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كـــان . داود فـــرج، حممـــود رمضـــان، ســـعود أبـــو هـــدال وأنـــا: أربعـــة يف الزنزانـــةكنـــا "
الهـــروب (شـــرعت أروي لرفــاقي قصـــة فـــيلم .. الصــمت ســـيد املكـــان، لـــيس لــدينا مـــا نقولـــه

أممكن هنا أيضـاً، وأجابـت : ، وما إن فرغت حتى عاد الصمت ثانية، قالت العيون)الكبير
يف الزنزانــة ال يعــدو اجلــدران األربعــة وأكوابــاً كــل مــا لــدينا .. ال شــيء مســتحيالً: األلســن

فكرنـــا يف وســـيلة لتحطـــيم أول .. واألهـــم إرادتنـــا.. وإبريـــق مـــاء وســـطالً نســـتعمله كحمـــام
نصفه السفلي من احلديد، والعلوي عبارة . حاجز يفصلنا عن الردهة، وهو باب الزنزانة

مــن نــزع القضــبان،  كــان ال بــد. عــن قضــبان يفصــل الواحــد عــن اآلخــر أربعــة ســنتيمترات
اســتعنا بالبطانيــة يف هــذه . وهــذا ال يــتم إالّ مــن خــالل التســخين ليفــك عــن البــاب اللحــام

استغرق نزع القضيب األول أربعة أيام من العمل املتقطع، وحرصنا على إبقـاء . العملية
هـذا النجـاح الـذي حققنـاه مل يكـن يصـطدم .. الطرف العلوي عالقاً حتـى ال يكتشـف أمرنـا

كـــل مـــا نعرفـــه، رغـــم مضـــي . بالقضـــبان الباقيـــة، بـــل أيضـــاً بعـــدم معرفتنـــا للســـجنفقـــط 

                                                            
  ؛ مقـابالت شخصـية؛ "املساءبيروت "؛ "النهار"؛ "السفير: "تم االعتماد يف كتابة هذا التحقيق على

منشـــورات ووثـــائق جلنـــة املتابعـــة لقضـــية املعتقلـــين يف ســـجون العـــدو؛ كتابـــات غيـــر منشـــورة 
دار الفـارابي، : بيـروت" (احلريـة للمعتقلـين"بشأن حتقيقات الضباط اإلسـرائيليين؛ حممـد صـفا، 

شـورات جتمـع من: بيلـروت" (شهادات حية عن اإلرهـاب الصـهيوين: اخليام"؛ علي سرور، )١٩٩٥
  .؛ تقارير منظمة العفو الدولية)١٩٨٨معتقلي أنصار، 

  كاتب وصحايف لبناين. 
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أعوام على وجود بعضنا فيـه، ال يتعـدى الردهـة وسـاحة الشـمس، التـي كـانوا يخرجوننـا 
إذاً، كــان هــدفنا األويل مــن العمليــة الوصــول إىل الســاحة، . إليهــا ملــدة خمــس دقــائق فقــط

يومـاً كاملـة، وهكـذا باتـت عمليـة  ٢٠ضبان الباقيـة استغرقت معاجلة الق... ثم ماذا بعد؟
جهزنـا مـا . أكلنـا طعامنـا، وانتظرنـا هبـوط الليـل. كان ذلـك ظهـر يـوم أحـد... الفرار ممكنة

الســجناء واحلــراس، نزعنــا القضــيب : نملكــه مــن ثيــاب ســوداء أو داكنــة، وملّــا نــام اجلميــع
حاولــــت اخلــــروج مــــن .. نااألول مــــن مكانــــه ثــــم البقيــــة وحملناهــــا كســــالح حلمايــــة أنفســــ

رغــم االرتبــاك الــذي ســبّبه .. كــان علينــا أن ننــزع قضــيباً إضــافياً. الفتحــة ولكننــي علقــت
خرجنـا إىل الردهـة، .. هذا الوضع الناشئ، تمكنـا مـن فعـل ذلـك يف غضـون خمـس دقـائق

ما زلنا يف السجن، ومـع .. ومنها إىل ساحة الشمس، فالباب بينهما عادة يكون مفتوحاً
كـــان ممنوعـــاً .. نظرنـــا إىل الفضـــاء وشـــعرنا للمـــرة األوىل بأننـــا علـــى عتبـــة احلريـــةذلـــك، 

انـدفعنا نحـو فتحــة . علينـا النظـر إىل السـماء خـالل دقـائق السـماح لنـا بـالتمتع بالشـمس
. الشبك التي تفصلنا عـن السـطح، بواسـطة احلبـال التـي صـنعناها مـن صـوف البطانيـات

زحفنـا فــوق حـائط ال يتجــاوز .. ري األنحــف جسـداًكنـت أول مـن تســلق إىل السـطح باعتبـا
عرضه األربعين سـنتيمتراً، ورأينـا برجـاً للحراسـة، واكتشـفنا وجـود حقلـين مـن األسـالك 

مل يكن لدينا سالح، فقط قضبان . الشائكة واأللغام عندما سلطت عليها األنوار الكاشفة
احلبــل، وأخــذنا نســتعمل مــا نزلنــا عــن اجلــدار بواســطة .. احلديــد القصــيرة التــي انتزعناهــا

نزعنا ثيابنا خمافة أن . يف أيدينا من قضبان لتفحص خلو مواضع أقدامنا من األلغام
تعلــق بالقضــبان، وزحفنــا علــى صــدورنا، وشــققنا طريقنــا بــين األلغــام املزروعــة حــول 

كنـــت أول مـــن . وصـــلنا إىل ســـور جديـــد مـــن األســـالك الشـــائكة وحقـــل ألغـــام آخـــر. الســـجن
تبعنـــي حممـــود، كانـــت املســـافة . ناديـــت رفـــاقي هامســـاً أن يتبعـــوين للتقـــدماخترقهـــا، و

بينــــي وبينــــه نحــــو ســــتة أمتــــار، وشــــاهدت وهجــــاً مباغتــــاً وســــمعت دوي اللغــــم وحممــــود 
تابعنــــا، أبــــراج احلراســــة واجلنــــود .. دعــــاين ورفــــاقي إىل االســــتمرار. يهــــوي، رجعــــت إليــــه

شــــر متــــراً، وخلفنــــا وراءنــــا قطعنــــا مســــافة خطــــرة إضــــافية تقــــدر بخمســــة ع. يســــتيقظون
كثــرت األضــواء املنبعثــة مــن األبــراج، وركضــنا باجتــاه معــين، ووصــلنا . حممــود جريحــاً

مل يعــد ســعود يقــوى علــى . تابعنــا.. إىل مكــان شــعرنا فيــه أن األضــواء ستكشــفنا ال حمالــة
بعد . املشي أو الركض، وأخذنا ندفعه معنا، وكنا نسابق الضوء والطلقات وبزوغ الفجر

توقفنـــا اللتقـــاط أنفاســـنا . أربعـــة كيلـــومترات تقريبـــاً حـــل اإلرهـــاق بنـــا جميعـــاً - الثـــةث
. قبـل أن نفتـرق كـان سـعود يبـدو يائسـاً مـن النجـاح... وقررنا أن يركض كل منـا باجتـاه
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هــــل تــــرى .. هــــل تــــرى النجــــوم: وأدرتــــه صــــوب الســــماء قــــائالً. أمســــكت بوجهــــه بــــين يــــدي
الحقـــــاً أن اإلســـــرائيليين وميليشـــــيا جـــــيش لبنـــــان  علمـــــت... وانـــــدفعنا هـــــاربين.. احلريـــــة

  ."اجلنوبي جنحوا يف أسر سعود ثانية
لـيس املقصـود مــن هـذه الروايــة التـي أدىل بهــا األسـير الرابــع يف اجملموعـة، حممــود 
عســاف، احلــديث عــن البطولــة التــي رافقــت عمليــة فــرار مــن ســجن اخليــام، وهــي العمليــة 

ن هـذه الواقعـة نحـو روايـة مـا يـدور يف ذلـك السـجن، اليتيمة يف أي حال، بل االنطـالق مـ
الذي ما زال قائماً حتى اللحظة، وسيظل على ما هو عليه يف مراحل الحقـة، علـى الـرغم 
مــن التحســينات اجلزئيــة التــي جنحــت الضــغوط يف إدخالهــا عليــه، وهــي ضــغوط جــاءت 

إن املقصـود . يـة ثالثـاًمن جانب املعتقلين أوالً، وذويهم ثانيـاً، واحملافـل الدوليـة والعرب
ســبتمبر /مــن االســتهالل بروايــة األســير عســاف عــن عمليــة الهــروب التــي تمــت يف أيلــول

هـــو أن تشـــكل املـــدخل ملقاربـــة أوســـع شـــموالً، تتنـــاول هـــذا الســـجن الـــذي يصـــفه  ١٩٩٢
  .نزالؤه بأنه مقبرة األحياء

وكانـت . ١٩٣٣يعود أساس البنـاء إىل ثكنـة أنشـأتها قـوات االنتـداب الفرنسـية سـنة 
واختيـار املكـان الـذي . الثكنة املذكورة مقراً للقوات املرابطة يف منطقة جنـوبي اجلنـوب

ال يبعــد أكثــر مــن مئــة متــر عــن البلــدة املعروفــة باســم اخليــام كــان مقصــوداً يف حــد ذاتــه، 
البريطانيــــة يف  - فاخلالفــــات الفرنســــية. وجلملــــة عوامــــل سياســــية وجغرافيــــة متداخلــــة

وبـديهي . دود كان جليّاً بين الدولتين املنتـدبتين علـى لبنـان وفلسـطينشأن تخطيط احل
القول إن بريطانيا كانت، ومن ورائها احلركة الصهيونية، تضـغط ملـدّ نفوذهـا نحـو خـط 
يمتد شرقاً من جنوبي وادي البقاع ويصل غرباً إىل حماذاة صيدا يف احلد األقصى، أي 

وهــو . منـاطق جبـل الشـيخ وقضـاء حاصـبيا بمـا يضـمن السـيطرة علـى مسـاقط امليـاه يف
هـذا يف اجلانـب السياسـي، أمّـا مـن ناحيـة املوقـع اجلغـرايف، . ما كان يرفضه الفرنسيون

فالثكنـــة املـــذكورة تشـــرف بصـــورة كاملـــة تقريبـــاً علـــى منطقـــة أصـــبع اجلليـــل يف شـــمال 
وعليــه، . فلســطين مــن جهــة، وعلــى مرتفعــات اجلــوالن يف جنــوب ســورية مــن جهــة أُخــرى

يمكــــن القــــول إن الفرنســــيين أرادوا الثكنــــة بمثابــــة موقــــع حصــــين واســــتراتيجي لتــــأمين 
. ســيطرتهم علـــى اجلـــزء اجلنـــوبي مـــن لبنـــان واجلــزء اجلنـــوبي مـــن ســـورية علـــى حـــد ســـواء

وهكــذا، حتــدد دورهــا بحمايــة النفــوذ الفرنســي يف كــل مــن لبنــان وســورية مــن احتمــاالت 
  .ية مؤخرة نفوذهمتوسع صهيونية أو بريطانية سافرة، وحلما
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مــع االســتقالل وجــالء اجليــوش األجنبيــة عــن األراضــي اللبنانيــة، أخلــى الفرنســيون 
الثكنـــة املـــذكورة، شـــأنها شـــأن الـــثكن التـــي أقاموهـــا يف طـــول البلـــد وعرضـــه، وتســـلمها 

إالّ إن أهميــة الثكنــة انخفضــت يف ســنوات االســتقالل، نظــراً . ١٩٤٣اجلــيش اللبنــاين ســنة 
ريف الـــــذي احتلـــــه اجلنـــــوب يف سياســـــات الدولـــــة اللبنانيـــــة االقتصـــــادية إىل املوقـــــع الطـــــ

، عنـدما ١٩٧٨مـارس /وظل الوضـع علـى هـذا النحـو حتـى آذار. واالجتماعية والعسكرية
نفــذت القــوات اإلســرائيلية اجتياحهــا األول ألجـــزاء واســعة مــن اجلنــوب، وتعرضــت بلـــدة 

، بـل حتولـت، وهـي التـي كـان عـدد اخليام ملا يشبه التدمير الشامل، وخلت مـن مواطنيهـا
ســكانها ثالثــين ألفــاً، إىل مســرح تــدريب لوحــدات اجلــيش اإلســرائيلي علــى أعمــال النســف 

أمّــا الثكنــة، فقــد تســلمتها امليليشــيات املتعاملــة مــع إســرائيل، . والتلغــيم وحــرب الشــوارع
ة وعقـــب االجتيـــاح الصـــهيوين للبنـــان صـــيف ســـن. التـــي قادهـــا آنـــذاك الرائـــد ســـعد حـــداد

. ، بدأ األهايل عودتهم إىل البلدة، التـي راحـت تخـرج مـن حتـت الرمـاد شـيئاً فشـيئا١٩٨٢ً
أمّا الثكنة التي وضعت امليليشيات يدها عليها، فقد باتت مركزاً للتحقيق ليس إالّ، نظراً 

، وتــــم زج ١٩٨٢يوليــــو /تمــــوز ١٤إىل وجــــود معتقــــل أنصــــار، الــــذي جــــرى افتتاحــــه يف 
وظلـــت الثكنـــة حمافظـــة علـــى دورهـــا مـــا دام . والفلســـطينيين فيـــه األلـــوف مـــن اللبنـــانيين

معتقــل أنصــار قائمــاً، إالّ إن اتســاع ضــربات املقاومــة الوطنيــة اللبنانيــة أدى إىل تنفيــذ 
القوات اإلسرائيلية انسحابات اضطرارية متتابعة من بيـروت واجلبـل وصـيدا والزهـراين 

 ١٩٨٥أبريـــل /نيســـان ٤ســـرائيلي يف وصـــور والبقـــاع الغربـــي، واكتمـــل عقـــد التراجـــع اإل
بإقفال معتقل أنصار، وهو ما دفع القوات اإلسرائيلية إىل حتويل ثكنة اخليام إىل بـديل 

وقد تم ترميم وتأهيل وتوسيع الثكنة منذ مطلـع . من أنصار يف عملية االحتجاز واألسر
ال تختلــف ، وباتــت أكثــر اســتعداداً للقيــام بمهمتهــا اجلديــدة بعــد أن أصــبحت ١٩٨٥ســنة 

  .عن السجون اإلسرائيلية يف قليل أو كثير
 ٢٠زنزانـــة جماعيـــة وأكثـــر مـــن  ٦٧يتـــألف الســـجن مـــن عـــدة مبـــان تضـــم أكثـــر مـــن 

زنزانـــة إفراديـــة، وكـــل الزنـــازين مرقمـــة باألرقـــام العاديـــة، وهـــي تختلـــف طـــوالً وعرضـــاً 
تــرين أو الثالثــة فالزنــازين اجلماعيــة ال تتعــدى امل. وارتفاعــاً تبعــاً للمهمــة املناطــة بهــا

وهـي تطـل علـى ممـر تشـغل اجلانـب اآلخـر . أمتار طوالً وعرضاً، وبارتفـاع متـرين ال أكثـر
منــه زنــازين أُخــرى يف القســم ذاتــه، إالّ إن هــذا ال يعنــي أن هنــاك إمكانــاً لرؤيــة الســجناء 
اآلخـــرين يف الغـــرف املالصـــقة أو املقابلـــة، إذ إن الفتحـــة املوجـــودة يف أعلـــى الغرفـــة ال 

سمح بأكثر من مرور الصوت، ولهذا حماذيره يف ظل حركـة املراقبـة الدائمـة واحلراسـة ت
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مترين أو ثالثة أمتـار، يـتم حشـر نحـو عشـرة  ×ويف مساحة ال تتعدى املترين . املستمرة
وتتحــــدد األعــــداد إلشــــغال ). يف أي حــــال مــــن األحــــوال ٧ال يــــنقص العــــدد عــــن (معتقلــــين 

أمّـا الزنـازين اإلفراديـة فهـي متباينـة . ة حمـالت االعتقـالالزنازين اجلماعية تبعاً لكثاف
ســـم، بارتفـــاع ال يصـــل إىل املتـــر الواحـــد، أو  ٥٠ × ٥٠املســـاحة أيضـــاً، إذ تتـــراوح بـــين 

ويف هــذه املســاحة الضــيقة يمضــي بعــض الســجناء . ســم يف أحســن األحــوال ٩٠ × ٩٠
الزنــازين (كنهم أشــهراً طويلــة مــن دون رؤيــة ضــوء الشــمس، ويقضــون حاجــاتهم يف أمــا

  ".الغرف"، أو يف سطول موضوعة داخل )اإلفرادية
هذا من حيث البناء، أمّا من حيث اجلهاز البشري املشرف علـى السـجن، فهـو عبـارة 

وقد . عن رتب عسكرية عليا إسرائيلية يف مقابل أغلبية تنتمي إىل امليليشيات احلدودية
، ١٩٨٥ام منـذ إقامتـه يف أوائـل سـنة أشرفت االستخبارات اإلسرائيلية علـى معتقـل اخليـ

، عندما نُقلت هـذه املهمـة إىل ١٩٨٨واستمرت يف توليها املسؤولية عنه إىل أواخر سنة 
، ويف الغالـــب مـــا يكـــون املســـؤول األول عـــن "جهـــاز األمـــن القـــومي اإلســـرائيلي واملوســـاد

اللبنــاين،  أمّــا اجلهــاز. الســجن برتبــة عقيــد، يعاونــه فريــق مــن احملققــين مــن رتــب متعــددة
، بمشاركة من عناصـر األمـن "جيش لبنان اجلنوبي"فيتواله عدد من مسؤويل ما يسمى 

ويقــــوم فريـــق مــــن احملققـــين، يتحـــدرون يف أغلبيــــتهم مـــن املؤسســــة . احملليـــة يف القـــرى
العســكرية النظاميــة، بهــذه املهمــة، إضــافة إىل عمليــات التعــذيب التــي يمارســها احلــرس 

ويســــتعمل معظــــم احملققــــين واملشــــرفين علــــى . ل يف املعتقــــلواجلنــــود املوجلــــون بالعمــــ
وهــم يف معظمهــم مــن . الســجن أســماء حركيــة، إالّ إن كثيــرين مــنهم معروفــون باألســماء

أبنـــاء قـــرى املنطقـــة أو مـــن الـــذين التحقـــوا بامليليشـــيات احلدوديـــة يف غضـــون األعـــوام 
بعـــض احلـــاالت ويـــتم يف . الســـابقة، وبعضـــهم مـــن قـــرى خـــارج منطقـــة الشـــريط احملتـــل

  .احملددة سوق معتقلين إىل مرجعيون كي يستكمل ضباط إسرائيليون التحقيق
ويــرتبط معتقــل اخليــام بشــبكة مــن مراكــز التحقيــق األويل واالعتقــال القصــير األمــد 

ثكنــــة مرجعيــــون؛ مقــــر قيــــادة امليليشــــيات يف الطيبــــة : يف املنطقــــة احلدوديــــة، وأبرزهــــا
يف بنـت جبيـل؛ مركـز القليعـة،  ١٧ ة البيطـار؛ معتقـل الــ؛ ثكنة حوال؛ ثكنـ)قرب املشروع(

  ...وهو قريب من مستشفى مرجعيون، وسواها
غيـــــر أن املعتقلـــــين اللبنـــــانيين ال يقتصـــــرون علـــــى أســـــرى ســـــجن اخليـــــام، إذ يوجـــــد 

فمـثالً، خـالل االجتيـاح . باإلضـافة إىل هـؤالء سـجناء لبنـانيون يف السـجون اإلسـرائيلية



  ١٥٢، ص )١٩٩٥صيف ( ٢٣، العدد ٦مجلد ال مجلة الدراسات الفلسطينية قيقدت
 

٦ 
 

مواطنــــاً، بعضــــهم مــــن أعضــــاء  ١٦٥فُقــــد مــــا يقــــارب  ١٩٧٨س مــــار/الصــــهيوين يف آذار
، ورفضـــــت إســـــرائيل االعتـــــراف "اللبنانيـــــة التقدميـــــة - القـــــوات املشـــــتركة الفلســـــطينية"

مفقــوداً يف إبــان الغــزو  ١٧٥وإضــافة إىل ذلــك، هنــاك . بأســرهم أو الكشــف عــن مصــيرهم
، مــع العلــم بــأن ، ومــا زال مصــيرهم أيضــاً جمهــوال١٩٨٢ًاإلســرائيلي للبنــان صــيف ســنة 

كثيــرين مــن املــواطنين، وضــمنهم أســرى تــم حتريــرهم، أدلــوا بشــهادات عــن إلقــاء القــوات 
اإلسرائيلية القبض على بعضـهم يف وضـح النهـار، مـنهم مـن كـان أُصـيب بجـروح خـالل 

ويُعتقـد أن قسـماً مـن هـؤالء املفقـودين موجـود . القتال، ومنهم من كـان يف حالـة سـليمة
  .ائيليةيف السجون اإلسر

شــهيداً مــن شــهداء املقاومــة تــرفض إســرائيل تســليمهم  ١٥٠يضــاف إىل ذلــك رفــات 
ويقــال إن هــؤالء دُفنــوا يف األرض احملتلــة، يف . إىل ذويهــم أو إىل املؤسســات اإلنســانية

وقــــد اعترفــــت إســــرائيل ســــنة . مكــــان يطلــــق عليــــه اســــم مزرعــــة غــــادوت قــــرب نهــــر األردن
وتبــين أن هــؤالء كــانوا قــد خطفــوا . قــوات اللبنانيــةبتســلمها ســتة معتقلــين مــن ال ١٩٩٠

ومرفـــأ ] موقـــع قريـــب مـــن خمـــيم تـــل الزعتـــر[يف املـــونتي فـــردي " القـــوات"علـــى حـــواجز 
قبـل " القـوات"بيروت، وبعد أن وُضِعوا يف سجن الكرنتينا قرابة الثمانية أشـهر، سـلمتهم 

  .١٩٩٠مايو /حلها إىل إسرائيل يف أيار
لألسرى اللبنانيين يف السجون اإلسرائيلية نحو ) غير املؤكد(ويبلغ العدد املتداول 

عســقالن، بئــر الســبع، نفحــة، اجللمــة، الرملــة، : أســيراً، مــوزعين علــى الســجون التاليــة ٧٥
وقد اختُطف بعض هؤالء مـن األراضـي اللبنانيـة يف عمليـات عسـكرية جويـة أو . العفولة

يـان اإلسـرائيلي، يف خمالفـة صـريحة بحرية، أو خالل مواجهات، وتم نقله إىل داخـل الك
، والتـي تـنص علـى ١٩٤٩مـن معاهـدة جنيـف الرابعـة الصـادرة سـنة  ٧٦و ٤٩للمادتين 

اعتقـــــال األفـــــراد واجلماعـــــات ونقلهـــــم خـــــارج املنـــــاطق احملتلـــــة إىل منـــــاطق الدولـــــة "أن 
، إالّ إذا تـــم هـــذا النقـــل ألســـباب تتعلـــق "احملتلـــة ممنـــوع مهمـــا كانـــت األســـباب والـــدواعي

بيـــــد أن إســـــرائيل مل تكتـــــف بنقـــــل . ســـــالمة املعتقلـــــين جـــــراء توســـــع العمليـــــات احلربيـــــةب
املعتقلــين إىل أراضــيها، بــل أجــرت أيضــاً حماكمــات صــورية لعــدد كبيــر مــن املناضــلين، 

فقد حكـم، مـثالً، بالسـجن املؤبـد علـى علـي . وأصدرت بحقهم أحكاماً جائرة طويلة األمد
عامــاً علــى كايــد  ٢٠اً علــى فــانور ياســين، وعامــ ٣٠بلحــص وجــواد قصــفي، وبالســجن 

وقـد انتهــت فتــرات . أعــوام علــى عـادل تــرمس ١٠عامــاً علـى إبــراهيم السـقي، و ١٤بنـدر، و
أحكام البعض، وخصوصاً بعض أسـرى سـجن بئـر السـبع، ومـع ذلـك مـا زالـوا حمتجـزين 
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توجَّــه  كمــا أن هنــاك ســتة أســرى يف الســجن املــذكور مل. إداريــاً مــن دون أي مبــرر قــانوين
وتمنـع ســلطات االحـتالل الصــليب . إلـيهم أي تهمـة، ومل يُخضــعوا حتـى حملاكمــة صـورية

ويعـــــاين . األحمـــــر مـــــن زيـــــارة األســـــيرين الشـــــيخ عبـــــد الكـــــريم عبيـــــد ومصـــــطفى الـــــديراين
وقـد . املعتقلون أوضاعاً صحية ونفسية سيئة، وخصوصاً أن زيارة ذويهم لهـم ممنوعـة

إلسرائيلية رسائل كثيرة، تقول إحداها، وهي مـن أسـرى ورد من املعتقلين يف السجون ا
نحــن بحاجــة إىل عمــل فــوري وســريع مــن : "ســجن بئــر الســبع موجهــة إىل جلنــة املتابعــة

قِـــبلكم ألجـــل إنهـــاء احلكـــم اإلداري املتخـــذ بحقنـــا مـــن دون أي مبـــرر شـــرعي أو قـــانوين، 
ل الفــوري إلطــالق وخصوصــاً أننــا أنهينــا فتــرة حكمنــا منــذ ســنوات عديــدة، نطالــب بالعمــ

وتـدل رسـالة أُخـرى علـى أن بعـض سـجناء بئـر السـبع ." سراحنا وسـراح جميـع املعتقلـين
لقــد مــر معظمنــا بهــذه التجربــة يف : "هــم مــن الــذين أمضــوا فتــرة اعتقــال يف ســجن اخليــام

  ."بداية االعتقال عندما كنا يف سجن اخليام
يــام؛ ومصــدر الصــعوبة مــن الصــعب إعطــاء رقــم دقيــق لعــدد املعتقلــين يف ســجن اخل

هــو أن اجلهــة التــي تتــوىل عمليــة االعتقــال ال تعتــرف رســمياً بمســؤوليتها عــن الــذين يــتم 
هـــذا أوالً، وثانيـــاً، ألن الـــرقم متغيـــر، ويرجـــع ذلـــك إىل كثافـــة . اقتيـــادهم إىل ذلـــك املكـــان

ن العمليات األمنية التي تستهدف املواطنين، بصرف النظر عن عالقتهم باملقاومة، إذ إ
هـــذا مـــع العلـــم بـــأن املنطقـــة . جمـــرد الشـــك كـــاف لتنفيـــذ االقتيـــاد والتحقيـــق واالحتجـــاز

" تصفية"و" تنظيف"، إن مل يكن قبل هذه السنة، لعملية ١٩٧٨احملتلة خضعت منذ سنة 
متواصــلة، أدت فيمــا أدت إليــه إىل طــرد جمموعــات كبيــرة مــن الســكان، وإىل وضــع غيــر 

غيــر أن املهــم يف . الســجون، وإمّــا حتــت املراقبــة الدائمــةاملتعــاونين مــع إســرائيل إمّــا يف 
استحالة حتديد الرقم احلقيقي يعود يف جانب منه إىل حمالت االعتقـال اجلماعيـة التـي 

علــى أوامــر العمــالء وتعليمــات اإلدارة املدنيــة، " العاصــية"أو " املتمــردة"تســتهدف القــرى 
فـــإذاً، تتضـــافر هـــذه العوامـــل . دائيـــةأو تلـــك التـــي تشـــهد املنـــاطق احمليطـــة بهـــا عمليـــات ف

جمتمعــة، بــدءاً بالوضـــع الالقــانوين ملعتقـــل اخليــام ومراكــز التحقيـــق املســاندة، ورفـــض 
دخول الصليب األحمر الدويل إليه، وصوالً إىل عمليـات االعتقـال التـي ال تصـل أخبارهـا 

لوضـــــع، هـــــذه كلهـــــا تـــــؤدي إىل هـــــذا ا.. إىل جلنـــــة املتابعـــــة، فضـــــالً عـــــن احلمـــــالت العامـــــة
وخصوصــاً أن املعلومــات التــي تــرد عــن املعتقلــين تصــل مــن طــرق متعرجــة وبطيئــة، إذ 
تعتمد يف جانب منها على األسرى احملررين، أو ذوي املعتقلين، أو ما يحمله القادمون 

لكـن الـرقم املتـداول لعـدد األسـرى يف سـجن اخليـام . من املناطق احملتلة معهم من أنباء
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ويتــوزع . معــتقالً ٢٥٠الــذين أُفــرج عــنهم مــؤخراً، يصــل إىل نحــو حاليــاً، بعــد حســم عــدد 
آخرين من جنسـيات  ١٢قرية لبنانية، إضافة إىل  ٧٠املعتقلون من ناحية أصلهم على 

عامــــاً، إالّ إن  ٦٥عامــــاً و ١٢وتتــــراوح أعمــــار املعتقلــــين يف ســــجن اخليــــام بــــين . عربيــــة
 الســـن ممـــن جتـــاوزوا اخلامســـة عامـــاً، وطـــاعنين يف ١٢هنـــاك أوالداً تقـــل أعمـــارهم عـــن 

أمّـا املعـتقالت فـأغلبيتهن العظمـى مـن الفتيـات، علمـاً بـأن هنـاك . والستين من أعمارهم
ووصــل عــدد . ســيدات أُلقــي القــبض علــيهن مــع أزواجهــن، وقــد أجنبــت إحــداهن يف الســجن

٪ مــن العــدد ١٠ســجينة، أي مــا نســبته  ٣٠الســجينات يف ســجن اخليــام يف وقــت مــا إىل 
  .يل قبل عملية اإلفراج األخيرةاإلجما

ــا التــوزع املهنــي للمعتقلــين، فيقــدم نموذجــاً للتشــكيلة االجتماعيــة ملــا هــو عليــه  أمّ
الوضــع يف املنطقــة احملتلــة، حيــث الفئــات األكثــر تعاطيــاً بالعمــل السياســي هــي الطــالب 

والنســـــبة األساســـــية مـــــن الســـــجناء هـــــي مـــــن الطـــــالب واألســـــاتذة ومـــــديري . واملدرســـــون
. ٪ مـنهم هـم مـن هـذه الفئـة٦٠ويُستدل من نسـب التـوزع املهنـي للمعتقلـين أن . ارساملد

ويـــأتي بعـــدها مباشـــرة عســـكريون يف اجلـــيش اللبنـــاين وقـــوى األمـــن الـــداخلي، إذ إن مَـــن 
يتــــردد مــــنهم علــــى املنطقــــة عرضــــة، كــــاآلخرين، لالعتقــــال ومــــا يــــرتبط بــــه مــــن أعمــــال 

لــذلك مــن جانــب ســلطات االحــتالل والعمــالء ولعــل الــدافع األساســي . التحقيــق والتعــذيب
كـون هـؤالء يقــدمون نموذجـاً مغــايراً ملـا هــو عليـه وحــدات املنطقـة احلدوديــة التـي باتــت 

وأمّــــا بــــاقي املعتقلـــين فيتوزعــــون بــــين خمتلــــف الشــــرائح، .. جـــزءاً مــــن األداء اإلســــرائيلي
ل على اجلانب وال تقتصر مبررات االعتقا. فالحون، عمال، باعة صغار وموظفون: منها

األمني املرتبط بنشاط املقاومـة، بـل تتعـداها إىل كـل مـا مـن شـأنه اتخـاذ موقـف مضـاد 
فمثالً، يتبـين أن ذريعـة االعتقـال التـي . ملا هو سائد يف منطقة الشريط احلدودي احملتل

تــم بموجبهــا زجّ أكبــر عــدد مــن املدرّســين تتعلــق باملســألة األمنيــة، إذ إنهــا تمــت بســبب 
ــــم ــــا بالنســــبة إىل . وتــــدريس اللغــــة العبريــــة التــــي فرضــــتها اإلدارة املدنيــــة رفــــض تعل أمّ

الطــــالب، فيتأكــــد مــــن خــــالل املعلومــــات أن رفــــض املشــــاركة يف الــــرحالت واخمليمــــات 
  .الطالبية والكشفية والسياحية إىل إسرائيل كان أحياناً بمثابة مبرر كاف لالعتقال

  شهادات عن التعذيب
أمضـــى عشـــرة أعـــوام يف ســـجن اخليـــام، أنـــه أُحضـــر يف  ، الـــذيســـعيد األخـــرسيقـــول 

ولـــدى . الصـــباح البـــاكر إىل الثكنـــة، بعـــد أن اعتُقـــل يف منزلـــه، ونُقـــل يف صـــندوق ســـيارة
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الوصــول إىل الســجن أُخــرج مــن صــندوق الســيارة وغُطّــي رأســه بكــيس مــن اخلــيش تنبعــث 
عمليـة تسـليمي  وهنـاك تـم إيقـايف علـى احلـائط، يف هـذا الوقـت كانـت"منه رائحة كريهـة 

وتســـلّمي تـــتم بـــين عناصـــر اخملـــابرات احملليـــة التـــي ألقـــت القـــبض علـــيَّ وبـــين مســـؤويل 
الســـجن، أمّـــا حـــراس الســـجن الـــذين مل يحتملـــوا هـــذا االنتظـــار، فكـــانوا يضـــربونني ريثمـــا 

بـــــدأت عمليـــــة التحقيـــــق حلظـــــة انتهـــــاء اإلجـــــراءات، وكانـــــت مقرونـــــة .. تنتهـــــي اإلجـــــراءات
نت األسـئلة التـي توجّـه إيلّ منوعـة، تبـدأ بتـاريخ املـيالد، والنشـأة، كا. بالضرب والتهديد

وكانــت األجوبــة التــي ال .. والدراســة، واألقــارب واألصــدقاء، والوضــع الصــحي، واالنتمــاء
تتوسـع األسـئلة .. تعجب احملققين يُـرد عليهـا بالضـرب واملطالبـة بأجوبـة أكثـر وضـوحاً

ويـــتم هنـــا إشـــعار .. ف يف القـــرى اجملـــاورةعـــن اجلوانـــب الشخصـــية إىل احملـــيط واملعـــار
املـــتهم بأنـــه عـــالق مـــع أهـــم جهـــاز اســـتخبارات يف العـــامل، وبـــأن املعلومـــات التفصـــيلية 
والدقيقـــة عـــن املعتقـــل هـــي يف حيـــازة هـــذا اجلهـــاز، الـــذي ال يتـــوخى مـــن طـــرح األســـئلة 

ق جمـرد هـذه اجلولـة األوىل مـن التحقيـ.. اإلحلاح عليها سـوى تثبيتهـا بواسـطة االعتـراف
بداية، إذ يتم إخراج املتهم من غرفة التحقيق وتسليمه إىل عناصر الشـرطة، وهـؤالء مـن 

يمضـــي املـــتهم وقتــه واقفـــاً أو راكعـــاً، أو يُلقــى بـــه علـــى . املتخصصــين بعمليـــات الضــرب
تســتغرق هــذه العمليــة بعــض الوقــت، وعنــدما .. األرض والقفــز عليــه مــع الركــل والضــرب

يعتمــد التعامــل يف هــذه .. أُنهــك، يــتم إدخالــه إىل احملقــق ثانيــة يشــعر هــؤالء بــأن املــتهم
املرحلــة علــى طبيعــة األجوبــة، فــإذا كــان املــتهم أدرك الــدرس الــذي شــهد فصــوله، يجــري 

هنـــا تُعتمـــد عمليـــة الترهيـــب . التعامـــل معـــه بهـــدوء يف مقابـــل املعلومـــات التـــي يـــديل بهـــا
تتـــرك .. بلـــه وقـــف الضـــرب والركـــل ووالترغيـــب؛ فـــاالعتراف ثمنـــه الرجـــوع إىل األهـــل، وق

، على أن تأتي وتعترف عن الرفـاق واألصـدقاء )التفكير والقول( فرصة للمتهم املتردد لـ
فــإذا ردّ .. أمّــا الــرفض، فيُــرد عليــه برفــع وتيــرة التعــذيب.. وتــديل بمــا لــديك مــن معلومــات

ها تعليقـــه علـــى املـــتهم بـــأن ال شـــيء لديـــه ليقولـــه، يـــتم اعتمـــاد املرحلـــة الثانيـــة، وبـــدايت
وتختلــــف وضــــعية التعليــــق ومدتــــه تبعــــاً لطبيعــــة التهمــــة .. عمـــود كهربــــاء وســــط املعتقــــل

أمّــا عــن وضــعية التعليــق، فتــتم باليــدين االثنتــين إىل األعلــى، أو بيــد . وخطــورة املعتقــل
كــــل هــــذا وســــط الضــــرب املتقطــــع والتعــــرض .. واحــــدة، أو بالرِجــــل، والــــرأس إىل األســــفل

حلـــار، ومـــن دون طعـــام أو شـــراب أو احلـــد األدنـــى منهمـــا، الـــذي يُبقـــي للطقـــس البـــارد أو ا
  ."املتهم على قيد احلياة ال أكثر

، الذي أمضى يف املعتقل خمسـة أعـوام تقريبـاً، فيصـف التحقيـق توفيق منصورأمّا 
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ساعة، ضُـربت  ١٥تعرضت للتحقيق ملدة ال تقل عن : "الذي تعرض له على النحو التايل
وقـــد تركـــز الضـــرب علـــى . ة، مل تتـــرك مكانـــاً مـــن جســـمي إالّ أصـــابتهخاللهـــا بعصـــا غليظـــ

كـــانوا يحـــاولون تأكيـــد . ظهـــري، ممـــا تســـبب يف كســـر ثـــالث فقـــرات مـــن عمـــودي الفقـــري
عالقتي باملقاومة، وقد أخبرتهم أنني جمرد نقـابي أتـابع قضـايا املـزارعين، إالّ إن هـذا 

، ونطالـب فيـه بزيـادة ١٩٨٩ارس مـ/مل يقنع احملقق الذي رأى يف بيـان وزعتـه يف آذار
وقد أمضى منصور ثمانية أشهر ." أسعار التبغ للفالحين دليالً على ارتباطي باملقاومة

، وهـــو عبـــارة عـــن غرفـــة رطبـــة ومعتمـــة ال تـــدخلها أشـــعة الشـــمس "حـــبس املشـــاغبين"يف 
  .بتاتاً

مـــن مدرســـة كفـــركال  ١٩٩٢أبريـــل /نيســـان ٧يف  طـــاهر نصـــر اللـــهواقتـــاد اجلنـــود 
وعنـــدما وصـــلت بـــدأوا بضـــربي بالعصـــا، "الرســـمية، ومـــن الصـــف الـــذي يتـــوىل تدريســـه، 

وعلقوين على العمود، ووضعوا أسالكاً كهربائية يف أصابعي ثم صبّوا عليَّ املاء البارد 
حيـــث بقيـــت أربعـــة أيـــام وثيـــابي مبللـــة باملـــاء، ومـــن شـــدة الضـــرب والتيـــار الكهربـــائي 

وأُصــبت بغثيــان دائــم بســبب طبيعــة الطعــام، كمــا انتشــرت بقــع ســوداء يف أجــزاء جســمي 
أُصبت بفقر حاد يف الدم، وأصبحت عاجزاً عن الوقوف، ثم تدهور وضعي الصحي أكثـر 
فنُقلـــت إىل مستشـــفى مرجعيـــون، وقـــد أعطـــوين هنـــاك وحـــدتيْ دم ســـحبوها مـــن زمالئـــي 

هــاب حــاد املعتقلــين، إالّ إن وضــعي مل يتحســن كثيــراً، فــأفرجوا عنــي بعــد أن أُصــبت بالت
يف جهــــاز التــــنفس، وذهبــــت مباشــــرة إىل مستشــــفى حمــــود يف صــــيدا، ثــــم إىل مستشــــفى 
بحـنّس املتخصـص بـاألمراض الصـدرية، ومـع أين أتلقـى عالجـي منـذ عـام تقريبـاً، فــإين 

  ."ال أزال أعاين من جراء اعتقال قارب العامين
. ع نمــاذج أُخــرىهــذه النمــاذج الثالثــة، التــي تضــم مواطنــاً ونقابيــاً ومدرّســاً، تســتتب

أكتوبر /تشرين األول ٤كان تلميذاً يف املرحلة املتوسطة عندما اعتُقل يف كميل ضاهر 
تركــوين أوالً قــرب حــائط املعتقــل حتــى ســاعة : "ويقــول عــن وقــائع التحقيــق معــه. ١٩٨٩

وعنــدما فعلــت أخــذ . جــاء أحــد احلــراس وأمــرين بــالركوع علــى األرض. متــأخرة مــن الليــل
ث ســـاعات متواصـــلة، أُغمـــي علـــيّ عنـــدها، فســـحبني مـــن رجلـــي كمـــا يضـــربني ملـــدة ثـــال

أخبرين رفاقي، وأمر زمالءه بتعليقـي علـى العمـود، وأخـذ يصـب املـاء علـيّ، مـاء بـارد ثـم 
بعد هـذا التعـذيب نقلـوين إىل زنزانـة إفراديـة ال يـدخلها الضـوء ملـدة أسـبوع، .. ماء ساخن

لفّـــوا ســـلكاً معـــدنياً علــــى : ق أو التعــــذيبثـــم أعـــادوين منهـــا للمرحلــــة الثانيـــة مـــن التحقيـــ
أصـــــابعي، وأمـــــروين بـــــالركوع، وصـــــبوا املـــــاء البـــــارد علـــــى جســـــمي، ثـــــم وصـــــلوا التيـــــار 
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ضــربوين أيضــاً .. بعــد الصــدمة هــذه نقلــوا الســلك إىل فمــي وعضــوي اجلنســي.. الكهربــائي
بالعصــا علــى جميــع أجــزاء جســمي مــن دون اســتثناء بمــا يف ذلــك رأســي، وأخــذت أعــاين 

عنــدما خرجــت مــن الســجن يف الشــهر األخيــر مــن . بــات عصــبية، ومل أعــد أرى بوضــوحنو
حاولــت متابعــة الــدروس، إالّ إين فشــلت بســبب االهتــراء الــذي أصــاب شــبكية  ١٩٩١ســنة 

.. عيني، ومل أعد أستطيع قـراءة مـا يكتـب علـى اللـوح، وال أحتمـل مشـاهدة ضـوء الكهربـاء
  ."معدل الرؤية اآلن ال يتعدى العشرة يف املئةقال الطبيب إين مهدد بالعمى كلياً، و

تشــــــرين  ٢١، وأُفــــــرج عنــــــه يف ١٩٨٧مــــــايو /أيــــــار ٣١مقــــــاوم أُســــــر يف  علــــــي فــــــواز
قلت للجندي اإلسرائيلي أين جريح، وكانت قدمي اليسـرى، : "، يقول١٩٩١أكتوبر /األول

.. أمسـك بيديــه رجلـي املصـابة وأخــذ يجـذبها إليالمــي.. حيـث اسـتقرت الرصاصــة، تنـزف
قـال يل أحـدهم أنـت .. تقـدم جنـود آخـرون منـي وأشـبعوين ضـرباً.. كنت أصرخ من الوجـع

ممسحة لألحذية، ووقف على صدري وراح يفركـه بحذائـه العسـكري، وداس علـى وجهـي 
أدخلـــوين إىل املستشـــفى، ثـــم أخرجـــوين منـــه إىل ســـجن اجللمـــة يف .. فشـــج شـــفتي الســـفلى

إقـامتي يف املستشـفى مل ينظفـوا يل اجلـروح، منطقة حيفـا قبـل أن تبـرأ جروحـي، وطـوال 
تنقلت بين سـجن الرملـة . ومل أستحم، مما سبب يل التهابات وروائح كريهة وتقيؤاً دائماً

  ."واملستشفى امللحق به وسجن شطة ومستشفى العفولة
يف أثنـــاء وجـــودي يف الســـجن، وبعـــد أن أخـــذوين مـــن الصـــف الثـــاين .. ربـــاح شـــحرور

عامــاً وشــقيقتيّ ناديــا  ٥٥ه، اعتقلــوا والــدتي البالغــة مــن العمــر املتوســط الــذي أدرس فيــ
يومهـــا كنـــت املعتقـــل .. وجميلـــة، كمـــا اعتقلـــوا ابنـــة خـــالتي وعشـــرات البنـــات مـــن البلـــدة

عنـــدما أفرجـــوا عنـــي أبعـــدوين .. عامـــاً ١١األصـــغر يف الســـجن، إذ مل يكـــن عمـــري يتعـــدى 
  .ا عن شقيقتيّ وأبعدوهما أيضاًبعد خمسة أشهر أفرجو.. وعائلتي عن القرية واملنطقة

توقفوا على مسافة قريبة من املنزل، وقـالوا .. اختطفوين من املنزل: مأمون ياسين
نزعــوا العصــابة عــن .. يل اُنظــر إىل بيتــك للمــرة األخيــرة، ألنــه لــن يبقــى علــى وجــه األرض

د أن يومـاً، وأنـا أعتقـ ٣٥أمضـيت يف السـجن فتـرة . عيني وشاهدت النار ودوي االنفجار
عـــائلتي أبيـــدت حتـــت األنقـــاض، لكـــن عنـــدما خرجـــت علمـــت بـــأن طفلتـــي استُشـــهدت، فقـــد 
قتلوهـــا بمســـدس مـــزود بكـــاتم للصـــوت ليلـــة اختطـــايف، كمـــا تســـببوا ببتـــر ســـاق طفلتـــي 

  ..األُخرى
اعتقلوين يف  :جميلة شحرورتقول . وال يختلف وضع األسيرات عن وضع رفاقهن.. 

، وبعـــد أن أدخلـــوين إىل الســـجن اقتـــادوين إىل غرفـــة حقـــل قريـــب مـــن البلـــدة، قيـــدوا يـــديّ
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أكـــدت أين ال أعـــرف عنـــه شـــيئاً، فكـــرر الســـؤال وكـــررت . احملقـــق الـــذي ســـألني عـــن شـــقيقي
بدأ يعاملني بشدة وقسوة، واستعمل الضـرب والشـد بالشـعر ورمـاين علـى األرض، . النفي

ـــه إيلّ األســـئلة نفســـها، فلـــم أجبـــه،  عـــاد إيلَّ يضـــربني، ثـــم تركنـــي فتـــرة رجـــع بعـــدها يوجّ
ضــاعف مــن اســتخدام العنــف، ثــم نــادى علــى احلــراس فــألقوين يف زنزانــة إفراديــة ملــدة 
خمسة أيام، كنت خاللها ال أخرج إالّ إىل احملقق، حيث أُخضـعت لتحقيقـات قاسـية جـداً، 

وملّـــا مل أجـــب أعـــادوين إىل الزنزانـــة، ثـــم إىل .. مقرونـــة بجميـــع وســـائل الضـــغط واإلكـــراه
وهكـــذا حتـــى وضـــعوين يف ســـجن النســـاء، حيـــث أمضـــيت يف املعتقـــل، إجمـــاالً  التحقيـــق،

  .١٩٨٩نوفمبر /تشرين الثاين ٢و ١٩٨٩أبريل /نيسان ٢٦الفترة املمتدة ما بين 
 ٦٥عامــاً و ١٤تتــراوح أعمــار األســيرات يف اخليــام بــين : فتقــول أحــالم عواضــةأمّــا 

أمّــــا خديجــــة األســــمر . الــــدينعامــــاً، كاألســــيرتين احملــــررتين مــــريم زراقــــط ورقيــــة شــــرف 
بعــض األســيرات أُدخلــن املعتقــل وهــن حوامــل، كاألســيرتين لينــا . فعمرهــا ســبعون عامــاً

والعديـــــدات مـــــن األســـــيرات اعـــــتقلن مـــــع أزواجهـــــن، كاألســـــيرة . مصـــــطفى وأميـــــة عكاشـــــة
جنـــاح عليـــق اعتُقلـــت مـــع أمهـــا .. احملـــررة ســـحر زعيتـــر، التـــي مـــا زال زوجهـــا يف املعتقـــل

كما اعتقل العدو يف . عاماُ، كما اعتقل والدها، وهو يف عمر مماثل ٦٥العمر البالغة من 
منـــزل واحـــد ثـــالث شـــقيقات هـــن نزهـــة وفاطمـــة ومنـــى شـــرف الـــدين، وأخـــاهم الصـــغير 

مــدد االعتقــال، تضــيف عواضــة، للســجينات تراوحــت .. أعــوام ٤هــادي، الــذي كــان عمــره 
األساليب ذاتها التي اعتمدت مـع  بين شهر وسبع سنوات، واعتُمدت معنا خالل التحقيق

الشبان، كالضرب بالكرباج، والتركيع، والتعليق، والتعذيب بالكهرباء، وتمزيـق الثيـاب، 
  .وسكب املاء، واالحتجاز يف زنازين إفرادية

وباإلضافة إىل التعـذيب اجلسـدي، يُخضـع املعتقلـون لتعـذيب نفسـي يُجمـع األسـرى 
  .لتعذيب اجلسدياحملررون على أنه ال يقل وطأة عن ا

  وفيات وأمراض دائمة
هــذا املــزيج املركــب مــن التعــذيب اجلســدي والنفســي فعــل يف األســرى فعلــه، إذ بلغــت 

. ســجيناً ١٤، بنــاء علــى معلومــات جلنــة املتابعــة، ١٩٩٥يونيــو /الوفيــات حتــى حزيــران
. آخــر هــؤالء األســير هيــثم دباجــة، الــذي تــويف داخــل زنزانتــه مطلــع العــام احلــايلوكــان 

ســاءت حالتــه الصــحية، وبــدأ : "ويــروي األســير ســعيد األخــرس الواقعــة علــى النحــو التــايل
رفاقـــــه الصـــــراخ ومنـــــاداة احلـــــراس لنقلـــــه إىل مستشـــــفى مرجعيـــــون، وضـــــجت الزنـــــازين 
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ومــن الشــهداء الــذين قضــوا يف ." تــويفمطالبــة بإســعافه، مــن دون أن يتحــرك أحــد، حتــى 
، لبيـب أبـو )اجلميجمـة(، زكريـا نظـر وعلـي حمـزة )شـقرا(عبـد اللـه غملـوش : املعتقل أيضـاً

تـويف نتيجـة .. طلوسـة(، احلـاج أحمـد تـرمس )حـوال(، حسين علي حممـود )حاصبيا(غيدا 
ان، بنــت جبيــل، أصــيب بمــرض الســرط(، أســعد بــزي )عامــاً ٦٥نوبــة قلبيــة ولــه مــن العمــر 
استشـــــهدا يف انتفاضـــــة (، بـــــالل الســـــلمان وإبـــــراهيم أبـــــو عـــــزة )ومل يُطلـــــق لتلقـــــي العـــــالج

ـــــرك األخيـــــر ينـــــزف مـــــن دون ١٩٨٩نـــــوفمبر /تشـــــرين الثـــــاين ٢٥املعتقلـــــين يف  ، وقـــــد تُ
، شــوقي خنــافر، )مســاعدة أو مــن دون أن يُنقــل إىل املستشــفى، إىل أن تــويف أمــام رفاقــه

يف مراكــز التحقيــق قبـل أن يصــلوا إىل املعتقــل، مثــل كمــا تـويف آخــرون . إبـراهيم فرحــات
وهنـاك مـن اعتقـل ومل تظهـر لـه آثـار يف اخليـام أو يف سـواه . يوسف سـعد، وصـالح غرغـر

  .من املعتقالت
بيـــد أن هـــذه الوفيـــات ال تختصـــر معانـــاة الســـجناء، وحتـــى احملـــررين مـــنهم، ومهمـــا 

يـة، يظلـون يحملـون آثـاراً ال تبلغ قدرة أجسادهم على االحتمال وطاقـة صـمودهم املعنو
ولعــل مــن الصــعوبة بمكــان حصــر النتــائج الصــحية التــي يعانيهــا . تمحــى جــراء التعــذيب

، "اشــتراكات"املعتقلــون الــذين مــا زالــوا يف الســجون، إالّ إن الــذين أُطلقــوا يعــانون جملــة 
  :وأمراضاً ثابتة بمعاينات األطباء اللبنانيين الذين يتابعون قضاياهم، منها

حـــــالل األعصـــــاب؛ فقـــــر الـــــدم؛ نقـــــص العناصـــــر األساســـــية يف اجلســـــم؛ التهابـــــات ان
صدرية؛ تبقع يف اجلسم جراء التعـذيب؛ كسـور يف العمـود الفقـري واألضـالع واألطـراف؛ 
تــــرك اجلــــروح مــــن دون تنظيــــف األمــــال الــــذي يــــؤدي إىل التهابــــات وروائــــح؛ اهتــــراء يف 

وبات عصـبية؛ ثقـوب يف طبلتـي األذن؛ شبكيات العيون تؤدي إىل فقدان البصر الحقاً؛ ن
أمـــراض رومـــاتيزم؛ تـــورم؛ فقـــدان الــــذاكرة؛ الســـل؛ الســـرطان الرئـــوي؛ القرحـــة وأمــــراض 
اجلهــــاز الهضــــمي؛ التهابــــات اجلهــــاز البــــويل؛ الديســــك؛ الهلوســــة؛ الربــــو وأمــــراض جهــــاز 
التـــنفس؛ الشـــلل النصـــفي؛ ارجتاجـــات يف الـــدماغ؛ األمـــراض اجللديـــة بمختلـــف أنواعهـــا 

  .؛ انتشار القمل؛ إلخ...)بجر(
إالّ إن هنـــاك مـــا هـــو أكثـــر مـــن هـــذه القائمـــة، ومـــن املؤكـــد أن عمليـــات اإلفـــراج عـــن 
املعتقلــين تعــود يف جانــب منهــا إىل اعتقــاد احملققــين اإلســرائيليين أن املعتقلــين باتــت 
حالتهم الصحية سيئة، وال ضـرورة السـتبقائهم يف املعتقـل، باعتبـار أن وفـاتهم داخلـه 

كـــــن أن تـــــؤدي إىل حمــــــالت التضـــــامن واإلدانــــــة إلســـــرائيل وامليليشــــــيات، تقـــــوم بهــــــا يم
  .املنظمات والهيئات احلقوقية والصحية واإلنسانية احمللية والعاملية
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  :وما يلي قائمة جزئية باألمراض والتشوهات التي يعانيها بعض األسرى
بآلـة حـادة الشيخ زيد حرب، الذي أُطلق وهو مصـاب بشـلل نصـفي نتيجـة ضـربه  -

  .على رأسه
  .الشيخ حممد أمين كوراين، الذي أصيبت رجله بالغرغرينا جراء االلتهابات -
  .سعيد حيدورة، الذي يعاين انهياراً عصبياً وأوجاعاً يف الظهر -
  .نعمة بزي، أمراض مفاصل وعظام -
  .عفيف حمود، كسور يف األضالع -
  .ازين السمعي والبصريسعيد األخرس، أمراض يف القلب واملفاصل واجله -
  .كميل ضاهر، اهتراء يف شبكية العين قد يؤدي إىل فقدانه البصر -
  .حممود رمضان، يد مقطوعة وفقد إحدى عينيه -
  .علي أيوب، فقدان حاسة النظر واختفاء صوته -
  .اليف رمضان، فقدان الذاكرة وارتخاء يف األعصاب -
  .الفتاة كفاح عفيفي، أمراض جلدية -
  .جرادي، حالته الصحية متدهورة جراء ثالثة جروح يف املعدةحممد  -
علــي حجــازي، بتــرت إحــدى رجليــه، ورجلــه األُخــرى عرضــة ملصــير مماثــل جــراء  -

  .غياب املعاجلة
  .سليم بزي، فقد إحدى عينيه -
  .نعمة بزي، فقد إحدى عينيه، وهو ال يعرف النوم جراء االنهيار العصبي -
  .علي يحيى، فقد عينيه -
  .رفيق دباجة، ديسك وهلوسة -
  .سليمان رمضان، بترت إحدى رجليه يف املعتقل -
  .ناصر خرفان، جريح -
  .حسين هريش، أعصاب -
  .عبد خليفة، أُصيبت إحدى رجليه بالتعفن جراء سوء العالج -
  .عماد عواضة، فقد إحدى عينيه -
  .عمر األحمد، فقد إحدى عينيه -
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  .حممد جواد، فقد إحدى عينيه -
  .بدر الدين النواس، إسهال وربو -
  .حممد ضناوي، أوجاع ظهر ومفاصل -
  .رياض كالكش، أمراض مفاصل -
  .يوسف ترمس، أوجاع ظهر ومفاصل -

  واخليام" أنصار"بين 
هنا يجدر عقد مقارنة، ولو سريعة، بين معتقل أنصـار ومعتقـل اخليـام، وخصوصـاً 

. ســــجناءهما مــــن اللبنــــانيين يف أغلبيــــتهمأن املعتقلَــــين أُقيمــــا علــــى األرض اللبنانيــــة، و
أُقيم معتقل أنصار على أرض خالء قرب بلـدة أنصـار، يف حـين أن معتقـل اخليـام يشـغل 

ولهــــذا أهميتــــه ســــلباً؛ إذ إن كثيــــراً مــــن الزنــــازين . موقعــــاً عســــكرياً بنــــي منــــذ الثالثينــــات
ــــا اإلضــــافات التــــي أُ. اجلماعيــــة يف اخليــــام هــــو أصــــالً إســــطبالت للخيــــول دخلــــت علــــى أمّ

املعتقــل، فقــد اعتمــدت مواصــفات تهــدف إىل مضــاعفة تعــذيب املعتقــل، بينمــا يف أنصــار 
كانــت اخلــيم منصــوبة يف الهــواء الطلــق، ويتمتــع املعتقلــون فيــه بإمكانــات كاملــة لرؤيــة 
الضـــوء والشـــمس، علمـــاً بـــأن عمليـــات التحقيـــق كانـــت تـــتم يف كثيـــر مـــن املراكـــز، بينهـــا 

  .ة ويف صور وصيدا وأماكن أُخرىشركة الريجي قرب النبطي
غير أن الفارق األكثر أهمية هو أن الصليب األحمـر الـدويل كـان يشـرف علـى معتقـل 

. إسـرائيل: أنصار، وكانت هوية اجلهـة التـي أنشـأته ونظمـت أمـوره واضـحة ال لـبس فيهـا
وال شــــك يف أن إشــــراف هــــذه الهيئــــة الدوليــــة يــــؤدي عــــادة، كمــــا هــــو معلــــوم، إىل حتســــين 

فمــثالً، تمتــع املعتقلــون يف أنصــار بضــمانات هــذه اجلهــة، . يف أوضــاع االعتقــال نــوعي
وحصلوا تبعاً لـذلك علـى أدوات تسـلية، ونظمـوا أنفسـهم، مسـتفيدين مـن التغطيـة الدوليـة 

  .لهم، وجنحوا يف الصمود إىل أن أُزيل املعتقل
سـجون يقول عضو جلنة املتابعة علي سرور، الذي أمضى نحو عـامين يف أنصـار و

األرض احملتلــة، إن معتقــل اخليــام بكاملــه هــو عبــارة عــن زنــازين، بمــا يف ذلــك الغــرف 
اجلماعيـــــة، ثــــــم إن نوعيــــــة الطعــــــام رديئــــــة واإلشــــــراف الطبــــــي مفقــــــود، وزيــــــارات األهــــــل 

ووســـائل الترفيـــه ال يســـمح بهـــا، بينمـــا كـــان اجلهـــاز  - حتـــى الفتـــرة األخيـــرة - ممنوعـــة
ياً، وهـو مـا حسـم األمـور يف اجتـاه أكثـر نظاميـة مـن املشرف على معتقـل أنصـار إسـرائيل

وبالنســــبة إىل نوعيــــة الطعــــام يف معتقــــل . تلــــك الوضــــعية امللتبســــة القائمــــة يف اخليــــام
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أنصـــــار، فقـــــد كـــــان الســـــجناء يطهـــــون مـــــا يحصـــــلون عليـــــه مـــــن مـــــواد بإشـــــراف اجلـــــيش 
دث وفيـات وكانت الرعاية الصحية متوفرة بحدود مقبولة، بدليل أنـه مل حتـ. اإلسرائيلي

ثم إن أعمال التعذيب مل تصل يومـاً إىل إطـالق . داخله، باستثناء حماولة الفرار الشهيرة
ويعتبــــر األســــير احملــــرر ريــــاض عيســــى أن . النــــار أو التســــبب بأعطــــاب دائمــــة للمعتقلــــين

. الوضــع يف اخليــام معــاكس ومغــاير جملــة وتفصــيالً ملــا كانــت احلــال عليــه يف أنصــار
وكـــــل حماولـــــة . ت إالّ بعـــــد انتفاضـــــات دفـــــع األســـــرى ثمنهـــــا دمـــــاًحتســـــين الطعـــــام مل يـــــأ

ويضـرب مـثالً لـذلك . للحصول، ولو على بعض املكاسب، كانت جتابـه بـالقمع والتعـذيب
ويضــيف عيســى، . حــق االســتحمام، التعــرض للشــمس، رؤيــة الضــوء والتحــدث إىل الرفــاق

  .اًمثالً، إن السماح بصنع ورق لعب يف املعتقل اعتبر نصراً كبير

  اخليام يف احملافل الدولية
خـــالل العـــام احلـــايل أُفـــرج عـــن دفعتـــين مـــن ســـجناء معتقـــل اخليـــام، كمـــا أن اللجنـــة 

إالّ إن هــــذا . الدوليــــة للصــــليب األحمــــر نظمــــت لألهــــل حتــــى اآلن ثــــالث زيــــارات للمعتقــــل
 التطور ما زال حمدوداً، ومل يأت مصادفة أو عفـو اخلـاطر، إذ إن مـا قـرره يف النهايـة هـو
ذلـــك العمـــل املثـــابر الـــذي أدى إىل إرغـــام ســـلطات االحـــتالل اإلســـرائيلي علـــى االعتـــراف 

والعمـــل املثـــابر الـــذي نشـــير إليـــه هـــو ذلـــك الـــذي . جزئيـــاً بمســـؤوليتها عـــن معتقـــل اخليـــام
" جلنـــة املتابعـــة لـــدعم قضـــية املعتقلـــين يف ســـجون العـــدو الصـــهيوين"أطلقتـــه وتابعتـــه 

هـذا مـع العلـم بـأن املعتقلـين اللبنـانيين . نظمـات الدوليـةداخل لبنان، وبالتعـاون مـع امل
  .أسيراً يف سجون األرض احملتلة ٧٥ال ينحصر وجودهم يف سجن اخليام، بل إن هناك 

وقــد ارتبطــت قضــية املعتقلــين بوجــود معتقــل أنصــار، الــذي ســيق إليــه األلــوف مــن 
. ١٩٨٢نـان صـيف سـنة املواطنين اللبنانيين والفلسـطينيين خـالل الغـزو اإلسـرائيلي للب

وكانـــت القاعـــدة التـــي اعتمـــدت يف حينـــه تتمثـــل يف اعتبـــار كـــل مـــن هـــو قـــادر علـــى حمـــل 
بهـدف " االعتقـال االحتـرازي"السالح بمثابة فدائي أو مقاوم حمتمل، لذلك برز ما يشـبه 

إخــراج ثقــل وازن مــن معادلــة الصــراع ووضــعه يف الســجن، أو إخضــاعه لسلســلة مركبــة 
تطيع مــن خاللهــا ومعهــا معرفــة أو إدراك البنيــة التفصــيلية للبنــان مــن التحقيقــات، يســ

إذاً، مـا إن أُقـيم معتقـل أنصـار، وبـدأت األفـواج تقـاد إليـه، حتـى بـرزت . من مناحيـه كافـة
بــدأت مرحلــة العمــل علــى تأســيس هيئــة باســم  ١٩٨٣ويف أواخــر ســنة . قضــية املعتقلــين

لــــتمكن مــــن إثــــارة قضــــية ألــــوف وكــــان أقصــــى الطمــــوح آنــــذاك ا. جتمــــع معتقلــــي أنصــــار
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األســــرى هــــؤالء علــــى الصــــعيد احمللــــي، حيــــث كــــان مــــا يتجــــاوز ذلــــك وقتــــذاك أمــــراً شــــبه 
مستحيل، باعتبار أن اجلزء األساسي من لبنان كان ما زال حمـتالً، وعاصـمته خاضـعة 
يف معظمها لسيطرة القوة املتعددة اجلنسـيات املؤلفـة مـن أميركـا، وفرنسـا، وبريطانيـا، 

غيـــــر أن حتـــــوالً بـــــدأ يف ميـــــزان القـــــوى الـــــداخلي كانـــــت لـــــه أســـــبابه اإلقليميـــــة . يـــــاوإيطال
والدوليــة، األمــر الــذي دفــع بهــذه القضــية إىل أن تتخــذ منحــى تصــاعدياً، وخصوصــاً أن 
رئــــيس احلكومــــة آنــــذاك كــــان ســــليم احلــــص، الــــذي شــــغل يف الوقــــت ذاتــــه حقيبــــة وزارة 

رجيــة، الســفير صــالح ســتيتية، رفعــت إىل وبواســطة األمــين العــام لــوزارة اخلا. اخلارجيــة
ويف . هيئــة األمم املتحــدة عــدة مــذكرات تطالبهــا بالتــدخل إلطــالق املعتقلــين يف أنصــار

جـرى توجيـه مـذكرات  - كمـا يـروي أمـين سـر جلنـة املتابعـة، حممـد صـفا - ذلك الوقـت
 بالتأكيــــــد كــــــان خــــــروج القــــــوة املتعــــــددة. إىل املنظمــــــات احلقوقيــــــة العربيــــــة والدوليــــــة

، واضــــطرار القــــوات ١٩٨٤فبرايــــر /اجلنســــيات مــــن البلــــد، وأحــــداث الســــادس مــــن شــــباط
كـل هـذه التطـورات كانـت مبعـث انطالقـة يف .. اإلسرائيلية إىل تنفيـذ انسـحابات متتابعـة

ثم أخذت هذه القضية تخرج عن طابعها احمللي شيئاً فشيئاً عندما . عمل جلنة املتابعة
بيكــــار دويــــل إىل بيــــروت، ثــــم ذهبــــت إىل إســــرائيل  حضــــرت احملاميــــة الفرنســــية مونيكــــا

  .والتقت بعض األسرى اللبنانيين، وأعقبت ذلك بتحرك يف إطار اجمللس األوروبي
يف خضـــم التطـــورات الداخليـــة، كانـــت جلنـــة املتابعـــة تخـــرج مـــن إطارهـــا احملـــدود 

. بوتتســـع مـــع اســـتتباب األمـــن وإجـــراء االنتخابـــات النيابيـــة؛ إذ انضـــم إليهـــا ســـبعة نـــوا
ويقــول صــفا إن هــذا التطــور الــذي طــرأ علــى قضــية املعتقلــين حــث الدولــة اللبنانيــة علــى 

ويؤكــد كــل مــن صــفا وســرور، وهمــا ســجينان . تبنــي القضــية مــن خــالل وزارة اخلارجيــة
سـابقان يف ســجن اخليــام، أن القضــية أخــذت تلقـى اهتمامــاً خاصــاً واســتثنائياً لــدى كــل 

املتحـــدة وجلنـــة العفـــو الدوليـــة، إضـــافة إىل النشـــاط مـــن جلنـــة حقـــوق اإلنســـان يف األمم 
إالّ إن هـــذه اجلهـــود كانـــت تصـــطدم . الـــذي كانـــت تبذلـــه اللجنـــة الدوليـــة للصـــليب األحمـــر

وعلـــى حـــد قـــول أحـــد ". جـــيش لبنـــان اجلنـــوبي"بمحـــاوالت العرقلـــة مـــن جانـــب إســـرائيل و
يــارة معتقــل كلمــا كنــا نتصــل بجــيش لبنــان اجلنــوبي لز: مســؤويل اللجنــة، رينــو مايســتر

اخليــام، كنــا نتلقــى جوابــاً بضــرورة احلصــول علــى إذن مســبق مــن إســرائيل، وعنــدما كنــا 
نتوجه إىل اإلسرائيليين كانوا يقولـون أنهـم غيـر مسـؤولين، ويحيلونـا علـى جـيش لبنـان 

  .وهكذا دواليك. اجلنوبي
قارير وأخذت الت. غير أنه كان من املستحيل أن تستمر هذه القضية إىل ما ال نهاية
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ففـــي تقريـــر أصـــدرته منظمـــة العفـــو . الدوليـــة املتعلقـــة بالوضـــع يف ســـجن اخليـــام تتزايـــد
ذُكــر أن املعتقلــين يف ســجن اخليــام يتعرضــون لتعــذيب  ١٩٩٢مــايو /أيــار ٦الدوليــة يف 

وحشـــــي بواســـــطة األســـــالك الكهربائيـــــة، باإلضـــــافة إىل أنهـــــم حمرومـــــون مـــــن االتصـــــال 
إالّ إن األهــم يف هــذا التقريــر هــو أنــه أشــار . ب األحمــربعــائالتهم واللجنــة الدوليــة للصــلي

ومع أن التقرير ذكر . أول مرة إىل مشاركة إسرائيليين يف تعذيب املعتقلين واستجوابهم
، فقـــد ١٩٨٨أن املشـــاركة اإلســـرائيلية املباشـــرة يف التعـــذيب واالســـتجواب حـــدثت ســـنة 

. ن دور اإلشــراف داخــل الســجنال يزالــون يلعبــو] اإلســرائيليين[مــن الواضــح أنهــم : "قــال
وعلى هذا األساس فإننا نؤمن بأن مسؤولية معاملة ومصـير املعتقلـين يف اخليـام تقـع 

ويف احلــد األدنــى، علــى إســرائيل العمــل . علــى عــاتق إســرائيل وجــيش لبنــان اجلنــوبي معــاً
على وضع حد لكـل أشـكال التعـذيب وسـوء املعاملـة، والسـماح مـن دون تـأخير للعـائالت 

وقـد عبّـرت منظمـة : "وأضاف التقرير." نظمة الدولية للصليب األحمر بزيارة املعتقلوامل
، عــن قلقهــا حيــال أوضــاع املعتقلــين إىل كــل مــن ١٩٨٥العفــو الدوليــة مــراراً، ومنــذ ســنة 

السلطات اإلسرائيلية وجـيش لبنـان اجلنـوبي، وقـد نفـت إسـرائيل بشـكل دائـم مسـؤوليتها 
لى مشاركة مسؤولين إسرائيليين يف املعتقل، ورغم حقيقة عن املعتقلين برغم الدليل ع

كمـــا أنـــه ال يـــزال علـــى . أن إســـرائيل هـــي يف موقـــف القـــادر علـــى إطـــالق ســـراح املعتقلـــين
معــتقالً، معظمهــم لبنــانيون مــن جنــوب لبنــان، حمتجــزون  ٣٦إســرائيل أن توضــح وضــع 

وخـــــتم ." غلقـــــةيف إســـــرائيل مـــــن دون كلمـــــة أو حماكمـــــة، وبعضـــــهم يف مراكـــــز اعتقـــــال م
  .التقرير بالقول إن جلنة العفو الدولية أثارت قضية هؤالء يف وقت سابق

، نفـــت "وكالـــة الصـــحافة الفرنســـية"ويف الـــرد اإلســـرائيلي علـــى التقريـــر الـــذي نقلتـــه 
ضـــباط إســـرائيليين يف منشـــآت اخليـــام، التـــي يـــديرها ويســـيطر عليهـــا "إســـرائيل وجـــود 

وقـــد شـــجعت إســـرائيل بعالقاتهـــا ... مـــا يجـــري جـــيش لبنـــان اجلنـــوبي، املســـؤول عـــن كـــل
الطيبـــــة مـــــع هـــــذه امليليشـــــيا علـــــى تـــــوفير ظـــــروف إنســـــانية للمعتقلـــــين، لكـــــن إســـــرائيل ال 

وأضـــاف الـــرد اإلســـرائيلي، الـــذي ." تســـتطيع أن تملـــي علـــى هـــذه امليليشـــيات تصـــرفاتها
نـــف إن معلوماتنـــا تقـــول إن املعتقلـــين متورطـــون يف أعمـــال ع"صـــدر يـــوم نشـــر التقريـــر، 

  ."وإرهاب
لكــــن النفــــي اإلســــرائيلي ملســــؤولية إســــرائيل عــــن معتقــــل اخليــــام مل يقنــــع الهيئــــات 

مـــارس /آذار ١٣وأصـــدرت جلنـــة حقـــوق اإلنســـان يف األمم املتحـــدة تقريـــراً يف . الدوليـــة
  :، جاء فيه١٩٩٣
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إن جلنـــــة حقـــــوق اإلنســـــان، إذ يســـــاورها بـــــالغ القلـــــق ملمارســـــات قـــــوات االحـــــتالل "
مرة يف جنـــوب لبنـــان، والتـــي تشـــكل انتهاكـــاً ملبـــادئ القـــانون الـــدويل اإلســـرائيلي املســـت

املتعلقة بحماية حقوق اإلنسان، وال سيما لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسـان، فضـالً عـن 
انتهاكهــا اجلســيم لألحكــام ذات الصــلة بالقــانون الــدويل كمــا وردت يف اتفاقيــة جنيــف 

  ....الرابعة
تــــدين االنتهاكــــات اإلســــرائيلية املســــتمرة حلقــــوق اإلنســــان يف جنــــوب لبنــــان  - ١

املتمثلة خصوصاً يف االعتقال التعسفي للسكان املـدنيين وتـدمير مسـاكنهم ومصـادرة 
ممتلكــاتهم وطــردهم مــن املنطقــة احملتلــة، وقصــف القــرى واملنــاطق املدنيــة، وغيــر ذلــك 

  .من املمارسات التي تنتهك حقوق اإلنسان
تطلــب إىل إســرائيل أن تضــع علــى الفــور حــداً لهــذه املمارســات وأن تنفــذ قــراري  - ٢

اللــذين يقضــيان بانســحاب إســرائيل ] ٥٠٩و ٤٢٥اإلشــارة إىل القــرارين [جملــس األمــن 
الفـــوري الكامـــل وغيـــر املشـــروط مـــن جميـــع األراضـــي اللبنانيـــة واحتـــرام ســـيادة لبنـــان 

  .واستقالله وسالمة أراضيه
 إسـرائيل أن تضـع حـداً علـى الفـور لسياسـة اإلبعـاد القسـري وأن تنفـذ تطلب إىل - ٣

  .١٩٩٢] ديسمبر[كانون األول  ١٨املؤرخ يف  ٧٧٩قرار جملس األمن الرقم 
تطلب أيضاً إىل حكومة إسرائيل، وهي الدولة احملتلـة للجنـوب، أن تمتثـل فـوراً  - ٤

  .دنيين وقت احلرب، خصوصاً املتعلقة بحماية امل١٩٤٩التفاقات جنيف لسنة 
وأن تســـــــهل املهمـــــــة اإلنســـــــانية للجنـــــــة الدوليـــــــة للصـــــــليب األحمـــــــر والهيئـــــــات  - ٥

اإلنســانية األُخــرى يف هــذه املنطقــة، خصوصــاً أن تســمح لهــذه الهيئــات بزيــارة معتقلــي 
  ."اخليام ومرجعيون، والتحقق من أوضاع املعتقلين فيهما

 ٧يــــــــرين، أولهمــــــــا يف وقبــــــــل ذلــــــــك، كانــــــــت منظمــــــــة العفــــــــو الدوليــــــــة أصــــــــدرت تقر
ينــاير وكــانون /، واآلخــر يشــمل الفتــرة الواقعــة بــين كــانون الثــاين١٩٩٣فبرايــر /شــباط
تعتقد منظمة : "يقول التقرير األول. ، بشأن معتقل اخليام١٩٩٢ديسمبر من سنة /األول

العفــــو الدوليــــة أنــــه لــــيس بإمكــــان إســــرائيل أن تتنصــــل مــــن مســــؤولية املعاملــــة الســــيئة 
اخليــــام، وأنــــه علــــى إســــرائيل أن توضــــح الوضــــع القــــانوين لهــــم، وإذا كــــان  للمعتقلــــين يف

تـــوقيفهم مرتبطـــاً بـــاإلفراج عـــن العســـكريين األربعـــة املفقـــودين مـــن اجلـــيش اإلســـرائيلي 
فهـــــم ليســـــوا معتقلـــــين بـــــل رهـــــائن، وعلـــــى إســـــرائيل أن تفـــــرج عـــــنهم فـــــوراً ومـــــن دون أي 
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أورده منسق األنشطة اإلسرائيلية يف وكانت املنظمة الدولية ترد بذلك على ما .." شروط
جنوب لبنان أوري لوبراين، وما سبق أن أورده وزير الدفاع اإلسرائيلي يتسحاق رابين، 
عنــدما ربــط بــين مصــير املعتقلــين اللبنــانيين يف اخليــام وســجون إســرائيل وبــين مصــير 

هــو أوســع مــن اجلنــود اإلســرائيليين، علمــاً بــأن رابــين ربــط بقــاء املعتقــل واملعتقلــين بمــا 
إن اإلفــراج الكامــل عــن الســجناء اللبنــانيين مــرتبط بالهــدوء يف جنــوب "ذلــك عنــدما قــال 

ــــا التقريــــر اآلخــــر، وهــــو بعنــــوان . واملقصــــود بــــذلك بالتأكيــــد أعمــــال املقاومــــة." لبنــــان أمّ
، فقــد طالــب "املعتقلــون يف اخليــام، التعــذيب واملعاملــة الســيئة: جنــوب لبنــان/إســرائيل"

قلـــين، ووضـــع حـــد لســـوء املعاملـــة والتعـــذيب، والســـماح للمعتقلـــين بتلقـــي بـــإطالق املعت
زيارات من ذويهم ومن اللجنة الدولية للصليب األحمـر، وإتاحـة اجملـال للرعايـة الطبيـة 

  .لهم
وعبر اجلهود املبذولة يف نيويورك ولندن وبـاريس وجنيـف وسـواها، دخلـت قضـية 

يمكـــن مالحظـــة أنـــه منـــذ مطلـــع التســـعينات املعتقلـــين اللبنـــانيين مرحلـــة أكثـــر تقـــدماً، و
ويؤكـــــد حممـــــد صـــــفا أن تبنـــــي وزارة . ازداد حضـــــور هـــــذه القضـــــية يف احملافـــــل الدوليـــــة

يف أعمـال املـؤتمر  ١٩٩٣يونيـو /اخلارجية اللبنانية لها أدى إىل مشـاركته يف حزيـران
 وقــد تضــمن خطــاب. العــاملي حلقــوق اإلنســان يف فيينــا، يف إطــار وفــد وزارة اخلارجيــة

الوزير بويز يف املؤتمر فقرة مسهبة بشـأن املوضـوع، كمـا عقـد الوفـد اللبنـاين مـؤتمرات 
نســجنا عالقــات مــع "صــحافية، ووزع وثــائق علــى الوفــود احلكوميــة وغيــر احلكوميــة، و

منظمــــة العفــــو الدوليــــة، إضــــافة إىل العالقــــات العربيــــة مــــع احتــــاد احملــــامين واملنظمــــة 
صــفا أنــه حــدثت نقلــة يف تعامــل الدولــة مــع قضــية  ويضــيف." العربيــة حلقــوق اإلنســان

املعتقلــين، وبلــغ االهتمــام بهــا درجــة اعتبــار قضــية املعتقلــين يف ســجن اخليــام إحــدى 
الركـــائز الـــثالث يف سياســــة وزارة اخلارجيـــة، إىل جانــــب املطالبـــة بتنفيــــذ قـــرار جملــــس 

لبنــان بــراً وبحــراً  ، وإثــارة اســتمرار االعتــداءات اإلســرائيلية علــى٤٢٥األمــن الــدويل رقــم 
وجـــواً، وتوجيـــه تعمـــيم إىل جميـــع البعثـــات الدبلوماســـية اللبنانيـــة لـــدى الـــدول الغربيـــة 

ومل يكــــن ذلــــك هــــو الشــــكل الوحيــــد للتحــــرك اللبنــــاين، إذ إن رئــــيس .. واملنظمــــات الدوليــــة
اجلمهوريــة اليــاس الهــراوي وجــه نــداء إىل العــامل بأجمعــه، وخصوصــاً احملافــل الدوليــة 

م بقضــية حريــة وحقــوق اإلنســان، للتــدخل مــن أجــل املعتقلــين، ســواء كــانوا يف التــي تهــت
كمـا أن الـرئيس رفيـق احلريـري تطـرق إىل هـذه القضـية . منطقة اخليام أو داخل إسـرائيل

  .لدى إلقائه خطاباً أمام األمم املتحدة



  ١٥٢، ص )١٩٩٥صيف ( ٢٣، العدد ٦مجلد ال مجلة الدراسات الفلسطينية قيقدت
 

٢١ 
 

لقد أدخلت هذه العملية السياسـية املتكاملـة قضـية معتقلـي اخليـام منـذ مطلـع سـنة 
يف منحــى خمتلــف، وال ســيما أن استشــهاد املناضــلين كــان مــا زال مســتمراً حتــى  ١٩٩٥

وهكــذا، كــان صــمود األســرى داخــل ... حينــه، مــع ســقوط األســير هيــثم دباجــة يف معتقلــه
املعتقـــل مـــن جهـــة ونشـــاط جلنـــة املتابعـــة مـــن جهـــة أُخـــرى، همـــا احلـــافزان اللـــذان مهـــدا 

نـــائهم يف الســـجن املـــذكور، مـــن دون أن تصـــل ملوافقـــة إســـرائيل علـــى زيـــارة األهـــايل ألب
األمور بعد إىل إشـراف اللجنـة الدوليـة للصـليب األحمـر علـى املعتقـل، فضـالً عـن األسـرى 

وهذا يعني استمرار املعتقلين رهـائن يف أيـدي . اللبنانيين داخل سجون األرض احملتلة
تلــك السياســة التــي إســرائيل وميليشــياتها، مثلمــا أن املنطقــة احملتلــة مــن لبنــان رهينــة 

وإن كانـت تمـارس اآلن حتـت الفتـة السـالم والتطبيـع، فإنهـا ال تسـتطيع أن تخفـي طـابع 
  .السيطرة املقصود

ـــــا اخليـــــام فهـــــو  مســـــورة باحلقـــــد " مقبـــــرة لألحيـــــاء"أنصـــــار كـــــان معتقـــــل حـــــرب، أمّ
 .والعنصرية
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