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  حوار أسرى
  يف سجن عسقالن

  مؤيد عبد الصمد (الشيص)    أحمد جبارة (أبو السكر)
  راس جرارف          وليد دقة         

  
  أدار الندوة: نمر شعبان الصفدي

فيما يلي ندوة نظمها أسرى يف سجن عسقالن  "جملة الدراسات الفلسطينية"تنشر 
  ، وجرى تهريبها إىل خارج السجن وإرسالها إىل اجمللة.2003يف نيسان/أبريل 

شــــــــارك يف الندوة مناضــــــــلون أســــــــرى من عدة تنظيمات، ناقشــــــــوا خاللها جتربتهم 
داخل الســــــجن وتطور أحوالهم وظروف معيشــــــتهم وعالقتهم بســــــلطات الســــــجون، وأبدوا 

اتفاق أوســلو، والســلطة الفلســطينية، وأشــكال املقاومة، ومعضــالت اإلصــالح آراءهم يف 
  الفلسطيني، وموقف السلطة وتنظيماتها جتاه قضية حتريرهم من األسر.

  ونترك لألسرى احلديث بعد تعريف وجيز بسجن عسقالن وباملشاركين يف الندوة.

  سجن عسقالن
ز للبوليس يف فترة االنتداب أحد أكبر الســــــــجون اإلســــــــرائيلية، وكان عبارة عن مرك

البريطاين على فلســطين، واســتمر كذلك بعد احتالل إســرائيل لعســقالن (اجملدل) يف ســنة 
  .1970وتهجير أهلها، ثم جرى حتويله إىل سجن لألسرى الفلسطينيين يف سنة  1948

فلســـــــطيني، معظمهم اعتقل بعد انتفاضـــــــة  600يُحتجز يف هذا الســـــــجن حالياً نحو 
ســــــــم منهم ســــــــجن ومضــــــــى على اعتقاله أعوام مديدة، جاوزت العقدين يف األقصــــــــى، وق

  بعض احلاالت.
  املشاركون يف الندوة

، وحكم عليه بالســـــجن املؤبد وثالثين 1976اعتقل ســـــنة  أحمد جبارة (أبو الســــكر):
والقيام بعمليات عســــكرية تســــببت بمقتل عدد من  "فتح"عاماً بتهمة االنتماء إىل حركة 

اإلســــرائيليين. أمضــــى ســــبعة وعشــــرين عاماً يف األســــر، ومل تشــــمله صــــفقات التبادل وال 
ن ، بحسب تصنيف اإلسرائيليي"ملطختان بالدماء اإلسرائيلية"إفراجات أوسلو، ألن يديه 

                                                            
)(   عاماً. أنهى تعليمه اجلامعي قبل عام يف إحدى اجلامعات  20عاماً يف ســـــــــــجن عســـــــــــقالن، وحمكوم ملدة  15معتقل منذ

 عاماً. 34اإلسرائيلية، ويبلغ من العمر 
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مل يكن يعلم أنــه  لألســـــــــــرى. وحين التقى األســـــــــــيرَ أبو هشــــــــــــام نوارة يف بــدايــة االعتقــال
ســـــــيلتقي يف الســـــــجن ابنه هشـــــــام بعد عشـــــــرين عاماً، ومن ثم حفيده حممد نوارة. ثالثة 

وأكثر ما يريده هو املوت يف قريته    )1(أجيال مرت وما زال يحلم بالعودة إىل ترمسعيا،
  ال يف سجنه.

وتعرض لالعتقال عدة مرات. ســـافر    )2(ولد يف عنبتا، مؤيد عبد الصـــمد (الشـــيص):
إىل بنغالدش إلتمـــام تعليمـــه اجلـــامعي، والتحق بصـــــــــــفوف اجلبهـــة الشـــــــــــعبيـــة لتحرير 
فلسطين، واعتقل يف إثر عودته، وسجن ثالثة أعوام ونصف عام. خرج من السجن سنة 

ليشـــــكل جمموعة عســـــكرية وينفذ ضـــــد االحتالل عمليات ناجحة. التحق بجامعة  1985
  ، وحكم عليه بالسجن مدى احلياة.1987نه دراسته اجلامعية. اعتقل سنة النجاح ومل ي

بتهمة تنفيذ أعمال عســــكرية ضــــد اإلســــرائيليين،  1986معتقل منذ ســــنة  وليد دقة:
انتمى إىل حزب التجمع الوطني    )3(وحكم عليه بالســـــــــــجن املؤبد. وهو من باقة الغربية.

اً للدفاع عن جماهير شـــــــــــعبه يف املناطق الديمقراطي بعد إنشـــــــــــائه، ألنه رأى فيه عنوان
. ويف أثنـــاء االعتقـــال أنهى دراســـــــــــتـــه اجلـــامعيـــة يف إحـــدى 1948التي احتلـــت ســـــــــــنـــة 

  اجلامعات اإلسرائيلية، وحاز شهادة البكالوريوس. وهو يعد لشهادة املاجستير.
عاماً  16وحكم عليه بالســــــــــجن  1993من مواليد جنين. اعتقل ســــــــــنة  فراس جرار:

ماء إىل حركة حماس والقيام بأنشطة ضد االحتالل. حاول الهرب من سجن بتهمة االنت
شــــــــــطة عبر نفق حتت األرض، لكنه فشــــــــــل يف اللحظة األخيرة. كان حلظة اعتقاله طالباً 
يف املدرسة الثانوية، والتحق يف السجن باجلامعة املفتوحة، ويدرس العلوم السياسية 

  والعالقات الدولية.
    

للحركة الوطنية األســـــيرة تاريخ وإرث نضـــــال طويل، يصـــــعب تناوله يف نمر الصـــــفدي: 
نـدوة واحـدة أو حتى يف عـدة نـدوات، ومع ذلـك هنـاك حمطـات ومراحل أســـــــــــاســــــــــية يف 
اإلمكان إجراء مقارنة فيما بينها حتت عناوين كثيرة من نوع: العالقة بإدارة الســـــجن؛ 

جربة على الصـــــــــــعيدين التنظيمي العالقة بالعامل اخلارجي؛ وأيضـــــــــــاً ما أفرزته هذه الت
والنضــــــــــــايل. آمــل منكم تنــاولهــا يف بــدايــة نــدوتنــا هــذه، قبــل أن ننتقــل إىل املوضــــــــــوع 

  السياسي.
سأترك اجملال للزمالء املشاركين إلجراء املقارنة، وأكتفي يف  أحمد جبارة (فتح):

فًا ظروهذا الصدد بالقول إن احلركة األسيرة عاشت يف السبعينات [من القرن املاضي] 
يصـــــــعب وصـــــــفها أو تصـــــــورها لشـــــــدة صـــــــعوبتها، نظراً إىل حجم االســـــــتهداف الذي كان 

                                                            
  كم شمايل رام الله. 51قرية يف قضاء رام الله، تقع على بعد   )1(
  قرية يف قضاء طولكرم.  )2(
  .1948بلدة تقع يف منطقة املثلث، احتلت سنة   )3(
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يتعرض له األســــــــير الفلســــــــطيني. فاحلرمان، وفقدان أبســــــــط مقومات احلياة اإلنســــــــانية 
الكريمة، كانا عنوان تلك املرحلة. واملربع الصغير الذي كنا نمضي فيه األيام والسنين 

د كثير من األســـرى الذين كانوا ينامون على األرض مل يكن يحتوي على شـــيء ســـوى عد
، وتغطي نفســــــــــــك "بطانية"(هذا إن كان هناك متســـــــــــع للنوم). وكان عليك أن تنام على 

، 1980بواحدة أُخرى، مســـتخدماً احلذاء وســـادة، إىل أن جاء اإلضـــراب عن الطعام ســـنة 
ركة األســـــــــــيرة . وهنا أقول إن احل"فرشـــــــــــة"وأصـــــــــــبح يف إمكان األســـــــــــير بعده النوم على 

اســـــــــتطاعت عن طريق اإلضـــــــــراب عن الطعام، وتقديم الشـــــــــهداء، أن توجد ظروفاً أفضـــــــــل 
تم حتقيق عدد من املطالب،    )4(1985للمناضـــل الفلســـطيني األســـير. وبعد إضـــراب ســـنة 

كان أهمها إدخال الراديو والتلفزيون إىل الســـــــــــجون اإلســـــــــــرائيلية. أّما العالقة بما هو 
تصـــــــــــرت على التواصـــــــــــــل مع األقــارب من خالل الزيــارات. وأنــا خــارج الســـــــــــجن، فقــد اق

شـــــــخصـــــــياً التقيت ابنيّ بعد أعوام طويلة من االعتقال، األول التقيته يف الســـــــجن بعد أن 
عاماً، حيث كان خارج البلد واســـــــــتطاع  23عاماً، والثاين بعد  19مضـــــــــى على اعتقايل 

  العودة بعد اتفاق أوسلو.
ن أبدأ باحلديث عن العالقة بي بية لتحرير فلســطين):مؤيد عبد الصــمد (اجلبهة الشــع

 -  األســرى وإدارة الســجن، حيث شــكل عقد الســبعينات مرحلة تأســيســية للحركة األســيرة
مرحلة النضــــال القاســــي إلثبات الوجود وتعزيز كيانية احلركة األســــيرة يف ذلك الوقت. 

مديرية الســـجون التي  وقد تميزت العالقة باإلدارة يف تلك املرحلة بصـــراع تناحري مع
حاولت ضـــــــــرب احلركة األســـــــــيرة، وتفتيت هوية األســـــــــير الفلســـــــــطيني وانتمائه، وإعادة 
تأهيله وفق املنظار اإلســـــــــــرائيلي. كما تميزت بكون ميزان القوى مائالً إىل مصـــــــــــلحة 

  )5(السجون.
قمع وترهيـــب وحرمـــان، كـــانـــت هـــذه ملحمـــة حقيقيـــة دافع خاللهـــا األســـــــــــرى عن 

. إذ على وجودهم تعميقاً  الرتباطهم بالقضــــــية أكثر فأكثر. عقد الثمانينات كان خمتلفاً
الرغم من استمرار مديرية السجون يف استهداف األسير الفلسطيني، فإن هذا العقد تميز 
بكون احلركة األســـيرة قطعت شـــوطاً كبيراً يف تأســـيس نفســـها حركةً قويةً ذات إجنازات 

ت إرث نضـــايل طويل عبرت عنه بســـلســـلة من نضـــالية وســـياســـية وثقافية وتربوية، وذا
الذي نقل احلركة    )6(، وإضــــــــــراب جنيد1980اإلضــــــــــرابات، أهمها إضــــــــــراب نفحة ســــــــــنة 

األســــــــــيرة نقلة نوعية، وســــــــــواها من اخلطوات التي ســــــــــاهمت يف عملية نهوض واســــــــــعة 
حققت تطوراً يف رفع مســــــتوى وعي احلركة األســــــيرة على صــــــعيد األســــــر، ويف مســــــتوى 

اهيري بقضــــــــية األســــــــرى. وباســــــــتثناء بعض الفترات القاســــــــية، يف اإلمكان الوعي اجلم
                                                            

  .اًاستمر عشرين يوم  )4(
  مصلحة السجون تابعة جلهاز الشرطة اإلسرائيلي.  )5(
  جنيد: سجن كان مُقاماً على أراضي قرية جنيد شمايل غربي نابلس.  )6(
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القول إن فترة الثمـــانينـــات شـــــــــــهـــدت نوعـــاً من االســـــــــــتقرار والنهوض يف واقع احلركـــة 
األســــيرة، وامتدت هذه املرحلة إىل عقد التســــعينات، حيث رفع األســــرى ســــقف مطالبهم، 

  .1992ام سنة واستطاعوا حتسين شروط حياتهم بعد اإلضراب عن الطع
تال ذلــك مرحلــة أوســـــــــــلو. وهــذه املرحلــة، وحتــديــداً بعــد اإلفراج عن آالف األســـــــــــرى، 
شهدت تراجعاً يف عدة نواح، على الرغم من سعي احلركة األسيرة للمحافظة على ذاتها. 
وأصـــــبح الهم األســـــاســـــي لألســـــير الفلســـــطيني ليس بناء نفســـــه داخل الســـــجون ومراكمة 

للحرية، وبات موضـــــوع التحرر من األســـــر احللقة املركزية يف اإلجنازات، وإنما الســـــعي 
نضـــــال األســـــرى. ورافق ذلك نوع من الضـــــعف والتوتر والثغرات بين األســـــرى. وتفاقمت 

أكثر فأكثر بســــــبب ما مورس على الفئة املتبقية من األســــــرى من أشــــــكال  "أزمة احلرية"
 نوان أن هذا تســـبب بجرحالقهر جلهة تهميش قضـــيتهم، والتمييز بين أســـير وآخر حتت ع

يهود، وذاك تســــبب بالقتل، وهذا معارض ألوســــلو، وذاك من القدس، وما شــــابه ذلك من 
التصــــــــنيفات. ويتحمل مســــــــؤولية هذا القهر طرفان: الطرف الفلســــــــطيني الذي أهمل هذه 
القضــــية وتعامل معها كقضــــية ثانوية ال ترقى إىل مصــــاف قضــــايا شــــعبنا األســــاســــية، 

لتفاهم بين إســرائيل والفلســطينيين؛ والطرف اإلســرائيلي الذي تشــدد وبالتايل خاضــعة ل
على اإلفراج عنهم. كل ذلك  "فيتو"وأمعن يف تصـــــــــنيفاته لهذه الفئات، وبالتايل وضـــــــــع 

أدى إىل إصـــابة احلركة األســـيرة بانتكاســـات كبيرة، وقاد األســـرى إىل عدم االلتفات إىل 
احلركة األســـــــــــيرة، وإىل تراجع القيم التي قضـــــــــــاياهم الداخلية، وحتديداً تطوير منجزات 

هيمنت يف أواخر الســـبعينات وأوائل الثمانينات، فألغيت البرامج التنظيمية والتثقيفية، 
وضـــــعفت قدرة البنى التنظيمية والوطنية على التعامل مع إدارة الســـــجون، كما ضـــــعفت 

جودنا داخل وتيرة البحث عن إجنازات وشـــروط حياة أفضـــل. وتم التســـليم بحقيقة أن و
الســــــجن مل يعد وجوداً اســــــتراتيجياً، وإنما أصــــــبح مرحلياً يف انتظار التحرر. كما تراجع 

  يف هذه املرحلة مستوى تأثير األسير الفلسطيني يف اجملتمع.
ونظراً إىل أن ســـــــــنوات أوســـــــــلو اتســـــــــمت بكونها ســـــــــنوات عالقة وتعايش مع الطرف 

اع داخل الســـــــــــجون، ومل يعد االهتمام اإلســـــــــــرائيلي وبناء الثقة، فقد خفت وتيرة الصـــــــــــر
األكبر موجهـــاً للحفـــاظ على اإلجنـــازات ومواجهـــة خمططـــات اإلدارة بقـــدر مـــا أصـــــــــــبح 
موجهــاً لبنــاء الثقــة بين الطرفين. ويف اخلــارج تراجع النضـــــــــــــال الوطني الفلســـــــــــطيني، 
وتراجع دور اجملتمع الفلســـــــــــطيني، وجرت حماولة لبناء جمتمع بديل، لكنه جاء أعرج، 

  الغراب الذي حاول تقليد احلجل يف مشيته، فإذا به ال غراب وال حجل. مثل
ما إن اندلعت انتفاضـــــــــة األقصـــــــــى حتى طرأ تغير على طابع العالقة بين األســـــــــرى 
وإدارة الســـــــــــجن، وجنم ذلك عن قدوم آالف األســـــــــــرى اجلدد، وتفاقم مشـــــــــــاعر العداء بين 

من قبل مديرية الســـجون، حادة  الفلســـطينيين واإلســـرائيليين. وتشـــهد هذه الفترة هجمة
ووحشـــــــــية يف أســـــــــاليبها وإجراءاتها، يف مقابل ضـــــــــعف وحالة دفاع من جانب احلركة 
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  األسيرة.
ســـــــــــأحاول تلخيص املراحل الثالث: أوائل  وليد دقة (التجمع الوطني الديمقراطي):

الســــبعينات حتى أواســــط الثمانينات؛ أواســــط الثمانينات حتى بداية أوســــلو؛ منذ أوســـــلو 
تى املرحلة الراهنة. املرحلة األوىل أعتبرها مرحلة التكوين التنظيمي، ومأســـــــــــســــــــــــة ح

البنى التنظيمية، وتشـــــــــكيل القيم اجلامعة للحركة األســـــــــيرة. وهذه املرحلة، واملرحلتان 
األُخريان عملياً، هي انعكاس ملا يجري يف الواقع الفلســطيني العام من حركة ســياســية 

يرة تؤثر فيما يجري خارج األســـوار وتتأثر به، وبالتايل وواقع ســـياســـي. فاحلركة األســـ
شـــــــــهدت املرحلة األوىل بدايات تشـــــــــكل احلركة الوطنية األســـــــــيرة بكل ما يعنيه ذلك من 

إعطاء ثقل ودور ملا ســـــــــــمي اللجنة  -  ووزن للقيم اجلامعة لهذه احلركة إعطاء شـــــــــــكل
الوطنية داخل الســــــــجون، وإعطاء دور للتنظيمات على حســــــــاب دور ابن البلد، واملنطقة، 
واحلارة، وابن اجملموعة، وكل االنتماءات األولية التي مثلت األســـــــاس يف االرتباط بين 

. لكناألفراد واجملموعات يف السجن. هذه املرحلة مل تكن سهلة، وتطلبت جمهوداً ش  اقاً
الظرف املوضـــــــــــوعي، والضـــــــــــغط الذي مثلته مديرية الســـــــــــجون بكل إجراءاتها وأدواتها 
القمعية، فرضا على احلركة األسيرة أن تبني ذاتها على هذا النحو، وأن توجد مؤسسات 
وأســـــــــــاليب تنظيمية تمكنها من مواجهة هذه املرحلة واحلفاظ على ذاتها وعناصـــــــــــرها 

لة الظرف املوضـــــوعي الذي فرض على األفراد واجلماعات داخل الســـــجون. هذه إذاً مرح
  إيجاد آلية وإطار تنظيمي ملواجهة ما تفرزه حياة األسر.

يف املرحلة الثانية، التي أســـــــــــميها املرحلة العقائدية واأليديولوجية، والتي بدأت 
يف الثمانينات واســــــــــتمرت حتى أوائل التســــــــــعينات، بدأت تترســــــــــخ األيديولوجيا والقيم 

معة يف إطار احلركة األســــــيرة، التي بدأت تبتكر أدوات وأشــــــكال نضــــــال متنوعة يف اجلا
مواجهة مديرية الســـــجون التي كان هدفها إنهاء هذه احلالة اجلماعية وتفكيكها، كي ال 

. ويف احلقيقة اســـــــتطاعت احلركة "اخملربين"تكون الســـــــجون مدارس وجامعات لتخريج 
ضـــــــــالياً غنياً جداً كُتب وتمت أرشـــــــــفته. كما تشـــــــــكلت األســـــــــيرة أن تفرز تراثاً تنظيمياً ون

وجمالت تصــــــــــــدر يف    )7(حركة ثقافية نشـــــــــــيطة يف هذه املرحلة. كان هناك كراريس،
الســجون، كما كان هناك اهتمام بالفرد من ناحية تثقيفية وتعليمية وتربوية. فاألســير 

قافة واملعرفة. الذي دخل الســــــجن أمياً كان يخرج منه بحصــــــيلة ال يســــــتهان بها من الث
هذه املرحلة كان يوازيها واقع ســـــياســـــي مشـــــجع، إذ كان هناك مكانة ملنظمة التحرير، 
واعتراف دويل بها ككيان ســـياســـي، واحتلت القضـــية الفلســـطينية مكانة مرموقة عربياً 
ودولياً، وانعكس ذلك كله على واقعنا وأعطانا قدرة على تنظيم وتطوير أنفســـــــــــنا. وقد 

، الذي أصبح الواقع املادي لألسرى بعده غنيًا 1992رحلة بإضراب سنة تُوّجت هذه امل
جداً؛ بمعنى أنه أصــــــبح هناك حرية يف االختيار. فأصــــــبحت تلحظ أمزجة وآراء متعددة 

                                                            
  كراريس: املواد املنسوخة داخل السجن.  )7(
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واســـــــتقاللية أكثر يف التفكير، وبدأ يحل حمل مرحلة األيديولوجيا واللون الواحد مرحلة 
واملواقف، التي جاءت على أرضـــــية الغنى املادي التعددية. لكن هذه التعددية يف اآلراء 

(إذا جاز التعبير)، مل يقابلها واقع تنظيمي، أو أداة تنظيمية مالئمة الســـتيعابها، وبقيت 
األدوات التنظيميــة القــديمــة، من جلــان وطنيــة وتمثيــل نســـــــــــبي وغير ذلــك، على شـــــــــــكلهــا 

ية، وبدالً من أن تدفعنا القديم. ومع مرور الزمن، حتولت هذه التعددية إىل أمزجة فرد
خطوة إىل األمام صـــارت تشـــكل حالة ضـــعف للحركة األســـيرة. وتفاقمت حالة الضـــعف 
هـــذه بعـــد اتفـــاق أوســـــــــــلو. فهـــذا االتفـــاق جـــاء ونســـــــــــف مـــا كـــان قـــائمـــاً يف الســـــــــــبعينـــات 
والثمانينات من قيم جامعة، ومؤسسة تنظيمية، ووحدة، وحلت حملها حالة من التفكك 

  ة.والعجز عن املواجه
أوســـــلو لتجهز على ما تبقى من القيم اجلامعة داخل األســـــر،  "تصـــــنيفات"ثم جاءت 

وعلى مــــا تبقى من قنــــاعــــات عقــــائــــديــــة. لكن يف هــــذه األثنــــاء برزت احلركــــات والقوى 
اإلســــالمية على أســــاس معارضــــتها ألوســــلو، وبدأت تتشــــكل كقوة ال يســــتهان بها داخل 

  السجون.
تقال اآلالف من األســـــــــــرى اجلدد، يبرز غياب اليوم، وبعد انتفاضـــــــــــة األقصـــــــــــى، واع

القدرة على استيعاب هذه األفواج بسبب بقاء قلة قليلة فقط من األسرى اجملربين داخل 
الســــــجون. أضــــــف إىل ذلك حاالت البلبلة والضــــــعف التي كانت تصــــــيب شــــــعبنا يف أثناء 

  االنتفاضة.
لســـــــــــطيني داخل التحديات الكبيرة التي واجهت األســـــــــــير الف فراس جرار (حماس):

السجون جعلته يقوم بتنظيم حياته كي يتغلب على هذه التحديات، وتبلور شكل خاص 
من أشــكال احلياة اجلماعية يتالءم مع واقع الســجن، وتم ضــبط هذا األمر بلوائح شــملت 
آليات تضـــــــــمن تداول القيادة بشـــــــــكل ديمقراطي، وتضـــــــــمن احلقوق للجميع، وحتدد لكل 

ليه، حتى أصبحت أشبه بعقد اجتماعي يحكم احلياة بمختلف أسير بالضبط ما له وما ع
جمــاالتهــا يف الســـــــــــجون. إالّ إن احليــاة يف اآلونــة األخيرة فقــدت شـــــــــــكلهــا ومضـــــــــــمونهــا 
ومعانيها التي كانت قائمة يف الســـــابق، ذلك بأن املؤســـــســـــة التنظيمية أصـــــابتها حالة 

، األمر الذي أثر إىل حد من الغيبوبة يف إثر اتفاق أوســـــــــــلو ومع أول دفعة إفراجات تلته
كبير يف جمرى حياة األســــــــير كفرد، واحلركة األســــــــيرة كجماعة. فقد عاش األســــــــرى يف 
تلك الفترة وحتى اندالع انتفاضـــة األقصـــى هاجس التحرر، يودعون اتفاقاً ويســـتقبلون 
آخر، على أن يأتي بما مل يأت به سابقه من حلم احلرية املنشود؛ وهذا ما أفقد املؤسسة 

تنظيميـــة مكـــانتهـــا ومـــا كـــانـــت تتمتع بـــه من حـــالـــة تمكنهـــا من احلفـــاظ على حيـــاة ال
  تنظيمية ذات طابع جماعي صلب متماسك ومفيد.
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نمر الصـــــــفدي: ازداد يف اآلونة األخيرة احلديث عن اإلصـــــــالح يف الســـــــلطة الفلســـــــطينية 
  كمقدمة وشرط إلعادة استئناف العملية السياسية، فما رأيكم؟

اإلصـــــــالح مطلب جماهيري وشـــــــعبي، وال يختلف اثنان بشـــــــأن  :أحمد جبارة (فتح)
ضرورته؛ فمن منا يقبل بالفساد واحملسوبية والرشاوى؟ لكن هذا غير ما نراه ونسمعه 
يف اآلونة األخيرة، بناء على مطالب واشـــــــــــتراطات أميركية وإســـــــــــرائيلية هدفها األول 

حل يتمثل بالدرجة األوىل  - واألخير تركيع شـــــعبنا، وفرض حل ســـــياســـــي مذل ومهين
يف التنازل عن الثوابت الفلســـــطينية بالعودة والدولة املســـــتقلة وتقرير املصـــــير والســـــير 
يف خريطة بال طريق، ال شــــــــيء واضــــــــحاً فيها ســــــــوى ســــــــياج أمني يحمي املســــــــتعمرات، 
ووقف االنتفاضــة واملقاومة. هذا أمر ســيقودنا إىل حل ال يتعدى كونه حكماً ذاتياً، لكن 

، بما يعنيه ذلك من "أكثر من حكم ذاتي وأقل من دولة"غة جديدة، أو إىل ما يســمى بصــي
اجترار ملواقف سابقة وحلول تم رفضها. مل يعد هناك إسناد حقيقي حللول أكثر جذرية 
يف ظــل اختالل موازين القوى الــدوليــة والعربيــة، وتســـــــــــــاوق األنظمــة العربيــة مع النهج 

ه على العراق مدخالً لفرض أفكاره وحدوده، ال على األميركي الذي ســـــيتخذ من ســـــيطرت
. اإلصــــالح يجب أن يســــتند إىل أســــس  األمة العربية فحســــب، بل على العامل بأســــره أيضــــاً
ومبادئ ثابتة وواضــــــــــحة تضــــــــــمن إقامة دولة املؤســــــــــســــــــــات، ومشــــــــــاركة جميع القوى 

نية يالســـــــياســـــــية الفلســـــــطينية يف عملية البناء الوطني، وترســـــــيخ أســـــــس الدولة الفلســـــــط
  املستقلة ضمن الثوابت التي أكدتها اجملالس الوطنية املتعاقبة.

وإذا كان ابتداع منصــــب رئيس حكومة يهدف إىل حتقيق الثوابت التي أشــــرت إليها 
يف تعزيز العملية الديمقراطية وبناء املؤســــــــســــــــات، فإن هذا األمر حمل ترحيب جماهير 

األميركي بنزع  -  لب اإلســـــــــــرائيليفقط هو الرضـــــــــــوخ للمطشـــــــــــعبنا. أّما إذا كان الهدف 
الصـــــــــالحيات من الرئيس عرفات، وإيجاد شـــــــــخصـــــــــية متســـــــــاوقة ومتهادنة مع احللول 
املطروحة، التي هي ليســـــــت أكثر من مشـــــــاريع معدة ســـــــلفاً، وســـــــبق أن أدخلت إســـــــرائيل 
عليها التعديل تلو التعديل، فإن هذا األمر ســـــيكون حمط رفضـــــنا واســـــتنكارنا وغضـــــبنا، 

  والسلطة. "فتح"يقبل التعامل معه، حتى تلك القوى املعارضة من داخل ولن يجد من 
احلديث عن اإلصالح يف ظل حراب االحتالل ما هو إالّ حماولة إسرائيلية وأميركية 
لذر الرماد يف العيون، وحجب اجلوهر املتمثل يف وجود االحتالل وقطعان املستوطنين 

ســها بوش، وال حكومة إســرائيل وعلى رأســها على أرضــنا. فال اإلدارة األميركية وعلى رأ
  شارون، أحرص من شعبنا على اإلصالح والديمقراطية.

مــــا هو مطروح ليس بريئــــاً وال يحمــــل  وليــــد دقــــة (التجمع الوطني الــــديمقراطي):
مشـــــــــــروعــاً، وهو حق يراد بــه بــاطــل، وقبولــه يعني الرضـــــــــــوخ لإلمالءات اإلســـــــــــرائيليــة 
وخلريطة الطريق األميركية. مشــــروع اإلصــــالح الفلســــطيني احلقيقي هو إصــــالح منظمة 
التحرير؛ بمعنى أنـــه يعني إعـــادة بنـــاء وليس إصـــــــــــالحـــاً، وبشـــــــــــكـــل يعبر عن اخلريطـــة 
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ل حتى اآلن. هــذا هو اإلصـــــــــــالح احلقيقي الســـــــــــيــاســـــــــــيــة ، وبــالتحــديــد القوى التي مل تمثــَّ
واملطلوب فلســطينياً. وقد يقول البعض إن الســلطة موجودة كحقيقة واقعة. أنا أعتقد أن 
هذا ليس حالً ألزمة الشــعب الفلســطيني والطريق املســدود الذي وصــلت إليه االنتفاضــة، 

، ألن األشــــــــخاص املرشــــــــحين إلجناز اإلصــــــــالح هم وإنما هو إعادة إنتاج األزمة جمدداً
جزء من األزمة وليســـــــــــوا جزءاً من احلل. هم فعالً جزء من األزمة احلقيقية، وال يملكون 
القدرة على قيادتنا للخروج من األزمة. هذه أوهام، مثل أوهام أوســــــلو التي طرحت بعد 

هـــا من لبنـــان إلخراج منظمـــة التحرير من األزمـــة التي جنمـــت عن خروج 1982ســـــــــــنـــة 
وتشـــتتها، وكانت نتيجتها إدخال املنظمة يف أزمة أشـــد. إن هذا املوضـــوع ســـيعيدنا إىل 

التي ستعرض علينا كافية إلقامة دولة (هذا إذا  %42  ديدة، إالّ إذا اعتبرنا أن الـــــــأزمة ج
  قدمت).

. لن أضــيف كثيراً إىل ما طُرح مؤيد عبد الصــمد (اجلبهة الشــعبية لتحرير فلســطين):
إلصــالح مســألة أســاســية ومطلوبة لكل مؤســســات وبنى ركائز الشــعب الفلســطيني، بما ا

يف ذلك ترســــــــــيخ الديمقراطية احلقيقية، وترســــــــــيخ القيم والثوابت الوطنية والنضــــــــــالية، 
وإصالح مؤسسات السلطة، ال التساوق مع نغمة اإلصالح املطلوبة إسرائيلياً وأميركياً، 

لوطنية والبنى النضـــــــالية وضـــــــرب شـــــــرعية التمســـــــك والتي ترمي إىل ضـــــــرب املقاومة ا
  بالثوابت واألهداف الوطنية للشعب الفلسطيني.

تتمثل أوىل ركائز اإلصــــــالح يف بناء القضــــــاء الفلســــــطيني املســــــتقل وإلغاء حمكمة 
أمن الدولة فعلياً، وبناء مؤســــســــات الشــــعب الفلســــطيني، والرقابة على الســــلطة، وتنظيم 

أســاس املؤســســات، ال على أســاس ســلطة الفرد وســلطة القوة  الفعاليات االجتماعية على
واألجهزة األمنية. مطلوب أيضـــــــــــاً التخلص من جميع الشـــــــــــوائب التي رســـــــــــختها مرحلة 
أوســـــــلو، من هدم للقيم االجتماعية والنضـــــــالية، وهدم الكثير من املنجزات التي حتققت 

ب إعادة النظر يف من خالل نضال شعبنا الطويل. وكي نصل إىل اإلصالح املطلوب يج
قيم أوسلو. أرى ضرورة إعادة النظر يف كل ما أفرزته مرحلة أوسلو من بنى ومؤسسات، 
وضــرورة التمســك بمنظمة التحرير وإعادة بنائها على أســس جديدة، وضــرورة أن يكون 
للفصــــــــــائل اإلســــــــــالمية دور يف عملية البناء وتنظيم النضــــــــــال الفلســــــــــطيني وتوحيد كل 

ات والفصـــــــــــــــائــــل يف جهــــد موحــــد هــــدفــــه بنــــاء دولتنــــا وجمتمعنــــا اجلهود جلميع الفئــــ
  الفلسطيني.

ال شــــــــك يف أن اإلصــــــــالح ضــــــــروري، وبالذات بعد أن شــــــــهدنا  فراس جرار (حماس):
ورأينا ما رأيناه من فســاد. اإلصــالح كان، وما زال، مطلباً فلســطينياً، وكثيراً ما طالبت 

لكن لألســـــــــف من دون جدوى.  به القوى والفعاليات واملؤســـــــــســـــــــات الوطنية اخمللصـــــــــة،
  رئيساً للحكومة ال يغير الوضع القائم، وذلك لعدة أسباب هي:» أبو مازن«وتعيين 

  جزء ال يتجزأ من التشكيلة القديمة.» أبو مازن«  )1(
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أميركي، وال يمكن  -  جاء بضـــغط، ووفق تصـــميم، إســـرائيلي ما ســـمي اإلصـــالح  )2(
  أن يكون هذا يف مصلحتنا.

ات جتري حتت عنوان وشـــــــعار إنهاء االنتفاضـــــــة وإخماد شـــــــعلة هذه اإلصـــــــالح  )3(
  املقاومة الفلسطينية، وهذا أمر واضح ومعلن.

إن املقصـــــود من هذه اللعبة يف النهاية هو تســـــهيل تمرير حلول هزيلة ال ترقى إىل 
تطلعــات الشـــــــــــعــب الفلســـــــــــطيني وطموحــاتــه، وبــالــذات بعــد أن قــدم هــذا القــدر الكبير من 

بالشــــهداء وانتهاء بهدم البيوت واقتالع األشــــجار. ال بد من إصــــالح  التضــــحيات، ابتداء
.   حقيقي وطني وأصيل، وليس إصالحاً مزيفاً مزعوماً وتآمرياً

نمر الصــــفدي: هناك نقاش جدي يف اجملتمع وقواه الســــياســــية بشــــأن جدوى العمليات 
  ع؟االستشهادية، وهناك آراء متعددة كثيرة. نرجو سماع رأيكم يف هذا املوضو

العمليـــة االســـــــــــتشـــــــــــهـــاديـــة هي القنبلـــة الـــذريـــة التي يمتلكهـــا  أحمـــد جبـــارة (فتح):
الفلســـــــطينيون أو العراقيون. وأســـــــتشـــــــهد هنا بعبارة قالها يتســـــــحاق رابين، وهي أنه ال 

  يمكن أن تنجح يف منع إنسان يريد املوت.
ت االنقاش بشــــــــــأن العملي مؤيد عبد الصـــــــــمد (اجلبهة الشـــــــــعبية لتحرير فلســـــــــطين):

ســتشــهادية نقاش صــحي وجيد، كونها طرحت نفســها على املســتوى العاملي كظاهرة اال
اجتماعية وســياســية ونضــالية جديدة يف القاموس االصــطالحي العاملي، ويف قاموس 
أفعــال اجملتمعــات. ولتحــديــد املوقف من العمليــات االســـــــــــتشـــــــــــهــاديــة يجــب أن نــأخــذ يف 

ة. وهنا أقول إنه عندما يتســـاوى املوت االعتبار العوامل التي أدت إىل بروز هذه الظاهر
مع احلياة عند الفلســـــطينيين من جرّاء املمارســـــات اإلســـــرائيلية القمعية وعمليات القتل 
واإلرهاب اليومي التي يتعرض لها الشـــــــــــعب الفلســـــــــــطيني بكل فئاته وبكل أفراده، فمن 

 من الطبيعي أن تبرز ظاهرة كهذه، وأن يصـــــــــبح االســـــــــتشـــــــــهاد والتضـــــــــحية والفداء عمالً
أعمال الدفاع عن النفس وعن الشــعب الفلســطيني، ووســيلة للحياة. وأقول أيضــاً إن هذه 
. فثقافة االســــتشــــهاد أصــــبحت منتشــــرة يف صــــفوف  الظاهرة أخذت تكتســــب بعداً ثقافياً
الشـــعب الفلســـطيني وأبنائه، وبالذات عند الشـــباب، وتغذّيها أســـباب وعوامل كثيرة. ومن 

القوى املائلة إىل مصــلحة إســرائيل، والعمليات االســتشــهادية أهم هذه األســباب موازين 
تخلق حالة من توازن الرعب، توازن أمني بين الشـــــــــعب الفلســـــــــطيني واالحتالل. وتوازن 
الرعب هذا ضــــــــروري ومفيد من أجل تعزيز حضــــــــور الشــــــــعب الفلســــــــطيني، والتغلب على 

  والعسكرية الهائلة.العدو الذي يمتلك الطائرات والدبابات والقدرات التكنولوجية 
قد يثار تســاؤل عن نتائج العمليات االســتشــهادية وتأثيراتها الســلبية، التي يحاول 
البعض تضــــــخيمها ويقول إنها تســــــيء إىل الشــــــعب الفلســــــطيني. وهنا أطرح تســــــاؤالً: أي 
جمتمع يف العامل، وأي شعب ثار ضد االحتالل ومل يقدم طوعياً شهداء وانتحاريين؟ يف 
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، كان رجال دين يحرقون أنفســهم من أجل إبراز قضــيتهم ومعاناتهم، ويف فيتنام، مثالً
كل حروب التحرير كان هناك عمليات انتحارية ضـــد احملتلين. العمليات االســـتشـــهادية 
أخذت لدى الشـــــــــــعب الفلســـــــــــطيني منحى مكثفاً وبارزاً، إالّ إنها ظاهرة موجودة لدى كل 

هذه العمليات أو عدم مشـــــروعيتها، إنما قد الشـــــعوب. اآلثار الســـــلبية ال تعني مشـــــروعية 
يكون هناك خلل ناجم عن عدم تنظيم هذا الشـــــــــكل النضـــــــــايل، يتمثل يف غياب منهجية 
وبرنامج حمدد لدى خمتلف الفصــــائل من أجل االرتقاء باملقاومة، وتنظيمها، وتنســــيق 

ة العسكري اجلهود، واختيار األهداف، وغير ذلك من القضايا. فبدل التركيز على األهداف
واملســـــــــــتعمرات بعيــداً عن التجمعــات املــدنيــة، كــان يتم اختيــار أهــداف مــدنيــة يف معظم 
احلاالت. وهذا، يف رأيي، يعبر عن غياب االســـــــتراتيجيا املدروســـــــة والواضـــــــحة التي من 
. يجب تنســـيق هذا اجلهد مع أشـــكال  شـــأنها أن تعطي نضـــالنا مردوداً كفاحياً وســـياســـياً

من فعاليات املقاومة التي يجب أالّ تمارس ألســباب انفعالية،  أُخرى واســعة وضــرورية
  كاالنتقام والثأر وما إىل ذلك، وإنما ضمن نطاق استراتيجيا مقاومة منظمة.

أنا ال أتفق مع حديث مؤيد، ودعوين أقســـــــم  وليد دقة (التجمع الوطني الديمقراطي):
إجــابتي إىل جمموعــة قضـــــــــــــايــا. أوالً، وكي ال يكون هنــاك لبس وفهم مغلوط فيــه، أقول 
إنني أميز بين موقف االســـــــــتشـــــــــهادي، أي الشـــــــــاب الذي يفجر نفســـــــــه مضـــــــــحياً من أجل 
القضـــــــــــيــة والوطن، وبين املوقف التنظيمي الفصـــــــــــــائلي الــذي يقف وراء هــذا الشـــــــــــــاب. 

تشــــــــهادي هو مثال للتضــــــــحية. وهذا يدل إىل حد كبير على مقدار إجرام االحتالل، االســــــــ
وكيف أنه أوجد ظروفاً تســــــــاوت فيها احلياة مع املوت. لكن هذا االســــــــتعداد للتضــــــــحية، 
وتقديســـــــــــنا للشـــــــــــهيد والشـــــــــــهداء، وتقديرنا لتضـــــــــــحيتهم، يجب أالّ تعمينا عن مناقشـــــــــــة 

وكأنها  -  من حيث ال ندري -   هذه األداةأالّ جتعلنا ننظر إىلاملوضـــــــــــوع بعمق، ويجب 
  أداة مقدسة، ومن ثوابت الوطنية الفلسطينية.

يف اعتقادي أنه ال يمكن أن يكون هناك نصـــــــــــر ألي شـــــــــــعب ال يســـــــــــبب أزمة داخل 
جمتمع العدو احملتل. وهنا أســــــــوق مثال الفيتناميين، حيث أثارت ضــــــــرباتهم الشــــــــديدة 

يركي بشــــأن الوجود األميركي يف فيتنام، وحيث لألميركيين نقاشــــاً داخل اجملتمع األم
أدى الضــــــغط والتظاهرات التي حدثت يف واشــــــنطن ونيويورك إىل انســــــحاب األميركيين 
من فيتنام. واألمر نفســـــــــه ينطبق على الثورة اجلزائرية، حيث أثارت املقاومة اجلزائرية 

 فرنســــــيين يقف إىلتفاعالً ونقاشــــــاً داخل اجملتمع الفرنســــــي، وجعلت قســــــماً كبيراً من ال
جانب الثورة اجلزائرية ويضــــــــــغط على حكومته كي تنســــــــــحب. علينا أن نعي جيداً أنه ال 
يكون عمل مســلح بال هدف ســياســي وغاية ســياســية. أنا أريد حترير فلســطين ال تكريس 
قضـــــــية فلســـــــطين. وبالتايل أريد أدوات صـــــــحيحة تثير نقاشـــــــاً لدى قوى داخل اجملتمع 

ف إىل جانبنا يف موضــــوع النضــــال. والســــؤال هنا: هل نتصــــرف اإلســــرائيلي يجعلها تق
. إالّ إنه بعد وفق مقاييس هذه القوى؟ ا أصبح  2001أيلول/سبتمبر  11جلواب: ال، طبعاً
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هناك حماوالت لتلويث النضــــــــال الوطني الفلســــــــطيني وتلطيخه. يجب أالّ نعطي أعداءنا 
ن الـــذين ننـــاضــــــــــــــل ونقـــدم الفرصــــــــــــــة إلنهـــاء الكفـــاح املســـــــــــلح واملقـــاومـــة. وعلينـــا، نح

  التضحيات، أن نسأل أنفسنا عما إذا كانت هذه العمليات تفيدنا من الناحية السياسية.
من يدرس اجملتمع اإلسرائيلي يدرك أن هناك قوى تريد أن تمتد إسرائيل من النهر 
إىل البحر، وقوى تريد أن تنســــحب إســــرائيل من املناطق احملتلة وتوافق على قيام دولة 

كون التي حتاول أن ت "ثقافة تل أبيب"نية مســــتقلة. كما يدرك أن هناك ثقافتين: فلســــطي
املتعصـــــــــــبة دينياً واملتطرفة  "ثقافة القدس"مفتوحة على العامل (ميرتس إىل حد ما)، و

. ونحن، من حيث ال ندري، وّحدنا هاتين الثقافتين، وســـــــــــاد مفهوم  كل الشـــــــــــعب "قومياً
ا من جهــة، ومن جهــة أُخرى رقصـــــــــــنــا على إيقــاع هــذ "جيش، وكــل البلــد جبهــة واحــدة.

شارون. وما جرى يف اجملتمع اإلسرائيلي هو غياب احلوار العقالين بسبب األجواء التي 
فرضــــــــــتها العمليات االســــــــــتشــــــــــهادية، وها نحن أمام حكومة إســــــــــرائيلية تزيدنا شــــــــــقاء 
 ومســـــــــــتعمرات، وتعمـــــل لتكريس حـــــالـــــة االحتالل من دون أن نتمكن من اختراق هـــــذا

  اجملتمع سياسياً وإيجاد حالة نقاش داخله.
أمّا داخل اجملتمع الفلســـــــــــطيني، فال توجد اســـــــــــتراتيجيا للمقاومة حتدد ما نريد أن 
نصــــــــــــل إليــه، ومــاذا نريــد أن نحرر. حمــاس لــديهــا برنــامج، والشـــــــــــعبيــة عنــدهــا برنــامج، 

ومل لها برناجمها أيضــــــــــــاً، وما جرى للمقاومة هو أن هذه البرامج تصــــــــــــارعت  "فتح"و
تتوحد، فتحولت هذه التعددية إىل نقمة. والكل يعرف أن الفصــــائل كانت تقوم بعمليات 
اســــــــــتشــــــــــهادية ملنافســــــــــة حماس، وحماس كانت جلأت إىل هذا األســــــــــلوب ألنها وجدته 
األســـــــــهل يف أوضـــــــــاع تســـــــــاوى خاللها املوت مع احلياة. ال أتفق مع القول إن العمليات 

لح ضد االحتالل داخل الضفة الغربية وقطاع غزة االستشهادية أمر صعب، فالعمل املس
وضـــد اجلنود واملســـتوطنين هو األصـــعب، وألن العمليات االســـتشـــهادية كانت أســـهل تم 
التركيز على هــذه األداة. ال يمكن، يف رأيي، أن نبني اســـــــــــتراتيجيــا من خالل ذلــك، ولن 

ل اوضـــات. بنتمكن من إحداث تصـــدع يف اجملتمع اإلســـرائيلي وفرض شـــروطنا يف املف
على العكس من ذلـــــك، نواجـــــه اآلن نتـــــائج مـــــا جرى. وقـــــد أجريـــــت مقـــــابالت مع عـــــدة 
اســـــــــتشـــــــــهاديين تم اعتقالهم، وكان لســـــــــان حال كل منهم أنه ال يعنيه ما ســـــــــيحدث بعد 
استشهاده. وهذا يعني أن املوضوع عنده ليس موضوعاً سياسياً، بل هو يريد االنتقام، 

أســـــــــــاس االنتقام. فمبدأ االنتقام يعيدنا إىل الوراء يف  وال يمكن بناء اســـــــــــتراتيجيا على
أدائنا، وأنا أعتقد أن مشــكلتنا الكبرى هي غياب البرنامج واالســتراتيجيا. أنا لســت ضــد 
العملية االســـتشـــهادية، لكن أنا ضـــدها إذا نفذت يف غياب اســـتراتيجيا مقاومة واضـــحة، 

وأقصد بذلك كونها ضد املدنيين  وضد األهداف التي يتم اختيارها ملثل هذه العمليات،
  داخل ما يسمى اخلط األخضر.

العمليات االســــــــتشــــــــهادية هي أرقى وأســــــــمى جتليات اجلهاد  فراس جرار (حماس):
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واملقاومة والنضــــــــــال ضــــــــــد االحتالل اإلســــــــــرائيلي، وهي أرقى أشــــــــــكال التعبير عن حب 
من قيود الــذات احلريــة واحليــاة الكريمــة والتفــاين والتضـــــــــــحيــة من أجــل الغير والتحرر 

واألنا؛ وهذه ميزة امتازت بها املقاومة يف فلســــــــــطين. وال شــــــــــك يف أن هذا الشــــــــــكل من 
أشـــكال املقاومة يحظى بكل الدعم والتأييد من أبناء الشـــعب الفلســـطيني واألمة العربية 

  واإلسالمية قاطبة.
هذا األســـــــــــلوب من املقاومة هو أقصـــــــــــى ما نملك من إمكانات يف مقابل ما يملكه 

عــداؤنــا من قــدرات ضـــــــــــخمــة وغير قــابلــة للمقــاومــة. فلو كنــا نمتلــك الطــائرة والــدبــابــة أ
والصـــــاروخ ملا كان هناك داع الســـــتخدام هذا األســـــلوب. أمّا يف ظل هذه الفجوة والهوة 
السحيقة يف موازين القوى واإلمكانات، فإن هذا النمط من العمل يصبح ضرورة ملحة، 

ا بــالنســـــــــــبــة إىل املــدنيين، فــاجملتمع وذلــك حملــاولــة إيجــاد حــالــة من توا زن الرعــب. أمــّ
اإلســـرائيلي يعيش حالة عســـكرة، األمر الذي ينفي عنه صـــفة اجملتمع املدين. وهذا يعني 

  أن كل هدف إسرائيلي هو عملياً هدف عسكري إذا ما جتنبنا األطفال صغار السن.
طريقــة التي تم أنــا ال أعــارض هــذا النمط من املقــاومــة، بــل أؤيــده. لكنني أعــارض ال

استخدام هذا السالح بها، إذ كان من املفترض أن تكون العمليات االستشهادية سالحاً 
اســـتراتيجياً فعاالً نحقق من خالله حالة من توازن الرعب. وعليه فإين أرى أنه كان من 

  الضروري ترشيد العمليات االستشهادية وعدم اعتمادها أداةً أوىل ومركزية للمقاومة.
صــفدي: كيف ترون العالقة بين األســرى والســلطة الفلســطينية، وكيف كان تعامل نمر ال

هذه السلطة مع قضايا األسرى، سواء على املستوى السياسي العام (حتريرهم) أو على 
  مستوى رعايتهم؟

أكتفي هنــــا بــــالقول إن االتفــــاق بين الســـــــــــلطــــة الفلســـــــــــطينيــــة  أحمـــد جبـــارة (فتح):
وبعد ذلك  "كبوا أعماالً إجرامية ســــــــوف ينظر يف أمرهم.ارت"وإســــــــرائيل أشــــــــار إىل أن من 

، وقد وافقت الســـلطة على "أيديهم ملطخة بالدماء"ســـمعنا عن تصـــنيفات من نوع أســـرى 
هذا التصـــــــنيف، ومل تســـــــتطع طوال عشـــــــرة أعوام، وعلى الرغم من تســـــــلمها جلميع املدن 

ل احد قام بقتالفلســــــــــطينية يف الضــــــــــفة الغربية وقطاع غزة، إطالق أســــــــــير فلســــــــــطيني و
  إسرائيليين.

. وعنــدمــا قــامــت  750تم االتفــاق على إطالق  "واي ريفر"ويف  أســـــــــــيراً فلســـــــــــطينيــاً
احلكومة اإلســــرائيلية بإطالق أســــرى جنائيين جاء رد الســــلطة الفلســــطينية، على لســــان 

. وهذا يلخص طريقة تعامل السلطة الفلسطينية "كلهم مساجين"أحد رموزها البارزين، 
  الفلسطينيين.مع األسرى 

كنــــا نعتقــــد طوال الوقــــت، وقبــــل ظهور  وليــــد دقــــة (التجمع الوطني الــــديمقراطي):
ير أن منظمة التحر -		فترة التي سبقت االنتفاضة األوىلأي يف ال -		احلركات اإلسالمية
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وفصــائلها تتعامل مع الفرد بشــكل يختلف عن األنظمة العربية، تلك األنظمة التي كثيراً 
مــا هــاجمنــاهــا يف أدبيــاتنــا معتبرينهــا أنظمــة رجعيــة وغير ديمقراطيــة. لكن لألســـــــــــف 
الشــديد يبدو أن هذه القيادات، وهذه الفصــائل، هي من الطينة نفســها التي تتشــكل منها 

وما هي إالّ امتداد لألنظمة العربية، ال على الصـــــــعيد الســـــــياســـــــي وإنما بطريقة األنظمة، 
تفكيرها وآليات عملها وفهمها، وحتديداً بما يتصـــــــــــل بالتعامل مع األفراد والعناصـــــــــــر. 
هناك منطق اســــتخدامي لألفراد، مع غياب االحترام للجهود والقيمة النضــــالية. ســــمعنا 

همنا األول واألخير هو "، أو "ء شـــــــعبنا يف الســـــــجونخيرة أبنا"دائماً شـــــــعارات من نوع: 
  ، لكن بين النظرية والتطبيق هناك مسافة كبيرة."اإلنسان

إالّ إنه كي نكون منصــــفين، ال بد من اإلشــــارة إىل أنه بعد قيام الســــلطة الفلســــطينية 
أصـــبح هناك اهتمام بســـيط فيما يتصـــل بقضـــايا األســـرى مادياً ورعاية أســـرهم إىل حد 

الرغم من أن هذا االهتمام ال يوازي إمكانات الســـــــــــلطة املادية والســـــــــــياســـــــــــية،  ما، على
وربما كان الهدف منه التغطية على عجز الثورة، وعجز السلطة التي هي امتداد لها، عن 
إلغاء التصـــــنيف اإلســـــرائيلي لألســـــرى، وقبولها به، والتعامل معه كأمر واقع. من اخلطأ 

دم حترر األســـرى. ففصـــائل منظمة التحرير أيضـــاً، أن نحمل الســـلطة وحدها مســـؤولية ع
على اختالفها، كانت عاجزة يف كثير من نواحي عملها الســـــياســـــي والتنظيمي، وضـــــمن 
ذلك عجزها عن حترير األســـرى، أو على األقل توفير شـــروط حياة أفضـــل لهم وألســـرهم. 

.   كانت تشفق على األسرى بدالً من اعتبارهم مشروعاً نضالياً وسياسياً
ن ال يحترم ثواره ومناضــــليه ال يمكن أن يحرر وطنه. قد يكون هذا الكالم قاســــياً م

بعض الشــــــــيء، لكنه حقيقة من املفترض أن يســــــــمعها اجلميع. وهذا ال يعني أننا نعيش 
حــالــة من اإلحبــاط، بــل على العكس تمــامــاً، حيــث ال تنقصـــــــــــنــا املعنويــات واالســـــــــــتعــداد 

  .ملواصلة مشروعنا النضايل حتى النهاية
ني، ال يوجد أي فصــيل فلســطي مؤيد عبد الصــمد (اجلبهة الشــعبية لتحرير فلســطين):

خالل مرحلة نضال شعبنا الطويلة، كان لديه االستعداد لوضع قضية األسرى يف سلم 
أولوياته وبراجمه. املســألة ال تعدو كونها تعاطفاً إنســانياً ووجدانياً، وتمجيداً لبطوالت 

وف احلرمان التي يعيشــــــــــها، وتفاخراً من جانب كل فصــــــــــيل األســــــــــير وآالمه وحتمله ظر
  بعدد أسراه داخل السجون، من دون التعامل مع قضية حتريرهم بشكل ملح وعاجل.

يعاين ملف األســـــــرى اإلهمال والتقصـــــــير وعدم وضـــــــعه على  فراس جرار (حماس):
قضـــــــــــايا  ســـــــــــلم األولويات، كونه يحمل بعداً إنســـــــــــانياً ووطنياً، وال يقل أهمية عن باقي

شـــــعبنا وهمومه. ولألســـــف الشـــــديد، اســـــتطاع اجلانب اإلســـــرائيلي اســـــتغالل هذه الورقة 
اســـــــــتغالالً جيداً، واســـــــــتخدمها للمســـــــــاومة والبتزاز املفاوض الفلســـــــــطيني. ولو أصـــــــــرت 
الســــــلطة على إغالق هذا امللف منذ البداية لتجنبت االبتزاز يف هذه القضــــــية احلســــــاســــــة 

  لدى الشعب الفلسطيني.
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اخلطــــأ الثــــاين، والــــذي ال يقــــل فــــداحــــة وخطورة عن األول، هو القبول بمبــــدأ ولعــــل 
، 48	ريات، أسرى الــــــــتصنيف األسرى، إن كان على أساس مناطقي جغرايف (أسرى الدو

القدس، الضــــــفة وغزة، إلخ)، أو على أســــــاس انتمائهم الســــــياســــــي (احلركات اإلســــــالمية، 
أو على أســـاس التهمة، كأن ال يُفرج  فصـــائل مؤيدة التفاق أوســـلو وأُخرى معارضـــة له)،

  عمن تسببوا بقتل أو جرح يهود وعمن تسببوا بقتل عميل، أو أنشطة أُخرى.
لذلك أرى أن تعامل الســـــــــــلطة الفلســـــــــــطينية مع هذا امللف كان فاشـــــــــــالً من جميع 

  نها مل تستفد من جتربتها يف املراحل األوىل.إالنواحي، حتى 
األســــــــــرى بالعامل اخلارجي، وخصــــــــــوصــــــــــاً يف ظل نمر الصــــــــــفدي: كيف تقوّمون عالقة 

حماوالت إســـــرائيل ومديرية الســـــجون فرض حالة من العزلة على األســـــرى ومنعهم من 
  التواصل مع العامل خارج األسوار؟

إســــرائيل ال تكتفي باعتقالنا، بل تســــعى دائماً لعزلنا ومنعنا  فراس جرار (حماس):
التواصـــــــــــل من أفكار وروحية مناهضـــــــــــة  من التواصـــــــــــل مع اجملتمع، ملا يؤدي إليه هذا

ومقاومة لالحتالل. وقد ســـــــــعى األســـــــــير الفلســـــــــطيني لكســـــــــر هذا الطوق والتواصـــــــــل مع 
. فمعنويــاً قــام بــإحيــاء كــل املنــاســـــــــــبــات الــدينيــة  اجملتمع الفلســـــــــــطيني معنويــاً ومــاديــاً
والوطنيـــــة جنبـــــاً إىل جنـــــب مع بـــــاقي أبنـــــاء شـــــــــــعبـــــه، يفرح لفرحهم ويحزن حلزنهم، 

  وجدانياً الدمعة والبسمة.ويشاركهم 
أمّا مادياً فقد تم التواصـــــل مع اخلارج من خالل زيارات األهل الدورية، التي كثيرًا 
ما انقطعت بحجة األمن، وكذلك من خالل الرســــــــــــائل البريدية ووســــــــــــائل اإلعالم مثل 
التلفزيون والراديو والصــــــــــحيفة، ومن خالل احملامين واملؤســــــــــســــــــــات احلقوقية وبعض 

. باإلضـــــافة إىل ذلك، أعضـــــاء الك نيســـــت العرب وممثلين عن الســـــلطة الفلســـــطينية ســـــابقاً
هنــاك طرق أُخرى ابتكرهــا األســـــــــــرى، مثــل الكبســـــــــــولــة وتهريــب أجهزة الهــاتف اخلليوي 
مؤخراً، األمر الــذي شـــــــــــكــل نقطــة حتول وانطالقــة جــديــدة جلهــة اتســـــــــــــاع وكثــافــة حــالــة 

رة الوحيدة التي تقف فيهـا التواصــــــــــــل مع اجملتمع بكل تفصـــــــــــيالته. ولعل هذه هي امل
  التكنولوجيا يف صفنا كأسرى، يف الوقت الذي كانت وال تزال تستخدم ضدنا.

 تأثرت العالقة دائماً باحلالة مؤيد عبد الصـــمد (اجلبهة الشـــعبية لتحرير فلســـطين):
الســــياســــية والنضــــالية التي يعيشــــها شــــعبنا. فعقد الســــبعينات وعقد الثمانينات، اللذان 
شـــــــــــكال مرحلة نهوض ثوري وتراكم إجنازات مهمة، انعكســـــــــــا إىل حد كبير على احلركة 
األســــــيرة التي أصــــــبحت مهمتها إعداد املناضــــــل الفلســــــطيني والكادر اجملرب، وضــــــمان 

هما النضـــــــايل بعد التحرر. ومن هنا يمكن القول إن العالقة كانت يف تلك الفترة تواصـــــــل
قوية جداً، وكان للحركة األســـــــيرة اعتبار وحضـــــــور قيادي وتأثير، ســـــــواء على مســـــــتوى 

  التنظيمات أو على مستوى الشارع الفلسطيني.
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ى، رهذه العالقة تراجعت يف مرحلة أوسلو. فإىل جانب التهميش العام لقضية األس
إذ مل يعد هناك دور نضــــــــايل واجتماعي لألســــــــير الفلســــــــطيني، نظراً إىل أن مؤســــــــســــــــات 
الســـــلطة تولت املســـــؤولية عن القضـــــية وفقاً ملا أفرزه اتفاق أوســـــلو، أصـــــبحت الفصـــــائل 
الفلســطينية تعمل بشــكل بعيد عن الشــكل النضــايل الســابق. بعد انتفاضــة األقصــى بدأت 

منظماً مع بقاء مؤســــســــات الســــلطة والتنظيمات التي  هذه العالقة باخلارج تأخذ طابعًا
  تعمل بشكل علني من دون االعتماد على جهود احلركة األسيرة.

يمكن اإلشـــــــــــارة يف هذا الســـــــــــياق إىل حالة من اإلهمال التاريخي والطويل للحركة 
األســـــــــــيرة، حيث أنه على الرغم من مكانة األســـــــــــير وتأثيره، فإن النظرة إليه غلب عليها 

بع اإلنســــــاين والشــــــفقة. وإن وجد اهتمام معين فهو يقتصــــــر على القضــــــايا املادية. الطا
وهذا طبعاً على حسـاب قضـية حترير األسـير. فقضـية األسـرى هي حتريرهم، وليس فقط 

.  رعايتهم ورعاية أسرهم مادياً ومعنوياً
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