       .  من اإلضراب وبكمية غير كافية    

من ضرب عنيف ووقوف    كان يتعرض لها المعتقلين مع ما يصاحبها        

 .ساعات طولية

ففـي السـنوات    , قلة الوعي والتجربة التنظيمية واالعتقالية والسياسية     .11

الخمس األولى من بداية االحتالل عانى المعتقلون من مشاكل داخليـة           

كان سببها في األغلب التعصب الفصائلي األعمى وبعـض العـادات           

 .لعشائري والبلدياتيوالتقاليد المستندة على التفكير القبلي وا

سبب ذلك ضغطا عصبيا إضافة الى ضغط سـوء المعتقـل وسـوء             

كرس ذلك أزمات نفسية زادت استفحاال      . معاملة اإلدارة بكافة أشكالها   

مما أدى الى اضعاف المقاومة الذاتية ماديا وروحيا وظهرت أمراض          

 .عضوية عدة

 

                                                           
 .اطول اضراب خاضه املعتقلون دام سبعة واربعني يوما.10
 احملكمة العليا جبواز استمرارية االضراب اذا وافق ، وخاضه بعد استشهاد معتقلني من عملية ادخال السائل للرئة اقرت1980بعد اضارب نفحة عام.11

 .املضرب على تناول كأس احلليب بيده وشرا مناملمرض
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(سببت األحوال األسرية عبئا ثقيال على كاهل المعتقلين       
12
 وأدت الى   )

عانى بعض المعتقلين فترات    . بعض المتاعب والقلق النفسي لبعضهم    

طويلة من األلم الداخلي الذي ترك أثره بشكل واضح وملموس لـدى            

لكن في الفترات األخيرة، خاصة بعـد ان تعـود          . المعتقلين اآلخرين 

الشخص المعتقل على تحمل األلم والصعاب وتحسنت ظروف العالقة         

 .والخارجية خفت حدة اآلالم النفسيةالداخلية 

عدم وجود فحص أولي للشخص المعتقل في بداية اعتقاله، ونعني          .12

 .فحص حقيقي، وكذلك عدم وجود فحص دوري

 

 

(في كل معتقل عيادة صغير الحجم وممرض ونائب له        :    العيادة.4
13
أما في المعتقالت الكبيرة فيتواجـد      . )

ي لعيادة على غرفة من سـريرين او ثالثـة مخصصـة            وتحتو. في عيادتها أكثر من ممرض    

اال أننا ال نعرف حالة دخلتهـا اال        . للمرضى الذين بحاجة ماسة الى إشراف مباشر وباستمرار       

أي في حاالت اإلضراب العام او في حالة حدوث مشكلة أخرى           . بعد مشاكل مع إدارة المعتقل    

ات خطيرة وتترك آثارا مرضية مزمنة      تؤدي الى تأزم الوضع داخل المعتقل، وتؤدي الى إصاب        

 .مثل التهابات الرئة وآالم الظهر وبعض الكسور في الجسم

تضع اإلدارة أحيانا في العيادة كبار السن من المرضى،وخاصة في حالـة حضـور              

مع العلم ان العيادة غير صحية إطالقا، وال تختلف عن أية غرفـة             . زوار من الخارج للمعتقل   

في غرف المعتقلـين تجـد      .  ربما تكون أسوأ من حيث العناية والرعاية       أخرى في المعتقل بل   

النظافة والرعاية والبطانيات الكافية لدفء المريض على حساب ظروف بقية المعتقلين، كـذلك             

 .يوفر المعتقلون الطعام والفواكه للمرضى من حصصهم

بقـاء بـين    كانت األغلبية العظمى من المرضى ترفض المبيت في العيادة، وتفضل ال          

المعتقلين في الغرف، أما العيادة المركزية في مشفى الرملة التابعة لمعتقل الرملة تختلف قلـيال               

أما من حيث الجوهر فال تختلـف بشـيء،         . من حيث الظاهر عن العيادات في بقية المعتقالت       

                                                           
ان تلتزم اطراف النزاع التي تعتقل " من اتفاقية جنيف بشأن حماية االشخاص المدنيين وقت الحرب على 81تنص المادة .12

ية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية، وال يخصم من المرتبات او اشخاصا محميين بمصاريف اوالدهم، وان تقدم لهم العنا

االعتمادات الخاصة بالمعتقلين أي شيء مقابل تلك المصاريف، ويجب على الدولة الحاجزة ان تقوم باعالة االشخاص الذين يعولهم 

 . المعتقلون، اذا لم تكن لديهم وسائل معيشة كافية او كانوا ال يستطيعون التكسب

 
 ".…يكون بكل مكان اعتقال مستوصف حتت ادارة طبيب مؤهل" من اتفاقية جنيف تنص91املادة .13
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حص  ساعة، ويرى الف   24صحيح ان الزائر لعيادة المشفى المركزي يجد الطبيب المداوم لمدة           

 اليومي والرعاية من الممرضين،ولكن

بالحقيقة لم يستفد أحد من ذوي األمراض،الكبيرة أما أصحاب األمراض الخفيفة فأحيانا            

علما بأنه لم يصل المشفى  المركزي اال من اصبح مرضه مستعصيا وبعـد              .كانوا يستفيدون   

 مراجعات وعالجات في المعتقل

المعتقل، الستفيد الشخص المعتقل من الخـدمات        المتواجد فيه، وبعد مشاكل مع إدارة       

 .الطبية وانما يستفيد منها بشكل أساسي السجناء اليهود والعرب الجنائيين

على الرغم من انه من المفروض ان تخدم العيادة المعتقلين اال انه ثبت من التجربـة                

 :العملية ان وظيفتها تتمثل بما يلي

 

عـالج يعطـى للشـفاء      تعذيب المرضى نفسيا وجسديا، حيث ال      .1

 .وبالتالي يستشري المرض

فقد أصيب بعض المعتقلين بأمراض     . مكان موبوء ينشر األمراض    .2

جديدة داخل هذه العيادات، خاصة وان هذه العيادات كانت تستخدم          

للضرب والتعذيب والتحقيق والموت وقـت اإلضـرابات وعنـد          

 .حدوث مصادمات

هها مـن أجـل جمـع       مركز لتنظيم العمالء وادارة الخطط وتوجي      .3

المعلومات وخلق المشاكل للمعتقلين والتآمر عليهم، وقد يمـارس         

هذا الدور كل الممرضين واألطباء خاصة في عيـادة المعـتقالت           

 المركزية في معتقل الرملة وحسب إحصائية أجراها المعتقلون 

من العمالء داخل المعتقالت كان تنظيمهم يتم عن                % 80تبين ان   

 .عيادة والمشفى وكذلك كانت اتصاالتهمطريق ال

لقد سنت إدارة المعتقل عدة قوانين ال بد للمريض من التقيد بها ومن شأنها ان تـدفع                 

 :بالمعتقل الى العيادة حيث يمكن تنظيمه كعميل لإلدارة

 

 .عدم إعطاء أي دواء للمحتاج اال إذا حضر الى العيادة.1

وهناك من  . دي اال في العيادة   عدم تسليم المريض دواءه غير االعتيا     .2

يسجل لهم الطبيب دواء ال يأخذونه اال في العيادة بحجة ان الممـرض             

وغالبـا ال   . هو الذي يشرف على تسليمه خاصة عالج السوائل واإلبر        

يكون المريض بحاجة لهذا النوع من العالج، فقط القصد منه حضـور      
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ة المعتقـل سـهل     فإذا كان عميال الدار   . الشخص المعتقل الى العيادة   

االتصال به، وإذا لم يكن عميال فان حضوره يشـكل تغطيـة علـى              

 .وقد يكون هدف طاقم العيادة تشويه سمعة المريض. حضور العمالء

كثيرا ما ينصح الممرض المعتقلين التسجيل للفحص لدى الطبيب حتـى           .3

ولو لمرض خفيف، وذلك اما للتشـكيك او لالتصـال بـين العميـل              

كذلك يصدر الطبيـب أوامـره      . ما للتغطية على العمالء   واإلدارة، وا 

 .للممرضين بعدم إعطاء عالج كذا وكذا اال بمراجعة الطبيب

يمنع إعطاء القطن والسوائل من األدوية للمعتقلين فـي الغـرف، ومـن            .4

 .يحتاج الى ذلك عليه الحضور الى العيادة

 بعـض   كل من يحتاج للممرض عليه الذهاب الـى العيـادة، وهنالـك           .5

المتمارضين من العمالء الذين يلجأون للتمارض الخطير فـي سـبيل           

 .حضور الممرض ونقله للعيادة

في بداية المرحلة االعتقالية كان المعتقلون يخضعون لجملة مـن القـوانين القهريـة              

خاض المعتقلون مخاضا أليما وقاسيا حتى تولدت القناعان واالدراكات الجديدة          . والقاسية  جدا  

 الطبيب والممرض، وبعد التجربة وعمقها أصبحت الحالة الصحية مطلبا جوهريا ضـد             لمهمة

 .إدارة المعتقالت

تم تنظيم العالقة مع الممرض والعيادة والطبيب بطريقة تخفف حدة االتصال والتساقط            

واليوم ال يذهب المريض الى العيادة والمشفى اال بعد موافقة مسئولي الفصائل            . وتوفر العالج 

 .     حتى العالج يشرف على متابعته المعتقلون أنفسهم. ت إشرافهموتح

 

   

 التعامل مع إدارة المعتقل
 

تتكون إدارة المعتقل من عدة أجهزة تعمل جميعها في تنسيق مستمر، ويقـف علـى                

 :رأسها مدير المعتقالت نفسه، وهذه األجهزة هي

 يشرفون على سير الحياة المعتقلة      يتألف من مدير المعتقل وضباط مساعدين     : جهاز اإلدارة  .1

 .بالمعتقلين وشرطة المعتقل

يشرف عليه ضابط متخصص في جمع المعلومـات والتنظـيم وبالشـؤون       : جهاز األمن    .2

الجهـاز  "وهو مرتبط مباشرة مع إدارة المعـتقالت العامـة          .األمنية المتعلقة بأمن المعتقل   
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 وأحيانا يقوم بـدور المحقـق وجمـع         .،ومع المخابرات األمنية في المناطق المحتلة     "العام

وقد أصبح يشرف   . المعلومات األمنية من المعتقلين غير المعترفين بقضايا تهم المخابرات        

على دور العمالء في المعتقل ويرشدهم الى وسائل التحقيق مع الموقوفين الـذين تحـت               

 والخارجية  إشراف المخابرات مباشرة، ومن مهماته أيضا اإلشراف على الرسائل الداخلية         

وعلى زيارات األهل ويقوم بتقديم تقارير مستمرة عن حالة االستقرار في المعتقل لإلدارة             

وهو مسؤول عن جميع العمالء ونشاطاتهم في المعتقل، حتى انه يقوم بدور            . وللقيادة العليا 

مركزي في خلق المشاكل وتفتيت الجهد الوطني، ومعرفة النشاطات المضادة وتخريبهـا            

وهو المسؤول  . داخل، وإحباط كل محاولة تستهدف االستقرار واألمن بالنسبة لإلدارة        من ال 

. األول عن اإلجراءات التعسفية من ضرب وعزل وعقوبات وتـنقالت بـين المعتقلـين             

ويتدخل في كل أجهزة المعتقل خاصة العيادة والعمل، وحركة المعتقلين في المعتقل، وفي             

عليهم، ونستطيع القول ان جهاز األمـن هـو العصـب           مراقبة الشرطة وتوزيع المهمات     

 .الحقيقي الدارة المعتقل

يشرف عليه ضابط يفهم اللغة العربية نوعا ما، وله احتكـاك مـؤثر علـى               : جهاز العمل  .3

يـأتي  . المعتقلين، وهو مسؤول عن حركة العمال وتعيينهم ويعمل مباشرة مع جهاز األمن           

ي تنظيم العمالء، بعد جهاز اإلدارة واألمن والجهـاز     هذا الجهاز في موقع الدرجة الثالثة ف      

 .يشرف على كل فروع العمل الموجودة في المعتقل. الطبي

مسؤول عن األمانات ومقصف المعتقل وأجور العمـال والتمويـل وأمـور    : جهاز المالية  .4

 .التغذية والصحة واإلصالحات الداخلية للمعتقل

 .ثير سابقاوقد تكلمنا عنه الشيء الك: الجهاز الطبي .5

وتتكون من الشرطة التي تحرس األبواب واألبراج والسـاحات، ومـن           : أجهزة الحراسة  .6

آالت إلكترونية للمراقبة في الليل والنهار، وأجهزة اتصـال إلكترونيـة داخـل المعتقـل               

 .وخارجه

إضافة الى كون جهاز الشرطة قمعيا ومدربا على مواجهة الطـوارئ، اال ان  : جهاز القمع  .7

ووسائل السيطرة على المعتقـل، أصـبحت       " الشغب"ال متخصصين في مكافحة     هناك رجا 

شرطة المعتقل ال تكفي للسيطرة على المعتقل مع تطور النضال والمواجهة، وعليه فقط تم              

تشكيل جهاز ردع خاص بمديرية المعتقالت والسجون العامة ومركزه معتقل بيـت ليـد              

وهذا الجهاز متخصـص فـي      .  معتقل كان  ويستخدم في حالة الطوارئ في أي     " كفاريونا"

أعمال السيطرة وأعمال التنقالت بين المعتقالت ومتفرع لها، انه جهـاز قمعـي عنيـف               

ويتدخل في الشئون األمنية حيث يقوم بتفتيشات استفزازية مستمرة على المعتقالت بـأمر             

صـة  ويمتلك سيارات خاصة به وأجهـزة قمـع خا        . من مدير المعتقالت والسجون العامة    
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كالبنادق المطاطية والرشاشات الغازية والقنابل الغازية والسامة والخطيرة جـدا، إضـافة            

 .للهراوات والسالسل واألقنعة المانعة للصدمات
 

 معاملة إدارة المعتقل للمعتقلين

 
 وبعد أن ظهرت ظاهرة المعتقالت، نشـأت قـوانين          1967بعد االحتالل مباشرة عام   

والمعتقل كما هو واضح    .ل السياسي وجوهره وطبيعة العالقات فيه     جديدة تتحكم في شكل المعتق    

بالتجربة يشكل إحدى أجهزة القمع العامة للعدو الصهيوني، وليس كما يشاع لإلصالح وحماية             

لم تكن المعاملة اإلنسانية للمعتقلين    . الفرد وبقائه كانسان في داخل المعتقل الى حين انتهاء مدته         

فالتعامل مع المعتقلين محكـوم بالنظريـة       . يها المعتقالت الصهيونية  احد األسس التي تقوم عل    

الصهيونية وبأطماعها في البالد وبسياستها في تفريغ البالد وتهجير السكان، ان معاملـة إدارة              

رسـمت  . المعتقالت للمعتقلين عبارة عن صورة لمعاملة العدو الصهيوني لكافة أبناء شـعبنا           

دمير المعتقل الفلسطيني تدميرا تاما من كافة النواحي التي تعبـر           المعاملة بطريقة تؤدي الى ت    

 .عن إنسانيته وانتمائه ووجوده الوطني

حاولت اإلدارة تطبيق نظرية حقوق الصفر، بمعنى ان ال يمنح المعتقل أي حـق وإذا                

مستفيدة بذلك مما حدث من معاملة في المعتقالت النازيـة          . قصر فيما هو مطلوب منه عوقب     

عتقلين اليهود، حيث ان سياسة معتقل اشفتس النازي كانت تهدف الـى تحويـل الشـخص                للم

 .المعتقل الى آلة صماء خالية من القيم اإلنسانية واالنتمائية

بعد اشتداد المقاومة الوطنية بعد االحتالل مباشرة، تزايد عدد المعتقلين من المناضلين،             

اضحة في قضية المواجهـة بـين االحـتالل         واصبحت حياة االعتقال تشكل عالمة سياسية و      

شكل تزايد المقاتلين المعتقلين تطورا جديدا فـي مسـيرة التحريـر الـوطني              . والفلسطينيين

حـتّم هـذا فـتح      . الفلسطيني وحضورا وطنيا وسياسيا في واقع المجابهة والقضية والنضال        

ان معتقل عسقالن أولها    ك. معتقالت جديدة من قبل االحتالل الستيعاب المناضلين الفلسطينيين       

لم يمض شهران حتى    .  ، وأخذ يستوعب المناضلين من ذوي األحكام العالية        1969وافتتح عام   

 .     معتقال، ومن هذا المعتقل بدأت رحل المعاناة الطويلة للمعتقلين الفلسطينيين450امتأل ب
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 ظروف المعاملة داخل معتقل عسقالن

 
فمـثال  . رية وقاسية تميزت بإجراءات إذالل متعمـدة      عاش معتقلوا عسقالن ظروفا قه     

كان مـن االعتيـادي ان      . كان الشرطي يقوم بدور اآلمر والناهي والمتحكم بمصير المعتقلين        

يفتتح الشرطي باب إحدى غرف المعتقل ويخرج أي معتقل ويضربه في سـاحة المعتقـل، ال           

لمعتقل يبتسم مرة وهو جـالس      لسبب اال الن شيئا لم يعجب الشرطي، او ألن الشرطي رأى ا           

ولم يكن بإمكـان    . لوحده دون حركة، او ألن الشرطي تذكر قريبا او صديقا له قتله الفدائيون            

المعتقل ان يسأل عن سبب ضربه ألن هناك جملة أوامر وقوانين تقيد المعتقـل فـي كالمـه                  

 المرحـاض  وحركته ونومه وصالته وأكله، حتى انه لم يكن بإمكان المعتقل ان يـذهب الـى          

كان االمر يحتاج للوقوف حتى يمر الشرطي من        . بسهولة على الرغم من وجوده داخل الغرفة      

وغالبا مـا   " هل تسمح لي ان ادخل المرحاض؟     :" باب الغرفة ويطلب منه المعتقل بكلمة سيدي      

وفترة السماح كانت محدودة بالـدقائق، والتـأخر        . كان الشرطي يسمح واحيانا يؤجل السماح     

 .لضرب والشتائميعني ا

 : كان المعتقل في عسقالن محكوما بعدد من التعليمات منها

بكامل لباسـه السـاعة     " التمام"على المعتقل ان يكون جاهزا للعدد        .1

 .السادسة صباحا

 .ان يكون فراشه مرتبا بشكل هندسي .2

 .االعتراض على الطعام ممنوع .3

 . االعتراض على أوامر الشرطة ممنوع .4

في داخل الغرفة ممنوع وعلـى المعتقـل ان         الحركة طيلة النهار     .5

يبقى جالسا على األرض بعيدا عن البطانيـات واضـعا طاقيتـه            

 .الحمراء على رأسه ومنتعال حذاءه

يجب ان يسود   . الكالم مع الغير ممنوع ولو بصورة فردية وهادئة        .6

 .الصمت

 .ممارسة الرياضة ممنوعة .7

 .امتالك الورقة والقلم ممنوع  .8

 .ضةصالة الجماعة مرفو .9

يمنع المعتقل من الصالة اال في الوقت الذي يحدده الشـرطي               .10

 .حتى وان كان في غير الوقت الصحيح



 83

على المعتقلين ان يسيروا في الساحة اثنين، اثنين، وان يكونوا          .11

 صفا ورؤوسهم لألسفل، واأليدي مكتفة خلف الظهر

 .يمنع الحديث والتوقف في الساحة .12

" أمرك سيدي " الشرطي دائما بعبارة     على المعتقل ان يبدأ كالمه مع      .13

 .حتى وان كان تحت الضرب

يمنع المعتقل من االحتجاج للصليب األحمـر الـدولي او لمـدير             .14

 .المعتقل او ألي شخص آخر
 

 :فرض ما يشبه هذه التعليمات في معتقل الفارعة وفيما يلي نماذج منها

على المعتقل ان يكتف يديه خلف ظهره في أي وقت يتواجد فيـه              .1

 .خارج غرفته

 .يجب ان يقف جميع المعتقلين عند قدوم أحد الجنود .2

يمنع الحديث مطلقا في حالة وجود الجنود، اال بإذن منهم، وخاصة            .3

 .في مكان تقديم الطعام

يمنع انتقال الشخص المعتقل من مكانه الى مكان آخـر مجـاور             .4

 .لإلسطبل

 عند تناول الطعام يجب االنتظار وقوفـا حتـى تعطـى اإلشـارة             .5

 .بالجلوس

 .يجب رفع اليد عند التكلم مع أي جندي .6

 .يمنع ممارسة أي نشاط رياضي .7

تشكل التعليمات المذكورة أعاله جزءا من مجمل التعليمات القاسية التي جعلـت مـن              

وكان يصاحب هذه التعليمات عقاب شديد لكـل مـن حـاول            . حياة االعتقال جحيما ال يطاق    

أي وضع المعتقل في    (اعتيادية في المعتقل، والزنزانة   فالضرب المبرح كان ظاهرة     . تجاوزها

كانت أمرا يوميا، وابان الزنزانة كان يقدم للمعتقل وجبـات          ) زنزانة انفرادية لفترة من الزمن    

 .من الخبز والماء مع ضرب شديد

 

 :هدفت التعليمات الى تحقيق أهداف االحتالل والتي يمكن تلخيصها بما يلي

 عدد من المعتقلين الفلسطينيين في معتقالت االحتالل، كـان          استشهد: التدمير الجسدي  .1

واستشهد  . 1970أولهم الشهيد عبد القادر أبو الفحم الذي استشهد في معتقل عسقالن عام           

والشهيد األول قتله الممرض والثاني قتلـه        . 1973عمر الشلبي في عسقالن أيضا عام       
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 ،  1980ستشهد أنيس دولـة عـام     وكذلك ا . مدير المعتقل نفسه حين كان يضربه بعنف      

، والشيخ صـالح العراقـي عـام    1980 ، وعلي الجعفري عام  1980وراسم حالوة عام  

  .1984 ، وإسحاق مراغي عام 1982 ، وعلي الشطريط عام1981

. فضال عن االستشهاد، يتعرض المعتقلون ألنواع من التنكيل الجسـدي والمعنـوي           

 1984/ حدث في معتقل جنيد في منتصـف آب        وهناك أمثلة كثيرة تدلل على ذلك منها ما       

. حين قدم المعتقلون شكاوى عديدة بخصوص ظاهرة االزدحام في الغرف وطالبوا بحلهـا            

وعدت اإلدارة بحلها، اال ان المعتقلين فوجئوا بان اإلدارة قد أحضـرت ثالثـين معـتقال                

.  الغـرف  رفض المعتقلون قبولهم ورفض المعتقلون الثالثون دخول      . لوضعهم في الغرف  

 وضربت عشـرة    12فحدثت المواجهة بين المعتقلين وادارة المعتقل، اقتحمت الغرفة رقم          

معتقلين، ادخل ستة منهم العيادة للعالج، ألقيت قنابل الغاز على المعتقلين من النوع الـذي               

يحظر استخدامه في األماكن المغلقة، فأحس المعتقلون باالختناق وأصيب بعضهم بحروق           

د وعيه من شدة الغاز، وبعد ذلك اجبر الثالثون معـتقال الـدخول للغـرف،               وبعضهم فق 

استمرت رائحة الغاز لمدة أسبوع وكانت قوية الى حد ان رجال اإلدارة لم يتمكنـوا مـن                 

 .دخول الغرف اال بعد ارتداء األقنعة الواقية من الغاز

صر على االحتفاظ   ان مهمة السجان تقت   :" تغنت إدارة المعتقالت بالقانون الذي يقول       

بالسجين والحيلولة دون هرب، ألنه عوقب بالسجن وال يجوز إنزال عقوبة ثانية به سواء              

لكن هذه اإلدارة لم تتورع فـي اسـتخدام كـابالت الكهربـاء             ". كانت جسدية أو معنوية   

وقد أصيب العديد من    . والهراوات ثالث مرات يوميا لضرب المعتقلين دونما ذنب اقترفوه        

ومنهم علـى سـبيل     . ين بكسور تركت آثارا تشويهية وآالما مبرحة طوال سنوات        المعتقل

محمود الضميري الذي أصيب بكسر في الفك، ومحمود نصر اهللا الذي           : المثال ال الحصر  

 .أصيب بكسر في الفك والرقبة

تركت المعاملة القاسية آثارا نفسية رهيبة وكانت نتيجتها عشرات         : التدمير المعنوي والنفسي   .2

وقعت أحداث عديدة تدل على عزم إدارة المعتقالت على         . المرضى الذين لم يشفوا حتى اآلن     

 :إنجاز عملية التدمير المعنوي والنفسي نذكر منها بعض األمثلة

حصل ذات مرة أن أصابت لفافة أحد المعتقلين طرف          .  أ

جريدة األنباء التي كانت الصحيفة الوحيدة التي تدخل        

.  جزءا من صورة جولد مئيـر      المعتقل، حرقت اللفافة  

فعلم الشـرطي بـذلك، وكـان رد فعـل اإلدارة أن            

أحضرت شرطة المعتقل للقسم الـذي حرقـت فيـه          

 . الجريدة، وبدأت بضرب المعتقلين جميعا 
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 واثناء احتفال المعتقلين بانطالقة     1981في مطلع عام     .  ب

الثورة الفلسطينية في معتقل نابلس المركزي، اقتحمت       

إحدى الغرف الساعة الحادية عشـرة      شرطة المعتقل   

ليال واقتادت سبعة من المعتقلين وأودعـتهم إحـدى         

الزنزانات المؤقتة والموصلة بـين غـرف المعتقـل         

وانهـال شـرطة المعتقـل علـيهم        . وادارة المعتقل 

بالضرب وأجبروهم على خلع مالبسهم كاملـة حتـى         

أصبحوا عراة تماما، ومن ثم اقتادوهم فـي الطقـس          

ضا الى الزنزانات الدائمة والتي تبعد حوالي       البارد رك 

علما بان المنطقة ما بـين      . م عن إدارة المعتقل   100

إدارة المعتقل والزنزانات الدائمة مكشوفة تماما لبـرد        

ومن ثـم أودعـتهم الشـرطة فـي         . كوانين القارص 

الزنزانات و بدأت بإعطائهم قطعة قطعة من مالبسهم        

 .خرى نصف ساعةوالفاصل الزمني بين القطعة واأل

 

وهناك عقوبات فردية وأخرى جماعية، والفردية غالبا ما تكـون          

عزال في الزنزانة مع حرمان من شرب الشاي والقهوة والتدخين          

والخروج للساحة وكذلك حرمان المعتقـل مـن زيـارة األهـل            

اما العقوبات الجماعية فتشمل الحرمـان      . والشراء من المقصف  

 ومنع الخروج للساحة ومنع التنقالت      من المذياع ومنع الصحف ،    

بين الغرف واألقسام، اسـتعمال الغـاز السـم ومحاولـة منـع             

االحتفاالت والغناء والسهرات الثقافية والترفيهية وإشـعال النـار         

 .داخل الغرف

فعدم وجود المعالجـة الطبيـة الصـحيحة والمعاملـة القاسـية            : تحطيم القدرة الذاتية للمعتقل    .3

 : والحرمان من الحياة الجماعية تهدف جميعها الى تحقيقوالحرمان الثقافي

一- خلق ضعف فكري وسياسي وثقافي. 

二- خلق جو من الملل واإلحباط مما يؤدي إلى اإلرهاق النفسي. 

三-          تحويل المعتقلين الى مجرد أدوات التحمل قيما إنسانية او آماال

 .  ووضعهم ضمن إطار ميكانيكي ال يخدم القضية الوطنية
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ورد، بإمكاننا القول ان إدارة المعتقل عملت ضمن خطة من خمس مراحل لقمـع   كتلخيص لما   

 :المعتقلين جسديا ومعنويا

  

  وتتمثل بممارسة العنف ضد المعتقلين وإذاللهم الى درجـة الركـوع أمـام              :المرحلة األولى

الشرطي بهدف إسكات كل معارضة او مقاومـة، وخلـق نفسـية خاضـعة              

 .ى الرفض او التفكير فيهومستسلمة ال قدرة لها عل

 وتتمثل في تفتيت كل جهد مشترك او جماعي ومنع أي اتصال داخلي وتداول           :المرحلة الثانية

األمور الثقافية وبالتالي في عزل المعتقلين عن الواقع الخارجي، وتكثيف عدد           

 .العمالء في أوساطهم وخلق المشاكل الداخلية بينهم

جراء عملية غسل دماغ عن طريق تعريض المعتقلـين إلذاعـة            وتتمثل في إ  :  المرحلة الثالثة 

إسرائيل وجريدة األنباء الناطقة باسم االحتالل، ومنعهم مـن التحـدث أثنـاء             

الزيارة مع األهل حول أوضاعهم الداخلية والشئون السياسية، كمـا حاولـت            

اإلدارة تشكيك المعتقلين بتاريخهم وحضارتهم عن طريق توظيف محاضرين         

لغة العربية يعملون في الجامعات العبرية، وعمل هـؤالء المحاضـرون         في ال 

تدريجيا على التحدث في األمور السياسية من وجهة نظر إسـرائيلية بهـدف             

تشريب المعتقلين بالمنطق الصهيوني، اال ان هذه المحاولة جوبهت بموقـف           

 .صلب وواع من قبل المعتقلين وانتهت بالفشل الذريع

  وتتمثل في تفتيت األطر التنظيمية، وكذلك فك االلتزام واللحمة التنظيميـة،             :المرحلة الرابعة 

أي إنهاء الحضور التنظيمي داخل المعتقل، وخلق تيارات سياسية معارضـة           

 ، وتوجت أثنـاء زيـارة السـادات         1973لوجود التنظيمات، بدأت هذه عام      

 مفهـوم   لفلسطين والقدس والتي كانت بمثابة مثال يعطى في سـبيل تكـريس           

وقد سـهلت اإلدارة حركـة العمـالء        . االستسالم وتأييد الخطوات االعترافية   

ونشاطهم ونقلت بعض الرموز التنظيمية الى معـتقالت يقـل فيهـا النشـاط              

السياسي، وأوجدت عن طريق عمالئها عدة مشاكل داخلية بـين التنظيمـات            

 .الفلسطينية داخل المعتقالت

مثل في خلق مجمـوع إنتـاجي لصـالح اآللـة االقتصـادية             تت:  المرحلة الخامسة واألخيرة  

أي توجيه مسرى حياة المعتقلين الى حياة كلها عمل إنتـاجي ال            . اإلسرائيلية

وكما قال ديان فـي البرلمـان       . تربطهم بالحياة الوطنية والتنظيمية والنضالية    

 انه سيجعل من األيدي التي جاءت لتهـدم أيـد تنـتج             1969اإلسرائيلي عام   

 .مروتع
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كانت هذه المرحلة متداخلة، وحققت بعض النجاح أحيانـا وأخفقـت أحيانـا              

ونستطيع القول إنها نجحت مرحليا في خلق بعـض المشـاكل بـين             . أخرى

التنظيمات واضعاف األطر التنظيمية والنضالية والوطنية والجهد الجمـاعي،         

. معتقلـين كان هذا النجاح في فترة قلة التجربة وضعف الوعي الشامل لدى ال           

اما استراتيجيا فقد فشلت هذه المراحل لعدة أمور نتطرق لها فـي الصـفحات             

 .القادمة

على الرغم من ان اإلدارة جندت طاقاتها خالل المراحل الخمس مـن أجـل               

تحقيق أهدافها والقضاء على حياة اعتقالية فلسطينية بنـاءة، اال ان المعتقلـين             

ض التقدم والذي يعتبر ضمن منطـق       استطاعوا من خالل نضاالتهم تحقيق بع     

بالطبع ال نعني هنا ان اإلدارة قد ألقت أسـلحتها أو           . الحياة االعتقالية جوهريا  

انها سلمت للمعتقلين بكل مطالبهم او انها لن تعـود الـى سـلب المعتقلـين                

إنجازاتهم، اال اننا نريد القول ان صالبة إرادة المعتقل الفلسطيني والتي تشمل            

لموت، كفلت التقدم وستحقق إنجازات متزايدة مـا دامـت الحيـاة            استعداده ل 

 .االعتقالية قائمة

 : هذا ومن الممكن تلخيص اإلنجازات بمايلي

 .تخفيف حدة االزدحام في الغرف )1

 النوم على أسرة )2

 امتالك المذياع )3

 االطالع على كل الجرائد العبرية وجريدة القدس المقدسية )4

 حرية التحرك داخل الغرف والساحة )5

 حرية عقد الجلسات وامتالك الكتب والدفاتر واألقالم )6

 االحتفال بالمناسبات الوطنية )7

 وجود القيادات الجماعية الغنية بالتجربة والوعي المتقدم  )8

الحصول على بعض األلعاب مثل الشطرنج والسماح بممارسـة النشـاطات            )9

 .واأللعاب الرياضية

 . الماء الساخنالحصول على وسائل التنظيف وتحسين الطعام وظروف )10

اعتراف إدارة المعتقالت بحق المعتقلين في العيش بشكل منظم وبنمط خـاص           )11

 .بهم، واعترافها بحق التمثيل الجماعي
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تطور العالقات الوطنية بين الفصائل واعتماد الحوار الـديمقراطي كوسـيلة            )12

وحيدة لحل الخالفات، أي بمعنى آخر أصبحت العالقة بين المعتقلـين وادارة            

 .تقالت عالقة الند للند بدال من عالقة السيد للعبدالمع

تنشيط الحركة الثقافية على أصـعدة التحصـيل األكـاديمي والمحاضـرات             )13

 .والندوات والقراءات والكتابات

 

 

 اإلضراب عن الطعام
 

اإلضراب عن الطعام عبارة عن رد فعل ووسيلة ال غاية، انه تعبير قوي عن االسـتياء              

عتقل او بعضها وهو أيضا صعب للغاية وقاس لما يصـاحبه مـن آالم              من األوضاع داخل الم   

 .ومعاناة لها صدى في كل أنحاء الجسد وهزات عنيفة تصيب عمق النفس اإلنسانية

انه نوع من االحتجاج والرفض واالستنكار علة الواقع المعاش، بل هـو نـوع مـن                 

التحدي، انه القدرة على الصبر     انه درب من دروب النضال و     . المواجهة القاسية والمؤلمة جدا   

والثبات، واثبات الذات الوطنية النقية والفاعلة، انه جزء من المعركة الطويلة والشاقة البعيـدة              

المعتقلون جزء من القضية وفي سبيلها يسيرون وبالتـالي فهـم بجـوعهم الـرافض               . المدى

ي سماء الشرف والحرية،    لالستسالم يرفعون بعظام أجسادهم كرامة القضية ونبلها وطهارتها ف        

اإلضراب عن الطعام عبارة عن قرار نضالي ووطني وسياسي ويمثل قمة التضحية في سبيل              

 .الطموحات واألهداف النبيلة

اإلضراب عن الطعام مواجهة مع الذات، انه معركة الذات، يقف المناضل أمام نفسـه               

 الرغم من ان الموت قـد       قبل اإلضراب عن الطعام ليقرر ان الجوع أفضل من الركوع على          

الجوع كافر ومذل، ولكن المعتقل يقرر ان يستخدمه كسالح بدافع إيماني وفـي             . يكون النتيجة 

سبيل تحقيق العزة والكرامة، انه محك للنفس ومعيار لقناعتها بسمو الهدف ونبل المطالب، انه              

أساليب القمـع و    يعبر عن مواجهة من ال يملك سالحا سوى إرادته على الصبر لمن يملك كل               

 .التنكيل

 أسباب اإلضرابات  

 

تعود أسباب اإلضرابات بشكل عام الى عدم تلبية إدارة المعتقل مطالـب المعتقلـين،               

 : ويمكن حصر هذه المطالب بصورة عامة بمايلي
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تحسين المعاملة لتليق باإلنسان كانسان، وخاصة عدم استعمال العنف والضرب ومنع            )1

 .ضطهاد المستمر للمعتقليناإلجراءات القمعية واال

تحسين المعاملة الطبية من رعاية وعناية وعدم ضرب المرضى أثناء نقلهم الى مشفى              )2

 .الرملة

 .تحسين الطعام كما ونوعا وتصنيعا وطهيا )3

السماح بإدخال الكتب والصحف والمجالت الصادرة داخل فلسطين، وخاصة الصـادر     )4

 .منها في الوسط الشرقي

ل من حيث االزدحام، وحرية التحرك والتنقل وممارسة الرياضة         تحسين ظروف المعتق   )5

داخل الغرف والساحة مع توفر األدوات الرياضية وزيادة وقت المكوث في السـاحة             

 .وتحسين التهوية في الغرف

معاملة الزوار معاملة إنسانية والسماح بمقابلة األهل دون عائق، وتوفير أماكن الراحة             )6

 في أماكن االنتظار، مع عدم التعرض للزوار واستفزازهم        من مراحيض وصنابير مياه   

 .أو ضربهم وتأخيرهم وقت الزيارة

توفير الماء الساخن والبارد، وإدخال واخراج الرسائل دون تمزيقها في مكاتـب إدارة              )7

وحـق امـتالك    . المعتقل، مع توفير البطانيات الجيدة والمالبس والفرشات ثم االسرة        

والسماح بالتعلم داخـل المعتقـل، وحريـة االحتفـال          .مقصفالمذياع وشرائه من ال   

بالمناسبات الوطنية، وعدم مصادرة الكتب التي يدخلها األهل عن طريـق الزيـارة،             

والدفاتر التي يشتريها المعتقلون من أموالهم الخاصة، وان يكون التفتيش معقوال دون            

 .ني األسنان والحالقةتمزيق المالبس و خلط السكر بالقهوة، والكف عن تخريب معجو

عدم اإلجبار على العمل في المرافق االقتصادية اإلنتاجية التابعة الدارة          : حرية العمل  )8

 .المعتقل

وكانت هناك طلبات أخرى كثيرة منها ما هو يومي ومنها ما هو مرحلي كضرورة عـدم                

 .قطع المياه او استخدام الغازات المسيلة للدموع

 

 أشكال االحتجاج

 
 :ع عديدة من النضاالت التي يمارسها المعتقلون داخل المعتقالت منهاهناك أنوا

يتم هذا بشكل شفوي الدارة المعتقل، ويعبـر عـن األوضـاع            : االحتجاج السلبي  )1

 .السلبية مع الطلبات بتحسين الوضع داخل المعتقالت او داخل المعتقل الواحد
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دارة المعتقالت العامة   رفع الشكاوى المستمرة الشفوية والخطية لمدير المعتقل وال        )2

 .والصليب األحمر الدولي وللمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية

 :االحتجاج الساخن قليال، ويمكن ان يكون على شكل )3

一- إرجاع وجبة طعام او اكثر لمدة يوم او يومين. 

二- االمتناع عن الخروج للساحة على مدى يوم او يومين. 

三- االمتناع عن زيارة واحدة لألهل. 

四- صحب هذا الشكل األشكال الساخنة واالحتجاج الساخن ي. 

 

(ويمكن ان يأخذ عدة أشكال منها: االحتجاج الساخن) 4
14
( : 

一- االمتناع عن الخروج للساحة أليام مفتوحة دون تحديد زمني. 

二- االمتناع عن الحالقة والحمام. 

三- االمتناع عن الزيارة. 

四- إرجاع وجبات الطعام بين الفينة واألخرى. 

五-  ل توضيحية عن أوضاع المعتقلين للـرأي العـام         بعث رسائ

 .والعالمي) داخل الوطن المحتل(الداخلي 

ويتمثل باإلضراب المفتوح عـن الطعـام مـع األشـكال           : االحتجاج الساخن جدا  )5

تساهم الظروف الداخليـة الذاتيـة والخارجيـة وتجـاوب إدارة     . المذكورة أعاله 

ترة إضراب سبعة واربعين يومـا      بلغت أطول ف  .المعتقل في تحديد مدة اإلضراب    

متواصلة وصحبها اتباع وسائل الضرب واإلهانة والقتل من قبـل إدارة المعتقـل          

 .لفك اإلضراب

يتطلب هذا النوع من النضال شخصيات قيادية واعية وملتزمة تتمتع بروح وطنية            

نقية لتكون مشعال إلنارة الدرب لمجموع المناضلين والذين لم تصـقلهم التجربـة             

د، لذلك فان هذا العمل النضالي بحاجة لنوع خاص من التدريب والممارسة، إذ             بع

انه يختلف عن وسائل النضال األخرى بالشكل الجديد والمميز عن غيره من حيث             

القدرة على التكيف واالنبعاث نحو آفاق جديدة من العمل الذاتي الخاص المعتمـد             

                                                           
 يف معتقل بئر السبع، من اوائل شهر حزيران اىل اوائل 1973هذا االسلوب مفتوح واكثر فترة زمنية استمر فيها استعماله تسعة شهور متواصلة عام .14

 . 1974شهر آذار من العام التايل
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ب األمر في التعامـل مـع هـذا         لذا يتطل . كليا على الشخص المعتقل نفسه الغير     

 :األسلوب أمرا عدة أهمها

عالية التصميم واإلرادة ومتسلحة بالوعي العميق لمتطلبات ساحة        " نوعية"قيادة   .  أ

 .المعركة

قدرة قوية في اإلقناع لدى القيادة ، وأكثر طريقة ناجحة في اإلقناع تتمثل في               .  ب

 .لمواجهة واإلقدامالعمل، بمعنى أن يكون القائد قدوة رائدة في التحمل وا

اعتماد تجربة المعتقلين قديما والمناضلين كوسيلة حية من التطعيم والمناعـة            .  ت

 .والتحمل

اعتماد العمل لكل فرد، أي على الطاقة الذاتية دون إحراج او خلـق عوامـل                .  ث

 .نفسية او إحباطية في طريقه

لى تطـوير   البدء بالعمل البسيط أوال ومن ثم األكثر تعقيدا، وثم تعويد الفرد ع            .  ج

 .الشعور بالمسئولية الذاتية والواعية

تعميق فكرة التضحية والعمل الجماعي المنظم والثقة بالذات، وهـذا يتطلـب             .  ح

 .وعيا سياسيا بالهدف والقضية

تحليل الخطوة النضالية المتوقعة ودراسة إيجابياتها وسلبياتها قبـل خوضـها            .  خ

ة هـذه الخطـوة ونتائجهـا       وذلك لتعميق القناعة الذاتية لدى المعتقلين بأهمي      

 .المتوقعة

 .ممارسة النقد البناء وتشجيع المبادرات الذاتية مهما كانت صغيرة . د
 

وعليه فان اإلضرابات بأشكالها لم تصل الى كفاءة عالية في التخطيط والتنفيذ اال بعد              

 . سنوات عديدة من االعتقال وبعد تجارب وممارسات نضالية كبيرة وتضحيات كثيرة

 

 

 إلضرابات داخل المعتقالتتطور ا

 
تطورت اإلضرابات داخل المعتقالت تبعا للحاجة ولتطور الوعي لدى المعتقلين  

 :وتطور الخبرات االعتقالية، وسرى ذلك من خالل عرض هذه اإلضرابات وتنوعها
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إضراب مطلبي لتحسـين األوضـاع       . 1969/ إضراب معتقل بيت ليد في كانون ثاني       :أوال

قالت التي كان يسودها االضطهاد والقوانين التعسفية، والحرمان من معظم             الداخلية للمعت 

بما ان هذا المعتقل صغير في حجمه وفي عدد المعتقلين فقـد عملـت              . متطلبات الحياة 

 إدارة

وتمكنت من  . هذا المعتقل على تفريغ المعتقل من المعتقلين وتوزيعهم على المعتقالت األخرى          

 .إفشال اإلضراب

 

إضراب مطلبي، وهو أول إضراب عن : 1970/ إضراب معتقل عسقالن في تموز  :ثانيا

الطعام يخوضه المعتقلون في المعتقالت واستمر اإلضراب ثمانية أيام، غيرت 

واكب هذا . المعتقالت العامة على أثره سياستها داخل المعتقالت بتلبية بعض المطالب

 نقل بعض القيادات الى الزنزانات اإلضراب عملية تنقالت ما بين المعتقالت، وتم

االعتقالية لمدة شهر تقريبا، استشهد في هذا اإلضراب وبقتل متعمد من مسؤول العيادة 

(عبد القادر أبو الفحم
15
(. 

 

إضراب مطلبي اخذ شكل اإلضراب عن الخروج للساحة : 1972إضراب عسقالن عام  :ثالثا

المعتقالت العامة الى المعتقل وعن الحالقة  والزيارة، على أثر ذلك حضر مدير 

خلع الستائر الحديدية عن الشبابيك وتوسيع غرفة الزيارة : وحققت بعض اإلنجازات مثل

وإزالة أحد شبكي غرفة الزيارة وإدخال بعض الكتب، والتي أدخلت المعتقل ألول مرة 

 .من األهل بواسطة الصليب األحمر

 

ضرابا جزئيا عن الزيارة والخروج كان إ: 1973/إضراب عسقالن في أيلول  :رابعا

للساحة، استمر حوالي الشهر وانتهى بالفشل، يعود فشله الى نشوب حرب تشرين عام 

، أي ان الظرف الموضعي لم يكن مالئما فاتخذ قرار بحل اإلضراب واالهتمام 1973

بتطورات الحرب، لم يحقق هذا اإلضراب شيئا، وواكبه عزل انفرادي لبعض القيادات 

 .نزانات المعتقلفي ز

 

                                                           
ادر ابو الفحم هو شهيد املعتقالت االول ومن سكان غزة، حاول املعتقلون اقناعه قبيل االضراب بعدم املشاركة يف االضراب نظرا لوضعه عبد الق.15

ان طلقة يف جسمه وكان يرتف دما نتيجة جراحه، واىب 25الصحي اال انه اىب وبشدة، اىب ان يكون من املتخلفني عن املسرية النضالية، علما انه مصاب ب
يفك اضرابه مقابل احلياة، واىب مساومة ادارة املعتقل لفك اضرابه، استشهد لعدم عالجه، والن ممرض املعتقل رفض معاجلته اال  بتنازالت منه، أي  التعامل 

 .العتقالية  على مر سين االعتقالمعه، علما ان هذا الشهيد كان قائد التشكيالت العسكرية يف قطاع غزة قبيل لعتقاله، واصبح امسه رمزا ملناضلي احلركة ا
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 على أثر 1969بعد تفريغ المعتقل عام : 1973إضراب معتقل بيت ليد عام :خامسا

اإلضراب، رأت إدارة المعتقالت العامة استخدام المعتقل من جديد أضرب الجدد 

 .إضرابا مطلبيا، اال ان إضرابهم فشل بسبب نقل جميع المعتقلين الى معتقل بئر السبع

كانت أهم مطالب اإلضراب : 1973 بئر السبع في حزيران عام إضراب معتقل :سادسا

االمتناع عن العمل داخل المعتقالت أي رفض العمل اإلجباري أيا كان نوعه، وجعله 

حرا لمن يرغب ووفق مشيئة المعتقلين وقرارهم، رافق هذا المطلب مطالب حياتية 

شكل اإلضراب عن كتحسين أوضاع المعاملة والطعام والصحة، اتخذ هذا اإلضراب 

الحمام والخروج للساحة وعن الزيارة والحالقة، ولألكثر فاعلية بهذا اإلضراب هو 

التوقف عن العمل بجميع المرافق، استمر هذا اإلضراب تسعة شهور حتى صدأت 

األقفال التي على أبواب الغرف والزنزانات، كانت تجربة المعتقلين هذه ناجحة جدا، 

 :ب عديدة أهمها ويعود نجاحها الى أسبا

 .التنسيق الواعي والمتواصل بين قيادات الفصائل .1

غنى معتقل بئر السبع بقيادات ذات وعي وتجربة عميقين نقلت من  .2

، ومن معتقل 1973معتقل بيت ليد بعيد إضراب معتقل بيت ليد 

 .1973/عسقالن في آذار

معرفة القيادات الوضاع المعتقلين في هذا المعتقل، وقدرتها على  .3

تخاذ ترتيبات رفعت من تالحم المعتقلين وصالبة إرادتهم، من هذه ا

 :الترتيبات

عدم غياب القيادات عن مواقع القيادة، والبقاء في مقدمة  . أ

 .المضربين

 .االحتكاك المباشر بمشاكل الواقع وحياة كافة المعتقلين . ب

عدم التطرق والتسرع، وعدم توجه نقد بشكل جارح  . ت

 .وفاضح

ية وتنشيط العمل الجماعي والحياة خلق تفاعالت اجتماع . ث

 .االجتماعية

عدم خلق نزعات األفضلية بين الجدد من المعتقلين وبين  . ج

 .القدامى

دفع العناصر النقية أمنيا وأخالقيا وممن لديهم المقدرة على  . ح

 .القيادة الى مواقع فاعلة في الحركة االعتقالية
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من تكثيف الجلسات التثقيفية، خاصة وان االخوة والرفاق  . خ

معتقل بيت ليد كانوا قد أحضروا معهم العديد من الدفاتر 

 .التي أمكن استخدامها لملء الفراغ

تجنب الخالفات الشخصية والعامة والسياسية وحل جميع  . د

 .الخالفات بصورة هادئة وبشكل تنظيمي ومركزي

احترام المشاعر والعادات والتقاليد، وعدم الخوض في  . ذ

ت مشتركة والتعاون في الخالفات العقائدية وعمل حفال

 .أعمال النظافة والصندوق

 .تجنب خلق مشاكل مع أفراد الشرطة وخاصة الفردية منها . ر

رفع التقارير اليومية عن جميع األحوال المحيطة بواقع  . ز

 .العمل والتنظيم في المعتقل

 

االعتماد على  خطة المراحل في تثوير الواقع االعتقالي وفي المواجهة مع إدارة  .4

ل، إذ سبق اإلضراب خطوات تكتيكية ضد اإلدارة منها التوقف عن العمل في المعتق

(معظم المرافق مثل الشبك
16
( والكرتون)

17
، ومنها المطالبة ببعض الحقوق المهضومة )

 .مثل عدم قطع الماء الساخن وتوفير الصابون

وضع خطة العمل على ضوء اإلمكانيات المتوفرة في المعتقل، فمثال في ظل الظرف  .5

لموجود آنذاك لم يكن باإلمكان خوض اإلضراب عن الطعام حتى ولو بعد سنة من ا

حضور قياديي معتقل بيت ليد وعسقالن، فالعديد من المعتقلين كانوا جددا وغير مهيئين 

 .إلضراب طويل عن الطعام

(وضع قيادات خلفية سرية لكافة األجهزة على ضوء دراسة احتماالت المستقبل .6
18
( 

ضمان استمرارية ومتانة البنية االعتقالية وصالبة العمل النضالي دراسة جيدة ول

 .واستمرارية الحركة الى األمام دون تراجع
 

 ردود فعل إدارة المعتقل

 
                                                           

من ضمن اقسام العمل داخل معتقل بئر السبع قسم خاص لصناعة شبك الدبابات والالزم لتغطية الدبابات ومتويهها اثناء احلرب، وكان جيرب املعتقلون .16
 . على القيام ذا العمل

 . مبعىن اخر دعم املعتقلني لالقتصاد الصهيوينكذلك من ضمن االقسام قسم خاص لصناعة الكرتون لتزويد املصانع ا،.17
عادة ما تلجأ ادارة املعتقل اثناء االضراب اىل نقل قيادة املعتقل اىل معتقالت اخرى او عزهلا يف زنزانات انفرادية داخل املعتقل، وهذا ما حصل يف .18

 . 1973و 1970 واضرايب معتقل عسقالن عامي 1973و1969اضرايب بيت ليد عامي
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 : اتخذ رد فعل اإلدارة عدة أشكال منها

一- قطع الماء الساخن عن الحمامات وألي استخدام آخر. 

二- بطانيات من أصل ستة أربعوى مصادرة جزئية للبطانيات، فلم يتبق مع كل معتقل س 

 .هذا في طقس النقب المعروف ببرده القارص خاصة ليال

三- مصادرة المالبس الداخلية فلم يبق لدى المعتقل منها اال ما كان يلبسه. 

四- عزل بعض المعتقلين، مع عزل كافة المعتقلين عن العالم الخارجي. 

五- إغالق المذياع المركزي ومنع إدخال الجرائد. 

إضراب عن الطعام شمل كافة المعتقلين : 1976/اب معتقل عسقالن في كانون أولإضر :سابعا 

في اليوم الثالث والثالثين أبعدت . 19في المعتقل واستمر لمدة خمسة واربعين يوما متتالية

إدارة المعتقل كافة العناصر القيادية المؤثرة داخل المعتقل الى معتقل بيت ليد، في اليوم 

ضر مدير المعتقالت العامة بعد إعادة المعتقلين المبعدين الساعة الخامس واألربعين ح

الثانية عشرة ليال واقسم بشرفه العسكري ان يحقق كافة المطالب وانه سيحضر بعد ثالثة 

 .أيام الى المعتقل للتباحث مع المعتقلين وتحقيق المطالب

م حضر ولكن على اثر وعد مدير المعتقالت العامة فك اإلضراب، وبعد ثالثة أيا 

رفض التعامل مع لجنة ممثلي المعتقل، وطلب عناصر معينة من المعتقلين للتباحث معه، 

اال ان طلبه رفض من قبل المعتقلين فكان جوابه ان رفض كافة المطالب، فكان رد فعل 

المعتقلين استئناف اإلضراب عن الطعام من جديد واستمر عشرين يوما، عملت إدارة 

العناصر القيادية من المعتقلين الى معتقل الجلمة وتحت إشراف حرس المعتقل على نقل 

الحدود، وقد مارس حرس الحدود ابشع أنواع التعذيب والتنكيل ضد هؤالء المضربين، 

استمر اإلضراب رغم ذلك لدرجة ان المعتقلين سمعوا أمرا من مدير المعتقالت العامة 

إذا استطعت تكسير "اء عملية النقل يقول لضابط حرس الحدود المرافق للمضربين أثن

، أثّر ذلك بشكل إيجابي في استمرار الصمود والتصميم "رؤوس هؤالء، فإننا قد انتصرنا

 .على تحقيق المطالب

بعد عشرين يوما من اإلضراب تدخل وفد من إدارة المعتقالت ووعد بتلبية المطالب 

 :وهي

一-  سم60سم وعرض 180فرش إسفنج للنوم بطول . 

                                                           
ناء االضراب حاولت ادارة املعتقالت اجبار املعتقلني على االكل باستعمال الضرب واالرهاب، اال ان تصميم املضربني على االضراب كان مستمرا، اث.19

، وتناولت مما دفع ادارة املعتقل اىل انزال احلليب عن طريق خرطوم، كذلك مورس ضغط نفسي مثل قلي البيض داخل ردهاب املعتقل من قبل شرطة املعتقل
  .الشرطة كذلك الزيت والزعتر عند ابواب غرف املعتقلني وذلك لفتح شهيام وفك االضراب، اال ان ذلك مل يؤثر على املضربني
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二- تب بشكل أوسع عما كان عليه سابقاإدخال ك. 

三- إجراء عمليات جراحية للمرضى المحتاجين لها . 

四- انتساب للجامعات . 

 .لبت اإلدارة كل هذه المطالب ولكنها عادت ونكثت بالمطلب األخير

 

 انعكاسات اإلضراب

كان لهذا اإلضراب القوي، وبسبب نجاحه، انعكاسات هامة على الحركة االعتقالية  

 :من هذه االنعكاسات مايلي . داخل المعتقلوالحياة 

دعم اللحمة الداخلية للمعتقلين بكافة اتجاهاتهم، بحيث بدأت الوحدة الوطنية داخل  )1

المعتقالت بشكل سليم وتسير بطرق صحيحة وبعيدة عن الصراعات السياسية 

 .والخالفات الخارجية

المعتقالت األخرى إذ أعلنت . ظهر هنالك تضامن من كافة المعتقالت وألول مرة )2

إضرابا أليام محدودة تضامنا مع إضراب عسقالن هذا، فكان لهذا تأثير على 

مسيرة الحركة االعتقالية المستقبلية، وأدركت إدارة المعتقالت أنها ال تواجه 

 .معتقال منعزال وانما تواجه المعتقالت جميعها

 المعتقلون مثل تضامن سكان الوطن المحتل مع هذا اإلضراب، وألول مرة يلمس )3

 .نظمت مظاهرات جماهيرية واعتصامات تأييد لمطالب المعتقلين. هذا التضامن

تضامن لجنة الحقوقيين الديمقراطيين وقطاع من الديمقراطيين اليهود مع المعتقلين  )4

 .وقيام اعتصام عند بوابة المعتقل

 .تغطية اإلضراب إعالميا على المستويين العربي والدولي )5

 

 السلبية لإلضراب فكانت إصابة اثنين من المضربين نتيجة إدخال الخرطوم الى اما النتائج

أدخل الخرطوم بطريقة عنيفة وغير صحيحة مما أدى تسرب الحليب .المعدة للتغذية بالحليب

وكذلك انتشر . عانى المعتقلون من التهابات واستئصل جزء من رئة أحدهم. الى الرئتين

 .معوية واالمساك الشديدمرض البواسير وااللتهابات ال

هدف الى حماية اإلنجازات التي حققت في : 1978/إضراب معتقل بئر السبع في آذار :ثامنا

وهو إضراب عن الطعام وعن الزيارة . اإلضراب السابق والتي حاولت إدارة المعتقل سلبها

 .عدا الفوج األول من الزائرين وابالغ األهل باإلضراب
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بية قيادة المعتقل الى معتقل طولكرم، وقوبل المضربون المنقولون نقلت إدارة المعتقل غال

لم تخضع هذه اإلجراءات المعتقلين المنقولين . بالضرب واالستفزاز وبأوامر قهرية لتركيعهم

اال انه تم االتفاق فيما . وقرروا المواجهة وذلك من خالل مواصلة إضرابهم في معتقلهم الجديد

لعامة على العمل لدى مضربي معتقل بئر السبع لفك اإلضراب مقابل بينهم وادارة المعتقالت ا

شكلت لجنة من مضربي معتقل طولكرم وأرسلت الى بئر . الموافقة على مطالب المعتقلين

 .السبع اال ان مهمتها فشلت بسبب عدم موافقة اإلدارة على المطالب

ف الصحية السيئة جدا وفي على األثر بدأ مضربوا طولكرم بالمطالبة بإخالئهم بسبب الظرو

وهذا دعا . األثناء طالبوا بتخفيف االزدحام في الغرف وتحسين بعض األوضاع الصحية

 .بالتالي الى تنظيم الجهود في المعتقل ولجان التنسيق بين الفصائل

 

 بهدف عزل القيادات 2/5/1980افتتح هذا المعتقل في : 1980/إضراب معتقل نفحة في تموز :تاسعا

ة المعتقلين، واجه المعتقلون فيه عملية قمع شديدة وصودرت معظم حاجياتهم الخاصة، عن بقي

بمعنى آخر سلب المعتقلون منه جميع الحقوق التي حصلوا عليها في المعتقالت األخرى، 

 :فقرروا اإلضراب بعد ان استعدوا له اكثر من شهرين، ويمكن إجمال مطالبهم بمايلي

 .تحسين نوعية الطعام وكميته )1

 .استبدال الطباخين الجنائيين بطباخين من المعتقلين )2

 .معالجة المرضى )3

 .م7×م15توسيع ساحة المعتقل التي لم تتجاوز مساحتها  )4

 .إطالة مدة الخروج للساحة من نصف ساعة الى ساعتين )5

 .تركيب أسرة  )6

 .تحسين اإلنارة والتهوية داخل الغرف )7

 .استبدال نصف باب الغرفة المكون من الصاج بشبك )8

 .إدخال الكتب المسموح بها داخل الوطن المحتل )9

 .المطالبة بحيازة أجهزة استقبال إذاعي، مذياع )10

 .بناء غرف لزيارة األهل )11

. قبيل بدء اإلضراب بيومين نقلت إدارة المعتقل أبو علي شاهين الى معتقل شطة قرب بيسان

ات المساء ستة ، نقلت إدارة المعتقل وفي ساع21/7/1980وبعد بدء اإلضراب وبتاريخ 

واثناء النقل بدأ العديد من المعتقلين . وعشرين معتقال الى مركز التوقيف في معتقل الرملة

وعند وصولهم الى معتقل الرملة . يتقيئون الدم بدل الطعام من أمعدتهم نتيجة الضرب المبرح

بدأو بضربهم وجدوا جنود القمع في استقبالهم مزودين بالهراوات البالستكية وخراطيم الغاز و
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من المعتقلين من وقع أرضا من شدة الضرب والهزل .أثناء مرورهم من بينهم يمينا ويسارا

ومنهم من فقد وعيه ليصحوا على ضرب متواصل، ثم نقلوا في حوالي الساعة الثانية عشرة 

يرة ليال الى زنزانات انفرادية وباشرت إدارة المعتقل باستدعائهم واحدا تلو اآلخر الى قاعة كب

بها ممرض المعتل وبعض مسئولي المعتقل، حاول هؤالء إقناع المعتقلين بتناول طعام كان 

موضوعا على طاوالت في ذات الغرفة، اال ان المعتقلين رفضوا فك اإلضراب ورفضوا 

بعد ذلك بدأت جولة أخرى من الضرب الشديد، أمر المعتقلون بالتعري . التهديد والوعيد

 . بالضرب الوحشيوانهال عليهم الجنود

 

بعد فشل إدارة المعتقل في إقناع المعتقلين بفك اإلضراب، بدأت عملية شاقة أخرى 

للمضربين، تم إعطاؤهم السائل األبيض المالح جدا بواسطة خرطوم يتم إدخاله بهمجية الى 

المعدة عن طريق فتحة األنف او الفم، ومن شأنهم ان يدخلوا الخرطوم أكثر من الالزم 

 بمعدة المضرب ثم سحبه بعنف وإدخاله ثانية وهكذا وذلك بهدف استنزاف طاقة ليضرب

المضربين وإسالة الدم من حلقة األنف والمعدة مما يؤدي الى سقوط المضرب على األرض 

 .من شدة األلم

سقط في هذه الطقوس اإلرهابية الشهيدين علي الجعفري وراسم حالوة وكسرت ذراع 

نجاة بعد ان وصل الى حالة الخطر ليلقى مصيره بعد أربعة سنوات، ثالث، ورابع كتبت له ال

اما بقية . حيث استشهد في بئر السبع نتيجة اإلهمال الطبي المتعمد وهو الشهيد اسحق مراغي

المعتقلين فقد حملت أجسادهم آثار الضرب بالهراوات، ونقل بعضهم الى مشفى معتقل الرملة 

وتم نقل أربعة . يد أربعة وعشرون منهم الى معتقل نفحة أع1980/آب/6للمعالجة، وبتاريخ 

آخرين من معتقل نفحة في نفس اليوم وهم أعضاء اللجنة النضالية العامة التي تقود اإلضراب 

 بعد ان استجابت إدارة المعتقالت 1980/آب/16وانتهى اإلضراب بتاريخ . الى معتقل الرملة

 .العامة لمعظم مطالب المضربين

 

   -:ضراب نتائج اإل

 .تركيب أسرة في الغرف .1

(تخفيف االزدحام .2
20
(. 

(استبدال النصف العلوي بشبابيك .3
21
( . 

 .سمح بالتنقل من غرفة الى أخرى داخل المعتقل .4
                                                           

 .2م16كانت ادارة املعتقل تزج عشرة معتقلني يف الغرفة الواحدة علما بان مساحة الغرفة يقارب.20
 .علما ان ابواب بقية املعتقالت مكونة منقضبان ومغطاة بالشبككان باب الغرف مصفح بالكامل دومنا فتحات، .21
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أصبحت الزيارة مرتين شهريا ولكافة المعتقلين في المعتقالت، بعد ان كانت مرة  .5

 .واحدة شهريا

 .سمح بممارسة الرياضة في ساحة المعتقل .6

 .كيب مغسلة إضافية في الغرفةتم تر .7

 .تم إغالق سقف دورة المياه داخل الغرفة لحجب الرائحة عن الغرفة .8

 

 -:هذا وقد تمخضت نتائج غير مباشرة عن اإلضراب وهي

تضامن بقية معتقالت األرض المحتلة مع المضربين في معتقل نفحة وتفاوتت المدة من  .1

الفترة، وكان أطولها إضراب معتقل بئر معتقل الى آخر حسب إمكانية كل معتقل في تلك 

السبع الذي استمر ثالثة عشر يوما والذي رافقه إهمال كامل من إدارة المعتقل ودونما 

 .إشراف صحي او عناية

 .دعم جماهيري داخل األرض المحتلة وقيام مظاهرات واعتصامات جماهيرية  .2

 .ةدعم خارجي إعالمي، وعرض قضية اإلضراب على المنظمات الدولي .3

نتيجة لهذا الدعم شكلت سلطات االحتالل الصهيوني لجنة تقصي حقائق داخل معتقل  .4

، وقدمت اللجنة توصيات كانت لصالح المعتقلين، لكن إدارة "ايتان" نفحة وسميت لجنة 

 .المعتقالت العامة رفضت التوصيات

إلضراب قام هذا ا. وهو إضراب عن الطعام: 1984/إضراب معتقل جنيد في أيلول  :عاشرا

 .احتجاجا على ما اتضح لدى المعتقلين انه األسباب الحقيقية الفتتاح المعتقل

نقلت إدارة المعتقالت العامة اليه كافة . 2/7/1984من المعروف ام المعتقل افتتح في 

معتقلي الوسط الشرقي والمتواجدين آنذاك في معتقالت األرض المحتلة منذ عام 

أما الهدف المعلن الفتتاح . تقلي معتقالت الوسط الشرقيونقلت أيضا اليه بعض مع.1948

ان :" هذا المعتقل فقد تحدث عنه مدير داخلية العدو الصهيوني خالل حفل االفتتاح قائال

الهدف من بناء هذا المعتقل هو تخفيف حدة االزدحام في معتقل بئر السبع، وإلغالق معتقل 

ليل عدد الموظفين الالزمين للعمل بسبب صغير قرب طولكرم، ولمنع عمليات الهرب، ولتق

لكن اتضح ان الهدف األساسي لبناء هذا المعتقل هو التحكم ". وجود األجهزة المتطورة فيه

بهؤالء المعتقلين بشكل أفضل من قبل إدارة المعتقل، ومن ثم فرض القلق النفسي من خالل 

زيوني رئيسي موجود في مقر األجهزة اإللكترونية الموجودة بالمعتقل والمتصلة بجهاز تلف

إدارة المعتقل، وبالتالي خلق شعور لدى المعتقلين بأنهم مراقبون في الساحة والردهات 

والغرف وحتى في غرفة الزيارة،بمعنى آخر، لخلق شعور يدعو الى التوتر المتواصل مما 

 .يقود الى التحطيم النفسي
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ى المعتقالت واعادة الوضع الى ما  عل1967حاولت إدارة المعتقل إعادة فرض قوانين عام 

كان عليه من سوء معاملة وسوء تغذية، والتعامل مع المعتقلين بشكل فردي والتضييق عليهم 

بمختلف الوسائل واألساليب بما في ذلك خنق الحياة الثقافية وغياب العناية الصحية، وبالطبع 

 .لم يكن من الممكن ان يكون هذا مقبوال من قبل المعتقلين

دأ المعتقلون نتيجة لهذا الوضع السيء التحضير لتنفيذ إضراب يردع إدارة المعتقالت  ب

ويحافظ على المكتسبات التي تراكمت عبر سنين من التضحيات، أخذ المعتقلون ينظمون 

صفوفهم وينسقون جهودهم في سبيل تدعيم وحدة وطنية صلبة قادرة على مواجهة الموقف 

 صفوفه تشكلت لجنة نضالية ضمت مختلف الفصائل وخاصة وبعد أن أعد كل فصل. بإصرار

قامت هذه اللجنة باالتصال بمختلف المعتقالت الشعارها . الرئيسية منها لتقود العمل وتنسقه

 .بقرب قيام إضراب يتطلب تضامنا من كل المعتقلين

مانا من اما الخطوة التالية فكانت االتصال بجماهير شعبنا بداخل الوطن المحتل وخارجه، إي

تم االتصال بكافة المؤسسات .المعتقلين بأنهم جزء من هذا الشعب صاحب هذه القضية العادلة

الوطنية بالداخل والخارج واطلعت على الخطوات االضرابية وطولبت بالتضامن مع 

ثم أرسلت برقيات الى المنظمات الدولية والحكومات المختلفة وكذلك .المضربين ودعم مطالبهم

األمم المتحدة واألجهزة المتفرعة عنها من جمعية عامة، ومجلس أمن، ومحكمة عدل الى هيئة 

دولية، والى لجنة الحقوقيين الدولية، ولجنة العفو الدولية، والصليب األحمر الدولي، والبابا، 

اما على الصعيد العربي فأرسلت البرقيات الى الجامعة العربية . والمجلس البرلماني األوروبي

 . نة الحقوقيين العربوالى لج

والخارجية حوالي الشهرين ونصف ) داخل المعتقل ( استمرت عملية التهيئة الداخلية 

وبعد ان أدركت اللجنة النضالية أن الظروف الذاتية داخل المعتقل والظروف الخارجية . الشهر

 .أصبحت مهيأة لإلضراب تقرر البدء به

دمت وثيقة المطالب التالية الى إدارة المعتقل  وق1984/أيلول /23بدأ اإلضراب صبيحة يوم 

 :نكتبها هنا حرفيا

 :تخفيف حدة االكتظاظ في السكن والنزهة ويكون كالتالي .1

 لكل معتقل وهو الحد األدنى 2م4تخفيف عدد االسرة بحيث ال تقل المساحة عن  . أ

 .حسب اتفاقيات جنيف

 .تركيب مغسلة خارج المرحاض . ب

 .توفير قاعة للطعام والدراسة . ت
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توسيع ساعة النزهة بحيث يتوفر فيها إمكانية التحرك بحرية داخلها، وممارسة  . ث

الرياضة البدنية وكرة السلة والطائرة والتنس ومرحاض لقضاء الحاجة ومقاعد 

 .للجلوس

 .تحسين التهوية واإلنارة الطبيعية بإزالة االسبست عن النوافذ . ج

 

 : وتكون بالتاليالتسهيالت االجتماعية واقامة العالقات اإلنسانية  .2

اإلبقاء على الغرف مفتوحة في الصباح حتى التاسعة مساء أسوة بالسجناء  . أ

 .الجنائيين

 .زيادة وقت النزهة اليومية المسموح بها وتقسيمها على دفعتين . ب

 .حرية التنقالت والزيارات بين األقسام . ت

 .إعطاؤنا فرصة مصافحة ذوينا في الزيارة، وذلك بفتح طاقة في الشبك . ث

يف من االزدحام داخل غرف الزيارة وتهيئة مكان يقي األهل من البرد التخف . ج

 .والشتاء والحر، ومراحيض كافية لقضاء الحاجة

 

 :توفير التسهيالت الثقافية ويكون بالتالي .3

 .ومشاهدة التلفزيون" ترانزيستور"حيازة راديو  . أ

إعطاؤنا فرصة شراء الكتب والمجالت والصحف التي يتم طبعها ونشرها في  . ب

 .البالد

 .توفير ضابط ثقافة لشراء اللوازم والمالبس الرياضية . ت

 

 :توفير الرعاية الطبية الضرورية وتكون بالتالي .4

 .توفير طاقم طبي محايد إلجراء الفحوصات الالزمة لكافة المعتقلين . أ

 .التعاطي مع الحاالت النفسية الحادة واألمراض المزمنة بروح ميثاق جنيف . ب

 .المعاملة في معبار الرملة الذي يذهب المعتقلون اليه للعالجتغيير الشروط السكنية و . ت

 .إجراء عمليات للذين تقرر لهم ذلك . ث

 .توفير أخصائيين في كافة المجاالت الطبية . ج

 .إخراج عمال للمستشفى لخدمة المرضى . ح

 

 .وقف ممارسة العنف الجسماني واإلذالل واستخدام الغاز والعقوبات الجماعية الفردية .5
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ائرة قانون االنتداب البريطاني المعمول به في مديرية المعتقالت العامة الخروج من د .6

 :وذلك بالتالي

 

إلغاء قانون االمتيازات الذي تتعامل به مديرية المعتقالت     . أ

 .العامة ونرى فيه سيفا مسلطا على رقاب المعتقلين

كسر الفجوة القائمة بين اإلقرار النظري وما هو قائم على  . ب

دأ المساواة بين كافة المعتقلين في المعتقالت أرض الواقع بمب

 .والسجون اإلسرائيلية

 

 : تحسين الطعام ويكون بالتالي .7

تسليمنا ما هو مقرر لنا وإعطاؤنا حرية اإلشراف على عملية  . أ

 .الطهي حسب أذواقنا وعاداتنا

 .تنويع في األصناف التي يتم تقديمها لنا بما ينسجم وذوقنا الشرقي . ب

 .هلين للمطبخإخراج طباخين مؤ . ت

 .تغير طريقة تناول الطعام، بإيجاد قاعة لذلك . ث

اإلقرار بان إحضار خضار وفواكه من شركة تنوفا هو من حقوقنا والتعاطي معها  . ج

 .بجدية

 

 :حل مشكلة مرافق العمل ويكون بالتالي .8

إخراج عمال للمكتبة والمخيطة والمغسلة والمخزن  . أ

 .والمطبخ والمستشفى

 .ة في الرداهات زيادة عدد عمال النظاف . ب

 .ايجاد مكان مالئم للحالقة والخياطة . ت

 

 ).صالة الجمعة(حرية ممارسة الشعائر الدينية  .9

 .توفير شراشف وبيجامات  .10

رفع المبلغ المسموح به في المقصف لشراء بحيث يلي احتياجات الحد األدنى للمعتقل  .11

 .الفلسطيني
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 انتهاء اإلضراب

 
 بزيارة 1984/تشرين أول /1م بارليف في قام وزير شرطة العدو الصهيوني حايي 

المعتقل، واعترف بشرعية بعض مطالب المعتقلين ووعد بتحقيقها، وألول مرة في تاريخ 

(المعتقالت توافق فيه إدارة المعتقل على التفاوض مع المعتقلين واإلضراب مستمر
22

 (

ة هذه اللجنة وطلب وزير الشرطة لجنة ممثلي المعتقل، وكان ذلك اعترافا رسميا بشرعي

ووعد بتحقيق بعض مطالبهم الشرعية، وعلى أثر ذلك تم انتهاء اإلضراب بعد ان استمر 

 .اثني عشر يوما

 

 نتائج اإلضراب
 -:بعد أيام قليلة من إنهاء اإلضراب تم تحقيق مايلي 

 ".ترنزستور"إدخال مذياع  .1

 .إدخال بيجامات وشراشف .2

 .التخفيف من حدة االزدحام  .3

 .لتنقل بين األقسامالموافقة على ا .4

 .الوعد بتغيير ساحة النزهة .5

 .استالم المعتقلين للمطبخ .6

 .زادت الفترة الزمنية للنزهة من ساعتين إلى ساعتين ونصف يوميا .7

 .تم بناء مراحيض في الساحة .8

 .الوعد بإحضار األدوات الرياضية بعد بناء ساحة جديدة للمعتقل .9

 . المعتقلينالسماح بالتلفزيونات الملونة ولكن على حساب .10

 .رفع نسبة الشراء من المقصف الى الضعف .11

 .السماح بشراء مسجل يرسل وال يستقبل على حساب المعتقلين .12

 

 التضامن مع اإلضراب 
 .شهدت معتقالت األرض المحتلة إضرابات تضامنية مع مضربي جنيد .1

                                                           
كانت تشترط ادارة املعتقل للبدء مبفاوضات حول املطالب فك االضراب اوال، كما انه للمرة االوىل يف تاريخ املعتقالت ويف تاريخ االضرابات تقوم .22

 .   منا استخدام اخلرطومادارة املعتقل باحضار احلليب من تاريخ يوم االضراب بواسطة كوب دو
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قامت تظاهرات محلية واشتباكات بالحجارة مع سلطات االحتالل ندد خاللها  .2

رون بالممارسات القمعية ضد المعتقلين في كافة المعتقالت وخاصة معتقل جنيد، المتظاه

 .وحصل اعتصام في مقر الصليب األحمر الدولي في القدس

تمت تغطية اإلضراب إعالميا من قبل صوت الثورة الفلسطينية، ومن خالل النشرات  .3

لسطينية المسئولة والصحف التي تصدرها فصائل الثورة الفلسطينية، وأرسلت الجهات الف

 .برقيات الى المؤسسات للوقوف الى جانب مطالب المعتقلين في جنيد

تحرك بعض أعضاء البرلمان اإلسرائيلي  وقاموا بزيارة المعتقل واالجتماع مع  .4

 .المعتقلين

 

 

 مرافق العمل

 
أشرنا سالفا الى ان موشيه ديان وعد في خطاب له تطرق فيـه لمسـألة المناضـلين                  

ين بأن تتحول األيدي التي أطلق عليها اسم المخربة الى أداة عمل وانتاج تعود بالنفع               الفلسطيني

وقصد من ذلك إقامة مرافق إنتاجية تعمل فيها األيدي الفلسـطينية           . على االقتصاد اإلسرائيلي  

وكان في نيته ان يكون العمل إجباريا وبديال لألشـغال          .التي حملت السالح في مواجهة جيشه     

 .تي تحكم فيها بعض الدول سجنائهاالشاقة ال

تنفيذا لهذا الوعد الذي قطعه ديان، أنشئت مرافق عمل مع المعتقالت الجديدة التي أخذ               

. العدو يقيمها من أجل استيعاب األعداد المتزايدة من الفلسطينيين الذين يقعـون فـي األسـر               

افق عمل مختلفة، وسبقها    وعسقالن وبئر السبع بمر   ) كفاريونا(فجهزت مثال معتقالت بيت ليد      

اشتملت هذه المرافق على تصـنيع شـبك خـاص بالـدبابات وأدوات           . في ذلك معتقل الرملة   

كهربائية وتحف وسلع استخدامات النايلون، واشتملت أيضا على بعـض الحـرف كالخياطـة              

أصبح على المعتقـل الفلسـطيني  ان        . والحدادة والنجارة، وكذلك على أعمال البناء والصيانة      

يساهم في صنع شبك الدبابات التي تدوس المخيمات وتهشم جماجم أطفال فلسطين، وان يدعم              

 . اقتصاد العدو ليصبح أكثر قدرة على قمع الفلسطينيين ومواصلة تشريدهم وتفتيتهم

بدأ العمل في معتقل الرملة الذي تخصص بصورة أساسية بصناعة شـبك الـدبابات               

 من ان بعض المعتقلين نظروا بارتباب ورفض لمثل هـذه           والسيارات العسكرية، وعلى الرغم   

أي انه لم يكن قد تبلورت آنذاك أطر تنظيمية   . األعمال اال ان آلية تنفيذ الرفض لم تكن متوفرة        

ومع اتباع االحتالل لسياسة قمـع      . او حياة اعتقالية منظمة تنسق الجهود وتواجه إدارة المعتقل        
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وكان من شأن من يرفض أن يعـرض        .النصياع ألوامر العمل  حديدية، لم يملك المعتقلون اال ا     

فكان يضرب بشدة ويشبح ويعزل في زنزانـة انفراديـة          . نفسه لشتى أنواع التعذيب والعقاب    

 .ويحرم من الزيارات لعائلته

ابتدأ العمل بعد ذلك في معتقل عسقالن الذي احتوى على مشغل خياطة وآخر لصناعة               

ومع مرور الوقـت    .المقوى والمخصص لحفظ األوراق المكتبية    الملفات المصنوعة من الورق     

اتسعت المرافق وازداد عددها بحيث اشتملت على مشغل لصناعة مغلفات ورقية، وعلى آخر             

لنزع الطوابع عن مغلفات الرسائل، وآخر لتجميع لوائح من الخشب الرقيق، وعلـى مرافـق               

رافـق أخـرى بخدمـة المعتقلـين        وم) السجانين(تخص أمال البناء، ومطبخ خاص بالشرطة       

 .أنفسهم

انقسم المعتقلون على أنفسهم في بداية األمر حول هذه المرافق فمنهم مـن رأى فيهـا                 

أي انها تخفـف    . مجاال للتسلية من شأنه ان يبعد الملل ويخفف من ضيق البقاء خلف القضبان            

عات عمل مسلية،   من الضغط النفسي الذي يتعرض له المعتقل وتعطيه فرصة لقضاء ثمان سا           

فقد كان يحصـل    .ورأى آخرون منها فرصة للحصول على المزيد من الشاي واللفافات التبغية          

اال انه كان يسد جزءا     . المعتقلون على مردود مادي بسيط جدا ال يتناسب بتاتا مع حجم العمل           

 .من رمق الحاجة

لتخلص منها،  فريق ثالث رأى خطورة كبيرة في مرافق العمل وأخذ يفكر في وسيلة ل             

 :برر هذا الفريق موقفه بناء على عدة أمور

العمل مرفوض من الناحية المبدئية النه يستغل اإلنسان بصورة بشـعة وبـدون              .1

انه استغالل لمعتقل ال يملك وسائل الدفاع عن نفسه او رفض           . مردود مادي يذكر  

 .تقلهذا بحد ذاته عبارة عن تكريس لتحقير الفلسطيني داخل المع. االبتزاز

العمل في مرافق العمل يشكل دعما لالقتصاد اإلسرائيلي، وان اليد الفلسطينية التي             .2

تعمل على تحرير الوطن يجب اال تقوم بأي عمل من شأنه ان يـدعم االحـتالل                

فضال عن ذلك، اختصت بعض مرافـق العمـل         . بصورة مباشرة او غير مباشرة    

 يجعل من العمـل فـي هـذه    ببعض المنتجات ذات االستخدام العسكري، وهذا ما      

 .المرافق عارا مضاعفا

شكلت مرافق العمل مراكز احتكاك بين مسئولي المعتقل مـن شـرطة وغيـرهم               .3

والمعتقلين، وهذا ما سهل عملية االتصال بين العمالء من المعتقلـين وبـين إدارة      

أي أنه كان بإمكان اإلدارة ان تعرف باسـتمرار أخبـار           . المعتقل او المخابرات  

أضر هذا  . تقلين والنشاطات التي يقومون بها والخالفات التي تنشب بينهم، الخ         المع

 .كثيرا في صالبة الموقف االعتقالي وقدرته على التنسيق والمواجهة
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هذا ناهيك عن ان عملية االحتكاك المتواصل بين الشـرطة والمعتقلـين سـهلت              

الضـغط واالبتـزاز    الطريق أمام اإلدارة لتجنيد المزيد من المعتقلين عن طريق          

 .  ومن شأن هذا أن يضاعف من المشاكل األمنية للمعتقلين. واإلغراء

في خضم الحديث عن العمل ظهر فريق من المتخصصين في بث نـار الفتنـة،               

حاول هذا الفريق وكما يبدو بدعم من اإلدارة على تزيين مرافق العمـل والتركيـز       

غالبا كان هؤالء من العمالء     . الضادعلى فوائد لها ومحاسن من أجل إفشال التوحد         

 .والمندسين الذين ينفذون مخططات اإلدارة والمخابرات

بدأت محاوالتهم في معتقـل     . حاول المعتقلون مقاومة محاوالت اإلدارة الستغاللهم     

اال ان هـذه    .الرملة وبصورة خاصة ضد صنع شبك الدبابات والسيارات العسكرية        

اال . تكزة على أسس تنظيمية وكان مصيرها الفشل      المحاوالت كانت بدائية وغير مر    

 1973ان المعتقلين استطاعوا تحقيق إنجاز ضد العمل في إضراب بئر السبع لعام             

تضمنت مطالب المعتقلين مطلبا أساسيا بجعـل العمـل         . والذي سبقت اإلشارة اليه   

ل خاضعا لقرار شخصي ، أي جعل العمل في المرافق ضمن مبدأ الحرية الفردية لك             

نجح هذا اإلضراب واستطاع المعتقلون تحقيق مطلبهم هذا، ومن ثم تبعـت            . معتقل

 .المعتقالت في نضاالتها الى ان حققت ذات الهدف

لكن المسألة تطورت فيما بعد تبعا لتقدير التنظيمات المختلفة من ان حرية العمل ال              

حظـر  تقضي على المخاطر األمنية فصدرت األوامر، في كل فصيل على حـدة ب            

العمل وعدم السماح ألي معتقل بالخروج الى مرافق العمل، ومع هذا القرار انتهت             

 .مقولة ديان ومخططات إدارة المعتقل في تسخير الطاقة الفلسطينية

هذا ومن المفيد ان نشير الى ان المعتقلين الفلسطينيين لم يقاطعوا مرافق العمل التي              

لون يفضلون ان يقوموا بأعمـال النظافـة        تخدم شؤونهم كالمطبخ والمغسلة، فالمعتق    

التي من شأنها ان تساهم في المحافظة على جو صحي، ويفضلون طهي طعـامهم              

بأنفسهم وحسب المواصفات التي يرونها مناسبة، وقد كان ذلك مطلبا أساسيا لهم في             

إضراباتهم واإلدارة ال تقرر من يقوم على مثل هذه األعمال، بل قيادة المعتقلين هي              

 .     لتي تتخذ القرارا
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 الظروف االعتقالية في معتقل النساء
 

 وحتى  1967مر معتقل النساء في الرملة بعدة مراحل تطور مختلفة، امتدت من عام              

كما مرت بانعطافات حـادة     . ، كانت مراحل هذا التطور بطيئة جدا ومتعثرة أحيانا        1985عام  

مرأة الفلسطينية التي ما زالت تقارع وتقاوم بحدة        وعديدة، ويعود هذا األمر الى الوضع العام لل       

بعض العادات والتقاليد االجتماعية الخاطئة والمعقدة والتي تمنع المرأة من االنطالق والخروج            

وهنا ال بد من    . من القوقعة المفروضة عليها للمشاركة الفعالة في العمل السياسي واالجتماعي         

، والتي كان لها    1965ية في الفاتح من كانون الثاني لعام        اإلشارة الى انطالقة الثورة الفلسطين    

دور كبير وأساسي في تحطيم الحواجز والقيود التي تكبل المرأة الفلسـطينية، فكـان للعمـل                

الوطني الدور األول في تحرير المرأة االجتماعي الذي يتطور عـادة مـع تطـور الحركـة                 

ل في نفس الخندق حاملة نفـس السـالح         الثورية، وبعدها أصبحت المرأة فعال تقف مع الرج       

 .وتسير معه في درب نضال واحد لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني

خاضت أول أسيرة فلسطينية تجربة االعتقال اثر اتهامها بالقيام بعمليات مسلحة ضـد              

العدو الصهيوني وهي فاطمة البرناوي، من مواليد مدينة القدس وكانت تعمل ممرضـة فـي               

تمثل معتقل النساء في تلـك      . 1967ية، اعتقلت فاطمة البرناوي في أواخر عام        مستشفى قلقيل 

الفترة في غرفة في زاوية من مساحة واسعة من األرض بالقرب من سجن الرملة للرجـال،                

وبعد فترة ليست بقصيرة، بعد توافد العديد من الجنـائيين اليهوديـات وبعـض المناضـالت                

لـم يتوقـف    . نشاء قسم كبير خاص بالمعتقالت والسجينات     الفلسطينيات قامت إدارة السجن بإ    

المعتقل عند هذا الحد، حيث استمر توافد الجنائيات اليهوديات والمناضالت الفلسطينيات الـى             

السجن ـ المعتقل، وكذلك أي تطور الحركة الثورية الفلسطينية وزيادة نشاطها الى زيادة عدد  

 ذلك اضطرت إدارة السجن الى إنشاء قسـم آخـر،           المناضالت الفلسطينيات في المعتقل، اثر    

 : فأصبح السجن يتكون من قسمين

 .وهو خاص بالجنائيات اليهوديات ويضم الفلسطينيات السجينات بسبب قضايا مدنية):أ (قسم 

وهو خاص بالمناضالت الفلسطينيات، ويوجد فيه أيضا عدد قليـل مـن الجنائيـات              ):ب(قسم  

 .اليهوديات

تقالت اللواتي اعتقلن في تلك الفترة بالقيام بأعمال عسكرية ضد العـدو            أدينت معظم المع  

الصهيوني، وقد صدرت ضد بعضهن أحكام عالية وصلت الى مدى الحياة، بالنسـبة لوضـع               

المعتقالت في سجن الرملة من ناحية الحياة داخل المعتقل، فان هذا الوضع لم يكن قد تطـور                 

فقد اتسمت نضاالت المعـتقالت فـي المرحلـة         . خرىبدرجة تطور الوضع في المعتقالت األ     
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األولى للمعتقل بالعفوية والتخبط دون تحديد أولويات أو مبادئ للحياة االعتقالية، ومن المؤكـد              

ان وضع التخبط هذا يعود الى افتقار المعتقالت في تلك الفترة الى الوعي السياسي والتنظيمي،               

 .األصعدةوضعف االتصال بينهن على مختلف 

 

كانت العالقات بـين    : العالقات الداخلية بين المناضالت وأثرها في تحسين أوضاع المعتقالت        

، فلم تكن هناك تنظيمات او فصائل تقـوم         األولىالمعتقالت مختلطة وغير منظمة في المرحلة       

بينها عالقات تحكمها ضوابط وقوانين، بل كان هناك تجمع عام لجميع المعتقالت اللواتي تغلب              

عالقاتهن السمة الشخصية أكثر من العالقة التنظيمية الواعيـة، وحتـى فتـرة متـأخرة               على  

راوحت أوائل الثمانينات لم تكن هناك لجان اعتقالية تمثل المعتقالت لـدى إدارة المعتقـل وال               

حتى لجان تنظيمية تحكم العالقات بصورة منظمة بين المعتقالت، وذلك الن المعتقالت أنفسهن             

طّرن أنفسهن ضمن أطر تنظيمية واضحة، ولكن بـالرغم مـن انعـدام الوضـع               لم يكن قد أ   

 العديـد مـن     1980االعتقالي المنظم فقد خاضت المعتقالت منذ أوائل السبعينات وحتى عام           

النضاالت من أجل المحافظة على هويتهن السياسية كمناضالت يمثلن المرأة الثائرة والنتـزاع        

 الهوية  إذابةعتقالت الصهيونية التي تحاول دائما وبشتى الطرق         الم إدارة من   اإلنسانيةحقوقهن  

 المعـتقالت علـى     إجبار مثال الى    اإلدارةعمدت  . النضالية للمعتقالت وقتل روح الثورة فيهن     

 يدخل  األسلوبوهذا  .  والمشاركة في طهي الطعام لجالداتهن     اإلنتاجيةالعمل في مرافق العمل     

لى تحويل اليد التي كانت تحمل السالح ضده الى يد تشـارك            ضمن استراتيجية العدو الهادفة ا    

في بناء وتدعيم اقتصاده، والى تفريغ المناضالت الفلسطينيات من محتواهن الوطني وتحويلهن            

 . الى مجرد أدوات

أخذ هذا الوضع يتجه وجهة جديدة في أواخر السبعينات وأوائـل الثمانينـات عنـدما                

المناضالت اللواتي قطعن شوطا ال بأس بـه مـن الـوعي            دخلت الى المعتقل مجموعات من      

السياسي والتنظيمي، فبدأت تظهر داخل المعتقل أطر تنظيمية واضحة تتعامل فيما بينها حسب             

ضوابط وقوانين محددة، وانعكس هذا الوضع على العالقة بين المعـتقالت وادارة المعتقـل،              

ية بعيـدة عـن الهوجائيـة والتخـبط         حيث اتسم النضال في هذه المرحلة بسمة منظمة وعلم        

 المعتقـل ولتمثيـل   إدارةوالتسرع، وأفرزت من قبل السجينات لجنة اعتقاليـة للحـوار مـع            

 .األفضلالمعتقالت، ومنذ ذلك الحين أصبح الوضع يسير بخطى حثيثة واعية نحو 

  متينة لوضع اعتقالي سليم عـن        أسسبدأت المعتقالت بتحديد أولويات الصراع وبناء        

ريق خوض نضاالت ضد القوانين المفروضة عليهن والتي ال تتناسب ومبادئهن كثـائرات،             ط

 الشهير الذي خضنه لفصل طعامهن عن طعام السجانات تعبيرا عن رفضـهن             اإلضرابفكان  

 .المشاركة في صنع طعام سجاناتهن
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.  سـاعة يوميـا    23 كرد فعل الى معاقبتهن بزجهن في الزنزانات لمدة          اإلدارةعمدت   

 أساليب المعتقل خالل هذه الفترة      إدارةمارست  .  لمدة تسعة أشهر متواصلة    اإلضرابامتد هذا   

، وتقلصت زيارات   "الفورة" حيث صودرت الكتب والمذياع ومنعت ساعات        واإلرهابالضغط  

 . وكسرهاإلضراب الى زيارة واحدة كل شهرين في محاولة بائسة من العدو لشل األقارب

ة رش الغاز السام والمسيل للدموع بكميات كثيفة جدا، مما تسـبب            كما تخلل هذه الفتر    

 . بالغة وحرق وتشويهاتبإصابات العديد من المعتقالت إصابةفي 

وتبـع تحقيـق هـذا      .  بمطلبهن اإلدارةوبعد تسعة أشهر توج نضال االسيرات بقبول         

ت لـدى اإلدارة،     أخرى منها تثبيت اللجنة االعتقالية كممثل شرعي للمعتقال        إنجازاتالمطلب  

كما أعطى  .  الحياتية للمعتقالت مثل نوع وكمية الطعام المقدم لهن        األموروتحسينات أخرى في    

 للمعتقالت على الصعيد المحلي والخارجي، وتجلت صورة المرأة         إعالميا زخما   اإلضرابهذا  

الفلسطينية القادرة على خوض الصراع بأصعب أشكاله والعيش ضـمن أصـعب الظـروف              

 .تقالية والمحافظة على هويتها النضاليةاالع

ولم يكن هذا الصراع هو نهاية المطاف، فالمسيرة النضالية واصلت تفاعلها وارتقائها،             

وتدرجت المعـتقالت فـي     .  العامة األوضاع أخرى بهدف تحسين     إضراباتحيث كانت هناك    

ـ فكان  . خطواتهن النضالية لتغيير القوانين الجائرة المفروضة عليهن        12/11/1984 رابإض

 وحصر عملهن   اإلنتاجيةالمفتوح عن الطعام، حيث حدد مطلب رفض العمل في مرافق العمل            

 كالتنظيف والمطبخ والخياطة، وبعد ستة أيام       أنفسهن األسيراتفي مواقع الخدمات التي تخص      

 الفلسطينيات بخصوص قضـية     األسيرات المعتقل لمطلب    إدارةمن الجوع والعذاب، خضعت     

 . الخاصة بهناألمور، واصبح عملهن مقتصرا على العمل

 الوحيد الـذي    األسلوب الفلسطينيات علمتهن ان التحدي الصريح هو        األسيراتتجربة   

 المعتقل، وان العدو الـذي يحـاول        إدارةيستطعن من خالله تحقيق مطالبهن في مواجهة قمع         

 وقفـت   إذاي ال حقق هدفه     القضاء عليهن بشكل تدريجي عبر وسائل التحطيم المعنوي والماد        

 .المعتقالت وقفة حازمة

 الى ان عدد المعتقالت القليل قد أثـر علـى مسـتوى المواجهـة     اإلشارةهذا وتجدر   

 أكثـر قـدرة علـى    اإلدارةوأضعف من صالبة المسيرة النضالية في معتقل النساء، وجعـل   

 األسـرى ملية تبادل   تجلى هذا بوضوح بعد ع    . السيطرة على الموقف وتحجيم نشاط المعتقالت     

 جديدة هدفها القضـاء     إجراءات الى اتخاذ    اإلدارةعمدت  .19/5/1985 التي تمت في     األخيرة

 األسـيرات وضـعت   . على المعتقالت األمنيات على السـجينات الجنائيـات الصـهيونيات         

 الموقوفات، وفي نفس الوقت وضـعت السـجينات   األسيراتالمحكومات في قسم منفصل عن    

مختالت عقليا والمدمنات على تعاطي المخدرات داخـل نفـس قسـم المعـتقالت              الجنائيات ال 
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الموقوفات أمنيا، وقد شكل هذا وضعا خانقا بالنسبة للمعتقالت الموقوفات اللواتي لـم يصـدر               

 . الى منع االتصال بينهنباإلضافةبحقهن حكم بعد، هذا 

 وضـعا شـاذا     1985منذ منتصف شهر أيار لعام      " نفي تريتسا "تعيش المعتقالت في     

 عن العمل كخطوة أولى تعبيرا عن رفضهن للواقع الذي          اإلضرابأعلنت المعتقالت   . وصعبا

 كالعادة مصادرة كل ما يملكن مـن حقـوق كالشـمس            اإلضرابفرض عليهن، ورافقت هذا     

 للمناضالت في فصلهن التام عن السجينات الجنائيـات         األساسيتمثل المطلب   . والهواء النقي 

 واعتقالية كتلك الموجـودة فـي كافـة         إنسانيةي قسم خاص بهن وتوفير ظروف       ووضعهن ف 

 1985 في نهاية شهر تشـرين أول        باإلضراهذا وقد علق    .  المحتلة األراضيالمعتقالت في   

بعد االتصال بالمحامين ووعد المناضالت برفع مطالبهن الى وزير الشرطة والنظـر فيهـا،              

 .وحتى اآلن تنتظر المناضالت الرد

 

  المعيشية األوضاعالصراع من أجل تحسين 

 المعتقل في قمع المعتقلة الفلسطينية بعد صدور حكم ضدها عبر القـوانين التـي               إدارةتستمر  

، ووضعها في جو نفسي     اإلنسانيةتطبق داخل المعتقل، وعن طريق حرمانها من كافة حقوقها          

ي كاف أو أماكن صـحية       جسديا من خالل عدم توفير طعام صح       أضعافهاوكذلك  .غير مستقر 

تلعب نضاالت المعتقالت دورا أساسيا وفعاال في تحسين الظروف وخلق واقع انسـاني             . للنوم

وصحي تستطيع المناضلة من خالله المضي قدما في مسيرتها وراء القضبان بكافة المسـائل              

 ، ومـن ضـمن  إضـعافها  الباب في وجه العدو ومنعه من اختراقهـا أو   وإغالقالمتاحة لها،   

 : المجاالت التي تناضل المعتقالت فيها

يفتقر الطعـام   : نضال المعتقالت من أجل تحسين الظروف المعيشية من طعام وشراب          . أ

 المطلوب من فيتامينات وبروتينات، فالطعام فـي        األدنىالذي يقدم داخل المعتقل للحد      

مـن  معظمه عبارة عن نشويات، ونظرا لعدم توازن الطعام تعاني معظم المعـتقالت             

 الى  باإلضافةهذا  . أمراض فقر الدم والقرحة والروماتيزم وأمراض العيون وغير ذلك        

قلة كمية الطعام التي ال تكاد تسد رمق المناضلة فهناك ثالث وجبات تقدم يوميا تكـرر          

فمعظم ما يقدم   . تفتقر الوجبات للطهي الجيد والنوعية الجيدة     . األسبوعنفسها على مدار    

" نفي تريتسـا  "وقد خاضت المعتقالت في معتقل النساء       . عية رديئة من طعام يتميز بنو   

نضاالت عدة من أجل تحسين نوعية الطعام وكميته، حتى أدخلت عليه مؤخرا بعـض              

 المعتقل تضع دائما مبررا لعدم تقديمها الـالزم، وهـو           إدارةالتحسينات، ومع هذا فان     

القتصادية المتدهورة التي تعيشها     العداد طعام جيد بسبب الحالة ا      اإلمكانياتعدم توفر   

 .الدولة
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هناك مطبخ مركزي يتم فيه تحضير الطعام، وكانت هنـاك مشـكلة خاصـة              : المطبخ . ب

 المناضـالت   إجبـار  اإلدارةبالمطبخ عانت منها المعتقالت الفلسطينيات، حيث حاولت        

ن وكا. على اعداد الطعام لجهاز الشرطة داخل المعتقل، ولكنهن رفضن ذلك باستمرار          

موقفهن مبدئيا واضحا يرتكز على قناعتهن بأنهن مناضالت فلسطينيات أوال، ويرفض           

 .صنع الطعام لجالداتهن اللواتي يشكلن أدوات قمع وقهر

ولد المعتقل حاالت مرضية صعبة تطورت وتحولت مع السنين الى أمـراض            : العالج . ت

معتقل عبارة عن حبوب    مزمنة بسبب عدم توفر العناية الطبية الالزمة، فالعالج داخل ال         

مسكنة ومخدرة، وقد رفضت المناضالت تعاطي هذه الحبوب الن العدو يهـدف الـى              

استخدامها كأداة ضغط ضد المناضالت في حالة ادمانهن عليها، وفـي حالـة وجـود               

.  تهمله حتى يستفحل ويصعب عالجه     اإلدارة المناضالت فان    إحدىمرض خطير لدى    

 بإدخالعديدة من أجل توفير العناية الصحية والسماح        ولقد خاضت المعتقالت نضاالت     

 من الخارج لفحص المناضالت اللواتي يعانين من أمـراض خطيـرة تماطـل             األطباء

 . في عالجهااإلدارة

يوجد داخل المعتقل عيادة وطبيب عام يأتي مرتين أسبوعيا، وطبيب أسنان، حضـور             

ون أي شيء فعلي فـي معالجـة        هؤالء الى المعتقل عبارة عن عملية شكلية وال يقدم        

المعتقالت، والجواب الذي اعتادت عليه المناضلة حين فحصها انها ال تعاني مـن أي              

 والممرضين العاملين في العيـادة هـم جنـود وضـباط            األطباءشيء، كما أن معظم     

يخدمون في جيش العدو ومشبعون بفكر صهيوني متعصب، ولذلك من المتوقع بل من             

 .لوا أي اهتمام أو عناية بالفلسطينيات داخل المعتقلالمؤكد انهم لن يو

 واإلضاءةتعيش داخل الغرفة ست سجينات، تفتقر الغرفة للتهوية         : سعة الغرف والنوم     . ث

فالضوء ضعيف جدا ويؤثر سلبيا على النظر، لكن الغرف تحتوي على أسرة،            . الجيدة

 .فية الكااألغطيةوهناك مشكلة تبرز في فصل الشتاء وهي عدم توفر 

 

 وسائل التسلية في المعتقل

 

يعمل العدو وبشكل مستمر على التضييق على المعتقالت وحرمانهن مـن أي وسـيلة             

ولكن .  بتوفيرها اإلدارةفاأللعاب الرياضية أو العاب التسلية غير معنية        . للترويح عن النفس  

 المعتقـل   دارةإ الرياضية والذهنية والتي تسمح      األلعاب وفر أحيانا بعض     األحمرالصليب  

لكن االحتالل لم يوفر أي مكان في المعتقل خاص بممارسة أي نوع من الرياضة              . بإدخالها

وفـي هـذا    .  ملعب رياضي أو بتوسيع الساحة في القسم       بإنشاءوالمعتقالت يطالبن   . البدنية
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 المعتقالت ألهمية الرياضة البدنية ودورها في الحفاظ على صحة المناضلة           إلدراكالمجال،  

 .قوتها، فقد بادرن في تنظيم ألعاب رياضية مفيدة تقوي الجسم وتحافظ عليهو

 

 مرافق العمل في معتقل النساء

 

. هناك مجموعة من مرفق العمل التي تحددها لجنة المعتقالت وتوافق على العمل فيها             

تخدم هـذه المرافـق مصـلحة       . تتمثل هذه المرافق بالمطبخ والمغسلة والمخيطة والحقل فقط       

وافقت المعتقالت على العمل في المطبخ،      . لمعتقالت وتخفف من وطأة الحياة االعتقالية عليهن      ا

 المعتقل لمطلبهن في عدم المشاركة فـي صـنع          إدارةحسب تقييم المعتقالت، بعد أن رضخت       

طعام السجانات، والعمل في المطبخ يخدم مصلحة المعتقالت في الدرجة األولى حيـث يتـيح               

وكـذلك  .  علـى األقـل    نظيفطرق طهي الطعام والتنويع فيه وتوفير طعام        الفرصة لتحسين   

 تمرير بعـض    اإلدارةالمخيطة حيث يقتصر العمل فيها على صنع مالبس المعتقالت، وتحاول           

وتوافق . ة، ولكن المناضالت يرفضن خياطتها رفضا قاطعا      ني الصهيو األعالمالمالبس وصناعة   

 وإيصـال  المراقبة واالتصال بين الغرف إمكانية يتيح لهن    المعتقالت على العمل بالتنظيف النه    

 .ما يردن من غرفة الى أخرى

 التي يمكن أن    اإلنتاجيةوأما المجاالت التي ترفض المناضالت العمل بها فهي المرافق           

 مؤخرا، وجاءت هذه الخطـوة متـأخرة بالنسـبة          اإلنتاجيتفيد العدو، وقد تمت مقاطعة العمل       

 بسبب خصوصيات معتقل النساء الذي يتميز بقلة عد المعتقالت فيه ووجود            األخرىللمعتقالت  

سجينات يهوديات في داخله، وخضوع عدد المعتقالت أمنيا لبعض القوانين التي تطبـق علـى               

 الى ذلك فان عدم توفر الكفاءات القادرة على قيادة معتقل النساء            باإلضافة. السجينات الجنائيات 

 .وجهة الصحيحة أدى الى تأخير مقاطعة العملوتوجيه نضاالته نحو ال

 

 الخالصة
استطاع المعتقلون تحقيق الكثير من المطالب المعيشية وتطورت ظروف المعيشة نحو            

فقد أصبحت  .  ومعها تطورت ظروف النضال نفسه وامتد واتسع ليشمل كل المعتقالت          األفضل

نية حسابا، وأصبح تنظيم النضال     المعتقالت مواقع مجابهة حقيقية تحسب لها السلطات الصهيو       

اكثر دقة وشمولية وفاعلية وأكثر أهمية من السابق، فالمعتقل الذي تحمل أعبـاء كثيـرة فـي                 

 وعمل على تعميقهـا لتصـبح المواقـف         األخرىالنضال استطاع نقل الحركة الى المعتقالت       
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 آخـر،    معتقـل  إضـراب  تضامنية مشتركة مع     إضراباتوكثيرا ما قامت    . موحدة ومشتركة 

 . المعتقالتإدارةوأحيانا كانت تهب كل المعتقالت هبة واحدة وتقف موقفا موحدا ضد 

، اتبعت أشكال نضالية مختلفة كما ذكرنا       األولىفي بداية االعتقال وفي الثماني سنوات        

بمعنى أن الممارسة والقناعـة     . آنفا، ولكن المهم ان النضال لم يتوقف بجميع أشكاله من البدء          

 كل ذلك أصبح جزءا     واإلقدام بالذات وغرس فكرة القدرة الذاتية وروح العمل الجماعي          والثقة

 .من نفسية المعتقل الفلسطيني، وأصبح النضال جزءا من تفكيره وحياته

 لم تحقق يوما مطلبا     اإلدارةويتضح من تاريخ النضال الفلسطيني داخل المعتقالت ان          

مية للمطالب وانتباها ما دامت شفوية غير مدعومـة         للمعتقلين بدون صراع مسبق، ولم تعط أه      

 انتزاعا ووضعوها تحـت     اإلدارة من   إنجازاتهمانتزع المعتقلون   . بظاهرة من ظواهر الصراع   

 . منهاإلفالت واقع ال يمكن أمر

 الصادرة من قيادات    األوامر الى   اإلضرابات المعتقل ترد سبب جميع هذه       إدارةكانت   

 سياسية وليست نتيجة لضرورة اعتقاليـة او لمطالـب          إضراباتانها  الفصائل في الخارج، أي     

 لتبرير ممارساتها القمعيـة الشـديدة فـي         اإلدارة إليهوهذا ما كانت تلجأ     . حياتية في المعتقل  

 .مواجهة االحتجاجات

فرغم السـياط والسـيطرة     .  له مغزى عظيم ومقدس    األسوارالقيمة في النضال داخل      

وال وجود لحـق اال بقـوة       .  ال تتوقف  اإلنسانية فان عجلة تحقيق الكرامة      الالإنسانيةوالقوانين  

فال غفلة مع الصحوة وال صـحوة       . واألفكار السامية في النفس والمشاعر      المبادئالعدل، بقوة   

 .اال باالستعداد الكامل في العطاء دون توقف أو تردد أو تخاذل

 التي رسمها الحـق     واألهداف المبادئوالنضال في المعتقل ال يعبر عن شيء اال عن القيم           

ان المصير الذي يتوقعه الشخص المعتقل وغيره       . والواجب والرؤيا المستقبلية للمصير المرتقب    

انه يعني ان في االستجداء     . داخل المعتقل هو اما االنتصار على العدو او الشهادة داخل المعتقل          

، امـا   األبـد هزيمة ووصمة عار الـى       العدو   إجراءات أمامذل وفي الخوف استسالم، التقهقر      

فذلك .  فال بد ان يأتيا بفجر، والفجر يستحق تحمل المعاناة والشدائد الى حين            واإلقداماالستبسال  

 .  اإلضرابيعلو على حياة الذل والمهانة التي ال تتطلب عناء الصراع وقسوة 
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 الحركة الثقافية    
 

 بينه وبين النشاط المؤثر في الخارج، انـه          وراء قضبان تحول   األسيريحتجز المعتقل    

 المجتمع من مناضليه وقيادته وتمهد الطريق أمام تنفيذ السياسات          إفراغوسيلة ذات فاعلية في     

والقوة المتسلطة ال تكتفي عادة بحجز الرافضـين للواقـع          . المعادية لطموحات الشعب وآماله   

يا في سبيل تحـويلهم عـن أهـدافهم          على قمعهم جسديا ومعنو    أيضاوراء القضبان، بل تعمل     

فهذه القوة تحاول دائما اما استمالة الشخص الى جانبها بـالقوة           . السامية التي اعتقلوا من أجلها    

او بغسل الدماغ، واما تفريغه من محتواه بحيث يتحول الى مجرد ثائر سابق لم يعد يعنيه من                 

 . شيءاألمر

ية يوسع من أفـق االنسـان ومداركـه،         وحيث ان االطالع على مختلف المواد التثقيف       

ويعمق من فهمه لتشابكات االمور وتطوراتها فان القوة المتسلطة او المحتلة يهمهـا دائمـا ان           

يبقى معتقلها بمنأى عن كل ما يذهب معلوماته ويعمق ايمانه بأطروحاته ويجعله أكثـر قـدرة                

ن شك الـى تجهيـل المعتقلـين    انها تسعى بدو. على صياغة أبعاد التناقضات القائمة وتحليلها   

وابعادهم عن كل مصادر التثقيف التي لها عالقة بالواقع او يمكن ان يكون لها انعكاس علـى                 

 .الواقع ولو بصورة غير مباشرة

بل يتفوق على غيره من أنواع االحتالل       . ال يشذ االحتالل االسرائيلي عن هذه القاعدة         

وذلك الن االحتالل االسرائيلي غير معنـي       . فلسطينيينفي ابتداع أساليب التنكيل بالمعتقلين ال     

فقط بقمع الثورة الفلسطينية والمناضلين الفلسطينيين، بل يعمل جاهـدا علـى الغـاء الهويـة                

ولهـذا فهـو    . الفلسطينية وتشتيت الشعب الفلسطيني الى مجرد أفراد يبحثون عن لقمة العيش          

ى الواقع بصلة وتحـول الفـرد الـى مجـرد           معني بانشغال العقل الفلسطيني بافكار التمت ال      

 .رومانسي يبحث عن تهيؤات فكرية ال عالقة لها باالرض

وعليه فانه لم يكن من المتوقع ان يعمل االحتالل على تنمية الثقافـة لـدى المعتقـل                  

حاول االحتالل ان يحـول     . الفلسطيني او التسهيل عليه في اكتساب الثقافة من كافة مصادرها         

ني وبين التنمية الفكرية والثقافية، وكان على الفلسطيني ان يدفع ضريبة كل خطوة             بين الفلسطي 

كان . كما هو الحال في كل ما أنجزه الفلسطيني في معتقله         . يخطوها الى االمام في هذا المجال     

عليه ان يتضور جوعا، بل ويموت من أجل ان يحصل على قلم أو كتاب وان يرتقي بمستواه                 

لتالي تطور مراحل قضية شعبه ووطنه ويسهم بايجابية نحو تحقيق االهـداف            الثقافي ليعيش با  

 .الفلسطينية المنشودة
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 المراحل االولى للحركة الثقافية

 
 للحركة الثقافية داخل المعتقالت خصوصيات مرحلة ما بعـد          األولىعكست المراحل    

 مرير يغاير كـل      الهزيمة الشعب العربي بشكل عام على واقع       أفاقت. 1967/هزيمة حزيران 

فقد كانت الهزيمة بمثابة صاعقة دمـرت مـا         .  التي أجبر على التلهي بها قبل الهزيمة       األوهام

 العربية وتعفنها وعجز العقل العربي عن       األنظمة، وكشفت حقيقة عجز     وأحالمبني من تمنيات    

 ان يلتف   ، فقرر بدون تردد   أيضاوقد أصابت الصاعقة الشعب الفلسطيني      . اكتشاف هذه الحقيقة  

 . حول العمل الفلسطيني الجاد والمتمثل بحمل السالح وحشد كل الطاقات الفلسطينية

اال انه كان على الشعب الفلسطيني ان يبني تقدمه نحو المستقبل عبر تجارب كثيرة و                

فقد عانى الفلسطيني كما عانى العربي، من مشكالت التخلف على مختلف االصـعدة،             . مريرة

صل الى مستوى أفضل بشكل تراكمي، أي عبر مراحل مختلفة مـن التطـور   وكان عليه ان ي   

فقد تميزت  . لم يشذ مستوى الفلسطيني الثقافي، بصورة عامة، عن مستوى المرحلة         . والتطوير

. الحياة الثقافية الفلسطينية بنوع من الركود وعدم الرقي ولفّتها بعض أطر الشعوذة واالساطير            

د وصل من الناحية الثقافية الى مرحلة تتناسب مع حجم المأسـاة            ولم يكن الشعب الفلسطيني ق    

 .وحالة التشرد

 لم يجد الفلسطيني نفسه ضمن اطار حركـة         1967مع سقوط بقية أجزاء فلسطين عام        

الشـك  . ثقافية واسعة تعالج المشاكل التي تواجه الشعب او تعني بما فرضه االحتالل من واقع             

يزين بمستوى عال من الوعي والثقافة، والذين تبلـورت لـديهم           بأنه تواجد بعض االفراد المتم    

صورة واضحة حول الوضع القائم ومداخله وتشابكاته وطرق مواجهته، لكن هؤالء االفراد لم             

بل كان ال بد مـن ان       . يشكلوا ظاهرة عامة ولم يكن بمقدورهم ترسيخ تيار عام بشكل فوري          

 .تأخذ المرحلة مداها وان ينضج الوعي

فالمعتقلون جزء من المجتمع    . غت حياة االعتقال في تلك الفترة بمستوى المرحلة       اصطب 

وال بد للمرحلة االجتماعية ان تفرض نفسها مهما حاول الفرد االفالت منها، فعلى الرغم مـن                

أنهم حملوا السالح بشكل او بآخر وعرفوا الطريق نحو مواجهة االحـداث، اال ان المسـتوى                

ظيمي لم يتبلور في ذلك الوقت بشكل متميز وبقيا خاضعين لعملية التطور            الثقافي والوعي التن  

 . على الساحة الفلسطينية بشكل عام

لهذا ال نجد حركة ثقافية واسعة مع بداية االحـتالل داخـل المعـتقالت، فالمعتقـل                 

وعن االطر التي من المفروض ان تحكم       . الفلسطيني كان في مرحلة البحث عما يجب ان يفعل        

كه داخل المعتقل، فضال عن ان ادارة المعتقل عملت جاهدة على تفريغ المعتقالت من كل               سلو
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حركة ثقافية او فكرية، عملت على تكريس وضع من التشتت واليأس بحيث يبقـى المعتقـل                

 .ضمن دائرة من الرومانسية والضياع الفكري

 ال تخدم اال أهدافها،     أدخلت االدارة بعض الكتب مع بداية االعتقال ولكن منتقاة بطريقة          

اذ ادخلت بعض الكتب الفلسفية الجامدة ومنعت دخول أي كتاب وطني ولو كـان موضـوعه                

شعب آخر او تجربة  ثورية بعيدة عن المنطقة، أدى هذا الى جمود فكري ال يتفاعل مع واقع                  

ـ      . المعتقالت وقضايا المعتقلين   ت علـى  وكانت النتيجة ان انحصر التفكير بأمور فلسفية انعكس

صورة جدال فكري بين المعتقلين حول قضايا ال عالقة لها بواقع الشعب والوطن، وقد طغـى                

هذا الصراع الفكري الجامد على متطلبات المرحلة من قوة انتماء وحشد قوى عقلية وجسدية،              

 .وساهم في زيادة ركود الوضع الثقافي وأبطأ من تقدم الحركة الثقافية

عمق التجربة االعتقالية وتصميم المعتقلين على تغيير الواقع        لكن هذا الوضع تغير مع       

الذي حصروا فيه، فقام صراع في النهاية أدى الى تطور الحركة الثقافية بطريقة تخدم قضـية                

 .الشعب والوطن

 

 نشوء الحركة الثقافية
 

نشأت الحركة الثقافية داخل المعتقالت مع بدايـة االحـتالل واسـتقبال المعـتقالت               

لقـد  . ضلين الفلسطينيين، لكن هذه النشأة لم تكن على مستوى مـن النضـج او التنظـيم               للمنا

 األشخاصأخذ بعض   . ارتبطت بأشخاص أكثر من ارتباطها بأنظمة وتعليمات مرتبة ومصاغة        

من ذوي الخبرة في العمل التنظيمي والحزبي على عاتقهم مهمة مشاركة زمالئهم ما يعرفون              

قام كل شخص من هؤالء في موقعه       . تقال واستغاللها بطريقة مفيدة   حول سبل تنظيم حياة االع    

بعقد الجلسات الثقافية وعمل المحاضرات الخاصة بالتنظيم والصراع الفلسـطيني مـن أجـل              

 .االستقالل

هذا ومن الجدير ذكره ان ادارات المعتقالت وقفت بشدة ضد أي عمل ثقافي منظم في                

افية تشكل استفزاز لها يتطلـب اجـراء كاقتحـام الغـرف            وكانت الجلسة الثق  . بداية االحتالل 

ومن ناحية أخـرى،    . ومعاقبة القائمين على الجلسة، ومصادرة المواد التثقيفية المعدة للمناقشة        

منع استخدام الورق ، ومنع امـتالك االقـالم   . منعت ادارات المعتقالت دخول الورق واالقالم    

ارة تتصيد عمليات التهريب التي من الممكـن ان         حتى لو  كان بشكل أنبوب فقط، وكانت االد        

 .تحصل، وكثيرا ما كانت تفتش الغرف وتصادر كل ما تعتقد انه يمكن ان يستخدم ثقافيا
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طوردت هذه االنابيب كما    . اال ان المعتقلين استطاعوا تدبير انابيب أقالم الحبر الجاف         

زنزانة لما يقرب االسبوعين، أمـا      وعوقب من ضبط بحوزته أنبوبا بال     . تطارد العبوات الناسفة  

بالنسبة للورق، فقد استخدم المعتقلون ورق لف البرتقال وورق علب اللبن وقطع المرجـرين              

وكانت الورقة تجزأ الى أقسام مختلفة توزع على مختلف أنـواع المحاضـرات             . بعد تجفيفها 

 ألنها كانت تكتـب     وبالطبع كانت الورقة تستوعب الكثير من المعلومات      . وعلى مختلف الفئات  

 .بخط صغير جدا

حيث أن مواد نشر الثقافة كانت نادرة، عمل المعتقلون في بداية العهد على تسريب ما                

فربما تكون غرفة قد حصلت على أنبوبـة، بينمـا          . يكتبون الى مختلف الغرف في كل معتقل      

نسبيا الغرفة  ولهذا كان من الضروري ان تزود الغرفة المرفهة         . غرفة أخرى لم يصلها شيء    

 .الثانية بما لديها من معلومات او محاضرات 

ومن أبرز ما لجأ اليه المعتقلون الفلسطينيون في سبيل مواجهة القهر الثقافي هو النشر               

اذ كان مطلوبا من كل شخص حضر محاضـرة او          . الشفوي للمحاضرات والمداوالت الثقافية   

 لزميل آخر شفاهة أثناء الخروج الى الساحة، أي         نقاشا سياسيا او اجتماعيا ان ينقل ما استوعبه       

بما ان هذا الخروج يتيح فرصة التقاء المعتقلين من غرف مختلفة، فانـه كـان               . أثناء الفورة 

 .بامكان من سمع محاضرة ان يسير مع آخر من غرفة أخرى لم يتعرض لذات المعلومات

لوقت الضعف التنظيمي الذي     من الناحية التنظيمية، عكست الجلسات الثقافية في ذلك ا         

فعلى الرغم من أن هوية المعتقلين التنظيمية كانت محددة اال انها لـم             . ساد المجتمع االعتقالي  

تكن مطبقة على أرض الواقع بشكل جدي، وغلب الطابع الفلسطيني الهادف الى التحرير على              

لتنظيمي ضـمن مفـاهيم     ولهذا بقي االطار ا   . مجتمع االعتقال اكثر مما غلب الطابع الفصائلي      

وكان البـد أن    . عامة غير مفصلة ضمن نظم فكرية واضحة او أطر تنظيمية مفصلة المعالم           

 .تمر فترة من الزمن قبل ان يتبلور تمييز جدي في المعتقل بين الفئات

وحيث . وعليه، عانت الجلسات التثقيفية في البداية من ضعف االلتزام والالأبالية أحيانا           

عقاب وتحديد المسؤوليات لم تكن قد تبلورت بعد فانه كان بامكان الفرد ان يفلـت               ان أجهزة ال  

 .من الحساب الدقيق

على العكـس، مورسـت     . لكن هذا ال يعني ان االطر الفصائلية لم تكن موجودة بتاتا           

وقد كان لالنتماء العقائـدي     . بعض النشاطات الثقافية ذات الطابع الفصائلي، بدرجات متفاوتة       

بير في افراز مجموعات متجانسة فكريا أخذت تتداول في شؤونها الفكرية وتحاول فهـم              أثر ك 

لكـن هـذه المجموعـات    .االطر العقائدية والمبدئية التي يجب ان تحكم سلوك الفرد والمجتمع         

 . احتاجت أيضا الى وقت حتى تأخذ درجة عالية من الحدة واالساس التنظيمي
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. المعتقل في تطورها على ذات الوتيرة وبنفس الدرجة       لم تسر الفئات الفلسطينية داخل       

تفاوتت هذه الفئات في نموهـا وفـي        . ولم تكن جلساتها التثقيفية دائما على مستوى علمي جيد        

نمط أطروحاتها الفكرية، ويبدو ان الفئات المؤسسة عقائديا كانت أكثر دقة فيما تطرحـه مـن                

 التي تنطلق منها، ويبدو أيضا من خـالل مـا           أفكار من غيرها وذلك بسبب القاعدة العقائدية      

طرحه بعض المبحوثين ان بعض الجلسات التثقيفية قد عنت في بداية االمر وفي كثيـر مـن                 

االحيان بالتفاعل االجتماعي او النظافة وقلما تطرقت في البداية الى مسـائل تهـذيب الـنفس                

 .وتخليصها من بعض الشرور االجتماعية التي كانت سائدة

 

 : اال امتازت مرحلة النشوء بمايلياجم

محاوالت ادارة المعتقل المستمرة في سبيل تفريغ الفلسطيني من مضمونه الثوري            )1

 .ومنع كل نشاط ثقافي

 .اعتماد النشاط الثقافي على عدد محدود من االشخاص من ذوي الخبرة )2

 .اعتماد الوسائل الشفوية، في الغالب، في نشر الثقافة )3

 .ئلية جدية، واشتراك مختلف الفئات في ذات الجلسات الثقافيةعدم وجود معالم فصا )4

 

 مرحلة االنطالق 
بدأ التوجه نحو االنطالق بحركة ثقافية فعالة ينضج في المعتقالت وخاصة في  

 الحياة إحياءمعتقل عسقالن، والظاهر ان معتقل عسقالن قد أخذ يلعب دورا مركزيا في 

نا في الفصل السابق، كان المعتقل طليعا في دفع الحياة فكما رأي. الثقافية داخل المعتقالت

.  وذلك بسبب تواجد القياديين من مختلف الفئات وأصحاب الخبرةاألماماالعتقالية الى 

ويبدو ان الوضع انعكس على النشاط الثقافي فتولد تنافس في سبيل خلق حركة ثقافية 

كما سنرى في فصل قادم، أخذت ففي هذا الوقت، و. أفضل تخدم كال من الفرد والتنظيم

 الفصائلية تتشكل بوضوح وبرز تنافس فيما بينها كان يأخذ أحيانا صيغة الصراع، األطر

ألحت ظروف القهر وظروف التنافس على ضرورة تنشيط التعبئة الوطنية والسياسية، 

 .ولم يكن ذلك ليتأتى اال بخلق حركة ثقافية نشطة

في الحركة الثقافية على صعيد حركة فتح، لم يشكل         شهدت هذه المرحلة أيضا تسارعا        

غياب االطار العقائدي للحركة حائال دون االنطالق بنشر الوعي والثقافة، وأخذ بعـض قـادة               

الحركة داخل المعتقل بصياغة مبادىء وأسس تلزم ابن الحركة وتسير به نحـو حيـاة ثقافيـة             
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دية، فقد أخذت ترسخ من فهمها لمبادئها       منضبطة، اما الفصائل االخرى المستندة على أطر عقائ       

 . وتعمق روح االنتماء بشكليه الوطني والعقائدي

 والذي انطلـق مـن      5/7/1970استطاع المعتقلون تحقيق قفزة ثقافية عقب اضراب         

حقق المعتقلون من هذا االضراب كسر الطوق الذي كانـت تضـربه االدارة             . معتقل عسقالن 

الدارة من قيودها على الجلسات الثقافية داخل الغرف، وسـمحت          خففت ا . حول الحركة الثقافية  

بحيازة الدفتر والقلم، وسمحت للصليب االحمر بادخال الكتب الثقافيـة المختلفـة، لكـن بعـد                

 .مرورها على الرقابة

توسعت الحـوارات السياسـية     . أي ان هذه المرحلة شهدت انفراجا في الحياة الثقافية         

لمطلعين علميا بسبب دراستهم للكتب الجديدة التـي سـمح بادخالهـا،            المفتوحة، وازداد عدد ا   

وارتفع نطاق تبادل المعلومات بين الغرف بسبب تخفيف القيود المفروضة على حركة االسرى             

سواء في الساحة او في التنقل بين الغرف، وأصبح هناك مجال لكتابة مجالت تنظيمية شـهرية    

 .مكتوبة على مختلف أنواع الورق

رفعت االدارة المزيـد    .  انجازات أخرى ضد ادارة المعتقل     1972ق المعتقلون عام  حق 

من قيودها على حرية الحركة وبالذات حرية التنقل من غرفة الى أخرى او قسم الـى آخـر،                  

 :وسمحت بدخول مزيد من الدفاتر واالقالم، وبالتالي أخذت تتميز هذه المرحلة بما يلي

 .ن بالقراءة والدراسة وبتركيزهم على القضية الوطنيةاهتمام أكبر من قبل المعتقلي )1

 .تعميم الثقافة على المعتقل بشكل مكتوب )2

 .اقامة الجلسات السياسية في معظم الغرف وبشكل حوارات مفتوحة للجميع )3

 .وضع أسس للعمل الثقافي ونظام خاص للجلسات الثقافية )4

 

الوطنيـة والتعبئـة الثقافيـة      التعبئة  : وبذلك أصبح العمل الثقافي يركز على ناحيتين       

اما التعبئـة   . انقسمت التعبئة الوطنية الى تعبئة سياسية وتعبئة تنظيمية وتعبئة اعتقالية         . العامة

الثقافية العامة فتمثلت بجهود توسيع المدارك الثقافية للمعتقل من نواح مختلفة، وعنـت ايضـا               

ق النشرات السياسية والتنظيميـة،     وأصبح يتم تثقيف المعتقلين عن طري     . بالتحصيل االكاديمي 

وكذلك بواسطة الكتب والدراسـات التنظيميـة بكافـة         . وعن طريق الجلسات الخلوية والعامة    

 .أشكالها، وبواسطة المجلة االعتقالية واالدبيات االخرى

هذا وقد وصلت الجلسات التنظيمية في هذه المرحلة من حيث الترتيـب والمسـتوى                

فة المعتقل، ولو جزئيا، من مكان تقصـد منـه ادارة المعتقـل قتـل             درجة عالية، وأحالت غر   

االنسان الفلسطيني معنويا، الى قاعة محاضرات تغذي االنسان وتمنحه شعورا بوجوده وتجعل            

 .لديه امكانية قضاء وقته بعمل مفيد
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تتعدد الجلسات داخل المعتقل، منها ما هو اداري، ومنها ما هو ثقافي بحت، ومنها ما   

تعنى الجلسات االدارية بشكل أساسي بشئون الفصيل الداخلية . كن تمييزه على انه سياسييم

وتجري فيها عملية تقييم الوضاع الفصيل والمهام المختلفة الملقاة على االعضاء، تعقد هذه 

 .الجلسات مرة كل أسبوع ومن المفروض ان تسود فيها روح النقد والنقد الذاتي

يعني الشق االول بمبادىء الفصيل ومفاهيمه : ة فذات شقيناما الجلسات الثقافي  

يقوم المتنفذون فصائليا او قادة الفصيل بشرح طروحات . وشعاراته وتصوراته لخطوات العمل

اما الشق . فصيلهم وتبريرها خاصة للمعتقلين الجدد الذين لم تترسخ لديهم بعد مثل هذه االمور

تتولى اللجنة الثقافية العامة . ية او سياسية للنقاشالثاني فيعنى بطرح كتب وطنية او ثور

يقسم الموجه . مسئولية وضع برنامج عام لهذه الجلسات، ويوكل لموجه الغرفة الثقافي تنفيذه

أي تقوم . الثقافي عادة الغرفة الى حلقات تكون كل حلقة مسئولة عن طرح كتب محددة للنقاش

هذا . اقشته مع أعضاء الحلقات االخرىفي كل جلسة حلقة على قراءة كتاب معين ومن

 .ويراعي المستوى الثقافي لكل حلقة عند تحديد واجباتها في دراسة الكتب

وهذه . وهناك جلسات تعنى بالنقاش السياسي وتحليل االوضاع السياسية المستجدة 

تطرح في هذه . الجلسات تتم اما داخل اطار الفصيل الواحد او على مستوى الفصائل مجتمعة

الجلسات امور تعالج الوضع الفلسطيني على مختلف المستويات المحلية والعربية والدولية، 

وقد تناقش أحيانا بعض االحداث السياسية العالمية ذات االنعكاسات غير المباشرة على الساحة 

 .الفلسطينية

جرت عادة المجتمع االعتقالي على احترام الجلسات ونظامها وااللتزام باالصول   

فمثال يلتزم جميع االعضاء بحضور الجلسات اال في حاالت خاصة . متعارف عليهاال

ويلزم الجميع الهدوء اثناء الجلسة، وال . كالمرض او باذن من المسئول الثقافي في الغرفة

يخوضون بنقاشات جانبية او يتحدثون بدون اذن، وكذلك يعمل المجتمعون على عدم الخروج 

 .، او خلق جو متوتر أثناء النقاشعن الموضوع قيد المناقشة

 

 المعرفة باالخبار
 

، وال تفتح لهم المجـال لسـماع أي         إسرائيل إذاعةتتيح ادارة المعتقل للمعتقلين سماع        

تهدف .  المعتقل تتحكم بالمذياع الذي يتصل بسماعات موجودة في الغرف         إدارة،  أخرى إذاعة

فمـن المعـروف ان     .  المعتقلين وهز معنوياتهم    المعتقل من وراء ذلك التأثير ثقافيا على       إدارة

 العربـي بصـورة عامـة       اإلنسـان  الى زعزعة شقة     األولى تهدف بالدرجة    إسرائيل إذاعة
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والفلسطيني بصورة خاصة بنفسه وتحويل اهتماماته عن قضاياه الرئيسية، وبالتـالي بـأمور             

ـ      األجسامثانوية كالغرام وكمال     و والتـرف، ولعـل فـي        واالنصراف الى التفكير بأمور الله

 .اإلسرائيلية اإلذاعةما يمثل السموم التي تبثها " 1ستوديو رقم "

ومن المالحظ ان ادارة المعتقل تحاول التعتيم على االخبار التي من شأنها ان تنعش المعتقلين               

او ترفع من معنوياتهم، فهناك أحداث ال يسع االذاعة االسرائيلية اال بثها كعملية انتحاريـة او                

وحيث انه من الممكن ان تتأثر نفسيات المعتلين ايجابيا بمثـل           . أسر جنود او اختطاف طائرة    

 . هذه االحداث تلجأ االدارة الى اغالق المذياع

يعي المعتقلون على أية حال، دور االذاعة االسرائيلية وال يعتمدون عليها في معرفة   

. ل الى االعتماد على مصادرهم الخاصةاالخبار المختلفة، فقد لجأوا منذ بداية عهد االحتال

حصل المعتقلون على . انحصر اعتمادهم في البداية على المعلومات التي تتوفر أثناء الزيارة

أخبار من أهاليهم وأصدقائهم وعملوا على تعميمها، لكن هذه الطريقة كانت محدودة التأثير الن 

 .االخبار والتطورات السياسيةالزيارة ال تتم يوميا، والوقت كان يتعدى الكثير من 

 1975وقد نجحوا عام . حاول المعتقلون الحصول على أجهزة مذياع خاصة بهم  

وحيث ان االجهزة مهربة كان من الضروري . بادخال مثل هذه االجهزة الى معتقل بئر السبع

ذلك ول. اخذ االحتياطات الالزمة حتى ال تأخذ االدارة علما بذلك وتقوم بمصادرة االجهزة

وبالضرورة كان على المستمعين . انحصر االستماع الى المذياع في نطاق ضيق ومسؤول

وكانت تعمم التسجيالت أيضا على المعتقالت االخرى . تدوين االخبار وتعميمها على المعتقلين

 .بطرق خاصة

حرص المعتقلون ايضا على تهريب بعض الصحف والتي من شأنها أال تكتفي بنقل   

فسحت أعمال التهريب هذه مجاال لمواكبة االحداث ولالرتفاع بدرجة . تحليله أيضاالخبر بل و

انعكس هذا على التحليالت السياسية التي أخذت تحتل . الوعي السياسي والقدرة التحليلية

وأدى هذا أيضا . صفحات من المجالت التنظيمية وتشغل جزءا ال بأس به من وقت الجلسات

فقط أنيط ببعض المعتقلين مهمة تصنيف االخبار .  المعتقلالى ظهور تخصصات جدية في

 .وأرشفتها، وأنيط بآخرين مهمة متابعة التطورات السياسية في مناطق العالم المختلفة

 

 المجالت التنظيمية
 

تطورت في المعتقالت مجالت تنظيمية مختلفة تعنـى بمختلـف النـواحي الثقافيـة                

وقد عمد المعتقلون الى تطويرها من أجل       . ية والفصائلية  الحزب والمبادئوالتطورات السياسية   



 122

 التي تحكمها، وكذلك من أجل صـياغة        واألسس اإلبعادالتعبير عن مواقفهم وتصوراتهم وعن      

 األخذتحليالت سياسية او اقتصادية لم تتطرق الجلسات اليها او طرقتها بدون تفصيل او دون               

 .بمختلف وجهات النظر

بدأ . الت في بداية الحركة االعتقالية شأن كل النشاطات الثقافيةكان من شأن هذه المج 

هذا النشاط صغيرا وبدائيا ومن ثم كبر وتطور، بدأت كتابة المجالت أوال على ورق علب 

 عيد أسبوعاللبن، وتطورت لتكتب على ورق كرتون خبز المصة الذي يقدم للمعتقلين في 

راق من الحجم االعتيادي ومن ثم شكل وبعدها أصبحت تكتب على أو. الفصح اليهودي

تعمقت التحليالت . وكذلك الحال كان بالنسبة للمادة المطروحة.  جيدإخراجكراسات ذات 

. الثقافية وتعقدت مع مرور الوقت، وأصبحت تعكس وعيا سياسيا واسعا وثقافة وطنية عالية

ة في الخارج بل وقد بلغت هذه المجالت مستوى يضاهي بعض المجالت الفلسطينية الصادر

 .ويتفوق على بعضها

تعددت بعض المجالت لتصبح من أربعين صفحة ونيف، وتعددت المجالت بحث   

ووصل الحد بأحد الفصائل الى اصدار خمس مجالت . أصبح يمتلك الفصيل أكثر من مجلة

أصبح لكل فصيل منابر خاصة تعبر عن خطة . شهريا كل منها تخصصت في مجال معين

أصدرت فتح، مثال، مجلة العاصفة لتنطق بسياسة حركة فتح . ظومته الفكريةالسياسي ومن

وأصدرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مجلة مماثلة، وكذلك الجبهة . وأهدافها ومبادئها

وكانت هناك محاوالت الصدار مجالت فردية اال . الديموقراطية والصاعقة واالتجاه االسالمي

 . مؤقت في بعض االحيانانها لم يكتب لها اال نجاح

 1976/1977ففي فترة .  مجالت مشتركةإلصداروكانت هناك محاوالت 

صدرت في معتقل عسقالن مجلة عسقالن الثورة ونطقت باسم المعتقلين جميعا 

مثلت مثل هذه المجلة وحدة وطنية واهتمت بالفكر القومي . اإلسالميباستثناء االتجاه 

اال ان استمرار مثل هذه المجلة في الصدور . وار الديموقراطي لنجاح الحواألساس

فتوقفت مع أول زوبعة . كان مرتبطا بالظروف السياسية والتقلبات وتغير التحالفات

 .سياسية كان من شأنها ان تؤثر على معايير التعاون

اما من ناحية موقف ادارة المعتقل من المجالت فانه لم يختلف عن موقفها من كل   

صدت االدارة في البداية لمثل هذا النشاط، لكنها ما زالت تهاجم الغرف بحثا عن ت. نشاط ثقافي

وحسب تحليل المعتقلين،تعمد االدارة الى مصادرة المجالت . المجالت التي تصدر وتصادرها

النها تحمل في طياتها ندى تطور الفكر السياسي الفلسطيني وتصور مختلف الفصائل 

وهذا من شأنه ان يساعد  المخططين . ة التي تحدث على الساحةالفلسطينية للتطورات السياسي

وهناك اعتقاد بأن ادارة المعتقالت . االسرائيليين على فهم أفضل للعقلية الفلسطينية وتطورها
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ترسل بما تصادره من أوراق ودفاتر الى أحد مراكز الدراسات االستراتيجية في اسرائيل والى 

 .الجامعات االسرائيلية

 

 ةالمكتب
خلت مكتبة المعتقل في بداية االحتالل من الكتب القيمة التي تعـالج نـواح سياسـية او                 

علمية او اجتماعية، فكما ذكر سابقا تعرض المعتقل لبعض الكتب شبه الفلسفية التـي ال تجـد            

وكذلك تم تعريضه لـبعض القصـص ذات المضـامين الغراميـة            . تطبيقا على أرض الواقع   

 قـراءة   أيضا، وسمح له    األساسيةنها تحول تفكير المعتقل عن قضاياه       والجنسية، والتي من شأ   

بعض الكتب حول قضايا غير مثيرة كاالكتشافات الجغرافية او الشعوذة او الكتب الدينية التـي     

 الكتب المتوفرة، فقد كان نصيب كـل غرفـة          إعدادهذا ناهيك عن قلة     .  دنيوية أموراال تعالج   

ولم يسـمح بتبـادل     . شرطي يبدو انه كان يمثل أمانة المكتبة      كتابين كل أسبوعين يحضرهما     

 .الكتب بين الغرف

من ناحية الصحف، لم يسمح لدخول جرائد اال تلك التي تصب ضمن سياسة االحتالل  

 والتي كان يشرف على األنباء بدخول جريدة اإلدارةسمحت . او التي ال تتعارض مع سياسته

وقد خصصت نسخة واحدة لكل . ت عن الصدور اآلنصدورها الحكم العسكري والتي توقف

 .خمس غرف، وقد سمح مؤخرا بعد نضاالت المعتقلين بدخول جريدة القدس

استطاع المعتقلون من خالل نضاالتهم نحو حياة اعتقالية أفضل ان يكونـوا مكتبـة               

وقـد كـان    . متنوعة وشاملة لكتب تبحث في صلب المشاكل التي يعـاني منهـا الفلسـطيني             

سـمح  .  دور بارز في تحقيق مطالب المعتقلين بهـذا الشـأن          1970ضراب الذي نفذ عام     لال

من هذه الكتب   . للمعتقلين بادخال الكتب عم طريق الصليب االحمر الذي أتى بالكتب من االهل           

اال ان االدارة رفضـت ادخـال بعـض         . ما عالج االمور السياسية واالدبية والفلسفية والدينية      

 .لمة فلسطين او تحدثت عن الثورات العالميةالكتب التي حوت ك

كلف اثنان من المعتقلين . بموجب التطورات هذه، أخذ المعتقلون يشرفون على المكتبة  

وكلف آخرون بصيانة الكتب من التلف والقيام على . بتسليم واستالم الكتب أثناء الفورة

ض االدارة تسليم المكتبة اال ان هذا النظام لم يطبق في معتقل جنيد بسبب رف. تجليدها

هذا وحقق المعتقلون انجازات أخرى في هذا المجال عقب اضراب معتل نفحة عام . للمعتقلين

وسمح . سمح للمعتقلين االنتقال من غرفة الى أخرى من أجل حضور دروس تعليمية. 1980

 .لهم شراء صحف عبرية وادخال جريدة القدس
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 عندما 1977ل مزيد من الكتب عام حصل المعتقلون على فرصة أخرى الدخا  

االسرائيلية قرارا يقضي بالسماح بدخول كتب الى المعتقالت اال " العدل العليا"أصدرت محكمة 

. من ستمائة كتاب يبدو ان المخابرات صنفتها على أنها ماسة بالنواحي االمنية بشكل او بآخر

ن االجراءات االدارية حدت من على الرغم من أن هذا القرار ملزم الدارة االعتقال، اال ا

فقد عمدت االدارة الى وضع عوائق وعقبات، وعمد الضباط . اعداد الكتب المطلوب ادخالها

 .المسئولون الى ادخال الكتب بصورة مزاجية

، أصبح في هذا العام لمعتقل حق بادخال كتاب 1979حقق المعتقلون انجازا آخر عام   

لكن هذا ايضا لم يفك الطوق االداري . ه عن ثمانية كتبكل شهر شريطة أال يزيد ما بحوزت

 .      بقيت الكتب خاضعة للتقييم واالذن بالدخول. المفروض على الكتب

ويظهر من خالل السيرة االعتقالية ان المكتبة شكلت محورا أساسيا في النزاع بين   

وبة، وهذا ما يفسر مصادرتها ويبدو ان االدارة تستخدم الكتب كأداة عق. المعتقلين وبين االدارة

واالدارة تلجأ عادة . للعديد منها عند تفتيش الغرف على الرغم من دخولها الرسمي الى المعتقل

ونتيجة لالعمال . الى اغالق المكتبة اثناء االضراب وذلك كعقاب للمعتقلين على اضرابهم

لعديد من االعمال االدارية بقيت مكتبة المعتقل ذات مستوى علمي منخفض وبحاجة الى ا

 .الرائدة التي من شأنها ان تنور المجتمع االعتقالي حول تطور مختلف االوضاع

 

 انواع المكتبات
 

 :  من المكتبات وهيأنواعيحتوي المعتقل على ثالثة   

مكتبة اعتقالية عامة ومزودة من قبل ادارة المعتقل والصـليب االحمـر، يـديرها               )1

لذي تصر ادارته على منع المعتقلين من التصرف بحريـة          المعتقلون اال من معتقل جنيد ا     

 .في المكتبة

مكتبة اعتقالية داخلية تشترك فيها كل الفصائل وتزود ذاتيا من قبل المعتقلـين، أي               )2

بما يحصلون عليه من أهاليهم، يوزع كراس يحتوي عناوين الكتب على المعتقلين في كل              

الهمية الن كتبهـا منتقـاة حسـب الحاجـة          وتعتبر هذه المكتبة على قدر كبير من ا       . قسم

 .هذا ويمكنه ان ينتقل الكتاب من مثل هذه المكتبة الى معتقل آخر. والطلب

تكرس هذه الكتـب بـرامج الفصـيل        . مكتبة فصائلية تخص كل فصيل على حدة       )3

بامكان الفصيل ان يعير كتبه ومواده الخاصة اال        . الداخلية واالفكار والمبادىء الخاصة به    
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هذا وتشمل المكتبة على بعض ما يأتي به        . تبقى محسوبة على مكتبة التنظيم الداخلية     انها  

 .االهل من كتب البنائهم

 

 البحث العلمي
 

 العلمية التي صدرت عن األعمالالبحث العلمي غير نشط داخل المعتقل، هناك بعض  

 :دة أمور منهاويعود هذا الى ع. المعتقالت اال انها تبقى محدودة وال تشكل ظاهرة عامة

ينصب اهتمام المعتقلين بشكل رئيسي على بناء مجتمع اعتقال صحي وعلى حيـاة              )1

وبما ان البحث العلمي يشكل أحـد       . اعتقالية تأخذ بعين االعتبار احترام االنسان وكرامته      

أسس التطور العام في المجتمع، فان المجتمع االعتقالي يبقـى محصـورا ومحـدودا وال               

 . البحث العلمي أو أهدافهيستوعب النشاط في

ال تتوفر في المعتقالت كوادر عديدة مدربة على البحث العلمي، مجتمعنـا حـديث      )2

مجتمعنا ما زال يركز الى حد      . العهد في البحث العلمي ولم تأخذ ظاهرة الباحث مداها بعد         

ع على  كبير، من الناحية العلمية على الثقافة العامة دون البحث والتدقيق، انعكس هذا الوض            

 . المجتمع االعتقالي الذي ال بد ان ينتبه الى مسألة البحث في وقت قريب

مجال الحياة االعتقالية ضيق بحث ال تتعدد النواحي التي يمكن ان تبحث علميـا،               )3

الحياة االجتماعية ضيقة وكذلك الحياة السياسية واالقتصادية، يكمن المجال الخصب للبحث           

 .والتي تشكل موضوع هذا الكتابفي الحياة االعتقالية ذاتها 

فقـد قـام    . اال ان العوامل المحبطة للبحث العلمي لم تقض على كل محاوالت البحث           

لكن اطروحاتها كانت ذات فائـدة ال       . بعض المعتقلين بعمل دراسات حول مواضيع مختلفة      

ـ        . بأس بها ضمن المجتمع االعتقالي نفسه      م هناك أعمال كتبت حول التجربة االعتقاليـة وت

نشرها كفلسفة المواجهة من وراء القضبان والمسيرة الثورية داخل المعتقالت، ناقش هذان            

العمالن اوضاع االعتقال االولي وظروف التحقيق وتطرقا الى تطور ظروف المعـتقالت            

ال شك بأن العملين يقدمان فائدة كبيرة للفلسطيني اذي         . وظاهرة العمالء وكيفية التصدي لها    

 .االعتقال، هذا ومن المعتقد ان أعماال أخرى كتبت اال انها لم تر النور بعدلم يخبر حياة 

هذا ويأمل الباحثون ان يشكل الكتاب حافزا للمعتقلين للكتابة حول التجربة االعتقاليـة             

 .بكافة دقائقها وتفاصيلها
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 الفـن
لفـة  ينصب جزء من اهتمام المعتقلين في االمور الفنية كالرسم وعمل االشـكال المخت            

فقد صدر عن المعتقالت العديد من االعمال الفنية كاللوحـات          . ممن المسامير والخيوط الملونة   

وقد عبرت هذه االعمال فـي مجملهـا عـن انتمـاء            . والمسابح المصنوعة من بذور الزيتون    

 .المعتقلين الوطني، فأتت تحكي قصة فلسطين والتشريد وآمال التحرير

 المعتقالت باألعمال الفنية وذلك بسبب تـوفر المـواد          اشتهر معتقل بئر السبع من بين     

يعود ذلك الى اسـتخدام     . مثل الحرير والحجر الذي يسهل نحته وخشب النجارة ومواد اللصق         

وقـد  . احد المراكز اليهودية المهتمة بالنحت وما شابه من أعمال فنية لعمال مـن المعتقلـين              

اال ان هذا توقـف بعـد       . والبيوت وغيرها اكتسب المعتقلون خبرة في نحت أشكال الحيوانات        

 .توقف العمل في مرافق العمل

اما من ناحية صنع االشكال من مختلف المواد المتوفرة، تركز عـدة أعمـال علـى                

 . وهذا يعكس بالتأكيد االنتماء الشديد للوطن ورموزه. خارطة فلسطين وقبة الصخرة  المشرفة

 

 األدب
وقـد انتجـت    . الدبية ككتابة القصة او قرض الشعر     اهتم عدد من المعتقلين باالمور ا     

تتفاوت هذه االعمال فـي     . المعتقالت الكثير من هذه االعمال والتي بقيت محفوظة بدون نشر         

فمنها ما بدو متقدما وملتزما بالعديد من االمور الفنية التي يجب ان يعكسـها              . مستواها االدبي 

 .ط المستوىاالدب الجيد، وبعضها ضعيف وبعضها االخر متوس

لم يظهر في المعتقالت بعد أدب يتحدى المستويات االدبية العالية التي وصـل اليهـا               

تلعب الظروف االعتقالية بطبيعة الحال دورا بارزا       . االدب الفلسطيني داخل الوطن او خارجه     

افـة  في احباط االبداعات االدبية، اال انه من المتوقع مع تزايد االهتمام باألدب ان ترتقـي الثق               

 .االدبية لدى المعتقلين مما سيرفع من مستوى االنتاج االدبي بشكل عام

هذا ومن المالحظ ان القصة الفلسطينية االعتقالية وكذلك القصيدة تهتمان بشكل أساسي            

بتصوير المأساة التي حلت بفلسطين والشعب الفلسطيني، ويركزان على الحيـاة االعتقاليـة،             

انهما يتفاعالن بشكل صادق وصريح مع هموم الواقع ومشـاكل          . وحياة الفقر والبؤس والشقاء   

ولتوضيح االمر نرفق في نهاية هذا الفصـل قصـتين قصـيرتين            .الناس وطموحاتهم وآمالهم  

 .كتبهما محمد اسماعيل رمضان
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 الجهاز الثقافي
 

حقيقة ال يوجد في المعتقل جهاز ثقافي وانما أجهزة حيث يمتلك كل فصـيل، خاصـة          

وعلى الرغم من تعدد االجهزة اال انها تتوافق في الترتيـب           . لكبيرة، جهازه الخاص  الفصائل ا 

يتكون كل جهاز ثقافي من هيئة مكونة من ثالثة أشخاص عرفوا بقدراتهم الثقافيـة              . والوظيفة

وعلـى  . العالية وخاصة من ناحية استيعابهم لبرامج فصيلهم ومبادئه السياسية ومواقفه وأهدافه        

 يتم انتخاب هؤالء االفراد اال ان االلتزام بأطر الفصيل يبقـى العنصـر غيـر                الرغم من أنه  

المرئي في تحديد أسس خوض االنتخابات والموافقة على الترشيح والدعم من قبـل قيـادات               

 .الفصيل

يظهر ان  . ينتخب االعضاء رئيسا وغالبا ما يكون عضوا ف اللجنة المركزية للفصيل          

يسهم، اال ان عملية االختيار من الناحية الفعلية تتم بعد مـداوالت            الثالثة أحرار في اختيار رئ    

على مستوى الفصيل وخاصة من قبل القيادات، ثم تقوم الهيئة بتعيين مسئولي االقسام الثقافية،              

 .ومن ثم يتم تعيين مسئولي اللجان الثقافية العاملة في الغرف

ا بكتابة برنامج عملها الثقافي ونشـره       تقوم الهيئة او اللجنة الثقافية العامة حال تشكيله       

على مستوى القاعدة لدراسته وتقييمه، وبعد تلقي االقتراحات واالنتقادات ونشره على مستوى            

وبعد تلقي االقتراحات واالنتقادات، تقوم الهيئـة بعمـل التعـديالت           . القاعدة لدراسته وتقييمه  

يعمـم البرنـامج   . تنظيم لمدة عام واحد  الالزمة، ومن ثم نشر البرنامج كبرنامج مقر ونهائي لل        

 .على موجهي االقسام والغرف الثقافيين، هذا وتشذ بعض المعتقالت عن هذا االمر

. هذا وتقوم الهيئة بتشكيل لجنة ادارة للمجلة التنظيمية التي تصدر على فترات منتظمة            

وقد تطـورت   . العامةتقوم هذه اللجنة باعداد مواد المجلة ونشرها تحت اشراف الهيئة الثقافية            

هذه الجلة، كما ذكر سابقا، الى ان بلغت عشرات من الصفحات وشـملت مواضـيع مختلفـة                 

تعمـل اللجنـة   . أي انها وصلت درجة من التطور تتطلب افراز لجنة مختصـة      . وابواب عدة 

وأحيانا تعمل على تكليف افراد أو لجـان   . بدورها على حث المعتقلين على المساهمة بكتاباتهم      

قيام بمهمات ثقافية محددة، فمثال يتم تكليف لجنة تعنى بنسخ وترجمة بعض المقـاالت فـي                لل

ويتم تكليف عناصر بكتابة مواضيع مختلفة للمجلة،       . مجالت وجرائد غير ناطقة باللغة العربية     

او كتابة البيانات مع كل مناسبة وطنية، او اعادة صياغة بعـض المواضـيع المقدمـة مـن                  

وم الهيئة كذلك بتعيين مسئول عن المكتبة التنظيمية، وتشرف على عملية توزيع            وتق. المعتقلين

 .الكتب حسب البرنامج المعد وحسب حاجة كل قسم وكل غرفة
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تشرف الهيئة العامة ايضا على احتياجات االقسام والغرف الى تواجد بعض العناصر            

عناصر من قسم الى آخر او مـن        فهي تقرر فيما اذا كان يجب ان ينتقل أحد ال         . الثقافية النشطة 

غرفة الى أخرى، تقدم الهيئة طلبات بشأن االنتقال الى اللجنة االدارية العامة للمعتقـل والتـي     

ومن مهام الهيئة أيضا تقديم التقارير االسبوعية الى اللجنـة          . تقوم باتخاذ االجراءات المناسبة   

 .جل االبقاء على حيوية التفاعلالمركزية حول نشاطاتها وتقارير شهرية الى القاعدة من أ

 :أما من ناحية المهام التي يقوم بها الجهاز الثقافي فهي متعددة ويمكن اجمالها بما يلي

متابعة االوضاع السياسية في الخارج على مستوى الوطن المحتل وأماكن الشـتات             )1

في مختلف االقطار وذلك حتى يبقى المعتقلـون علـى بينـة مـن تطـورات أوضـاع                  

 .ينيينالفلسط

تقديم  النشرات السياسية والثقافية حـول مختلـف التطـورات بالنسـبة للقضـية                )2

 .الفلسطينية، وحول أوضاع الثورات في العالم والدروس الثورية المستفادة

 .توفير مواد الكتابة والكتب الثقافية والوطنية والكراسات الحركية لألقسام والغرف )3

 .اليةعمل بعض الدراسات حول التجربة االعتق )4

 .اقامة الجلسات الثقافية في جميع غرف المعتقل ضمن برنامج عام وموحد للتنظيم )5

العناية بالمعتقلين الجدد وفتح دورات ثقافية خاصة بهم تدوم لفترة قد تطـول الـى                )6

هذا النشاط مصمم من أجل رفع الدرة التحليلية لدى الجـدد وتعـريفهم علـى            . ستة أشهر 

هذا ويعبأ الجـدد    .  والبرامج المتوفرة لخلق حياة اعتقالية فاعلية      االوضاع االعتقالية القائمة  

بمفاهيم فصيلهم ومبادئه وأهدافه وشعاراته، ويعطي دروسا حول تطور القضية الفلسطينية           

ثم يثور حول تقيـيم المعتقلـين لتطـورات االمـور السياسـية             . وطبيعة الصراع القائم  

 .واالقتصادية في العالم العربي

جدد، بعد اتمام الدورة، االطالع على بعض الكتب واالعمال الثقافية وذلك         يطلب من ال  

لزيادة سعة اطالعهم، يسمح  لهم بعدها بدراسة اللغات والقيام بـأي نشـاط أكـاديمي متـاح                  

ويرغبون به،  ويصبحون بذلك مؤهلين للمشاركة بأعمال الثقافـة كالنـدوات والمحاضـرت              

 .مساهمة بالمهمات الثقافية المطلوبة من الجهات المسئولةوالكتابة في المجالت الثقافية وال

فيحـث كـل فـرد علـى        . هذا وتشمل السياسة الثقافية العامة عملية التطوير الفردي       

المساهمة بالنقاش الذي يدور أثناء الجلسات او خارج اطارها، وأن يدلي بآرائه وتصـوراته،              

بة ملخص عن المواضيع التـي تطـرح        ويكلف الفرد أحيانا بكتا   . ويشجع على طرح مبادراته   

ويتاح للفرد أيضـا عمـل      . أثناء الجلسات، وبكتابة مواضيع تعنى بالشؤون السياسية المختلفة       

 .محاضرات من شأنها تنمية قدرته على الخطابة وااللقاء الجيد
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لكن هذا ال يعني أن حياة ثقافية مثالية تسود  المجتمع االعتقالي، من الناحية النظريـة،                

ك حرية التفكير واالبداع، وهناك فرص متوفرة تتيح للفرد مجال التساؤل وطرح االفكـار،              هنا

لكن هذا ال يطابق الواقع في بعض االحيان، يمارس االفراد حرية فكرية، لكن، وكما يبدو من                

آراء بعض المبحوثين، ان هناك خطوطا حمراء ال يستطيع ان يتجاوزها الفـرد، فمـثال قـد                 

 توجيه انتقادات الى سياسة قيادات الفصائل في الخـارج، او علـى االقـل ال                اليستطيع الفرد 

يستطيع ان يفعل ذلك علنا سواء شفاهية او كتابة، وقد ال يستطيع ان ينتقد بعض أفكار العقيـدة                  

 .التي ينتمي اليها، وقد ال يستطيع التعبير بحرية عن عقيدة اصبح يؤمن بها

ي بعض االحيان الى ما يشبه تعريف االنظمـة         أي تخضع ممارسة الحرية الفكرية ف     

العربية السياسية او االجتماعية للحرية، االنسان يبقى حرا في طرحه الفكـري مـا دام هـذا                 

أي على الرغم من وجـود فـرص        . الطرح ضمن دائرة أفكار المجموعة المسيطرة او القائدة       

وهذا مـا يجـب ان      . عدة أحيان لالبداع الفكري اال ان االنسان يبقى لديه شعور بالتنكيل في           

يعالجه المجتمع االعتقالي حتى ال يقع قهر، ولو بصورة غير مباشرة، ضد ملكة الفرد العقليـة      

 .وارادته

هذا ومن المالحظ أيضا ان الرقابة تفعل فعلها داخل المعتقالت، فهناك فصائل تحظر             

ويغيـروا بالتـالي مـن    على أعضائها قراءة كتب من نوع محدد، وذلك خشية أن يتأثروا بها    

وهذه مسألة تخرج عن حدود المنطق الثوري لتـدخل ضـمن التـأطير الفكـري               . انتماءاتهم

وهـذا أمـر    . المنحصر في جملة مقوالت غير خاضعة لالختبار من مختلف وجهات النظـر           

ينسجم مع سياسة االنغالق الفكري التي من شأنها ان تقلل من قدرة االنسـان علـى االبـداع                  

 . الحروالتفكير

قضية اطالع أعضاء فصيل أو حزب على ادب فصائل او أحـزاب لـيس بـاالمر                

االطالع على أدب اآلخرين يتيح  فرصة       . الخطير، بل من المفروض ان يتم تشجيعها وتنميتها       

ومن شأن ذلك أيضـا ان  . تفهم وجهات نظرهم وأسلوب طرحهم والقضايا التي يركزون عليها 

فامـا  . فحص جوانب المسائل والقضايا والمبادىء التي يؤمن بها       يجعل الفرد أكثر قدرة على ت     

فاذا ازداد تمسكا أصبح أقدر على الدفاع عـن         . ان يزداد تمسكا بها واما ان يقرر التخلي عنها        

فصيله وما يؤمن به، وان قرر التخلي فانه يريح فصيله من شـخص ضـعيف االقتنـاع او                  

 .االيمان
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 التحصيل االكاديمي
مكان المعتقل الذي مضى عليه أكثر من عام في معتقالت االحتالل ان يتقدم لتقـديم                   با

. 1971بدأ تقديم هذا االمتحان في بعض المعـتقالت سـنة           . امتحان الثانوية العامة، التوجيهي   

وفرت ادارة المعتقل في البداية قاعتين لتأدية االمتحان، وتوفرت بذلك فرصـة اللقـاء بـين                

اول في أمورهم، وهذا ما حدا بادارة المعتقل الى توسيع القاعـات للحـد مـن                المعتقلين والتد 

 .التفاعل بين المعتقلين

وقوطـع  .         قاطع المعتقلون امتحان التوجيهي بعد زيارة السـادات للقـدس احتجاجـا           

اذ . االمتحان بعد استبدال الحكم العسكري في الوسط الشرقي وساحل غزة بـاالدارة المدنيـة             

. لمعتقلون، كما كان القرار الفلسطيني، على مقاطعة االدارة المدنية وعدم التعامل معهـا          عمل ا 

لكـن  .وحيث أنه تم ختم اوراق االمتحانات بختم االدارة المدنية فانه كان ال مفر من المقاطعة              

هذا القرار تم التراجع عنه فيما بعد على المستوى الفلسطينيين العام وعلى مسـتوى مجتمـع                

ال، وعاد المعتقلون الى التعامل مع االمتحان كما عاد الوضع الفلسـطيني العـام الـى                االعتق

 .التعامل مع االدارة المدنية

          على الرغم من ان االمتحان يجب ان يتم داخل المعتقل وفق شروط دوائر التربيـة               

تؤدي في النهاية الـى     والتعليم، اال ان ادارة المعتقل كانت دائما تلجأ الى وضع العراقيل التي             

الغاء تقديم االمتحان، فمثال كانت ادارة معتقل عسقالن تشترط عدم تفدم أي شخص لالمتحان              

اعتبر المعتقلون هذا االمـر ابتـزاز       . اذا لم يكن عامال في مرافق العمل المتوفرة في المعتقل         

احداث مشـاكل   وقرروا اتخاذ موقف جماعي بمقاطعة االمتحان، وقد جرت عادة االدارة على            

تقدم االدارة مثال على حرمان بعض االشـخاص        . من شأنها اتخاذ مثل هذا الموقف الجماعي      

 .من تقديم االمتحان فيتضامن معهم اآلخرون ويحجمون عن التقديم

          وحسب ما ذكر لنا العديد من المبحوثين، فانه ال يجب النظر الى امتحـان الثانويـة                

ال يقوم المراقـب بواجبـه،      . المتحان ينقصها االنضباط ويسودها الغش    العامة بجدية، فقاعة ا   

ويصل الغش أحيانا الى حـد      . ويلجأ المعتقلون الى االعتماد على بعضهم البعض في االجابات        

قيام أحد المعتقلين بقراءة االجابات على جمهور الممتحنين مما يجعل االجابات موحدة، وربما             

 .هذا من شأنه ان يأتي على مصداقية االمتحان.  بالنيابة عن آخريحاول أحد ان يقدم االمتحان

         من المفروض ان ينظر المجتمع االعتقالي بجدية الى هذا االمـر، وان يتخـذ مـن                

االمتحان فرصة المتحان القدرات، فالهدف في النهاية يجب اال يكون الحصول على الشـهادة              

 هذا ال يعني أنه ال يوجد من يأخذ االمتحان محمل الجد            بقدر ما هو تطوير للقدرات االكاديمية،     

 .بل هناك من يجدون ويتعبون ويأخذون االمتحان على أنه مقياس قدرات. ويستعد له
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يوجد هناك تفاوت فـي     .           لوحظ ايضا ان معدالت الممتحنين تخضع لقرارات ادارية       

انحصرت أغلب المعـدالت فـي      . المعدالت، اال ان أغلبها ينحصر ضمن فئة عشرية واحدة        

ربما يعود  . وأصبح اآلن هناك توجه الى حصرها في الخمسينات         . سنوات سابقة في الستينات   

هذا التوجه الى رغبة االدارة المعنية بحرمان المعتقلين من دخول الجامعـات التـي تشـترط                

 .أنظمتها معدل ستين كحد أدنى للنظر في طلب الدخول

ية التحصيل العلمي الجامعي، فقد اهتم المعتقلون باالمر وحاولوا الوصول                    أما من ناح  

وافقت ادارة المعتقل على هذه الرغبة، واستعدت جامعة        . الى معادلة تتيح لهم فرصة الدراسة     

بيرزيت لتبني األمر واالشراف على االنتساب، تسلم المعتقلون طلبات امتحان القبول، ودفـع             

عة، اال ان السلطات عادت وتراجعت عن موقفها وطوت المسـألة           بعضهم رسوم دخول الجام   

 .حتى اآلن

          وعلى مستوى علمي آخر، يتم تدريس اللغات داخل المعـتقالت، يـدرس الـبعض              

ويتم أيضـا تـدريس اللغـة       . العبرية وآخرون االنجليزية او الفرنسية او االلمانية او الروسية        

 من السجن أشخاص يتقنون لغات لم يكونوا على معرفة بهـا            لقد خرج بالفعل  . العربية لألميين 

 .قبل االعتقال

 

 النشاط الرياضي
 

المعتقل يهلك جسديا ألنه ال يمارس النشاطات العادية التي من شأنها ان تنشط الدورة              

واذا استسلم االسـير لمثـل هـذا        . الدموية وتقوي العضالت وترفع من مرونة المفاصل،الخ      

صبح أكثر عرضة لألمراض او الشيخوخة المبكرة، ولهذا عمل المجتمـع           الوضع فان جسمه ي   

 .االعتقالي الفلسطيني على تطوير أنشطة رياضية تعمل على مواجهة سلبيات االعتقال

بالنسبة لالحتالل، لم يقدم من عنده اال ما يسمى بالفورة والتي من المفترض بهـا ان                 

لكنه لم يسمح بنشاطات رياضـية      . كة السريعة تعرض المعتقلين للشمس والهواء الطلق والحر     

تنبه المعتقلون الى هذا االمر وخاصة بعدما ال حظوا ما يتم تقديمه            . ذات مفعول صحي أفضل   

بدأت المطالبة بتوفير خدمات رياضية ووضع      . من تسهيالت رياضية للسجناء الجنائيين اليهود     

 .الصليب االحمر في الصورة

ضي في المعتقالت المركزية، كبئـر السـبع وعسـقالن          سمح بممارسة النشاط الريا    

مارس المعتقلون كرة السـلة والطـائرة       . والرملة حيث تتوفر الساحات والتسهيالت الرياضية     
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، وبعد اضراب، بالجري فـي معتقـل نـابلس          1985وقد سمح عام    . وطاولة التنس والجري  

 .القديم

لسبع، لجانا رياضـية تـنظم      شكل المعتقلون في بعض المعتقالت، خاصة معتقل بئر ا         

حملت الدورات أسـماء    . الفرق والمباريات وتقيم الدورات الرياضية في المصارعة والكاراتيه       

شهداء كدورة الشهيد أبو علي اياد، وقد عمل المعتقلون في احدى السنوات مباريات رياضـية               

ها مالبس رياضية   لبس المعتقلون أثناء  . في ذكرى انطالقة حركة فتح رغما عن ادارة المعتقل        

 .ووزعت الجوائز. حملت شعار العاصفة

فضال عن ذلك، ال يغفل العديد من المعتقلين عن ممارسة نشاط رياضي داخل غرفـة                

االعتقال، على الرغم من أن الغرف ضيقة بالنسبة لعدد المعتقلين وال تسمح بممارسة النشـاط               

 .د الممارسة المعقولة والممكنةاال ان بعض االلعاب السويدية تبقى ضمن حدو. الرياضي

 

 الحركة الثقافية داخل معتقل النساء
 

من البديهي ان ان العدو يزج بالمناضالت الفلسطينيات من أجل عزلهن عزل تاما عن              

مجريات الحياة في الخارج، ووضعهن في ظل حياة خانقة تحكمها مجموعـة مـن القـوانين                

ولكن .  من الناحية المعنوية   األقلقلة الفلسطينية على    التعسفية تهدف في النهاية الى تصفية المعت      

 . وسائل مضادة تفشل سياسة العدو هذهإنتاجالمعتقالت عملن على 

تعقد الجلسات التثقيفية   . ال تختلف النشاطات الثقافية في معتقل النساء كثيرا عن باقي المعتقالت          

االهتمامات بين معتقلة وأخرى تبعا     تختلف  . والتنظيمية والحزبية والجلسات التحليلية السياسية    

 .لالختالفات في التوجهات السياسية

 

 الجلسات التنظيمية والثقافية
 

 التي تهتم بها المعتقلة لما في ذلـك مـن           األولوياتتأتي البرامج التثقيفية في أول سلم        

 .فاعلية في تأطير الفكر الثوري في مواجهة القمع الصهيوني

اخل المعتقل بوضع وترتيب برامج تثقيفية متنوعة تهـدف الـى           تقوم اللجان القيادية د    

وتكون هـذه   . تربية المعتقلة وصقل شخصيتها وتخليصها من الشوائب واالمراض االجتماعية        

البرامج على شكل جلسات جماعية، ويراعي فيها مستويات المعتقالت الثقافية والمواد الدراسية            

 . التي يجب ان يبدأن بها
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على التعبئة التنظيمية وتعميق مفهوم االلتـزام لـدى المعتقلـة بثورتهـا             يتم التركيز    

ويعمل على ربط النظرية بالممارسة، فالقيم والمبادىء يجب ان تنعكس على عالقـة      . ومبادئها

اذ أنه من المتوقع ان تعكس    . المعتقلة مع اخواتها المعتقالت، ومع الناس اآلخرين بعد خروجها        

 .القي الذي يجب تتحلى به المرأة الثوريةالمعتقلة المستوى االخ

تشمل الجلسات الثورية على عدة مواضيع منها شرح وتحليل تجارب ثورية عالميـة،              

وطرح نظريات ثورية أثبتت نجاحها في عدة بلدان والتي يمكن االستفادة منها على مسـتوى               

وتوعيتهـا حـول    . ماعياوهناك جلسات تهدف الى اعادة تربية المعتقلة اجت       . الثورة الفلسطينية 

الدور الذي يمكن ان تقوم به، وتخليصها من بعض المفاهيم االجتماعية التي لـم تعـد تلبـي                  

متطلبات المرحلة والتي تقف أحيانا حائال بينها وبين المشاركة في العملية النضـالية او فـي                

أس المعتقلـة   ان مهمة اللجان التثقيفية والتنظيمية ليست مجـرد حشـو ر          . الحياة االجتماعية 

 .بكلمات براقة بل نقل هذا التنظير الثوري الى التطبيق العملي والممارسة

 : جلسات التحليل السياسي وانتقاء االخبار وتحليلها من المذياع والصحف

 في الخارج، ذلـك     األحداثمن المهم جدا داخل المعتقل اال تعزل المعتقلة نفسها عن مجريات            

 إزاء فعليها متابعة تطورات هذه القضية والخروج بموقف صحيح          .ألنها مرتبطة بقضية وطنية   

ولذلك تعمل المناضالت باستمرار على متابعة كل ما يدور على الساحة الفلسطينية            . تطوراتها

 األخبـار خاصة والعربية والعالمية عامة، وتحليل ما يدور من أحداث من خالل سماع نشرة              

 األسـبوع  في دفتر، ويقمن فـي نهايـة         األخبار بجمع   ، تقوم المعتقالت  األهلمن المذياع او    

ال يفهم من هذا بالطبع ان المعتقالت يأخذن        . بقراءتها بشكل منسق وتحليلها ومناقشتها جماعيا     

 المعادية  اإلذاعات والتي تبثها خاصة     األخباربكل خبر يسمعنه، وانما يتم التأكد من الكثير من          

 .والتي يقصد منها التشويه والتضليل

من ناحية أخرى، ينبع تحليل االخبار من مواقف الحركة السياسية التـي تـؤمن بهـا              

 .المعتقلة، ويأتي في ضوء الثوابت والنهج العام الذي تسير عليه الحركة

هذا وقد شكلت بعض الصحف مصدرا لالخبار، كما هو الحال لدى معتقالت الرجال،              

 .القدسيفة  تحظى بالدخول، ثم دخلت صحاالنباءكانت صحيفة 

 المعتقلـة داخـل     ان تعويـد  : لقالمقاالت وقراءة الكتب والفنون داخل المعت     

المعتقل على الكتابة واالستقصاء والتحليل والنقاش يشكل أحـد واجبـات الكـوادر             

وهذه الكوادر مسئولة عن تحديد المقـاالت والقـراءات التـي           . المسئولة في المعتقل  

 أحـداث در بتكليف معتقالت بكتابة مواضيع حـول        تقوم هذه الكوا  . يتوجب القيام بها  

وتقـوم أيضـا    . معينة او مناسبات وطنية وطرحها على المجموع للنقاش والتحليـل         
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بوضع برامج من شأنها تنمية الثقافة الذاتية للمعتقلة، ووضع واجبات ثقافية خاصـة             

 .تقوم بها المعتقلة بمفردها وجهدها الخاص

دة داخل معتقل النساء بسبب عدم تـوفر المـواد          اما بالنسبة للفنون فهي محدو     

 اليدوية والتطريـز، وقـد      األشغالاال ان المعتقالت استطعن ممارسة بعض       . الالزمة

 اإلدارةلكن الصعوبة تكمـن فـي ان        .  في معارض تقام في الخارج     بإنتاجهنشاركن  

ـ          بإدخالنفسها ال تسمح     ض  المواد الالزمة للعمل باستمرار، حيث تحظرها علـى بع

 إدارة ما حدث موقف مـا، فـان         فإذا. المعتقالت وتربطها دوما بالسلوك العام للمعتقلة     

 إدخـال  عاما يمنع    إجراءا أي شيء لهذه المعتقلة او تلك، او تتخذ          إدخالالمعتقل تمنع   

 . اليدوية لكافة المعتقالتاألشغالمواد 
 

 المكتبة وتطورها
 

ا على النضال من أجـل تكـوين مكتبـة          دأبت المعتقالت في بداية عهد االحتالل دوم       

وفعال، ومن خالل استمرارية النضال والعـراك       . خاصة بالمعتقالت الفلسطينية داخل المعتقل    

حوت المكتبة في البدايـة بعـض   . مع ادارة المعتقل، تم تثبيت وجود مكتبة خاصة بالمعتقالت  

. للكتـب الثقافيـة القيمـة     الروايات والقصص العاطفية الخالية من االمور الفكرية، وافتقرت         

وتطورت المكتبة بمجيء فوج واع من المعتقالت اللواتي أخذن في االهتمام بتـوفير الكتـب               

السياسية التي تشمل تجارب ثورات عالمية وعربية،وأصبح يسمح لهن بادخال كتاب كل شهر             

ـ   . من االهل، الى جانب السماح بادخال الكتب بواسطة الصليب االحمر          ة بقيـت   اال ان المكتب

عملت االدارة باستمرار على سـحب      . فقيرة في الكتب المتعلقة بالقضية الفلسطينية وتطوراتها      

الكتب مع كل اضراب من االضرابات كنوع من الضغط على المعتقالت، فمثال في اضـراب               

التسع شهور، كان من ضمن الضغوطات على المعتقالت من قبـل االدارة لكسـر مطـالبهن                

سحب الكتب من داخل الغرف، اال ان المعتقالت لـم يخضـعن لقـرار              وكسر اضرابهن هو    

االدارة، وتم االستمرار في أخذ الكتب من المكتبة المتواجدة في قاعة الطعام، فعملـت االدارة               

وكان االحتجاج على تلك    . على سحب المكتبة بكاملها من قاعة الطعام وسحبت  من القسم كله           

ونتيجة لذلك تم رش المعتقالت بالغاز لساعة       . ناشيد الوطنية السياسة بالخبط على االبواب واال    

ولكن رغم ذلك استمر التحدي والصمود، وبذلك أفشل مخطـط االدارة، وصـممت             . متواصلة

المعتقالت على ارجاع المكتبة لقاعة الطعام، وفعال تم ذلك، وحافظن باستمرار على أن تكون              

تاب يتم التعامل معه في هذا المعتقل بامتياز ولـيس          فالك. داخل القسم لتبقى بين متناول أيديهن     

 .كحق
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 دراسة الثانوية العامة
 

 الحق في تقديم    إعطائها المعتقل النساء في الرملة بين سلوك المعتقلة وبين          إدارةتربط   

، األخـرى وكما هو الحال في المعـتقالت       . داخل المعتقل ) التوجيهي(امتحانات الثانوية العامة  

قدم هذا االمتحان فعال فـي السـبعينات        . راقيل عدة من أجل تعطيل االمتحان      ع اإلدارةتضع  

ربما يعود ذلك الى عدم وجود معـتقالت        . األخيرةوالثمانينات، اال انه لم يعد يقدم في اآلونة         

فمعظمهن أنهين دراستهن الثانوية أو الجامعية، وبعضهن لم يصلن         . يرغبن في تقديم امتحانات   

 . التي يستطعن معها تقديم االمتحانبعد لدرجة التأهيل

 

 الخالصة
نستخلص من هذا الفصل ان ارادة المعتقلين الفلسطينيين استطاعت ان تتغلب الى حـد     

لـم يستسـلم    . كبير على سياسة القمع الفكري التي يمارسها االحتالل من خالل ادارة المعتقل           

و حياة فكرية حافلة وممارسات     الفلسطيني ألعمال القهر الفكري، بل حاول ان يشق طريقه نح         

ثقافية مثمرة كلفت الفلسطيني الكثير من التضحيات حتى وصل الى هذا المستوى من النشـاط               

فاالحتالل لن يتوقف عن    . الثقافي، وال شك أنه سيتكلف المزيد ما دام هناك احتالل ومعتقالت          

 يتوقف عـن محاوالتـه      محاوالته العادة عقارب الساعة الى الوراء، والمعتقل الفلسطيني لن        

 .لتحقيق المزيد من االنجازات

. لكن مجتمع المعتقالت مطالب وبصورة ملحة برفع مستوى المشاركة الثقافية الفاعلة           

صحيح ان الفرصة مهيأة أمام الجميع، اال انه ليس من المالحظ ان الجميع ينـدمجون بشـكل                 

 مدى استعيابها او رغبتها فـي       صحيح ان الناس تختلف في    . جدي في عنفوان النشاط الثقافي    

العمل والمشاركة، اال انه من المفروض خلق ظروف مواتية وبصورة أفضل لتحميس الجميع             

 .على العطاء والبذل

هذا ونشير الى أنه لم لم نقصد من خالل هذا الفصل القول بأن كل المعتقلـين علـى                   

فهناك من رغبـوا عـن      . ءاالطالق يخرجون من المعتقل بذات المستوى من الوعي واالنتما        

المشاركة الفعالة في النشاط الثقافي، وهناك من لم يعجبهم كل ما يجري في المعتقل من هـذه                 

خرجـت المعـتقالت    . الزاوية، وهناك من ال تتوفر لديهم االستعدادات لالبداع في هذا المجال          

يد ممن فضلوا   أناسا قادرين ومبدعين وساهموا في مختلف المجاالت، لكنها خرجت أيضا العد          

 .االهتمام بمصالحهم الخاصة والعيش بعيدا عن الهموم العامة
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وربما يكون من المفيد هنا ان نقول بأن النشاط الثقافي في المعـتقالت يتركـز فـي                  

االمور السياسية، يبحث المجتمع االعتقالي بأمور اقتصادية واجتماعية، لكن أغلب وقته يبقـى             

يعود هذا بالضرورة الى وضع     . ائدي والتعبئة الوطنية والعقائدية   مكرسا للتحليل السياسي والعق   

ولهذا لوحظ ان المعتقلين،    . المعتقل الخاص والذي يتميز بطابع سياسي أكثر من أي طابع آخر          

وغير مـؤهلين بصـورة     . بصورة عامة وليس مطلقة، غير مواكبين تماما للتطور االجتماعي        

لـوحظ التـردد فـي      . سع بعد الخروج من المعتقـل     جيدة لالنخراط بسرعة في المجتمع االو     

 .تصرفات البعض والتحفظ في أحيان كثيرة ظنا منهم بأن نوعا من السلوك قد ال يكون مقبوال

اننا نذكر هذا من أجل تنبيه المجتمع االعتقالي الى االمـور االجتماعيـة وضـرورة               

 للتطورات التي يتعرض لهـا      من المهم ان يرفع هذا المجتمع من دراسته       . اعطائها أهمية أكبر  

 .المجتمع وأهميتها وانعكاساتها على مجمل تطور القضية الفلسطينية

نظرا للنشاط الثقافي، لوحظ من ناحية أخرى ان المجرب لحياة االعتقال يمتلك بصورة              

فبسـب  . عامة مقدرة في اللغة العربية أعلى من المتوسط العام المتـوفر فـي مجتمعنـا اآلن           

لمداوالت والنقاشات، استطاع المعتقل ان يهذب لغته ويطـور مـن قدرتـه فـي               القراءات وا 

واذا بذل المجتمع االعتقالي المزيد من االهتمام في اللغـة العربيـة وآدابهـا فـان                . المحادثة

 .المستوى اللغوي سيتحسن بصورة أكبر وأشمل
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 نماذج من أدب المعتقالت: ملحق 

 
 آدم يطرد مرة أخرى

وء، وسار في الشارع الضيق، كانت كلمات والدته العجوز ترن فـي            أغلق الباب بهد   

 قبل ان يقرع الجـرس،      ييا حبيب  الى المدرسة    أسرع: مسمعيه فيتردد صداها قويا في أعماقه     

 !عندما تعود من المدرسة ستجد وجبة كبيرة 

تذكر تلك الرنة الحزينة في صوتها، عرف أنهم ال يملكون االفطار او ثمـن الغـذاء                 

ض على شفته السفلى وهو يذكر زمالؤه يتحدثون كل يوم عن أسماء من الطعام والفواكـه                فع

يتقاسمها اترابه اثناء الدرس وبعد الدرس، ويشم روائع أصناف الطعام تنبعث مـن االحيـاء               

المجاورة، تتعدى مخيمهم دون أن تمطر لحما او عدسا او خبزا، فشبعوا فقرا، جوعا، حرمانا،               

 …موتا…مرضا

 يتسمر في مكانه… حينها كان يمر بكومة التفاح فوق عربة عرجاء   

 ترى كيف يكون طعم هذا ؟ -

 !ليس من حقك أن تسأل مادمت ال تملك ما تدفع -

 !لكني أعرف كيف أملك تفاحة -

السرقة عيب، واستاذ الدين في المدرسـة يكـرر دومـا           : أمك قالت لك أكثر من مرة      -

 .ن العالم تقول لك ممنوعكل قواني: السرقة حرام، وجاركم الشرطي

 !!لكني أريد تفاحة  -

 …سيأتي اليوم الذي… انتظر  -

 …لن تنقص تفاحة هذه الكومة -

 …وتخلق فضيحة تندم عليها… وقد تتسبب في مشكلة -

 …وقد ال يراني صاحبها -

لم يشأ ان يستمع الى مزيد من نصائح هذا الخيالي الحالم في أعماقه، تحين الفرصـة                

 .ئع لناحية االخرى وتقدم خطوةالتي التفت فيها البا

خيل له انه كل الحرمان والعذاب الجوع والقهر سيذوب في تفاحة، كعالم الزئبق الذي               

طالما مد يده ليقبض على جزء منه فينزلق من قبضته هاربا تجسد في تفاحة، تقـدم خطـوة                  

بة، مـد يـده،     اخرى، سيشهد العالم اآلن حدثا رهيبا، قد تضبطه واحدة من هذه العيون القري            

 .ان لم يراك الناس يابني، سيراك رب الناس: تمثلت له أمه تقول
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بسرعة حوت يده التفاحـة،  . لم يستطع تصور رب الناس تغضبه تفاحة بين فكي جائع  

… كل االنظار تنصب عليه، تالحقه      … دسها في جيبه، سار بسرعة يتلفت في كل االتجاهات        

 .يركض…لكنه يسرع… تعرقله… تكمن له

 …انها في جيبه… تحسس التفاحة…خفت الزحمة 

كان جرس المدرسة قد قرع، ودخل التالميذ غرف الصف وبدأ معلم التربيـة              

لكنه تردد حين تخيل توبيخات     …كان يشعر أنه قوي   … الدينية القاء مواعظه العثمانية   

ب، المعلم تنصب في أذنيه أمام زمالءه، طرق الباب بهدوء ودخل، وقف قليال عند البا             

ثم سار وجلس دون ان يحول انتباهه عن جيبه الذي تصوره وقد انتفخ بحجم الكـرة                

االرضية، لم يفهم ما قاله المعلم بخصوص تأخره، الخشوع يسـير، فـي الغرفـة ال                

يكسره اال صوت معلم الدين يلعلع في المكان وصوت أبواق السيارات المنقطع يـأتي              

 .من الشارع المجاور

 ليكتب على السبورة، فاغتنم فرصة ذهبية قضمت خاللهـا أسـنانه            أدار المعلم ظهره   

 .مضغة من التفاحة

غطى فمه بكلتـا يديـه، لكـن        !! ما هذا الصوت الناجم من المضغ ؟ كم هو مرتفع            

الصوت ما زال عاليا كهشيم يتقصف أو جدار يتهدم، وضجيج المضغ بـين كفيـه يتعـالى،                 

توجه اليـه المعلـم     …كان شاردا … دأت الضجة ه… استدار المعلم، توقف احمد عن المضغ     

بسؤال، ظل أحمد صامتا، لم يستطع الكالم والتفاح في فمه وجزء من عقله في جيبه واآلخـر                 

 …بين كفيه

لم يعرف ما نوع التأنيب الذي ناله، وبات ال يجرؤ على تحريك فكيه ولو مرة واحدة                

ى جانبيه، كل العيون تنصـب      وال… حتى ال يدوي صوت المضغ من جديد، نظر خلفه أمامه           

 …عليه، فتصور أنهم قد تبينوا أخيرا مصدر الصوت الذي تجرأ وكسر الخشوع المفروض

… توجه المعلم الى تلميذ آخر، فأدار أحمد فكيه دورة أخرى، ابتلع قليال مـن التفـاح                

 …تمنى لو يبتلع كل التفاحة دون مضغ، ولكن ال

 أسفل المقعد واطمأن الى حجم المضـغة التـي          فهو ال يريد ان يفقدها بسرعة، انحنى       

 . نقصت من التفاحة، ثم اعتدل

 …تناول قلمه وتظاهر بالكتابة 

 …تحول اليه المعلم مرة أخرى

 أحمد، لماذا تتمنى دخول الجنة ؟  -

 لم يفكر أحمد كثيرا، ابتسم، أخرج التفاحة من جيبه برشاقة

 …لهذا: وبال وعي رفعها بين يديه وصرخ -
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 احمد عاليا، غضب المعلم، زمجر، عربد، صفع أحمد، لكنه عبثـا حـاول              ضحك زمالء 

 .مصادرة التفاحة فطرد أحمد من غرفة الدرس

 

 أعواد الكبريت
 

كبر حميد، صار عمره ثالث سنوات، أصبح يتطلع حوله باهتمام ويخرج ليلعب مـع              

 القرفصاء أمام أمه    وذات يوم عاد يجلس   . أترابه ويعود للبيت فيتساءل كثيرا حوله أشياء كثيرة       

أمي اين دارنا ؟ أجفلت مـن السـؤال، طافـت           : وسألها" الخبيزة"المنهكة في اعداد وجبة من      

 .هذه هي دارنا: الدموع عينيها ثم غاصت في أعماقها 

 .قال لي ابن جارنا اليوم عندما أخذت منه الكرة انه سيقول لوالده ليطردنا من  الدار -

 . دق يا حبيبي، هذه هي دارناال تفكر بهذا يا حميد، ال تص -

ونهضت هاجت في أعماقها الدموع فنزفت كثيرا منها، وأعدت نفسها ألسئلة أخـرى             

 صار  عمره أربعا، تعلق بثياب أمه وتطلع اليها وسأل . ودموعا أكثر

 والدي متى يعود ليعيش معنا ؟ -

 : ارتجفت شفتاها، ثم غاصت االرتجافة في أعماقها قبل ان تجيب

 …اه كل شهر يا حميد و والدك تر -

لم يضعون بابا لذلك الشباك الفاصل بيننا عند كل زيارة ليخـرج الينـا،               -

 . ونذهب للبيت معا

 حارت االم في أمورها

 . ذلك هو المعتقل ياحبيبي  -

 المعتقل؟  -

 .نعم بيت كبير يضعون فيه الرجال -

 …لكن جارنا -

 .ليس كل الرجال -

 اذا أي نوع من الرجال يا أمي؟  -

ع الذي يحرث االرض بـاخالص ويزرعهـا ويحصـدها          ذلك النو  -

 . فيغضب… ليحصل على لقمة عيشه فيسرقونها منه

 وهل هم أقوياء ؟ -

 . كال -
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 اذا لماذا ؟  -

 .نحن ضعفاء -

غضب حميد، كل أوالد الحارة يخافونه ال يجرؤون على مصارعته فكيف تقـول أمـه انهـم                 

 ؟ !!!ضعفاء 

كان لهم بيتا غير الذي يسكنون، فعاد للبيت، وقف         صار عمره خمسا، أكد له أوالد الحارة أنه         

 :قبالة أمه بتحد وسأل 

 اين بيتنا الذي كان يوما ؟ -

مضى عامان على تساؤله االول، ماجت في أعماقها مزحة، اقتربت من حميد، ضمته اليهـا،               

في طريق القرية كانـت هنـاك       . تملص من بين يديها يريد جوابا، أخذت بيده، وساد الصمت         

أشارت بيدها نحو الركام دون ان تلتفت اليـه،         … ن الحجارة واالسمنت المفتت فتوقفا    كومة م 

 .عادت الدموع تضطرب في داخلها فحبستها

 من هدمه يا أمي ؟ -

 هم  -

 من ؟ -

 .الذين يسرقون الخبز ويخطفون الرجال من البيوت -

 ولماذا البيت ؟  -

وجدوا فيه ثالثة صناديق من أعواد الكبريت وجزءا صـغيرا مـن             -

 .اسورة فوالذية وساعة والدك القديمةم

 وماذا يعني هذا ؟ -

وبحجم سقف البيت المسجى على     . قالوا ان هذه تسمى أسلحة، أدوات تهدد أمن الدولة         -

وعندما رجعا للبيت ظل يحملق     . االرض ارتسمت على وجهه عالمة استفهام ودهشة      

  . يبه خلسةباالرض ويبحث عن أعواد الكبريت الملقاة على االرض ويدسها في ج
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 تطور األطر التنظيمية والعالقات الفصائلية
 

بدأت الحياة االعتقالية للمعتقلين الفلسطينيين في المعتقالت الصهيونية منـذ انطالقـة             

 بأسر المناضل محمود بكر حجازي الذي يعتبـر أول          1965الثورة الفلسطينية المعاصرة عام     

المعتقلون االوائل بتكوين أطر تنظيمية خاصة بهم وذلك بسبب قلـة         لم يفكر   . أسير لحركة فتح  

وبعد هزيمة الجيوش العربيـة  . عددهم وضعف تجربتهم وقساوة الظروف التي كانوا يعيشونها 

 تصاعد العمل الفدائي ضد قوات االحتالل بشكل كبيـر ممـا دفـع هـذه                1967في حزيران   

 شعبنا في المعـتقالت بغيـة اخمـاد الثـورة           السلطات الى الزج بالمئات واآلالف من  ابناء       

الملتهمةواطفاء روح المقاومة المتصاعدة بين أبناء الشعب الفلسـطيني، وهكـذا وجـد آالف              

المناضلين أنفسهم خلف القضبان في ظروف صعبة للغاية، فكان ال بد مـن التفاعـل اليجـاد           

ومـع  .  الفوضى والعشوائية  االطر التنظيمية القادرة على تنظيم حاتهم بشكل جماعي بعيدا عن         

مرور االيام ازداد المعتقلون عددا وازدادوا خبرة ووعيا وممارسـة ممـا أدى بالتـالي الـى                

االرتقاء باألطر التنظيمية والهياكل االدارية التي ظهرت بشكل بدائي ثم تطورت حتى وصلت             

العقبات، مليئـة   هذه المسيرة لم تكن سهلة بل كانت مليئة بالصعاب و         . الى شكل راقي ومستقر   

صراع ضد ادارة المعتقـل، وصـراع بـين        . بالصراعات الهادئة تارة والمتفجرة تارة أخرى     

ولكن الحياة ال تسير الـى      . االطر التنظيمية المختلفة، وصراع داخل االطار التنظيمي الواحد       

ادت الوراء، لذا فان ثمرة هذا الكفاح والصراع، ومحصلة الجهود المخلصة لجموع المعتقلين              

 .في النهاية الى استقرار االطر التنظيمية وثباتها واعتبارها جزءا الزما لحياة المعتقلين

 

 الوضع التنظيمي بعد حرب حزيران
 

لم  يهتم المعتقلون الفلسطينيون في البداية باالنتماء الفصائلي ألنهم لم يكونـوا علـى                

التنظيمي، وأيضا فانهم لـم يكونـوا       معرفة وافية بالتنظيمات من حيث بنائها االداري وهيكلها         

لذا فانهم كانوا يعتبرون أنفسهم ابنـاء حركـة وطنيـة           . يميزون كثيرا بين الفصائل المختلفة    

لهذا السبب اضافة الى ضعف التجبة فـان        . فلسطينية واحدة ومتميزين عن السجناء الجنائيين     

. هتمام خاص لدى المعتقلـين مسألة اقامة أطر تنظيمية وتشكيل هياكل ادارية لم تستحوذ على ا 

ومن ناحية ثانية فان كثيرا من الروابط والعالقات التي كانت تسود بين المعتقلين فـي النـين                 

 كانت تقوم على أساس بلدي او عشائري او شخصي وأحيانـا أخـرى              1967االولى بعد عام    

يـا التنظيميـة    فالمعروف ان الخال  . على أساسا االنتماء لمجموعة او خلية واحدة قبل االعتقال        
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السرية للمناضلين الفلسطينيين في السنين االولى لالحتالل كانت تتميز بكثرة عدد االعضـاء             

والذي قد يصل الى بضع عشرات للخلية الواحدة مما كان يفسح المجال امام سلطات االحتالل               

 .   الختراقها والقاء القبض على كامل او معظم اعضاء المجموعة

 لم يكن موجودا، بل كان      1968،  1967الوضع التنظيمي في سنتي     نستطيع القول ان     

هناك بعض الشخصيات البارزة التي تمتعت بصفات قيادية مما جعلها تحـوز علـى احتـرام               

وتقدير باقي المعتقلين، وبعد معركة الكرامة وتصاعد العمل الفدائي بشكل كبير وبروز عـدة              

صائلي بين المعتقلين يلقى اهتماما كبيرا ال سيما        فصائل فلسطينية على الساحة، بدأ الشعور الف      

 وحـدوث بعـض     1969وان انفصال الجبهة الديموقراطية عن الجبهة الشعبية في بداية عام           

االشتباكات المسلحة بين عناصر الجبهتين في الخارج، اضافة الى تراكم التجربـة النضـالية              

وقد أدى دخول   . كات التنظيمية البدائية  لمجموع المعتقلين أدى فيما بعد الى بروز بعض االشتبا        

عدد من العناصر ذات الخبرة التنظيمية واالدارية المعتقالت الى تعزيز االتجاه نحـو بلـورة               

وهكذا بدأ  الشعور يتزايد بين المعتقلـين بالحاجـة الماسـة    . شكل من أشكال التنظيم االداري  

لواحد للحفاظ على أعضائه ورفع     لوجود أطر تنظيمية قادرة على جمع كلمة أعضاء الفصيل ا         

معنوياتهم وبث الروح الجماعية في نفوسهم بهدف القضاء على التسيب والفوضى من جهـة،              

ولمواجهة ادارة المعتقل التي تفرض أوضاعا قاسية تتنافى مع أبسط القيم واالعراف الدوليـة              

 .واالنسانية

يادية، أي حكـم وتوجيـه      وفي هذه المرحلة اعتمد العمل التنظيمي على الشخصية الق         

القائد االكثر وعيا وشعبية لدى أبناء الفصيل، وقد خضع اختيار القائد لصفاته الشخصية التـي               

وغالبا ما كان هذا القائـد      . يتحلى بها ولم يخضع هذا االختيار ألسس تشريعية واضحة المعالم         

نوا في السابق ضـمن     يتميز بالحيوية والنشاط اضافة الى وجود اعضاء كثيرين في المعتقل كا          

مجموعة واحدة تضمهم مع هذا القائد، أي ان مسألة البلدية والمجموعة السابقة اضـافة الـى                

 .الصفات الشخصية كان لها اعتبار كبير في بروز القائد

لقد كان عمل الشخصية القيادية في هذه المرحلة صـعبا للغايـة وذلـك ألن الـروح                  

 بين المعتقلين مما جعله عرضة لمنافسة شخصيات أخرى         الجماعية لم تكن عميقة بدرجة كافية     

تريد فرض نفسها، وأيضا ألن االوضاع االمنية كانت مهلهلة مما تعرضه لبعض التشـويهات              

وأيضا فـان   . التي كان يبثها العمالء الذين ربطوا أنفسهم بادارة المعتقل لخدمتها وتنفيذ مآربها           

ة واجراءاتها القمعية والقاسية التي كانت تسـعى        الشخص القيادي كان معرضا لمالحقة االدار     

 .لضرب أي بادرة لعمل جماعي وسحق أي روح جماعية قد تظهر بين المناضلين

ومن الجدير بالذكر ان االطر التنظيمية بدأت تظهر فـي المعـتقالت التـي ضـمت                 

 هـؤالء   المناضلين ذوي االحكام العالية والتي تحوي نسبة قليلة من الموقـوفين، وذلـك ألن             
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المعتقلين بدأوا يشعرون ان بقاءهم في المعتقل سيطول لذا فان الضرورة تحتم عليهم ترتيـب               

أمورهم وتنظيم حياتهم بشكل يكفل لهم التكيف مع األوضاع الجديدة، والعمل على تطويرهـا              

نحو االفضل للتخفيف من المعاناة التي يعيشونها، وهكذا وجدنا ان تتبلور االطـر التنظيميـة               

 .هر في البداية في معتقالت عسقالن وبيت ليد وبئر السبعظ

لقد وجدت الشخصيات القيادية نفسها أمام مهمات صعبة من الضـروري مواجهتهـا              

 :وتذليلها وهي

بث الروح الجماعية بين المعتقلين والعمل على تحجـيم الـوالءات البلديـة والشـللية                .1

 .والشخصية

 .تزام واالنضباطالتربية التنظيمية الهادفة الى االل .2

 .التوعية االمنية والعمل على احباط ومواجهة مؤامرات العمالء والمشبوهين .3

 .تقوية روح االنتماء الفصائلي مع ما يتبع من توعية سياسية ووطنية .4

 .التفاهم والتنسيق مع الفصائل االخرى .5

 .مواجهة ادارة المعتقل وتهيئة المعتقلين لمراحل نضالية ضد هذه االدارة .6

شكلت مسألة مواجهة ادارة المعتقل نقطة مركزية وجوهرية كان لها دورا بـارزا             لقد  

في تنمية الروح الجماعية والتمسك باالطر التنظيمية وااللتفاف حول الشخصيات القيادية، فمن            

وأيضا . خالل هذه المواجهة يشعر المعتقلون بحاجتهم للتضامن والتماسك من خالل اطار منظم           

 أدت الى بروز الشخصيات القيادية التي أظهرت شجاعة وجرأة أمـام ادارة             فان هذه المواجهة  

باالضافة الى ذلك فان المواجهة مع المعتقل تحتاج الى تضـحيات تمثـل المعتقلـين               . المعتقل

 .وتتكلم باسمهم مطالبة بحقوقهم من خالل المفاوضات التي تجري بين الطرفين

تكن تشارك في اتخاذ القـرارات المتعلقـة        ومن الضروري التنويه الى ان القاعدة لم        

بسير الحياة االعتقالية بل كانت هذه القرارات من مهمة الشخصيات القيادية البارزة التي كانت              

كما ان الحيـاة    . تتشاور فيما بينها باستمرار بغية تنسيق نشاطاتها في مختلف الغرف واالقسام          

لهذا فان ادارة   . بغة العمل الجماعي المنظم   االعتقالية كانت مصبوغة بشخصية القيادة وليس بص      

المعتقل كانت تقوم باستمرار بنقل الشخصيات النشيطة الى معتقـل آخـر او وضـعها فـي                  

الزنزانات بهدف ضرب العمل التنظيمي واضعافه ووضع حد ألي خطوة جماعية قد يتخـذها              

سـلبية وتتمثـل باربـاك    االولى : المعتقلون ضد ادارة المعتقل، وكان لهذه االجراءات نتيجتان   

الوضع التنظيمي في المعتقل الذي نقل منه المناضل النشيط ولو مؤقتا ريثما يقوم شخص قيادي               

اما الثانية فهي ايجابية حيث ان نقل العناصر النشيطة الى معتقل آخر ينقل             . آخر بالحلول محله  

. االبداع والقيادة والتنظـيم   أيضا التجربة التنظيمية الى هذا المعتقل ويزوده بطاقات قادرة على           

وكانت النتيجة العامة انه تم تعميم التجربة النضالية والتنظيمية في كافة المعـتقالت، وافـراز               
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وأكبـر  . شخصيات قيادية تعمل على مستوى جميع المعتقالت وليس على مستوى معتقل واحد           

العمل التنظيمي داخل   مثال على ذلك المناضل ابو علي شاهين الذي كان له دور هام في قيادة               

 . معتقالت االحتالل

نستطيع القول ان المعتقالت في هذه المرحلة ظهرت فيها االطر التنظيمية واالجهـزة             

االدارية المرتكزة على الشخصيات القيادية، واستطاع المعتقلون تطوير ظروفهم االعتقالية من           

دى الى تعميـق االلتـزام      خالل خوض بعض االضرابات الناجحة ضد ادارة المعتقالت مما أ         

التنظيمي واكتساب تجربة جديدة، وأصبح المعتقلون مع مرور االيام اكثر قدرة على المشاركة             

 .في اتخاذ القرار على الرغم من بقاء الشخصية القيادية كعنصر أساسي

 

 تجربتا عسقالن وبيت ليد
 

تنظيميـة  وبالتدرج بدأ التفكير بضرورة وجود قيادة جماعية قائمة على أسس            

فهذا المعتقل ضم بين جدرانه عددا      . 1971واضحة خصوصا في معتقل عسقالن عام       

وال شك ان سوء االوضاع     . من الشخصيات ذات التجربة العميقة والقدرة على القيادة       

وقسوتها في هذا المعتقل دفع المعتقلين الى التفكير الجدي في خلق يادة جماعية تقوك              

تقوم أيضا على اعطاء القاعدة قدرا أكبر من المشاركة         على أسس تنظيمية واضحة، و    

 الى طريقة معينة يتم بموجبهـا  1972وقد تم التوصل عام . اليجاد قيادة مدعومة منها   

وتتلخص هذه الطريقة في قيام كل غرفة باختيار موجـه لهـا،            . اختيار قيادة التنظيم  

لجان االقسام بفرز منسقين    ويختار القسم لجنة تنظيمية تشرف عليه، وفي النهاية تقوم          

لها تعتبر بمثابة اللجنة العليا والتي تشكل قيادة التنظيم في المعتقل والتي بدورها تختار              

كانت هذه التجربة بداية طيبة للصعود والرقي بالعمل التنظيمي خطـوة           . الموجه العام 

لف الغـرف  قاومت االدارة هذه العملية حيث قامت بخلط المعتقلين في مخت   . الى االمام 

واالقسام داخل المعتقل، كما نقلت القيادات التنظيمية الى معتقالت أخرى مما عرقـل             

 .تطور هذه العملية

استطاع المعتقلون في عسقالن تنفيذ االضرابات واالعمال االحتجاجية ضـد           

، ومن أجـل وف هـذه       1970/1971ادارة المعتقل في المرحلة السابقة خالل اعوام        

 نمو الوعي التنظيمي قامت االدارة بنقل العديد من العناصر النشيطة           االعمال واليقاف 

الى معتقل بيت ليد، وفي هذا المعتقل بدأت الحياة االعتقالية تأخذ طابعا منظمـا منـذ                

بداية السبعينات حيث تطور ألول مرة هيكل تنظيمي وتشكلت اطـر تنظيميـة قويـة               
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رية واالمنية، وكان لتجربة بيت ليـد       ونشطة قامت بمختلف النشاطات التنظيمية واالدا     

اثر على باقي المعتقالت النه تم تعميمها بعد توزيع معتقليه على المعتقالت االخـرى              

 :تميزت هذه التجربة بمايلي.1973في بداية عام 

  بناء الحياة التنظيمية على اساس مركزي، أي بناء هيكل تنظيمي يقوم على اسـاس المراتـب                 .1

 :التالية

 .لجنة مركزية عامة.ه عام للمعتقل                               بموج.    أ

 موجهو الغرف واالقسام.لجنة ثقافية                                      د.ج

 ترسيخ االلتزام بالحياة الجماعية المنظمة، فقد أصبح لدى المعتقلين قناعة بضـرورة الحيـاة               .2

 .سيير امور المعتقلنالجماعية على اسس تنظيمية واضحة لت

توزيع االدوار والمهمات، حيث ازدادت المشاركة من قبل القاعدة سواء في اخـاذ القـرار او                 .3

التنفيذ، وعلينا التنويه هنا ان مشاركة القاعدة في اختيار القيادة كان معدوما ولم يكن يتم هـذا                 

ـ              يطة، المهـم ان    االختيار على اسس ديمقراطية، بل من خالل االتصال بـين العناصـر النش

المشاركة لم تعد مقصورة على حفنة محدودة بل تم توسيعها جزئيا، بينما في مجال التنفيذ فقـد                 

تمت المشاركة الكامة وذلك من خالل فرص االلتزام بالتنظيم على جميع المعتقلين، وهذه نقطة              

مي فيهـا طوعيـا     هامة اذا عرفنا ان المعتقالت االخرى، حتى تلك الفترة، كان االلتزام التنظي           

حيث ان الكثير من المعتقلين لم يكونوا مهتمين بالمشاركة فـي امـور التنظـيم او االلتـزام                  

بقراراته، وهذا يعني وجود اعداد من المعتقلين لم يتشربوا بعد روح العمـل الجمـاعي ولـم                 

 . المجاليفكروا بأهمية جود االطر التنظيمية، وبالطبع فان تجربة بيت ليد تعتبر رائدة في هذا

نستطيع القول ان المرحلة الجديدة تميزت بوجود هيكل اداري واطار تنظيمي واضح ولكن             

شغل المراكز التنظيمية كان يتم بالتعيين من قبل مجموعة من النشطاء الذين يعتبرون انفسـهم               

قادرين على وضع الرجل المناسب في المكان المناسب وفق تقديرهم لمصلحة التنظيمية، وهذا             

ني ان الديمقراطة كانت محصورة في اطار ضيق ولم تكن تتسع لتشمل القاعدة التنظيميـة               يع

 .بأجمعها

لقد كان لهذا االسلوب مميزات وعيوب في نفس الوقت، حيث انه خدم المصلحة التنظيمية              

في ذلك الوقت الذي لم الذي لم يتعمق فيه االحساس التنظيمي بشكل كاف، ولم يشـهد سـيادة                  

اعية والشعور بالمسؤولية بين الجميع، من هذا الفهم، تقبل النشطاء تنظيميـا هـذا              الروح الجم 

االسلوب واضعين نصب اعينهم تذليل الصعاب التي تقـف امـام اسـتقرار وثبـات االطـر          

 بـين المقاومـة     1971 وتمـوز    1970التنظيمية، ومن الجدير بالذكر ان احداث ايلول عـام          

الت من عزائم الكثير من المعتقلين الذين اعتقدوا ان الثورة قد           الفلسطينية والنظام االردني قد ن    

فكان لزاما على العناصر الواعيـة والنشـيطة ان         . تم تصفيتها مما أضعف التزامهم التنظيمي     
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تعمل على رفع معنوياتهم ومقاومة الشائعات الهدامة التي كان يبثها العمالء وضعاف النفـوس              

هادفة الى نزع او اضعاف التزام المعتقلين بثـورتهم وثقـتهم           ومن ورائهم ادارة المعتقالت وال    

 .بها

لم تبق تجربة معتقل بيت ليد محصورة، بل امتدت الى باقي المعتقالت وأخذت تتبلور               

اطر تنظيمية واضحة في كل مواقع االعتقال، وقد ساهمت عملية التنقالت من معتقل بيت ليد               

فمعتقـل  . ى ايجاد أطر تنظيمية متماسكة وقوية فيها      الى معتقالت بئر السبع ونابلس وجنين ال      

 وساهم المعتقلون انفسهم في تشييد أقسام منـه وذلـك بالعمـل             1967بئر السبع اقيم بعد عام      

االجباري الذي كانت تفرضه ادارة المعتقل على المعتقلين، وكان هذا المعتقل يفتقر الى الحياة              

لية والبلدياتية اضافة الى الصراعات والتناقضـات       التنظيمية حيث سادته الروح الفردية والشل     

 .الحادة بين المعتقلين والتي عرقلت قيام أطر تنظيمية فيه

 تم نقل الكثير من معتقلي بيت ليد الى بئر السبع، فبدأ المعتقلون الجدد              1972في نهاية    

ى وضد مرافق   بتعبئة المعتقلين االخرين بالروح الجماعية والتنظيمية، وشنوا حربا ضد الفوض         

العمل التي كانت قائمة هناك والتي كان لها دور كبير في حالة التسيب المنتشرة، وتدريجا تـم                 

الحد من الروح الشللية والبلدياتية وتقليص النظرة النظرة الشخصية والمصلحة الفرديـة ممـا              

ي أطـر  أدى الى تشكيل أطر تنظيمية على غرار تلك التي كانت سائدة في معتقل بيت ليـد، أ     

تنظيمية وادارية وثقافية وأمنية متميزة تشغلها العناصر النشـيطة بـالتعيين، وبسـبب سـوء               

االحوال االعتقالية قرر اتلمعتقلون تهيئة الظروف لخوض اضراب ضد ادارة المعتقل مطالبن            

 .بتحسين أحوالهم والحد من المعاملة القاسية التي يلقونها من االدارة

واستمر عدة شـهور    1973ن اضرابهم في النصف الثاني من عام        وبالفعل بدأ المعتقلو   

وبعد انتهاء االضـراب سـاد االضـطراب        . 1973ولم يوضع حد له اال بعد حرب تشرين         

والفوضى مما أدى الى ضعف االطر التنظيمية القائمة، ويرجع ذلك الى االجراءات القمعيـة              

بنقل عدد من العناصر النشـيطة الـى        التي اتخذتها ادارة المعتقل اثناء االضراب حيث قامت         

معتقالت أخرى خصوصا معتقل جنين، والى الخالفات التي نشبت بين بعض المعتقلين ما أدى              

في النهاية الى وقف االضراب دون تحقيق النتائج المرجوة، ونستطيع القول ان حالة الفوضى              

كتاف عدد قليل مـن     هذه ليست فريدة بل هي من خصائص االطار التنظيمي الذي تقوم على أ            

العناصر النشيطة بدون اعداد القاعدة للمشاركة الفعالة في اختيار المسئولين لشـغل المراتـب              

التنظيمية، لذا فان نقل العناصر النشيطة يؤدي الى وجود فراغ تنظيمي ليس من السهولة ملؤه               

ـ               اب نظـام عـام     ال سيما وان القاعدة لم تتعود المشاركة في اتخاذ القرار، هذا فضال عن غي

يتعارف عليه المعتقلون لتعبئة الفراغ الناشىء، وعن ضعف الروح التنظيمية الـى درجـة ال               

 .تستطيع معها الصمود أما الروح الفردية والشللية والبلدياتية الكامنة
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، كما قلنا سابقا، بوجود أطـر تنظيميـة         1976-1971تميزت المرحلة ما بين اعوام       

ضحة تسيرها العناصر النشيطة، أفرزت المرحلة صراعات مريـرة    مركزية وهياكل ادارية وا   

وحاالت من المد والجزر في أوضاع المعتقلين ولم يكن هذا الوضع محصورا في اطار معتقل               

واحد بل نستطيع القول انه ساد جميع المعتقالت، ولتوضيح االمر نلقي الضوء هنا على تطور               

 .الوضع التنظيمي في معتقل نابلس المركزي

، وبمـا انـه   1967        بدأت أفواج المعتقلين تدخل هذا المعتقل بعد حرب حزيران عـام    

المعتقل الرئيسي في الوسط الشرقي من فلسطين فقد تميزت باالزدحام الكثيف وبسوء االحوال             

 1948االعتقالية، وبما أنه يتم نقل أصحاب االحكام العالية الى معتقالت فلسطين المحتلـةعام              

لي حصر الكفاءات التنظيمية في هذه المعتقالت، فان المعتقل بقي يعاني من انعدام االطر              وبالتا

 .1973التنظيمية حتى بداية عام

في البداية كان االحساس الوطني المجرد هو القاسم المشترك بين جمـوع المعتقلـين،     

معتقلـين الجـدد    ومن الجدير بالذكر ان هذا المعتقل كان يضم داخل جدرانه نسبة كبيرة من ال             

باستمرار، مما يعني ان الحركة فيه سريعة، فالمحكومون باحكام عالية كانوا ينقلون لمعتقالت             

الداخل، ويفد اليه معتقلون جدد القي القبض عليهم حديثا وغير محكومين، فالوضع فيه لم يكن               

 عامـة   مستقرا مما ضاعف المصاعب امام أي عمل جماعي، هذا علما بان المعتقلين بصورة            

ذوي تجربة تنظيمية ضحلة أو معدومة ولم يسبق لهم العيش ضمن اطار تنظيمي معين يكسبهم             

وهكذا فان العالقات كانت تقوم على أساس شخصي او بلـدي او علـى اسـاس                . تجربة حية 

االرتباط بمجموعة سابقة، وكانت ادارة المعتقل تعين في كل غرفة شاويشا يكون حلقة الوصل              

 واعدادهم لدخول ضابط العدد، ويكلف ايضا باستالم شفرات الحالقة وتوزيعهـا            بين المعتقلين 

على المعتقلين ومن ثم جمعها بعد االنتهاء منها وتسليمها للشرطي المسئول، والى غير ذلـك               

 .من االمور البسيطة

وفـي بدايـة    . وهكذا ظلت االمور متسيبة ولم يستطع المتقلون بناء أي اطار تنظيمي           

 بدأت تظهر العناصر النشيطة والواعية والتي تسعى لبث الوعي الوطني والتنظيمي            السبعينات

بين المعتقلين، وبدأ الشعور باالنتماء الفصائلي يتعمق ال سيما وان ادخل الى المعتقل معتقلون              

جدد على قدر ال بأس به من الوعي االداري والتنظيمي وذوي التزام فكري، وعلـى درايـة                 

أدى بروز هذه العناصر النشيطة الى تعميق االحسـاس         . السياسي لفصائلهم بالطرح الفكري و  

باالنتماء الفصائلي ولكنه لم يؤد الى تشكيل أطر تنظيمية، بل ظل االمر مقتصرا على وجـود                

شخصيات قوية ونشطة لها قدرة علىالتأثير والعطاء، وبقيت الروح البلدية ورابطة االنتمـاء             

 .رغم من أن كفتها اخذت تخفالى المجموعة سائدة على ال
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 تم نقل عدد من معتقلي بيت ليد الى معتقل نابلس، قام المعتقلون             1972وفي نهاية عام     

واسـتطاعت  . الجدد بالعمل الحثيث لتشكيل اطار تنظيمي ينضوي تحت لوائه كافة المعتقلـين           

واجهزة  من تشكيل اطار تنظيمي مركزي       1973العناصر النشيطة في النصف االول من عام        

واسطات هذه االطر   . ادارية متبلورة تقوم بمهمة بث الروح الجماعية والتنظيمية بين المعتقلين         

النامية باقناع المعتقلين بالمواجهة مع ادارة المعتقل وذلك باالضراب عن الزيـارة مطـالبين              

ويعتبر هذا االضراب نقطة تحول فـي تـاريخ معتقـل نـابلس             . بتحسين ظروفهم االعتقالية  

لمركزي حيث انه تم تأكيد واستقرار االطر التنظيمية التي بدأت تمارس عملهـا فـي كافـة                 ا

المجاالت االدارية والثقافية واالمنية، وتجدر االشارة الى ان هذه االطر التنظيمية كانت تفتقـر             

الى الئحة داخلية تحدد الصالحيات والمراكز وكيفية عملها، أي ان الوضع السائد يمكننـا ان               

ق عليه حكم الصفوة او سلطة القلة على اعتبار ان غالبية القاعدة لم يكن لها دور هام فـي                   نطل

تحديد واختيار المسئولين، وبالطبع فان حكم الصفوة او القلة كان الوضع السائد آنـذاك فـي                

 .جميع المعتقالت

 

 تطور الوضع التنظيمي في معتقل عسقالن
 

ة السبعينات حيث ظهرت الى الوجـود االطـر         بدأ معتقل عسقالن بداية طيبة منذ بداي      

التنظيمية ذات القيادة المركزية، واستطاع المعتقلون القيـام بـأولى المواجهـات ضـد ادارة               

ساعد على ذلك   .1970،1971نظمت االضرابات واالحتجاجات الجماعية في عامي     . المعتقالت

يلة، كما أنه ضم المعتقلين     كون المعتقل شبه مغلق، أي ان حركة الخروج منه والدخول اليه قل           

 حيث طفت على    1972ةقد ساءت االوضاع التنظيمية في نهاية عام        . من ذوي االحكام العالية   

السطح الخالفات بين الفصائل المختلفة، وهكذا عادت الى الوجود المحاور والتكتالت والشـلل             

 .امتصارعة، وبرزت تيارات فكرية متصارعة

االساسي الذي انبثق منه التيار الديني المتشدد الذي أعلن         يعتبر معتقل عسقالن المركز      

انفصاله عن الفصائل الفلسطينية وعدم اعترافه بها، وشكل المتدينون تنظيمـا خاصـا بهـم،               

. وباالضافة الى التيار الديني ظهر تياران آخران هما التيار الماركسي والتيـار الـديمقراطي             

ماركسية اللينينية وكان معطم عناصره من حركـة فـتح          التيار الماركسي ينادي ينادي بتبني ال     

لقي هذا التيار مساندة وتأييد الفصائل الماركسية كالجبهة الديمقراطية         . وقوات التحرير الشعبية  

والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اما التيار الديمقراطي فقد ظهر ايضا مـع فتـرة الضـعف                

ونادى مؤيدوه بالحرية الكااملة مـع      . 1973م  التنظيمي التي سادت المعتقل خصوصا بعد عا      
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تبني الطروحات الفكرية والسياسية بدون أي ضغط او اكراه، وطرحوا حرية االنتماء للفصائل             

 .المختلفة وبانتهاج االسلوب الديمقراطي في اختيار المراتب االدارية المسؤولة

غف التنظيمـي التـي     ومهما قيل عن هذا التيار فانه كان نتيجة لحاالت التسيب والض           

سادت المعتقل، وكان ردة فعل السلوب حكم الصفوة السائدة في المعتقالت، وللتشنج الفكـري              

فمن المعروف ان الخالفـات الفكريـة بـين أعضـاء           . القائم على االكراه في بعض االحيان     

الفصائل المختلفة كانت تؤدي الى صراعات مريرة سواء على نطاق الفصيل الواحد او علـى               

وفي ظل هذه الفوضى والتسيب ازدادت احوال المعتقل        . طاق العالقات بين الفصائل المختلفة    ن

سوءا وشددت االدارة من قبضتها، وقد شكلت مرافق العمل بؤرا للفساد وبث نار الفتنة وتأزيم               

 .االوضاع

ان النقطة المركزية المثيرة للجدل بين المعتقلين في كافة المعـتقالت فـي منتصـف                

ما هو السند الشرعي الذي تستند اليـه القيـادة؟          : ينات كانت تدور حول سؤال هاموهو     السبع

 وماهي الطريقة السليمة والمناسبة الختيار القيادة؟

تعتبر هذه االسئلة دليال على تطور الوعي لدى المعتقلين، ففي الفترات السابقة كانـت               

لجماعي، وتجاوب المعتقلون مع هذه     الجهود منصبة على خلق االطر التنظيمية وتنمية الروح ا        

الجهود حتى استطاعوا ايجاد اطر تنظيمية مستقرة وهياكل ادارية واضحة، متغاضـين عـن              

الطريقة التي كان يتم بموجبها تعيين العناصر القيادية وتسلمها للمراتب االدارية، فكما ذكرنا،             

كزية ثم بمرحلة حكم  الصـفوة       فان المعتقالت مرت في البداية بمرحلة الشخصية القيادية المر        

والتي تعتبر مرحلة متقدمة ولكنها ليست المرحلة المناسبة، وكما رأينا مرت المعـتقالت فـي               

صراعات وتقلبات مستمرة صعودا وهبوطا، ومع ازدياد الوعي واكتسـاب التجربـة شـعر              

، وبـالطبع   المعتقلون بضرورة اشتراكهم بصورة أكبر في اختيار القيادة وفي اتخاذ القرارات          

فان معتقالت عسقالن وبئر السبع هي أكثر المعتقالت التي واجهت هذه المشكلة النها تخلـوا               

 . من الموقوفين الجدد

 قامت ادارة المعتقالت باعادة العناصر النشيطة الى بئر السـبع           1975وفي نهاية عام     

 العـودة بدايـة     ، وشكلت ههذ  1973وعسقالن بعد ان كانت معزولة في معتقل جنين منذ عام           

عهد جديد من النشاط التنظيمي والذي تمخض عن مشروع عمل تنظيمي جديد، طـرح هـذا                

 تشكيل هيئات وأطر ولجان اعتقالية تعنى بالنشاطات        1976المشروع الذي تمت صياغته عام      

المختلفة، وكذلك انتخاب الشخصيات القيادية المركزية وتضمين ذلك في الئحة داخلية تعتبـر             

 يتوجب احترامه والتقيد بهه لضمان عملية التغيير القيادي بشكل هادئ وسلمي، وقـد              دستورا

قوبل هذا المشروع بالترحيب من قبل نسبة كبيرة من المعتقلين بينما رفضه البعض ممـن ال                

 .يؤمنون بالتطبيق الديمقراطي وبقدرة القاعدة على اختيار القيادة الحكيمة
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 : يةوقد طرح المعارضون الحجج التال

حقا ان القاعدة لها الحق في انتخاب ممثليها ولكنها غير واعيـة الـى               .1

 .درجة تمكنها من االختيار السليم

وجود جهل تنظيمي لدى الكثيرين خاصة بوسـائل العمـل التنظيمـي             .2

 .السليم

الخوف من بروز المصالح الشخصـية والمحـاور البلديـة والشـللية             .3

 .وسيطرتها على سير العمل التنظيمي

 معرفة القاعدة بالخلفية االمنية واالخالقية لمعظم المعتقلين، حيـث          عدم .4

ان هذه المعلومات محصورة ضمن أضيق الدوائر التنظيمية واالدارية         

 .واالمنية

 :اما حجج المؤيدين لالسلوب الديمقراطي فهي

االنتخابات الديمقراطية تعطي السند الشرعي للقيادة في تسـلمها لهـذه            .1

  .المراكز القيادية

 االنتخابات الديمقراطية تحل مشكلة الصراع على السلطة واالزمـات          .2

 .الدورية التي تحدث باستمرار

االنتخابات الديمقراطية تؤدي الى شـعور القاعـدة بالثقـة بنفسـها             .3

وبقيادتها، وتؤدي الى غرس الى الروح الديمقراطية في نفوسها، مما          

 .يجعل امكانية التعاون والتفاعل قوية ومستمرة

وفي النهاية تم حسم النقاش لصالح االسلوب الديمقراطي وذلك لتأييد االغلبية الساحقة            

من المعتقلين بينهم شخصيات قيادية مؤثرة ومعرفة، وتم تطبيق االسـلوب الـديمقراطي فـي     

معتقالت بئر السبع وعسقالن ونفحة وطولكرم، اما في المعتقالت االخرى مثل غزة ونـابلس              

 العيبارات خاصة بطبيعة هـذه      1980خر تطبيق هذا االسلوب الى ما بعد عام         ورام اهللا فقد تأ   

المعتقالت، فقد ضمت هذه المعتقالت نسبة كبيرة من المعتقلين الجدد الذين الذين يفتقرون الى              

 .التجربة التنظيمية وينقصهم الوعي التنظيمي واالمني

االوضاع غير المستقرة في    واجه تطبيق االسلوب الديمقراطي عقبات كثيرة من أهمها          

المعتقالت والناجمة عن اجراءا ت النقل والعزل التي قامت بها ادارة المعتقالت، هذا باالضافة              

الى وجود المشاكل الداخلية التي كان يعاني منها المجتمع االعتقالي، اال انه كان مـن شـأن                 

ر بها المعتقلون التي اكدت     االوضاع التنظيمية ان تستقر في النهاية على ضوء التجربة التي م          

ضرورة وجود قيادات اعتقالية منتجة من القاعدة، وتميز الوضع العام في المرحلة الديمقراطية             

 : بمايلي
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انتخاب الهيئات المسؤولة للمعتقل من قبل القاعدة بصورة سرية، وتشكيل           .1

لجان انتخابية تشرف على سير عملية االنتخاب بشكل هادئ وبعيد عـن            

 .االنتخابية او المظاهر غير السليمةالدعاية 

قيام الهيئات المسؤولة بتحضير ورقة عمل قانونية تحدد مسـار العمـل             .2

التنظيمي بكافة أوجهه الثقافية واالدارية واالمنية، وتحدد الصالحيات لكل         

أي اصبح المعتقلـون    . هيئة او لجنة وطريقة انشاء االجهزة وصالحياتها      

اخلية تعتبر دستورا لهم يتوجب عل الجميع       يسيرون أمورهم وفق لوائح د    

 .التقيد بها والتعامل على أساسها

كانت االنتخابات تتم في االغلب على عدة مراحل، فبالنسبة لحركـة فـتح، ينتخـب               

 عضو، وفـي    70-50المعتقلون في المرحلة االولى مؤتمرا عاما مصغرا يتراوح عدده بين           

عام المصغر بانتخاب المجلس الثوري الذي يتكون مـن         المرحلة الثانية يقوم أعضاء المؤتمر ال     

 عضوا، وفي المرحلة الثالثة يقوم اعضاء المجلس الثوري بانتخاب اللجنة المركزيـة             25-30

 عضوا، وفي المرحلة الرابعة ينتخب أعضـاء اللجنـة          13-7التي يتراوح عدد اعضائها من      

وتشرف على العملية لجنة انتخابية     وتتم كل هذ المراحل بشكل سري       . المركزية الموجه العام  

مركزية، ال تختلف الصورة هذه كثيرا لدى الفصائل االخرى وان اختلفت المسميات، وبهـذه              

الطريقة استطاع المعتقلون التخلص من اكثر المشاكل المعقدة التي كانت تهدد االستقرار ومن             

 .أحد المصادر الرئيسية للصراع والخالف

نجمل العوامل الدافعة نحو تبلور االطر التنظيميـة وتطورهـا          نستطيع في النهاية ان      

 :بمايلي

تبلور الطروحات العقائدية والسياسية لكل فيصل فلسطيني بشـكل واضـح            .1

 .وانعكاس ذلك على أعضاء هذه الفصائل في المعتقل

قدوم عناصر تنظيمية تمتلك الوعي السياسـي ولـديها الخبـرة التنظيميـة              .2

 .واالدارية

 الحزبية والسياسية التي تعالج االمور السياسية والتنظيمية مما         ادخال الكتب  .3

 .أدى الى رفع مستوى الوعي لدى المعتقلين

حفزت مواجهة االدارة ومخططاتها الى شعور المعتقلين بضـرورة تنظـيم            .4

 .انفسهم بشكل فعال

لعب الصراع الداخلى بين ابناء كل فصيل والصراع بين الفصائل المختلفـة         .5

في بلورة أطر تنظيمية قادرة على وقف هذه الصراعات والحـد           دورا هاما   

 .من آثارها السلبية
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 :اما العقبات والعراقيل التي كانت تقف حجر عثرة امام نمو وتطور االوضاع التنظيمية فهي

ضعف الوعي لدى العديد من المعتقلين خصوصا الجدد، يـدخل المعـتقالت             .1

ينقصهم الخبرة التنظيمية واالداريـة     سنويا المئات من المعتقلين الجدد الذين       

واالمنية، والذين يحتاجون الى رعاية خاصة من المعتقلـين القـدامى ذوي            

الوعي المرتفع والتجربة الحية، والمالحظ ان المعتقالت التي تحوي أعـدادا           

كبيرة من الموقوفين تأخرت في تطوير أوضاعها قياسـا لمـا حـدث فـي               

 .نالمعتقالت التي ال تحوي موقوفي

اجراءات االدارة القمعية ومخططاتها الرامية لضرب أي جهـد جمـاعي او             .2

عمل تنظيمي بما في ذلك النقل والعـز المسـتمرين للعنماصـر النشـيطة،              

ومصادرة الكراسات والكتب الثقافية التي من شأنها المسـاهمة فـي رفـع             

 .المستوى الوطني والتنظيمي

قلل من فرص التعـاون المثمـر       الصراعات المستمرة بين الفصائل المختلفة       .3

والبناء في سبيل االرتقاء باالوضاع االعتقالية والحد مـن امكانيـة تبـادل             

 .الخبرات والتجارب

عدم تعمق الروح الديمقراطية لدى العديد من االعضـاء وبـروز الـروح              .4

التسلطية وحب الزعامة بغض النظر عن االسلوب المؤدي للوصـول الـى            

 .المراكز التنظيمية

 .تفاعل العوامل الدافعة كان االنتصار في النهاية لصالح التقدم والعمل التنظيمي البناءومع 

 

 العالقات الفصائلية
مرت العالقات بين الفصائل بمراحل عديدة شهدت خاللها انتكاسات ومنعطفات حادة،            

 لقد كانت مزيجا من التعاون والصراع، فالتعاون يفرضه وحدة القيد والمصـير، و الصـراع              

يفرضه االختالف في الطرح الفكري والسياسي بين الفصائل المختلفة ورؤيتها لألمور الوطنية            

من زوايا متعددة، وقد شهدت العالقات بين الفصائل فترات من التوتر الشديد وصل الى درجة               

القطيعة والعداء، والى مشاجرات دامية وعنيفة، ترتبط هذه الخالفات والصراعات الـى حـد              

 التنظيمية، ولدت مرحلة الفردية     األطر الديمقراطي داخل    األسلوبحلة ما قبل سيادة     كبير بمر 

. وعدم االنضباط والعشوائية صراعات داخل كل فصيل انعكست علـى عالقـات الفصـائل             

 عندما بـدأ    1976والمتتبع للعالقات الفصائلية يرى انها بدأت في التحسن واالنفراج بعد عام            
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 التنظيمية نفسها، وقد تمحورت نقاط الخالف بين الفصـائل          األطرو   الديمقراطي يغز  األسلوب

 :بصورة عامة حول النقاط التالية

احتلت هذه المسألة مركز الصدارة في اثارة الخالفات بين الفصائل، فقـد            : مسألة االستقطاب    :اوال

يرتبطـوا  كان كل فصيل يحاول استقطاب المعتقلين الجدد الى صفوفه ال سيما أولئك الذين لم               

بفصيل معين قبل دخولهم المعتقل، لذا فان كل فصيل يسارع الى اسـتخدام كافـة الوسـائل                 

الممكنة لكي يقنع أكبر عدد ممكن من هؤالء المعتقلين باالنضواء تحت لوائه، وأحيانا كان يتم               

 استخدام وسائل غير سليمة، حيث ان االقناع والتنظير الفكري لم يكن السالح الوحيد في هـذا               

المجال، بل ان تشويه االطر االخرى ووصفها بشتى النعوت السـلبية للتنفيـر منهـا كانـت                 

مستخدمة أيضا، هذا الى جانب اعتماد العالقة البلدية او العائلية او المعرفة السابقة أساليب في               

 . جذب المعتقلين الجدد

ـ             ا مسـتغلين   كان من شأن عناصر فتح ان تتهم التنظيمات الماركسية بإلحادها وكفره

بذلك العاطفة الدينية لزيادة عددهم، بينما كان من شأن الفصائل الماركسية ان تتهم فتح بأنهـا                

تمثل البرجوازية الصغيرة والتي تتميز بالتذبذب وقصر النفس، الى غير ذلك من الطروحـات              

 .صائلواآلراء، وقد كان يصل االمر أحيانا الى حد اكراه بعض العناصر باالنتماء الحد الف

وعادة ما كان ينشب خالف حاد بين الفصائل عندما يقـوم أحـد االشـخاص الجـدد                  

 .باالنتماء الى فصيل معين ويغير هذا االنتماء بعد عدة اسابيع او شهور نظرا لقناعات جديدة

يدعي الفصيل االول بأنه المسؤول عن هذا الشخص ولن يسمح له بتغييـر انتمائـه،                

خر بأن رغبة الشخص يجب احترامها ال سيما وانه لم يكـن مرتبطـا              بينما يحتاج الفصيل اال   

. بفصيل معين قبل دخوله المعتقل، وبناء على هذه الرغبة فانه يعتبر نفسه ملزما بالدفاع عنـه               

وقد يتطور االمر الى وقوع احتكاك مباشر بين بعض العناصر من كال الفصيلين مما يـؤدي                

 .     حدث في كثير من االحيان في العديد من المعتقالتالى حدوث شجار عنيف، وفعال هذا ما 

ولم يقتصر الخالف حول المعتقلين الجدد الذين ليس لهم انتماء تنظيمي سابق محـدد،               

بل ان مشكلة أخرى كانت تظهر بين الفينة واالخرى حول حق الفرد في تغيير انتمائه بغـض                 

عتقال، فالمعروف ان غالبية المناضلين     النظر عن الفصيل الذي كان منتظما في صفوفه قبل اال         

لم يتحدد ارتباطهم بفصيل معين قبل االعتقال على اساس فكري وعقائدي بل بـدافع وطنـي                

محض، الفصيل لم يكن للعديد من المعتقلين سوى مجرد اداة لتحقيق رغبة المناضل في العمل               

لتـي يتبناهـا، وبعـد      ضد سلطات االحتالل بغض النظر عن الطروحات الفكرية والسياسية ا         

االعتقال وجد المعتقل نفسه وسط اشخاص ينتمون لفصائل عديدة وكل مـنهم يعتبـر الخـط                

الفكري والسياسي لفصيله افضل الخطوط وأسلمها، وفي أحيان كثيـرة كـان يجـد بعـض                
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االشخاص انهم غير مقتنعين بالخط الفكري الذي يطرحه فصيلهم مما يؤدي الى الشعور بعدم              

 .واالفتقار الى التوحد واالندماج مع عناصر فصيلهماالنسجام 

وهنا قد يعمد هذا الشخص الى التقرب من فصيل آخر الرغبة من االنضـواء تحـت                 

يحسن الشخص عالقاته مع عناصر هذا الفصيل، ويظهر رغبته فـي االنفصـال عـن         . لوائه

ـ             يله االنسـالخ   فصيله واالنضمام الى الفصيل اآلخر، ولكن المشكلة تثور حين يعـارض فص

ويعمل على منعه من االنضمام الى الفصيل االخر مستخدما كافة الوسائل سواء االقناعيـة او               

االكراهية، ومن ناحية أخرى يقوم الفصيل االخر بتقديم حمايته ومساعدته لهذا الشخص مما قد              

 .يؤدي الى توتير االجواء واثارة الخالفات التي يمكن ان تتطور الى صراع حاد

تغل العمالء هذه الثغرة ليقوموا بناء على تخطيط مسـبق وباالتفـاق مـع اجهـزة         اس 

المخابرات او ادارة المعتقل باثارة هذه القضية بين الحين واآلخر، كان يقـوم احـد العمـالء                 

بمحاولة تغيير التزامه من فصيل آلخر الثارة الفتنة وتصعيد التوتر، ومع تكرار هذه القضـية               

عض العمالء الذين ادلوا باعترافهم في هذا المجال تضافرت الجهود لحلهـا            وبعد التحقيق مع ب   

على اساس يرضي كافة االطراف، ويرتبط حل هذه المسألة بشكل عام بتطور االطر التنظيمية              

وسعيها القامة عالقات ديمقراطية قائمة على اساس االحترام المتبادل والتعاون المستمر بـين             

ن الجدد الذين ال يرتبطون بفصيل معين قبل اعتقـالهم حلـت مسـألة              الجميع، فمسألة المعتقلي  

انتمائهم من خالل تشكيل لجنة تضم كافة الفصائل مهمتها االشراف عليهم وتزويدهم بكل مـا               

يلزمهم من المالبس واللفافات والشاي الن هذه االشياء كانت تشـكل وسـائل هامـة لجـذب                 

 ويقوم كل فصيل بطرح خطه الفكري والسياسي        العنصر الجديد لصفوف هذا الفصيل او ذاك،      

للمعتقلين الجدد بشكل ديمقراطي وبعيد عن التشهير والتجريح، وتستمر اللجنة فـي اشـرافها              

 .على الشخص لفترة انتقالية ريثما يقرر بنفسه رغبته الحرة بااللتزام بفصيل معين

بون فـي تغييـره فـانهم       اما مشكلة المعتقلين القدامى والذين لديهم انتماء سابق ويرغ         

 .يمرون باجراءات صارمة وشديدة ومحادثات بين ممثلي الفصائل ريثما يتم البت النهائي فيها

يشعر كل فصيل فلسطيني بأنه متميز عن الفصائل االخرى مما يعطيه حقا             :التعصب التنظيمي  :ثانيا

 الفلسطينية واالكثر   باالستعالء على غيره على اعتبار انه الفصيل االكثر حرصا على القضية          

 .تمثيال للمصالح الوطنية

وال شك ان الكثيرين سواء من المعتقلين او غيرهم ينظرون الى تنظيمهم نظرة قبليـة                

ضيقة، وهذه هي احدى االمراض االجتماعية التي تعاني منها االمة العربية عمومـا وليسـت               

حزاب او التنظيمات المتقاربة    مقصورة على الفلسطينيين فقط، ونجد ان الصراع يزداد بين اال         

في طرحها، فمثال شكلت الخالفات العقائدية بين الجبهة الديمقراطية والجبهة الشعبية سببا قويا             

، المهم  1969للصراع خصوصا في بداية عهد تشكيل الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عام            
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 بها دون مراعـاة للنظـرة       ان التعصب التنظيمي يدفع الى تشويه الفصائل االخرى والتشهير        

العلمية والموضوعية، وكثيرا ما أدى النقاش غير الموضوعي بين عناصر تنتمي الى فصائل             

مختلفة الى توتير االجواء وغرس االحقاد في النفوس مما أدى الى تقوقع عناصر كل فصـيل                

ئة الثقافيـة  على ذاتهم والحد من االختالط مع العناصر من الفصائل االخرى، وال شك ان التعب          

التي كانت تنتهجها الفصائل لعناصرها كانت تقوم على اساس التقليـل مـن شـأن الفصـائل                 

االخرى، والتركيز على نقاط الخالف بدال من نقاط االلتقاء، مما أدى الى نظرة سلبية مسـبقة                

ضد بعضهم البعض، وكان من شأن هذه التعبئة الحيلولة دون خلق روح من التعاون والتفاهم               

 .لمتبادلينا

كانت مسألة تمثيل المعتقل امام ادارة المعتقل تتم فـي البدايـة مـن خـالل بعـض                  : التمثيل:    ثالثا

االشخاص القياديين، ولكن الفصائل أخذت تنافس مع االيام حول من يقوم بهذ المهمة، فحركة              

قلين، بينما ترى   فتح تعتبر نفسها الفصيل الرئيسي في المعتقالت وبالتالي تملك حق تمثيل المعت           

الفصائل االخرى انه من الضروري اشراكها في التمثيل، وذلك من خالل تشكيل لجنة مشتركة              

تمثل الفصائل الرئيسية او من خالل جعل التمثيل بشكل دوري بينها، ونوه هنا الى انه غالبا ما                 

ـ              ي بعـض   يكون التمثيل في معظم المعتقالت بيد حركة فتح، وفي السنوات االخيرة شكلت ف

المعتقالت لجنة مشتركة تمثل المعتقلين وتفـاوض ادارة المعتقـل خصوصـا فـي اوقـات                

االضرابات، و حتى في حالة ما يكون الممثل شخصا واحدا فانه يجب ان يحوز على موافقـة                 

 .الفصائل االخرى وان يتشاور مع مثليها في كل مفاوضاته مع ادارة المعتقل

تنفيذ اضراب من أجل تحقيق بعض المطالب االعتقالية نقطة خالف          تشكل مسألة   : االضرابات :رابعا

بين الفصائل، وقد يرى فصيل ان هناك ضرورة للبدء باالضراب بينما يرى فصيل آخـر ان                

ظروفه الداخلية غير مهيأة ال سيما وان االدارة سوف تعمد الى اجراء عمليات نقل و عـزل                 

الوضاع الداخلية لكل فصيل مرتبة بشكل جيد فان        للنشيطين من اعضاء الفصائل، فاذا لم تكن ا       

ومن ناحية أخرى فقد يطـرح أحـد        . خلال ما قد يصيبه ويؤدي الى اضعاف االطار التنظيمي        

الفصائل تصورا معينا لالضراب ومراحله بينما لدى الفصائل االخرى تصورات مغايرة ممـا             

ا التعارض الى فتور العالقات     يؤدي الى التعارض بين مختلف االطراف، واحيانا كان يقود هذ         

وتبادل االتهامات، يتهم كل فصيل الفصائل التي يتعارض رأيها مع رأيه بتفضـيل المصـالح               

التنظيمية الخاصة وتغليبها على مصالح المعتقلين او بانتهاج مهادنة الدارة المعتقل، بينما يتهم             

اهات يصعب تقـدير نتائجهـا      االخرون هذا الفصيل بانه مغامر ويريد الزج بالمعتقلين في مت         

السلبية والتي قد ال يكون لديهم طاقة على تحملها، او انه يريد االضـراب نتيجـة الخالفـات                  

الداخلية المستفحلة حيث انه بهذه العملية يخفف من وطأة الصراع الداخلي ويوجهها نحو ادارة              

الحظ ان بعض   المعتقل بدون وجود ضرورة موضوعية وأسباب سليمة تبرر االضراب، والم         
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االضرابات قد فشلت بسبب الخالفات التي نشبت بين الفصائل المختلفة حول الخطوات الواجب             

اتباعها اوالخطط المناسبة لتوجيه االضراب، وبالطبع فان هذه الخالفات تؤدي الى قيام االدارة             

ي فـي   بزيادة ضغطها والتصلب في مواقفها وعدم االستجابة لمطالب المعتقلين مما قـد يـؤد             

النهاية الى انهاء االضراب بدون تحقيق النتائج المرجوة، وبعد فشل االضراب كانت تتصاعد             

 .حملة التشهير بين الفصائل نتيجة التهم المتبادلة حول مسؤولية افشال االضراب 

ان عضـاء كـل فصـيل داخـل         : انعكاس الخالفات بين الفصائل في الخارج على المعتقلين       : خامسا

تبرون انفسهم امتدادا لفصيلهم الفلسطيني في المقاومة الفلسطينية حـول موقـف            المعتقالت يع 

سياسي معين فان هذا الخالف ينعكس على العالقات بين اعضاء الفصائل في المعتقل، فمـثال               

الخالف بين الجبهتين الشعبية والديمقراطية في نهاية الستينات وبداية السبعينات انعكس علـى             

قالت، وايضا انعكس الخالف بين جبهة الرفض وبين حركـة فـتح علـى              المعتقلين في المعت  

، وكذلك الحال بالنسبة للخالف بين فصـائل   1974المعتقل عندما طرحت السلطة الوطنية عام       

جبهة االنقاذ الوطني وبين حركة فتح، ومن االعتيادي اال تنعكس هذه الخالفات على المعتقلين              

 .لى كل المواقع التي يتواجد فيها الشعب الفلسطينيفقط، بل كان من شأنها ان تنعكس ع

ال يخلو أي فصيل من وجود بعض المندسين في         :  دور العمالء في تصعيد الخالفات الفصائلية     : سادسا

وقد قام  . صفوفه والذين ال يؤمنون اصال بالحركة الوطنية بل يهدفون الى تخريبها من الداخل            

 الخالفات والمشاكل بين الفصائل فـي المعـتقالت وهـم       العمالء بدور ال يستهان به في اثارة      

يسلكون عدة سبل في هذا المجال مثل اظهار التطرف العقائدي والحركي والمبالغة في تقـدير               

فصائلهم والحط من قدر الفصائل االخرى، وأحيانا يفتعلون المشاكل مع عناصر من فصـائل              

 نار الفتنة واالقتتال، وقـد اعتـرف        اخرى خصوصا اذا كان الجو متوترا اصال مما قد يشعل         

العديد من العمالء الذين كانوا يقومون به بناء على تعليمـات مـن ادارة المعتقـل او جهـاز                   

 .المخابرات

لقد كان تحديد هذه المناسبات مشكلة صعبة بـين الفصـائل كمـا ان              :احياء المناسبات الوطنية  :  سابعا

كة الكرامة تعتبرها حركة فتح من المناسبات       طريقة االحياء كانت موضوع خالف، فمثال معر      

الوطنية التي ال يجوز للفصائل االخرى ان تشارك فيها اال بشكل هامشـي علـى اعتبـار ان                  

عناصر حركة فتح هم الذين شاركوا فيها دون الفصائل االخرى، وبـالطبع ال يرضـي هـذا                 

دم اشتراكها فيها، وأيضا    الموقف الفصائل االخرى التي تنكر تنصلها من معركة الكرامة او ع          

فان االول من أيار اي عيد العمال العالمي، تعتبره الفصائل الماركسية مناسبة هامة ال يجـوز                

ان تمر بدون احياء على اعتبار ان هذه الفصائل تتبنى االفكار المدافعة عن الطبقـة العاملـة                 

ينما كان رأي عناصـر فـتح       وتقول انها الممثل الحقيقي لمصالح الطبقة العاملة الفلسطينية، ب        

أحيانا ان هذه المناسبة ليست مناسبة وطنية يتوجب االحتفال بها، وكثيرا ما أقيمت االحتفاالت              
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في مناسبات معينة دون مشاركة كل الفصائل اما بسبب عدم رغبـة المشـتركين او بسـبب                 

 االحتفاالت وتحديد   ممانعة القائمين على االحتفال، وفي نهاية السبعينات تم تنظيم مسألة احياء          

المناسبات التي يتوجب االحتفال بها وذلك من خالل الحوار بين لجان التنسيق بين الفصـائل،               

 .وعلى هذا االساس تم تالفي االختالف وسوء الفهم حول هذه النقطة التي كانت مثارا للجدل

العنـف   أحيانـا باسـتخدام      1977كان يتم التعامل بين الفصائل بالنسبة لخالفات عام          

ووسائل الضغط االخرى كالمقاطعة وشن الحمالت الدعائية، وبالفعل تمت مواجهات صـدامية            

بين الجبهة الشعبية وفتح في العديد من المعتقالت استخدمت خاللها االدوات الحادة ممـا ادى               

الى وقوع الجرحى بين المتشاجرين، وبالطبع كان يتهم كل فصيل الفصيل االخر بانه المسؤول              

الشجار والمبادر اليه، ونحن هنا لسنا بصدد تحميل المسؤولية لفصيل دون آخر، اال اننـا               عن  

نستطيع القول ان المعتقلين في ذلك الوقت لم يكونوا على درجة كافية من التجربـة والـوعي                 

تؤهلهم الستيعاب االسلوب الديمقراطي كأسلوب افضل في حل الخالفات والتناقضات القائمـة            

رور الزمن وازدياد الوعي وجد المعتقلون ان العنف يؤدي الى غـرس الحقـد              بينهم، ومع م  

والمرارة في النفوس مما يؤدي الى العنف، وفي النهاية ال يوجد هناك منتصر وخاسر وانمـا                

 .خاسر فقط، والرابح الوحيد هو ادارة المعتقل وعمالؤها

حل الخالفات بـين الفصـائل،       تم االتفاق على تحريم استخدام العنف ل       1977وهكذا ومنذ عام    

 .واعتمد بالتالي اسلوب الحوار والتفاهم المتبادل

شكلت مرافق العمل مصدرا للخالف بين الفصائل في المعتقالت، وفي البدايـة            :مرافق العمل    :ثامنا

كانت االدارة تفرض العمل على المعتقلين بشكل اجباري حيث شكلت هذه االمـاكن مرافـق               

سلطات االحتالل، باالضافة الى كونها اوكارا لالفساد والتفريغ الـوطني،          انتاجية تعمل لصالح    

وتميزت النظرة بين المعتقلين حول هذه المسألة السيما بعد استقرار االطر التنظيميـة التـي               

وجدت انه من الضروري معالجتها والحد من نتائجها الضارة، وتدريجا اسـتطاع المعتقلـون              

فق التي تخدم االحتالل واستمروا في العمل في مرافـق العمـل            االمتناع عن العمل في المرا    

الخاصة بالمعتقل كالمطبخ والمغسلة وتنظيف الساحة وممرات االقسام، وفي هذه الحالة يثـور             

خالف بين الفصائل حول عدد اعضاء كل فصيل الذين يتوجب ارسالهم للعمل ال سـيما وان                

هم حلقة االتصال الذين ينقلون االشياء والمعلومات       هؤالء العمال يقومون بدور هام للمعتقلين، ف      

بين الغرف واالقسام، كما ان لهم دورا هاما في رعاية المعتقلين الجـدد وتعبئـتهم وربطهـم                 

باالطر التنظيمية، وبالطبع فان الفصيل الذي ال يشارك في هذه المرافق فانه يواجه صعوبة في               

لمختلفة، ويكون تحت رحمة عناصر الفصـائل       االتصال بين االعضاء المنتشرين في الغرف ا      

االخرى والتي قد ال يرغب في االتصال عن طرقهم، من هنا نجد حرص الفصائل علـى ان                 

يكون لكل منها أكبر عدد ممكن من العمال، وفي بعض االحيان تشعر بعض الفصائل ان حقها                
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رى فصيل آخر ان هذا    مهضوم في هذا المجال وتطالب بزيادة عدد العمال من أعضائها بينما ي           

وهكذا كانت مسألة العمال تعتبر مصدرا للخـالف        . االمر من حقه هو ليس من حق االخرين       

وتحتاج بين فترة وأخرى الى امعان النظر فيها وترتيبها من جديد، فمثال قد يكون هناك مبرر                

تيجة النقل  الن يكون الحد الفصائل عدد معين من العمال، وبعد فترة يقل اعضاء هذا الفصيل ن              

لمعتقالت اخرى او النتهاء محكومية البعض مما يستدعي تخفيض عدد العمال الذين ينتمـون              

 .اليه، ود يعارض الفصيل المعني هذا االجراء مما يولد مشكلة تحتاج الى المعالجة والحل

 

 تطور العالقات الفصائلية
 

، وبدونه ال يمكن االرتقاء      وجد المعتقلون ان التعاون بينهم تمليه الضرورة والواجب

 المعتقل، وان هذا التعاون يلزمه وجود حد أدنى من التفاهم وتنسيق المواقف، وعبر بأوضاع

، ومع واإلكراهالخبرة والتجربة تم التوصل الى الوسيلة الصحيحة بدال من الضغط والعنف 

االت لتنسيق  وازدياد الوعي كون المعتقلين لجانا مشتركة في كافة المجاألوضاعتطور 

 :  بشكل يرضي الجميع، ومن هذه اللجان مايلياألوضاعالمواقف وتوحيد اآلراء وترتيب 

 

.  وينطق باسم المعتقلين جميعااإلدارة أمامينتخب من قبل الفصائل ويكون ممثال للمعتقل : ممثل المعتقل . 1

 أمنيةان يكون صاحب سمعة : ويفترض ان تتوفر في هذا الممثل ميزات خاصة منها

 عالية، وان يكون ذو قدرة على المناورة والمفاوضة الذكية وعلى قدر كبير من وأخالقية

 . في المعتقل وقوة الشخصيةاألمورالوعي والثقافة والمعرفة بمجريات 

 المعتقل بشأن مطالب المعتقلين، وأيضا يقدم إدارة      يقوم ممثل المعتقل بمهمة التفاوض مع 

ن مهمته الى لجنة التنسيق، وعادة ما يتلقى ممثل المعتقل الخطوط التقارير المفصلة ع

العامة لمهماته من لجنة تنسيق وليس من قيادة فصيله، ويرجع الى هذه الجنة في كل 

طارئ النه ال يتمتع بصالحيات مطلقة بل مقيدة ضمن المبادئ والخطوط التي تحددها 

 .لجنة تنسيق 

 التنظيمية، كانت المشاورات تتم بين الفصائل المختلفة عبر األطرل منذ بداية تشكي: لجنة التنسيق. 2

 التنظيمية وضرورة وجود وجود قنوات األوضاعمسؤولياتها مباشرة، ومع استقرار 

اتصال مستمرة بين الفصائل سواء لحل االشكاالت الحادثة او لتنسيق المواقف والتعاون 

ركة تضم مندوبا عن كل فصيل، المستمر، ظهرت الحاجة لتشكيل لجنة تنسيق مشت

وتجتمع باستمرار للتشاور، وبالطبع يراعى في هؤالء المندوبين ان يكونوا على درجة 
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، وهذه اللجنة مسئولة عن واألخالقي األمنيعالية من الوعي وسعة الصدر والنقاء 

 المعتقل، وتقوم بمهمة إدارة أمامتنسيق المواقف النضالية لضمان موقف موحد للجميع 

 بين الفصائل في حالة حدوث مشكلة ما او ظهور توتر في األجواءحل الخالفات وتنقية 

 سبب كان، وهي تمتلك صالحية سؤال ممثل المعتقل وتوجيهه وتحديد أليالعالقة 

 .اإلدارة مفاوضاته مع أثناءالخطوط العامة التي يجب عليه االلتزام بها 

شترك بين الفصائل وتوسيع مجاالت  على العمل المباإلشرافتقوم لجنة التنسيق 

التعاون، فهي تصدر التعميمات العامة المتفق عليها، ويقع على عاتقها ترتب أوضاع 

 إذ، اإلضرابات أثناء لجنة التنسيق أهمية الحفالت والندوات، ويزداد إقامةالمعتقل مثل 

ري التنويه الى ان انها تعتبر اللجنة القيادية وقراراتها حاسمة ونافذة، اال انه من الضرو

 بل هو مقيد بالتعليمات أيضامندوب كل فصيل في لجنة التنسيق غير مطلق الصالحية 

 التي تصله من قيادة فصيله، يؤثر هذا بالتالي على سرعة اتخاذ القرار وعلى واألوامر

 . التنسيقيةأعمالهم اللجنة في أعضاءالندى الذي يمكن ان يذهب اليه 

م تشكيل لجان تنسيق في كل قسم خصوصا اذا كان المعتقل وفي بعض المعتقالت يت

 من أعضاء منفصلة ويصعب االتصال بينها، تضم هذه اللجان أقسامكبيرا ويحتوي على 

الفصائل الرئيسية، وال تقوم بمهمة التخطيط والقيادة بل تنحصر أعمالها في مجال تنفيذ 

 لقيامها بمعالجة المشاكل باإلضافةالقرارات التي تصدرها لجنة التنسيق العامة 

والخالفات البسيطة التي قد تحدث بين عناصر الفصائل المختلفة، ولجان التنسيق في 

 . تتبع لجنة التنسيق العامة حيث ان االتصال باالتجاهين مستمر بين الجبهتيناألقسام

ؤول عن ترتيب  على النشاطات العامة للمعتقلين في الغرفة، فهو مساإلشرافمهمته :شاويش الغرفة.3

الدور بالنسبة لتنظيف الغرفة والتنبيه عند قيام الضابط المناوب بأخذ العدد، كما انه 

 هي اإلدارةالمخول بالتحدث مع الشرطة في الشؤون التي تهم الغرفة، وفي السابق كانت 

، واإلدارةالتي تتحكم في تعيين شاويش الغرفة لكي يكون حلقة الوصل بين المعتقلين 

 التنظيمية أصبحت الفصائل هي التي تقوم بتعيينه بدون تدخل األطرستقرار وبعد ا

، يراعى في تعيين شاويش الغرفة ان يكون نقيا من ناحية أمنية وأخالقية ال سيما اإلدارة

وانه يتصل بالشرطة باستمرار، ويراعى التوزيع الفصائلي في القيام بهذه المهمة وتم 

 .حصرها في فصيل واحد

 ومهمتها بإضرابوهي لجنة غير دائمة يتم تشكيلها للتحضير للقيام : لتعبئة والتوجيه الوطنيلجنة ا.4

 أيضاوهي تقوم .  الشاقةاإلضرابهي تهيئة النفوس وشحنها وتعبئتها لخوض مرحلة 

 من أجل تحقيق اإلدارةبكتابة النشرات وعقد الندوات التي تدور حول ضرورة مواجهة 

الظروف االعتقالية، وتشرح طبيعة الواقع السيء والمطالب المطالب الخاصة بتحسين 



 160

 وتشرح حيوية هذه المطالب وذلك القناع إنجازهاالتي ينبغي العمل والمطالبة على 

، تتصل هذه اللجنة بالمؤسسات الوطنية ووسائل اإلضرابالمعتقلين بضرورة هذا 

 المعتقلون الفلسطينيون  الصعبة التي يعيشهااألوضاع لشرح واألجنبية المحلية اإلعالم

 والمؤسسات الدولية األحمر الذي يخوضونه، وتتصل بالصليب اإلضراب الى أدتوالتي 

 المعتقلين، وبالطبع فان دور هذه أوضاع لشرح اإلنسانالتي تعمل في مجال حقوق 

 . وعودة الحياة في المعتقل الى مجراها الطبيعياإلضراباللجنة ينتهي بانتهاء 

ومهمتها شراء كل ما يلزم من الحاجات الضرورية . يطلق عليها أحيانا اللجنة المالية: وق لجنة الصند.5

من حانوت المعتقل وتوزيعها على كافة المعتقلين بالتساوي بغض النظر عن انتماءاتهم 

، فالمعروف  ان هناك العديد من لمعتقلين الذين يعيش األهلاو كمية النقود التي يدخلها 

، او ان أهاليهم يعيشون خارج األسر في أبنائهمر مدقع ال يمكنهم مساعدة  في فقأهاليهم

 الالزمة لهم، لذا فان الصندوق األموالالمناطق المحتلة وال يستطيعون زيارتهم ورصد 

 .العام يوفر للجميع الحاجات الممكن ابتياعها دون تمييز بين صغير وكبير او غني وفقير

 األخيرةه الخاص، لكن بدأت في السنين في السابق كان لكل فصيل صندوق

محاوالت توحيد الصناديق في صندوق عام للفصائل جميعها، ولكن التعصب التنظيمي 

 . جهود التوحيدأماموالرغبة في االستقاللية كانا يقفان حجر عثرة 

ومع تكاتف الجهود وصلت بعض المعتقالت الى وضع اتفقت فيه كافة الفصائل او 

 على إقامة صندوق اعتقالي عام يدار من قبل لجنة مشتركة تشرف األقلبعضها على 

على عملية شراء الحاجيات وتوزيعها، ولجنة الصندوق يتم تعيينها من قبل لجنة التنسيق 

العامة، ولتسهيل أعمالها فانه يعين في كل قسم او غرفة في المعتقل لجنة فرعية تشرف 

 مناسبة، وتشمل هذه المواد السكر أماكني على الصندوق وتحافظ على المواد وتخزنها ف

 . الى بعض الحلوياتباإلضافةوالشاي والقهوة واللفافات 

نالحظ مما سبق ان العالقات بين الفصائل قد وصلت الى مرحلة متقدمة في تطورها  

 تنظيمية لكل فصيل وتم أطر إقامةشوطا ال يستهان به، واستطاع المعتقلون الفلسطينيون 

التسيب والفوضى والفردية، استطاعوا بناء عالقات فصائلية قوامها التعاون القضاء على 

واالحترام المتبادل وترتكز على وجود أجهزة تنسيق في كافة المجاالت، ففي المجال 

 . الفصائل المختلفةأعضاءالديمقراطي لحل الخالفات واالشكاالت التي د تقع بين 

 المعتقالت مما إدارة أمام توحيد كلمتهم  وفي المجال النضالي استطاع المعتقلون 

 أساس على التعامل معهم على وإجبارها بهم اإلدارةمكنهم من فرض وجودهم واعتراف 

 الى االستجابة للعديد من أدت ناجحة إضراباتجماعي وليس فرديا، واستطاعوا خوض 

ت البرامج المطالب الخاصة بتحسين ظروف الحياة االعتقالية، وفي المجال الثقافي وضع
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 الفصائل االنفتاح على بعضهم البعض وساهم في ألعضاء أتاحالثقافية المشتركة مما 

 هذا الى التخفيف من حدة التعصب الفصائلي ومحاولة أدىخلق جو من التفاهم المتبادل، 

 توازن بين الوالء الفصائلي والوالء للحركة الوطنية الفلسطينية ككل، وقد غزا إيجاد

 المشاركة في بعض وأصبحتك العديد من نواحي الحياة االعتقالية، العمل المشتر

االحتفاالت حقا للجميع، فانطالقة كل فصيل من فصائل الثورة الفلسطينية تعتبر مناسبة 

 يتم التعامل معها األخرى باشتراك الجميع، والمناسبات الوطنية إحياؤهامن الضروري 

 الى باإلضافةل العالمي ويوم السجين، هذا  وعيد العمااألرضكمناسبات عامة مثل يوم 

 التاريخية الهامة التي مرت على الشعب الفلسطيني مثل األحداث ذكرى بعض إحياء

وعد بلفور وذكرى قرار التقسيم ومجازر صبرا وشتيال، ومن شأن هذه المناسبات 

بحث عن المشتركة تقوية روح التضامن بين الجميع ومحاولة التقليل من نقاط الخالف وال

 . مشتركة صلبة وموحدةأرضيةنقاط االلتقاء للوقوف على 

 عالقات إقامةوالمالحظ ان المناضلين الفلسطينيين في المعتقالت الصهيونية استطاعوا  

فصائلية قوية اكبر من تلك العالقات القائمة بين القوى الوطنية في كثير من المواقع 

يعيشونها، وهذا دليل على انهم قطعوا شوطا المتواجدة فيها برغم الظروف الصعبة التي 

 . ورحابة الصدر واالنفتاحاألفق به من سعة الستهانكبيرا 

 

 التيار الديني

 
 أخذ يبلور في المعتقالت تيار ديني مع بداية السبعينات، وما نعنيه هنا بالتيار الديني  

 فكرية لهم من المفترض  قاعدةاإلسالميمجموعة من المعتقلين الذين بدأوا يتخذون من الدين 

ان تحكم سلوكهم الخاص والعام، ويطلق على هذا التيار من قبل فصائل الثورة المختلفة اسم 

 .المتدينين

ال يتألف التيار الديني من مجموعة حزبية واحدة، والينتمي كل فرد بالضرورة الى  

حيدة لتحديد سلوك  كقاعدة واإلسالميةحزب، فهناك من هو متدين فحسب، أي يؤمن بالشريعة 

الفرد على مختلف المستويات، وهو بذلك يمارس الشعائر الدينية المختلفة، وهناك من يصفون 

 اإلنساني ينتمون الى تنظيم الجهاد الذي يتخذ من الشريعة القاعدة الوحيدة للسلوك بأنهمأنفسهم 

تقد انهم ضمن ويتبنى الجهاد قوال وعمال من أجل تحرير الوطن والمقدسات، وهناك من يع

  .أمور وما يتفرع عنه من باإلسالم المسلمين الذي يقول انه يتمسك اإلخوانتنظيم 
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ال يبدو ان التيار الديني بدأ في المعتقالت بتخطيط اعتقالي مسبق، أي لم يتداول  

مجموعة من المعتقلين مسألة تكوين تيار ديني، ولم يعملوا على وضع نظام يحكم هذا التيار، 

و انه بدأ برغبات فردية عبرت عن نفسها بجلسات دينية غير منظمة، لكنه مع الزمن، بل يبد

 . بين المعتقلينأوسع هذه الدروس تكتسب معنى وتأخذ بعدا أخذت

ليس من الواضح السبب الذي أدى الى اتساع تطاق التيار الديني في المعتقالت،  

تماء صاحب الرأي السياسي، تقول بعض فاآلراء التي استمعنا اليها مختلفة وذلك باختالف ان

 األخرىاآلراء ان صاحب الرغبة في التدين ووجهوا باضطهاد من قبل زمالئهم في الفصائل 

 وحشد أنفسهمووصفوا بالرجعية والتحجر والعمالة، وكرد فعل رأى هؤالء ضرورة تأطير 

ى قالت ان ارتفاع أكبر عدد ممكن من المعتقلين خلفهم وتوسيع دائرة نشاطاتهم، وآراء أخر

 يشكل القاعدة الفكرية المقنعة اإلسالمعدد المنتمين للتيار الديني يعود الى قناعة الناس بان 

والتي تصلح كأساس للعمل، وآخرون يرون ان التيار الديني شكل ملجأ للمتساقطين 

ل شجعت  المعتقإدارةوالمتخاذلين الذين ال يرغبون في مواجهة االحتالل، ويعتقد هؤالء بان 

العمالء على االنتماء الى هذا التيار والترويح له، اما آخرون فقالوا ان هيمنة القيادات 

 الذين قرروا التخلي عن فصيلهم األفرادالفصائلية وسيطرتها شبه المطلقة أساءت الى بعض 

 .واالنتماء الى التيار الديني

 بحث مسهب، اال انه  اال بعداألمرعلى الرغم أنه من الصعب الوقوف على حقيقة  

 قاعدة فكرية يمكن االستناد عليها، وهناك من اإلسالم ان هناك من رأوا في األولىيبدو للوهلة 

رأى في التيار الديني وسيلة الفساد الحياة االعتقالية، أي انه ال يبدو ان كل الذين دخلوه 

 التيار، وقد رأينا مسلمون، فحسب ما اتضح، هناك رجال أشداء مؤمنون باهللا ساروا في هذا

، وهناك من لم يثبتوا جدارة 1985 التي تمت عام األسرىنشطاء منهم خاصة في عملية تبادل 

 .أمنية داخل المعتقالت او حقق معهم أمنيا او لفتهم الشبهات

هذا ومن الواضح ان الفصائل ال تتعامل مع التيار الديني كجسم اعتقالي شرعي،  

يار وتعتبره تجمعا دينيا ال شرعيا، وهي بالتالي ال تقبله في اللجان الفصائل ال تعترف بهذا الت

 كانت هناك عالقة، فان الضرورات االعتقالية تملي ذلك كمسألة وإذاالتنسيقية المختلفة، 

 من أجل تحقيق مطالب محددة، هذا ويتهم التيار من قبل الفصائل على انه إضرابخوض 

اركة في عمليات المواجهة التي يخوضها المعتقلون ضد غير متعاون وال يرغب دائما في المش

 .  المعتقالت، ويقول بعض المعتقلين ان المتدينين ال يكملون المشوار في المواجهاتإدارة

 التيار الديني يردون هذه االتهامات ويقولون انهم ال يتأخرون في أعضاءلكن  

بررون صالبة موقفهم على أسس المواجهات ويستمرون في مواقفهم الصلبة حتى النهاية، وي

 . باهللا والقضاء والقدراإليمان
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 شيء وهي ان األمرهناك اتهامات واتهامات متبادلة، لكن هذه لم يغير من حقيقة  

التيار الديني امتد مع الزمن وازداد عدد أعضائه لكنه ما زال قاصرا في نشر نفسه على 

 أعدادقلين لالنتماء اليه، أي ان تزايد مختلف المعتقالت بشكل مؤثر بسبب ضعف حماس المعت

المنتمين اليه يسير بشكل بطيء، لكن هذا التيار أصبح يمتلك قدرة تنظيمية افضل مما كان 

 .  الجهاد مجلة تدعى إصدار لديه نشاطات ثقافية منتظمة من ضمنها وأصبحتعليه سابقا، 

 

  للفصائلاإلدارينشوء وتطور الجهاز 

 
لتنظيمية داخل المعتقل امتدادا للتنظيمات الفلسطينية خارج المعتقل  ااألجهزة    تعتبر  

 داخل المعتقل لكي يستطيعوا مواجهة الواقع الجديد أنفسهموقد شعر المعتقلون بضرورة تأطير 

والتكيف معه ولمواصلة المهام النضالية والمرتبطة بظروف هذا الواقع، وهكذا بدأ كل فصيل 

، األفضل التنظيمية واالرتقاء بها نحو األطر المناسبة لنمو جواءاألبالعمل المضني لتهيئة 

 التنظيمية واالرتقاء األطر المناسبة لنمو األجواءوهكذا بدأ كل فصيل بالعمل المضني لتهيئة 

 داخل إداري هيكل بإنشاء كل فصيل أعضاء، وانطالقا من هذا الواقع قام األفضلبها نحو 

 السائد في الخارج، فقد كان المهم في البداية اإلداريالهيكل المعتقل يعبر بصورة مصغرة عن 

 الفصيل الواحد ويستوعب أبناء تنظيمي يجمع إطار بهدف وجود إداريةتشكيل أجهزة 

 ويعمل األعضاءلى ع ان يحافظ اإلطارالمعتقلين الجدد المنتمين له، حيث ان من شأن هذا 

 الى ان باإلضافة السياسية والوطنية، ألموراعلى تعميق انتمائهم وزيادة وعيهم حول مختلف 

 كانت تهدف الى وضع حد للتسيب والفوضى التي من الممكن ان تسود في ظل اإلدارية األطر

 التنظيمية ضروري لمواجهة األطرومن ناحية أخرى فان وجود .  التنظيميةاألطرغياب 

وضعهم في ظروف معيشية  الرامية الفراغ المعتقلين من محتواهم الوطني واإلدارةمخططات 

 .قاسية ال تليق ببني البشر

 في المعتقل مع بيان كيفية تشكيلها والمهام المنوطة إدارية تشكيالت بإيجازنتناول هنا  

 .بها والوظائف التي تقوم بها

 

  لحركة فتحاإلداريةالتشكيالت 

 
 : لحركة فتح مناإلداريةتتألف التشكيالت 
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 الملتزمين بهذا الفصيل، وال يجوز حرمان أي عضو من األعضاءوضم كل : المؤتمر العام :أوال

االنضمام اليه اال في الحاالت الخطيرة مثل الخيانة واالرتباط بسلطات االحتالل، ويتمتع كل 

 والقوانين التنظيمية باألوامر وبالمقابل يلتزم ألعضائهعضو بالحقوق التي يوفرها التنظيم 

ا التنظيم، وعادة يتم تقسيم المتواجدين فيها، ويتراوح عدد ويقوم بالواجبات التي يكلفه به

 عضوا، ويحق لكل عضو تقديم االقتراحات او رفع االنتقادات الى 11-5أعضاء الخلية من 

 .اإلداريالهيئات العليا ضمن التسلسل 

ال يوجد له عدد محدد، حيث يختلف هذا العدد من ظرف آلخر : المؤتمر الحركي المصغر :ثانيا

، واألوضاعن معتقل آلخر، ويتم انتخابه من المؤتمر العام مرة كل سنة او حسب الظروف وم

 .ويقوم هذا المؤتمر بانتخاب المجلس الثوري

 المؤتمر الحركي المصغر ويتراوح أعضاءويتم انتخابه كما أسلفنا من قبل : المجلس الثوري :ثالثا

أعضاء الفصيل في المعتقل  عضوا، ويختلف العدد حسب عدد 53-25 من أعضائهعدد 

، وهو بمثابة السلطة التشريعية ومدة عمله سنة، فهو يشرف على واألحوالوحسب الظروف 

اللجنة المركزية التي يقوم بانتخابها ويحاسبها على أي تقصير يصدر منها، وكذلك يقر البرامج 

 التنظيمية جهزةواألوالمشاريع التي تقدمها اللجنة المركزية، ويشارك أعضاؤه في اللجان 

 والتحقيق مع العمالء كاإلضراب ويشاركون بشكل فعال في القرارات الهامة األخرى

 .والعقوبات التي تفرض عليهم

 كان يتم تعيين المسؤولين في اللجنة المركزية بشكل غير األولىفي السنوات : اللجنة المركزية :رابعا

 التنظيمية األطرتقالت ولعدم ثبات ومتانة  في المعاألمورديمقراطي وذلكم بسبب عدم استقرار 

ولضعف الخبرة في هذا المجال، فقد كان يتم تعيين أعضاء اللجنة المركزية من خالل االتفاق 

بين العناصر البارزة والنشيطة في التنظيم، ويبقى هؤالء في مراكزهم الى ان يتم نقلهم الى 

 واستبدالهم بعناصر أخرى أكثر قبوال بإقالتهممعتقل آخر او الى ظهور أصوات كثيرة ترغب 

 التنظيمية خاصة في األطرلدى أعضاء التنظيم، وفي المراحل الالحقة، بعد استقرار وثبات 

 العالية فقد تم االتفاق على صيغة محددة يتم األحكامالمعتقالت التي تأوي المعتقلين ذوي 

 األخيرة التنظيم، ففي السنوات  فيأخرى اللجنة المركزية او أي لجنة أعضاءبموجبها انتخاب 

 المجلس الثوري الذين ينتخبهم أعضاء اللجنة المركزية من صالحية أعضاءأصبح اختيار 

 أعضاء، واللجنة المركزية تعتبر 9-5المؤتمر الحركي المصغر، ويتراوح عدد أعضائها من 

 .نفيذ البرامج الالزمة شؤون التنظيم وتإدارة على اإلشرافبمثابة لجنة تنفيذية يقع على عاتقها 

وينتخبه أعضاء اللجنة المركزية من بينهم، ويعتبر الشخص المحرك والموجه : الموجه العام: خامسا

 المنتشرة في الغرف اإلداريةالمباشر للتنظيم حيث يقع على عاتقه مهمة التصال بالتشكيالت 

شاكل التي تحدث داخل ، ويصدر القرارات اليومية ويسعى لمعالجة المستجدات والمواألقسام
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 اللجنة المركزية حيث يطلعهم أعضاء التنظيم، وبالطبع فانه يقوم بمهامه بالتعاون مع إطار

 يكون األحوال ويشركهم في اتخاذ القرارات، وفي معظم األمورباستمرار على مجريات 

التذمر الذي  التنظيم مما يزيد من أهمية الموقع الذي يشغله، فأعضاءالموجه العام مكشوفا لدى 

 إدارة إلجراءات التنظيم يوجه نحو الموجه العام، كما انه يكون عرضة أعضاءقد يسود بين 

 إحداث الى نقله الى معتقل آخر بهدف األحيانالمعتقل اكثر من غيره، فهي تلجأ في كثير من 

 كثيرة وبسبب أحيان في صفوف التنظيم، وفي اإلداري ولبث الفوضى والتخبط إداريفراغ 

 مشكلة او حالة أمام قد يجد الموجه العام نفسه وأقسامهصعوبة االتصال بين غرف المعتقل 

 الجنة المركزية، لذا فعليه ان أعضاءطارئة تتطلب منه اتخاذ قرار سريع دون االتصال مع 

 . وعدم التردد واتخاذ القرار المناسب والسريعاألموريكون متميزا بالقدرة على حسم 

العام واللجنة المركزية السلطة العليا في التنظيم داخل المعتقل والتي تشرف ويعتبر الموجه 

 او ثقافية او أمنية، تتصل اللجان إداريةعلى كافة النشاطات بمختلف جوانبها سواء كانت 

  مباشرة بالموجه العام وتتلقى التوجيهات منه، وتشمل هذه واألقسام في الغرف اإلدارية

 : يلي مااإلداريةالتشكيالت 

 أعضاء حركة فتح موجه غرفة يعينه الموجه العام بالتشاور مع أعضاءلكل غرفة يتواجد فيها : موجه الغرفة

اللجنة المركزية، وصالحياته محصورة في نطاق غرفته، فهو الذي يشرف على حل المشاكل 

تي  التنظيم في غرفته، ويشرف على تطبيق التعليمات والتوجيهات الأعضاءالتي تقع بين 

 الغرفة أوضاع العليا حول اإلداريةتصله من الموجه العام، ويرسل تقارير دورية الى الهيآت 

 الفصائل أعضاء التنظيم ومع أعضاءوالنشاطات التي يتم تنفيذها والعالقات السائدة بين 

 في الغرفة، ويقوم بمهمة خلق االنسجام وتقوية الروح الجماعية ومراقبة العناصر األخرى

 تهدد االستقرار وتضعف االلتزام بالتنظيم، ويتعاون مع الموجه بأعمال او التي قد تقوم الشاذة

الثقافي في الغرفة في تنفيذ البرامج الثقافية وضمان عقد الجلسات الثقافية والندوات والمحافظة 

 التنظيم فان على أعضاء الدراسة، وفي حالة وقوع خالف او مشكلة بين أثناءعلى الهدوء 

 الغرفة المبادرة وبسرعة لحصر هذه المشكلة ومعالجتها وابالغ الموجه العام بها، وله موجه

 الذين يتجاوزون حدودهم او يرتكبون تصرفات األعضاءصالحية فرض عقوبات بسيطة على 

 أعضاء لآلخرين، يراعى في اختيار موجه الغرفة ان يكون مقبوال من ةأو مسيئغير سليمة 

 بدون تجارب وتعاون األمثل ال يمكن ان تسير على الوجه األمورن التنظيم في الغرفة، ال

 ثبتت عدم قدرته على خلق االنسجام والتعاون فانه يجد نفسه غير قادر فإذا معه، األعضاء

 إقالته شؤون الغرفة مما يدفعه الى تقديم االستقالة، او يدفع الموجه العام نفسه الى إدارةعلى 

 . األعضاءدرة وقبوال لدى او استبداله بعضو اكثر ق
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 في الغرفة ومع شاويش الغرفة األخرىوبالطبع ان موجه الغرفة يتصل مع مسئولي الفصائل 

 . جو هادئ وودي داخل الغرفة ولضمان تنفيذ البرامج المشتركةإيجادمن اجل 

 الغرف التي يشملها هذا القسم إدارةموجه القسم هو الشخص المسؤول عن : موجه القسم

ه في عمله لجنة خاصة، انه حلقة الوصل بين الموجه العام وموجهي الغرف، ويتصل وتسعد

باستمرار بموجهي الغرف للتعرف على أحوالها والمستجدات فيها، ويتدخل في حالة وقوع 

 الى نصابها، وقد تشكل لجنة األمورمشكلة بالتعاون مع موجه تلك الغرفة لمعالجتها والعادة 

وموجهي الغرف، وللجنة صالحيات فرض عقوبات اشد من تلك التي القسم من موجه القسم 

تخولها الالئحة الداخلية لموجه الغرفة، فعند حدوث مشكلة موجه الغرفة حلها فان استعصى 

 كانت إذا عليه فانه يرفعها لموجه القسم الذي يحاول هو ولجنة القسم معالجتها، اما األمر

 ترفع الى الموجه العام فإنها ال تستطيع اللجنة حلها المشكلة من الخطورة او الصعوبة بحيث

 .واللجنة المركزية

يتلقى موجه القسم التعليمات من الموجه العام وينقل هو بدوره تقريرا مفصال ودوريا الى 

 القسم، وال يتدخل موجه القسم مباشرة في شئون الغرف الن ذلك أوضاعالموجه العام حول 

جهي الغرف، لذا فانه يتدخل بناء على طلب من موجهي الغرف يعتبر تعديا على صالحية مو

وبمعرفتهم وبالتعاون معهم، وفي حاالت الطوارئ وبسبب صعوبة االتصال مع الموجه العام 

 . الدارة شئون القسمأوسعفان موجه القسم يكون له صالحيات 

 منذ البداية على هذه  لم تنشأإليها الى نقطة هامة وهي ان هذه التشكيالت المشار اإلشارةنود 

 وزيادة األمورالصورة، ولم يكن اختيارها يتم بصورة ديمقراطية في البداية، ولكن تطور 

 سواء من حيث طريقة االختيار او تحديد اإلداريالوعي والتجربة أديا الى االرتقاء بالجهاز 

 .إداريالصالحيات لكل مركز 

 مسؤولة عن أيضا فإنها، اإلداريةالتشكيالت  اللجنة المركزية على هذه إشراف الى باإلضافة

 المشرفة األمنية اللجنة المركزية رئاسة اللجنة أعضاء، يتولى أحد واألمنيالجهازين الثقافي 

 والذي يقوم بمهمة متابعة تحركات المشبوهين ورصدها وجمع المعلومات األمنيعلى الجهاز 

تحقيق مع أي شخص مشبوه بدون موافقة عنهم من أجل كشفهم والتحقيق معهم، هذا وال يتم ال

 .أيضااللجنة المركزية والمجلس الثوري، كما ان فرض العقوبة بحقهم يحتاج الى هذه الموافقة 

اما في مجال الجهاز الثقافي فان اللجنة المركزية تشرف على هذا الجهاز خالل ترأس أحد 

باختصار . ة الخاصة بالتنظيم له، والذي يشرف على كل النشاطات والبرامج الثقافيأعضائها

نستطيع القول بان اللجنة المركزية هي السلطة التنفيذية العليا التي تدير شؤون التنظيم وتشرف 

 .على كافة نشاطاته
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  للجبهة الديمقراطيةاإلداريالهيكل 

 
 : االعتقالي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مناإلدارييتشكل الهيكل 

 :اعديةالخاليا الق : أوال

 الجبهة أعضاء، وتتشكل بمبادرة من أعضاءتتكون الخاليا العقائدية من ثالثة الى خمسة 

الموجودين في كل غرفة او مكان اعتقال، تمارس هذه الخاليا مختلف النشاطات االعتقالية 

المحلية، أي النشاطات التي يمكن ممارستها داخل الغرفة كالنشاطات الثقافية والمناقشات 

ية، تنتخب كل خلية من بين أعضائها مسئوال حزبيا الدارة شؤونها وتنشيط عملها السياس

 .وتمثيلها

  المؤتمر العام : ثانيا

 العامة القائمة في األوضاعيعقد المؤتمر العام كل ستة اشهر او كل سنة وذلك تبعا لتقييم 

لخاليا، يستمع المعتقالت، يحضر المؤتمر مندوبون يمثلون أعضاء المنظمة وينبثقون عن ا

 إنجازهاالمؤتمر الى التقارير المقدمة للهيئة العليا والمتعلقة بالنشاطات المختلفة التي يتم 

 الحركية، ومن صالحيات المؤتمر العام ان ينتخب هيئة عليا جديدة ولجنة رقابة وباألوضاع

 .لقادمةحزبية، وان يضع الخطة العامة التي يجب ان تسير عليها المنطقة في المرحلة ا

 هيئة الرابة الحزبية :ثالثا

 الهيئة العليا، من حقها ان أعمالتنتخب هذه الهيئة من قبل المؤتمر العام ومهمتها مراقبة 

، تعمل هذه األعمالتحضر اجتماعات الهيئة العليا وتقدم توجيهاتها وتوجه االنتقادات وتقييم 

 .الهيئة باستقاللية ودون ضغوط

  الهيئة العليا :رابعا

 هيئة أعلى من قبل المؤتمر العام، وهي 5-3 من أعضائهاتنتخب هذه الهيئة التي يتراوح عدد 

 عام ومسئول للعالقات الداخلية أمين أعضائهاتنفيذية للمنظمة داخل المعتقالت، ينتخب من بين 

ع  شئون المنظمة الحزبية وتضإدارةومنسق للعالقات الوطنية، تقوم الهيئة بعملها المركزي في 

، وتشرف األعضاءخطة من أجل رفع مستوى الوعي السياسي والعقائدي والوطني لدى كافة 

 . للمنظمةاألمنيالهيئة على الوضع 

 . في بحر الفصلإليها اإلشارة والتي سبقت واألمنيةهذا فضال عن اللجان الثقافية واالجتماعية 

 

  للجبهة الشعبيةاإلداريالهيكل 
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 :للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من اإلداري   يتكون الهيكل 

 الحلقة :أوال

 الجدد غير الحاصلين على العضوية ويستمر العضو في الحلقة األعضاءينتظم في الحلقة 

 الداخلية األنظمة شهور وتشكل فترة تدريب ودراسة،يدرس العضو الجديد خاللها 6-4مدة

 .للجبهة ويطلع على أدبياتها السياسية والتنظيمية

 الخلية :ثانيا

 وتقوم بنشاطات ثقافية وسياسية تربوية وذلك حسب توجيهات أعضاء 7-5تتكون الخلية من

 .القيادة

 الرابطة :ثالثا

 خاليا، تتشكل للرابطة قيادة، وغالبا ما تكون على مستوى القسم، تقوم 5-2تتكون الرابطة من 

 .قبة نشاطاتهاقيادتها بانتخاب قائد لها، وتعتبر مسئولة عن توجيه الخاليا ومرا

 المؤتمر :رابعا

، تقوم كل رابطة 13-7يتكون المؤتمر من مندوبين عن الروابط المختلفة ويتراوح عددهم من 

بانتخاب مندوبيها الى هذا المؤتمر الذي يجدد سنويا، ويعقد جلسات عادية كل ستة اشهر، 

تقل ويقر السياسات  الجبهة الحزبية وعالقاتها الخارجية واوضاع المعأموريبحث  المؤتمر 

 .العامة في مختلف المجاالت

      القيادة الحزبية :خامسا

يتم انتخاب القيادة الحزبية من قبل المؤتمر، وتكون مسئولة عن تنفيذ قراراته  

وتوصياته، وهي تتلقى التقارير الدورية من قيادات الروابط التي بدورها تتلقى التعليمات من 

 .القيادة

 راقبة الحزبيةلجنة الم :سادسا

تنتخب لجنة المراقبة الحزبية من قبل المؤتمر ومهمتها مراقبة القيادة الحزبية  

 فض الخالفات وحل المشاكل التي أيضاوخطواتها في تنفيذ قرارات المؤتمر، ومن صالحياتها 

 .قد يستعصي على القيادة الحزبية حلها

الجتماعية والثقافية والمالية واالمنية تعين هذه االجهزة واللجان لجان أخرى تعنى بالشؤون ا

 .والعالقات الخارجية

 الفصائل في معتقل النساء
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          تدخل في الحديث عن هذا الموضوع خصوصيات معتقل النساء الذي لم يتم تنظيم 

وضع الفصائل  فيه بشكل صحيح وواضح كبقية المعتقالت، خاصة في مراحل االعتقال 

لم تكن هناك فصائل فلسطينية على ساحة المعتقل تحكمها عالقات ، فالحقيقة انه األولى

واضحة وواعية، بل كان هناك هيكل تنظيمي او لجان قيادية قادرة على توجيه المعتقالت 

وقيادتهن وتأطير نضاالتهن، ولذلك كانت تغلب على وضعهن في بداية االحتالل سمات 

سائدا فترة طويلة رغم وجود المناضالت التخبط وعدم االنضباط، بقي هذا الوضع الفوضوي 

اللواتي حكمن سنوات طويلة وصل بعضها مدى الحياة، اال انه لم يكن بينهن من تملك القدرة 

 . والتحكم بهااألمورعلى االمساك بزمام 

 بقدوم معتقالت جدد على قدر ال بأس 1979بدأ هذا الوضع بالتغيير في اواسط عام 

 بوضع األمامت هؤالء على قلب واقع المعتقل ودفعه بقوة الى به من الوعي التنظيمي، عمل

 منظم يضم في صفوفه إطار لوضع تنظيمي واعتقالي سليم، فقام والول مرة األساسحجر 

المعتقالت ذوات الفكر الماركسي او اللواتي ينتمين اصال لفصائل تؤمن بالفكر الماركسي، 

 فقد ضم معتقالت ينتمين اآلخر اإلطاراما  الماركسي، اإلطار اسم أنفسهنوكن يطلقن على 

لحركة التحرير الوطني الفلسطيني، فتح، ومع ذلك ال يمكن القول ان الوضع في تلك الفترة 

 نحو تأطير الوضع الفصائلي في إيجابيةاال انه شهد خطوة . وصل الى المستوى المطلوب

ماركسي تتسم بالتذبذب والمد  الاإلطار الفتحاوي وبين اإلطارالمعتقل، وكانت العالقة بين 

، فكان من الممكن ان تتأزم العالقات مع كل مشكلة تنشب، وخاصة األوضاعوالجزر حسب 

 وضع ضوابط محددة تؤثر على العالقات المتبادلة، ورغم ذلك فقد األمرانه لم يتم في بداية 

 .المعتقل إدارة أمام حول العديد من المواقف العامة اإلطارينكان هناك تنسيق بين 

 الطويل عن العمل بسبب قضية المطبخ، تم وضع اإلضرابفي أوائل الثمانينات وبعد  

 فتح ببحث إطار، وبدأت هناك مطالبة قوية من قبل اإلطارين جديدة لترتيب العالقة بين أسس

 الماركسي ووجوب التعامل مع كافة القوى كفصائل مستقلة وليس كمجتمعات اإلطارمكونات 

 عن اإلعالن الماركسي كن يطلقن على تجمعهن هذا االسم دون اإلطارضوات خاصة وان ع

 الماركسي اإلطاراالنتماء الى أي فصيل فلسطيني، وبعد نقاشات عديدة اقتنعت ممثالت 

 .اإلطاربالفكرة واعلن عن وجود فصائل ذات كر ماركسي ضمن هذا 

 من ذات المشاكل التي هذا ويعاني مجتمع االعتقال في معتقل النساء الى حد كبير 

 التنظيمية في بقية المعتقالت، انه يعاني ويواجه دائما من مشاكل األطرتواجه او واجهت 

 حول التنسيق بشأن مواقف نضالية عامة بسبب األحيان، تحدث مشاكل في بعض أيضاداخلية 
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ه  على موقفه، لكن هذوإصراره وتعنت احدهما اإلطارينالتباين في وجهات النظر بين 

 المعتقالت ان موقفهن في مواجهة إلدراكالمشاكل كانت تجد في النهاية حال وذلك كنتيجة 

 . لن ينجح دون تنسيق مستمر واتفاق مسبقاإلدارة

 كانعكاس الوضاع سياسية مستجدة على الساحة أحياناتنشب بعض المشاكل  

لى المعتقل وتؤثر سلبا الفلسطينية، فكان من شأن الخالفات الفصائلية في الخارج ان تنتقل ا

 على اثر األخيرة بصورة جلية في في اآلونة األمرعلى وحدة المعتقالت، وقد ظهر هذا 

الخالفات الحادة التي نشبت على الساحة الفلسطينية، ولكن يبقى المعتقل، ورغم الخالفات، 

اذهن  تسلطية تحاول استنفإدارة تجمع المعتقالت في معاناة مشتركة ومواجهة مع أرضية

 . وعلى الصعيدين الذهني والوجدانيإنسانياجميعا 

 وذلك اإلطاريناما بالنسبة للمعتقالت حديثا، فال يبدو انهن يشكلن موضوع خالف بين  

 األطر، ويبدو ان قلة العدد وعدم تعقيد األخرىعلى عكس ما كان يجري في المعتقالت 

 فبدت اقل حدة واكثر تفهما، تعطى التنظيمية ي معتقل النساء انعكسا على طريقة التعامل

الفرصة للمعتقلة الجديدة غير المؤطرة مسبقا الن تطلع على أفكار وطروحات كل طرف، 

 الذي ترغب في االنضواء تحته، هذا يتم دون اإلطاروتعطى الفرصة لتختار في النهاية نفسها 

 .  مشاحنات او صراعات او تهديدات
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 ظاهرة العمالء

 
الكيان الصهيوني مرير وطويل، المسيرة شـاقة والـدرب وعر،يسـعى           صراعنا مع    

االحتالل لطمس الوجود الفلسطيني من كافة جوانبه، ويصارع شعبنا الفلسـطيني مـن أجـل               

المحافظة على هويته ووطنه، يأخذ الصراع أشكاال عديدة، ويستخدم االحتالل كـل الوسـائل              

 الوطني عبر سياسة متعمدة ترمي فـي النهايـة       الممكنة إلفراغ اإلنسان الفلسطيني من محتواه     

آلي تحطيم وجودنا المادي على األرض الفلسطينية، وفي سبيل ذلك يلجأ االحتالل مثال آلـي               

االعتقال والتعذيب واإلبعاد، والى انتهاج سياسات من شأنها ان تجردنا معنويا مما قد يـدفعنا               

 . التغاضي عن الواقع وتجاهل القضية الوطنيةإلى

يسعى االحتالل عادة آلي تجنيد العمالء لخدمته وتنفيذ المهام التي يوكلها إلـيهم فـي                

محاربة أبناء وطنهم وشعبهم، والخيانة أو العمالة تعني بساطة تحويل اإلنسان الفلسطيني مـن              

الصف الوطني آلي صف العدو واستخدامه لضرب أبناء شعبه ووطنـه، وتضـغط سـلطات               

من قوة لإليقاع بأكبر عدد ممكن من المواطنين الفلسطينيين في مصادرة       االحتالل بكل ما لديها     

رزقهم لوضعهم في حالة اقتصادية سيئة ومن ثم تصور لهم ان الخالص وبحبوحـة العـيش                

يتأتيان فقط من خالل خدمة المحتلين، وتصور وسائل اإلعالم ان الجيش اإلسرائيلي ال يمكـن               

ضال والكفاح ضده، فإذا كانت الجيوش العربية غير قادرة         قهره، وبالتالي فليس هناك جدوى للن     

على الصمود أمام الجيش اإلسرائيلي فما جدوى العمل من خالل الثورة ؟ وتصور ان النتيجة               

 .محسومة ومعروفة سلفا لصالح االحتالل

المنطق االحتاللي يدعو االنسان الن يتصور ان الثورة مـاهي اال ظـاهرة عـابرة                

وتندثر، وال يبقى بالتالي معنى للثورة، تمارس سـلطات االحـتالل شـتى             سرعان ما تزول    

صنوف القهر والبطش والتخويف ضد المواطن الفلسطيني من أجل ايقاع الرهبة فـي نفسـه،               

وردعه عن ممارسة عمل نضالي، وذلك عبر اتخاذ اجراءات قمعية جماعية ضد أي قرية او               

تالل، وعبر تكثيف حواجز التفتيش على الطرق،       مدينة او مخيم ينطلق منها عمل مناوئ لالح       

وما يصاحبها من انتظار ممل وتفتيش مزعج وسماعا كلمات نابية او صفعات مهينـة توجـه                

الي شخص بسبب وبدون سبب، وتجوب الدوريات من مختلـف االنـواع الشـوارع بشـكل          

مـدن  استفزازي، فضال عن تصرفات المستوطنين الوحشية واعتـداءاتهم ضـد القـرى وال            

 .المجاورة

ان مجمل الممارسات الصهيونية التي تمس الجوانب الثقافيـة والسياسـية والنفسـية              

والعسكرية تهدف الى تفريغ االرض من سكانها الفلسطينيين، واحتواء الباقي منهم وتطـويعهم             
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ودفع العديد منهم نحو التساقط في مستنقع الخيانة، والى وضع حاجز نفسي بـين المـواطنين                

سطينيين وبين الثورة بقصد عزلها ومن ثم اجهاضها وانهاء وجودها، ليسهل بالتالي طمس             الفل

القضية الفلسطينية، وزرع االرض الفلسطينية بالمستوطنات اليهودية على انقـاض المراكـز            

 .السكانية العربية

ويستعين االحتالل بالعمالء من أجل تحقيق اهدافه، ومجمل الممارسـات االسـرائيلية             

ابقة قد تؤدي الى سقوط ذوي النفوس المريضة، واصحاب الوعي المتـدني، وال شـك ان                الس

سلطات االحتالل قد استفادت كثيرا من ملفات االنظمة العربية المهزومة، وملفات االحـزاب             

، فمن خالل هذه الملفات استطاعت السلطات       1967العربية التي كانت قائمة عشية هزيمة عام        

االشخاص الوطنيين او الذين كانت الحكومات العربية السـابقة تطـاردهم،           االسرائيلية تحديد   

واستطاعت ايضا التعرف على االشخاص المتعاونين مع اجهزة االمـن التابعـة للحكومـات              

القمعية المطرودة، والذين كان لديهم االستعداد للتعاون مع كل سلطة قائمة انطالقا مـن حـب                

ة أخرى، اثمرت ممارسات سلطات االحتالل فـي اسـقاط          الذات والمال والسلطان، ومن ناحي    

 .العديد وتوريطهم

ومما هو جدير بالذكر ان ظاهرة العمالء ليست فريدة لدى الشعب الفلسطيني، بل هي               

ظاهرة عادية وموجودة لدى كل الشعوب التي كانت خاضعة لالحتالل االجنبي، فمـثال تمـت              

ر من قبل الثورة، بينما فر عشرات اآلالف الى         تصفية عشرات اآلالف من العمالء في الجزائ      

فرنسا مع جنود االحتالل عشية االعالن عن استقالل الجزائر، وسنتناول في االجزاء القادمـة              

ظاهرة العمالء بالدرس والتمحيص، والقاء الضوء عليهـا، مستعرضـين ظـروف التسـاقط              

اخل المعـتقالت او خارجهـا،      واساليب االحتالل السقاط الضحايا وتوريطهم سواء كان ذلك د        

 .وايضا سنتناول االدوار والمهام التي يقوم بها العمالء لخدمة سلطات االحتالل

 

 اساليب االحتالل في تجنيد العمالء
يسلك االحتالل أساليب عديدة لاليقاع باالشخاص وتوريطهم وتجنيد العمالء، مسـتغال            

ظروف التي يعيشها شعبنا، وسـنذكر هنـا        كل ما  لديه من امكانيات وقدرات، ومستفيدا من ال         

بعض االساليب والعوامل التي تستخدمها سلطات االحتالل الهادفة السقاط الضـحايا وتجنيـد             

 :العمالء

من خالل المالحقة وجمع المعلومات عن الكثيـر        : ايقاع الضحية في منزلقات اخالقية    :   اوال

ن تغريهم المسائل الجنسـية     من األشخاص، يستطيع جهاز االمن معرفة األشخاص الذي       

مثال، وباستخدام المرأة كعنصر اغراء يستطيع جهاز االمن االيقاع بالبعض من خالل            
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توريطهم في قضايا ال أخالقية، واتخاذها مماسك عليهم، والضغط من خاللها الجبارهم            

على االرتباط بأجهزة االمن، وهذا األسلوب شائع االسـتعمال لـدى معظـم أجهـزة               

ت العالمية، فمثال قد يتم التقاط صور للضحية وهو في وضع جنسي، ومن ثم              المخابرا

يقوم ضابط المخابرات باستدعائه وعرض الصور عليه وتهديده بالفضيحة ان لم يرتبط            

معه، والمعروف ان المخابرات االسرائيلية تجند عددا من الفتيات السـاقطات أخالقيـا          

 الشباب الذين قد ينحرفون وراء أية فتـاة         وتستخدمهن كأدوات لإليقاع بالرجال خاصة    

لقضاء سهرة ليلية آو رحلة قصيرة، ومن خالل هذه الفتاة الساقطة يتم ربط الضـحية               

 .بأجهزة المخابرات

يلجأ ضابط المخابرات المسئول عن المنطقة آلـي        : االستدعاء آلي مقر الحكم العسكري    :  ثانيا

 اوالشرطة، والطلب منهم الحضور آلي مقر       استدعاء الكثيرين واسطة البريد آو المختار     

الحكم العسكري المر ما، وقد يحدد تاريخا محددا للمثول أمامه، وال شـك ان الكثيـرين     

يرعبهم ويزعجهم مثل هذا الطلب، خصوصا ذوي الوعي البسيط والذين لم يسبق لهـم              

عسـى  التعرض لمثل هذه المواقف، يبيت الشخص المطلوب ليلته مهموما مفكرا فيمـا             

سيحدث معه غدا، ويراجع ذاكرته محاوال معرفة سب هذا االستدعاء، كما ويشاركه في             

الهم والتفكير افراد سرته الذين ربما تسيطر عليهم المخاوف على مصير ابنهم، وعمـا              

 .سيحدث معه

وفي اليوم المحدد يحضر المستدعي آلي مقر الحكم العسكري، وقد يبقى بدون سؤال أو              

اذهب اآلن  "ك اليوم، وفي آخر النهار يظهر عليه الضابط المسئول ليقول له          اتهام طيلة ذل  

، ويتكرر مثل هذا التصرف إلضفاء جو من الضغط النفسـي عليـه،             "وعد غدا آلي هنا   

وفي النهاية يطلبه الضابط المسئول ويتحدث معه عن أمور بسيطة الستشفاف مدى تأثر             

الشخص يبدو علـى تصـرفاته الخـوف        هذا الشخص النفسي ووعيه الفكري، فإذا كان        

الظاهر والرهبة من ضابط المخابرات، فان الضابط يستغل حالـة الضـعف بالتهديـد              

والوعيد تارة، والترغيب تارة أخرى بقصد السيطرة الكاملة عليه، وهنا يعـرض عليـه              

مشروع التعامل معه مبتدئا بالطلبات البسيطة ومتدرجا حتى يصل آلـي تنفيـذ المهـام               

 .ة التي توقع األذى والضرر الجسيم بابناء شعبنا ووطنناالخطير

قد يجد رجل المخابرات أمامه شخصا واثقا بنفسه، يتكلم بهدوء واتزان، لـذا يجـد               

ضابط ان عملية االستدعاء ومجرد التحقيق قد ال يجدي نفعا، فيعهد آلي أسلوب الترغيب              

لوظيفة وقطـع مصـدر الـرزق،       واإلغراء بالمال والوظيفة أو آلي التهديد بالطرد من ا        

وكثيرا ما تخيب كل هذه الوسائل، فيعمد الضابط المسئول آلي طرد الشخص مهددا إياه              
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ومذكرا بضرورة عدم ممارسة أي نشاط معاد للسلطات، وموهما إياه ان كـل حركاتـه               

 .معروفة لدى جهاز المخابرات

تكـرار  تهدف عملية الستدعاء أيضا آلي تشويه سمعة بعـض األشـخاص، ف             

الذهاب آلي مقر الحكم العسكري ورؤية الناس لهذا الشخص داخال أو خارجا من هناك،              

قد يولد الشبهات ويثير الشكوك حوله، خصوصا إذا كانت المخابرات معنية بتشويه ذلك             

 .الشخص بالذات للضغط عليه واضعاف نفسيته ليسهل إسقاطه وتوريطه

لشرطة أو المخابرات، واال تلقى     من الضروري اال يرتاب بأي شخص تطلبه ا        

األحكام جزافا بدون أدلة وإثباتات، ان تحطيم الثقة بين الناس يعتبر هدفا أساسـيا مـن                

 .أهداف االحتالل، لما ينجم عنه من انعدام العمل الوطني الجماعي

 :باختصار االستدعاء أسلوب تستعمله المخابرات اإلسرائيلية لتحقيق عدة أهداف

 .شخصيات التي تعتبرها مناوئة لالحتالل وذات نشاط وطنيالتعرف على ال . أ

 .إرهاق بعض األشخاص والضغط عليهم إليقاف نشاطهم الوطني . ب

التشكيك بالبعض أمام الرأي العام، وايهام الناس ان ترددهم على مقر الحكم العسكري نتيجة               . ت

 .الرتباطهم بهم

 .اتمحاولة إسقاط من تستطيع إسقاطه وربطه مع أجهزة المخابر . ث

 .جمع المعلومات بخصوص بعض األمور واألحداث واألشخاص في المنطقة . ج

االستدعاء قد يكون من أجل االتصال بين العميل والضابط المسئول إليصـال المعلومـات               . ح

 .وتلقي التوجيهات

من االعتيادي ان تحدث مشاجرات بين بعض : استغالل الخالفات بين األفراد والعائالت : ثالثا

اب شتى، وقد تتطور لتشمل عائلتين أو أكثر، والسياسة اإلسرائيلية المطبقة األفراد ألسب

على المواطنين العرب في ظل االحتالل، تهدف آلي تفجير الخالفات وإشعال نار الفتنة 

كلما استطاعت آلي ذلك سبيال ، فاستمرار حالة العداء أو الشجار بين المواطنين العرب 

العامة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، فاهتمام المتشاجرين يبعدهم عن االهتمام باألوضاع 

يكون منصبا على كيفية اإليقاع بالخصوم وحماية النفس من االعتداءات، لهذا تصبح 

التناقضات الثانوية بين العائالت العربية المحور األساسي الهتمامهم، مما يبعدهم عن 

لخالفات تلهي الناس عن القضية التناقض الرئيسي القائم مع االحتالل وأعوانه، وا

المصيرية، وتثقل كاهلهم بهموم ومشاكل خاصة وتلهيهم عن القضايا العامة، من ناحية 

أخرى، تشكل الفتن والمشاجرات مرتعا خصبا للعمالء وأعوان االحتالل الذين يسعون 

 لكي يبقى لتوسيعها، فالمخابرات توعز لهم بتوتير األجواء وإثارة النعرات وافتعال المشاكل

الجو مشحونا وغير قابل للحل، بهذه الوسيلة يبرز العمالء حملة السالح ليقوموا بدور 
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الحامي لعائلة ضد عائلة أخرى، وينضم بعض العمالء آلي هذه العائلة بينما ينضم البعض 

 .اآلخر آلي العائلة الثانية مثيرين األحقاد ومحرضين في سبيل تعميق الخالفات

ها ال تقوم بواجبها للفصل بين المتشاجرين، بل فقد ال تتدخل أحيانـا             أما الشرطة فإن  

اال في وقت متأخر حيث يكون النزاع قد وصل آلي مراحل خطيرة، وفي حاالت عديدة تمنـع                 

 .الشرطة أهل الخير واإلصالح من التدخل بين المتشاجرين لوضع حد للشجار والنزاع

وضع يكون بائسا بصورة كبيرة، فالمعتدي قد       وعندما تصل القضايا آلي المحاكم فان ال        

ال يجد اإلدانة الالزمة بحجة عدم توفر اإلثباتات، والحقيقة ان المحاكم تخضع أحيانا في عملها               

لتوجيهات خارجية، كما يتدخل في عملها بعض العمالء ذوي النفـوذ، ومـن المعـروف ان                

 المحتلة، وقد فضـح االحـتالل       المحسوبية والرشوة مستشرية في الجهاز القضائي في األرض       

نفسه هذا الفساد من خالل اعتقاله لبعض القضاة في اآلونة األخيرة، ان الهدف تفشي الفساد في                

الجهاز القضائي هو إيصال الناس إلى قناعة مؤكدة بان المحاكم لن تجدي نفعـا ولـن تـردع                  

 عليه بالمثل، فتسير األمـور      معتديا، فال يجد اإلنسان المعتدى عليه حال أمامه اال رد االعتداء          

 .في حلقة مفرغة بدون الوصول آلي حلول مرضية بخصوص المشاجرات والخالفات

ان شعور المواطن بأنه يجب عليه االعتماد على نفسه فقط لحماية نفسـه وتحصـيل                

حقوقه ودفع اعتداء اآلخرين عليه قد يدفعه المتالك أسباب القـوة، وهنـا تتـدخل سـلطات                 

جهزة المخابرات وعمالؤها الذين يصورون ان الحماية الالزمة تتحقق من خالل           االحتالل وأ 

االرتماء في أحضان المخابرات والسير في ركاب العمالة، لقد تجند العديد من العمـالء فـي                

صفوف المخابرات من اجل الحصول على السالح والدعم الالزمين لتقوية موقفهم في وجـه              

امتالك السالح قد يرهب الـبعض ويخيفـه ويردعـه عـن      خصومهم المحليين، وال شك ان      

االعتداء على حامله،ال سيما وان االعتداء على العميل ولو كان ألسباب جنائية قـد تفسـره                

الشرطة والمخابرات أحيانا تفسيرا سياسيا وتتدخل فيه بشكل سريع، وتعمـل علـى اعتقـال               

 .ريطهم وإيقاعهم في شباكها المنصوبةالمعتدين وتقديمهم للمحاكمة، وأحيانا الضغط عليهم لتو

إذن تعتبر حاالت الشجار والمنازعات بين المواطنين العرب مدخال أساسيا من المداخل            

التي تلج منها مخابرات االحتالل وأنابه، وللتدليل على الدور البارز للعمالء وأسيادهم في إذكاء              

 : نار الفتنة والبغضاء، نسوق الحادثة التالية

حدى القرى شجار بين شخصين على موضوع معين قام إحـداهما باالعتـداء             وقع في إ  

على اآلخر الذي ينتمي آلي عائلة أخرى مما أدى آلي الصابته بجروح، وكان من الممكن حـل                 

النزاع في حينه، واعادة الوئام بدال من الخصام،وهنا تدخل العمالء بتوجيه من أجهزة المخابرات              

اب وتشجيعها، مبدين استعدادهم للتدخل لصالحها فـي حالـة تجـدد            وقاموا بتأليب عائلة المص   

الشجار، وانقسم العمالء فريقين كل فريق منهما يؤيد أحد الطرفين المتخاصمين ويوسـوس لـه               
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مزينا طريق الشر والفساد، ووصل االمر بأحد رموز روابط القرى ان يعرض السالح على احد               

ي هذا الجو المشحون بالعداء تجدد الشـجار مـرة          اطراف المشكلة الستخدامه ضد خصومه، وف     

أخرى، مما أسفر عن مقتل أتحد المتشاجرين، وفي المحاكم كان الوضع اكثر سوءا حيـث لـم                 

تصدر المحاكم األحكام الرادعة ضد المعتدين، فقد برأت المحكمة عددا من المعتدين ولم تصدر              

 .حكمها اال على شخص واحد ولمدة غير طويلة

ألوضاع المتأزمة البعض آلي اللجوء للمخابرات اإلسرائيلية لدعم جانبهم مهما          قد تدفع ا  

 .كان الثمن حتى ولو كان ذلك السقوط في مستنقع الخيانة والعمالة

 :التضييق على اإلنسان الفلسطيني في أمور حياته المعيشية:  رابعا

 المحلـي آلـي أسـوأ،       تعيش المناطق المحتلة في وضع اقتصادي متدهور، حيث يسوء االقتصاد         

وتعتبر الزراعة المجال الرئيسي لعمل المواطنين ومصدر دخلهم، وتقوم سياسة االحـتالل علـى              

مصادرة األراضي وتفريغها من سكانها العرب واحالل  المستوطنين اليهود بدال منهم، ولتحقيـق              

ية وأمنيـة   ذلك فهي تقوم بمصادرة األراضي، كما أنها تضع السكان العرب في ظروف اقتصـاد             

صعبة لتهيئة الجو أمام السماسرة لشراء األراضي لمصلحة اليهود، وباستخدام الوسائل المختلفـة             

 .1967سيطر االحتالل على حوالي نصف األراضي في المناطق المحتلة عام 

ومن ناحية أخرى تضع سلطات االحتالل العراقيل أمام تطوير الزراعـة واسـتغالل                

عني تحول قطاع كبير من السكان العرب للعمل في مرافق العمل اإلسرائيلية            موارد المياه، وهذا ي   

أو الهجرة آلي الخارج، وعندما يحدث الكساد في االقتصاد اإلسرائيلي فان أول المتضررين هـم               

، هؤالء العمال يتم طـردهم مـن        1967العمال العرب خصوصا من سكان المناطق المحتلة عام         

لي، يجد المواطن الفلسطيني نفسه بدون عمل ويحمل عـبء إعالـة       أماكن عملهم دون تعويض ما    

أسرة كبيرة، وسوء الوضع االقتصادي يؤثر على نفسيته ويجعله لقمة سائغة للمتصيدين، ان هـذا               

الوضع االقتصادي والنفسي الصعب يكون مرتعا خصبا أمام المخابرات اإلسـرائيلية وعمالئهـا             

 .يني آلي لقمة العيش لسد رمقه من أجل توريطه وإسقاطهالذين يستغلون حاجة اإلنسان الفلسط

تستغل سلطات االحتالل حاجة الشخص لتصريح خروج الكمال دراسـته الجامعيـة               

خارج البالد أو العودة آلي وظيفته هناك حيث تقوم هذه السلطات بإعادته عـن الجسـر رافضـة                  

يخسر وظيفته في دول الخلـيج      فهو قد   : السماح له بالخروج، يصبح هذا الشخص في وضع حرج        

وبالتالي يخسر مورد رزقه ومستقبل أسرته، أو قد يخسر إكمال دراسته الجامعية، ما العمل؟ يقوم               

هذا الشخص باالتصال مع العمالء ودفع األموال الطائلة لهم مقابل حصوله على تصريح الخروج،              

ليه التصريح مقابـل تنفيـذ      وهنا قد يستدعيه ضابط المخابرات المسؤول عن المنطقة ويعرض ع         

أمـا الرضـوخ أمـام طلبـات     : بعض المهام لصالح االحتالل، يكون الشـخص بـين خيـارين      
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السلطات،واما الرفض وبالتالي خسارة وظيفته أو دراسته، وال شك ان البعض مـن ذوي الحـس                

 . الوطني الضعيف يفضلون الخيار األول، أي السقوط والتعاون مع سلطات االحتالل 

 ننسى أيضا مجال الوظائف التابعة لسلطات االحتالل فالحصول على وظيفة فـي             وال   

هذه المرافق، كسلك التعليم مثال ال يتم اال إذا توفرت شروط معينة، أي يجب ان يكـون طالـب                   

الوظيفة بعيدا عن كل نشاط وطني على أقل تقدير، واال يمارس أي نشاط وطني أو نقـابي أثنـاء                   

لطرد سيكون من نصيبه، ولهذا نالحظ ان المعلمين في المـدارس الحكوميـة             وظيفته، واال فان ا   

يعانون من ضعف في الممارسة الوطنية، وقلما يتعرضون في تدريسهم ألمور القضية الوطنيـة،              

كما انهم يعانون منعدم وجود تنظيم نقابي صلب، هذا فضال عن ان الوظائف أصـبحت مرتبطـة                 

حتالل بصورة مباشرة أو عن طريق قريب عميل كأب أو عـم أو             بصورة متزايدة بالتعامل مع اال    

 .  خال

 باختصار السياسة العامة التي تطبقها سلطات االحتالل بأجهزتها المختلفة تقوم علـى               

عرقلة سير الحياة الطبيعي في مرافق الحياة، والتدخل المباشر وغير المباشـر فـي التوظيـف،                

اس وإسقاطهم، أو على األقل ردعهم عن القيام بأي عمل فيـه            واستخدامها ورقة في يدها لربط الن     

مساس بسياسات االحتالل حرصا على الحياة ومصدر الرزق، وقد قامت سلطات االحتالل بفصل             

المدرسين النشيطين الذين كانوا وراء اإلضراب الذي نفذه المعلمون مطالبين بتحسـين ظـروفهم              

ابات المهنية والعمالية أو انعـدامها أحيانـا يعـاني          المعيشية ورفع رواتبهم، وفي ظل ضعف النق      

المعاقبون المرين، فال يوجد هناك من يدافع عنهم وال من يحمل قضيتهم محل الجد، مما يجعـل                 

عقابهم وطردهم من أعمالهم درسا قاسيا لهم وعبرة لآلخرين الذين قد يصلون آلي نتيجة مفادهـا                

  .لفشل والعقاب الصارمان أي عمل نضالي أو نقابي سيكون مصيره ا

ونالحظ ان الدوائر الحكومية في المناطق المحتلة يسودها الروتين القاتل، واالنتظـار               

الطويل والمماطلة، فأينما ذهبت التمام معاملة ما فانك ترى الطوابير الطويلة والمعاملـة الجافـة               

 .المهينة

يدخلون متى يشاءون، حاملين    أما العمالء فيسرحون ويمرحون في هذه الدوائر،فتراهم           

معهم بعض المعامالت النجازها بسرعة، مما يضفي عليهم بعض األهمية، ويجعل الناس تقتـرب              

إليهم طمعا في وساطتهم ومساعدتهم في إتمام معامالتهم، مقابل دفع المال أو االرتماء في أحضان               

 .االحتالل

 لرخصـة سـوق مركبـة أو        وفي حاالت كثيرة تستغل سلطات االحتالل حاجة المرء          

رخصة بناء، لكي يدفع مقابل الحصول عليها المال أو أكثر من المال، اال وهـو االرتمـاء فـي                   

أحضان المخابرات اإلسرائيلية وسلطات االحتالل عموما تتدخل في كل المجاالت التي تمس حياة             

 .رض الوطنالمواطن العربي، بقصد إذالله وتركيعه، أو إجباره على الهجرة آلي خارج ا
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فالتصريح والرخصة الوظيفة وشمل العائالت وغيرها، كلها أدوات في أيدي سـلطات            

االحتالل وسيفا مسلطا على رقاب أبناء شعبنا، والحصول عليها ال بد ان يكون له ثمن، العمالء                

في غالبيتهم ال يتقاضون مرتبا ثابتة من أجهزة المخابرات، ولكنها تسهل لهم طريق الحصـول               

ا من خالل سلبها من الذين يحتاجون التمام معامالتهم فـي الـدوائر التابعـة لسـلطات                 عليه

االحتالل، وقد يكون الثمن غير مالي، ويتمثل بالسكوت وعدم إبداء أي رأي وطنـي أو عـدم                 

 .القيام بأي نشاط وطني أو االرتباط بسلطات االحتالل وخدمة أهدافها

التحقيقي هو امتـداد للصـراع بـين الشـعب          : ق واالعتقال ستغالل حالة الشخص أثناء التحقي    :خامسا

الفلسطيني وسلطات االختالل وجزء ال ينفصل عنه، انه صراع بين إرادة المناضل الذي يملك              

المعلومات الخاصة بنشاطه ونشاطات أفراد خليته، وبين المحقق الذي يملك إمكانيات التعـذيب             

لومات من المناضـل وتحطـيم إرادة الصـمود         الوحشية، والهدف من التحقيق هو ابتزاز المع      

والنضال لديه، وبالمقابل يسعى المناضل للحفاظ على األسرار والحفـاظ علـى إرادتـه مـن                

 .االنهيار، والنتيجة النهائية تعتمد على مدى صمود المناضل وعلى أساليب التعذيب المستخدمة

ضوا البشـع أنـواع     وقد مر عشرات اآلالف من أبناء شعبنا في هذه التجربة، وتعر          

التعذيب واالبتزاز، فالمخابرات اإلسرائيلية لـديها حصـيلة تجـارب األنظمـة االسـتبدادية              

 .والعنصرية في العلم، باإلضافة آلي تجربتها الخاصة مع المناضلين الفلسطينيين

يختلف المعتقلون في درجة وعيهم ومدى صالبتهم وعمق تجربتهم، كما يتفاوتون في            

يب المحققين وأالعيبهم، ويمارس المحققون أساليب تعذيب مختلفـة، كالتعـذيب           معرفتهم بأسال 

وغيرها، كما  ) الشبح(الجسدي الذي يتم فيه استخدام العصا واأليدي واألرجل والتعليق باأليدي           

ويستخدم المحقق وسائل تعذيب نفسية للتأثير على الحالة النفسية للمعتقل وإيصاله آلي حالة من              

التشكيك بجدوى العمل الوطني، والتشكيك بالقيادة ونزاهتها، والتشـكيك         : يار مثل اليأس واالنه 

بالثورة ككل، مصورا أنها ظاهرة عابرة سرعان ما تزول، وال ينضوي تحت لوائهـا سـوى                

المراهقون أو المضللون، ويوهمون المعتقل بان المعلومات تأتيهم من القيـادة فـي الخـارج،               

يق نزع الثقة بين أفراد المجموعة لإليقاع بينهم وإيهام كل منهم على            وأحيانا يحاول ضابط التحق   

انفراد ان اآلخرين قد اعترفوا، فلماذا اإلصرار على اإلنكار بخالف اآلخرين وتحمل العـذاب،              

السيما وأنه مهما طال الوقت آو قصر، فال بد من االعتراف، فاألفضـل كمـا يقـول رجـل                   

 نفسك آالم التعذيب وتستريح كما استراح اآلخـرون، ومـن           المخابرات للمعتقل، ان توفر على    

األساليب المستخدمة أيضا وكما ورد معنا سابقا عدم معالجة الجريح مثال إال إذا اعترف بمـا                

لديه من أسرار، وأيضا هناك الضرب على وتر الشرف، حيث يحضرون أمامه إحدى قريباته              

 .في وضع حرج للضغط عليه والتأثير على نفسيته
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ان المناضل الصلب والواعي ال تؤثر في نفسيته أساليب التعذيب مهما كانت قسوتها،              

ولكن بعض قصار النفس آو ممن ال يتحملون التعذيب ينهارون نفسيا، ويصلون إلى حالة من               

التعاون مع المحققين، وال يكتفي المحقق بوصول المعتقل لهذه المرحلـة، بـل انـه يسـعى                 

ه وإسقاطه بشكل نهائي، ومتى تم إسقاطه فان المحققين قد يستخدمون           لتكريس انهياره بتوريط  

 .المعتقل المتعاون ضد أفراد مجموعته للضغط عليهم وإجبارهم على االعتراف

أثناء التحقيق، وعندما يصل المعتقل إلى درجة كافية من الضعف النفسـي، يحـاول              

صفقة حول ارتباط المعتقـل مـع       ضابط المخابرات ان يعقد صفقة وهمية مع المعتقل، تدور ال         

المخابرات اإلسرائيلية آو مع إدارة المعتقل مقابل مساعدته في المحكمة، لكي تصـدر بحقـه               

 .حكما مخففا

المهم هنا ان بعض المعتقلين، وبفعل الضغط والتأثير النفسي والتعذيب الجسـدي قـد              

نفيذ أوامر سلطات االحتالل،    يوافقون على االرتباط بأجهزة المخابرات، ويقومون في النهاية بت        

 .والقيام بمهام تجسسية وتنفيذية ضد أبناء شعبنا وقواه الوطنية داخل المعتقالت آو خارجها

تعتبر فترة االعتقال األولى وما يواكبها من تحقيق قاس مرحلـة حاسـمة فـي حيـاة                 

رغيـب  المناضل الفلسطيني األسير فهو يجد نفسه محاطا بجو مـن اإلرهـاب والعزلـة، والت              

والترهيب قد يؤدي أحيانا إلى حالة من الضعف النفسي الذي يؤدي إلى االعتراف، هذا علمـا                

بان ثمن االعتراف سيكون الحكم عليه سنوات طويلة في المعتقل فضال عن إفشاء معلومات قد               

 .تضر آخرين في تنظيمه

 علـى   يستطيع المناضل األصيل الخروج من مرحلة التحقيق بأقل الخسائر، محافظـا          

أسراره وأسرار تنظيمه، محافظا على إرادته والتزامه بقضيته الوطنية، ويحاول المحققون عادة            

ان يعرضوا على المناضل التعاون معهم بهدف ضرب المناضل في الصميم، والى هـزه مـن     

األعماق لتحطيم معنى نضاله وجره نحو التركيز على المصلحة الشخصية، وال معنى للقبـول              

 سوى التساقط والخيانة، ان الموافقة على عروض ضابط التحقيق والتعاون تعني            بهذا العرض 

إفشاء المعلومات عن المناضل نفسه، وبالتالي توفير األدلة واإلثباتات الالزمـة الدانتـه أمـام               

المحكمة وإصدار األحكام الشديدة بحقه، وبالطبع فان الوعود التي يطلقها ضابط التحقيق ما هي              

 .دع، وال يفكر بااللتزام بتنفيذها مطلقاإال سراب خا

والتعاون يعني االنهيار النفسي واالمني، واالنتقال من الصف الـوطني إلـى الصـف              

المعادي، ويعني أيضا تقديم المساعدة للمحققين الرباك باقي أعضاء المجموعـة ان وجـدوا،              

جسس على المناضلين   ويمتد التعاون بين المحقق والمتساقط إلى مراحل أخرى، حيث يشمل الت          

في الزنزانات وفي المعتقل، وبعد اإلفراج عن المتساقط، أي بعد إنهاء مدة حكمـه غالبـا مـا                  

 .يستمر هذا االرتباط 
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ليس معنى ذلك ان المتورط ال يستطيع مطلقا إذا أراد ان يتخلص من انهياره، كثيرون               

رض ضابط المخابرات معه،وبعد    من المعتقلين الذين حدث معهم االنهيار في التحقيق، وقبلوا ع         

ان تمالكوا أعصابهم واستعادوا توازنهم النفسي ، آو بعد إدراكهـم البعـاد تعـاونهم، ومـدى       

خطورة الطريق التي ساروا بها، عادوا إلى الطريق السليم، أي عادوا إلى الصف الوطني رغم               

كافة الوسائل والسـبل،    تهديدات سلطات االحتالل وأجهزة استخبارا ته بالتشهير به ومالحقته ب         

 .والضغط عليه نفسيا وماديا

يحاول ضابط التحقيق دائما إغالق طريق العودة أمام المناضل المنهار، ويسعون بكافة            

الحيل واألالعيب إليصال المتورط معهم إلى درجة يشعر معها انه بحاجة ماسة لهم لحمايتـه               

تزاز المعلومات مـن المناضـل أوال،       من إخوانه المناضلين، المهم لدى ضابط التحقيق هو اب        

والعمل على إسقاطه وتوريطه وربطه مع أجهزة مخابراته، لكي يتحول من مناضل إلى خائن              

وعميل، وبهذه الطريقة استطاع ان يجر إليه عددا من األشخاص الـذين صـدقوا وعـوده آو                 

ـ            ة العامـة،   فضلوا التخلص من التعذيب، آو فضلوا مصالحهم الشخصية على المصلحة الوطني

لكي يجدوا أنفسهم في النهاية في طريق ال يحقق حتى مصلحتهم الشخصية، النه طريق وعـر                

 .ومليء بالوحول والمستنقعات

 

 مهام العمالء
 

العمالء أدوات االحتالل يستغلها لتنفيذ مآربه ضد الشعب الفلسطيني وحركته الوطنيـة،            

تل واالستسالم الكامل، وهـم يمارسـون       وذلك من أجل كسر صموده وإيصاله لحالة اليأس القا        

أدوار ومهمات ال يستطيع االحتالل ان يقوم بها بنفسه، والعمالء أيضا ضحايا لسياسة االحتالل              

التعسفية من جهة، وسوطا في يده ضد أبناء شعبنا، وحتى لو لم يقدم لسلطات االحتالل خدمات                

ع الصف الوطني، ونسـتطيع ان نـوجز       هامة، إال انه يكفي انه لم يقم بدور إيجابي ولم يقف م           

 :باختصار أم المهام التي قد يقوم بها العمالء لخدمة أسيادهم بمايلي

 

االنخراط في المؤسسات الوطنية في األرض المحتلة، الهدف مـن انخـراط العمـالء فـي                :   أوال  

ي يقومون  المؤسسات الوطنية هو الوقوف على نشاطاتها، وتحديد القائمين عليها، واألعمال الت          

بها، وتشمل المؤسسات والتجمعات الوطنية واالتحادات الطالبية واالتحادات العمالية والمهنيـة           

 …والجمعيات الخيرية والمدارس
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فالحركة الطالبية مثال تعتبرها سلطات االحتالل حركة مناوئه ومعادية، لهذا فهي تبذل             

ة، وقد سـعت سـلطات االحـتالل        جهودا كبيرة لضرب القوى الطالبية الوطنية بوسائل عديد       

 على الجامعات والمعاهد العليا بهدف التدخل في شئونها وتحديـد           854لتطبيق األمر العسكري    

نشاطاتها بما يتوافق وسياسة االحتالل، هذا باإلضافة إلى وضع الحواجز على الطرق المؤديـة       

لبة والمدرسين، هـذا    إلى الجامعات واإلغالق المتكرر، وفرض اإلقامة الجبرية على بعض الط         

من ناحية، ومن ناحية أخرى فهي توكل لعمالئها االنغراس في الحركات الطالبيـة، ومراقبـة               

تحركاتها، ومعرفة نشطائها واإلبالغ عن أية نشاطات يزمع الطلبة القيام بها، كما يقوم العمالء              

المشـاجرات بيـنهم،    بمهمة تخريب العالقات بين القوى الطالبية المختلفة، وافتعال المشاكل و         

متقنعين بالتطرف الفكري هذا ما يؤدي إلى تحويل التناقضات الثانوية بـين القـوى الطالبيـة                

المختلفة إلى تناقض رئيسي يسمم األجواء ويعقد الحياة في الجامعة، وينقل عنها سـمعة سـيئة       

شـخاص  أمام الرأي العام، كما يقوم العمالء ببث اإلشاعات المغرضة والمسـيئة لـبعض األ             

لتشويههم، وبث الروح االنهزامية واألفكار االستسالمية متـذرعين بالحفـاظ علـى مصـلحة              

الجامعة وعدم جدوى أي عمل نضالي ووطني، وفي المدارس الحكومية اسـتطاعت سـلطات              

االحتالل تضييق الخناق عليها من خالل تحكمها في عملية التوظيف، ومن خالل زرع بعـض               

 .ذين يرقبون أي تحرك وطني واإلبالغ عنهالمعلمين أو الطلبة ال

وتعتبر سلطات االحتالل ان الحركة النقابية العمالية منها والمهنية مناوئة لالحـتالل،             

انطالقا من مقتها الي تجمع وطني مهما كانت صفته، لهذا فهي ال تتورع عن ضـرب هـذه                  

فوفها لتخريبها من الـداخل     األطر النقابية مستخدمة الوسائل العديدة ومنها دس العمالء في ص         

 .وشل فاعليتها

اختراق العناصر الوطنية المحتمل ارتباطها بالعمل الفدائي، ان عددا كبيرا من المناضلين الذين             : ثانيا

ألقي القبض عليهم قد تم كشفهم عن طريق العمالء المنغرسين بينهم، فانغراس العمـالء بـين                

عنهم وعن نشاطاتهم المحتملـة وإيصـالها إلـى         العناصر الوطنية يهدف إلى جمع المعلومات       

أجهزة المخابرات اإلسرائيلية، وأيضا إلى بث الشك وعدم الثقة بين العناصر الوطنية إليصالهم             

 .                لنتيجة فحواها عدم جدوى القيام بأي عمل سري، الن مصيره االنكشاف والفشل

ناضلين الذين من الممكن ان يكون لهـم        ويلجأ العمالء إلى حياة كثيرة للتعرف على الم       

نشاطات فدائية سرية، فقد يلجأ العميل إلى تمثيل دور الوطني المخلـص، والحـريص علـى                

المصلحة الوطنية، والذي يتوق إلى العمل الفدائي مع إظهار عدم استطاعته حتى اآلن االتصال              

 وبإظهار نفسه بمظهر الوطني     بالمنظمات الفدائية للعمل معها، ومن خالل هذا الكالم المعسول،        

من ناحية لفظية، يستطيع العميل كسب ثقة المناضل، وقد يسارع المناضل إلى كشف أمره على               

هذا العميل وضمه إلى مجموعته، وبالطبع هذا ما يريده العميل ويسعى إليه حيث يقـوم علـى                 
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حوال ينصح ضابط   الفور بإيصال المعلومات إلى ضابط المخابرات المرتبط معه، وفي هذه األ          

المخابرات العميل بالتظاهر باالنضمام إلى مجموعة المناضلين للتعرف عليهم وكشف نشاطاتهم           

السابقة ان وجدت، والتحري عن كل ما يخصهم مثل النشاطات المتوقع القيام بها،وأماكن خزن              

وبعد فتـرة   األسلحة ان كانت متوفرة لديهم، وكيفية االتصال بالخارج وغيرها من المعلومات،            

من الزمن ترتب المخابرات خطة اللقاء القبض عليهم متلبسين بالعمل دون إثارة الشكوك حول              

العميل الذي يتم اعتقاله أيضا، ليمارس دورا في التحقيق ضد أفراد مجموعته في المعتقل ضد               

ث تكمن لـه    المعتقلين، فقد يتم اعتقال أحد أفراد المجموعة أثناء ذهابه لتنفيذ إحدى المهمات حي            

دورية عسكرية بناء على المعلومات التي وصلت من العميل، وبهذا يتم اعتقاله متلبسا بالعمل،              

ومن ثم يتم إلقاء القبض على باقي أعضاء المجموعة، موهمين إياهم ان اعتقالهم جاء بناء على                

 على  التستر: اعتراف الشخص األول الذي تم اعتقاله، وبهذا يصيدون عصفورين بحجر واحد          

العميل وإثارة الشكوك حول المناضل األول، وغالبا ما تقوم المحكمة بإصدار حكمهـا علـى               

العميل بالسجن ولكن لمدة بسيطة لدر الرماد في العيون وإلعطائه وجها وطنيا ليخرج بعـدها               

 أكثر قدرة على القيام بدوره اإلجرامي، اما إذا تم كشفه من قبل المعتقلين فانه يتحول من عميل                

 .مستور إلى عميل قد يحمل مسدسا ويمارس ويمارس أدوارا أخرى تتناسب مع وضعه الجديد

ان العمل التنظيمي السري دقيق للغاية، ويحتاج إلـى درجـة عاليـة مـن التخطـيط                 

واالنضباط والسرية، ومعرفة العنصر في المجموعة السرية يجب ان تكون على قدر الحاجـة              

لزم دراسة عميقة ألحوال الشخص المنوي ضمه، ومراقبتـه         فقط، كما ان ضم أعضاء جدد يست      

ومالحظة سلوكه واخالقه قبل اإلقدام على هذه الخطوة، ومن الخطأ الفادح تنظيم أي شـخص               

لمجرد صداقة شخصية آو مظاهر خادعة، آو أحاديث وطنية معسولة، فالتحلي بالسرية والدقة             

 . يفشل خطط سلطات االحتاللوالتخطيط الواعي يد من اندساس العمالء وبالتالي

لقد كشفت تجربة السنين األولى من االحتالل عن وجود ثغرات كبيرة في الخاليا السرية              

في األرض المحتلة استطاع العمالء الدخول منها وشل النشاط الوطني، ويعـود وجـود هـذه                

جحة في التمييز   الثغرات إلى حداثة التجربة النضالية في هذا المجال والى اتباع أساليب غير نا            

واالتصال والتنفيذ، ومع تعمق التجربة النضالية استطاعت الحركة الوطنية الفلسطينية تخطـي            

بعض األخطاء السابقة والحد من اختراق العمالء، ومن األساليب األخرى التـي قـد يتبعهـا                

ـ                ة العمالء لإليقاع بالشباب الوطني هو قيام بعـض العمـالء المسـتورين بالتظـاهر بالوطني

واالنغراس بين الشباب ذوي الميول الوطنية، وبعد كسب ثقتهم يقوم العميل بدور الوطني الذي              

ينتمي إلى مجموعة فدائية سرية وينوي تجنيد بعض األشخاص اآلخرين، ينشئ خلية تنظيميـة              

سرية بقيادته، وبعد فترة من الزمن وبعد ايهامهم بأنهم ينوون تنفيذ بعض المهمات ضد سلطات               

تالل تقوم السلطات باعتقالهم، والهدف من ذلك هو ردع الشاب الوطني عن القيـام بـأي                االح
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عمل نضالي في المستقبل حيث ان تجربته الفاشلة قد تسبب له االحباط وتنزع ثقتـه بامكانيـة                 

 .العمل الجماعي السري

ال ويغتنموهـا   التشهير وبث الروح االنهزامية، ال تترك سلطات االحتالل وعمالؤها فرصـة إ           : ثالثا

للتشكيك بجدوى النضال الوطني وانعدام الفائدة من المقاومة، وليس بغريب ان نسـمع بعـض               

الكـف مـا بـتالطم      : "العمالء يستخدمون األمثال الشعبية التي تحض على االستسـالم مثـل          

، وغيرها من األمثـال والتعبيـرات       "حط رأسك بين هالروس وقول يا قطاع الروس       "و"مخرز

دارجة، التي تدعوا إلى عدم المقاومة ومهادنة االحتالل، ويسـتغل العمـالء الحالـة              الشعبية ال 

ان الجيـوش   : الترهل التي تعيشها األنظمة العربية وانهزامها أمام الجيش اإلسرائيلي قـائلين          

العربية بإمكانياتها الضخمة لم تستطع الصمود، فماذا تستطيع المنظمـة ان تفعـل لوحـدها ؟                

 ال شيء، وليس أمانا نحن إال التعايش مع واقـع االحـتالل، وتنشـط هـذه                 والجواب برأيهم 

األصوات وتعلو اثر تعرض الثورة الفلسطينية لضربة عسكرية سواء كانت هذه الضربة مـن              

قبل األنظمة العربية آو الكيان الصهيوني، فعندما وجه النظـام األردنـي ضـارباته للثـورة                

عقب أحداث تل الزعتر والصدام مع سوريا، ارجـف   ، وكذلك   1971-1970الفلسطينية عامي   

وقد تضرب مقر المنظمة في دولة عربية بعيدة  . المرجفون أشاع المشككون ان الثورة قد انتهت      

عن خط المواجهة، ولم تحرك هذه الدولة والغيرها من الدول العربية ساكنا، وذلك لعدم قدرتها               

رأسنا بين  "ل وحدنا، فما علينا اذن إال ان نضع         آو لمشاركتها ورضاها عن العملية، فلماذا نناض      

 .ونصبح مثل بقية العرب، وبذلك نتخلص من المطاردة" هالروس

ومن جهة أخرى يبالغ العمالء في قدرة أجهزة المخابرات التابعة لسلطات االحـتالل،              

تملك والتي يعتقدون بأنها تستطيع معرفة أدق التفاصيل عن اإلنسان، ويصورون األمر وكأنها             

قوة سحرية تستخدمها في تتبع أسرار الناس ومعرفة دخائل نفوسهم، وتنشط هـذه األصـوات               

عندما تقوم قوات االحتالل بإلقاء القبض على بعض المناضلين الذين مارسوا نشـاطا فدائيـة،               

ان المخابرات تستطيع إلقاء القبض على كل من يمارس أي نشـاط            : "حيث يعلق العمالء قائلين   

ويتجاهلون عن عمـد األسـباب      ". عه في المعتقل حتى قبل لن يقوم بتنفيذ أعماله        وطني ووض 

الحقيقية التي أدت لكشف المجموعات المناضلة، والهدف من هذه األقوال والتعليقات هـو فـك    

االرتباط بين الثورة والجماهير وعزلها ليسهل بالتالي ضربا تمهيديا إلنهاء القضـية الوطنيـة              

 .برمتها

اليب المتبعة في التشكيك وبث الروح االنهزامية النيل من منظمة التحريـر            ومن األس  

ان إسرائيل لن تعترف بالمنظمة     : الفلسطينية وشرعية تمثيلها للشعب الفلسطيني، فتراهم يقولون      

ولن تنسحب من األراضي المحتلة لتسلمها لهذه المنظمة، فإذا أردنا التخلص من االحتالل فمـا               

عن بديل، والبديل برأيهم هو النظام الهاشمي األردني او الموافقة على الحكـم             علينا إال البحث    
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الذاتي في ظل االحتالل اإلسرائيلي، أي الترويح للمشاريع السياسية االستسالمية التي تنادي بها             

 .سلطات االحتالل

 ويرتفع صوت العمالء وتزداد تعليقاتهم ضد العمل الوطني ومنظمة التحرير الفلسـطينية            

عند حدوث بعض األحداث الطارئة المؤسفة على الساحة الفلسطينية، فمثال أثناء أحداث البقاع             

، شيع العمالء المنظمة إلى القبر، منددين بها وسـاخرين منهـا            1983اللبناني وطرابلس عام    

انظروا إلى أولئك الذين يزعمون بأنهم يريدون تحرير فلسطين يتصـارعون علـى             : "بقولهم

ل الحصول على الدولة، فماذا سيحدث فيما لو أقيمت الدولة الفلسطينية ؟ ستحصـل              الزعامة قب 

وبـالطبع يجهـل    ". مجازر رهيبة، وحرب أهلية مدمرة أكثر من تلك التي حدثت في لبنـان            

العمالء او يتجاهلون قصد حقيقة تلك األحداث المؤسفة، انهم ال يبحثون أصال عـن الحقيقـة                

 يقوله أسيادهم لزعزعة ايمان الجماهير بقواها الذاتيـة وبحركتهـا   النهم يريدون فقط ترديد ما  

 .   الوطنية، الهدف هو إيصال الجماهير الفلسطينية إلى حالة االستسالم والركوع

ويقوم العمالء بتضخيم أخطاء الحركة الوطنية الفلسطينية وابراز الصـراعات الداخليـة             

ا، وإظهارها بمظهر العاجز الذي ال يفعـل شـيئا          بين الفصائل المختلفة بقصد أبعاد الناس عنه      

سوى إطالق التصريحات النارية والوعود الخالبة، فاخطاء الحركة تعتبر برأيهم كافية  لنزع             

 .الثقة منها والتحول عنها

إذ لـم   : "وهناك التشكيك بأشكال النضال الجماهيري المختلفة، ولسان حال العمالء يقول          

هل سيهتز الكيان الصهيوني بقيامك عدد من الشـبان برشـق دوريـة             تنفع البندقية والطائرة ف   

بالحجارة أو القيام بمظاهرة، ويعتبرون ان من يقوم بمثل هذه األعمال هم الشـبان الطائشـين                

لم تستطع الجيـوش العربيـة      : الذي توجهه جهات خارجية، والعمالء يصورون األمر كالتالي       

ستطع المنظمة الصمود بوجهه، إذن العمل العسـكري        االنتصار على الجيش اإلسرائيلي، ولم ت     

عديم الجدوى، والنضال الجماهيري اقل فائدة وعديم التأثير ولن يحقق هدفا، وعندما يطـرح              

ما العمل إذن ؟ فانهم يسارعون باإلجابة لـيس لـدينا أو لـدى              : عليهم أحد المستمعين سؤاال   

 .االفضل القبول بما تعطيه إسرائيلالعرب كافة القدرة على مقارعة االحتالل، لذا فان 

وإذا أغلقت سلطات االحتالل المدارس أو الجامعات فالمتسبب باإلغالق برأيهم الوطنيون            

الذين يقومون بأعمال مخلة باألمن مما يدفع السلطات العسكرية إلى اإلغالق، ويؤدي اإلغالق             

ام الدراسـة فمـا علـيهم إال    إلى اإلضرار بمصالح الطالب ودراستهم، فإذا أراد الطالب انتظ     

االبتعاد عن أي عمل سياسي، واالقتصار على الدراسة األكاديمية فقط، وهكذا فبال من توجيه              

اللوم لسلطات االحتالل على إغالق المدارس والجامعات فان اللوم الشديد والتقريع والتأنيـب             

بالطبع فان األعمال القمعية   يقع على الطلبة الوطنيين الذين ينعتونهم بابشع الصفات والنعوت، و         

التي تمارسها سلطات االحتالل تحتاج إلى تبرير القناع البسطاء بهذه الخطوات حتى ال يتزايد              
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السخط، والعمالء يبحثون عن كبش الفداء الذي يوجه اللوم اليه دون العدو الصهيوني لتوجيـه               

 ضد االحـتالل أي ضـد       سخط الناس اليه، ان هم يحاولون توجيه نقمة الناس نحو من يقفون           

 .القوى الوطنية

فهناك التشهير بالقادة الفلسطينيين البـارزين، فهـؤالء        : اما التشهير فيأخذ أشكاال عديدة     

القادة فرضوا أنفسهم على الشعب، برأي العمالء، ويستغلون الشباب الطائش لإليقاع بهم، بينما             

ية بعيدين عن األخطار، ويرصـدون      يعيشون هم حياة ناعمة، ونعيما مقيما في العواصم العرب        

األموال في المصارف األجنبية، وبالطبع يستغل العمالء التناقضات والخالفات القائمـة بـين             

فصائل المقاومة والتصريحات التي يطلقها بعض القادة ضد قادة آخرين للتدليل علـى صـحة               

مـة كلهـا، أي التشـكيك       أقوالهم، والتشكيك بالقيادة يؤدي بالطبع إلى التشكيك بفصائل المقاو        

 .بالعمل الوطني برمته

اما العمالء غير المكشوفين، فيعملون على التشكيك ببعض الشباب الـوطنيين، وتهـدف              

هذه العملية إلى التأثير النفسي والضغط على الشاب الوطني الذي تطلق ضده اإلشاعة وذلـك               

رته وعزل تأثيره عليهم،    لوضعه في مأزق نفسي حرج، ولجعل الناس يفقدون ثقتهم به،ومحاص         

فتارة يزعمون ان فالنا له مغامرات غرامية ومنحرف أخالقيا بقصد إعطاء صورة سلبية عنه              

 .وإظهاره بمظهر اإلنسان الساقط الذي يركض وراء الملذات بينما يتظاهر بالمظاهر الوطنية

اعات حـول   ومن األساليب المعروفة التي يتبعها العمالء ضد العناصر الوطنية بث اإلش           

العناصر الوطنية التي مكثت فترة من الزمن في معتقالت االحتالل، فعندما ينهي المناضل مدة              

حكمه في المعتقل ويطلق سرحه نرى العمالء يروجون األقاويل بين أهالي القرى خصوصا ان              

هذا الشخص مشبوه ومالحق من قبل سلطات االحتالل، لذا فانه من األفضل حسب قولهم عدم               

ختالط به حتى ال يعرضون أنفسهم للمالحقة، والهدف من ذلك هو عزل المناضل وابعـاد               اال

تأثيره عن أفراد المجتمع الذي يعيش فيه، ووضعه في وضع نفسي واجتماعي صعب مما قـد                

 .يؤدي إلرهاقه واضعافه

 العلنـي،   يقوم العمالء المكشوفون بمهمات تتناسب ووضعهم     : تجنيد عمالء جدد واالتصال بهم    :  رابعا

ومن هذه المهام تورط بعض الشباب وربطهم بأجهزة المخابرات، يسعى العميـل المكشـوف              

لالختالء بالشباب خصوصا المنحرفين الذين يفتقرون للوعي الوطني والمنجرفين وراء أهوائهم           

والمنساقين لغرائزهم الشهوانية، وغالبا ما يتم استدراج الضحية من خالل المومسات اللـواتي             

تبطن بالعمالء، ويستخدمن كطعم للضحية، وبالطبع فان إشباع غريزته الجنسية يكون ثمنـه             ير

التورط والسقوط في مستنقع الخيانة، وشيئا فشيئا يحد الضحية نفسه وقد اصبح متورطا فيقـوم               

العميل األول بترتيب لقاء بين الضحية وبين ضابط المخابرات المسؤول الذي يستعمل أساليب              

الترغيب مع الضحية لمنعه من التراجع وتكليفه ببعض المهام التجسسية، وبـديهي ان             التهديد و 
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األموال ال تنفق بسخاء على الضحايا المتورطين، بل يعطى لهم النزر اليسير فـي المراحـل                

 .   األولى من تورطهم لإليقاع بهم وتشجيعهم على السير في هذه الطريق

صل بين ضابط المخابرات وبـين العمـالء        ويمارس العميل المكشوف دور حلقة الو     

الجدد غير المكشوفين، وذلك حفاظا عليهم لئال ينكشف أمرهم، فليس من الحكمـة ان يـذهب                

العميل الجديد غير المكشوف باستمرار إلى مقر الحكم العسكري كلما أراد إيصال المعلومـات            

يق تنفيـذ المهمـات واألدوار      التي لديه، فهذا التصرف قد يثير الشبهة حوله بين الناس مما يع           

 يتم العكس خصوصا مع الشخص الضـحية المتـردد فـي            األحيانالموكولة اليه، وفي بعض     

السقوط، فان تكرار تردده على مقر الحكم العسكري ومقابلة ضابط المخابرات يهـدف الـى               

 أحـاط   إثارة شك الناس حوله، وسد الطريق أمامه فيما لو حاول التراجع، فما دام ان الشك قد               

به فما جدوى التردد وعدم التعامل ؟ يجد الضحية انه ال مفر أمامه سوى السـير فـي هـذا                    

الطريق، السيما وان هناك بعض المغريات كالجنس والمال، يستغل العميـل باإلضـافة آلـي               

وسائله السابقة حاجة الناس من اجل تجنيدهم في سلك العمالة، فالناس بحاجة بعض شـؤونهم               

حكم العسكري، لكن هذه الشؤون تتعر كثيرا إلفساح المجال أمام العمالء لتمثيـل             لدى دوائر ال  

أدوارهم المنوطة بهم، والعمالء اقدر من الضباط المسؤولين على التعرف علـى النوعيـات              

المؤهلة للسقوط، ويستطيع العميل، بفضل احتكاكه المباشر بالناس، التعرف على المشاكل التي            

يعة حياتهم األسرية واألشياء التي تؤثر علـيهم وتجـذبهم او تنفـرهم             يعانون منها وعلى طب   

وتبعدهم، وعلى ضوء معرفتهم يختارون ألسلوب المناسب الذي يستخدمونه لإليقاع بالضحية،           

فان كان الضحية ذو نفسية محبة للشهوات هيئوا له هذا السبيل ومن خالله يتم توريطـه، وان                 

تي يستطيع من خاللها دعم قوته لرد األذى عنـه او إيقاعـه            كان يعاني من مشاكل العمالة وال     

بخصومه، اما ان كان الضحية ال يريد االرتباط بسلطات االحتالل ولكنه يسعى لتحقيق أهداف              

شخصية فيجب إيقاعه ببعض المطبات والمشاكل التي تجبره فيما بعد على الوقوع في المستنقع              

 .اآلسن

تسعى سلطات االحتالل   : لى خلق بدائل للشخصيات والقوى الوطنية     مساعدة سلطات االحتالل ع   : خامسا

الى تدمير منظمة التحرير الفلسطينية سياسيا وعسكريا وجماهيريا، ولتحقيق ذلك فهـي توجـه              

الضربات العسكرية المتالحقة لقواعد الثورة ومراكزها، ولكن الضربات العسكرية ال تكفـي،            

 إيمـان  مجرد وجود عسكري محـض، بـل هـي    ف ليست.ت.فسلطات االحتالل تدرك ان م   

جماهيري ونشاط سياسي وقناعة فكرية باإلضافة آلي العمل العسكري، لذا فان الصراع بـين              

 .سلطات الحتالل وبين القوى الفلسطينية يشمل كافة المجاالت

فعلى صعيد األراضي المحتلة تسعى سلطات االحتالل الى ضرب القـوى الوطنيـة              

االعتقال لمـن تسـتطيع     :  الوطنية، وتستخدم في سبيل ذلك عدة وسائل       والشخصيات والرموز 
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توجيه تهمة اليه، او تطبيق قوانين الطوارئ الخاصة باالعتقـال اإلداري لمـن تـرى انهـم                 

يمارسون نشاطا وطنيا ولكنها ال تستطيع تقديمهم للمحاكمة بسبب عدم توفر األدلة واإلثباتـات              

على آخرين، أحيانا النفي والطرد من ارض الوطن، او التصـفية            الجبرية   باإلقامة، او   إلدانتهم

يرافـق التضـييق علـى      . الجسدية كما حدث مع رؤساء بعض البلديات في األراضي المحتلة         

الرموز الوطنية عمل آخر مواز له، وهو إظهار وابراز الرموز والشخصـيات المرتبطـة او               

إبراز وتسهيل نشاط شخص آخـر يمثـل        المهادنة لالحتالل، فالضغط على رمز وطني يقابله        

القيادة التقليدية او يرتبط باألردن، وفي السنوات األخيرة عمدت اإلدارة المدنية فـي الوسـط               

الشرقي من فلسطين عليه اسم روابط القرى، واستخدم مناحيم ميلسون رئيس اإلدارة المدنيـة              

بط في معظم منـاطق الوسـط       األسبق كافة وسائل الترغيب والترهيب إليجاد فروع لهذه الروا        

ورفض جمـاهير الشـعب     " كامب ديفيد "الشرقي، وقد بدأت الفكرة بالتبلور بعد توقيع معاهدة         

من خـالل   " فرق تسد "الفلسطيني للحكم الذاتي واإلدارة المدنية، فكان ال بد من تكريس سياسة            

مركز النشـاط   أحداث شرخ بين القرية والمدينة واستغالل ضعف الوعي الوطني في القرى وت           

الوطني في المدن، وظهر على المسرح مصطفى دودين، ونشطت االجتماعات والمشـاورات            

 أثبتـت   1976بين الشخصيات التي لم تعد مقبولة شعبيا، خصوصا ان االنتخابات البلدية عام             

أقوال هذا الطراز من الشخصيات وظهور نجم المؤيدين لمنظمة التحرير الفلسطينية، ووجـدت             

 روابط القـرى،    إلنشاءخصيات المرفوضة جماهيريا ضالتها في دعوة مناحيم ميلسون         تلك الش 

وتداعى المخابرات المعروفين بوالئهم لكل سلطة حاكمة الى االجتماع تحت توجيـه مـوظفي              

اإلدارة المدنية، وظهرت الى الوجود رابطة قرى الخليل في البداية، وانتشرت هذه الظاهرة الى              

ى، أغدقت اإلدارة المدنية األموال بسخاء علـى الـروابط لجـذب ذوي             بعض المناطق األخر  

النفوس المريضة، كما وان كثيرا من المعامالت لم يكن لها ان تمر اال عن طريـق الـروابط                  

والمخاتير وذلك الجبار الناس على التعامل مع سياسة اإلدارة المدنية، واشعارهم ان الكثير من              

 من هذا الطريق، ولكن هذا التجمع مني بفشل ذريع ، حيث بقي             مصالحهم ال يمكن تحقيقها اال    

طر منـاحيم ميلسـون   ضمعزوال عن الجماهير التي نظرت بازدراء الى كل من انتمى اليه، وا           

 .بالنهاية الى تقديم استقالته معترفا بفشل سياسة روابط القرى التي أنشأها

 القـوى الحزبيـة     ومن ناحية أخرى، فان سلطات االحتالل تشجع من طـرف خفـي           

ف وتغض الطرف عن نشاطاتها وتمنحها التسهيالت الالزمة لزيادة تأثيرها          .ت.المعارضة ل م  

وتوسيع قاعدتها الجماهيرية، ومن أمثال هذه القوى الحزبية تلك القوى الدينيـة التـي تعلـن                

صراحة معارضتها لمنظمة التحرير الفلسطينية، وسلطات االحـتالل تغـض الطـرف عـن              

هم، ليس حبا في اإلسالم ولكن من منطلق تشجيع كل حرية قد يكون نشاطها معـرقال                نشاطات

له، اما إذا حاولت هذه القوى المس بسـلطات االحـتالل او العمـل               للنشاط الوطني ومضعفا  
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ضدها، فان هذه السلطات لن تتوانى عن ضربها بيد من حديد، واي تجمع دينـي قـد يوجـه                   

عتبر محظورا، واي شيخ او مطران مناوئ لالحـتالل يقـع           نشاطه ضد االحتالل وسياساته ي    

تحت طائلة العقاب، كما فعلت مع الشيخ رجب بيوض التميمي والمطران ايالريون كبوشـي،              

فاالحتالل ال يهمه اإلسالم أو المسيحية، بل هو معاد لهما، ويقدم كل يوم األمثلة الحيـة فـي                  

 . والمسيحيةممارساته على انتهاك حرمة المقدسات اإلسالمية

ويحاول االحتالل أيضا تقديم التسهيالت للشخصيات الفلسـطينية المؤيـدة لـألردن،            

ويسمح لها بالتنقل بحرية داخل الوطن وخارجه، ويسعى البرازها كشخصيات معتدلـة تمثـل              

سكان المناطق المحتلة، وتغطي وسائل األعالم اإلسرائيلية نشاطاتهم بشكل واضح، بينما تسدل            

لى أي نشاط او تصريح للشخصيات الوطنية، وتحد من تنقالتها في الداخل والخارج،             الستار ع 

ففي الداخل حظرت السلطات نشاط لجنة التوجيه الوطني واعتبرتها هيئة معادية، انطلقت على             

بعض وسائل اعالمنا المحلية التي عملت على طمس الشخصيات الوطنية وابراز الشخصيات            

 .ردنالتقليدية الموالية لأل

فالعمالء ال يكتفون بممارسة جرائمهم بشكل فردي، بل يسعون بتوجيه مـن سـلطات              

االحتالل الى السيطرة على الهيئات والمؤسسات الشعبية، كالوصول الـى مراكـز رؤسـاء              

المجالس القروية البلدية او أعضائها، ليدعوا بأنهم يمثلون المواطنين في األراضي المحتلـة،             

بادرات االستسالمية التي تروج لها سلطات االحـتالل كـالحكم الـذاتي او             ويقومون بتأييد الم  

 كان االحتالل البريطاني قد نجح في تأليف كتائب السالم العميلـة لتعمـل           وإذاالخيار األردني، 

، وإذا كان االحتالل اإلسرائيلي قـد نجـح         1939-1936ضد الثورة الفلسطينية بين األعوام      

ان العميل بقيادة سعد حداد وانطوان لحد، فانه لم ينجح حتى اآلن            جزئيا بإقامة جيش جنوب لبن    

 .في إقامة أي تجمع لعمالئه من شأنه ان يدعي الصفة التمثيلية للشعب الفلسطيني

ان صراعنا مع الكيان الصهيوني يتركز      : السمسرة لشراء األراضي من العرب وبيعها لليهود      :سادسا

 في مجال شـراء األراضـي     1897ونية منذ عام    حول األرض، وقد نشطت المؤسسات الصهي     

مستغلة الظروف الدولية والتسهيالت التي قدمتها حكومـة االنتـداب البريطانيـة واألوضـاع             

 قامـت سـلطات االحـتالل       1967الصعبة التي كان يعيشها الفالح الفلسطيني، وبعـد عـام           

إلضافة الى مصـادرة  اإلسرائيلية بوضع يدها على مساحات شاسعة من األراضي الحكومية، با         

، واقيم على هذه األراضي العشرات مـن        األمنمساحات أخرى يملكها المواطنون تحت ستار       

بل قامت مؤسسات إسرائيلية بالعمل علـى        المستوطنات اليهودية ولم يقف األمر عند هذا الحد،       

   .        شراء األراضي من العرب بشتى الوسائل سواء كانت قانونية او غير قانونية
    



 189

ويساعد المؤسسات والشركات اإلسرائيلية في عملها ضابط الحكـم العسـكري واإلدارة             

المدنية، وفي هذا المجال يتم االستعانة بالعمالء العرب الذين يقومون بـدور السمسـار،              

فالمعروف ان الغالبية الساحقة من أبناء شعبنا ترفض بيع شبر واحد لليهود، ولكن وجود              

لون كوسطاء يسهل من عملية تسريب بعض قطع األراضي، ولم تفلح           سماسرة عرب يعم  

أساليب االغراء وإغداق األموال الطائلة في هذا المجال، فكان ال بد من استخدام وسائل              

الخداع والحيلة والتغرير، بهذه الوسائل تم عقد صفقات صورية وغير قانونية بدون علم             

احب األرض المنوي وضع اليد عليهـا       صاحب األرض، فمثال يقوم السمسار بزيارة ص      

منتحال صفة موظف في دائرة الشؤون االجتماعية يريد اجراء مسح اجتمـاعي لحالتـه              

االجتماعية، وفي نهاية الزيارة يطلب منه التوقيع على ورقة بحجة انها تتضـمن طلـب               

تقديم المساعدة له، وبحسن نية يوقع صاحب األرض على تلك الورقة وتنطلـي الحيلـة               

صوصا على كبار السن الذين ال يحسنون القراءة او الكتابة، ويفاجأ صـاحب األرض              خ

بعد فترة وجيزة بالجرافات اإلسرائيلية تعمل في أرضه، أحيانا يـتم اسـتخدام التهديـد               

بالسالح الجبار صاحب األرض على التوقيع على وثيقة بيع أرضه، ووصل االمر فـي              

كيته لعدد من قطع األراضي وبيعها لليهود دون        بعض القضايا ان يقوم شخص بادعاء مل      

علم أصحابها الشرعيين، وعندما يقوم أصحاب األراضي برفع دعواهم أمـام المحـاكم             

 .اإلسرائيلية فهي غالبا تقر عملية البيع

وبسبب اشتداد النقمة على األحداث، وذيوع أخبارها ووصولها الـى وسـائل االعـالم،               

يق في الصفقات المزورة التي تمت في المناطق المحتلة         اضطرت سلطات االحتالل للتحق   

وقامت هذه السلطات باعتقال العديد من السماسرة والتحقيق مـع بعـض الشخصـيات              

الرسمية والحزبية اإلسرائيلية، وقد حدث أثناء مداهمة الشرطة لمنزل أحـد األشـخاص             

يش ان عثرت الشرطة    اليهود المعروف بسوابقه الجنائية كالسرقة والتزوير وحيازة الحش       

، مما يعني اشتراك عالم االجرام السفلي       "بياض"على رزمة كبيرة من التواقيع على ورق        

 .في الصفقات المزورة لألراضي

ان الدور الذي يقوم به السماسرة والعمالء العرب يعتبر خطيرا علـى مسـتقبل األرض                

األرض المحتلة الى تحـذير     والشعب الفلسطيني، وقد دعا هذا االمر الهيئات الوطنية في          

 .الناس من مغبة التورط في أساليب السماسرة الماكرة

يقوم بعض العمالء وبإيعاز مـن أجهـزة        : القيام بمهمات تعرضية في الداخل والخارج     :سابعا

المخابرات بمهام تنفيذية تعرضية، ومن األمثلة المعروفة في هذا المجال في األراضـي             

القرى في منطقة بيت لحم بعدة حوادث إطالق النـار علـى      المحتلة قيام عناصر روابط     

المنازل واالعتداء على العديد من المواطنين، وقيام عناصر رابطة قرى الخليل بإطالق            
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النار على سكان بيت كاحل مما أدى الى سقوط العديد من سكانها بين قتيـل وجـريح،                 

م عن القيام باي نشـاط      والهدف من هذه االعمال هو بث الرعب بين المواطنين وردعه         

وطني، ويساهم بعض العمالء عمليا في مطاردة ومالحقة المناضلين في الجبال من اجل             

إلقاء القبض عليهم او قتلهم، والمعروف ان باجس ابو عطوان المناضل المشـهور فـي               

 . جبال الخليل قد تم اغتياله على أيدي أتحد العمالء بالتعاون مع المخابرات اإلسرائيلية

اما في المجال الخارجي، فان الموساد تلعب دورا كبيرا في تجنيد العمالء العـرب فـي                 

صفوفها وتكليفهم بمهمات المالحقة وجمع المعلومات عن الشخصيات الفلسطينية النشطة          

والمرتبطة بمنظمة التحرير الفلسطينية، وذلك تمهيدا الغتيالها وتصفيتها جسـديا، وقـد            

 لدى التحقيق معهم في المعتقالت بأنهم قاموا بوضع عبـوات           اعترف العديد من العمالء   

ناسفة في بعض المكاتب او أماكن التجمع الفلسطينية مما أدى الى وقوع خسائر ماديـة               

وبشرية، كما اعترف أتحد العمالء بانه كان له دور هام في اغتيال أتحـد الشخصـيات                

وال شك ان اسـتخدام العمـالء       الفلسطينية في بيروت بتكليف من الموساد اإلسرائيلي،        

 .العرب يسهل من مهمة الموساد لسهولة تحركه في أوساط الفلسطينيين في الخارج

وعادة يتم تريب هذا الطراز من العمالء على استخدام األسلحة والمتفجرات لكي يكونوا              

مؤهلين للقيام باألدوار الموكولة اليهم، ويتميزون بكونهم من العمـالء المغـرقين فـي              

السقوط، والذين قدموا خدمات لسلطات االحتالل الذين يتم إرسالهم للخارج للقيام بالمهام            

التنفيذية فعادة ما يكونون من العمالء غير المكشوفين خصوصا إذا تم إرسالهم الى الدول              

 .العربية

األولـى وهـي    : تنقسم هذه المهمات الـى قسـمين      : القيام بمهمات تجسسية في الخارج    :ثامنا

خراط في صفوف الثورة في الخارج، حيث تقوم المخابرات اإلسرائيلية باإليعاز الى            االن

أتحد عمالئها للسفر الى الخارج، وهناك يذهب الى أتحد مكاتب او قواعد الثورة بهـدف               

التجنيد في صفوفها، ويرغب العمالء ان يتم تجنيدهم في القطاع الغربي، وذلك من اجل              

هو محاولة التعرف علـى أسـاليب عمـل هـذا القطـاع             الهدف األول   : تحقيق هدفين 

والمسؤولين عنه، اما الهدف الثاني فيتمثل بالتعرف ان أمكن علـى األشـخاص الـذين               

يترددون على هذه األمكنة من سكان المناطق المحتلة، والقطاع الغربي هو المسؤول عن             

 وتجنيد عناصر جديدة    الخاليا السرية العاملة في األراضي لمحتلة والمكلف باالتصال بها        

والمسؤول عن النشاطات الفدائية في الداخل،وبسبب أهمية هذا القطاع فان المخـابرات            

اإلسرائيلية يهمها كثيرا التعرف على القائمين عليه والنشاطات التي يمارسها واألساليب           

التي يستخدمها، يبدي العميل حماسا ظاهرا للعمل، ويطلب من المسؤولين ربطه بإحـدى         

لخاليا السرية العاملة، داخل األراضي المحتلة، وبالطبع فان هدفه الحقيقي من ذلك هـو        ا
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التعرف على عناصر هذه الخلية وكشفها لسلطات االحتالل، واثناء وجود العميـل فـي              

مراكز التدريب التابعة للثورة، يحاول مراقبة المكان بدقة، والتعرف علـى المسـؤولين             

ددين على هذه المراكز، وفي حالة رجوع العميل الى األرض          والمدربين، ومالحظة المتر  

المحتلة يقدم تقريرا كامال للضابط اإلسرائيلي المسؤول عنه يتضمن المعلومـات التـي             

حصل عليها او النشاطات التي قام بها في الخارج، وقد يتكرر سفر العميل الى الخـارج               

 .لنفس الهدف

 في الخارج كشف بعض العمالء والقاء القبض        وغالبا ما تستطيع أجهزة الرصد الثوري      

عليهم، والتحقيق معهم وفرض العقاب عليهم اذا ثبت انهم تورطـوا بجـرائم خطيـرة،               

وعلى األغلب يتم إصالحهم خصوصا اذا كانوا في بداية طريق العمالـة، فـي بعـض                

 بـانهم   األحوال يتأثر العمالء بالجو الثوري السائد في القواعد ال سيما وانهم يشـعرون            

بعيدون عن سطوة وتأثير ضابط المخابرات اإلسرائيلي، وبسبب هذا التـأثر نـرى ان              

البعض منهم يسارع بإبالغ المسؤولين من تلقاء أنفسهم عن ارتباطهم السابق بالمخابرات            

اإلسرائيلية واعالن التوبة والرغبة في البقاء مع الثـورة وعـدم العـودة الـى األرض                

 .المحتلة

غراس العمالء في صفوف المقاومة الفلسطينية في السابق سـهال وأدى الـى             لقد كان ان   

خسائر كبيرة في صفوف المناضلين،خاصة في الدوريات التي كانـت تنـوي تخطـي              

الحدود والدخول الى األرض المحتلة في مهمات فدائية، ولكن تطـور جهـاز الرصـد               

 .د من هذه الظاهرةالثوري بعد الخروج من األردن اثر إحداث أيلول الدامية ح

اما الشق الثاني من العمالء فهم الذين ينغرسون في التجمعات الفلسطينية فـي الخـارج                

لمراقبة نشاط األشخاص الوطنيين وجمع المعلومات عنهم خصوصا أولئك الذين يقطنون           

في المناطق المحتلة ويسافرون الى الخارج بقصد العمـل او الدراسـة، فمـثال تقـوم                

إلسرائيلية بتجنيد العمالء وتكليفهم باالنخراط في اتحادات الطلبة الفلسـطينية   المخابرات ا 

في الجامعات، وليس بمستغرب ان تقوم سلطات االحتالل باعتقال العديد من الطلبة الذين             

يدرسون في الخارج عند عودتهم، حيث يكون لدى هذه السلطات بعض المعلومات عـن              

ا وجود عالقة لهم بالثورة الفلسطينية من قريب او بعيد،          نشاطاتهم العلنية والتي يفهم منه    

اما الموظفون والعمال الفلسطينيون في الخارج، فان مهمة العمالء بينهم تنحصـر فـي              

جمع المعلومات حول الذين يترددون على مكاتب منظمة التحريـر او الـذين يقومـون               

 عناصـر مـن بيـنهم       ببعض النشاطات لصالحها، باالضافة الى محاولة تجنيد وتوريط       

 .وربطهم مع المخابرات اإلسرائيلية
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وكثيرا ما نرى البسطاء والسذج من أبناء شعبنا يبدون استغرابهم مـن كيفيـة معرفـة                 

سلطات االحتالل لبعض النشاطات التي قام بها بعض األشخاص خارج األرض المحتلة            

ة المخـابرات   ويتصورون المسألة وكأنها خارقة للعادة ودليل جبـروت وقـوة أجهـز           

اإلسرائيلية، والحقيقة ان هذه المسألة بسيطة حيث ان العمالء هم الذين يقومون بعمليـة              

جمع المعلومات، ولكن أجهزة المخابرات وعمالئها يقومون بتضخيم المسـألة ألحـداث            

تأثير على الجماهير، وإيهامها ان المخابرات اإلسرائيلية تستطيع معرفة كل شيء وكأنها            

 .زة سحرية او قوى غير طبيعيةتملك أجه
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 العمالء داخل معتقالت االحتالل
تناولنا في الفصل السابق العوامل والظروف التي قـد تـؤدي الـى تسـاقط بعـض                  

األشخاص في مستنقع الخيانة، واألدوار والمهام التي ينفذونها لصالح سلطات االحتالل، وفـي             

المعتقالت من حيث أسباب التسـاقط واألدوار       هذا الفصل سنتناول مسألة العمالء تحديدا داخل        

الموكولة إليهم وموقف المعتقلين منهم، لم تكتف سلطات االحتالل بتجنيد العمـالء مـن أبنـاء          

شعبنا خارج أسوار المعتقالت، بل هي تسعى جاهدة إلسقاط العديد مـنهم وتـوريطهم داخـل                

 .السجون لضرب المناضلين واضعاف مقاومتهم وصمودهم

 : تصنيف العمالء في المعتقالت من حيث زمن تورطهم الى ثالث فئاتويمكننا

فهؤالء استطاع االحتالل   : العمالء الذين ارتبطوا مع أجهزة المخابرات اإلسرائيلية قبل االعتقال         .1

توريطهم بشتى الوسائل واألساليب التي ذكرناها في الفصل السابق، وتوجد أسباب عديدة تعلل             

 :دخولهم المعتقل منها

إعطاء العميل وجها وطنيا من خالل اعتقاله والحكم عليه مـدة بسـيطة لكـي                .  أ

يكسب بهذه الطريقة ثقة المواطنين في بلده والمحيط الذي يعيش فيه، يستطيع العميـل              

في هذه الحالة القيام بالدور الذي تكلفه به المخابرات بشكل اكثر نجاعة لكونه اكتسـب               

 .لصفة المناضل الوطني المناوئ لالحتال

قد يكون العميل منغرسا في إحدى الخاليا التنظيمية السرية، ويرسـل تقـارير              .  ب

عنها باستمرار الى ضابط المخابرات المسؤول عنه، واوقع بالتالي بأعضائها، فانـه ال             

بد ان يعتقل مع هؤالء األعضاء وذلك للتغطية، وحتى ال ينكشف أمره يجري التحقيق              

ومن ثم الحكم عليه مدة غير طويلة ليخـرج بعـدها           معه ظاهريا كباقي أعضاء الخلية      

حيث يعاود نشاطه الهدام ضد أبناء شعبنا والحركة الوطنية، وفي داخـل المعتقـل ال               

تنقطع صلته بضابط المخابرات وادارة المعتقل، بل تترسخ لكي يواصل سـقوطه فـي              

 .مكانه الجديد

خابرات المسؤولين،  من العمالء من تجاوزوا الحدود التي رسمها لهم ضباط الم          .  ت

وارتكبوا أعماال لم يكلفوا بها وغير متناسبة مع األهداف المحددة لهم، تسـتدعي هـذه               

التجاوزات واألعمال غضب المسؤولين، وكعقاب لهم يتم ايداعهم المعتقل مـع الوعـد          

باإلفراج إذا اثبتوا سلوكا جديرا بالثقة في مجال أعمالهم اإلجرامية والتساقطية داخـل             

 .قل، أي العمل ضد المناضلين داخل المعتقالتالمعت

من العمالء من حاول ان يكون عميال مزدوجا، أي ان يعمل لصـالح سـلطات                .  ث

االحتالل وللحركة الوطنية طمعا في مغنم ودفعا لالنتقام وردة الفعـل، وعنـدما             
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انكشف امره لدى جهاز المخابرات اودع المعتقل كتأديب له، ومع ذلك فان منهم             

 الشاكلة يستمرون في السقوط داخل المعتقالت بدال من االتعاظ والعودة           على هذه 

الى الصف الوطني، وعلى الرغم ان من هم على الطراز من العمالء قد قـدموا               

خدمات كثيرة لسلطات االحتالل، اال ان هذه السلطات ال تتورع عن الزج بهم في              

وال مـانع لـديها مـن       المعتقالت، فهذه السلطات يهمها أوال واخيرا مصـلحتها،       

 .التخلص باي وسيلة من أي عميل اذا وجد بانه بات عديم الفائدة

يضم النوع الثاني من العمالء في المعتقالت أولئك الذين تم تـوريطهم وإسـقاطهم أثنـاء             .2

 :التحقيق

ان مرحلة التحقيق شاقة وصعبة،وتحتاج الى وعي بأالعيب المحققين وحـيلهم، كمـا              

د وصبر، والى ايمان حقيقي بالقضية التي يناضل من اجلها واعتقـل            تحتاج الى ثبات وجل   

 .بسببها

وتتبع أجهزة المخابرات في التحقيق وسائل عديدة إلسقاط المناضل في شباكها نـذكر              

 :منها

يعرض المحقق على المناضل صفقة وهمية قوامها ان يعترف بما لديـه            : أسلوب المقايضة 

ره مقابل إنهاء التعذيب وإيقافه، ويستمر هذا التعاون        من معلومات وأسرار حول نفسه وغي     

بين الطرفين بعد إنهاء فترة التحقيق حيث يقوم المعتقل المتورط بالتجسس على زمالئه في              

 .المعتقل مقابل وعد من ضابط التحقيق بان يتم تخفيض مدة حكمه

ثناء التحقيق أمام بطش    قد ينهار المعتقل نفسيا أ    : إيصال المعتقل الى مرحلة االنهيار النفسي     

المحققين ووسائل تعذيبهم ويعترف بكل ما قام به ضد االحتالل هو ورفاقه، يشعر المعتقل              

بعدها بالخوف من ردة فعل اخوته ضده عندما يلتقون داخـل المعتقـل، ويغـذي ضـابط                 

التحقيق هذا الشعور مشيرا عليه باالستعداد لحمايته في حالة تعرضه الي اعتـداء داخـل               

معتقل مقابل الموافقة على ارتباطه مع اإلدارة القادرة على حمايته وتقديم المعلومات عن             ال

 .نشاطات المعتقلين

 :وهناك عوامل عديدة تساعد على تساقط بعض المعتقلين منها

عدم رسوخ الوعي الوطني وضعف االلتزام الثوري، مـا يـؤدي لتفضـيل المعتقـل                )1

 .المصلحة الشخصية على المصلحة العامة

 . عدم الوعي بأساليب المحققين وأالعيبهم مما يجعلهم فريسة سهلة الوقوع )2

 .سذاجة بعض المناضلين وتصديقهم لوعود العدو البراقة )3

ونعني بها انتماء المناضل الطبقي والتربية األسرية أثرهـا علـى           : الخلفية االجتماعية  )4

 .فكره ونفسيته
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ن حياة المعتقل ليست مريحة، وال يسـتطيع        ال شك ا  :العمالء الذين يتساقطون داخل المعتقل     .3

تحملها اال المناضلون الذين لديهم االستعداد الكافي للتضحية والفداء، الذين فضلوا المصلحة            

العامة على مصالحهم الشخصية، ان طول المدة في المعتقل وسيطرة األفكار الذاتية علـى              

فع الى البحث عن وسيلة للخالص،      المعتقل، والتذكر الدائم لالهل واألصحاب، كل ذلك قد يد        

وبالطبع تسعى إدارة المعتقالت الى إيصال المناضلين لمرحلة اليأس من خـالل اسـتعمالها       

ألساليب عديدة، فهي مثال تروج بين المناضلين ان تقديم االسترحام قد يؤدي الى تخفـيض               

 .مدة الحكم على المعتقل، وذلك لدفعهم لتقديم االسترحامات

ق العمل التي كانت منتشرة سابقا في المعتقالت مراكز هامة للضـغط علـى              وتعتبر مراف 

المعتقلين وإسقاط بعضهم لقاء امتيازات تافهة ووعود كاذبة، كما تستخدم العيادة الطبية كما             

أشرنا في فصل سابق في المعتقل كوكر لتجنيد العمالء واالتصال بهم، فالمهمة األساسـية              

العمل على إسقاط المناضلين من خـالل اسـتغالل آالمهـم           للممرضين في المعتقالت هي     

وأمراضهم وليس العمل على عالجهم وشفائهم، وهذا دليل على انعدام الروح اإلنسانية لدى             

 .هؤالء الممرضين

 وأحيانا كان يتم تجنيد بعض العمالء في المعتقل عن طريق عمالء آخرين سابقين، وهـذا               

عتقال عندما كانت األوضاع التنظيمية وااللتزام التنظيمي       األسلوب كان منتشرا في بداية اال     

ضعيفين، وفي السنوات األخيرة فقد ندر استخدام هذا األسـلوب بسـبب وجـود األطـر                

التنظيمية القوية وارتفاع مستوى الوعي والحس األمني لـدى المناضـلين عمومـا فـي               

 .المعتقالت،ومالحقتهم للظواهر والعناصر المشبوهة

نية استغالل إدارة المعتقل للخالفات التي كانت تبرز أحيانا بين بعض االخـوة             وهناك إمكا 

إليهام البعض بانه مهدد بالموت او الضرب من قبل المعتقلين االخـرين، تعـرض اإلدارة          

توفير الحماية لهذا الشخص مقابل التعاون واالرتباط معها، كما قد يـتم ارتبـاط بعـض                

تهم مع شرطة المعتقل، يحاول بعض الشرطة الظهـور         العمالء وتوريطهم من خالل عالق    

بمظهر انساني والتودد الى المعتقلين واالنفتاح عليهم ومعاملتهم بلطف ولين، وبهذه الطريقة            

يستطيع كسب ودهم حيث قد يعتقدون بسالمة نيته، ومن خالل عالقته معهم يستطيع تجنيد              

 .بعض المعتقلين وتوريطهم في سلك العمالة

ت عديدة يتم توريط بعض المعتقلين من خالل المقابالت مع مدير المعتقل، فمـن              وفي حاال 

المعروف ان مدير المعتقل يصر على إجراء المقابالت مـع المعتقلـين الـذين يرغبـون                

بالحصول على بعض المطالب الشخصية مثل السماح بإدخال الصور الخاصـة بأقـارب             

ة وغير ذلك من الطلبات البسيطة خالل المقابلة        المعتقل، أو السماح بإدخال المالبس الداخلي     

 .يحاول مدير المعتقل توريط من يرى انه صاحب نفسية ضعيفة
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وال شك ان السقوط األخالقي يقود الى التساقط األمني، وقد تظهر بعض حـاالت الشـذوذ                

الجنسي لدى بعض األفراد، ويغذي العمالء ومن ورائهم إدارة المعتقل ظاهرة الشذوذ هـذه   

عتقادها الراسخ بان االنحراف األخالقي مقدمة جيدة للسقوط األمني ، ومن خالل معرفة             ال

الدارة ببعض حوادث الشذوذ عن طريق عمالئها الذين يوصلون لها هذه المعلومات،تحاول            

الضغط على مرتكبي هذه الحوادث بشتى الوسائل مثل التهديد بفضحهم أمام المعتقلـين، او              

 .من عقاب المعتقلين وتقنعهم باالرتباط معها مقابل توفير الحمايةتنمية الخوف لديهم 

 

 مهام العمالء داخل المعتقالت
 

لم تكتف سلطات االحتالل باعتقال المناضلين من أبناء شعبنا والزج بهم في معتقالته،              

م حيث يعانون من سوء األحوال المعيشية والمعاملة الالإنسانية واألحكام العالية، بل تالحقه           

في المعتقالت وتحاول بشتى الوسائل إفراغهم من محتواهم الـوطني وتحطـيم نفسـياتهم              

وروحهم المعنوية،وسوف نستعرض في هذا الفصل بعض المهمات واألدوار التي يقوم بها            

العمالء داخل المعتقالت لمساعدة إدارتها في وظيفتها القمعية ضد المناضلين القابعين خلف            

 -:القضبان

ى المعلومات الخاصة بنشاط المعتقلين قبل االعتقال، ربما هناك عدد مـن            الحصول عل  )1

المعتقلين لم يعترفوا بكل ما لديهم من معلومات أثناء التحقيق معهم في بدايـة االعتقـال،                

واثناء وجودهم في المعتقالت ومع مرور الزمن قد يشعر أحدهم انه بمنـأى عـن أعـين           

نده مجرد ذكريات، ومن عـادة اإلنسـان ان يثـق           السلطات، وتصبح النشاطات السابقة ع    

ببعض األشخاص من خالل صداقة او من خالل المعاناة المشتركة التي يعيشـونها معـا،               

ويستغل العمالء المندسون في المعتقالت هذه الثقة والصداقة البتزاز المناضـلين بطـرق             

ل ضد االحتالل قبـل     مختلفة، فمثال يقوم العميل بالتحدث أمام صاحبه عن دوره في النضا          

اعتقاله واألعمال التي مارسها، وكيف انه يعرف الكثير من األسرار التي لم يعترف بهـا               

للمحققين، متبجحا متفاخرا بصموده في التحقيق حيث انه استطاع تضليل المحققين، وحبـا             

 في المفاخرة ومجاراة الحديث قد يقع المعتقل الضحية في الشرك الذي نصبه العميل، فقـد              

يعترف الضحية أمام العميل بانه هو أيضا لم يعترف بكل ما لديه، وهنا يركـز العميـل                 

مستدرجا إياه للوقوع في الفخ، ومع تكرار مثل تلك األحاديث بصور وأشكال ومناسـبات              

عديدة، يستطيع العميل ان يحصل على بعض المعلومات، ثم يقوم العميل بإيصالها الدارة             
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برات المرتبط معه، ويفاجأ المناضل بعد فترة وجيزة باسـتدعائه          المعتقل او لضابط المخا   

 .لدى ضابط التحقيق، وهناك يجد المعلومات قد سبقته

لقد كان هذا األسلوب شائعا في السنوات األولى من االحتالل وذلك بسبب ضـعف الحـس         

 كانـت   األمني لدى المناضلين وقلة تجربتهم ووعيهم بأالعيب العمالء وحيلهم، ففي السابق          

الصورة الشائعة عن العميل بانه ذلك الشخص الذي يحمل مسدسا أمام النـاس، او الـذي                

يرافق قوات الجيش أثناء مداهمتهم الماكن تواجد المناضلين، او ذلك الـذي يضـع علـى                

وجهه برقعا ليخفيه عن أعين الناس أثناء التشخيص للبحـث عـن المطلـوبين لسـلطات                

يل شخصا عاديا ومعتقال في المعتقالت ويتحدث بلغـة الثـوار           االحتالل، اما ان يكون العم    

والمناضلين، فذلك امر بعيد االحتمال خصوصا اذا كان يتظاهر بالمودة والصداقة، ويعيش            

نفس الظروف الصعبة، ويزداد المر خطورة عندما يصل أتحد العمالء الى مركز الصدارة             

ره أتحد النشيطين في هذا الفصيل، فدرجة       في أتحد المعتقالت، ويتولى مهام تنظيمية باعتبا      

الثقة تزداد به، ويستغل هم مكانته ليطلب من بعض المعتقلين الجدد بشكل خاص، بصورة              

مباشرة او غير مباشرة، اإلدالء بمعلومات تخص نشاطاتهم السابقة، ومن ثم يرسلها لضابط             

 .المخابرات

ا، لكل فصيل من فصائل الحركـة       اإليقاع بين الفصائل المختلفة وبث روح العداء بينه        )2

الوطنية الفلسطينية أطروحته الفكرية التي تختلف في بعض جوانبها عن بعض،وهذا امـر             

عادي،اال ان هناك مجاالت مشتركة تجمع بينها أهمها وحدة القيـد والمصـير، والعـدو               

الت المشترك والهدف الموحد، ومن المهمات المطلوب من العمالء القيام بها داخل المعـتق            

بث روح العداء وافتعال المشاكل بين الفصائل المختلفة، وذلك منعا الي عمـل نضـالي               

مشترك ضد إدارة المعتقل، وللضغط على نفسية المعتقلين، ال سيما وان أجواء المشـاكل              

 .والصراعات بين المعتقلين الذين يعيشون في غرف مشتركة تجعل الحياة مريرة وصعبة

 -:ها العمالء لإليقاع بين الفصائل المختلفة مايليومن األساليب التي يتبع

بديهي ان كل عنصر يفضل فصيله، ويعتبر خطه السياسـي والعقائـدي            : التطرف الفكري  . أ

اكثر صحة من الخطوط السياسية االخرى، ولكن التطرف الفكري القـائم علـى كراهيـة               

لمعـتقالت،  االخرين، والحط من شأنهم تعتبر مسألة غاية في الخطورة خصوصـا فـي ا              

والعميل يظهر تعصبه لفصيله وشتم الفصائل األخرى ونعتهـا بـالنعوت الجارحـة، وقـد               

يتصدى له مناضل من فصيل آخر مما قد يؤدي الى االصطدام وإثـارة النفـوس وفـرض      

 .أجواء متوترة في الغرفة
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 ويجدر بنا ذكر قاعدة هامة تنص على ان التطرف اما ان يكون عن عمالة او جهالـة، وال                 

شك ان المعتقالت عانت كثيرا من التطرف والتعصب الضيق والتـي غـذاها واسـتغلها               

 .العمالء وادارة المعتقل

كان هذا األسلوب شائعا في المعتقالت التي تحوي المعتقلـين      :تغيير االنتماء  . ب

الجدد، أي الموقوفين، هناك العديد من المعتقلين الذين دخلـوا المعـتقالت دون ان              

ط بفصيل معين في الخارج، وعند وقوعهم في األسر، حـاول كـل             يكون لهم ارتبا  

فصيل جذبه اليه وضمه الى صفوفه بطرق عديدة مثل اإلقناع او توظيـف تـأثير               

المعتقلين مناهل بلدته ومنطقته او أقربائه، او اسـتخدام الصـداقة، ان مصـارعة              

ع فيمـا بينهـا،     الفصائل وتلهفها لضم أي معتقل جديد اليها، وجد من يستغلها لإليقا          

فمثال كأن يقوم أتحد العمالء بإعالن التزامه بتنظيم س، وبعـد فتـرة يعلـن عـن                 

اعتزامه اللتزام بتنظيم ص، كان يعكر هذا صفو العالقات بين الفصائل، فتنظيم س             

لن يسمح الحد أعضائه ان يخرج عنه بسهولة، وبالمقابل فان تنظيم ص يعتبر هذا              

من رغبته التي أعلنها، لقد نجح هذا األسلوب واحدث         الشخص تحت رعايته انطالقا     

مشاجرات عنيفة بين الفصائل المختلفة ولم ينتبه المناضلون لخطورة هذا الوضع اال            

بعد سنوات طويلة، فقد اعترف بعض العمالء الذين تم التحقيق معهـم مـن قبـل                

دف اإليقـاع بـين   المعتقلين بان إدارة المعتقل هي التي أمرتهم بالقيام بهذا الدور به        

الفصائل، وبعد انكشاف هذا األسلوب تم تحديد إجراءات صارمة ومتفق عليها مـن             

 .قبل الجميع بخصوص المعتقلين غير المنظمين مسبقا

وهناك مسألة أخرى تتعلق ببعض المعتقلين الذين كانوا قبل دخـولهم المعتقـل ذوي              

تقل تحت تأثيرات متعددة قد تخلـق  انتماءات محددة ومعروفة لكنهم يقعون بعد دخولهم المع     

لديهم قناعات جديدة فيغيرون انتماءاتهم السياسية، وعلى الرغم من ان هـذه مسـألة تقـع                

ضمن قناعة الشخص وقراره اال أنها كانت مسألة تجتذب االستغالل، خاصـة وان تغييـر               

 .االنتماء لم يكن يتم بشكل ودي وهادئ، ولم يكن خاضعا إلجراءات متفق عليها

استغل العمالء هذه الثغرة، فمثال كان يقوم ببناء عالقات اجتماعية ودية مع عناصـر              

فصيل آخر، وبعد فترة يخبرهم انه اقتنع بأفكار فصيلهم السياسية واأليدلوجيـة ويرغـب              

باالنضمام لهم، يعارض الفصيل الذي ينتمي اليه هذا العميل تلك الخطوة،ويسعى العادتـه             

وة ، بينما قد يقوم الفصيل االخر بتبني قضية هذا العميل مدافعا عنه         الى صفوف التنظيم بالق   

 .بحسن نية مما قد يؤدي لحدوث نزاع شديد وتوتير االجواء

ان مسألة تغيير االلتزام لم تحل بشكل سليم في معظم المعتقالت، فأحيانا قـد يرغـب                

قبات كثيرة عنـد    شخص ما بتغيير انتماءاته لحدوث قناعات جديدة لديه، ولكنه يصادف ع          
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إعالنه عن هذه الخطوة، فقد يصل االمر الى منعه بالقوة وإجباره على البقاء فـي كنـف                 

فصيل ال يشعر بالود تجاه أعضائه او باالنسجام مع اطروحاته الفكرية، وهذا يجعل حياتـه     

صعبة وحرجة، وفي بعض االحيان قد توجه اتهامات باطلة ضد الشخص الـذي يرغـب               

ه، بهدف تشويه صورته وسمعته، مع كل هذا فان حل تلك المسـألة يختلـف               بتغيير انتمائ 

 .سهولة وتعقيدا من معتقل الخر، ومن شخص الخر، ومن ظرف الخر

الحياة الجماعية ينجم عنها خالفات قد تؤدي       : افتعال المشاكل مع عناصر الفصائل األخرى      . ت

ه المشـاكل ومحاصـرتها   الى حدوث مشاكل، وهذا أمر اعتيادي كما ان العمل على حل هذ    

والتقليل من آثارها شيء اعتيادي أيضا، لكن العمالء يفتعلون المشـاكل ألتفـه األسـباب،               

والهدف من ذلك جعل العالقات بين عناصر الفصيل الواحد غير وديـة، وتعكيـر صـفو                

العالقات بين الفصائل المختلفة، ويكون الفتعال المشاكل مردودات خطيرة على العالقـات            

الفصائل حينما يكون الجو متوترا أصال بينهما بسبب ما، ومن المؤسف ان نذكر فـي               بين  

هذا المجال ان العالقات بين الفصائل داخل المعتقالت لم تكن ودية فـي بعـض االحيـان،            

وحدثت بالفعل مواجهات عنيفة بينها ادت كما سنرى فيما بعد الـى ضـرب العديـد مـن                  

 .األشخاص

 76و75ارة المعتقل لم تكن بعيدة عن هذه األحداث، ففي عامي       وقد ثبت فيما بعد ان إد     

حدثت مصادمات عديدة بين عناصر فصيلين رئيسيين من فصائل الحركـة الوطنيـة فـي               

معتقل نابلس كان يذكيها ويوقد تحت العمالء، ال نقول ان العمالء هم اساس كل المشـاكل،                

 العمل الجماعي وهذا مـا نالحظـه فـي    فالعقلية العربية ربما مبنية على الفرد والنفور من    

الكثير من المؤسسات القائمة سواء كانت الجامعات او النقابـات او حتـى العالقـات بـين      

األحزاب واألنظمة العربية، فالعقلية القبلية القائمة على التعصـب للقبليـة والنفـور مـن               

ضاء عليها بين عشية    االنضباط وبروز النزعة الفردية ال زالت سائدة بيننا، ومن الصعب الق          

وضحاها، ومع كل ما سبق قوله، اال ان الحركة الوطنية تسعى دائمـا لتقلـيص دور هـذه       

العقلية، واحالل روح التعقل واالتزان وحب العمل الجماعي وتنميـة روح التعـاون بـين               

الجماعات المختلفة انطالقا من التركيز على نقاط التفاق بدال مـن التركيـز علـى نقـاط                 

، ومع ازدياد الوعي والتجربة استطاع المعتقلون في النهاية مـن ترسـيخ مفـاهيم               الخالف

وأساليب جديدة لحل الخالفات التي تقع بين الفصائل، فقد تم استبعاد العنف كأسلوب لحـل               

الخالفات سواء كان ذلك على مستوى عناصر الفصل الواحد او على مستوى العالقات بين              

 .الفصائل المختلفة

 الفردية، وخلق الشلل البلدية والمحاور المتعددة المتصارعة، كما قلنا سـابقا فـان              بث الروح  )3

اإلنسان العربي يعاني بشكل عام من طغيان النظرة الفردية، وال يمكن إنجاز مهمات كبيرة              
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بدون عمل جماعي منظم، لذا فان إدارة المعتقالت يهمها كثيـرا التركيـز علـى الفرديـة                 

كل واإلطار الجماعي المنظم، فإدارة المعتقالت تـرى ان المعـتقالت           والشللية ومحاربة الش  

عبارة عن مقابر لألحياء، وقد هالها االمر عندما تحولت هذه المقابر الى مـدارس ثوريـة                

بفضل اإلرادة الجماعية والعمل الجماعي المنظم، وتسعى إدارة المعتقالت باسـتمرار الـى             

 .معتقالت ليسهل لها بالتالي السيطرة والتحكم بالمعتقلينتحطيم االطر التنظيمية القائمة في ال

وانطالقا من هذه القاعدة فهي تسعى عن طريق عمالئها الى إبـراز النظـرة الفرديـة                

واالمتناع عن المشاركة باي عمل جماعي، فإذا طرح بعض المناضلين اقتراح إنشاء صندوق             

 .ذلكجماعي للمعتقلين،سارع العمالء بالرفض والتحريض على 

وهناك ظاهرة جديرة باالهتمام وهي بروز الشلل والمحاور داخل إطار التنظيم الواحـد،             

ويهدف البعض من وجود هذا المحور او التجمع غير الشرعي الى تشكيل مركز قوة داخـل                

التنظيم يدعمه ويقف الى جانبه عندما يرتكب بعض الممارسات الخاطئة ويتوجه التنظيم نحو             

ما يكون الوالء للمحور او الشلة على حساب الوالء للتنظيم، وتبـرز الشـلل              معاقبته، وعادة   

والمحاور الى السطح حينما يكون التنظيم ضعيفا خصوصا بعد االنتهاء من اإلضرابات التي             

يقوم بها المعتقلون، ففي هذه الظروف تقوم إدارة المعتقل بنقل أعداد كبيرة من النشطاء الـى                

 الى االضطراب والضعف، كما ان مرحلة اإلضراب المرهقة تثقل          معتقالت أخرى مما يؤدي   

األعصاب وقد تضعف االلتزام التنظيمي لدى بعض المعتقلين، يسارع العمالء الـى تشـكيل              

شلل او االنضواء تحت إحدى الشلل القائمة، ومن الجدير ذكره ان الشلل قد تكون قائمة على                

رى أعضاء الشـلة يـدافعون عـن العميـل     اساس بلدي او فكري معين، ومن المؤسف ان ت  

المنزرع بينهم بحسن نية، وقد ال يؤيدون التحقيق معه لكشف النقاب عن حقيقته، معللين ذلك               

بأنهم ال يشكون بامره وال توجد دالئل كافية الدانته، وغالبا ما يكون دفاعهم عنه ليس دفاعـا                 

اليهم ويعرضهم للشكوك والنظرات    عن العمالة، وانما شعورا منهم ان التحقيق معه قد يسيء           

 .الجارحة

وقد تكون الشلة في بعض االحيان ستارا لبعضهم للقيام بممارسات غير أخالقية او لذوي              

النفوس الضعيفة الذين يريدون بقاء التنظيم ضعيفا للحفاظ على وجاهتهم، فالمصالح الشخصية            

 الشـلل والمحـاور، والعمـالء       وحب الظهور وتوفير الحماية تعتبر الدوافع األساسية لظهور       

يستغلونها من جانبهم ويسعون لتكريسها خدمة الدارة المعتقل وحفاظا على أنفسهم، حيـث ان              

وجود التنظيم القوي قد يؤدي لكشفهم والتحقيق معهم وإزاحة الستار عن حقيقتهم المتسـاقطة،              

ظيمية وبالتالي أحكام   وادارة المعتقل ترى في وجود الشلل خير معاون لها في ضرب األطر التن            

قبضتها على المعتقلين، وتنفيذ مخططاتها الرامية إلفراغهم من المحتـوى الـوطني الثـوري،              

وكثيرا ما حدثت مشاجرات عنيفة بين الشلل والمحاور المختلفة مما أضفى على الحيـاة فـي                
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لسيادة لشلل  المعتقل جوا من المرارة واإلحباط، وقد مرت كل المعتقالت في مرحلة كانت فيها ا             

، ولكن تضافر الجهود أدى     1976-1972والمحاور خصوصا في معتقل عسقالن بين سنوات        

 .في النهاية الى تثبيت األطر التنظيمية

ان التجمعات الكبيرة الحـد الجنسـين قـد تفـرز           : إسقاط المعتقلين أخالقيا او تشويه سمعتهم      )4

السجون يظهر فيهـا بعـض حـاالت        انحرافات أخالقية، فالمدارس الداخلية وثكنات الجيش و      

االنحراف الجنسي، لكن حدة االنحراف تختلف باختالف عناصر هذا التجمع واألهداف التـي              

تجمع بينهم، ونالحظ ان نسبة المنحرفين بين السجناء الجنائيين عالية بالمقارنة مع التجمعـات              

 .األخرى لكونهم ينتمون أصال في غالبيتهم الى العالم السفلي

الفلسطينيون بناء على انتمائهم لقضية وطنية شريفة، وهذا يتطلـب مـنهم السـلوك              اعتقل  

األخالقي المتزن والبعيد عن أي شكل من أشكال االنحراف، لكن المعتقلين ليسوا جميعا بـنفس        

المستوى من الوعي وااللتزام والخلفية االجتماعية، ومن المحتمل تواجد بعض ذوي النفـوس             

ون تفريغ كبتهم الجنسي باي وسيلة، والمالحظ ان حوادث الشذوذ الجنسي           الضعيفة الذين يحاول  

تزداد في أوضاع التسيب التنظيمي وبروز الشلل والمحاور، حيث ال وجود لرقيب داخلي يردع             

 .ضعاف النفوس، وال قوة تنظيمية تعاقبهم وتردعهم

قدمـة للتسـاقط    ومن الضروري التنويه لمالحظة هامة وهي ان السقوط األخالقي يعتبر م          

األمني، فأجهزة المخابرات تضرب على وتر الغرائز، والكثير من العمالء خارج المعتقالت قد             

تم تجنيدهم لدى جهاز المخابرات عن طريق استغالل الجنس والمومسات، وبذلك يكون إسقاط             

مالء في  الضحية أخالقيا مقدمة تسهل وتشجع االنزالق الى مستنقع الخيانة والعمالة، ويعمد الع           

المعتقالت الى تغذية نوازع االنحراف من خالل التركيز في أحاديثهم على القصص الغراميـة              

ومغامراتهم الجنسية في الخارج، والتعبير بصراحة عن كبتهم الجنسي أثناء أحاديثهم الخاصـة             

مع أصحابهم، وأيضا من خالل االهتمام والترويج للكتب والقصص الساقطة التي تهـتم إدارة              

لمعتقل بإحضارها الى مكتبة المعتقل، فالكتب الخليعة والقصص الغرامية تبعـد المـرء عـن               ا

القراءة الهادفة الى ترفع من مستوى المناضل، باإلضافة الى أنها تلهب المشـاعر والغرائـز               

وتثيرها، لذات نرى ان كافة الفصائل في المعتقالت ال تشجع على قراءتهـا وتسـعى لوضـع        

م التركيز فيها على الدراسات السياسية والفكرية الخاصة بالقضـية الفلسـطينية            برامج ثقافية يت  

 .والوطن العربي وغيرها من الدراسات الهادفة

يحاول العمالء بشتى الوسائل توريط بعض المعتقلين أخالقيا ومـن ثـم ربطهـم بـأجهزة                

يمية ضعيفة حتـى ال  المخابرات، وبالطبع فان من مصلحة المتساقطين أخالقيا بقاء األطر التنظ     

ينكشف أمرهم وال تتخذ اإلجراءات الصارمة بحقهم، فالفصائل المختلفة في المعتقالت تعاقـب             
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مرتكبي االنحراف األخالقي بشدة لردعهم وردع كل من تسول له نفسه السير في هذه الطريق               

 .الموحلة

ن الشـرفاء،   ومن ناحية أخرى يستغل العمالء هذه الظاهرة لتشويه سمعة بعض المناضـلي           

وذلك بان ينهض العميل من فراشه في الليل، شاتما جاره ومحاوال ضربه، معلال تصرفه بان               

هذا الشخص يحاول ممارسة االنحراف معه، وبالطبع يقوم التنظيم بالتحقيق بالحادثة مما قـد              

يسيء للمتهم الذي لم يقترف أي ذنب في األصل، ومع تكرار هذه الحوادث انكشفت اللعبـة،                

ال سيما وان بعض العمالء الذين تم التحقيق معهم اعترفوا بافتعالهم لتلك األحداث بناء علـى                و

توصيات من إدارة المعتقل بقصد تشويه بعض المناضلين وتحطيم نفسـياتهم خصوصـا وان              

بعض العمالء قد استخدموا الحبوب المنومة في احد المعتقالت لتنفيذ بعض حوادث االنحراف             

عني ضلوع العيادة الطبية وطاقمها من الممرضين في التحـريض علـى هـذا             الجنسي،وهذا ي 

 .النوع من االنحراف الهادف إلسقاط المناضلين أخالقيا ومن ثم أمنيا

يعيش المعتقلون داخل معتقالت االحـتالل  : محاولة إفشال أي عمل نضالي ضد إدارة المعتقل        )5

 المعاناة عنهم وتحسـين ظـروف       حالة صراع مستمرة مع إدارة المعتقالت من اجل تخفيف        

اعتقالهم، انهم يصارعون من اجل الحصول على حقوقهم كبشر أوال وكمناضـلين سياسـيين              

ثانيا، والحقوق ال تعطى ولكنها تنتزع بالنضال والتضحية، اما اإلدارة فتسعى الـى تضـييق               

ـ               تلهم الخناق عليهم، وهضم حقوقهم،ومعاملتهم بصورة ال إنسانية بهـدف تحطـيم ومنـع تك

والتشويش على نشاطاتهم ، وكلما زاد المعتقلون من وحدتهم وتماسكهم ونضالهم كلما ازدادت             

 .الحقوق المنتزعة

يستخدم المعتقلون أسلوب اإلضراب للضغط على إدارة المعتقالت من اجل تلبيـة مطـالبهم،              

، والتحضير لإلضراب ضروري لنجاحه، وهذا العمل يستغرق بعض الوقت لتهيئة النفـوس           

وترتيب األوضاع بشكل يكفل الحد األدنى مـن التماسـك واالسـتعداد الالزمـين لخـوض                

اإلضراب والصراع مع إدارة المعتقل، كما يستلزم االمر اختيار التوقيت المناسب واالتصال            

مع وسائل االعالم لتحريك الرأي العام واشراكه في الضغط على السلطات لالستجابة لمطالب             

 .المعتقلين

 مهمة العمالء في هذه الظروف بالعمل على تثبيط عزيمة المعتقلين، وشق الصفوف من              تتمثل

اجل إنهاء اإلضراب بدون تحقيق الحد األدنى من المطالب، أي العمل على إفشاله، كما يقوم               

العمالء بإيصال المعلومات لإلدارة حول الخطوات التي ينوي المعتقلون القيام بهـا والحالـة              

دة كي تكون اإلدارة على بينة من االمر فيكون بمقـدورها اتخـاذ اإلجـراءات               النفسية السائ 

المالئمة الكفيلة بإفشال اإلضراب، فالعمالء يشكلون طابورا خامسا حيث انهم يشـككون فـي      
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جدوى أي عمل نضالي ضد اإلدارة، ويبثون فكرة ان المعتقلين لن يجنوا من هذه الخطـوات                

 .      سوى المزيد من القمع واإلهانة

وفي نهاية اإلضراب يبدأ بالتشكيك في النتائج التي حصل عليها المعتقلون، ويلقون مسـؤولية              

عدم تحقيق كافة المطالب على عاتق المسؤولين في التنظيم، وقد يجد العمالء مـن يصـدق                

أضاليلهم من ذوي الوعي المتدني او من ذوي النفوس المرهقة التي تفضـل الهـدوء علـى                 

د يعمد العمالء خالل اإلضراب الى التطرف مطالبين باتخاذ خطـوات متشـنجة             النضال، وق 

بهدف جر المعتقلين الى أوضاع حرجة قد تؤدي الى نتائج سلبية، فمثال قـد يقـوم أحـدهم                  

بالتحرش بأحد الشرطة وافتعال مشكلة معه لتقوم الشرطة بعدها باتخاذ إجراءات قمعية ضـد              

لى إظهار نفسه كمناضل صلب، وتقوم إدارة المعتقل باستدعائه         المعتقلين، كما انه يهدف بهذا ا     

اثر هذا التصرف المتشنج لكي يقدم لها معلومات كاملة عن الوضع الداخلي للمعتقلين ومـدى          

 .صمودهم وتوقعاتهم المستقبلية

وتعتبر الوحدة والتماسك في ظروف اإلضراب حاسمة جدا فـي تقريـر النهايـة والنتـائج                

فان العمالء يقومون ببث الخالفات وافتعال المشاكل بين الفصائل المختلفة فـي            المحتملة، لذا   

هذه الظروف الصعبة، كما نهم يقومون بالتشكيك بمواقف الفصائل األخرى وبث اإلشـاعات             

عن رغبة بعضها في إنهاء اإلضراب او عن وجود خالفات في مواقفهـا حـول الخطـوات                 

 يجب التركيز عليها، كل ذلك بهدف فصم الوحدة التي          الواجب اتخاذها او حول المطالب التي     

 .تؤدي الى إنهاء اإلضراب بدون نتيجة

وفي حالة اإلضراب عن الطعام يعارض العمالء هذا األسلوب بحجة عدم جدواه والنه يضر              

المعتقلين وقد يؤدي الى آثار صحية ونفسية صعبة، ويعتبر العمالء أول المتساقطين في األيام              

ضراب عن الطعام وذلك لخلق حالة من االضطراب ولجر غيرهم لموضـع فـك              األولى لإل 

 .اإلضراب

اسـتطاع  : إيصال المعلومات الدارة المعتقل عن المسؤولين في الفصائل ونشاطات المعتقلين          )6

المعتقلون بعد جهود ضخمة وتضحيات غالية الى تشكيل أطر تنظيمية لهم تعمل على خدمتهم              

رة المعتقل الى ضرب هذه األطر وشل فاعليتها والتشـديد علـى            وتنظيم جهودهم وتسعى إدا   

النشطاء الذين تعتبرهم المسؤولين عن هذه األطر من قيادة العمل التنظيمي لـدى الفصـائل               

المختلفة، ويقوم العمالء بإيصال أسماء المناضلين النشطاء والمسؤولين الدارة المعتقل، ومن           

ؤالء النشطاء القيام بنقلهم من معتقل الخر بشكل متكرر         اإلجراءات التي تتخذها الدارة بحق ه     

العتقادها بأنهم سيحتاجون لفترة من الزمن لكي يتأقلموا مع ظروف المعتقل الجديد، كما أنها              

تعتقد ان عملية النقل تؤدي الى إفراغ المعتقل من العناصـر النشـيطة ممـا يخلـق حالـة                   

ل بشكل مفاجئ، ومع ذلك فقد تمكن المعتقلون        االضطراب والتسيب، وعادة ما تتم عملية النق      
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من التغلب على هذه العملية باالحتياط المستمر من خالل تهيئة عناصر أخرى للحلول مكـان               

 .المنقولين في تسلم المسئولية

يهتم العمالء بإيصال المعلومات الدارة المعتقل عن األشياء الممنوعة التي يملكها المعتقلـون             

ا وأماكن إخفائها، فمثال كانت إدارة المعتقالت تمنـع وجـود أجهـزة             وكيفية الحصول عليه  

المذياع في المعتقالت بينما تسمح بها للسجناء الجنائيين، واستطاع المعتقلون االمنيون، كمـا             

اشرنا سابقا، الحصول على بعض هذه األجهزة بطرق مختلفة وإخفائها في أمـاكن سـرية،               

وعزوا لإلدارة بمكان وجودها حيـث قامـت الشـرطة          وعندما علم بعض العمالء بوجودها أ     

باجراء التفتيش المفاجئ، والبحث الدقيق عنها مما أدى في أحيـان كثيـرة الـى اكتشـافها                 

ومصادرتها، ويحتفظ المعتقلون عادة بملفات تحوي أسماء األشخاص المشتبه ارتباطهم بإدارة           

 لذا فان مـن مصـلحة العمـالء         المعتقل وبعض المعلومات التي استطاعوا معرفتها حولهم،      

معرفة اللجنة األمنية المشرفة على الجهاز األمني الـذي يهـتم بمتابعـة وكشـف العمـالء                 

 .المنغرسين بين المعتقلين

كما يقدم العمالء تقارير كاملة عن النشاطات الثقافية التي يمارسها المعتقلـون، والمواضـيع              

ها الفصائل المختلفة، ويحـاول العمـالء       التي يركزون على دراستها والمجالت التي تصدر      

معرفة طرق االتصال بين المعتقلين في المعتقل وبين الخارج واألشخاص الذين يتم االتصال             

عن طريقهم، وكيفية االتصال بين الغرف واألقسام المختلفة او بـين المعـتقالت المختلفـة،               

مات عن بعض نشاطات    وكثيرا ما استطاعت شرطة المعتقل ضبط األوراق التي تحوي معلو         

 .المعتقلين خالل نقلها من قسم الخر، او خالل التفتيش عن أماكن إخفائها

وهناك مهمة جديرة بالتنويه يقوم بها العمالء في المعتقالت وهي التجسـس علـى الشـرطة                

أنفسهم، فقد يحدث وجود بعض أفراد الشرطة خاصة من الموحدين الدروز المتعاطفين مـع              

ن يتغاضون عن بعض النشاطات وال يبدون اهتماما كبيرا بها، لذا فان أفـراد              المعتقلين والذي 

الشرطة يخشون التستر على تلك النشاطات خوفا من وصول ذلك لضابط اإلدارة المسؤولين             

عنهم، وكثيرا ما نسمع بعض رجال الشرطة يبررون مواقفهم ضد المعتقلين بقولهم انهـم ال               

وفا من قيام العمالء بإيصال ذلك لمدير المعتقل الـذي          يستطيعون غض الطرف عما يرونه خ     

يتخذ بدوره إجراءات ضدهم، وقد حدث نتيجة لذلك ان تحول بعض الرجال المعتـدلين فـي                

تعاملهم الى اتباع معاملة قاسية ضد المعتقلين، وكمثال على ما سبق ننقل هنا ما نقلته صحيفة                

 من ان الشرطة أوقفت احـد       5/10/1985 في عددها الخامس عشر والصادر بتاريخ      الموقف

السجانين ويدعى الياهو، والذي يعمل في معتقل عسقالن بعد تعقبه لمدة ستة اشهر، ووجهت              

اليه تهمة نقل رسائل من خارج المعتقل الى المعتقلين داخل علب اللفافات وأجهزة المـذياع،               

 . عن حسن نيةوقد انكر هذه التهمة قائال بانه كان يزود المعتقلين بما يلزمهم
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يقوم المعتقلون بـالتحقيق    : نقل أخبار التحقيقات األمنية واألخالقية مع المشبوهين في المعتقل         )7

مع المشبوهين بارتباطهم مع إدارة المعتقل او جهاز المخابرات بعد تجميع المعلومات الكافية،             

شـف امـرهم،   واثناء عملية االستجواب يراعي السرية وعدم لفت أنظار الشرطة حتى ال ينك      

ويحاول العمالء معرفة أخبار التحقيق واالستجواب واألشخاص المستجوبين والمحققين ونقل          

ذلك بأسرع وقت ممكن الدارة المعتقل، وتبادر اإلدارة حال وصول هـذه المعلومـات الـى                

استدعاء الشخص المستجوب لتعرف تفاصيل ما حدث معه، والمعلومات التي اعترف بهـا،             

ارة بنقل المستجوب الى معتقل آخر او الى أقسام العار التي اقامتها في العديـد               وقد تقوم االد  

، ومن المحتمل ان يكون المستجوب بريئـا        )سنشرح عن أقسام العار فيما بعد     (من المعتقالت 

من تهمة االرتباط، ولكن اإلدارة تشجعه على الهرب وعدم العيش مع المعتقلين واالنتقال الى              

لتوريطه ودفعه الى طريق الخيانة،مصورة له ان المعتقلين سوف يقومـون           أقسام العار وذلك    

 .بفرض عقوبات صارمة بحقه إذا رجع عندهم

يتابع العمالء ايضا حوادث االنحراف األخالقي، وأخبار قيام التنظيم بالتحقيق مع المنحرفين،            

ا يعلمون الشرطة   فالعمالء يزينون لهذا المنحرف أخالقيا الهرب وتسليم نفسه للشرطة، وأيض         

 .بهذه القضايا من اجل استغاللها في إسقاطهم أمنيا

ان ضعف الوعي وقلة التجربة في السنين األولى جعل المعتقلين يتبعون وسائل عقابية اكثـر               

منها عالجية او صالحية في تعاملهم مع مشاكل المنحرفين أخالقيا أو أمنيا، لم يكـن لـديهم                 

ذي يشكله العميل أو المتورط أخالقيا، فالعقاب الصارم والردع         تمييز كبير في درجة الخطر ال     

الجسدي كان دائما األسلوب المستخدم لمواجهة هذه الظواهر، بغض النظر الظـروف التـي              

تمت فيها، فمن الممكن ان يكون البعض قد تورط في ظروف حرجة ولكن عنده االسـتعداد                

هنا فان العقوبات القاسية والنظـرات لحـادة     للتراجع والعودة الى الخلق الوطني الملتزم، من        

تجاه الضحية قد تسد الطريق أمام عودته وتجعله عرضة للتمادي في السقوط، وفريسة سهلة              

أمام إدارة المعتقل المتربصة، وتشير السنوات األخيرة الى تفـادي المعتقلـين الكثيـر مـن                

ا التساقط واصالحهم بدال    األخطاء السابقة بحث اصبح هناك بعض التركيز على عالج ضحاي         

 .من القمع والنبذ

يلجأ العمالء الى التشكيك في عملية االستجواب او التحقيـق التـي تـتم مـع المشـبوهين،                  

ويستغلون في ذلك الحاالت العديدة التي تتم فيها التحقيق مع أشخاص أبريـاء او لـم تثبـت                  

عقد السبعينات في أوضاع    إدانتهم، وال شك ان بعض المعتقالت مرت في النصف الثاني من            

متردية بهذا المجال، خاصة معتقل نابلس، فقد سيق العشرات من العناصـر الشـريفة الـى                

التحقيق واالستجواب بأيدي إخوانهم الذين وجهوا لهم تهمة العمالة، ففي تلك الفترة سـيطرت              

ء على المعتقل بعض الشخصيات عديمة الوعي او حتى المشـبوهة او الحاقـدة قـام هـؤال                
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بالتحقيق مع عشرات األشخاص البريئين مستخدمين العنف إلجبارهم على االعتـراف زورا            

 .وبهتانا بتهمة االرتباط بإدارة المعتقل او المخابرات

وقد كشف النقاب فيما بعد ان بعض المشبوهين الذين استطاعوا إخفاء حقيقتهم قد وصلوا الى               

العتبارات الشخصية والبلدية والمحورية ومن     مراكز المسؤولية في احد التنظيمات مستغلين ا      

ثم عاثوا في الجسم االعتقالي فسادا، يستغل العمالء فكرة ان المعتقلين يضطهدون ويوجهـون       

 .التهم جزافا

 

: التحقيق عملية صـراع بـين قطبـين       : التجسس على المعتقلين الجدد في زنزانات التحقيق       )8

ى الوسائل، والمناضلون الذين يسعون للحفـاظ       المحققون الذين يسعون البتزاز االعتراف بشت     

على أسرار نشاطاتهم وعلى ارادتهم من االنهيار، ويستخدم ضباط التحقيق اسـاليب عديـدة              

البتزاز االعترافات من ضمنها استخدام العمالء في الزنزانات، فقد يعجـز المحققـون عـن               

ته، ولكن تسـاورهم الشـكوك      إجبار المعتقل على االعتراف وليس لديهم إثباتات دامغة الدان        

حول وجود بعض األسرار لدى المعتقل الذي يرفض اإلدالء بها، لذا يتم اللجوء الى استخدام               

أالعيب العمالء علها تجدي نفعا، يزود ضباط التحقيق احد العمالء بالمعلومات الالزمة حول             

عتقادهم بان المعتقل   الضحية واألسلوب الواجب اتخاذه والمواضيع التي يجب التركيز عليها ال         

 .يحمل في صدره بعض األسرار حولها

يرسل المعتقل الى إحدى الزنزانات، وبعد فترة وجيزة يحضر الشـرطي المنـاوب فـي               

الزنزانات العميل المكلف بالمهمة في حالة تثير اإلشفاق، يدخل العميل الزنزانة متظـاهرا             

ي القاه على أيدي المحققـين، يصـدر        باإلرهاق واأللم الشديد نتيجة ما يسميه التعذيب الذ       

العميل بعض العبارات والحركات التي تدل على تألمه مناجل لفت نظر المعتقـل الجـالس               

بجانبه، واثناء ذلك يوجه الحديث نحو المناضل متمنيا انتهاء هـذا الجحـيم المتواصـل،               

 سـنة   فالموت، حسب تمثيله، افضل عنده من هذه الحالة، ويفضل ان يحكم عليه عشـرين             

سجنا مقابل إنهاء التعذيب، فهو يدعي الصمود والصبر طوال األيام السابقة، ولكنه بدأ يفكر              

جديا باالعتراف للتخلص من العذاب، لقد صمد، حسب ادعائه، أسبوعين كاملين ولم تعد له              

القدرة على الصمود، ويضيف بانه مهما طال الوقت او قصر فان المحققين لن يتركوه حتى               

لى غايتهم، ثم يعرب عن ندمه على هذا الصمود الذي سبب له المعانـاة والعـذاب   يصلوا ا 

الشديد، وفجأة يتحرش بالمناضل سائال إياه عن طول مدة اعتقاله، وما ان يجيبه المناضـل               

حتى يبادره بحملة من اإلحباط مفادها ان المشوار طويل وانه ال فائدة من اإلنكار، كل هذه                

فها التأثير على نفسية المناضل وإرهابه لجعله يفقد الثقة فـي أهميـة             العبارات واألفكار هد  

 .اإلنكار، وأيضا الظهار نفسه مناضال صامدا حتى االن غم العذاب الشديد والمدة الطويلة
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انني عضو في   : "ثم يحول العميل الحديث الى موضوع انتماءاته السياسية والفصائلية قائال         

مع أفراد مجموعتي، ومن اجل حماية أفراد المجموعـة         فصيل س، وقد نقذت عدة عمليات       

وخوفا من االنهيار التام ال بد ان اعترف بما يخصني من المعومات، فال بأس ان أتحمل انا                 

كل شيء في سبيل اإلبقاء على باقي األعضاء سالمين، وأنت يا اخي هل اعترفـت حتـى                 

بك ألننا نعيش في نفس المعاناة لـذا        انني اثق   "؟فيجيب المعتقل بالنفي، فيكمل العميل      " اآلن

فانني استودعتك سري وانت اهل لهذه الثقة، هل عندك نشاطات هامة ام ان االمر يقتصر                

؟ "على مجرد االنتماء الحد الفصائل، أي هل انت مبتدئ في نشاطك التنظيمي ام انك عريق              

وح بأسـراره للعميـل     واذا لم ينتبه المناضل الى طبيعة هذا الحديث فانه سيقع في الفخ ويب            

الذي وثق به، وبعد انتهاء المهمة والحصول على مبتغاه، يطلـب العميـل مـن شـرطي                 

الزنزانات الخروج متذرعا بإحدى الحجج، او يعطي إشارة معينة للشرطي يفهم منها انـه              

يريد الخروج الن مهمته قد انتهت، وفي اليوم الثاني يتم استدعاء المناضل الضـحية الـى                

 .          ليجد ان كل ما قاله أمام صاحبه في الزنزانات قد وصل الى المحققينالتحقيق 

بعد وجبات التعذيب اليومية يوضع المعتقل في زنزانة حيث يجد فيها شخصا آخر يقاسـمه               

المكان، هذا الشخص هو العميل المكلف بالمهمة، يبدأ العميل بتشجيع المناضل، داعيا إيـاه              

م هؤالء المحققين الذين يصفهم بـالمجرمين والجالديـن وشـتى           الى الصمود والصبر أما   

النعوت السيئة، ويظهر نفسه كوصي صلب وثوري عريق يـتكلم عـن الثـورة ومعنـى                

التضحية والفداء من اجل الهدف السامي، وقد يعطي العميل للمناضل درسا عـن أسـاليب               

جل كسـب ثقـة المناضـل       المحققين حتى ال يقع في أالعيبهم، كل هذا الكالم بالطبع من ا           

واظهار نفسه كرجل ثوري وشريف، ويبدأ العميل بتعريف نفسه، وكيف انه أمضى حوالي             

الشهر في التحقيق، وصمد رغم كل وسائل التعذيب وبعد أيام قليلة سيتم اإلفراج عنه حيث               

انه لم يثبت عليه أية تهمة،فهو بصموده قهر المحققين رغم انه يملك أسرار هامـة، فهـو                 

تمي لتنظيم ص منذ مدة طويلة وله اتصاالت مستمرة مع قيادة الفصـيل فـي الخـارج،                 ين

بالطبع يختار اسم الفصيل الذي يتصور بان المناضل ينتمي له، ويطرح علـى المناضـل               

استفسار حول ما إذا كان يريد أي خدمة يقضيها له في الخارج، وهنا يتصـور المناضـل                 

استطاع الصمود وله اتصال مـع القيـادة فـي          نفسه أمام شخص مرموق ومناضل عريق       

الخارج، فال بأس عليه لو أباح له بحقيقة نفسه، ويكرر العميل القول بان التحقيق معه قـد                 

شارف على نهايته وسوف يتم اإلفراج عنه خالل اليومين القادمين، وهنـا يوجـه سـؤاال                

ن احتمـال اعترافـه     للمناضل عما إذا كان صامدا ام انه قد تهاوى، ويعرب عن خشيته م            

للمحققين، وقد يرد المناضل مدافعا عن نفسه، وكله ثقة بنفسه وبمحدثه بانه لـن يعتـرف                

وسيكون عند حسن ظنه، ونرى االن ان الحديث قد شارف على المواضيع الحساسـة، وان         
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الضحية اقترب من الوقوع في الشرك، ويكمل العميل هذه التمثيلية حتى يستطيع في النهاية              

از بعض المعلومات حيث تنتهي مهمته ليقوم من ثم بإيصـالها لضـابط المخـابرات،               ابتز

 .ويكتشف المناضل انه وقع في الشرك ولكن بعد فوات األوان

ومن الطرق المستخدمة في الزنزانات للتجسس على المعتقلين الجدد وضع شخصين مـن             

دث مع بعضـهما، كـأن   مجموعة واحدة في زنزانتين متجاورتين وإفساح المجال لهما للتح   

يتظاهر الشرطي مثال بانه نسي إغالق الفتحات الصغيرة في أبواب الزنزانات، وفي هـذه              

الحالة يحاول كال المناضلين معرفة أخبار المرحلة التي وصل اليها اآلخر فـي التحقيـق،               

ومن الممكن طبعا ان يتحدثوا عن بعض االمور التي لم يعترفوا بها من اجل إجراء تنسيق                

في المواقف أثناء التحقيق، وفي هذه األثناء يكون العميل مستمعا لكل كلمة يقولونها، فقـد               

يكون العميل موجودا في زنزانة مجاورة، وفي وضع يستطيع معه التنصت على أحاديـث              

 .اآلخرين دون ان يعلموا بوجوده

ال كثيرة، والمهـم    ان الصور واألدوار التي ذكرناها ماهي اال أمثلة، انها تتغير وتتخذ أشكا           

بالنسبة للمناضل أثناء التحقيق كقاعدة أساسية وجوهرية وهامة اال يتفوه بـاي كلمـة لـم                

يعترف بها، وعليه اال يثق بأحد حتى لو كان والده او زوجته او قائـده او الـذي مـارس                    

العمل العسكري معه، ونقطة أخرى هامة على المناضل استيعابها وهـي ان أي شـخص               

ة لم يعترف بها، فان هذا الشخص لن يكون اال عميال،واال فما معنى ان يطلب               يحاول معرف 

 .منه التحدث عن نشاطاته،خصوصا في الزنزانات وفي ظروف التحقيق

 

طرق العمالء لالتصال مع إدارة المعتقالت وضباط 

 المخابرات
 

ا الى  يسلك العمالء في المعتقالت طرقا عديدة إليصال المعلومات التي يحصلون عليه          

إدارة المعتقل، فعندما يتم توريط العميل وربطه في التحقيق، فان ضابط المخابرات المسـؤول              

يخبر إدارة المعتقل بذلك لترتيب األمور، ويقوم ضابط األمن في المعتقل بالتعرف على العميل              

ور الجديد، ويحدد له طريقة مناسبة لالتصال ونقل المعلومات، كما انه يعطيه فكرة حول الـد              

 .الملقى على عاتقه والمهمات التي عليه تنفيذها والقيام بها داخل المعتقل

 :ونستطيع ان نعدد بإيجاز اهم المسالك والطرق لالتصال التي يسلكها العمالء بما يلي

وجدت العيادة أساسا لمعالجة المرضى وتقديم الدواء الالزم، ولكن         : طريق الممرض في العيادة   .1

تها الى وكر يجري فيه االتصال بالعمالء وإسقاط ضحايا جدد مـن خـالل              إدارة المعتقل حول  
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استغالل آالمهم وجروحهم، ويذهب العميل الى العيادة بحجة المرض حيث يتظاهر بأنه مريض             

وبحاجة الن يذهب الى العيادة لمقابلة الطبيب او الممرض، ففي العيادة يسلم العميل المعلومات              

 .ى منه التوجيهات المناسبة لعمله ضد المعتقلينالتي بحوزته للممرض ويتلق

لقد تحولت كل العيادات الطبية في المعتقالت الى أماكن للعمالء وأمـاكن السـتقطاب     

عمالء جدد، وهذا ما دعا المعتقلين الى النظر بريبة الى هذه األمكنة وعدم السماح بالـذهاب                

ر المعتقلون بريبة الى كل من يتردد   اليها اال عند الضرورة القصوى، ووصل المر الى ان ينظ         

على العيادة بغض النظر فيما اذا كان مريضا او متمارضا، ويحرج هذا االمر العديدين الـذين   

 .يفضلون تحمل األلم على تحمل نظرات اآلخرين وتعليقاتهم الحادة

بـين  قد يحدد ضابط االمن للعميل شرطيا محددا كحلقة اتصـال           : االتصال مع شرطة المعتقل   . 2

الطرفين، يمارس هذا الشرطي وظيفته في مكان قريب من تواجد المعتقلين، أي في الساحة او               

في الممرات التي تربط بين الغرف وأقسام المعتقل، كما يراعى في الشرطي الذي يقـع عليـه                

االختيار ليكون حلقة االتصال ان يكون من النوع االجتماعي الذي يتظاهر بتساهله ومعاملتـه              

ة للمعتقلين، وعندما يريد العميل إيصال معلوماته يغتنم فرصة يكون الشرطي خاللها بعيدا             الجيد

عن المعتقلين فيقترب منه ويتظاهر بالتسليم عليه أو التحدث معه كأمر عادي، وخـالل ذلـك                

يسلمه األوراق التي تحوي المعلومات، وقد تكون المعلومات شفوية فينقلها اليه أثناء الحـديث،              

نتبه المعتقلون الى هذه الطريقة، فقاموا من جانبهم بتحديد عالقتهم مع شـرطة المعتقـل               وقد ا 

وامتنعوا عن التحدث معهم اال عند الضرورة وبحضور مسؤول الغرفة الذي يختاره المعتقلون             

من بينهم ليكون همزة الوصل بين الشرطة وبينهم، واصبح المعتقلون ينظرون بارتياب لكل من              

 مع الشرطة، وهذه التقييدات لها ما يبررها مع انها كانت تصل الى درجة مبـالغ                يكثر التحدث 

فيها، والى درجة وصل االعتقاد فيها لدى العديد من المعتقلين ان الشرطي كائن آخر له قـوة                 

خارقة تجعل أي اتصال بين المعتقل والشرطي يكون صالح الشرطي، ويمكن ان يفسـر هـذا                

 اهتزاز الثقة باآلخرين، وهذا بالضبط ما كانت تهدف إدارة المعتقـل            العمل جزئيا بانه نوع من    

 .الى تحقيقه والوصول اليه

يوجد في معتقل الرملة مشفى مركزي، ومن المحتمل ان يقرر          : الذهاب الى مشفى معتقل الرملة    .3

الطبيب إرسال المريض من احد المعتقالت الى هذا المشفى بهدف اجراء فحوصات او عمليـة               

ية، والطبيب يعطي العميل معاملة خاصة في هذا االمر من اجل إفساح المجال له لمقابلة               جراح

ضباط المخابرات الذين يستمعون الى شرح منه حول االدوار التي نفـذها وحـول المهمـات                

الجديدة التي يمكن ان يقوم بها، وفي أثناء هذا اللقاء يجري الحديث أيضا حول الوعـود التـي                  

خابرات للعميل باإلفراج عنه او تخفيف مدة حكمه، يجدد الضابط هذا الوعـد،   قطعها ضباط الم  
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محذرا العميل من مغبة التوقف عن االمتثال ألوامره، معلنا بانه سيخبر المعتقلين بأمره بطرقة              

 .غير مباشرة ليقوموا بالتحقيق معه ومعاقبته

تقلين بمقابلتـه لبحـث األمـور       يقوم المدير كل فترة بالسماح للمع     : طلب مقابلة مدير المعتقل    .4

والمشاكل الخاصة بهم، ويتم تسجيل أسماء الراغبين في المقابلة قبل موعـد أجرائهـا عـن                

طريق احد الشرطة المختصين بهذا الموضوع،يطلب العميل تسجيل اسمه للمقابلـة متـذرعا             

بشكل  فـردي،    بإحدى الحجج الخفاء حقيقة امره، وعادة ما تتم المقابلة بين المدير والمعتقل             

وبهذا يستطيع العميل تبادل المعلومات مع اإلدارة والتداول حول ما يجب عمله، وقـد انتبـه                

المعتقلون لهدا األمر فيما بعد فاتخذا بعض اإلجراءات لغلق هذه الطريق مثل منـع إجـراء                

المقابالت اال للضرورة القصوى، والطلب من إدارة المعتقل ان تحل كثيـرا مـن الطلبـات                

خاصة عن طريق ممثل المعتقل او عن طريق احد الشرطة المختصين بهذا الموضوع حيث              ال

 .يحضر الى غرف المعتقل ويسجل الطلبات بدون إجراء مقابلة فردية مع مدير المعتقل

أقام االحتالل في معتقالته مشاغل عديـدة ليشـتغل فيهـا           : االتصال من خالل مرافق العمل     .5

عدهم على شراء بعض الحاجيات كالشاي والقهـوة واللفافـات،          المعتقلون لقاء اجر زهيد يسا    

وتستغل اإلدارة هذا الوضع لتوريط بعض المعتقلين، وحيث انهم يخرجون للعمل،فانـه مـن              

السهل االتصال بهم عن طريق المشرف على المشاغل، ويهدف االحتالل مـن ايجـاد هـذه                

در األرباح على سلطات االحـتالل،      المشاغل الى استخدام طاقة المعتقلين في أعمال منتجة ت        

أي تحويل هؤالء المعتقلين من مناضلين الى عمال منتجين يفيدون االحتالل، وبسبب الـدور              

السلبي الذي لعبته مرافق العمل قرر المعتقلون في النهاية وبشكل تدريجي وضع حـد لهـا،                

ق العمـل الخاصـة   حيث امتنعوا عن العمل في مرافق العمل اإلنتاجية، واقتصروا على مراف         

 .بشؤونهم مثل المطبخ والمغسلة

يلجأ العميل الى افتعال مشكلة مع احد الشرطة، او القيام ببعض           : افتعال المشاكل مع الشرطة    .6

األعمال التي تعاقب اإلدارة مرتكبيها كإشعال النار في الغرفة لتجهيز الشاي، ويعتبر االشتباك             

ء المشتركين في المشكلة الى مدير المعتقل لمعرفة        باأليدي بين بعض المعتقلين سببا الستدعا     

سبب الشجار، ونفس الشيء بالنسبة لعدم التقيد باالنضباط أثناء دخول الشرطة الى الغـرف              

إلجراء العد، باختصار هناك أسباب كثيرة قد يستغلها العميل او يقوم بافتعالهـا لكـي تقـوم                 

 يمكنه اللتقاء مع ضابط األمن او غيـره         الشرطة بأخذه الى الزنزانات كعقاب له، ومن هناك       

 .إليصال المعلومات

قد يفتقر احد العمالء الى إمكانيات تتيح له المجال         : إيصال المعلومات عن طريق عميل آخر      .7

لالتصال مع اإلدارة بسهولة، فقد يكون احد العمال في المطبخ او المغسلة او احد المرضـى                
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 ومن الممكن ان يقوم باستالم التقارير والمعلومات من    الذين يتواجدون بكثرة في العيادة عميال     

 .بعض العمالء اآلخرين وإيصالها بدوره الدارة المعتقل

 

 غرف العار
 

         غرف العار هي امتداد ألجهزة السـلطة القمعيـة بأيـدي فلسـطينية لمسـاعدة               

الذي " العميل "المخابرات في عملها، حيث يتم فيها المواجهة بين المناضل الصامد المزيف          

يطالبه بالمعلومات الوافية، وغرف العار هي غرف العمالء الذين سـلموا أنفسـهم الدارة              

المعتقل،وفروا من الغرف التي يتواجد فيها المعتقلون، وهناك تحولوا الـى أدوات بأيـدي              

المخابرات اإلسرائيلية، حيث يقومون بأدوار تخريبية ضـد المعتقلـين الجـدد البتـزاز               

 .مات منهمالمعلو

 حين تم فتح غرف خاصة داخل المعتقل منفصلة         1977بدأت تظهر مواخير العار منذ عام       

عن أماكن تواجد المعتقلين لتكون مقرا للعمالء والمتساقطين، وقد تم فتح هذه الغرف فـي               

البداية في معتقل نابلس القديم في الجزء الشرقي من المعتقل، وتقع غرف العمالء في القسم               

يضم السجناء الجنائيين وهو مفصول تماما عن بقية أقسام المعتقـل، وفـي معتقـل               الذي  

عسقالن يوجد أيضا قسم خاص يضم المتساقطين والهـاربين ويمارسـون فيـه مهمـاتهم               

الخيانية، وبعد النجاح الذي حققته هذه األقسام في اإليقاع بالمعتقلين الجدد قامت السـلطات              

 .فتتاح قسم في معتقل جنين واخر في معتقل رام اهللابافتتاح المزيد منها حيث تم ا

ان عمل الخونة والعمالء في مواخير العار يعتبر اكثر نجاعة من عملهم في الزنزانـات،               

فالمناضل الجديد يكون في حالة تحفز دائم أثناء فترة التحقيق، لذا فان إمكانية اإليقاع به في                

شعور المناضل ان الزنزانات هي أماكن غيـر        الزنزانات عن طريق العمالء تعتبر قليلة، ل      

آمنة، لذا فان الصمت وعدم اإلفصاح عن مكنونات صدره تعتبر افضـل حتـى يسـتطيع                

اجتياز هذه المرحلة بسالم، ومن هذا المنطلق فقد عمدت سلطات االحتالل الى تطوير عمل              

 .الخونة ليقوموا بعملهم بشكل جماعي في اإليقاع بالمعتقلين الجدد

ظهرت غرف العار اثر تزايد عدد العمالء الهاربين من األقسـام التـي يعـيش بهـا                 وقد  

المعتقلون، عمل بعض العمالء الذين قامت الفصائل بالتحقيق معهم او الذين يشعرون بـان              

امرهم قد انكشف على تسليم أنفسهم الدارة المعتقل خوفا من العقاب الذي ينتظرهم، اما قبل               

ة كان يمارس العمالء أدوارهم في الزنزانات، ومع تزايد عددهم فـان            افتتاح األقسام الجديد  

الزنزانات لم تعد مكانا مناسبا لتواجدهم، فاستقر رأي سلطات االحتالل على افتتاح أقسـام              



 212

خاصة بعيدة ومنفصلة عن األقسام التي يتواجد بها المعتقلون حيـث يعـيش بهـا هـؤالء         

قلين الجنائيين كما هو الحال في معتقلـي جنـين          المتساقطون لوحدهم او بالقرب من المعت     

 .ونابلس

ساهم المعتقلون في ظهور أقسام العار وذلك من خالل اتباعهم أساليب عقابية ضد العمالء              

الذين تم التحقيق معهم وعدم اتباع األساليب العالجية ، وأيضا من خالل رفضهم لتواجـد               

ان كان المعتقلون يجبرون العميل الـذي       العمالء المكشوفين للعيش بينهم، ففي بعض االحي      

يتم التحقيق معه ومعاقبته على الهرب من عندهم، وفي السنين األخيرة وبعد ظهور النتائج              

السلبية لهذه السياسة اتجهوا نحو اإلبقاء على العميل المكشوف بينهم بكل السـبل حتـى ال                

الذي يعيش بين المعتقلـين     يقوم بتسليم نفسه والهرب الى غرف العار، فالعميل المكشوف و         

يعتبر عديم الفائدة وعبارة عن لغم ابطل مفعوله لذا فانه ال خوف عليهم من وجوده ما دام                  

 .تحت أعينهم ومراقبتهم الدائمة

وتستخدم السلطات غرف العار لتحقيق أهداف عديدة، فهي قد تستخدم العمالء المتواجـدين             

" كامب ديفيد "مصري بقيادة السادات على اتفاقيتي      فيها الهداف سياسية، فعندما وقع النظام ال      

االستسالمية، قام المتواجدون في قسم العار في معتقل عسقالن بإرسال رسائل التأييد تحت             

اسم حركة السالم الفلسطينية، وروجت أجهزة األعالم اإلسرائيلية في حينه لهذه الرسـائل             

المعتقلين الفلسـطينيين الـذين يؤيـدون    باعتبار ان الموقعين عليها يمثلون قطاعا هاما من     

المسيرة السلمية، فسلطات االحتالل حاولت ان تشكل منهم تجمعا مشـبوها علـى غـرار               

 .روابط القرى في األراضي المحتلة

وتركز سلطات االحتالل من خالل ايجاد أقسام العار على إظهار قصر النفس النضالي لدى              

المتواجدين في هذه األقسام كانوا مناضـلين ولكـنهم         المعتقلين الفلسطينيين على اعتبار ان      

انسلخوا عن الثورة مقابل الخروج من المعتقل او تخفيف مدة حكمهم، أي أنها تهدف الـى                

التشكيك بصمود المناضلين ومدى تمسكهم بأهداف الثورة، هذا باإلضافة الـى ان هـؤالء              

 الجماهير من خالل تشـويه      المتساقطين يحاولون رسم صورة سوداوية عن المعتقلين أمام       

الواقع أمام أهاليهم والتالعب بعواطفهم واظهار أنفسهم ضحايا صـراعات داخليـة بـين              

المعتقلين، ولكن الهدف األهم والدور األكثر حيوية الذي يمارسه العمالء في أوكار العـار              

بعملهم فـي   فهو اإليقاع بالمعتقلين الجدد وابتزاز المعلومات منهم ومساعدة ضباط التحقيق           

هذا المجال، لذا فإننا سنتناول هذه المهمة بشيء من التفصيل بسبب أهميتها وتأثيرها السلبي              

 .     الواضح
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 نزالء غرف العار
 

تضم غرف العار العمالء المتواجدين داخل غرف المعتقالت ويمكن تصنيفهم الـى عـدة              

 :أنواع

لذا قرروا الهرب ليعيشوا بعيدا خوفا من       العمالء الذين شعروا بافتضاح أمرهم لدى المعتقلين،         .1

 .التحقيق والعقاب الذي قد يوقعه التنظيم في المعتقل ضدهم

العمالء الذين تم التحقيق معهم وقرروا تسليم أنفسهم الدارة المعتقل أثناء التحقيق خوفا مـن                .2

 .العقاب الذي قد يفرضه التنظيم عليهم

ون التعرف على تفاصيل نشاطاتهم ضـد       هذان النوعان من العمالء لم يستطع المعتقل      

المعتقلين او في الخارج، لذا فانه من الممكن ان يدعي بعض هؤالء العمالء بأنهم لم يهربـوا                 

من األقسام المتواجدين فيها الن لهم ارتباطات سابقة مع اإلدارة او أجهزة المخابرات، بل الن               

الة عليهم وفرض العقوبات الصارمة     بعض المعتقلين حاولوا تشويه سمعتهم وإلصاق تهمة العم       

ضدهم، لذا فانهم قرروا الهرب خوفا من بطش المعتقلين، او قد يدعون بأنهم هربـوا نتيجـة                 

 .لخالفات شخصية او سياسية مع مسئولي الفصائل التي كانوا ينتمون اليها داخل المعتقل

الوا العقاب الذي فرضه التنظيم     العمالء الذين تم التحقيق معهم واعترفوا بارتباطهم وتوريطهم ون        . 3

عليهم، ولكنهم اصبحوا يشعرون بوضع اجتماعي ونفسي حرج، حيث انهم لم يستطيعوا العيش             

 .والتوافق مع الجو العام السائد بين المعتقلين

وال شك ان معاملة المعتقلين لمن تم التحقيق معه جافة وقاسية، حيث يرفض األغلبية الساحقة               

دث إليهم او الجلوس معهم، وينظرون إليهم بازدراء واحتقار كرد فعـل علـى           من المعتقلين التح  

عمالتهم، فهم يعيشون في عزلة اجتماعية ال سيما وان مختلف الفصائل كانت تفتقر الى بـرامج                

اإلصالح النها اعتقدت ان حالة العمالء ميؤوس منها فال حاجة للقيام باي جهد من اجل إعادتهم                

 . تخليصهم من سطوة وسيطرة ضباط المخابرات على نفوسهمالى الصف الوطني او

بعض السجناء الجنائيين الذين ارتبطوا مع إدارة المعتقل والمخابرات ووافقوا على العيش في هذه               .4 

األوكار وتنفيذ المهام التجسسية لقاء وعد باإلفراج عنهم او تخفيف مدة محكوميتهم، وربما كان              

 .معتقل قد ارتبط مع جهاز المخابرات اإلسرائيليبعضهم أصال وقبل دخوله ال

بعض المعتقلين الذين ارتكبوا أعماال منحرفة أخالقيا، واثناء التحقيق معهم من قبل المعتقلين او              . 5

بعد التحقيق سلموا أنفسهم الدارة المعتقل التي قامت بوضعهم في أقسـام العـار لتـوريطهم                

 .ية عودتهم الى الصف الوطنيوإسقاطهم أمنيا وسد الطريق أمام إمكان
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وتحاول إدارة المعتقالت دائما زيادة عدد المتواجدين في أقسام العار، فهي تشـجع مـن               

طرف خفي او صراحة العديد من المعتقلين على االنتقال الى هذه األقسـام، ففـي حالـة                 

و حدوث خالفات ومشاجرات بين عناصر من فصائل مختلفة او بين أبناء الفصيل الواحد ا             

حتى عند قيام أي فصيل بمعاقبة احد عناصره الرتكابه مخالفة ما، ويصل االمـر الدارة               

المعتقل فانها تقوم باستدعاء هؤالء وتصور لهم ان وضعهم في خطر وانهم قد يتعرضون              

 .للقتل أو الضرب وتنصحهم باالنتقال للعيش في األقسام المخصصة للعمالء والهاربين

 

 رأساليب عمالء غرف العا
 

قلنا ان الهدف الرئيسي إلنشاء غرف العار هو المساعدة في انتزاع االعترافات مـن              

المعتقلين الجدد، حيث تفشل وسائل تعذيب المخابرات وأساليبها المباشرة األخرى، ويتم تحقيق            

 :ذلك عبر األساليب التالية

ابرات إرسـال   عندما تقرر المخ  : إظهار االهتمام بالمعتقل الجديد والشعور معه لمحنته       .1

احد المعتقلين الى هذه األقسام بسبب عدم استطاعتها انتزاع االعتراف منه فإنهـا تخبـر               

العمالء بذلك وتكلف أحدهم بدور مركزي في تنفيذ المهمة، وتزوده بالمعلومات المتـوفرة             

عنه والالزمة، ما ان يصل المناضل الى هذه الغرف حتـى يتلقفـه العمـالء بالبشاشـة                 

مهيئين له مكانا مناسبا للجلوس واالستراحة، ويحضرون له الشاي واللفافـات           والترحاب،  

والطعام، ويقدمون له المالبس النظيفة الفظيعة لكي يلبسها بعد االستحمام ال سيما وانه لـم               

يستحم منذ اعتقاله ولم يستبدل مالبسه أيضا، ويجلس العمالء حوله مرحبين ومشـجعين،             

وانه المناضلين فال خوف عليه بعد ان اجتاز محنـة التحقيـق            ويشعرونه بانه اآلن بين إخ    

لدى المخابرات، ان الهدف من كل هذه اإلجراءات هو إدخال الثقة في قلب المناضل بانـه   

في مكان امين ومع أناس ثوار يشاركونه المشاعر واألحاسيس، وال شك ان هذه المعاملـة         

ى أياما طويلة في التحقيق تحت وطـأة        تترك أثرا بالغا في نفس المناضل الجديد الذي قض        

 .التعذيب واإلهانة

وعندما يحين وقت الصالة سواء كانت المغرب او العشاء فـان           : إظهار التقوى والتدين   .2

المتواجدين في الغرفة ينهضون الدائها مما يشعر المناضل بان هؤالء على جانب كبير من           

 .هم مناضلين وثواراالتقوى والصالح واألخالق الفاضلة باإلضافة الى كون

بعد إعطاء الوافد الجديد قسطا من      : ادعاء الثورية والوطنية وتمثيل الثورة بكل فصائلها       .3

الراحة يجتمع الموجودون في الغرفة حوله للتعارف، ويبدءون بالتعريف بأنفسهم مفتعلـين         
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ات بعض أسماء االخوة والرفاق الشرفاء الموجودين في المعتقالت، كما ينتحلـون انتمـاء            

وطنية تنظيمية مختلفة ويدعون صدور أحكام عالية بحقهم، ويبدأ أحدهم بالتحدث عن واقع             

المعتقل حيث انه واقع منظم، ولكل فصيل قيادته الخاصة، ويتحدث عـن العالقـة بـين                

المعتقلين وادارة المعتقل التي يصفها بابشع الصفات، وكيف انهم بصـمودهم ووحـدتهم             

 انف اإلدارة التي تحاول التضييق عليهم وهضم حقـوقهم،          استطاعوا فرض وجودهم رغم   

وهكذا يستمر الحديث حول الثورة والتحقيق ونضال المعتقلين وغير ذلك من اجل تهيئـة              

 .المعتقل الجديد للخطوة القادمة

بعد فترة قصيرة ينسحب المتواجدون كل الى مكانه،ويتركون المعتقل الجديد مع المكلـف             

 -ون قد تحدث عن نفسه أثناء جلسة التعارف باعتباره مسؤول التنظيم          اليقاع به، والذي يك   

 يبدأ العميل   -يتم اختيار اسم الفصيل الذي من المحتمل ان يكون المعتقل الجديد منتميا اليه            

بالتحدث عن نفسه بشكل هادئ على انه الموجه العام للتنظيم وباستطاعته االتصال مع قيادة              

منه ان يتحدث بالتفصيل عما اعترف عنه لدى المخابرات وما          التنظيم في الخارج، ويطلب     

لم يعترف به حتى يتولى هو اعالم القيادة في الخارج التخاذ التدابير الالزمة، فـان كـان                 

بحوزته أسلحة او متفجرات فال يجوز ان تبقى مخزونة بدون استعمال بل ال بد من تسليمها                

 وان كان مع المعتقل الجديد عناصـر آخـرين          إلحدى الخاليا العاملة في األرض المحتلة،     

ضمن خلية سرية فمن الضروري اإلسراع بإعالم القيادة حتى تتدبر أمرهم حتى ال يقعـوا               

في األسر، يتخذ العميل المكلف كل ذلك بشكل جدي باعتباره مسؤوال يهمه االمر شخصيا              

ة من اجـل إرسـالها      وتنظيميا ووطنيا، ويطلب من المعتقل الجديد كتابة كل ذلك على ورق          

للخارج، ومن اجل طمأنة المعتقل يشرح العميل له كيفية تهريب هذه المعلومات حيث انـه               

يتم كتابتها بشكل رموز وأرقام ال تستطيع سلطات االحتالل معرفة ما تعنيه فيما و وقعـت                

 .بأيديها

قرب البـاب،   واثناء هذه الجلسة يشارك العمالء اآلخرون في التمويه والخداع، فهذا يجلس            

وذاك يتمشى في الغرفة لمراقبة تحركات الشرطي المناوب وخوفا مـن تفتـيش مفـاجئ،               

وهكذا قد يقع المناضل في الشرك بسبب نقصان الخبرة وقلة الوعي، وسيجد ان كل ما كتبه               

 .قد وصل اليدي المخابرات التي تقوم باستدعائه في اليوم التالي ومواجهته بها

سلوب الهادئ فانه يتم استخدام أسلوب التهديد بالعنف واالتهام بالعمالـة،           اما اذا لم ينجح األ    

فإذا كان المناضل الجديد قد اعترف ببعض األشياء لدى ضباط التحقيق ولكـنهم يشـكون               

بوجود معلومات أخرى يخفيها رغم التعذيب الذي أوقعوه عليه فانه يرسل الى غرف العار،            

هؤالء العمالء يبدءون بتهديده واتهامه باالنهيار والعمالة،       فان لم ينجح األسلوب السابق فان       

لقد اعترفت بكل ما لديك للمخابرات، وهذا يعنـي انـك           : "ويقول العميل المكلف للمناضل   
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انهرت في التحقيق وتعاونت مع المحققين، اذن أنت عميل ولهذا السبب تم إحضارك الـى               

قـد  "، يقـال لـه   " واصحاب األحكام العاليةهذه الغرفة بالذات والتي هي مقر قيادة المعتقل  

، وقد يتم في هذه الجلسة الصاخبة استخدام بعض العنف          "أرسلتك المخابرات للتجسس علينا   

كان يضربه العميل المكلف صفعة على وجهه، بينما يقـوم العمـالء اآلخـرون بـإبراز                

فـي نفـس   الشفرات والعصي واآلالت الحادة بشكل تظاهري واضح مناجل إدخال الرعب         

 .المناضل والتأثير على نفسيته

ال شك ان هذا األسلوب ذو تأثير نفسي بالغ، فالمناضل يرى نفسه وقد صمد أمام ضـباط                 

المخابرات في التحقيق وتحمل العذاب الشديد، واآلن يتهم بأنه عميل من قبل إخوانه الثوار،              

شاطات التي مارسـها فـي      فال بد من تفنيد هذه التهمة، وتفنيد التهمة يكون عن طريق الن           

الخارج، أي االعتراف لهم بنضاله واعماله ضد االحتالل، وبهذه الطريقة يقع الضحية في             

 .الفخ ويعترف العمالء بما لم يعترف به لدى المخابرات

وفي الحالة التي يكون فيها المعتقل الجديد غير معترف باي شيء لدى المخـابرات فـان                

اثناء جلسة التعارف يعرف المتواجدون في الغرفة أنفسهم على         التمثيلية تأخذ طابعا آخر، ف    

انهم من فصائل مختلفة، وعندما يعلن المعتقل بانه غير منظم فان كل فصـيل يحـاول ان                 

يقنعه باالنضمام اليه وذلك لمعرفة الى أي الفصائل هو اميل، فالميل لفصيل معين قد يكون               

معتقل الحدهم فان من ينتحل صفة المسؤول في        مؤشرا النتمائه الذي يخفيه، فان استجاب ال      

 .   هذا التنظيم يجلس معه على انفراد ويستكمل المسلسل الذي شرحناه في السابق

لقد أدى العمالء في أوكار العار خدمات هامة لسلطات االحتالل، حيث ان العشرات مـن               

ا بـه ضـباط     المعتقلين الجدد قد اعترفوا عن طريقهم بعد الصمود الصلب الذي واجهـو           

المخابرات، ويعتبر ضعف الوعي وقلة التجربة سببا رئيسيا في وقوع هؤالء المعتقلين في             

الشرك، فالمناضل الواعي يعرف بانه ليس من الحكمة ان يتفوه باي كلمة الي شخص مهما             

كان مستواه، فهو كتفي بتكرار ما اعترف به أمام المحققين فقط، وحتى لو كان المتواجدون               

 الغرفة ثوارا حقيقيين وليسوا عمالء فليس من مصلحته وال من حقهم ان يتحـدث               معه في 

باي معلومات قد تضره، فمسؤول التنظيم في المعتقل ال يملك أداة اتصال سحرية تتيح لـه                

االتصال بسهولة ويسر مع القيادة في الخارج، فهذا المسؤول كغيـره مـن المعتقلـين ال                

 .  ويسريستطيع نقل اي معلومات بسهولة
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 متابعة العمالء والتحقيق معهم
 

ان مهمة متابعة العمالء ومراقبة تحركاتهم تقع بصورة أساسية على عـاتق الجهـاز              

األمني في التنظيم، ويتكون الجهاز األمني من لجنة أمنية ثالثية ومن عناصر منتشرة فـي               

ومتابعة تحركـات   كافة الغرف واألقسام، هذه العناصر مكلفة بمالحظة أي تصرف مشبوه           

العناصر المشبوهة وكتابة التقارير حولها وإرسالها الى اللجنة األمنية، وهذه اللجنـة تقـوم       

باستالم التقارير من عناصر األمن ومن غيرهم من عناصر التنظيم، حيث تقوم بفحصـها              

وغربلتها وتحليلها، وعندما تدور الشبهات حول احد األشخاص باحتمال ارتباطـه بـإدارة             

معتقل او المخابرات فان اللجنة األمنية تركز اهتمامها عليه وتفتح ملفا خاصا بالمعلومات             ال

، واالحتفاظ بها في أماكن سرية      "شيفرة"الواردة عنه، ويتم كتابة هذه الملفات برموز خاصة         

كي ال تقع في أيدي إدارة المعتقل، ومع تراكم المعلومات حول شخص ما قد تصل اللجنـة                 

ى قناعة أولية بان هذا الشخص متورط بالعمالة وان المعلومات المتـوفرة حولـه              األمنية ال 

كافية الدانته بدرجة كبيرة، تعرض اللجنة األمنية هذه المعلومات الـى اللجنـة اإلداريـة               

المسؤولة عن التنظيم حيث يتم فحصها بدقة للتأكد من أهميتها وكفايتهـا التخـاذ القـرار                

نة قرارا بكفاية هذه المعلومات فإنها تقرر اسـتجواب المشـتبه           المناسب، واذا اتخذت اللج   

بامره، ولتنفيذ هذه المهمة يتم اختيار لجنة تحقيق خاصة من عناصر التنظيم المؤهلين للقيام              

بهذه المهمة والمتواجدين في غرفة المشبوه، وتتخذ الحتياطات الالزمـة لضـمان سـرية              

وبعد تناول وجبة العشاء وقدوم الليـل تباشـر         التحقق وعدم وصول االمر الدارة السجن،       

لجنة التحقيق مهمتها، يوضع المشبوه في زاوية الغرفة بحيث ال يستطيع الشرطي المناوب             

في القسم مالحظة أي شيء غير اعتيادي، وتواجه اللجنة المشبوه بالمعلومات التي بحوزتها              

إذا تجـاوب المشـبوه واعتـرف       وفي البداية يكون التحقيق هادئا بدون استخدام العنف، ف        

بارتباطه والنشاطات التي نفذها فان التحقيق ينتهي بسرعة وبدون مضاعفات او اسـتخدام             

وسائل أخرى، ولكن الغالبية العظمى من المشبوهين ينكرون االتهامات في البدايـة ممـا              

الليل يؤدي الى استخدام العنف ضدهم إلجبارهم على االعتراف، وقد يستمر التحقيق طوال             

او عدة ليالي متتابعة حتى يصل المشبوه إلى قناعة بانه ال مفر من االعتراف، وفي أثنـاء                 

كي ال يقوم بتسليم نفسـه      " الفورة"النهار يكلف بعض عناصر التنظيم بمرافقة المشبوه أثناء         

لشرطة المعتقل، وهذه العناصر مكلفة بحراسته ومنعه من تسليم نفسه بكل الوسائل المتاحة،           
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اذا حاول تسليم نفسه فان عناصر الحراسة مكلفة بضربه، وفي عملية الضرب قـد يـتم                ف

 .استخدام أدوات حادة كالشفرات والسكاكين

المهم ان عملية التحقيق واالستجواب تستمر حتى يعترف بعمالته ويكتب اعترافه بخط يده،             

عرفـة مـدى صـحتها      وترسل هذه االعترافات الى اللجنة اإلدارية التي تدرسها بعناية لم         

وامكانية وجود ثغرات فيها او احتمال وجود معلومات أخرى يخفيها العميل، وعندما تصل             

اللجنة المكلفة بالتحقيق واللجنة اإلدارية الى قناعة بان العميل قد اعترف بكل ما ليده حول               

خابرات كيفية ارتباطه والظروف التي أدت الى التورط، والنشاطات التي قام بها لصالح الم            

في الخارج ان كان قد ارتبط قبل دخوله المعتقل، والنشاطات والمهمات التي نفذها داخـل               

المعتقل، والنشاطات والمهمات التي نفذها داخل المعتقل ضد المعتقلـين، تـدرس اللجنـة              

اإلدارية هذه االعترافات وعلى ضوئها تقرر العقوبة الالزمة بحقه والمتناسبة مـع حجـم              

 . قام بها لصالح سلطات االحتاللالمهمات التي

والعمالء يختلفون في خطورتهم والمهمات التي قاموا بها، فمنهم من نفذ أعماال إجراميـة              

ضد الشعب والثورة مما أودى بحياة بحياة بعض األشخاص ويستدعي عقوبة قاسـية قـد               

ف المعتقالت،  تصل الى حد تنفيذ حكم اإلعدام، وقد تم تنفيذ اإلعدام بحاالت عديدة في مختل             

وعندما تقرر قيادة التنظيم تنفيذ اإلعدام بحق أحد العمالء فانها تكلف بعض األشخاص ذوي             

األحكام العالية والذين لديهم االستعداد للقيام بمهمة التنفيذ، وعادة مـا يتحمـل مسـؤولية               

تقـوم  اإلعدام شخص او شخصان فقط يعترفان بعد التنفيذ لدى إدارة المعتقل بما قاما به،               

إدارة المعتقل بإرسال المنفذين الى الزنزانات للتحقيق معهما وتوجه ضدهما تهمة القتل مع             

 .سبق اإلصرار ومن ثم تقدمهما للمحاكمة

وهناك عمالء اعترفوا بارتباطهم ولكنهم لم يقوموا بأدوار خطيرة، فهؤالء يصدر بحقهـم             

ائمة، وفي أحيان كثيرة وكمـا      عقوبات الجلد وتجميد عضويتهم ووضعهم تحت المراقبة الد       

أشرنا آنفا يسلم العمالء أنفسهم الدارة المعقل التي تبادر بإرسالهم الى الزنزانـات لإلقامـة      

 .الدائمة اوالى غرف العار بعدما تم افتتاحها

وعلى العموم فان العقوبة التي يوقعها التنظيم بحق العمالء تختلف في شدتها مـن معتقـل                

 التي تضم المعتقلين ذوي األحكام العالية كمعتقالت عسـقالن وبئـر            آلخر، ففي المعتقالت  

السبع ونفحة يمكن تنفيذ حكم اإلعدام بحق العمالء الخطرين بسهولة بسبب توفر االستعداد             

لدى المحكومين بالمؤبد او مدى الحياة على تنفيذ هذه المهمة وتحمل تبعاتهـا، امـا فـي                 

األحكام المنخفضة، فان إعـدام أي عميـل يالقـي          المعتقالت التي تضم الموقوفين وذوي      

عراقيل كثيرة من أهمها عدم استعداد الغالبية الساحقة من المعتقلين تنفيذ هـذه المهمـة ال                

سيما وان سلطات االحتالل ستقدم المنفذين للمحاكمة حيث تصدر بحقهم أحكاما عالية تصل             
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نتين يصعب عليه كثيرا ان يضاف الى       المؤبد، وبالتالي فان المعتقل المحكوم عليه سنة او س        

 .حكمه السابق حكم جديد ومرتفع

كما ان الظروف السائدة في المعتقل لها دور كبير في تحديد العقوبة على العميـل الـذي                 

يعترف بارتباطه، ففي ظل الظروف االعتقالية التي تسود فيها األطـر التنظيميـة القويـة               

 األطر فان احتمال إصدار أحكام بحق العمالء أقوى         وااللتزام المتين من قبل العناصر بهذه     

 .مما لو كانت األوضاع االعتقالية مهلهلة والوضع التنظيمي ضعيف

وفي نهاية الحديث حول التحقيق مع العمالء ال بد من التنويه الى بعـض األخطـاء التـي         

هم بناء على   حدثت في  المعتقالت في هذا المجال، ان المشبوهين بارتباطهم يتم التحقيق مع            

المعلومات المتوفرة لدى اللجنة األمنية وتعتمد أهمية هذه المعلومات وكفايتها على تقريـر             

أعضاء اللجنة، أي انها تعتمد على مستوى الوعي واألمانة التي يتحلى بها هؤالء األعضاء              

لذا فمن الممكن إجراء تحقيق مع أشخاص شرفاء بناء علـى معلومـات غيـر كافيـة أو                  

ت خاطئة مما يسبب إلحاق الظلم بهؤالء األشخاص والتأثير على نفسياتهم وموقعهم            معلوما

من العمل الوطني، وهناك من يتعمد اتهام اآلخرين السباب شخصية، لقد حقق مع العديـد               

من األبرياء، وفي إحدى الحاالت تم إعدام شخص لم يعترف مـن قبـل محققـين جهلـة                  

لتجاوزات للتشكيك بكل التحقيقات واالستجوابات التي      ومتشنجين، وقد استغل العمالء هذه ا     

حدثت في المعتقل، وال شك ان ارتكاب بعض التجاوزات باإلضافة الى فرض أجواء غير              

 .اعتيادية أثناء التحقيق قد زادت من التوتر النفسي لدى الكثيرين في المعتقالت

نتائج سلبية، وهذا ما دفـع      ان ظاهرة العمالء في المعتقالت مثيرة للمعتقلين عموما وذات          

المعتقلين الى التشدد في معالجتها وإغالق المنافذ أمام العمالء، وقد أدى التشـدد المفـرط               

أحيانا الى تأثيرات سلبية علىة نفسيات المعتقلين، فمثال إذا كانت العيادة الطبيـة تسـتخدم               

ا أحرج الكثيـرين لـدى      لتجنيد العمالء أو االتصال بهم، فان الذهاب اليها يثير الشبهة مم          

ذهابهم للعيادة للعالج، وإذا كان الشرطي حلقة اتصال بين العمالء واإلدارة فيجـب علـى               

المعتقلين عدم التحدث إطالقا مع الشرطة وإذا صدف وحاول الشرطي التحدث مـع أحـد               

المعتقلين او االقتراب منه فانه يشعر بالحرج والضيق والخوف من عاقبة هذا الحديث أمام              

المعتقلين، والنظر الى الكثير من األمور والتصرفات نظرة سـلبية بعيـدة عـن النظـرة                

الموضوعية، وهناك ناحية نود التطرق اليها وهي ان التركيز أثناء التحقيق مع العمالء كان              

منصبا على كيفية االرتباط واألعمال والمهام التي نفذها هذا العميل او ذاك، وهـذا يعنـي                

 على دراسة الظروف االجتماعية واألحوال النفسية واألوضاع االقتصـادية          انعدام التركيز 

التي ساعدت على تورط هؤالء األشخاص، فال شك ان العميل يعتبر منحرفا وضحية فـي               

نفس الوقت، فلو وجدت الدراسات الموضوعية حول الخلفية االجتماعية التي ينتمي اليهـا             
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النوعيات المؤهلة للسقوط اكثر من غيرها والتي       العميل المكن الخروج بنتائج حاسمة حول       

 .  تركز عليها اجهزة المخابرات التابعة لسلطات االحتالل

 

               

 الضغوط النفسية المترتبة على االعتقال
 

ال بد ان كون القارئ فكرة واضحة حول قسوة الحياة التي يعيشها المعتقل من خـالل                 

 الفصول ان كل حق انتزعه المعتقل، مهما كان بسيطا، تطلـب            الفصول السابقة، فقد بينت هذه    

نضاال شاقا وصعبا كلف تضحيات كثيرة شملت التضحية بالنفس، وبينت أيضا دور العمـالء              

القميء والذي من شأنه ان يوتر أجواء المعتقل ويشعر المعتقلين بعدم الطمأنينة، وكذلك اخـذ               

أخذ دورها في قمع المعتقل وإحساسه بنـوع مـن          القارئ فكرة عن الصراعات الداخلية التي ت      

الشرود واليأس، تشير كل العوامل التي تتفاعل داخل المعتقل إلى مدى المعاناة التـي يعانيهـا              

 .المعتقل والتي يمكن ان يعبر عنها أحيانا او يكتبها أحيانا أخرى لتعمل في صدره

عه النفسية داخل المعتقل    نحاول في هذا الفصل الوقوف مع المعتقل في أحواله وأوضا          

والتعرض لمجمل العوامل التي تنازع تكامله النفسي واستقراره، انه من الصـعب بـل مـن                

المستحيل ان نستطيع التطرق إلى كل عامل يحدث أثرا نفسيا لدى المعتقل، فالعوامـل كثيـرة                

كله فريـدة   جدا ويكاد يكون حصرها مهمة ال يمكن الوصول إليها، فاإلنسان الفرد فريد، ومشا            

وردود فعله فريدة وأفكاره وآثارها فريدة، فعلى الرغم من وجود عوامل عامة تـؤثر علـى                

المعتقل وتستدعي انشغاله الفكري ورد فعله النفسي، اال ان تأثر المعتقـل ال ينحصـر بهـا،                 

 .إضافة إلى اختالف التأثر ونوعيته من معتقل إلى آخر

 مع كل معتقل على حدة، وإنما نحاول التعامل مع          أننا ال نحاول في هذا الفصل التعامل       

مجتمع اعتقالي مجملين تلك اآلثار النفسية المترتبة على االعتقال كما حاول ان يصورها بعض              

المعتقلين، والمسألة هنا ال ترتقي إلى حد الوصف العلمي الدقيق لما يعانيه بالضبط كل فـرد،                

من حياة جماعية تواجه مشاكل عامة، تتـرك هـذه   وإنما تقف عندما يتوقع انه معاناة الفرد ض      

 .المشاكل آثارا تنطبع في نفس اإلنسان على أشكال مختلفة من االنفعاالت وردود الفعل النفسية
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 المعتقل تحت التحقيق
 

تبدأ معاناة المعتقل النفسية مع اعتقاله ويزج به في زنزانات التحقيـق، ربمـا يقـاد                  

بالضرب الشديد وربما يكون معصب العينين وتحت تهديد السالح،         المعتقل إلى مركز التحقق     

انه مقاد وفي مؤخرة رأسه أفكار عن الجندي اإلسرائيلي والمحقق قد تربكـه او تثيـر فيـه                  

تساؤالت ال تجد إجابات، انه يتساءل في الطريق نحو المحقق عن سر اعتقاله، او عما يمكـن                 

انه يفكر في التعذيب واآلالم، ويفكـر فـي كيفيـة           ان يحصل له إذا كان يعي سبب االعتقال،         

المواجهة والصمود، هل سيغلبني المحقق ام سأتغلب عليه، بالطبع تختلف نفسـيات المعتقلـين        

وتختلف مواقفهم، فهناك من يرتبك ويبدأ باالنهيار قبل ان يمثل أمام المحقق وهناك من يقـرر                

ان يحسم الموقف لصـالحه مهمـا كـان         في داخل نفسه ان ساعة المواجهة قادمة وان عليه          

 .التعذيب ومهما تعددت أساليب القمع

يمارس المحقق، وكما رأينا في فصل سابق، أساليب متعددة من شأنها ان تتغذى على               

نفسية المعتقل وتؤثر سلبيا على قدرته على الصمود، فقد يشبح المعتقل لساعات طويلة، وقـد               

اما، انه يقف هنا مربوطا بماسورة او مربط وال يرى من           يبقى قناع الرأس القذر على رأسه أي      

العالم شيئا، ويتلقى ضربات متواصلة من كل من يمر به بجانبه، يترك المعتقل هكـذا ربمـا                 

يومين او ثالثة او لساعات وذلك حسب إرادة المحقق، انه يترك كذلك ليعيش مع نفسه لحظات                

 .د إلى اعترافيقصد منها المحقق ان تنتج عن إحباط نفسي يقو

ثم يتعرض المعتقل لصنوف عديدة من العذاب والتقلبات النفسية التـي مـن شـأنها                

جميعها الوصول إلى ما يرغب به المحقق وهو االعتراف، وقد الحظنا في الفصل األول هذه               

الصنوف وفنونها، تترك هذه األمور آثارا لدى المعتقل وتبدأ األفكار تتصارع حول ما يمكـن               

ه المحققون وعن النتائج التي يمكن ان تتمخض، ويبدو ان أصحاب التجربة الضئيلة او              ان يعمل 

 .غير العميقة اكثر تأثرا باألجواء النفسية التي تقام أثناء التحقيق من أصحاب الوعي والتجربة

من المتوقع ان يبدأ بعض أصحاب الوعي المتدني بطرح أسئلة على أنفسهم من شأنها               

هم على الصمود، فمثال، قد يعتقد أحدهم انه وحيد في هذا العالم بين مخالـب               ان تقلل من قدرت   

الذئاب، ال يشاركه أحد معاناة وال يعرف أحد مدى الضرب والعذاب اللذين يتعرض لهما، وقد               

يبدأ بالتفكير بأبيه وأمه واخوته وزوجته وأوالده ان كان متزوجا، وقد يبدأ بالظن انـه سـيتم                 

ثم إخفاؤه إلى األبد، تؤثر كل هذه التساؤالت والظنون وما يشبهها علـى             ذبحه وتقطيعه ومن    
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قدرة المعتقل على المواصلة إلى حد قد يدفعه إلى االعتقاد بأنه يمكن ان يعترف ويخرج مـن                 

معتقله بسهولة ويسر، او ان يجعل اعترافه منه رجال محترما ومتعاونا أمام رجل المخـابرات               

 .كثر قبوالمما سيجعل من ظروف سجنه ا

اما أصحاب التجربة والوعي، فانهم يستطيعون رسم صورة حـول أجـواء التحقيـق               

وظروف االعتقال األولى، وبالتالي لديهم قدرة اكثر من غيرهم على مواجهة الضغوط النفسية             

واألهداف التي ترمي اليها، انهم يعدون أنفسهم نفسيا لمواجهة مختلف المتغيرات واألسـاليب             

ية، ويسلحون انفسهم بوعي حول أضرار الرضوخ الجسيمة، وحول الفوائـد التـي             المخابرات

يمكن ان يجندوها من خالل الصمود، وهذا يعني، على األقل مـن الناحيـة االسـتنتاجية، ان                 

العوامل النفسية تحدث فعلها لدى غير الواعين بحيث ان نسبة االنهيـار بيـنهم أمـام رجـل                  

 . المنهارين من أصحاب الوعي والخبرةالمخابرات اكثر بكثير من نسبة

هذا ومن المحتمل ان ترتبط مسألة القبول بالتعامل مع المخابرات مع االنهيـار أمـام                

المحقق، أي ان رجل المخابرات يحاول تجنيد عمالء له من بين المنهارين أمامه، وهذا أمـر                

ى درجة االنهيار والبـوح     اعتيادي حيث ال يسعى الى تجنيد غير المنهارين النهم لم يصلوا ال           

بأسرارهم، بمعنى آخر، يزداد احتمال التعامل مع االنهيار الذي يزداد احتماله مع قلة الـوعي               

 .والتجربة، أي ان احتماالت التعامل تتزايد مع قلة الوعي والتجربة

هنا يأتي دور الفصائل الفلسطينية في عالج مسألتي االنهيار والتعامل، بما ان الـوعي      

 دورا هاما في عملية المواجهة بين المعتقل والمحقق فانـه مـن الضـروري تـدريس                 يلعب

الشخص المعني ومنذ اللحظة األولى النتمائه للفصيل حول ظروف االعتقال وما يواكبها مـن              

ضغوطات نفسية، يجب ان يعلم الفرد منذ اللحظة األولى انه من الممكن ان يستشـهد ومـن                 

جب ان يعطى معلومات نظرية حول أساليب المحقـق، وبعـدها           المحتمل ان يعتقل، ومن ثم ي     

 .يجب تعريضه لظروف مشابهة حتى ال يفاجأ في المستقبل بشيء

تذمر العديد من المعتقلين، خاصة أولئك الذين اعتقلوا مع بداية االحتالل منعدم تثقيفهم              

لى مدى صـمودهم    حول أساليب المخابرات او أجواء التحقيق، وقد اثر جهلهم بهذه األمور ع           

والمحافظة على أسرارهم، على الرغم من انه يمكن القول ان فصائل الثورة لم تكن قد تجذرت            

بصورة شاملة مع بداية االحتالل، ولم تكن قد أعطت مختلف األمور استحقاقها من االهتمـام،               

يه، قاد  اال انه كان من الخطأ اال يتعرض المناضل الفلسطيني الى شرح حول ما يمكن ان يالق               

 .الجهل الى تخبط والى إضرار كبيرة حلت بخاليا الفصائل الفلسطينية المختلفة

قد يعتقد أحد المعتقلين ان تدريس المناضل المبتدئ حول أساليب المخابرات وظروف             

التحقيق يؤدي الى إنزال الخوف في قلب البعض مما يؤثر على إعـداد المنتمـين للفصـائل                 

رد، من المحتمل ان يتخيل أحد أظفاره تخلع او جرحه ينـزف بـدون              الفلسطينية، هذا امر وا   
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عالج او أعقاب اللفافات تطفأ في جسده وبالتالي يقرر ترك التفكير في النضال والتحرير، إذا               

كانت الفصائل الفلسطينية جادة في تجنيد محاربين أقوياء، فانه من األفضل ان تفسح المجـال               

حلة قبل ركوب السفينة، فالسفينة قد تغرق إذا لم يكن راكبوهـا           أمام كل فرد ليفكر بمخاطر الر     

 .أشداء في مواجهة الموج العاتي

 

 

 انتظار الحكم
 

      يعشي المعقل حالة قلق طيلة فترة انتظاره للحكم الذي تصدره ضده محكمة عسـكرية،              

ق والمرافـق   جرت العادة على نقل المعتقل من دائرة نفوذ المخابرات، أي من زنزانات التحقي            

التابعة لها، الى غرف المعتقل بعد انتهاء التحقيق معه وتسجيله الخطـي العترافـه، تطلـب                

المخابرات من الشخص بعد انتزاع االعتراف منه، ان يكتب نشاطاته ضد ما يسـمى بـاألمن                

ليصبح ما يكتبه وثيقة اعتراف تستند عليها المحكمة في إصدار الحكـم، وبمـا ان المحكمـة                 

إلجراءات كتعيين موعد المحاكمة او طلب محامي الـدفاع تأجيـل المحكمـة، فـان               خاضعة  

 .المخابرات تحرر المعتقل من مرحلة التحقيق وتودعه المعتقل

يبدأ المعتقل بعد تسجيل اعترافه وانتقاله الى غرف المعتقل بالتفكير فيمـا يمكـن ان                

فيسعر ان إقامته ستكون طويلة     يصدر ضده من حكم، فتارة يخطر على باله حكم طويل األمد            

وان عليه ان يهيئ نفسه لمثل هذه اإلقامة البعيدة كل البعد عن أنماط النشاطات التي كان يقوم                 

بها خارج خارج المعتقل، أحيانا يظن ان حكمه سيكون اعتقاال قصير األمـد فيسـاوره أمـل                 

 في صعود وهبـوط مـع       بقرب الخروج الى الحياة االعتيادية وصخبها، أي ان نفسية المعتقل         

ظنونه حول مدة الحكم ، وهذا ال يعني ان المسألة تتطور الى أزمة يعيشـها المعتقـل اال ان                   

ردود فعل المعتقلين حول ظنونهم وتحسباتهم حول مدة بقائهم في المعتقل تختلف من معتقـل               

 .     الى آخر

العسكرية االحتاللية،  واما ما يزيد من ظنون المعتقلين وتحسباتهم هو مزاجية المحكمة            

، بل عاملت كل حالـة      "الخروقات األمنية "لم تتعود هذه المحكمة إصدار أحكام ثابتة حول ذات          

حسب مزاجية الحاكم والظروف السائدة في البالد، فمن الممكن مثال ان تحكم المحكمـة فـي                

ات وقت ما ضد شخص متهم بالتنظيم في فصيل فلسطيني بسنة، وفي وقت آخر قـد تحكـم ذ                 

التهمة بسنتين، ترتفع أحكام المحكمة مع ارتفاع حدة التوتر في البالد، فعنـدما تسـود الـبالد          
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أوضاع توتر ممزوجة بالمظاهرات وقذف الحجارة، فانه من المتوقع ان ترتفع األحكام بالسجن             

 .بحدة وذلك، على حسب تفسير االحتالل، كتأديب وردع للمواطنين

مقيدا بمعادلة محددة لألحكام، فقد يحكم حاكم تهمة معينة         والحاكم العسكري أيضا ليس      

بعشر سنين، بينما قد يحكم آخر ذات التهمة بسبع سنين، والمسألة كذلك مرتبطة الى حـد مـا               

بالمفاوضات التي تجري بين محامي الدفاع وما يسمى بالمدعي العام خارج قاعـة المحكمـة،       

بين هذين الطرفين يتنازل كل منهمـا عـن         "  صفقات"جرت العادة ان تقوم مشاورات أحيانا       

شيء من مطالبه، فاعتمادا على ظروف التهمة وحجمها وأهميتها، واعتمادا علـى شخصـية              

المدعي العام ومزاجه وعلى قدرة محامي الدفاع على المناورة تتوقف مدة الحكم جزئيا، فقـد               

قد يورطه بصورة اكبـر،     يستطيع محامي الدفاع من خالل هذه المشاورات ان يساعد موكله و          

وفي هذه عوامل ذات تأثير في حسابات المعتقل وظنونه وفي صعوده وهبوطه حسب ما تورد               

أفكاره، وقد توصل الحسابات هذا المعتقل الى حد االضطراب النفسي او قضم األظافر، او قد               

 .تقوده الى االنعزال في ركن من الغرفة بعيدا عن نشاطات المعتقلين

ل ان يتأثر المعتقل في حساباته بظروفه الخاصة، فقد ترتفع اضطراباته مع            من المحتم   

ظنونه إذا كانت متزوجا او إذا كان له أبناء يعتمدون عليه، وقد يتأثر بمدى ارتباطه بوالديـه                 

خاصة إذا كان يعيلهما، وهذا يعني انه من المحتمل ان يكون صغير السن قليل المسـؤوليات                

غيره، وكذلك من المحتمل ان يقل الضغط النفسي علـى المعتقـل مـع              اقل تأثرا بظنونه من     

 .ضعف ارتباطاته مع الخارج ومع عدم اتساع دائرة مصالحه

 

 ظروف المعيشة
 

تعمل إدارة المعتقل على قتل اإلنسان الفلسطيني معنويا حتى تفرغـه مـن محتـواه                

لصهيونية، او الـى مجـرد      اإلنساني والوطني وتحوله من ثم الى مجرد أداة تخدم األهداف ا          

شخص يبحث عن لقمة العيش دون ان يكون له ارتباط بقضايا الوطن واالمة، انهـا تسـتخدم                 

المعتقل من كافة الجوانب والشؤون لتحدث ضغوطات نفسية هائلة على الفلسطيني والتي مـن              

عها يتحول  شأنها ان تشيع في نفسه اإلحباط واليأس والقنوط والشرود والتخاذل واالستسالم، وم           

 .الفلسطيني الى ال شيء، الى الرقم صفر

في سبيل ذلك، تركز إدارة المعتقل على ظروف المعيشة بحيث تحول نظر الفلسطيني              

المعتقل عن جهود تنمية الذات الى أمور من المفروض أصال ان تكون متوفرة، وكما رأينا في                

حسين ظروف المعيشة مـن     فصل سابق، خاض المعتقلون صراعات عنيفة ومميتة من اجل ت         
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مأكل وفراش وماء، لقد نزفوا من عرقهم ودمائهم وعلى مدى سنين طويلة من اجـل تحقيـق                 

أمور توفرها إدارات المعتقالت والسجون في العالم دون ضغوطات او إضرابات او أضـرار              

ون مـن   تلحق بالمعتقلين، وقد تقدم المعتقلون نحو تحقيق مطالبهم ببطء شديد، وما فتئوا يناضل            

 .        اجل إحباط محاوالت اإلدارة إعادة عقارب الساعة الى الوراء

عانى الفلسطيني في بداية االعتقال بمرارة شديدة وبصورة اكثر حدة مـن الفتـرات               

 مقيتة بطريقة رهيبة، لم تبدأ بالتحلل الـى بعـد           1967الالحقة، لقد كانت فترة ما بعد حرب        

ازدياد الوعي لديهم حول ما يجب فعله للخروج مـن الـدوائر            تعمق التجربة لدى المعتقلين و    

المغلقة، وقد كان للفترة األولى آثار نفسية هائلة تركت بصماتها بشكل او بآخر على تجـارب                

المناضل الفلسطيني وطريقة تفكيره واستعداده النفسي، وكذلك كان من شأن باقي الفترات ولو             

 .بصورة اقل حدة وارفق حدة وارفق شدة

 

 الطعام
 

من الصعب على صاحب المعدة الخاوية واألمعاء المتلوية ان يجند تفكيـره لخدمـة               

 من الحصول على الطعام، انه يفكر في الطعام ويشم رائحته تنبعث وهـو منـه                أسمىأهداف  

بعيد، استغاثات الجهاز الهضمي وإفرازاته ال تجد متنفسا وال من يلبي النـداء، هكـذا أرادت                

الت لوضع المعتقلين الطعامي ان يكون، بدأت هذه اإلدارة تقدم طعاما ال يكاد يسد              إدارة المعتق 

الرمق وال يمأل المعدة، أرادت بذلك توتير أجهزة الجسم العضوية ومن ثم التأثير على قدرات               

الفرد المعنوية والعقلية، وكأنها أرادت ان تقول للمعتقل ان ال مجال أمامه ليأكل، وان طريـق                

 .  فروش بالجوع وما يتبعه من آالمالنضال م

قلة الطعام عبارة عن وسيلة ضغط من أجل تركيع المعتقلين، أي من اجل إبعادهم عن                

أهدافهم الوطنية وشغل عقولهم بأمور شخصية تتعلق باألمعاء، وهي وسيلة ليست سهلة، إنهـا              

اجـل البقـاء    موجهة ضد حاجة عضوية طبيعية جبل عليها اإلنسان، الطعام أمر ضروري من           

ومن اجل حيوية الجسم، وحرمان اإلنسان منه يعني محاولة قتل هذا اإلنسان، أي إنها وسـيلة                

 .من اجل دفع المعتقل نحو التفكير بسبل الهرب من الموت، بسبل البقاء

وهل هناك أقسى من ان يشعر اإلنسان باستمرار انه مهدد بالموت وبطرقة بطيئة ؟ ان                

عد يوم وقواه تتأثر سلبيا على الدوام ؟انه يحشر في ركن يصارع فيه             يرى جسمه ينحل يوما ب    

عقله االنهيار ويحدث نفسه عن لذة الحياة، ربما يركع، فقد يكون الطعام بالركوع، بالتخلي عن               
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كل المبادئ والقيم التي خاض من اجلها صراع، وفي النهاية قد يكون حب البقـاء غريـزة،                 

 .ثورة والتحرير والنصر ويستبدلها بأفكار اللحم والبندورة والسكرفيذهب اإلنسان بكل أفكاره ال

تمثلت األولى بقسوة االحتالل وشـح الطعـام،        : كان أمام المعتقل الفلسطيني ضائقتين     

وتمثلت الثانية في المحافظة على المبادئ الوطنية والقيم األخالقية في مواجهة الضغط النفسي             

 .ركيب العضوي لإلنسانالناجم عن الضغط الذي يستغل الت

  فضال عن قلة الطعام، واجه المعتقل الفلسطيني مشكلة النوع الـرديء جـدا مـن                

الطعام، قدم االحتالل بذور ذرة المكانس كوجبة رئيسية، والبندورة المتعفنة والمـاء الملـون              

تحت اسم المرق والشوربة، وحتى يشعر اإلنسان العادي خارج المعتقل بمـدى قسـوة هـذا                

ضغط النفسي فان بإمكانه ان يخصص لنفسه يوما يجرب فيه هذه األنواع مـن المـأكوالت،                ال

 .ويحاول تقييم رد فعله النفسي تجاهه، بالطبع، مع فارق ان المعتقل ال بديل له عما يقدم له

ان يأكل الطعام العفـن او ان يعيفـه ويبقـى           :المعتقل الفلسطيني يتمزق بين ناحيتين     

 يدفعه نحو الطعام ورداءة الطعام تقيده، وقد ابرز أحد المعتقلـين هـذا              يتضور جوعا، الجوع  

الصراع في تجربة مر بها تحت التحقيق، قدمت له ذات يوم سمكة متعفنة وقطعة من خبز، لم                 

يطق المعتقل الرائحة الكريهة التي تنبعث من السمكة ففتفتها ورماها في زنزانته، لكن لسـوء               

ت طعاما في اليومين التاليين، بدأت أمعاؤه تتمزق وتستغيث، فلجـأ           حظه، لم تقدم له المخابرا    

الى البحث عن فتافيت السمكة الملقاة على األرض يقتاتها، واالمثلة من هذا النـوع كثيـرة ال                 

 .تحصى

في مواجهة هذا الوضع السيء، قرر المعتقلون مواجهة الجوع بـالجوع، أي قـرروا               

فا، من اجل الضغط على إدارة المعتقالت لتحسين نوعيـة      اإلضراب عن الطعام، كما رأينا سال     

الطعام وزيادة كميته، وهذا قرار صعب النه يتطلب حشد الجهـود جميعهـا، ويتطلـب إرادة                

صلبة تواجه الموت، انه قرار يحمل في طياته اإلقدام على االستشـهاد مـع سـابق معرفـة                  

 اإلضراب وما يرافقه مـن إعـالم        وتصميم، ال يملك المعتقلون سالحا في النهاية سوى سالح        

 .محرج لسلطات المعتقالت، وقمة هذا السالح هو اإلضراب عن الطعام

امتنع المعتقلون الفلسطينيون مرارا عن تناول طعام إدارة المعتقل وسقط خالل ذلـك              

شهداء، كان يرى معتقلون إخوانا لهم يستشهدون أمامهم من اجل تحقيق وضع يأخـذ كرامـة                

االعتبار، وكان ينظر الفلسطيني الى ذاته وكله إحساس مـن الممكـن ان يكـون               اإلنسان في   

الشهيد التالي، انه صراع داخلي بين ضرورة تحقيق المطالب وتوفير عيش افضل وبين حـب               

البقاء، انه صراع عنيف بين الحياة الكريمة والموت، سيطر المعتقل على حب النفس للحيـاة               

ان بقيت على قيد الحياة، نوعا من النشاط اإلنساني وتحقـق           في سبيل ان تمارس هذه النفس،       

 . قسطا من االحترام
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هذا ناهيك عن األمراض التي يمكن ان تحل باإلنسان نتيجة االمتناع عن الطعام، ومع               

هذا كان يتوفر االستعداد النفسي للقبول بهذه النتائج في سبيل الـتخلص مـن عفـن الطعـام                  

 .ورداءته

ن نكرر ان بعض المعتقلين كانوا يعزفون عن الخوض في مثل هـذه             وهنا ال بد من ا     

التجربة، فمنهم من كان يتملكه الخوف ويفضل القبول بما هو موجود، وآخرون انطلقوا مـن               

منطلق التعامل الهادف الى خذالن المعتقلين وإفشال جهودهم، ومنهم من كان يشكو من مرض              

ء ال يميزون المجتمع االعتقالي،وكما هو الحال في        ال يتحمل إضرابا عن الطعام، اال ان هؤال       

كل مكان وزمان، الصامت والجبان والمتخاذل ال يحددون مسار المجتمـع اإلنسـاني، انهـم               

 .يعرقلون رسم الطريق نحو المستقبل، لكنهم في النهاية ال ينجحون

 هـذا   مع هذا الصراع النفسي الذي يخوضه المعتقل، كانت اإلدارة تحاول زيادة حدة            

الصراع من خالل إثارة الشهية اإلنسانية وتثوير الشهوة على الحكمة العقل، فكانت تدفع بأفراد              

الشرطة في كثير من االحيان الن يأكلوا أمام المضربين او تدفع بالطباخين إلشـاعة رائحـة                

لـى  الطعام في المعتقل، والهدف هو إسالة لعاب المعتقلين وفتح شهياتهم مما قد يترك أثـرا ع               

صمودهم ومقاومتهم ويدفعهم بالتالي الى فك اإلضراب، وال شك بأن، هذا سالح يعبر عن لؤم               

وحقد شديدين، ينهى الخلق القويم عن مجرد تناول الطعام أمام شخص عادي آخر دون دعوته               

لئال يكون جائعا او فيه رغبة لألكل فيسيل لعابه وتتحفز نفسه نحو الطعام، فما بـال شـخص                  

 معتقلين عانوا من قلة الطعام فترة طويلة وامتنعوا عنه أليام عديدة ؟ ال شـك بـأن                  يأكل أمام 

األمر يتطلب إرادة حديدية الن الحرب ليست فقط ضد إدارة المعتقل ولكنها أيضا حرب ضـد                

 .النفس اإلنسانية وشهواتها واستفزازاتها

أحـرزه المعتقلـون،    قضية الطعام، على أية حال، لم تنته على الرغم من التقدم الذي              

فهناك نوعية افضل وكمية اكثر، هذا التقدم لم يلغ حقيقة ان المعتقل يعـيش داخـل قضـبان                  

حديدية ويبقى خاضعا لظروف معيشية متناسبة مع هذا الواقع، وبالتالي لم يلغ الضغط النفسي              

 الذي يتعرض له المعتقل على الرغم من تخفيف هذا الضغط فالمعتقل إنسـان مـارس حيـاة                

مختلفة خارج المعتقل ولديه معرفة بأنواع الطعام وله مزاج طعامي مميز، وال بد ان يخطـر                

على باله تلك المأكوالت اللذيذة التي كانت تحضرها له أمه، او تلك الكنافة الساخنة المعروضة               

في المحالت،او رائحة شواء قام به وصحبه في الهواء الطلق، قد يبدو ان هذه األمور عـابرة                 

 تأثير لها، اال ان الحقيقة تقول عكس ذلك، فالمعتقل يعود بتفكيره الى الوراء دائما ويستذكر        وال

 .أيامه السابقة خارج المعتقل بحلوها ومرها وبطعامها وشرابها
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  الفراش
 

مقارنة مع األيام الغابرة، اسـتطاعوا ان       " فندق"يعيش المعتقلون الفلسطينيون اآلن في       

 عددا اكبر من البطانيات وفرشة إسفنجية غير سميكة، وحصلوا مؤخرا في            ينتزعوا من اإلدارة  

بعض المعتقالت على أسرة، عانى الفلسطيني في بداية االحتالل وعبر سنين عديدة من وضع              

مأساوي من ناحية الفراش، خصص للمعتقل في البداية عدد قليل من البطانيات ولم تخصـص               

 .له فرشة او غيرها

األول ليرتـب   ) التمام(ثاث، كان على الفلسطيني ان يصحو مع العدد       فضال عن قلة األ    

بطانياته بشكل متناسق ويجلس على األرض بصمت، لم يسمح له باستخدامها لجلوسـه، ولـم               

يسمح له بالحركة او بمجرد اإلخالل بترتيب مخصصاته،أي ان المعتقل الفلسطيني كان معتقال             

 .مع الخارجي ومعتقل في داخل غرفتهانه معتقل بعيدا عن المجت:من ناحيتين

لم يكن يشعر الفلسطيني بدفء، وإذا طالب به ضرب ضربا مبرحا، فالبطانيات ليست              

اال مجرد اكثر الالشيء بقليل، اثر هذا على وضعه الصحي وخلق لديـه أمراضـا وخاصـة                 

عـالج  ، وضع الفلسطيني في حالة توتر مستمر خاصة ليال وشتاء، وترك بدون             "الروماتيزم"

آلثار البرد القارص، كان يخف هذا التوتر صيفا بسبب ارتفاع درجة الحرارة، اال ان مشـكلة                

الفرشة خلقت ضغطا نفسيا مستمرا، هذا ولم تكن تسمح إدارة المعتقـل للفلسـطيني بالعمـل                

بطريقته الخاصة لمعالجة وضعه، فهي رفضت ارتداء المالبس الخاصة التي تقي مـن البـرد           

 . من تزويد أبنائهم بما يحتجونومنعت األهل

زادت إدارة المعتقل من حدة الضغط النفسي على المعتقلين عـن طريـق إجراءاتهـا          

اإلدارية واالستثنائية، فمن ناحية، حرمت المعتقلين من الحديث المشـترك وفرضـت علـيهم              

قـاب  التزام الصمت، وإذا حدث ان حاول أحد ان يخوض حديثا مع آخر فانه ال يجـد اال الع                 

الشديد من قبل الشرطة، ولم تكن تسمح للمعتقل بان يجلس بالطريقة التي يراها مريحـة، بـل         

 .كانت تجبره على الجلوس بطريقة محددة، وعملت على معاقبته فيما إذا حاول التغيير

على الرغم من ان ظروف األثاث قد اختلفت اآلن السابق، اال ان الفراش لم يصل الى                 

 فما زال الفراش دون المستوى المطلوب سواء من ناحية كميته ومواصفاته            الدرجة المطلوبة، 

او من ناحية نظافته، فالبطانيات كانت قذرة جدا ورائحتها كريهة، وما زالت بحاجة الى عناية               

افضل، كما انه من الضروري ان يخضع األثاث وخاصة الفرشة لمواصـفات طبيـة تعـين                

لذي تفرضه حياة االعتقال، فالمعتقل يمضي سـاعات        المعتقل على مواجهة الضغط الصحي ا     

طويلة من وقته ممددا او نائما مما يستدعي وجود فراش مالئم للعمود الفقري والهيكل العظمي               
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بصورة عامة، كما ان المعتقلين بحاجة ماسة لالرتفاع بفراشهم عـن االرض لتخفيـف آثـار                

 .مرض الروماتيزم

لمعتقالت بسهولة على تأثيث المعتقل بشـكل يـوفر         كما هي العادة، لن توافق إدارة ا       

األمن الصحي للمعتقلين الن ذلك يتنافى مع أهدافها في خلق أزمات نفسية لدى المعتقلين بهدف               

تحويلهم عن قضاياهم العامة، إنها تستغل مسألة األثاث من اجل خلق روح لـدى المعتقلـين                

 .عتقال، ومعادية لروح الثورة والمثابرةمعادية لألعمال التي قاموا بها وأوصلتهم الى اال

 

 المـاء
 

يشكل الماء أحد وسائل الحرب النفسية الهامة التي تستخدمها إدارة المعـتقالت ضـد               

المعتقلين، فقد عملت هذه اإلدارة باستمرار على قطع المياه لفترات طويلة من الزمن خاصـة               

ات عنيفة من اجل تحسين ظروف      الماء الساخن، وكغيره من األمور، خاض المعتقلون صراع       

توفره، اضطرت اإلدارة الى تلبية المطالب اال انها ما زالت تستخدمه خاصة حين ظهور توتر               

 .في المعتقل

كان من المفروض مع بداية االعتقال ان يستحم كل ثالثة معتقلين معا فـي آن واحـد                 

ئق قليلة، هذا فضال عن ان      تحت نفس الدش،، وكان عليهم ان يتموا عملية االستحمام خالل دقا          

عملية االستحمام كانت تتم على فترات متباعدة،وكان من شأن هـذا ان يـؤثر علـى نفسـية                  

تتمثل الناحية األولى في التقاليد والعادات التي تميز المعتقل الفلسـطيني  : المعتقلين من ناحيتين  

اعي حرجـا لكـل     والتي تركز على خصوصية الجسد المطلقة، شكلت عملية االستحمام الجم         

المعتقلين وخلقت لدى المعتقل نوعا من التردد في التقدم نحو االستحمام، أما الناحيـة الثانيـة                

فتتمثل بعدم كفاية فترة االستحمام وتباعد الفترات، من شأن ذلك اال يفي بمتطلبـات النظافـة                

ن يعتـاد   خاصة في فصل الصيف حيث ترتفع نسبة إفراز العرق، أي انه كان على المعتقل ا              

 .       على رائحة عرقه وعرق زمالئه

كانت إدارة المعتقل تعمد في كثير من األحيان الى قطع الماء فترة طويلة من الـزمن                 

وتحرم المعتقلين من االستحمام، كان ذلك يؤدي الى شعور المعتقل بضرورة االنسـالخ عـن               

لمعتقل الى الهرب من جاره     جلده الذي يسبب له ضيقا بسبب الرائحة الكريهة، وكان يضطر ا          

لئال يشتم هو رائحة جاره ولئال يشتم جاره رائحته هو، ال شك بـان رائحـة عـرق الجسـم                    

اإلنساني كريهة وتشعر اإلنسان بالضيق والقرف واالشمئزاز، وتؤدي الى نوع مـن التـوتر              

 .واإلحباط، هذا ناهيك عن األضرار الصحية التي تلحق بالجلد نتيجة عدم االستحمام
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وصل ضغط الحاجة الى الماء الى كوب الشاي ونظرت اإلدارة الـى كـوب الشـاي                 

كشيء يتصل بعالم الرفاه، ولم تكن توفر ماء في بعض األحيان اال الشرب فقط، وذلك ليشعر                

المعتقل انه محارب حتى في ميدان كأس الشاي والذي يلزم في كثير من االحيان كجزء مـن                 

ارة في توفير الماء الى استخدام المراحيض،إذ كان يسمح للمعتقل          وجبة الطعام، وامتد شح اإلد    

في بعض االحيان الذهاب الى المرحاض مرة واحدة فقط في اليوم، وهذا أمر مؤلم من الناحية                

الفسيولوجية، ال يتحدث المعتقلون بوضوح عن هذه المسألة، لكن األمانة العلمية تقتضي مـن              

رب نفسية شعواء ضد الفلسطيني بحيث تنال حقه الطبيعي فـي           الباحثين اإلشارة اليها، انها ح    

 .  إخراج الفضالت

  مرت على المعتقلين فترات كانوا يحتاجون أثناءها ألذن من الشرطي للدخول الى المرحاض             

على الرغم من وجوده في الغرفة، أحيانا كان يرفض الشرطي، واذا ألح عليه المعتقل السؤال               

ائم، وإضافة الى ذلك كانت تقطع المياه عن المراحيض ممـا يشـيع             فانه يرد بالضرب والشت   

الروائح الكريهة التي تسبب الصداع وضيق النفس ويجعل منها مكانا مالئما لنشـر األوبئـة               

واألمراض، كان على المعتقلين ان يعتادوا هذه الروائح، أي ان يصبروا على الوضع الـى ان   

 .يصبح بمقدورهم تغييره

لى حد كبير بفضل نضاالت المعتقلين، اال ان المرحاض ما زال داخـل             تغير الوضع ا   

 . الغرفة وما زال صنبور المياه مهددا بالجفاف

 

 العيادة
 

أشرنا سابقا الى عمل العيادة المخالف لكل الشرائع الطبية، وتحدثنا عـن الممـرض               

ثير من االحيان تعمل    والطبيب اللذين يمارسان عملية قمع منظمة ضد المعتقلين، العيادة، في ك          

على استفحال المرض، والمعنيون بمعالجة المرض يبدعون في نشره، ضمن هذا الجو يعيش             

المعتقل الفلسطيني، عليه اال يمرض حتى ال يذهب الى العيادة، وهل له ان يمتنع عن الـذهاب       

، وقـد   اليها اذا مرض؟ فالعيادة تبقى ذات مدلول نفسي يوحي بان المعالجة قد تكون ممكنـة              

 .يتخيل المعتقل أحيانا انه قد يجني فائدة، لكن األفضل اال يمرض

من الصعب، بل من المستحيل، ان يتحاشى اإلنسان المرض خاصة في ظل ظـروف               

اعتقال صعبة جدا، فقلة الطعام ورداءته، وقلة توفر األغطية والفراش، وعدم وجـود رعايـة               

ا الى إمكانية إضعاف قدرة الجسم علـى        صحية، وعدم وجود نشاطات رياضية، تشير جميعه      

مقاومة الميكروبات والجراثيم، والى تفشي أسباب المرض، المعتقالت ليست صحية وظروف           
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المعيشة فيها بائسة، والمعتقلون يخضعون لقمع مباشر وغيـر مباشـر يضـعف أجسـامهم               

 .اضومقاومتهم الطبيعية، وقد بينا في فصل سابق مدى معاناة المعتقلين من األمر

ان يمرض اإلنسان الفلسطيني داخل المعتقل يعني ان حياته قد أصبحت مهـددة او ان                

حياته قد أصبحت مليئة باآلالم، يعاني الفلسطيني من مرضه أياما وشهورا وسنين وال يجد من               

يخفف عنه اآلالم، وقد تحول اآلالم منه الى عجوز هرم ال يقوى علـى القيـام بالنشـاطات                  

تيادية، يعيش آالمه مع هواجس حول ما يمكن ان يكون مصيره مسـتقبال، هـل               اإلنسانية االع 

سيصبح مشلوال ؟ ام ان مرضه مزمنا ؟هل سيموت بعيدا عن أهلـه ؟هـل سـيرى أطفالـه                   

وزوجته ؟هذه أسئلة كفيلة بان تعمل بقسوة في نفس اإلنسان وتجعل منه أسير األفكـار قـد ال                 

 .تكون بعيدة عما يمكن ان يكون مستقبال

هناك ممرض وهناك طبيب وهناك عالج، ماذا يمكن ان تفعل كل هذه العوامل ؟أليس               

األفضل له ان يبقى بين زمالئه يتألم بصمت وبعيدا عن عيون إدارة المعتقـل؟ ام انـه مـن                   

المجدي ان يخرج الى العيادة عّل هذه اآلالم تخف او تزول؟ قد يقرر الخروج، لكنـه يعـود                  

لم المرض وهناك ألم الضمير الذي بدأ يؤنبه على خروجـه، فمـاذا             وألمه مضاعف، فهناك أ   

العمل؟ الصراخ والعويل والتأفف؟ قد تخفف هذه األمور األلم لكنها لن تزيله، ثم ان المعتقـل                

يعيش في غرفة فيها العديد من المعتقلين الذين يرغبون بممارسة حياة اعتقاليه اعتيادية، فهـل               

اج، حمل المعتقلون بعضهم بعضا وشعروا بالمشاكل الخاصـة         يشكل بالنسبة لهم عنصر إزع    

 .والعامة، لكن المعتقل نفسه قد يجد نفسه محرجا في تأففاته وأناته

وكيف النوم مع األلم؟ فالجسم كله آالم مستمرة، وال مجال هناك لنوم هادئ الليل قلق                

حون علـى اإلدارة    والنهار توتر بسب قلة النوم وعنف المرض، صحبه يطلبون الممرض ويل          

من اجل تقديم مساعدة، قد تقرر اإلدارة معالجته ولكن شريطة ان يركع أمام طلباتها، وطلباتها               

دائما محصورة في التعامل، في ان يصبح المعتقل عميال، فهل يرضخ المعتقل مقابل الخروج              

الغالبية من أزمة المرض التي يعيشها، رضخ نفر واستسلموا لطلبات الممرض وأوامره، لكن             

 .الساحقة بقيت محافظة على كرامتها حتى لو كان الموت هو الثمن

كانت اإلدارة تعمل أحيانا على معالجة المرض بعد استفحال المرض بهم بشكل شديد،              

لكن هذه المعالجة لم تكن لتتم ضمن شروط المعاملة الطبية الصحيحة ،بل كانت تدور ضـمن                

 فلم يكن من الغريب ان يضرب معتقل بعد خرجه مـن  نوع من االحتقار والمسبات والضرب، 

العملية، او ان يحرم من اإلشراف الطبي، ربما يجري معه نزيف وال يجد من يسعفه، أي ان                 

قرار اإلدارة بالمعالجة كان يعني الضرب الشديد والقمع النفسي، وربما الموت أيضـا، فمـاذا        

كان يخرج المعتقل الى العملية الجراحية وهـو        يهم اإلدارة إذا مات المعتقل؟ أنها ترتاح منه، ف        

 .في قمة أزمته النفسية، وفي ظنه انه قد ال يعود حيا
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إما ان يصبر على ألم متواصل ويقرر تحمل مرض مزمن          : يحتار المعتقل بين أمرين    

محتمل، او ان يغامر بحياته في سبيل تجريب إمكانية الخالص، ال شك بان األلم صعب وقـد                 

ن الى قرار ليس بالسهل اتخاذه، والخيار هنا ليس بين جيد ورديء، او بين صعب               يدفع اإلنسا 

وسهل او سيئ واقل سوءا، الخيار هنا بين أمرين سيئين وصعبين ورديئـين، ويبقـى األمـر             

 .ضمن قدرة الفرد التمحيصية وقراره الخاص 

 

 حركة الجسم
 

 المعتقل لتحريـك جسـمه      الفرصة الرئيسية أمام  ) الخروج الى الساحة  (شكلت الفورة    

وتنشيط الدورة الدموية، بسبب عدم وجود عمل وحركة مستمرة يترهل جسم المعتقل وتكسـل              

دورته الدموية ويصبح اقل مقاومة للمرض، يحتاج المعتقل الى برنـامج تمـارين رياضـية               

مختلفة حتى يبقى ضمن حدود اللياقة العادية، لكن المعتقل الفلسطيني حـرم مـن مثـل هـذا             

لبرنامج، وحتى حرم من الجري في ساحة المعتقل، ومع نضال المعتقلـين، سـمحت اإلدارة               ا

 .مؤخرا بالجري في بعض المعتقالت وببعض األلعاب الرياضية

يميل اإلنسان نحو االنطالق بين الحين واآلخر، واذا لم يستطع التعبير عن هذا الميـل                

طيني، وخاصة القروي، معتاد على الجبـال       فانه يحبط ويصيبه نوع من اليأس، وانساننا الفلس       

والوديان والعمل اليدوي، وهو يحب الهواء الطلق ويكره التقيد ضمن جدران صماء، حتى ان              

تصميم بيوتنا التقليدية عبرعن رغبة اإلنسان في العيش ضمن بيوت ذات غـرف متداخلـة،               

رة، فكيف يكون شعور    صممت بيوتنا بحيث يخرج اإلنسان من الغرفة الى الهواء الطلق مباش          

 الفلسطيني في معتقل ال يسمح له فيه اال بالسير في ساحة ذات مساحة صغيرة ؟

ولتشديد الضائقة التي يمكن ان يعاني منها الفلسطيني ،عملت إدارة المعتقالت  

خاصة في بداية االحتالل على منع التحدث أثناء الفورة، وذلك لتجعل من عملية المشي 

ا للسأم، وعملت أيضا على تكبيل الفرد بآخر، فلم تكن تسمح للشخص شيئا ممال ومثير

بأن يسير لوحده، بل كان عليه ان يشبك يده بيد آخر، تغير هذا الوضع كما ذكرنا، اال 

 .ان حقوق الفرد في إشباع حيوية الجسد ونشاطه ما زالت غير متوفرة بالشكل المطلوب

لمعتقلين او المساجين في حين انهم عملـوا        ربما يتساءل أحد عن الحقوق التي تعطى ل         

ضد ما يسمى باألمن او خالفوا ما يطلق عليه بالقانون، وهنا نحاول المس قلـيال حـول هـذه                   

المسألة فقط ليرى القارئ عنصرية المعاملة بالنسبة للمعتقل الفلسطيني، وعقاب الشخص لمـا             

لسجن، ويجب اال يكون العقاب مزدوجا      يسميه القائم على السلطة مخالفة يتمثل في االعتقال او ا         
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بحيث يحارب المعتقل او المسجون في لقمة عيشه او دفئه او الماء الذي يشربه، ان كل عقوبة                 

تتعدى حدود أسالك المعتقل او السجن تعتبر ضمن منطق العقوبة المزدوجة، ولهذا تعامل دول              

ية، ففي مجال حركة الجسم، أنشـأت       العالم التي تحترم اإلنسان أسراها ومعتقليها بطريقة إنسان       

هذه الدول في معتقالتها ساحات واسعة ومالعب رياضية تالئم مختلف األلعاب، وفتحت لهم ما              

يشبه بالنوادي لممارسة األلعاب الخفيفة او العاب التسلية، أي ان المعتقل او السجن، لو لم يكن                

 . كذلك لكان افضل من بيت الشخص المعتقل او المسجون

معتقالت الصهيونية ال تعترف بكل هذا الن الهدف ليس المحافظـة علـى احتـرام               ال 

 .اإلنسان وكرامته بل تجريده ذهنيا وعاطفيا الى مجرد أداة تخدم أهدافا معادية للوطن واالمة

 

 المعرفة بالتطورات العامة
 

نه لـم   المعتقل الفلسطيني ليس سجينا عاديا، وانما مدافع عن قضايا عامة يؤمن بها، ا             

يكسر قواعد احترام حقوق الغير وهو ليس بمزور او مرتش او سارق، انـه مناضـل يـؤمن                  

بعدالة قضيته، وحركة هذا اإليمان بحيث ضحى بمصالحه الذاتية المباشرة فـي سـبيل بـذل                

الحرية واالستقالل، انه ينظر الى المسألة الوطنية كمسألة فوق المصـلحة الخاصـة ويجـب               

أي انه يرى في الهم العام أولوية أساسية، وان الجهود يجب ان تتجه نحوه              التضحية من اجلها،    

 .وتتفرغ له

لذلك فان المعتقل الفلسطيني معني بمتابعة األحداث على الصعيد العام وفهم تطورها،             

انه مهتم بعمليات القمع الجماعي التي تمارس ضد المواطنين،ومهتم بمقاومة الناس لالحـتالل،             

ع أخبار الثورة في  الخارج وتطورات األوضاع في لبنان وعلـى السـاحتين              انه شغوف بسما  

العربية والدولية، وهو أيضا مهتم بمختلف التحليالت السياسية حول أمور المنطقة ومهتم بفهـم              

مختلف وجهات النظر المطروحة،أي ان القضية الفلسطينية ال تنفصل عن تفكيره، وال يرغـب            

 .ولة به وهو مجبول بهابان تكون منفصلة، انها مجب

تعي إدارة المعتقالت توجه المعتقل الفلسطيني تجاه األمور العامـة، وعملـت علـى               

استغالل ذلك، تعمدت اإلدارة فصل الفلسطيني عن العالم الخارجي وذلك من خالل عزله مـن               

ق الناحية اإلعالمية، تعمدت اإلدارة ان تضع الفلسطيني مأزق إعالمي في الوقت الذي يتحـر             

فيه شوقا لسماع أخبار الوطن والثورة والعمليات العسكرية، لم توفر اإلدارة مع بداية االحتالل              

أي وسيلة إعالمية أمام المعتقلين واكتفى الفلسطيني بسماع األخبار من األهل خالل الزيـارة،              

 لمعرفة  شكل هذا الوضع ضيقا للمعتقلين وجعلهم هدفا للتكهنات المتعددة والمتناقضة، فالمتحرق          
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الصحيح من األخبار يبقى يشعر بنوع من الحيرة حول ما يمكن ان تكون عليه الحقيقة، وهـذه                 

 .        الحيرة كفيلة بان تقضي مضجعه وتجعله عرضة لكل أنواع الهواجس

سمح االحتالل بعد نضاالت المعتقلين باالستماع لمذياع إسرائيل في اللغـة العبريـة،              

لساعات التي ينطلق فيها الصوت، لكن هذا المذياع على الرغم من انه            وتحكم في ذات الوقت با    

خفف من أزمة، اال انه ال يشكل الحل السليم بسبب تحيزه وتوجيه برامجه نحو هدم اإلنسـان                 

العربي وبعث اليأس فيه، فدار اإلذاعة اإلسرائيلية تحرص دائما علـى نفـل وجهـة النظـر                 

ان العربي وإحباطه، اال ان اإلذاعة تعطي فكرة حول أخبار          اإلسرائيلية، وتحطيم معنويات اإلنس   

اليوم وتطورها، هذا فضال عن انها تقدم بعض الموسيقى التي من شأنها ان تغير من نمط الجو                 

 .القائم في المعتقل

هذا ودأبت إدارة االعتقال على قطع إرسال المذياع عند حدوث أمور هامة من شـأنها    

تقلين، اإلرسال كان ينقطع في العادة عنـد قيـام عمليـة عسـكرية     ان ترفع من معنويات المع    

فلسطينية جريئة، او عند فشل خطة إسرائيلية، او اسر جنود إسرائيليين، على الـرغم مـن ان                 

اإلذاعة اإلسرائيلية تنقل مثل هذه األخبار بصورة مشوهة اال ان مجرد علم المعتقلين بها كفيل               

عام في المعتقل، وبهذا اإلجراء ال تحرم اإلدارة المعتقلـين مـن            برفع معنوياتهم وتغيير الجو ال    

سماع األخبار فحسب، وانما تتركهم يتكهنون حول األحداث التي يمكن ان تكون قـد حصـلت                

وبررت قطع اإلرسال، وهذا التكهن ال يزول اال بعد فترة قد تطول او تقصر حسب موقع يوم                 

 .تقلقطع اإلرسال من موعد زيارة األهالي للمع

 الى المعتقل، لكن هذه الجريـدة كانـت         األنباءحققت نضاالت المعتقلين دخول جريدة       

تعبر عن وجهة نظر االحتالل وتنطق باسمه، أي انها كانت مجرد بوق دعائي وموجـه نحـو                 

قبول االحتالل واالستسالم لسياساته، استفاد المعتقلون من وجودها لمعرفـة بعـض األخبـار              

لكثير من هذه األخبار وخاصة المتعلقة بالسياسة منها كانت تـرد مشـوهة او              المحلية، اال ان ا   

 .بطريقة تناقض اآلمال الفلسطينية

وبعد نضاالت متواصلة حقق المعتقلون إنجازا آخر في مجال اإلعالم وتمثل بـدخول              

سطيني  الى المعتقل، اال ان هذا اإلنجاز بقي دون المستوى المطلوب، فالمعتقل الفل            القدسجريدة  

يفضل قراءة مختلف وجهات النظر حتى يكون على بينـة واضـحة مـن مختلـف األمـور                  

والتوجهات، لكن إدارة المعتقل ال تسلم بسهولة لمطالب المعتقلين في هذا المجال، فهي تفضـل               

ان تبعدهم عن األمور السياسية ال تبقيهم ضمن عجلة التطورات السياسـية او ضـمن دائـرة                 

ائم في المنطقة، من شأن هذا ان يهدم ما كانت تخطط لعمله بشـأن تحويـل                الجدل السياسي الق  

 .الفلسطيني الى مجرد فرد يهتم بمصالحه الخاصة دون القضايا العامة
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 العمالء
 

   يعتبر العمالء من اهم عوامل بعث التوتر لدى المعتقلين وإثارة الضيق في نفوسهم وخلـق               

يش وتشكيك وتخويف وإحباط، انهـم سـالح اإلدارة     أزمات نفسية عندهم، العمالء عنصر تشو     

القوي في إشاعة البلبلة والظنون واليأس، انهم يخلقون العداوات ويثيرون الفوضى ويحرضون            

الفصائل ضد بعضها البعض ويحدثون الصراعات بين األفراد انهم عديمو الخلق، وال مبـادئ              

بأي جهد من شـأنه ان يفكـك وحـدة          سوية تحكمهم او قيم أخالقية، وال يتورعون عن القيام          

 .الصف او ان يثير الشبهات حول كل معتقل ملتزم شريف

نفذت إدارة المعتقل، كما أشرنا في فصل سابق، الى العديد من األشخاص عن طـرق                

مختلفة كالشرطي والعيادة والتحقيق، الخ، وأوكلت إليهم مهمات كثيرة منها إثارة الفزع داخـل              

نقل أخبار هذا المجتمع الى اإلدارة، وقد استخدمت في نقـل المعلومـات             المجتمع االعتقالي و  

وسائل دقيقة وعديدة بحيث جعلت المعتقلين يضعون قيودا على حركـاتهم وطرقـة تصـرفهم               

 .ومعاملتهم لآلخرين

يعتبر العمالء بصورة عامة مصدر التشكيك والحذر المستمر، فقد تبين من تحقيقـات              

أس به وقعوا بيد إدارة المعتقالت والمخابرات على فترات مختلفة مـن            المعتقلين ان عددا ال ب    

الحياة االعتقالية، ومارس هؤالء العديد من المهام التي ساعدت اإلدارة في سياسـتها القمعيـة               

أجهضت بعض خطط المعتقلين، ولم يقتصر التعامل على بعض أناس معـزولين لـم يهتمـوا                

 ومسؤولين في الغرف واألقسام، وقد كان لتغلغلهم وزيـادة          باألمور العامة، بل امتد الى نشطاء     

عددهم ما اقلق المعتقلين على المستويين الفردي والجماعي، أشاع هذا الوضع الحذر الى درجة              

الذعر، اصبح يفكر المعتقل مرارا قبل ان يبوح بسر او بهدف لمعتقل آخر، واصبح الكثير من                

تقلين ان الحيطان قد يكون لها آذان، وقد تكـون مليئـة            المعتقلين موضع شك وتقييم، وبدا للمع     

 .بأجهزة التصنت

  أوضح الذين اعترفوا بتعاملهم مع اإلدارة والمخابرات لدى التحقيق معهم ان وسائل اتصالهم             

كانت متعددة ومتشعبة، كان الشرطي الذي يقف على الباب خراج الغرفة أحد وسائل االتصال،              

لشرطي المقصود، او ان يصيح به المعتقل المتعامل مهينا إياه، وقـد            فكانت تكفي غمزة ليفهم ا    

 .مغزى محددا" سنتحرر"معنى تجسسيا، وبكلمة " أريد ماء"يكون لكلمة 

تسربت الكثير من المعلومات عن طريق الشرطي بحيث اتخذ المعتقلون قرارا بعدم التحـدث              

 .ةمعه، واقتصرت عملية التحدث معه على المسؤولين في الغرف
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المسألة هنا ليست الحديث مع الشرطي، وانما انصباب تفكير المعتقل نحو الجهة التي              

يجلس فيها الشرطي واالبتعاد عنها نظرا وجسدا حتى ال يصبح موضع شك، تحول الشـرطي               

في كل شخص يتعامل معه او يحدثه او يسلم عليه، الخ، وحتى يبعـد              \الى مصدر يبعث الشك     

وك كان ال يدير  بنظره نحو الشرطي، واذا صدف ان تحولت عيناه نحو         المعتقل عن نفسه الشك   

الشرطي فانه يغض الطرف حتى ال يظن أحد انه يستعمل عينيه العطاء إشارة الى الشـرطي،              

، اصـبح المعتقـل     )التمام(وقد امتد هذا الحذر الشديد والمرعب الى الذين يقومون بمهمة العدد          

ى ال يعتقد أحد انه ينظر الى هـؤالء العطـائهم إشـارة             يطأطأ رأسه ويحول عينيه أرضا حت     

مخابراتية، أي انه اصبح من المهم جدا والشغل الشاغل ان يبعد المعتقل تهمة التعامـل عـن                 

 .نفسه

ولزيادة الحيطة، حظر المعتقلون السالم على أي شرطي، تعـرف المعتقلـون عبـر               

حسب العادات العربية، يعتبر السالم     السنين على شرطة أقاموا معهم عالقات ودية وشخصية، و        

باليد تعبيرا عن روح المودة السابقة، وهذا ما كان يحصل أثناء الفورة عندما يلتقي الشـرطي                

والمعتقل، وحيث ان العمالء استغلوا هذا الموقف، صدرت األوامر من قيادات الفصائل بوقف             

 . مثل هذا التعامل

 المعروف ان العيادة معقل تجنيد للعمالء، وقد تخـرج          امتد حذر المعتقلين ليشمل العيادة، فمن     

منها عمالء كثيرون، وحتى ال يصبح المعتقل موضع الشك يفضل تحمل اآلالم على الـذهاب               

الى العيادة أو الطلب من الممرض مساعدته، وربما تصل اآلالم الى درجة كبيرة من الحدة، اال                

اتهام، ومما زاد من حذر المعتقلين هو ان        ان المعتقل كان يفضل الموت على ان يصبح موضع          

العمالء كانوا يتظاهرون باأللم الشديد ليأتي الممرض ويخرجهم الى العيادة حيث يـتم تبـادل               

المنافع، المعتقل يعطي المعلومات والممرض يعطي التعليمات، أي ان بعض المعتقلين قـد ال              

ضا وتمويها مناجل الخروج الى العيادة،      يصدقون ان األلم الشديد ألم حقيقي وانما قد يكون تمار         

أي ان الممرض ال يشكل فقط مصدرا لأللم وانما قد يكون أيضا مصدر االتهامات اكثر ممـا                 

 .يعاني من ألم المرض

وقد حمل المعتقلون إجراءاتهم االحتياطية واالحترازية الى درجة أصبحت تولد مردودا سـلبيا             

ام المعتقلين ينصب بدرجة رئيسية على منـع التعامـل          على نفسيات المعتقلين، ويبدو ان اهتم     

ومنع العمالء غير المكتشفين بعد من إيصال المعلومات التي بحوزتهم، وال يبدو ان انعكـاس               

اإلجراءات على المجتمع االعتقالي يأخذ اهتماما خاصا، انه من المهم تتبع العمالء لكنه أيضـا               

جس ووسواس لدى المعتقلين، انه مـن الصـعب         من المهم اال تخلق اإلجراءات والشكوك هوا      

على أي إنسان ان يكون انسانا سويا إذا شعر ان كل تصرفاته قد تكون موضع اهتمام االخرين                 

واتهاماتهم وتفسيراتهم المختلفة، يختل توازن اإلنسان النفسي وتتـأثر قدرتـه علـى اإلبـداع               
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صرفاته وأقواله، فما بال الوضع بالنسبة      والعطاء في أجواء القيل والقال والتفسيرات المتعددة لت       

 لمعتقل تتوفر عنده كل األسباب التي تؤثر عليه نفسيا ؟

من المهم ان يبحث المجتمع االعتقالي عن أسباب الراحة النفسـية للمعتقـل، حقـق                

المعتقلون في هذا المجال إنجازات كثيرة من خالل تحسين ظروف المعيشة، اال انه لـم يـتم                 

 مناسبة حتى اآلن من اجل تخفيف حدة التوتر الناتجة عن ظاهرة العمالء، علما              اتخاذ سياسات 

بان اإلدارة نفسها تعمل وباستمرار على استغالل الوضع من اجل تكـريس فكـرة التشـكيك                

والخوف من االتهام، هذا وقد حصل مرارا ان تم التحقيق مع بعض المعتقلين الذين ظهرت في                

اءة بحد ذاتها لم تكن لتنهي اآلالم النفسية التي يعاني منهـا المـتهم،              النهاية براءتهم، لكن البر   

يكفي مجرد التحقيق الن يخلق أزمة نفسية لدى المعتقل، وقد جرت العادة ان يعلم المعتقلـون                

بان فالنا يخضع للتحقيق السباب أوجبت ذلك، أي ان الرصد أفاد بقيام المعني بتصرفات تثير               

 .الشبهات والظنون

 عن ذلك، تجري عملية تحقيق في كثير من األحيان تحـت الضـرب الشـديد،                فضال 

فهناك متخصصون في عملية الضرب والتعذيب الجسدي، وهذا من شأنه ان يخلق اشـمئزازا              

لدى العديد من المعتقلين الذين يقرفون من تعذيب االحتالل للفلسطينيين،فكيف يمارس المعتقلون            

من يمكن ان يكونوا أبرياء ؟بالطبع تطورت عملية التحقيـق          الفلسطينيون إجراءات قاسية ضد     

مع الزمن أصبحت اكثر دقة واقل تعذيبا، اال أنها زالت تحدث ضغطا نفسيا بحاجة الى عالج،                

وهنا ال ندافع عن ضرورة إلغاء التحقيق وانما من الضروري تطويره بحيث يراعي ظـروف               

 .األبرياء وأوضاعهم النفسية

عتقل ان ترفع من حدة التأزم النفسي الناجم عن هذه القضية، فقد تبعث             تحاول إدارة الم   

لمقابلة أحد المعتقلين قاصدة من ذلك إثارة تساؤالت لدى زمالئه عن أسباب هذه المقابلة، وقـد                

تكرر اإلدارة طلب شخص معين بهدف قتله معنويا أمام زمالئه، ونظـرا الن اإلدارة تتعمـد                

عاملين فانه من الصعب على المعتقلين ان يقرروا من هو البـريء            طلب المتعاملين وغير المت   

ومن هو المتعامل فعال، تحد أعمال اإلدارة من قدرة المعتقلين على المناورة والتحليل الـدقيق،               

لذا يجد المعتقلون أنفسهم في كثير من االحيان مرغمين علـى إجـراء تحقيـق مـع بعـض                   

تساؤل، ومما يعقد األمر ان اإلدارة تحسن أحيانـا         األشخاص الذين قد تكون تصرفاتهم موضع       

لعمالئها وتتعمد في نفس الوقت التساهل مع آخرين غير متعاملين، انها تحاول خلـط الحابـل                

 .بالنابل لتتويه الحقيقة
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 الصراعات الداخلية
 

تعتبر الصراعات الداخلية في أي مجتمع عنصرا حاسما في استتباب الوضع النفسـي              

لة جهوده اإلبداعية في خدمة المجتمع، تبعد الصراعات الداخليـة الفـرد عـن              للفرد ومواص 

اهتماماته العامة والعمل من اجل المصلحة العامة وتلهيه في أمور تافهة ال تعود اال بالضـرر                

على الناس جميعا، يبدأ اإلنسان يتقولب في ظل الصراعات الداخلية ليتقبل القيل والقال ولينفر              

دة وليدخل في مشاحنات وخصامات داخلية تفتت المجتمـع وتـأتي علـى             من مجموعات عدي  

 .أعمال األفراد المثمرة

تؤدي الصراعات الداخلية الى تأزم في العالقات االجتماعية، ويبدأ اإلنسان يشعر بعدم             

االرتياح في تعامله مع اآلخرين، فإذا كان المجتمع مؤسسه،مثال، تحول المؤسسة الى مقبـرة              

سيا، انها مكان الخصام واإلهانة والخوف واإلحباط واليأس،انهـا مصـدر القلـق             لألصحاء نف 

 .واصداع واإلرهاب النفسي

يعاني مجتمعنا العربي بصورة عامة من صراعات داخليـة كثيـرة بسـبب تركيبـة                

المجتمع التي رسخت عصبية قبلية وطائفية حزبية، لم يعتد مجتمعنا التعامـل بـين القبائـل                

حزاب بتسامح او باحترام متبادل او بعقل مفتوح، بل اعتاد علـى عنـاد فـي                والطوائف اواال 

الخصام والعداء، تطور هذا الوضع مع األيام نحو األفضل، اال انه لم يرتـق الـى الدرجـة                  

 .الحضارية المطلوبة بعد

حمل العديد من المعتقلين مجتمعهم معهم داخل المعتقل بعاداته الحسنة والسيئة، وقـد               

مع بداية االحتالل محورة بلدياته جعلت من المعتقل مجتمعات عديدة صـغيرة، اصـبح              تبلور  

يميل المعتقلون من ذات المدينة او المنطقة نحو بعضهم البعض، تبلور مجتمع نابلسي واخـر               

خليلي وهكذا، ولم يقتصر الوضع على الميل بل تطور الى حد التحيز والتعصب، فـإذا اتهـم                 

مسؤولون التحقيق معه، كان من الممكن ان يقف أبناء بلده او منطقته معه             أحد بالتعامل وقرر ال   

ضد إجراءات المسؤولين، أي حمل بعض المعتقلين أفكار التعصب األعمى الذي كان من شأنه              

ان يؤثر على وحدة المجتمع االعتقالي وتكاتفه، وان يؤثر بالتالي على معنويات أصحاب هـذا               

رف واألقسام بؤر تحاول ان تجيز الوضع لصالحها، بمعنـى          ولزم ذاك، تكونت في بعض الغ     

ان تكون في موقع قيادي يتلقى المعلومات ويصدر األوامر، وكان من شأن كل شلة ان تعمـل                 

على قمع الشلة المنافسة وشل حركتها في المعتقل، وكان يصل الحقد بين الشلل الى حد االتهام                

 بعض األشخاص تم التحقيق معهم بسبب عـداوات         بالتعامل مع اإلدارة، وقد أفاد محررون ان      

 .شخصية، أي ان الشلل أدت الى عداوات حادة وصلت الى حد مؤسف من الجهالة
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وصل األلم ببعض المعتقلين الى حد تفضيلهم في داخل أنفسهم لتسليم أمورهم الى أعداء على               

ستالم أصحاب الدرب   ان تتسلمها شلل منافسة وذلك بسبب تخوفهم من العواقب المترتبة على ا           

المشترك، هذا األمر يدعو الى األسف، ونحن من هنا نأمل ان يعمل المعتقلون على محاربـة                

الشللية التي أساءت للعمل الفلسطيني على كل مستوى وفي كل مكان، ان المسألة ليست سهلة               

اولـة  خاصة انها تتعلق بأمر اجتماعي متميز في السلوك الفلسطيني، اال انهـا تسـتحق المح              

 .الجادة

ضمن إطار الشللية، تشكل أحيانا مسألة القيادة محور خصام وصد ورد، فكمـا هـو                

الحال في كل مجتمع، هناك من يطمع في القيادة وهناك من ينافسه، تقود هذه المسألة الى جر                 

معارضين ومؤيدين وبالتالي الى انقسامات وأزمات في العالقات، ينعكس هذا بالتـالي علـى              

 . المعتقل النفسي ومعنوياته وصالبة ثقته بنفسهاستقرار

من ناحية أخرى، شكلت الصراعات بين الفصائل أهم معالم الصراعات الداخلية بـين              

المعتقلين، كانت تتأزم العالقات بين الفصائل بشكل حاد جدا في بداية االحتالل، فقد كان يصل               

المعتقل للفصل بين المتخاصمين، وهـذا      التأزم الى حد االقتتال الجسدي، والى حد تدخل إدارة          

يصب ضمن التعصب الفصائلي الذي يبتعد عن التفهم العقالني لوجهـات نظـر اآلخـرين،               

تطورت العالقات بين الفصائل مع تطور الوعي وتعمق التجربة، فقد انتقلت هذه العالقات من              

 العالقـات االن إحـدى      الصراع الجسدي الى الحوار والتفاهم المتبادل واالحترام، وتعتبر هذه        

 .معالم رقي المعتقل الفلسطيني في تعامله مع معارضيه ومؤيديه

حل تطور العالقات بين الفصائل العديد من االحباطات واألزمات النفسية التـي كـان               

يعاني منها المعتقل الفلسطيني، ساعد هذا التطور على إزالة مصدر حقيقـي للتـوتر النفسـي        

طمئنان ، اال ان مشكلة واحدة يبدو انها بقيت تهدد العالقـات بـين              والشعور بالخوف وعم اال   

الفصائل، ال يقبل الفصيل األصلي بردة أحد أعضائه وال يتخلى الفصيل الجديد عن المتحـول               

 .الجديد، تتأزم العالقات وتعلن حالة االستعداد لدى الفريقين

صيل تنظيراته السياسية فـي     حاولت الفصائل الحد من تكرار هذه المشكلة وذلك بحصر كل ف          

مجتمعه الخاص وإال يحاول التنظير على أعضاء الفصائل األخرى بقصد تحويلهم، هذا حـل              

غير سليم ومن شأنه ان يقيد انتقال حرية انتقال األفكار ويكبل حرية الفرد في االستماع الـى                 

ل فصيل علـى    مختلف وجهات النظر ويعتدي على حريته في االقتناع، ويقلل هذا من قدرة ك            

نشر أفكاره، يكمن الحل السليم في فتح المجال أمام الجميع لالستماع الـى مختلـف وجهـات                 

النظر وفي إعطاء الفرد الحرية في تكوين قناعاته والتعبير عنها، هذا يتيح لكل فصيل الحرية               

 .       في نشر أفكار وللفرد حرية في تقبل األفكار او رفضها
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رد من االنتقال من فصيل الى آخر ال تمت الى الروح الثوريـة             ثم وان مسألة منع الف     

بصلة، الروح الثورية تتطلب وجود أعضاء تنظيم ملتزمين ومقتنعين بما يطرحـه فصـيلهم،              

وتتناقض مع إلزام فرد غير مقتنع بمجموعة البقاء ضمن هذه المجموعة، هذا فضال عـن ان                

لها من قبل العمالء الذين ينتقلون من فصيل الى         حساسية الفصائل من عملية االنتقال يتم استغال      

 .آخر بهدف بث الصراعات والنزاعات بين الفصائل

 

 القضايا الشخصية
 

لكل فرد حياة خاصة واهتمامات تهمه هو دون المجتمع األوسع، ال يختلـف المعتقـل        

ت عن غيره من الناس، إذ له مصالح خاصة وذكريات ومعاناة ذاتية وعالقات علـى مسـتويا               

مختلفة، وعلى الرغم من ان المسائل الذاتية يمكن ان تمس مختلف جوانب الحيـاة، إال أننـا                 

نحاول هنا المس ببعض الجوانب التي يمكن ان تعطي صورة عن األوضـاع النفسـية التـي                 

يعيشها المعتقل، وال ندعي هنا أننا سنكون منصفين في وصف رد فعل المعتقل وانفعاالته تجاه               

، ولكننا نحاول ان نترك لدى القارئ صورة قد يستفيد منها في تكوين تقـديره               أموره الخاصة 

 .لألمور وتقييمه لها

 الزيارة
 

ليس من السهل ان يقف معتقل أمام والديه او اخوتـه او زوجتـه او أوالده دون ان                   

تكون هناك مصافحة او تعبير جسدي عن البهجة والسرور، يرغب المعتقل في عناق والده او               

دته، ويحب ،كما يحب كل أب، ان يحتضن أطفاله ويالطفهم ويرغب كـذلك فـي قضـاء                 وال

فترات طويلة من الزمن معهم، اال ان المعتقل الفلسطيني ال يجد أمامه اال فرصة قصيرة جـدا     

لاللتقاء بذويه ومن وراء شبك ال يسمح اال بإخراج طرف من إصبع أحيانا، فالزيارة قصـيرة                

 . من قبل المسؤولينوال تتم اال بعد عناء

تنبهت العديد من الدول الى الحاجات اإلنسانية من هذا القبيل وسمحت للمساجين لديها              

بمقابلة عائالتهم بشكل مفتوح ولمدة طويلة من الزمن، بل سمحت لهم بقضـاء األعيـاد فـي                 

ي قيمة او   بيوتهم مع عائالتهم، لكن االحتالل اإلسرائيلي ال يعترف بهذه الحاجات وال يعطيها أ            

انتباه، هذا ومن المتوقع ان تتوجه أنظار المعتقلين نحو هذه القضية وان يسعوا لتحقيق بعـض                

 .اإلنجازات التي من شأنها ان تخفف من حدة أشواقهم
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هذا ومن الممكن ان يكون المعتقل خاطبا او اال يكون قد مضى على زواجـه فتـرة                  

اطف اإلنسان جياشة وتؤثر على مدى تركيزه       طويلة قبل اعتقاله، تحت هذا الظرف، تبقى عو       

 .وعلى استقراره النفسي

 

 الذكريات
 

لكل إنسان حياته الخاصة وماضيه الخاص المفعم بمختلف النشاطات واألحاديث الحلوة            

المرة، طبع كل حدث أثره الخاص في نفس اإلنسان بحيث أضفى جماال على حيـاة الحريـة                 

هها، يتذكر اإلنسان الحياة مع الصحب وهم في عهد الشقاوة          وعبر ديناميكية الحياة وتشعب أوج    

،ويتذكر مغامراته ونجاحه وفشله، له ذكريات مع الجيران، مع زمالء المدرسة مـع الجبـال               

والوديان وربما مع األغنام والعشب مع أيام الشتاء وجمال الربيع، مع ثمار الصـيف وأوراق               

اب، ولكن بقي الشاب دون ان تبقى منافذ النشاط،         الخريف، كانت حياة زاخرة مليئة بفرح الشب      

 .اصبح داخل القفص الذي يهدف الى قتل الشباب فيه، الى هدر طاقاته وحيويته

 اآلمال
 

ال يكاد يخلو إنسان من آمال وطموحات  نحو المستقبل، يبقـى الفـرد فـي مخيلتـه                      

هناك من يريـد ان ينهـي       خطوطا لما يجب ان يفعل في المستقبل ولما يجب ان تكون مهنته،             

دراسته الثانوية وهناك من يريد االلتحاق بالجامعة وإكمال دراسته العليا، وهناك من يريـد ان               

يكون تاجرا او مزارعا او فنيا، وهناك من يأمل في بناء بيت او شراء سيارة، وهنـاك مـن                   

ل والقضـبان،   يرغب في الزواج وتكوين عائلة، الخ، هذه آمال وتخطيطات تتوقف مع االعتقا           

واذا كان حكم السجن طويال فإنها تتحول الى مجرد أمور للتلهي، بـالطبع ال يفقـد اإلنسـان                  

 .األمل، اال ان المعتقل يرمي بظله الثقيل على كل المخططات واآلمال

كيف يشعر فرد دخل المعتقل ابن السابعة عشرة وحكم عليه بالسجن عشرين عامـا ؟                

بعض شعره ابيض وربما رأسه اصـلع، تجاعيـد فـي           : سنة  وسيخرج وعمره سبع وثالثين     

وجهه، يعاني من بعض األمراض، أبناء جيله متزوجون وعندهم أطفال، بعضهم بنـى بيتـا               

وكون لنفسه مستقبال ماديا وحقق استقرار في حياته، سيخرج بعد عشرين سنة ليبدأ من نقطـة              

 .الصفر

قل ضحى من اجل وطنه ويبقى ارفع شـأنا         ال نقول هنا هذا الكالم لتثبيط الهمم، فالمعت        

منكل المتقاعسين وعنوانا ساطعا لمعركة األمة من اجل الحرية واالستقالل، فمن اجل الـوطن              
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تهون كل األمور وتقدم التضحيات، لكن القصد هنا هو لمس تلك األمور التي يفكر بها المعتقل                

قل بشر يشارك بني البشر اآلخرين      او تخطر على باله ومن ثم تترك أثرا في نفسه، يبقى المعت           

في مشاعر وأحاسيس وعواطف وتطلعات وآمال، وبالتالي ال يمكن فصله عن التفكير بما كان              

 .يجري خارج المعتقل او بما يمكن ان يجري

 الجنس
 

    هذا أحد المواضيع المحرم التحدث بها في العالم العربي، اال انه يبقى موضوعا جديا يدخل              

ات اإلنسانية، يستطيع المعتقل تلبية احتياجاته المباشرة الى حد ما اال من مسألة             ضمن االحتياج 

الجنس، فال متنفس له في هذا المجال، وهذا أمر ثقيل على شخص يقضي سنين طويلـة فـي                  

 .معتقل وهو في عنفوان الشباب

د ال يبوح المعتقل بكثير من الصراحة حول هذا الموضوع اال ان األزمة الجنسية تقـو               

أحيانا الى تصرفات شاذة داخل المعتقل، وقد خلقت هذه التصـرفات وسواسـا لـدى بعـض                 

المعتقلين وأتاحت للمخابرات مجاال للنفاذ وإحداث البلبلة داخل المعتقل، وقد ضاعف من هـذا              

بعضها ببعض، يؤدي االلتصاق الى لمـس معتقـل   " البرش"الوضع التصاق فرشات المعتقلين     

 رجل على جسد، إذ يتحرك كل فرد خالل النوم وتصبح المالمسة الجسدية             آلخر او ربما يد او    

 .ممكنة

يفسر بعض ضعاف النفوس المالمسة الجسدية أثناء النوم على انها متعمـدة ويقصـد               

منها شرا، واستغل العمالء هذه المسألة بطريقة حقيرة، فإذا أرادت المخابرات خلـق مشـكلة               

ئها والذي ينام الى جانبه بخلق ذعر أثناء الليل متهما جـاره          الحد المعتقلين أوعزت الحد عمال    

بمحاولة ممارسة الجنس معه، يقفز العميل من فراشه يصيح ويستنجد، يصحو المعتقلون ليبـدأ           

التحقيق مع المتهم، وبالطبع تعتبر هذه المسألة ضمن األطر الالأخالقية التي تؤثر على المتهم              

 .بشكل واسع

يد من الشرفاء داخل المعتقل وعملوا على إسقاطهم بهذه الطريقـة،           أهان العمالء العد   

هذا فضال عن األمر ال يخلو من شذوذ حقيقي، فهناك من بين المعتقالت مـن يخـرج عـن                   

 .النموذج األخالقي المتبع داخل المعتقل ويفتح نافذة للمخابرات والعمالء

مشكلة جزئيا وذلـك بإتاحـة      هذه مشكلة ال تبدو قابلة للحل، حلت بعض دول العالم ال           

الفرصة أمام السجين للذهاب الى بيته لساعات محدودة او أيام قليلة في العام، وحاولت أيضـا                

حل المشكلة عن طريق أدوية مثبطة للنشاط الجنسي تمزج مع الشاي، هذه طرقة متبعة فـي                 
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ان المشكلة تبقـى دون     المعتقالت اإلسرائيلية، اال انها ال تلغي الشهوة الجنسية لدى الفرد، أي            

 .عالج حقيقي ودائم

 

 الخالصة
 

لم يستنفذ هذا الفصل كل الضغوط النفسية المترتبة على االعتقال ولـم يسـتنفذ كـل                   

مصادرها، فالمصادر كثيرة جدا يصعب حصرها، وهي تبدو كذلك عند النظر في كـل حالـة         

غيره من المعتقلين سواء كان     فردية على حدة، فكل معتقل يعاني من مشاكل قد ينفرد بها عن             

ذلك على مستوى المعتقل او على مستوى اهتماماته الخارجية، فالوضع الشخصـي للمعتقـل              

داخل المعتقل له خصوصيته من حيث ارتباطات المعتقل وعالقاتـه الشخصـية والتنظيميـة              

ة او أوالد   والعامة، ووضع المعتقل بالنسبة لديه سواء كانوا والدين او اخوة او أخوات او زوج             

فريد من نوعه أيضا، وتبقى طبيعة المعاناة بالحياة العائلية ذات خصوصية فريدة ال يعاني منها               

 .حقا اال المعتقل الفرد نفسه

ومصادر الضغوط النفسية تتنوع أيضا حسب إبداعات إدارة المعتقالت وأساليبها فـي             

ييق الحياة على المعتقلين في سـبيل       خلق توترات لدى المعتقلين، فهذه اإلدارة معنية دائما بتض        

قمعهم نفسيا وتجريدهم ذهنيا وعاطفيا، أنها تعمل على تحويل المعتقل الى حطام ال يقوى على               

المساهمة البناءة في خدمة مجتمعه ووطنه، وفي سبيل ذلك تلجأ دائم الى ابتكارات جديدة مـن                

ات اإلدارة كثيرة وعمليات قمعهـا      شأنها ان تخلق األوهام والظنون واالرتباك واإلحباط، إشاع       

 .متنوعة وكلها تصب في ضرب نفسية المعتقل

لكن من المهم دائما ان يكافح المعتقلون الحرب ضدهم بتكاتف وتعاضد وشعور صادق        

بوحدة الهدف والمصير، وإذا لم يفعلوا ذلك، فان تفرقهم ومشاحناتهم ستبقى عامال أساسيا فـي               

ها الى مجرد أداة مستقبلية التقوى على التفكير واإلبداع واألخـذ           هدم نفسية الفلسطيني وتحويل   

 .      بزمام المبادرة
 

 

 
 


