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 عبد الرازق فراج إعداد:

  وسام الرفيدي

 شهادات من

  معتقل النقب الصحراوي

 1100" كمــا يســميه الفلســطينيون، حيــث يحتجــز 3ســجن النقــب الصــحراوي، أو "أنصــار 
وقطــاع غــزة، نمــوذج للمعانــاة الفلســطينية وحلجــم معتقــل فلســطيني مــن الضــفة الغربيــة 

  الهجمة االحتاللية، لكنه أيضاً نموذج للصمود الفلسطيني.
التقت "جملة الدراسات الفلسطينية" ثالثــة مــنهم، قــدموا  2003نيسان/أبريل  3يف 

شـــهادات حيـــة عـــن "اعتقـــالهم اإلداري"، وعـــن معانـــاتهم ومعانـــاة أســـرهم، وعـــن صـــمود 
  نية.اإلرادة الفلسطي

  أمير مرسي أحمد طمانية
كان يف انتظار الشاب الفلسطيني أمير طمانية، من قرية  2002أيار/مايو  25يف 

ســــيلة احلارثيــــة يف قضــــاء جنــــين شــــمال الضــــفة الغربيــــة،احتفال خــــاص بعيــــد مــــيالده 
  السادس عشر، سيبقى حمفوراً يف ذاكرته إىل األبد.

انتزاعــــه مــــن بــــين كتبــــه املدرســــية  كــــان احتفــــاالً نظمــــه جنــــود االحــــتالل ألميــــر بعــــد
  بيومين ونقله إىل معسكر "كدريم" قرب طولكرم.

يف الشـــمس احلارقـــة وضـــعوا عصـــبة علـــى عينـــيّ،  )1(يقـــول أميـــر: "إضـــافة إىل الشـــبح
وطلبوا مني رفع يديّ وإلصاقهما بأحد األسالك الشائكة، لتنهال علــيّ بعــد ذلــك العصــي 

إصــابتي برضــوض وجــروح خمتلفــة." ويضــيف:  والركالت كيفمــا اتفــق، وهــو مــا أدى إىل

                                                            
)(   .معتقل منذ عام يف معتقل النقب الصحراوي. وقد جُدد اعتقاله ثــالث مــرات، كــل مــرة ســتة أشــهر

. 40، ويبلغ من العمر اًيعمل صحافي  عاماً
)(  عتقاله اإلداري ثالث مرات، كل معتقل منذ عام تقريباً يف معتقل النقب الصحراوي. وقد جُدد ا

 عاماً. 45مرة ستة أشهر. يعمل يف مركز إبداع املعلم يف رام الله، ويبلغ من العمر 
الشــبح: الطريقــة التــي يســتخدمها اجلــيش اإلســرائيلي وجهــاز األمــن العــام (الشــاباك) يف تعــذيب   )1(

لعينــين لفتــرات طويلــة املعتقلين الفلسطينيين، وهــي عبــارة عــن ربــط اليــدين والقــدمين وعصــب ا
.  قد تمتد أياماً
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"تلك كانت البدايــة فقــط. فالضــرب القاســي تواصــل عــدة أيــام، ليبلغــوين بعــد ذلــك أن قائــد 
ملـــدة ســـتة  )2(اجلـــيش اإلســـرائيلي يف الضـــفة الغربيـــة قـــرر حتـــويلي إىل االعتقـــال اإلداري

وجهـــوا إيلّ أيـــة أشــهر. مل يســـألني أحــد مـــن جهـــاز األمــن العـــام (الشـــاباك) أي ســؤال، ومل ي
تهمــــة. فقــــط ســــلموين قــــراراً باللغــــة العبريــــة وقّعــــه قائــــد اجلــــيش اإلســــرائيلي يف الضــــفة 
الغربيــــة يفيــــد بأنــــه تقــــرر حتــــويلي إىل االعتقــــال اإلداري، ألننــــي أشــــكل خطــــراً علــــى أمــــن 

  املنطقة."
ويتســـاءل أميـــر ببـــراءة: "عـــن أي خطـــر يتحـــدثون؟ إننـــي مل أعـــرف يف حيـــاتي ســـوى 

  ية، وال أكاد أعرف أسماء الفصائل الفلسطينية."كتبي املدرس
أمير كان يف الصف العاشر عند اعتقاله، وكانت درجته حتى الصــف التاســع األول 

  أو الثاين بين زمالئه يف مدرسة قريته الثانوية.
يف التــوجيهي كــي أســتطيع أن أدرس يف يقــول: "كنــت باســتمرار أعــد نفســي للتفــوق 

اجلامعــة تخصصــاً يفيــد قريتــي وجمتمعــي، وبهــدف مســاعدة والــدي الــذي أضــناه العمــل 
  كعامل بناء يف إسرائيل ركضاً وراء لقمة اخلبز."

يُذكر أن أمير هو االبــن األكبــر يف أســرته، ولديــه أربــع شــقيقات وشــقيق واحــد، وكــان 
  ية ملساعدة أسرته ووالده.يضطر إىل العمل خالل العطل الصيف

 . يضــــــــيف: "قبــــــــل االنتفاضــــــــة الثانيــــــــة كــــــــان الوضــــــــع االقتصــــــــادي ألســــــــرتنا جيــــــــداً
فباإلضافة إىل عمل الوالد يف إسرائيل كنا نحصـّـل بعــض الــدخل مــن بيــع زيــت الزيتــون، 
لكن بعد ذلك أصبحنا نواجه مشكلة حقيقية. فعمل الوالد بات متقطعاً بسبب عدم منحه 

يف إســـرائيل، وأصـــبح الوصـــول إىل حقـــول الزيتـــون حمفوفـــاً باخملـــاطر تصـــريحاً للعمـــل 
بسبب اعتداءات املستوطنين، وجاء اعتقايل ليزيد الوضع االقتصادي ألسرتنا صــعوبة، 
فعلــى األقــل كنــت أســاعد الوالــد عبــر عملــي خــالل العطــل الصــيفية، إضــافة إىل املســاهمة 

شــيكل،  900نــادي األســير، وهــي يف قطــف الزيتــون. صــحيح أن املســاعدة التــي يقــدمها 
إىل عائلة األسير األعزب تشكل مساهمة جيدة يف مصروفات البيت، لكــن بصــورة عامــة 

".   أصبح وضعنا االقتصادي صعباً

                                                            
اســـتُخدم االعتقـــال اإلداري يف عهـــد االنتـــداب البريطـــاين كواحـــد مـــن أنظمـــة الطـــوارئ، حيـــث يـــتم   )2(

احتجاز املعتقل ملدد خمتلفة من دون توجيــه تهــم حمــددة إليــه، وباالعتمــاد فقــط علــى التقــارير 
تقــل بعــد انتهــاء املــدة احملــددة، وغالبــاً االستخبارية السرية. وليس بالضرورة أن يفرج عــن املع

.   ما جتدد تلقائياً
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سلطات االحتالل من جانبها مل تكتــف باألشــهر الســتة األوىل العتقالــه. ففــي الثــاين 
قــــى أمــــراً خطيــــاً بتجديــــد والعشــــرين مــــن تشــــرين الثــــاين/نوفمبر مــــن الســــنة املاضــــية تل
  اعتقاله ستة أشهر أُخرى للسبب ذاته: "خطر على أمن املنطقة."

خبـــر جتديـــد االعتقـــال، مثـــل االعتقـــال ذاتـــه، وقـــع كالصـــاعقة علـــى األهـــل كمـــا يؤكـــد 
أمير. ويقول: "عالقاتي االجتماعية يف القرية وخارجها كانت حمدودة جداً، واهتمــامي 

لســجن مل أنغمــس كثيــراً يف تفصــيالت حيــاة املعتقلـــين، تركــز علــى الدراســة. وحتــى يف ا
  وأكرس جهدي لقراءة كتبي املدرسية."

وفيما يتعلق بدور احملاكم اإلسرائيلية التي تنظر يف ملفات االعتقال اإلداري يرى 
أميــر أنــه دور صــوري وشــكلي، فجهــاز االســتخبارات هــو املقــرر الوحيــد، اســتناداً إىل مــا 

مشـــــيراً إىل أن جهـــــود ثالثـــــة حمـــــامين ترافعـــــوا عنـــــه مل جتـــــدِ نفعـــــاً يســـــمونه ملفـــــاً ســـــرياً، 
  لإلفراج عنه، على الرغم من عدم وجود تهمة حمددة أو الئحة اتهام ضده.

يشار إىل أن قاضياً إسرائيلياً ينظر يف أوامر االعتقــال اإلداري التــي يصــدرها قائــد 
بعــد ذلــك يمــنح املعتقــل اجلــيش اإلســرائيلي يف الضــفة بنــاء علــى توصــية مــن الشــاباك، و

  حق االستئناف ضد اعتقاله إدارياً أو جتديد االعتقال.
معانـــاة أميـــر وذويـــه مل تقتصـــر علـــى مـــا ســـبق. فمنـــذ اعتقالـــه مل تـــتح لذويـــه فرصـــة 
زيارته يف السجن، بحجة احلصار وعدم وجود تصــاريح تتــيح لهــم الوصــول إىل الســجن 

ل: "حــايل كحــال املعتقلــين اآلخــرين، الــذي يقــع يف شــمال غــرب صــحراء النقــب. لكنــه يقــو
وتتيح يل أجهزة الهاتف اخلليوي التي هربها املعتقلون إىل السجن حتقيــق احلــد األدنــى 

  من التواصل مع األهل."
وعن مدى اهتمام اجملتمع احمللي واملؤسسات والفصائل باألسرى وذويهــم، يقــول 

ير اجلميــــع جتاهنــــا." أميــــر: "إنــــه دون املســــتوى املطلــــوب، ويمكــــن بوضــــوح تلمــــس تقصــــ
ويضــيف: "يكفــي للتأكيــد علــى ذلــك أن منــدوبي عــدة مؤسســات حقوقيــة تعنــى باألطفــال 
واألحــداث واألســرى زاروين يف الســجن لتســجيل معلومــات، ومل ينظمــوا أيــة حمــالت ضــد 

  االعتقال اإلداري، أو ضد احتجاز األحداث."
عتقالــه، اختــار يف الســجن أميــر، الــذي مل يكــن منتميــاً إىل أي تنظــيم فلســطيني قبــل ا

  العيش حتت مسؤولية حركة "فتح".
ويف معــــرض تقويمــــه لتجربتــــه يف املعتقــــل، علــــى الــــرغم مــــن أنهــــا مل تنتــــه، يقــــول: 
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"صحيح أنها أعاقت تواصل دراستي، لكنها صقلت شخصيتي وعلمتني الكثير. فاحلياة 
  اديمية."تعلم كما الكتب، وأكثر ما تعلمته أهمية أن أتفوق يف دراستي األك

  رائد راجح حممود حنني
) مــن بلــدة بيــت فوريــك يف قضــاء  32يبدو املعتقل اإلداري األقدم، رائد حنني( عاماً

شــهراً علــى اعتقالــه  22نــابلس، متشــائماً إزاء إمكــان اإلفــراج عنــه، علــى الــرغم مــن مــرور 
وصــية إداريــاً بقــرارات متتاليــة أصــدرها قائــد اجلــيش اإلســرائيلي يف الضــفة الغربيــة بت

  من الشاباك.
أعـــوام): "ينتهـــي جتديـــد  4 - أعـــوام، ولـــواء 5 - يقـــول رائـــد، وهـــو أب لطفلـــين (عـــالء

، لكــن ال يلــوح يف األفــق إمكــان أالّ حترمنــي جــرة قلــم 20/4/2003اعتقــايل الرابــع يــوم 
ألحـــد املســـؤولين يف الشـــاباك فرصـــة لقـــاء زوجتـــي وطفلـــيّ، الـــذي انتظرتـــه طـــويالً، كمـــا 

امللــف (ل الفتــرة املاضــية." ويضــيف: "قــد يتــذرعون، إضــافة إىل حجــة حدث غير مرة خال
، بــــالقول إن الظــــروف األمنيــــة الراهنــــة ال تســــمح بــــاإلفراج عنــــي، وإن االعتقــــال )الســــري

  اإلداري هدفه درء خطر مستقبلي، كما يقول قضاة حماكم االستئناف."
همــــت قــــوات ، فيقــــول: "دا20/6/2001ويتحــــدث رائــــد عــــن كيفيــــة اعتقالــــه بتــــاريخ 

منــزيل يف القريــة، وبعــد تفتــيش  )3)(دوفــدوفان(خاصــة مــن الوحــدة اإلســرائيلية املســماة 
دقيق وترويع لطفليّ وزوجتي تم نقلي معصوب العينين ومقيد اليدين إىل مركز حتقيــق 

يومـــــــاً بتهمـــــــة املشـــــــاركة يف االنتفاضـــــــة،  26حيـــــــث جـــــــرى اســـــــتجوابي ملـــــــدة )4(اجللمـــــــة،
عبية. وبهــدف انتــزاع اعترافــات منــي اســتخدم احملققــون الشــبح واالنتماء إىل اجلبهــة الشــ

واحلرمــان مــن النــوم والضــغط النفســي واجلســدي املتواصــل. وعنــدما مل تثبــت ضــدي أي 
أشــهر أُخــرى فــور  6أشهر، جــرى جتديــدها  6تهمة، تم حتويلي إىل االعتقال اإلداري ملدة 

  انتهائها."
ملــدة  26/6/2002دما أُفرج عنــه يف ويتطرق رائد إىل معاناته ومعاناة أسرته عن

وجيــــزة، فيقــــول: "بعــــد أن غــــادرت ســــجن النقــــب الصــــحراوي، أمضــــيت يــــومين يف مدينــــة 

                                                            
دوفــدوفان: وحــدة خمتــارة مــن اجلــيش اإلســرائيلي، وتســمى أيضــاً "املســتعربون"، يتنكــر أفرادهــا   )3(

  بزي مدين، وأحياناً بزي نسائي، للقيام باعتقاالت أو تصفيات جسدية.
ام (الشــاباك) يــتم فيــه اســتجواب املعتقلــين مركز حتقيــق اجللمــة هــو ســجن تــابع جلهــاز األمــن العــ  )4(

  .1948الفلسطينيين، ويقع يف شمال فلسطين احملتلة سنة 
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اخلليــل بســبب احلصــار ومنــع التجــول، ثــم توجهــت إىل قريتــي عبــر طريــق األغــوار. وعنــد 
أحد احلواجز العسكرية، غيــر بعيــد عــن القريــة، احتجــزين جنــود إســرائيليون وأعــادوين إىل 

ســجن، ألجــد يف انتظــاري قــراراً بتجديــد اعتقــايل إداريــاً للمــرة الثالثــة، التــي تلتهــا مــرة ال
." ويضيف رائد: "منذ  شهراً مل أشاهد  22رابعة. وقد برروا ذلك بأن اإلفراج عني تم خطأً

زوجتــــي وطفلــــيّ، بســــبب رفــــض الشــــاباك إعطــــاءهم تصــــريح زيــــارة. إن مــــا يزيــــد األمــــور 
التــــي أعتقــــل فيهــــا وأنــــا متــــزوج. فقــــد ســــبق أن اعتقلــــت ملــــدة  صــــعوبة أنهــــا املــــرة األوىل

  عامين، لكنني كنت أعزب، وبالتايل كان العبء أقل!"
يُـــذكر أن رائـــد، الـــذي مل يســــتكمل تعليمـــه بعـــد التــــوجيهي ألســـباب اقتصـــادية، كــــان 
يعمل يف التمديدات الصحية، بينما زوجتــه ال تعمــل. ومنــذ اعتقالــه توقــف مصــدر الــدخل 

ســـرته الصـــغيرة، وبقـــي مصـــدر دخـــل واحـــد هـــو خمصـــص نـــادي األســـير الـــذي الرئيســـي أل
  دوالراً، ألسرة األسير املتزوج. 270شيكل شهرياً، أي ما يعادل  1200يبلغ 

 . يقـــول يف هـــذا الشـــأن: "لقـــد واجهـــت أســـرتي منـــذ اعتقـــايل وضـــعاً اقتصـــادياً صـــعباً
ومــع أننــا ال نــدفع فمســاعدة النــادي ال تغطــي مصــاريف البيــت وحاجــاتي داخــل الســجن. 

إيجــار البيــت الــذي نقــيم بــه، إالّ إننــا بتنــا نعــيش حتــت خــط الفقــر علــى الــرغم مــن بعــض 
".   املساعدات التي يقدمها أهلي إىل زوجتي وطفليّ

إضــافة إىل ذلــك تطــرق رائــد إىل دور حمــاكم النظــر يف قــرارات االعتقــال اإلداري، أو 
ودور حمــاكم االســتئناف ضــد االعتقــال،  ما يسمونها حماكم "قراءة تمهيدية يف امللف"،

فقـــال إنهـــا غطـــاء لتشـــريع االعتقـــال اإلداري واعتبـــاره قانونيـــاً، وأضـــاف: "خـــالل جتديـــد 
اعتقــايل الثــاين قــرر أحــد القضــاة اإلفــراج عنــي، لكــن املــدعي العــام، وهــو ممثــل الشــاباك، 

، األمــر الــذي استأنف ضد القرار وأبطله. وهذا تكرر معي ومع معتقلين آخرين عدة مــرات
  يؤكد شكلية وصورية دور القضاء اإلسرائيلي بالنسبة إىل االعتقال اإلداري."

ويســتذكر وصــف وزيــر العــدل اإلســرائيلي الســابق، يوســي بيلــين، لالعتقــال اإلداري 
بأنه وصمة عــار علــى جبــين الديمقراطيــة اإلســرائيلية، وأن إســرائيل هــي الدولــة الوحيــدة 

السياســـة. ويشـــير إىل تأكيـــد كثيـــر مـــن املؤسســـات احلقوقيـــة  يف العـــامل التـــي تطبـــق هـــذه
اإلسرائيلية وكثيرين من أعضاء الكنيست واملثقفين اإلسرائيليين معارضتهم لالعتقال 

  اإلداري، وتشديدهم باستمرار على حق املعتقل يف حماكمة عادلة.
مــــن جهــــة أُخــــرى رأى رائــــد أن اهتمــــام اجملتمــــع الفلســــطيني ومؤسســــاته وفصــــائله 
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 100السياســــية باألســــرى وذويهــــم دون املســــتوى املطلــــوب، مضــــيفاً أن مــــا يزيــــد علــــى 
موجودين اآلن يف ســجن النقــب الصــحراوي، مضــى علــى  900معتقل إداري من جمموع 

اعتقالهم أكثر من عام من دون أن يحظى موضوعهم باالهتمام املطلوب، ومــن دون أن 
اإلداري، التــي تتعــارض مــع القــانون تنظم حمالت إعالميــة جديــة ضــد سياســة االعتقــال 

الدويل وتشكل انتهاكاً مضاعفاً حلقوق اإلنسان، إذ يحتجز بعض املعتقلــين إداريــاً عــدة 
  أعوام جملرد االشتباه أو االعتقاد أنهم يشكلون خطراً على األمن!

وعــــــن أوضــــــاع األســــــرى أشــــــار رائــــــد إىل أن هنــــــاك تراجعــــــاً واضــــــحاً يف اهتمــــــامهم 
 - ية والثقافيــــة والفكريــــة. فحتــــى موضــــوعات كالعــــدوان األميركــــيبـــالتطورات السياســــ

البريطـــــاين علـــــى العـــــراق، وخريطـــــة الطريـــــق، وتعيـــــين "أبـــــو مـــــازن" رئيســـــاً للحكومـــــة يف 
الســلطة، ال حتظــى باالهتمــام واملتابعــة ســوى مــن عــدد حمــدود مــن األســرى، مضــيفاً أن 

  رهم.هاجس األغلبية هو اإلفراج عنهم، واحلالة االقتصادية ألس
وبينما ينتظر رائد وزوجته وطفاله ما سيحدث يف املوعد االفتراضي لإلفــراج عنــه 

يبقــــــــى املعتقلــــــــون اإلداريــــــــون بــــــــين ســــــــندان أعــــــــوام التمديــــــــدات  )5(،26/4/2003يــــــــوم 
  املتواصلة ومطرقة حماكم االستئناف الشكلية.

  عمر حممد عيس عفانة
لســتة أوالد، وينتمــي إىل  عامــاً، مــن قريــة تــل يف قضــاء نــابلس. أب 40عمــر عفانــة 

أســـرة فقـــدت ثالثـــة مـــن أبنائهـــا برصـــاص احملتلـــين وقـــذائفهم، إضـــافة إىل إصـــابته هـــو، 
  واعتقال إخوته ووالدته، وهدم منزلهم مرتين!

يعـــيش عمـــر االعتقـــال مقعـــداً، وقـــد تســـلم حـــديثاً أمـــراً بتجديـــد اعتقالـــه إداريـــاً للمـــرة 
  قتين.الثالثة ملدة ستة أشهر، شأن املرتين الساب

أن يعـــيش املـــرء مقعـــداً يف األســـر جتربـــة ال يـــدرك مأســـاتها ســـوى صـــاحبها. يقـــول 
 ". عمر: "نتيجــة عــدم تــوفر حمــام مالئــم، وقعــت وانكســرت يــدي التــي مل تكــن شــفيت تمامــاً

برصاصــة يف  4/4/2002نــابلس بتــاريخ وكــان عمــر أصــيب يف أثنــاء اجتيــاح مدينــة 
، وبـــأُخرى يف عمـــوده الفقـــري. وعـــن ذلـــك يقـــول: "بعـــد إصـــابتي يف 250كتفـــه مـــن عيـــار 

                                                            
قرار جتديد اعتقالــه إداريــاً ثالثــة  17/4/2003مل يتم اإلفراج عن رائد حنني، إذ وصله بتاريخ   )5(

  أشهر؛ وهو التجديد اخلامس.
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كتفي نقلت إىل أحد بيوت البلدة القديمة الذي تعرض للقصف بصــاروخين فانهــار علــى 
ســــاكنيه، ليستشــــهد ثمانيــــة أشــــخاص بيــــنهم شــــقيقي إبــــراهيم، وأصــــبت أنــــا جمــــدداً يف 

فقــري نتيجــة انهيــار ســقف البيــت. وعنــدما وصــل احملتلــون وجــدوين حيــاً بــين عمــودي ال
أشــــالء الشــــهداء، فقيــــدوا يــــديّ ونقلــــوين وأنــــا مصــــاب إىل مدرســــة كــــانوا يجمعــــون فيهــــا 
املعتقلين." ويضيف: "طلبي لإلسعاف قوبل بضربي ضــرباً مبرحــاً وبســكب املــاء البــارد 

. ويف معســـكر حـــوارة قـــرب نـــابلس تعرضـــت جمـــدد اً للضـــرب املـــؤمل، ومل يقـــدموا يل علـــيّ
العالج ملدة ثالثة أيام متواصلة. ويف مركز حتقيق سجن عسقالن رفــض طبيــب الســجن 
اســتقبايل بســبب اإلصــابة، فقــرروا حتــويلي إىل االعتقــال اإلداري يف معتقــل النقــب ملــدة 

  ستة أشهر، جُددت منذ ذلك احلين مرتين!"
قـــــب قـــــررت اإلدارة نقلـــــي إىل مستشـــــفى يتـــــابع عمـــــر حديثـــــه فيقـــــول: "يف معتقـــــل الن

سوروكا يف مدينة بئــر الســبع حيــث بيّنــت الفحوصــات وجــود كســر يف الفقــرة الرابعــة يف 
يف  %60العمود الفقري، وهو ما أدى إىل شلل كلــي يف ســاقي اليســرى، وإىل شــلل بنســبة 

  ساقي اليمنى."
جلـــرح، إالّ إن ويضـــيف قـــائالً: "كـــان مـــن املمكـــن إجـــراء عمليـــة حينهـــا قبـــل التئـــام ا

اإلهمــــال الطبــــي أدى إىل تكــــوُّن طبقـــــة كلســــية ســــميكة فـــــوق الكســــر، وانفصــــال الفقـــــرات 
السفلى بعضها عن بعض، األمر الذي زاد وضعي سوءاً وخطورة. ويتفاقم وضــعي ســوءاً 
كل يوم، وأحتاج إىل اثنين مــن املــرافقين ملســاعدتي يف كثيــر مــن أمــور حيــاتي اليوميــة. 

ــــر ســــلباً يف نظــــري، وأعــــاين دوخــــة باســــتم رار، إضــــافة إىل آالم يف الصــــدر. وكــــل ذلــــك أثّ
  وحالياً أبول يف أكياس طبية خاصة."

وعن دور املؤسسات احمللية يف متابعة قضيته، ذكر أنــه مل يتــرك جهــة أو مؤسســة، 
بما يف ذلك أعضاء كنيست، إالّ وخاطبهم، هو وزمالؤه يف سجن النقب. وأثيرت قضــيته 

  رائيلي عدة مرات، لكن ذلك كله كان بال جدوى.أمام القضاء اإلس
ينتمــي عمــر، وهــو مــن أنصــار حركــة "فــتح"، إىل أســرة عرفــت همجيــة االحــتالل منــذ 

 1979اعتقــل والــده وحكــم بالســجن املؤبــد، وحتــرر ســنة  1969أعوامه األوىل. ففي سنة 
جنــوب خــالل االجتيــاح اإلســرائيلي لل 1982يف أول عمليــة تبــادل أســرى، واستشــهد ســنة 

مـــن جـــرّاء قصـــف إســـرائيلي  1981اللبنـــاين. أمّـــا شـــقيقه البكـــر فتحـــي، فقـــد استشـــهد ســـنة 
عامــاً قبــل اعتقالــه اإلداري  13حلــي الفاكهــاين. وكــان عمــر أمضــى يف ســجون االحــتالل 
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، بعـــد استشـــهاد والـــده. وهـــدمت 1982هـــذا، كمـــا اعتقلـــت والدتـــه ملـــدة ثمانيـــة أشـــهر ســـنة 
. 1982، والثانيــــــة ســــــنة 1969ة مــــــرتين: األوىل ســــــنة ســــــلطات االحــــــتالل منــــــزل العائلــــــ

أعــوام يف معتقــل جمــدّو، كمــا  5ويمضي شقيقه عبــد الــرحمن حاليــاً حكمــاً بالســجن ملــدة 
  اعتقل أشقاؤه اآلخرون عدة مرات يف سنوات سابقة.

حكايـــة عمـــر وأســـرته مل تتوقـــف عنـــد مـــا ســـبق، فقـــد تزوجـــت ابنتـــه الكبـــرى يف أثنـــاء 
إلداري، وبعــــد شــــهرين مــــن زواجهــــا اعتقــــل زوجهــــا، وهــــو اآلن يف وجــــوده يف االعتقــــال ا

 سجن عسقالن.



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن
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